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برای کمونیسمبرای کمونیسم  

معرفی سیاست های گرایش کمونیست انترناسیونالیستی

پیشگفتار

امروز طبقه کOOارگر بین المللOOی بOOا یکOOی از بزرگOOترین تحOOولت تOOاریخی خOOود روبروسOOت.

سرمایه داران در همه جا برای رقابت در بازار   به طOOور فزاینOده سOOخت جهOOانی، بOا بOOاز

سازی ساختاری کل شOOاخه هOOای صOOنعتی، اجOOرای نOOوآوری هOOای تکنولوژیOOک و پOOائین

آوردن دسOOOتمزد، در تلشOOOند. در عیOOOن حOOOال، بOOOورژوازی بOOOا اسOOOتفاده از فروپاشOOOی

استالینیسم، کمپین ایدئولوژیکی خود بر علیه طبقه کارگر را تقویت کرده اسOOت: آنهOOا

از تمامی ابزارهای موجود برای بی اعتبار جلوه دادن ایده کمونیسم اسOOتفاده میکننOOد

و این پیام را تزریق میکنند که هیOOچ منطقOOی در مبOارزه طبقOOاتی و دفOاع از خOود وجOOود

ندارد. با این حOOال، اعتبOOار تبلیغOOات سOOرمایه داری در تضOOاد مسOOتقیم بOOا واقعیOOت هOOای

زنOOدگی اکOOثریت بشOOریت قOOرار دارد: بیسOOت درصOOد جمعیOOت بOOه اصOOطلح کشOOورهای

سرمایه داری پیشرفته، در فقر و نیاز، که بسبب بیکاری ایجاد شده، زنOOدگی میکننOOد.

ظرفیت سیستم برای نابودی را نمی توان نادیده گرفت.

در حالی که زراعت جهانی، برای تغذیه یک و نیم برابر جمعیت کنOOونی، غOOذای کOOافی

تولید میکند، بخش رو به رشد جمعیت جهان، از سوء تغذیه و گرسنگی رنج می بOOرد.

و در همآن حال، تولید سرمایه داری، منابع زیست محیطی این سیاره را بOOرای سOOود،

بیشتر و بیشتر از بین میبرد.

هیچ کدام اینها، بطور تصادفی به وقوع نمی پیوندد. این نتیجه مسOOتقیم روالOOی سOOت

 سال پیش، کOOارل مOOارکس در۱۵۰که نظام سرمایه داری خود را بازتولید میکند. حدود 

 « خون و کثافت از فرق سر تا نوک پا، و ازباره تولد نظام سرمایه داری چنین نوشت؛

» کار کودکOOان، بOOرده داری و وجOOود محلOOه هOOای فقیرنشOOین،هر منفذش، جاری است. 

صاحبان سرمایه را قادر کرده که به سOودهای بOی سOOابقه دسOت یابنOد. امOا در مقOام

مقایسOOه، زشOOتی اوایOOل صOOنعتی شOOدن بOOا نسOOل کشOOی، جنOOگ و قحطOOی کOOه امOOروز

سرمایه داری به جهان تحمیل میکند هیچ به حساب میایOOد. مبOOارزه بOOرای کمونیسOOم،

بعنوان یک پیش شرط، در گOOرو درک عمیOOق و فراگیOOر از نحOOوه عملکOOرد امOOروز سOOرمایه

داری ست.

سیاست ما صرفا محصول بازتاب زندگی خود ما نیست. ایده هائی کOOه مOOا از آن دفOOاع

میکنیم، بر اساس تجربه تاریخی ست که طبقه کارگر بین المللی در طول یOOک و نیOOم

قرن گذشته از مبارزه علیه استثمار سرمایه داری اندوخته است.

ما خود را جزو سنت گرایش انقلبی جنبش کارگری میدانیم که با اتحادیه کمونیسOOت

ها، حول کارل مارکس آغاز و با تاسیس بین الملل سوم، در پOOی انقلب اکتOOبر، ادامOOه

روسOOیه در یافت. این سنت با اقلیت کمونیسم چپ، که در برابر هر دو انحطاط انقلب

 میلدی مبارزه کOرده بOOود، ادامOOه یOافت.۲۰داخل و هم انترناسیونال سوم در سالهای 
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ما همیشه قاطعانه هر دو جریان هOOای استالینیسOOتی و تروتسکیسOOتی را بOOه عنOOوان

محصول ضد انقلب سرمایه داری دولتی در روسیه، رد کرده و بر علیه آنهOOا بOOه مبOOارزه

سیاسی دست زده ایم. به همین دلیل، برای ما فروپاشOOی رژیمهOOای استالینیسOOتی

نشان از دست دادن چیزی برای طبقه کارگر نبود.

ریشOOه اخیOOر گرایOOش مOOا، بOOه کنفرانOOس هOOای بیOOن المللOOی کOOه حOOزب کمونیسOOت

 فOرا خOOوان۱۹۸۰ و ۱۹۷۷انترناسیونالیستی ( نبرد کمونیستی ) ایتالیOOا بیOOن سOOالهای 

) بOOهCWOداده بOOود برمیگOOردد، در ایOOن کنفرانOOس هOOا سOOازمان کOOارگران کمونیسOOت (

 توسعه داده۱۹۴۳انسجام و مواضع رفقای ایتالیایی که از زمان تأسیس خود در سال 

 ایOOن دو۱۹۸۳بودنOOد، متقاعOOد شOOد و شOOروع بOOه بررسOOی مواضOOع خOOود کOOرد. در سOOال

) را بOOر اسOOاس پل تفOOرم مشOOترکIBRPسازمان، دفتر بین المللی برای حزب انقلبی (

تأسOOیس کردنOOد، پOOس از آن، گOOروه هOOائی از کشOOور هOOای دیگOOر بOOه دفOOتر بین المللOOی

) تشOOکیل شOOد. امOOروز اعضOOایICTپیوستند و گرایش کمونیست انترناسیونالیسOOتی (

تشکل دهنده این سازمان، تلشهای بین المللی را هماهنگ مینمایند.

گرایش کمونیست انترناسیونالیستی، برای ایجاد حزب انقلبی فعالیت میکند، اما بOOه

حزب بودن و یا حتی به تنها هسته تشکیل دهنده آن در آینده، تظاهر نمیکند. داشتن

ادعای چیزی شبیه به این، لزمه فرض بی معنائی ست که گویOOا یOOک حOOزب انقلبOOی

می تواند به واسطة اراده چند نفر تشکیل شOOود. بOOه منظOOور ایجOOاد پیOOش شOOرط بOOرای

سرنگونی نظام سرمایه داری بین المللی، پرولتاریا باید یک بار دیگر به مبارزه توده ای

در جهت منافع خود روی آورد. ما میخواهیم خود را برای این آماده کنیم. بنابراین گOOروه

های متشکل در گرایش کمونیست انترناسیونالیستی برای ترویج توسعه یک هسOOته

استوار، موسسان بالقوه حزب متمرکز پرولتری بین المللی، تلش میکنند.

برای کسانی که مایلند برای خروج  بشریت از این بن بست   حاضر، کمک کنند، هیOOچ

جایگزین دیگری وجOOود نOOدارد. یOOک چیOOز مسOOلم اسOOت: همOOه آنچOOه کOOه سOOرمایه داری

میتواند برای آینده ارائه کند، تشOOدید بحOOران، تخریOب بیشOتر محیOOط زیسOت و در عیOOن

حال بدبختی بیشتر بشر و جنگ های بیشتر میباشد.

سوسیالیسم یا بربریت، راه سومی وجود ندارد!
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۱(
 نظام سرمایه داری:

 تناقضات پایه ای سیستم

جامعه سرمایه داری، مثل جوامع پیشین برده داری و فئودالی قبل از آن، یOOک جOOامعه

طبقاتی ست که در آن طبقه مسلط از قلبلل  کار طبقه زیردست، ارتزاق میکنOOد. جوامOOع

طبقاتی، دوره بسیار کوتاهی از تاریخ بشریت را تشکیل میدهند و چنیOOن جOOوامعی بOا

هOOر معیOOاری، بازتOOاب طOOبیعت انسOOان بحسOاب نمOOی آینOOد. از نظOOر گرایOش کمونیسOOت

انترناسیونالیستی، سOOرمایه داری مرحلOOه نهOایی جOOامعه طبقOOاتی بOOوده و گOام بعOOدی

برای بشریت، سرنگونی این جامعه و جایگزینی آن با یک جامعه بی طبقه بر اسOOاس

همکاری و تولید در راستای رفع نیازمندیها میباشد.

در جوامع طبقاتی گذشOOته، طبقOOه زیردسOت موظOف بOود کOه از خیOر مOازاد تولیOد خOود

بگذرد، استثمار بردگان، سرف و دیگران آشکار و علنOی بOOود. در درون جOOامعه سOرمایه

داری این فرایند، پوشیده و پنهان شده است. به نظر می رسOOد کOOه طبقOOه کOOارگر آزاد

بOOوده و آزادانOOه نیOOروی کOOار خOOود را، در چOOارچوب قOOرارداد بOOازار، بOOه طبقOOه سOOرمایه دار

میفروشد، در واقع همانطور که مارکس نشان داد، طبقه کارگر توانایی کار کردن خود و

یا نیروی کار خود را، بOOه طبقOOه بOOورژوازی میفروشOد. ایOOن نیOروی کOOار، هنگOامی کOOه بOا

ماشین آلت و مواد اولیه درآمیخته میشود، ارزش بیشتری را نسبت به آنچه برای بOOاز

تولید آن لزم است، تولید میکند. این آن مکانیزم اساسی ست کOOه سOOرمایه داران، از

طریق آن، کار اضافی از طبقOOه کOارگر مOی سOتانند. تحOت روابOOط تولیOد سOرمایه داری،

طبقه کارگر، تنها بخشی از ارزش کار خود را در قالب حقوق و دستمزد، دریOOافت مOOی

کند. بخش باقی  مانده توسط سرمایه داران تصاحب میشOود و هOر آنطOOوریکه مناسOب

تشخیص دهند مورد استفاده قرار میدهند. منبع کل سود طبقه بورژوازی، صرفا از این

کار اضافی، یا ارزش اضافی، تامین میشود. این فرایند در مقیاس جهانی عمل کرده و

سود در میان کل طبقه بورژوازی جهانی تقسیم میشود. در این فرایند، سودها، صرف

نظر از اینکه سرمایه مد نظر به طور مستقیم کارگران را در تولید ارزش اضافه استثمار

کرده باشد یا نه، نسOOبت بOOه مقOOدار سOOرمایه ای کOOه هOOر بخOOش از طبقOOه بOOورژوازی در

اختیار دارد، بسوی توزیع متساوی، گرایش پیدا میکنند.

برای چرخش سرمایه داری، ضروری سOOت کOOه طبقOOه کOOارگر از مOOالکیت بOOر ابOOزار تولیOOد

محروم باشد. باید بOOه طبقOOه بOدون مایملOک تبOOدیل شOده و تنهOOا توانOایی کOOار کOردن را

داشته و هیچ چاره ای جOز فOروش نیOOروی کOOار خOOود بOOه طبقOOه سOرمایه دار را نداشOOته

باشد. این جدایی، ناشی از وجود تضاد اساسی در سرمایه داری ست. از یOOک طOOرف

تولید اجتماعی است، و از سOOوی دیگOOر کنOOترل ابOOزار و شOOرایط تولیOOد و کالهOOای تولیOOد

شده به تنهایی در اختیOار طبقOOه سOOرمایه دار قOرار دارد. ایOOن کنOOترل نOOه بOرای بOرآوردن

نیازهOOای اجتمOاعی، بلکOOه بOرای تولیOOد سOOود و انباشOت سOرمایه مOOورد اسOتفاده قOرار

میگیرد.

هدف تولید سOOرمایه داری، ایجOOاد سOOود اسOOت. نظOOام سOOرمایه داری تنهOOا زمOOانی نیOOاز

 انسان را برآورده خواهد ساخت که برای آن، اینکار سودآور باشد. علقه ای به تولید 

  محصولت مفید نیست، مگر آنکه کالیی باشد که سود آور باشد.
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مقدار سودی که هر سرمایه دار دریافت میکند، تقریبا، میانگین سود جهانی ست که

آن نیز به کل ارزش اضافی که از  طبقه کارگر جهانی ستانده شده، بسOOتگی دارد. بOOا

افزایش ارزش سرمایه بکار گرفتOOه شOOده و بهOOره وری تولیOOد، ایOOن نOOرخ متوسOOط سOOود،

گرایش نزولی پیدا میکند. در نتیجه سOOرمایه داران بOOه منظOOور بOOه دسOOت آوردن دسOOت

بالتر نسبت بOOه رقبOای خOود و بدسOت آوردن سOهم بیشOOتر از ارزش اضOافی جهOOانی،

مجبورند به طور دائم در ابزار تولید تحول انقلبی بوجود بیاورند. سرمایه داران مجبورند

که بخشی از ارزش اضافی خود را در سرمایه ثOOابت جدیOOد (بOOه عنOOوان مثOOال، ماشOOین

آلت، سOOاختمان، مOOواد اولیOOه، و غیOOره)، بOOه منظOOور اسOOتثمار بOOی مهOOار کOOار مOOزدی،

سرمایه گذاری کنند. در حالیکه عده ای از کارگران از کار اخراج میشوند، اسOOتثمار و یOOا

« بار آوری » کار   بقیه افزایش مییابد. این اجOOازه مOی دهOد تOا سOرمایه مOد نظOOر، نOرخ

سود خود را به بالی نرخ سود میانگین افزایOOش دهOOد. نOOرخ سOOود میOOانگین، از نسOOبت

ارزش اضافی به کل سرمایه ایکه سرمایه گذاری شده، تعیین میشود. رشOOد سOOرمایه

ثابت، به ضرر سرمایه متغیر (نیروی کار انسانی) منجر به بالتر رفتOOن ترکیOOب ارگانیOOک

سرمایه (یعنی، نسبت سرمایه ثOOابت بOOه سOOرمایه متغیOOر) میشOOود. از آنجOOائیکه ارزش

اضافی تنها می تواند از طریق کار زنده ایجاد شود، این سبب محدود و کم شدن نOOرخ

سود سرمایه داران میشOOود. ایOن بOدان معنOی نیسOت کOOه کOل سOOود واقعOی بOه طOOور

خودکار کاهش یابد، اما سرمایه داری به عنوان یک کOOل، گرایOOش نزولOOی نOOرخ سOOود را

تجربه میکند. سرمایه داران، با بکارگیری روش های مختلف، اقدام  به مقابله میکنند.

معمول ترین آنها عبارتند از:

• با افزایش بهره وری تولید از طریق ماشین آلت کارآمدتر و کنترل فرایند نیروی کار،

• با افزایش ساعات کار،

• با کاهش دستمزد 

• با کاهش ارزش سرمایه در ماشین آلت مورد استفاده در تولید

این روند منجر به تلش های رقابتی میان سرمایه داران شده که در نهایت بOOه بحOOران

های دوره ای منجر می شود. وقتی که روشن میشود که سرمایه داران   ضعیف تOOر (و

به طور کلی کوچکتر) به اندازه کافی ارزش اضافی عایدشان نشده که سرمایه جدیOOد

به سرمایه گذاری شان اضافه کنند، آنوقت یا ورشکست میشوند و یOOا بتصOOرف رقبOOای

قوی تر در میآیند. این در قرن نوزدهم به فواصل منظم، تقریبا ده ساله، اتفOOاق میفتOOاد.

بحOOران منجOOر بOOه کOOاهش ارزش سOOرمایه، در نOOتیجه کOOاهش ترکیOOب ارگانیOOک سOOرمایه

میشد، بطوریکه سرمایه نجات یافته را قادر میساخت که رونOOد انباشOOت سOOرمایه را از

سر گرفتOOه و گسOOترش دهOد. در ایOOن رونOOد، تولیOOد سOرمایه داری، بیشOOتر از همیشOOه،

تراکم و تمرکز یافت. جستجو برای مواد خام ارزان و سOOرمایه گOOذاری در منOOاطق کمOOتر

توسعه یOافته (بOOه عنOOوان مثOال، مکOOان هOایی بOا سطح پایین ترکیب ارگانیک سرمایه)

سقوط نرخ سود را جبران کرد. علوه بر ایOOن، ایOOن پروسOOه بOOازار جهOانی را گسOOترش و

تولید سرمایه داری را بیشتر بین المللی کرد تا اینکه در آستانه قOOرن بیسOOتم، اقتصOOاد

جهانی پدیدار شد.

امپریالیسم 
در اواخر قرن نوزدهم، رقابت سرمایه داری اشOOکال جدیOOدی را بخOOود گرفOOت. تولیOOد بOOه

 طور فزاینده ای تحت تسلط انحصارات غول پیکر سرمایه داری و مؤسسات سرمایه 

 به بعد، ایOOن تمرکOOز و تراکOم   رو بOOه رشOد سOرمایه و۱۹مالی قرار گرفت. از اواخر قرن 

مشکلت ناگزیر اجتماعی ناشی از مبارزه طبقاتی و نیاز برای دفاع از سOOرمایه ملOOی،
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  منجر به پیدایش گرایش برای افزایش مقررات دولتی در اقتصاد سرمایه داری شد. 

 رقOOابت سOOرمایه) بOOه شOOدت افزایOOش یOOافت.۱۹(موانع گمرکی در دو دهه ی آخر قOOرن 

داری از سطح مابین تجارتخانه ها به سطح مابین ملت ها ارتقاء یافت. به درجه ایکOOه

به درون مقررات اقتصاد ملی کشیده شد، دولت ها بOOه نیOOروی ارتOOش بیشOOتر اهمیOOت

دادند تا راه برای منابع مواد خام و بازارهای جدیOOد، گشOOوده شOOود. سOOرمایه داری وارد

دوران امپریالیسم شد.

امپریالیسم مرحلOOه ای اسOOت کOOه در آن ترکیOOب ارگانیOOک سOOرمایه بOOه حOOد بسOOیار بOOال

رسOOیده باشOOد کOOه دسترسOOی بOOه مOOواد خOOام ارزان و همچنیOOن صOOدور سOOرمایه بOOه

کنOOد، و بدینسOOانکشورهائیکه در آن ترکیب ارگانیک سرمایه پایین است، ضرورت پیدا 

نOOرخ سOOود در مراکOOز اصOOلی سOOرمایه داری بOOال رود. در نOOتیجه، امپریالیسOOم تنهOOا یOOک

سیاست ساده نیست که سرمایه داران بتوانند به راحتی در آن ها تغییر ایجاد کنند.

دسOOتیابی بOOهدر آغOOاز، کOOاراکتر امپریالیسOOم بOا برپOOایی موانOOع تعرفOOه ای و تلش بOOرای 

 » تعریف میشد. لنینبهشت روی زمینمستعمرات، « موقعیت استثنایی در ارتباط با 

عمیقOOا اعتقOOاد داشOOت کOOه مسOOتعمرات، بخOOش مهمOOی از سیسOOتم امپریالیسOOتی را

استعمار را به عنوان یک نقطه شروع در پیشOOبرد ومعکوس تشکیل میدهند. او فرآیند 

افزایش سرعت انقلب میدید. با این حال، پس از جنگ جهانی دوم بOOا پایOOان اسOOتعمار

در آفریقا و آسOOیا، چنیOOن تOOاثیر خOOود را نشOOان نOOداد. در جابجOOایی قOOدرتهای اسOOتعماری

شکلدر قدیم، ابرقدرت های جدید مانند ایالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی 

جدیدی از امپریالیسم که بعضی آنرا تحت عنوان نئو-استعمار توصیف مOOی کننOOد، وارد

زمین بازی شدند. مکانیسم هائیکه کشOورهای مسOOلط سOرمایه داری، بOرای تضOمین

تسلط خود استفاده می کنند، متفاوت است. بورژوازی کشورهای پیرامونی را در هOOر

موردی مجبور میکنند که بOOا چیOدمان فعلOOی تجOارت امپریالیسOOتی و نظOOم مOOالی، کنOOار

بیایند. سرمایه داران کشورهای پیرامونی ممکن است که مثOOل رقبOOای قOOوی خOOود بOOه

همOOان مقOOدار سOOرمایه، دسترسOOی مشOOابهی نداشOOته باشOOند، امOOا آنهOOا هOOم انگیOOزه

یکسانی برای کسب سود حداکثری دارند. مثل بقیه بورژوازی جهOOان، آنهOOا پرولتاریOOای

« خود » را و همچنین پرولتاریای جهان را ( از طریق سرمایه سرمایه گOOذاری در اوراق

بدهی دولت های غربی و یا بOOا سOOپرده هOOای خOOود در بانOOک هOOای خOOارجی) اسOOتثمار

می کنند.

برآمد اجتنOاب ناپOذير امپريالیسOOم، جنOگ اسOت، يعنOي ادامOOه رقOOابت اقتصOOادی بطOرق

نظامی. نوع بحران اقتصادی قرن نOOوزدهمی، دیگOOر بOOه انOOدازه کOOافی ارزش سOOرمایه را

برای تنظیم یک چرخه جدید از انباشت سرمایه کاهش نمیدهد. فقط تخریب عظیOOم و

کاهش ارزش سرمایه در مقیاس جنگ جهانی، مOی توانOOد ایOOن کOار را انجOOام دهOOد. در

عصر ما، اهداف واقعی و عینOOی جنOOگ جهOانی در اینجOOا نهفتOOه اسOOت. البتOOه سOرمایه

داران برای این منظور آگاهانه تصمیم به جنOگ نمOOی گیریOد امOا، تOOوجیه هOOای مختلOف

سیاسی یا استراتژیک به کنOار، ایOOن رقOابت هOای امپریالیسOتی سOت کOه مOدام در را

بسوی جنگ باز می کند. در نتیجه، سرمایه داری یکبار دیگر در چرخه معیوب بحران،

جنگ و بازسازی قرار گرفتOOه اسOOت. ایOOن واقعیOOت کOOه جنOOگ بOOه یOOک بخOOش ضOOروری از

سیستم تبدیل شده، نشان می دهOOد کOOه سOرمایه داری مOدتها پیOOش نقOOش مOOترقی

  تاریخی خود را از دست داده است.
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سرمایه داری دولتی
 با فاجعه جنگ جهانی اول وارد فاز جدیدی شد. تمرکOOز و۱۹۱۴سرمایه داری در سال 

تراکم پیوسته سOOرمایه، بخOOش هOOای مهمOOی از اقتصOOاد ملOOی برخOOی از کشOOور هOOا را،

تهدید میکرد. با این اوضاع، دولت ها به منظOOور جلOOوگیری از اثOرات مخOرب اجتمOاعی و

اقتصادی سیستم، مجبور شدند که نه تنها در خارج (امپریالیسم)، بلکه در داخOOل نیOOز

مداخله کنند. سرمایه داری دولتی نیز هماننOOد امپریالیسOOم، از درون مراحOOل مختلفOOی

گذر کرد. حال دولت در انباشت سرمایه نقش مهمی پیدا کرده بود که در طOول رقOابت

های قرن نوزدهم سرمایه داری غیر قابل تصور بود. به درجه ایکه گرایOOش نزولOOی نOOرخ

سود بیشتر و بیشتر « ستون فقرات »  اقتصاد ملی را تهدید میکرد، مداخله دولت در

مرکز توجهات قرار گرفت.

 روسOOیه،۱۹۱۷این تمایل بOOه سOرمایه داری دولOOتی بOOه ویOژه پOس از شکسOت انقلب 

بصورت الگو درآمد. انقلب اکتبر وعده جOامعه جدیOدی را میOداد کOOه در آن طبقOOه کOارگر

سرنوشت خود را به دست خود خواهد گرفت. به دلیOل انOزوای انقلب روسOOیه در یOک

کشور واحد، که در آن، افزون بر این، طبقه کارگر هم در اقلیت بود، این امیOOدها جOOامه

عمل نپوشاند. در واقع به بیشترین درجه، مالکیت   خصوصOOی بOOر ابOOزار تولیOOد، از میOOان

برداشته شد، اما این به معنOOای سوسOOیالزه کOOردن آن نبOOود، بلکOOه تغییOOر آن بOOه امOOوال

دولتی بود. مقولت سرمایه داری مانند دستمزد، پول و استثمار همچنان ادامه یOافت.

هیئت حاکمه جدید، که به طور عمده از حرفه-دوسOOتان بوروکراتیOOک حOOزب کمونیسOOت

شکل گرفته بود، به استثمار وحشیانه پرولتاریا متوسل شدند. این افسOOانه کOه اتحOاد

جماهیر شOوروی « سوسیالیسOت » بOود و کنOترل دولOتی برابOر سوسیالیسOم اسOت

یکی از بسیار توهمOOات ایOOن دوران بOOود. فقOOط کمونیسOOم چOOپ بOOه ایOOن درک کOOه اتحOOاد

جماهیر شوروی شکل خاصی از سرمایه داری دولتی ست، دست یافت. این ایده که

دولت می تواند تمام جنایات سرمایه داری را تعدیل دهد منجر به مداخله وسیع دولت

 در غرب نیز شد.۱۹۴۵پس از سال 

دوره به اصطلح « دولت های رفاه » بود، که حتی بعضی اوقات بOOه عنOOوان « راه حOOل

مسئله اجتماعی » توسط مبلغین طبقه حاکمه، جشن گرفته شد. اگر حOOتی در ایOOن

مرحلOه از سOOرمایه داری، بیشOترین امتیازهOای ممکOOن بOرای طبقOOه کOارگر مهیOا شOده

باشOد، « دولOت رفOاه » هرگOز یOک نهOاد خیریOه نبOOود، بلکOOه ذات وجOودیش صOرفا ابOزار

سرکوب برای کنترل بود. با ملOOی کOOردن صOOنایع کلیOOدی مشOOکل دار، قOOدرتهای پیشOOتاز

سرمایه داری به دنبال تضمین بقای خود بودند. با این حال، زمانی که بحران انباشOOت

 ، خود را دوباره نشان داد ، این دیگر بحران   دولت بود.۷۰سیستم در اوایل سالهای 

بحران 
در آغاز دهە  هفتاد، چرخه انباشت که با نابودی عظیم سرمایه ثابت در جنOگ جهOانی

 در جOOدا۱۹۷۱دوم به حرکت در آمده بود، به پایان رسید. ایOOن بحOOران خOOود را در سOOال 

نرخ سOOود، شدن دلر از ارزش بیانی خود یعنی طل، نشان داد. برای مقابله با سقوط

سرمایه به تجدید سOOاختار رونOOد تولیOOد (بOOه عنOOوان مثOOال معرفOOی میکOOرو الکترونیOOک) و

افزایش عظیم میزان استثمار، متکی شد.

در پی این بازسازی، بخش هOOای اصOلی طبقOOه کOارگر صOOنعتی در کشOOورهای متروپOOل

بطرز شدیدی تکه تکه شدند. کارخانه ها بسته و تولید به مناطقی در آسیا، آمریکOOای
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لتین که در آن دستمزدها پائین بود،نقل مکOOان کردنOOد. صOOدور سOOرمایه هOOای غربOOی و

ژاپنی به این مناطق تقویت شدند. به عنوان پیآمد، حضور کارخانه بعنوان محل تجربOOه

پرولتاریا و شروع نقطه مقاومت، حداقل در غرب، بمراتب کم شد.

ترکیب طبقه کارگر کامل تغییر کرد. حال بیشOتر و بیشOتر مOردم در بخOش خOدمات کOار

می کنند. اگر چه بیشترشان به طور مستقیم هیچ ارزش اضافی تولید نمی کنند، اما

این افراد همچون سایر کارگران مورد اسOOتثمار قOرار مOی گیرنOOد و از ایOOن رو بخشOOی از

طبقه کارگر را تشکیل میدهنOد. گسOترش خOOود اشOتغالی جعلOOی و شOOرایط نOOامطمئن

اشتغال، الزاما گسترش  مقاومت پرولتاریا را بدنبال خواهد داشت.

افزون بOOر اینهOOا، پدیOOده دیگOOری را مOی تOOوان در بخOش مOOالی بغOOایت متOOورم و نOOامعقول

مشاهده کرد. این بخش، ارزش اضافی تولید شده در جاهای دیگOOر اقتصOOاد جهOOانی را

تصاحب میکند. در اینجا بنظر میرسد که پول بدون ورود به فراینOOد تولیOOد کOOال، بOOه طOOرز

معجزه آسایی ارزش جدید ایجاد میکند. سقوط میانگین سود، منجر به وضعیتی شده

که ارزش اضافی، دیگر در تولیOOد، سOOرمایه گOOذاری نمی شOOود بلکOOه در سOOوداگری بکOOار

گرفته میشود. این باعث شده که سوداگری های عظیم در کالهائی ماننOOد مسOOکن،

 پیامد فروپاشی اش، نشانهبامواد غذایی، انرژی و غیره، انجام بگیرد. این سوداگری 

ای از مشکلت پایه ئی افت متوسط سودآوری سرمایه میباشد. اما بازگو کننOOده علOOل

بحران نیست. سود سرشاری را روانه جیب هOOای تعOOداد انگشOOت شOOمار فOOوق العOOاده

ثروتمند میکند، اما در بلند مدت منجر به بدهی های رو به رشOOد، حبOOاب هOOای بیشOOتر

سوداگری و افزایش بی ثباتی می شود.

۱۸۷۳-۹۶در این اثنا، بحران به طولنی ترین رکOOود خOود بعOد از بحOران بOزرگ سOالهای 

رسیده است. مانند بحران های قبلی، همراه با رونق هOای کوتOاه مOدت و بعضOا رکOود

اقتصادی عمیق تر بوده است. این پOOایه و اسOOاس برتOOری جOOویی هOOای امپریالیسOOتی،

رشد رقابت ها و جابه جایی در شOOکل گیOOری اتحOOاد هOOا سOOت کOOه در آن همOOه سOOعی

میکنند که بار بحران را روی دوش دیگری بیاندازند. تا حال طبقه حOOاکم در جلOOوگیری از

هر دو، یعنی هم قیام تعیین کننده اجتماعی و هم فروپاشی کامل سیسOOتم، موفOOق

بوده است. با این وجود، این جلوگیری به قیمت رشد بدهی های دولت که فروپاشی

کل سیستم را تهدید میکند، بدست آمده است. نیاز تمOامی دولOت هOا بOرای کOاهش

این بدهی ها، منجر به کاهش شدید یOOارانه هOOا و همچنیOOن هزینOOه هOOای آموزشOOی و

اجتماعی شده است. سرمایه داری در پیدا کردن راهی برای خروج از بحران انباشOOت

ساختاری، از هر دو طریق، یعنی هم در هزینOOه کOOردن هOOای دولOOتی و هOOم در  اعمOOال

ریاضOOت اقتصOOادی، شکسOOت خOOورده اسOOت. بحOOران کنOOونی زمینOOه هOOای یOOک فOOاجعه

عمOOومی را بOOرای فOOردا آمOOاده میکنOOد. اگOOر سیسOOتم سOOرمایه داری، بOOدون هیچگOOونه

پاسخگویی قادر به ادامه باشد، بشریت بار دیگر به گرداب یک جنگ جهانی در نOOتیجه

به بربریت خواهد افتاد. به این دلیل، کمونیسم فقط یک ایده خوب نیست، بلکه بOOرای

بشریت یک ضرورت واقعی میباشد.

چشم انداز کمونیستی 
مدافعین طبقه حاکمه، راجع به ناخوشایندی سرمایه داری انحصاری، دسOOتان خOOود را

بال می برند، امOا همیشOOه اعلم میکننOOد کOOه جOایگزینی بOOرای آن وجOOودبعنوان تسلیم 
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ندارد. آنها اعتراف می کنند که سرمایه داری بهترین سیستم اجتمOOاعی نیسOOت، امOOا

تنها گزینه ممکن است. انقلبیون مارکسیست، که مبنOOای تجزیOOه و تحلیOOل خOOود را بOOا

نگاه به توسعه انسانی در طول تاریخ و تجربه مبارزه طبقاتی قرار داده اند، قادرند کOOه

این دروغ ها را افشا کننOOد. انسOOانیت مOOی توانOOد از وحشOOت و بOOدبختی ایOOن سیسOOتم

اجتماعی فاسد خلص یابد، بشرط آنکه سرنگونی آن مترادف با جایگزینی جامعه ای

باشد که به استثمار پایان داده و نیازهای انسان را برآورده کند.

چنین جامعه ای تنها می تواند از طریق انقلب بین المللی طبقه کارگر بوجود آیOOد. مOOا

کماکان این جایگزین اجتمOاعی را علیرغOم همOOه فحاشOی هOای دشOمنان آشOکار آن،

تحریف های مختلف و تفسOOیر هOOای دروغیOOن کسOOانی کOOه زیOOر ایOOن برچسOب کارهOOای

شرورانه خود را انجام داده اند، کمونیسم مینامیم. سوسیالیسم یا کمونیسOOم (بOOرای

مارکس این مفاهیم مترادف است) شرایط یا برنامه ای نیست که از طریق یOOک حOOزب

و یا با حکم حکومتی اجرا شود، بلکه یک جنبش اجتماعی ست برای غلبه آگاهانه بر

مناسبات اجنماعی سرمایه، که با از میان بردن دولOOت، تولیOOد کOOالئی و قOOانون ارزش،

محقق میگردد. در حالی که انقلب های قبلی صرفا یک نوع استثمار را با نوع دیگOOری

جایگزین کردند، انقلب کمونیستی اولین انقلبی خواهد بOOود کOOه هOOر نOOوع اسOOتثمار و

ستم را بکنار خواهد نهاد. به عنوان تنها خالق ثروت اجتماعی، طبقه کOOارگر تنهOOا مOOی

تواند با از بین بردن همه طبقات، خود را آزاد کند.

کمونیسم دولت سرمایه داری را از بین برده و بOOه وجOOود مرزهOOای ملOOی پایOOان خواهOOد

داد. بر پول، کار مزدی و تولید کالئی، غلبه خواهد کOOرد. کمونیسOOم بOOه معنOOای کنOOترل

ابزار تولید توسط یک طبقه خاص میباشد. به همین دلیل، کمونیسم  مترادف با آزادی

طبقه کارگر از تمام اشکال استثمار میباشد. این رهائی تنها می تواند کار خود طبقOOه

کارگر باشد.

۲
 مبارزه طبقاتی

 پرولتاریا 
اگرچه تضOOادهای سیسOتم اقتصOادی سOرمایه داری، بحOران اقتصOادی را یکOی پOس از

دیگری به ارمغان می آورد، سیستم بOOه طOOور « خOOود بخOOودی » سOOقوط نخواهOOد کOOرد.

سرنگونی سیستم تنهOا می توانOOد توسOOط یOک طبقOOه کOOه در سOOطح جهOانی اسOOتثمار

میشود، یعنی طبقه کارگر انجام گیرد. منظور ما از طبقه کOOارگر، یOOک مقOOوله انOOتزاعی،

دستان پینه بسته با لباس کار مخصوص، که شدیدا مورد علقه فسOOیل هOOای جنبOOش

قدیمی کارگران و جامعه شناسان صنعتی بود، نیسOOت. بOرای مOا، همOه کسOانی کOOه

وابسته به دستمزد بوده و هیچ قدرتی بر وسائل تولید نداشته و مجبور به انجOOام کOOار

بیگانه از خود شده اند، به طبقOOه کOOارگر تعلOOق دارنOOد. ایOOن طبقOOه عنصOر جOدا نشOدنی

شیوه تولید سرمایه داری ست. اما، همزمان، این طبقه تولیOOد کننOOده   دسOOته جمعOOی

که از دسترسی به ثمره کار خود، محروم است همچنین « گOOور کOOن جOOامعه سOOرمایه

داری »  نیز میباشد.

سرمایه داران این را بسیار خوب درک می کنند و هرگز از انکار تناقض بین کار مزدی و

سرمايه و در نOOتیجه مبOOارزه طبقOOاتی خسOOته نمیشOOوند. در دوره رونOOق سOOرمایه داری،

همه شارلتان های مواجب بگیر ( برنشتاین، برنهام و مارکوس) بما میگویند که طبقه
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کارگر دیگر وجود خارجی ندارد، به این دلیل که بهبود استانداردهای زنOOدگی، کOOارگران

را « بورژوایی » کرده است. و وقتی که سرمایه داری خود را در بحران پیدا مOOی کنOOد،

به ما گفته می شود (توسط گورز، هابزبام و غیره ...) طبقه کارگر دیگر وجود خOOارجی

ندارد، زیرا جدیدترین فن آوری ها آن را منسوخ سOOاخته اسOOت. در زمOOان صOOلح نسOOبی

بین طبقات، چنین تئوری ها رواج زیادی پیدا میکنند، امOOا آنهOOا همیشOOه بOOا برآمOOد مOOوج

جدیدی از مبارزه، تکذیب میشوند. 

مبارزه اقتصادی
 طبقه کارگر 

با ادامه بحران، بورژوازی مجبور اسOOت کOOه بیشOOتر و بیشOتر بOOه معیشOOت طبقOOه کOارگر

از کOOار بیکOOارحمله کند. هر چه بیشتر و بیشتر تحت عنOOوان « عقلنیسOOازی »، مOOردم 

. بیکاری شیوع فراوان یافته اسOت. کOارگران کمOتر و کمOتر شOOغل پیOدا میکننOد وشوند

کسانی هم که کار می کنند بخاطر سخت تر شدن کار، طولنی بOOودن روزهOOای کOOار و

کاهش دستمزد، تحت فشارند. 

طبقه کارگر در ابتدا ممکن است کOOه در مقابOOل حملت سOOرمایه داری، عقOOب نشOOینی

کند اما کاراکتر تولید سرمایه داری در نهایت او را مجبور میکند کOOه در دفOOاع از خOOود در

مقابل استثمار سرمایه داری قد علم کند. این مبارزه تنها زمانی موفق خواهد بود کOOه

طبقOOه کOOارگر وحOOدت و همبسOOتگی لزم را بOOرای جلOOوگیری از حملت بOOه دسOOت آورد.

اهمیت چنین موفقیتهایی، نباید بیش از حد دست کم گرفته شود و هم نباید روی آن

مبالغه  شود. آنها مهم و ضروری هستند تOا طبقOOه کOارگر هOم منOافع مشOترک خOود و

همچنین قدرت جمعی خود را دوباره به عنوان یک طبقOOه پیOدا کنOOد. امOOا، صOرفا بOا ایOOن

چیزها، هنوز مسائل تمام شOOده نیسOOتند. در مبOOارزه اقتصOOادی هOOر دسOOتاورد مOOوفقیت

آمیز، توسط طبقه کارگر مهم است اما با این حال موقتی ست. دفاع واقعی از منOOافع

کارگران، مستلزم آن است که آنها علیه سیسOOتم اسOOتثمار بOOه عنOOوان یOOک کOOل عمOOل

کنند.

 آگاهی طبقاتی
سرمايه داری بحران زده، بشریت را با بدبختی بیشتر و خطر یک جنگ جهOOانی تهديOOد

میکند. اما این نظام نه خود به خودی فرو خواهد ریخت و نه اینکه میتوان در آن بتدریج

تغییرات بنیادین بوجود آورد. سرنگونی این سیستم، آزادی طبقOOه کOOارگر از طریOOق لغOOو

آگاهانه رابطه کار مزدی با سرمایه در سراسOOر جهOOان، شOOروط اساسOOی بOOرای ریشOOه

کنی استثمار و سرکوب اند.

تحOOت فئودالیسOOم، بOOورژوازی قOOادر بOOود کOOه روابOOط سOOرمایه داری را، بOOا تلش در دفOOاع

ازتجOOارت آزاد و محOدودیت هOOای فئودالOOی ( قOOوانین اتحOادیه هOOای صOOنفی و انحصOارات

تجOOاری، و غیOOره)، توسOOعه دهOOد بطOOوری کOOه هOOر گOOام در توسOOعه اقتصOOادی بOOورژوازی

 »  [مارکس]با پیشرفت سیاسی مرتبط با آن طبقه همراه بود« 

در مقام مقایسه با بورژوازی، پرولتاریا، یک طبقه تولید کننده جمعی و اسOOتثمار شOOده

است. صاحب سیسOOتم مOOالکیتی نیسOOت کOOه بخواهOOد از آن دفOOاع  کنOOد. شOOیوه تولیOOد

کمونیسOOتی نمOOی توانOOد در نظOOام سOOرمایه داری توسOOعه یابOOد. در درجOOه اول نیازمنOOد

سرنگونی سیاسی بورژوازی توسط مبارزه آگاهانه و فعال طبقه کارگر میباشOOد. فقOOط

زمانی که طبقه کارگر، بورژوازی را از قدرت محروم کرد، آنوقت می تواند وظیفOOه تغییOOر
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شکل اقتصادی جامعه را بعهده بگیرد.

هر چیز دیگری به سادگی رفرمیسم خواهد بود. با این اوصOOاف، هنOOوز مجمOOوعه ای از

تفکOOر طبقOOه حOOاکم درمشکلت پیش روست. اگر، همانطور که مارکس اعلم کOOرد، « 

»( ایدئولوژی آلمOOانی)، پOس طبقOOه کOOارگر چگOOونههر عصری، ایده های حاکم هستند 

می تواند از ضروت غلبه بر سرمایه داری آگاهی یابد ؟

با توجه بOOه کنOOترل بOOورژوازی بOر دسOOتگاه سOرکوب و سOOلطه ایOOدئولوژیک آنهOOا، بOOه نظOOر

می رسد که حکومت بورژوازی تقریبا شکست ناپذیر باشد. تا زمانی که سرمایه داران

بتوانند بحران را کم و بیش مدیریت و مبارزات کارگران را در زمین بورژوازی منزوی نگOOه

دارند، حاکمیت آنها نستبا  امن خواهد بOOود، امOOا، اگOOر چOOه در مراحOOل خاصOOی از تاریOOخ،

سطح مبارزه طبقاتی حتی بسیار پOایین اسOت، ولOی هرگOز متوقOف نمی شOود. هOراز

گاهی این مبارزه آشکارا خود را نشان میدهد، و تحت شرایط خاصی، حتی به سطح

 پاریس، اعتصابات جمعOOی و۱۸۷۱ پاریس، کمون ۱۸۴۸قیام هایی مانند روزهای ژوئن 

، ارتقاء نیز پیدا میکند.۱۹۱۷ و انقلب روسیه در سال ۱۹۰۴-۵انقلب در اروپا 

اما شورش های در خود، برای سرنگونی حکومت سOOرمایه داری کOOافی نیسOOتند. اگOOر

طبقOOه کOOارگر از نظOOر سیاسOOی هنOOوز آمOOاده نیسOOت و برنOOامه خOOود را در اختیOOار نOOدارد،

نیروهای گوناگون بورژوازی وارد صحنه شده و مهر خود را روی حوادث با سخنان شOOبه

رادیکال خواهند زد. اغلب تاریخ به اندازه کOOافی نشOOان داده اسOOت کOOه حOOتی کOOارگران

شرکت کننده در مبارزات، اگر بیان سازمان یافته سیاسی خود را نداشته باشند، آنها

هم می توانند درس های تجربه خود را فراموش کنند. مبارزه اقتصادی طبقه کOOارگر در

واقع مسئله استثمار را بارها و بارها  مطرح کرده، امOOا پاسOOخی بOOرای ایOOن سOOوال کOOه

چگونه استثمار می تواند برطرف شود، نبوده است. اینکه پرولتاریا به دلیOOل جایگOOاهش

در شیوه تولیOد و ظرفیOت سOازمانی اش، در موقعیOتی قOرار دارد کOه میتوانOOد از کلیOت

استثمار سرمایه داری آگOOاه شOOود، درسOOت اسOOت. بOOا ایOOن حOOال، بOOا تOOوجه بOOه سOOلطه

ایOOدئولوژی بOOورژوایی، فراینOOدی کOOه پرولتاریOOا بOOه آگOOاهی دسOOت مییابOOد، فراینOOد خطOOی

نیست.

در جامعه طبقاتی سرمایه داری، سطح آگاهی طبقOOه کOارگر بOOه دلیOOل تقسOOیم طبقOOه

کارگر به شاخه ها و گروه های شغلی، ملیتی و جنسیتی، پراکنده و پاره پOOاره شOOده

است. هیچ آگاهی واحد و یکنواختی در درون طبقه کارگر شکل نگرفته است.  

شرایطی که در آن بخش های مختلف طبقه کارگر و کارگران منفOرد، آگOاهی طبقOOاتی

را در سطوح مختلف و در زمان های مختلف، توسعه میدهند، صرفا این نتیجه منطقی

را بدنبال دارد که آگاهی طبقاتی تنها می تواند در چارچوب سازمانی، بیشتر توسOOعه

یافته و تحکیم یابد. فقOOط از طریOOق سOOازمان سیاسOOی کOOارگرانی کOOه کOOاراکتر سOOرمایه

داری را بعنوان جامعه گذار استثمارگر و موقت، به رسمیت شناخته انOOد، میتOOوان ایOOده

های حاکم را که هنوز ایده های طبقات حاکم هستند، به چالش گرفت و بOOر آن غلبOOه

کرد. تنها با عمومی کOردن عناصOر آگOاهی سیاسOی، کOOه در مبOارزات روزانOOه بOر علیOOه

استثمار پدیOدار مOی شOوند، یOک سOازمان سیاسOی می توانOد بOه تئوری کمونیسOOتی

کمک کند تا تبدیل به یک « نیروی مادی » شده و به وجود دولت بورژوایی و استثمار،
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پایان دهد. با وجود تسلط  ایOOدئولوژی بOOورژوایی، چنیOOن مبOOارزه سیاسOی آگاهOOانه، بOOه

تنهایی و به طور خودجوش، از طریق مبارزات روزانه طبقه کارگر توسعه نخواهد یافت.

سازمان انقلبیون
به منظور موفقیت در مبارزه برای سوسیالیسم، لزم است که آگاه ترین بخOOش هOOای

طبقه کارگر در یک حزب انقلبی جای گیرند. حزب انقلبی طبقاتی، نه میتواند محفOOل

گوشOOه گیOOر روشOOنفکری باشOOد و نOOه یOOک سOOازمان پوپولیسOOتی تOOوده ای. بلکOOه بیOOان  

سازمانی مارکسیست های آگاه اقلیت طبقه کارگر است. وظیفه آن شامل ارزیابی و

تعمیم تجربیات مبارزاتی و دفاع و توسعه بیشتر برنامه انقلبی ست. به همیOOن دلیOOل

ابزار سیاسی ضروری، برای جهOOت بخشOOیدن و دادن دورنمOOای سیاسOOي بOOه مبOOارزات

طبقOOه کOOارگر اسOOت. سOOازمان کمونیسOOتی اساسOOا متفOOاوت از احOOزاب و تشOOکل هOOای

بورژوازی ست بOOه جOای اطOاعت غیOر انتقOادی و بلOه گویOOان مOOردان (یOا زنOان) و توافOOق

منفعلنه، از مبارزان خود میخواهOOد کOOه درک روشOOنی از برنOOامه کمونیسOOتی داشOOته و

همچنین فعالنه مواضع انقلبی را در درون طبقه کارگر اشاعه و از آن دفاع  کنند. هOOر

چند حزب در روند انقلبی، باید نقش سازمانده را داشته باشد، اما وظیفOOه اصOOلی آن

سیاسی تعریف میشود، برای مثال، شرایط برای توسعه انقلب (کOOه درهمOOآمیختگی

حزب در درون طبقه، پیش شرط اساسی ست)، وظیفه اش تهیه تOOدارکات لزم بOOرای

انقلب میباشد. با این حال، حOزب هرگOز نبایOد بOه تنهOایی و یOا بOه جOای طبقOOه کOارگر

دست به قیام بزند (و حتی نباید در انجام این کار سعی کنOOد). مOOا ایOOن مفهOOوم را کOOه

یOOک حOOزب انقلبOOی بOOرای گرفتOOن قOOدرت می توانOOد جOOایگزین طبقOOه کOOارگر شOOود، را رد

می کنیم. انقلب کمونیستی تنها می تواند کار اکثریت عظیم طبقه کارگر باشد.

ارگان های « دموکراسی کارگری » شوراها و مجمع های عمOOومی، خواهنOOد بOOود کOOه

براساس انتخابات، با امکان فراخوان آنها برای برکناری در هر زمان، برگذار میشوند. بOOا

این وجود، این ارگان ها، در غیاب یOOک برنOOامه سیاسOOی کOOه هOOدف آن نهایتOOا غلبOOه بOOر

جامعه ی طبقاتی ست، نمیتوانند به ارگان های حقیقی قOOدرت کOارگری توسOOعه پیOOدا

کنند. چنین برنامه ای از آسمان، نمی افتد، بلکه تلش های آگاهانه بخشی از طبقه

کارگر است که از مبارزات گذشته درس آموزی کOOرده و در سOOطح بیOOن المللOOی در یOOک

حزب انقلبی جهانی، بهم پیوسته اند. 

اما یک حزب انقلبی جهانی، ابOOزار سOOلطه نیسOOت، بلکOOه برعکOOس، وسOOیله ای بOOرای

پالیش سیاسی و توسعه برنامه کمونیستی سOت. ایOOن یOOک درس اولیOOه  اسOOت کOOه

کمونیسم چپ از شکست انقلب روسیه آموخت:

 « هیچ راهی برای آزادی طبقه کارگر یا عروج نظم اجتماعی جدید نیست، مگر آنکOOه

از درون خود مبارزه طبقاتی بیرون آید. پرولتاریا در هیچ زمان و با هیچ دلیلOOی، نبایOOد از

نقش خود در مبارزه صرف نظر کند. نباید مأموریت تاریخی خود را به دیگران واگذار و یا

قدرت خود را به آنها انتقال دهد - حتی به حزب سیاسی خود. »

)۱۹۵۲ ( پلتفرم سیاسی حزب کمونیست انترناسیونالیستی 

بعید است که انقلب جهانی هم زمOOان در همOOه جOOا پیOOروز شOOود. وظیفOOه حOOزب، اداره

پاسگاه دیده بانی پرولتاریائی نیست، بلکه برعکس، کOOار بOOی وقفOOه گسOOترش انقلب

بین المللی ست. همانطور کOOه مبOOارزه بOOرای سوسیالیسOOم لزومOOا بایOOد در سOOطح بیOOن
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المللی انجام شود، حزب هم باید ساختار و حضور بین المللی داشته و به خOOوبی بOOه

طبقه کارگر متصل باشد. طبقه کارگر صاحب هیچ سرزمین مOOادری نیسOOت و ایOOن امOOر

برای سازمان کمونیستی نیز درست است.

۳(
 مبارزه برای استقلل

 طبقاتی 
برای اشاعه تفرقه، بورژوازی علقه زیادی به اسOOتفاده از تفOOاوت هOOای موجOOود در بیOOن

طبقه کارگر را دارد. کارگران، که در رابطه رقابتی با یکدیگر قرار گرفته اند، در سOOتیز بOOا

خود، در مقابل ظلOم و سOتم از خOود دفOاع نمOی کننOد، طبقOOه کOارگر متفOOرق، موضOوع

دلخOOواه اسOOتثمار و در تجزیOOه و تحلیOOل نهOOایی، گوشOOت دم تOOوپ بOOرای جنOOگ عصOOر

امپریالیستی ست.

طبقه حاکمه نیز قادر است به ایدئولوژی هOOای مختلOOف و شOOبکه کامOOل روابOOط سOOنتی

سلطه، تکیه کند. ایOOن نOOوع  ظلOOم و سOOتم قبل در جوامOOع طبقOOاتی گذشOOته نیOز وجOود

داشته اند، اما تحت سیستم سرمایه داری، در راستای منOOافع آن تغییOOر شOOکل یOOافته

اند. قالب بندی و حفظ  تفرقه در میان طبقه کOOارگر، تحOOت عنOOاوین محلOOی و خOOارجی،

مردان و زنان، هترو و همجنسگرا، و غیره، برای امنیت طبقه حاکمه امر حیاتی سOOت.

شوراندن تبعیض و تعصب، همواره سلح ایدئولوژیک مهم برای بOOورژوازی بOOوده اسOOت.

برای کمونیست ها بسیار مهم است که به طOOور قاطعOOانه در برابOر تمOOامی فOOرم هOOای

ظلم و ستم و اشکال گوناگون ایدئولوژیک سلطه طبقاتی، استوار بایستند.

ملی گرایی و 
اسطوره « رهائی ملی »  

بOOورژوازی چOOه در جنOOگ و چOOه در صOOلح تلش مOOی کنOOد تOOا کOOارگران، خودشOOان را بOOا

« کشورشان » شناسایی کنند. برای نسل ها به ما گفته شOOده کOOه « شOOغل مOOان »

در معرض خطر اسOOت و حOOتی اینکOOه  اگOOر مOOا سOOخت تOOر کOOار نکنیOOم، آنهOOا را از دسOOت

خواهیم داد. دقیقا همین همان پیام را در همه جا به زور به خورد کارگران داده اند.

در زمان جنگ آنها یOOا خواسOOتار سOOلخی شOOدن مOOا می شOOوند و یOOا بOOرای « سOOرفرازی

کشور »، ما را به قتل عام برادران و خواهران هم طبقاتی مان، تشویق میکننOOد. ایOOده

ملت، یک تکیه گاه قطعی برای سلطه بورژوایی ست. کاراکتر سیستم را پنهOOان مOOی

کند و چنان وانمود میکند که گویا نظم موجود بیان مشترک منOافع عمOومی « مOردم »

میباشد. ملی گرایی همیشه به معنی تسلیم پرولتاریا به بورژوازی « خودی » ست.

در عصOر امپریالیسOم، کOOه در آن حکOومت سOرمایه کOOل جهOان را در بOر گرفتOOه، مفهOOوم

خاص « امکانات توسعه ملی » و  « وظایف دموکراتیOOک تحقOOق نیOOافته » پOOوچ و از هOOر

نظر ارتجاعی است.

کمونیسم چپ انترناسیونالیست، هرگز از به اصطلح « مبارزات رهائی بخش ملOOی »

پشتیبانی نکرده است. اغلب ادعا می شود که این مبارزات علیه سرکوب و در نOOتیجه

ضد امپریالیستی اند. درست است که در بسیاری از کشورها اقلیت های تحت ستم

وجود دارند. اما این اقلیت ها از شناسایی خOOود بOOا طبقOOات حOOاکمه و یOOا بOOا بخشOOی از
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بورژوازی خودی، چیزی نصیبشان نخواهد شد. درخواست از طبقه کارگر برای شرکت

در جنبش های ملی به معنای هدایت آنها بOOه کشOOتارگاه  سOرمایه داری سOت. بOOدین

منوال، ایOOن مبOOارزات « ضOOد امپریالیسOOتی » نیسOOتند. جنبOOش هOOای ملOOی، بOOه منظOOور

توانمند ساختن قOOدرت نظOOامی خOOود، بOOه حامیOOان و پشOOتیبان در سOOاختار قOOدرت هOOای

امپریالیستی وابسته اند. حتی یک « دولت استقلل یافته » جدید، که « مبارزه برای

استقلل » را با موفقیت بپایان رسانده، قادر نخواهد بود از شبکه روابط امپریالیستی،

چیزی که اقتصاد جهان را تشکیل می دهد، خارج شود.

امOOروزه هیOOچ دولOOتی نمیتوانOOد مسOOتقل و بیOOرون از نیOOاز رقOOابت سOOرمایه داری در بOOازار

جهانی، توسعه پیدا کند. ما به کسانی که مOOدام اسOOتدلل مOOی کننOOد کOOه مOOارکس از

بعضی مبارزات استقلل طلبانه حمOایت کOرد و یOا لنیOOن از حOOق ملOت هOا بOرای تعییOOن

سرنوشOOت دفOOاع کOOرد پاسOOخ می دهیOOم کOOه چنیOOن « مارکسیسOOم » مکOOانیکی بOOا

مارکسیسم مارکس هیچ قرابتی ندارد. مارکس آنرا زمانی نوشOOت کOOه سOOرمایه داری

در آغاز دوران رشد خود، پیدایش طبقOOه کOارگر و فOOن آوری هOای جدیOد و ماشOOین آلت

بود. با این پیش زمینه، مارکس و انگلس از جنبش های ملOOی پشOOتیبانی مOOی کردنOOد

که به اعتقاد آنها پیروزی بر فئودالیسم و ساختار های ماقبل سOرمایه داری را تسOریع

میکرد. در آن مرحلOOه از صOOعود سOرمایه داری، هنOOوز جOOای مOOانور در ایجOOاد دولOOت هOOای

مسOOتقل سOOرمایه داری و بOOه همOOراه آن، توسOOعه بیشOOتر طبقOOه کOOارگر، گOOورکن آینOOده

سرمایه داری، وجود داشت.

اما در دوران امپریالیسم جای مانور برای « استقلل ملی » بOOی انOOدازه محOOدود شOOده

است. این روزا لوکزامبورگ بود، نه لنین، که ایOOن واقعیOOت را بهOOتر درک کOOرد ( علیرغOOم

اشتباهش در تجزیه و تحلیل ریشه های امپریالیسم). توسعه بیشتر سرمایه داری از

اوایل قرن بیستم صحت مواضع  لوکزامبورگ را در مورد مسئله ملی تأیید کرده است.

لنین انتظار داشت که مبارزه سیاسی کشورهای مستعمره، قدرت امپریالیستی را تا

پایه های خود بلرزاند. اما استقلل مستعمرات پس از جنگ جهانی دوم این امیدها را

بر آورده نکرد. اسOOتقلل مسOOتعمرات، تغییOر کمOی در سOOاختار قOدرت اقتصOادی بوجOOود

آورده  است. در بسیاری از موارد استقلل مستعمرات قدیمی نOOتیجه نOOزاع هOOای بیOOن

امپریالیستی بود بطوریکه ایالت متحده بر علیه قOOدرت هOOای اسOOتعمار قOOدیمی، غلبOOه

کرد.

بورژوازی کشورهای پیرامونی، ممکن است که در نظم سلسله مراتب امپریالیستی،

گاهی اوقات خود را در یک موقعیت ضعیف پیدا کنند. آنهOOا ممکOOن اسOOت کOOه بOOه انOOواع

مختلف رجز خوانی های « ضد امپریالیسOOتی » و حOOرف هOOای عوامفریبOOانه اجتمOOاعی

دست یازند. ولOOی تمOOام اینهOOا ایOOن واقعیOOت را تغییOOر نمOOی دهنOOد کOOه آنهOOا بخOOش جOOدا

نشدنی از سلطه سرمایه داری جهانی بر روی طبقه کOOارگر انOOد. بOOه همیOOن دلیOOل بOOه

اصOOطلح « جنبOOش هOOای رهOOائی بخOOش ملOOی »  صOOرفا « منOOافع » فراکسOOیون هOOا و

جریانOOات بOOورژوايي را نماینOOدگی می کننOOد و بOOه عنOOوان بخشOOي از صOOف آرایOOی درون

امپریالیستی بر علیه طبقه کارگر عمل مي كنند. هدف همه نظریه هOOا و شOOعار هOOای

« رهائی بخش ملی » و یا « حق مردم در تعیین سرنوشت »  در اینست کOOه نهOOادن

خطوط گسل ملی گرایانه بOOروی طبقOOه کOOارگر را تشOOویق کنOOد و پرولتاریOOا را در معOOرض

کنترل بورژوازی قرار دهد.
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امروز، ضد امپریالیسم به معنOOای اقOOدام علیOOه سیسOOتم بOOه عنOOوان یOOک کOOل میباشOOد.

استثمار شوندگان و ستمدیدگان برای آزادی خود تنها می توانند بOOر اسOOاس اسOOتقلل

طبقاتی مبارزه کنند. بنابراین ما بعنوان انترناسیونالیست ها، همبستگی با « مردم »

، « دولOOت هOOا  » و یOOا « ملOOت هOOا  » را برسOOمیت نمیشناسOOیم، تنهOOا بOOا انسOOانهای

مشخص واقعی و مبارزات آنها و مبارزات اجتماعی، اتفاق نظر داریم. هدف مOOا مبOOارزه

کارگران همه کشورها به عنوان تنها چشم انداز بOOرای سOOرنگونی هOOر ظلOOم و سOOتم و

تبعیض میباشد.

ستم  بر زنان
استثمار، کار   خانه، تبعیض و خشونت جنسی، اینها واقعیت روزانه میلیون هOOا نفOOر از

زنان پرولتاریا در سراسر جهان است. ستم بر زنان ریشه در تقسیم جامعه به طبقOات

دارا و نادار دارد. این نشانگر نمونه خاصی از مناسبت ظالمانه ایست که طبقOOه کOOارگر

را در کل تضعیف می کند.

زنان بیش از نیمOی از جمعیOت جهOان را تشOOکیل مOی دهنOد، امOا اکOثریت کOار جOامعه

توسط آنها انجام میگیرد. امروز، مثOOل همیشOOه بOOار تولیOOد مثOOل (پOOرورش کودکOOان، کOOار  

خانه) در درجه اول بر دوش آنهاست. حتی وقتیکه در ازای کار، دستمزد  پرداخت می

شود، پرداخت زنان به طور متوسط، به میزان قابل توجهی کمتر از مردان اسOOت. زنOOان

همیشه جزو اولین کسانی هستند که نوک تیز حملت سرمایه داری، در شکل جنگ

ها، گرسOOنگی، برنOOامه هOOای ریاضOOتی و امOOواج بیکOOار سOOازیها، آنهOOا را نشOOانه میگیOOرد.

بورژوازی ممکن است در باره برابری قOOوانین « آزادی هOOای جنسOOی » بسOOیار صOOحبت

کند، اما در واقع، زنان مثل همیشه، امروزه هم از حقوق اولیOOه محOOروم انOOد. آن هOOا بOOا

استناد به قوانین، از حق تصمیم گیری در مورد سقط جنیOOن، محOOروم انOOد، حOOتی حOOق

تصمیم در مورد بدنشان هم، از آنها گرفته شده است. اینها همراه با ترویOOج اخلقیOOات

جنسی که نقش زنان را به عنوان مادران کاهش داده و کانون خانواده بOOورژوایی را بOOه

یک مدل اجتماعی ارتقا میدهد، دو چندان شده است.

از سوی دیگر، بدن و جنسیت زنان در تمام سطوح  « صنعت فرهنگی »، چOOه در فOOرم

های کم و بیش پذیرفته شده اجتماعی همچون تبلیغات و چه در فرم هOOای واضOOح تOOر

مانند پورنوگرافی و فحشا، بعنوان کال برای سود، مورد استفاده قرار می گیOOرد. همOOه

اینها به سرکوب زنOان کمOک کOرده و بOا راه یOافتن روزمOره بOOه درون وجOدان بOOورژوازیی،

حالت عادی بخود گرفتOه و بازتولیOد آن در تمOام سOOطوح زنOدگی اجتمOاعی ادامOOه پیOدا

میکند.

در دوره پس از جنگ جهانی دوم، زنان پیشرفت های فراوانی را تجربه کردند اما اینهOOا

تنها پیروزی های کوتاه مدت بودند  که در وحلOOه اول بOOدلیل رونOOق اقتصOOادی و الزامOOات

سرمایه داری ممکن شد. همه اینها تابع بازگشت بحران بودند، آنطOOوریکه بOOدتر شOOدن

وضعیت زنان در بازار کار و همچنین کمپین های مختلOف ایOOدئولوژیک، بOرای رجعOت بOOه

ارزش های خانواده، نشان میدهد.

درست است که سرمایه داری با توانمند کردن زنان برای ورود به بازار کار و مشOOارکت

در زندگی اجتماعی، پایه برای آزادی آنها را ریخته است، اما، با این حال، نمیتOOوان بOOه

سرکوب زنان، در چOارچوب روابOOط سOرمایه داری غلبOOه کOرد. امOروزه، هماننOد گذشOOته،
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ریشه های ظلم و ستم بر زنان، در درون خانواده، آخرین دژ روابط مOOالکیتی بOOورژوایی،

خوابیده است.

روابط توسعه سرمایه داری بدون شک، نهاد خانواده را تضعیف کرده است. همچنیOOن،

حداقل در دولت های اصلی سرمایه داری، واضح ترین رفتارهOOای مردسOOالرانه را مOOی

توان از نظOOر مقOOررات قOOانونی، ماننOOد حOOق طلق و جOOرم خشOOونت جنسOOی و تجOOاوز در

ازدواج را محدود کرد. با ایOن اوصOاف، سOOرمایه داری در موقعیOتی نیسOت کOOه بتوانOد از

 پا را فراتر بگذارد. رهایی زنان تنها در جOOامعهمراوده اجتماعیخانواده، واحد اساسی 

ای قابل تحقق اسOت کOOه وظOOایف پOرورش کودکOOان، کOOار   خOOانه و مراقبOOت از بیمOOاران و

سالمندان، بخشی از فعالیت های اجتماعی جمعی ست. رهایی زنOOان مسOOتقیما  بOOا

ایجاد جامعه سوسیالیستی و آزادی طبقه کارگر به عنوان یک کل، گره خورده اسOOت.

با این حال، مبارزه علیه تبعیOOض جنسOیتی نمOی توانOد تOا روز هOای پOس از انقلب بOOه

تعویق بیفتد. بOOرای انقلبیOOون ایOOن یOOک وظیفOOه اساسOOی اسOOت کOOه بOOر علیOOه تصOOورات

ارتجاعی از الگوهای رفتاری زنان، بی مضایقه کار کنند. ما، بOOا شOOکوهمند جلOOوه دادن

هسته سرکوب مردسالرانه، یعنی ازدواج بورژوایی و خانواده و نیز تبعیض بOOر اسOOاس

گرایشات جنسی که با اخلقیات حاکم بورژوایی سازگاری ندارند، مخالفیم.

در مقایسه با فمینیستهای بورژوایی، ما فكر نمی كنیم که تبعیOOض جنسOOیتی را مOOی

توان تعدیل و یا حتی از طریق وضع قوانین در خصوص رفتار فردی و یا حتی با سهمیه

بندی دستگاه های دولتی، بر آن غلبه کرد. بOا نادیOده گرفتOOن تقسOOیم بنOدی طبقOOاتی

جامعه، فمینیسOم منOافع بیOن زنOان بOOورژوایی و پرولOتری را پوشOیده نگOOه داشOOته و در

نتیجه خود را به عنوان یک بن بسOOت ارتجOOاعی آشOOکار میکنOOد. بOOرای مOOا مبOOارزه علیOOه

ستم بر زنان « صرفا امور زنان » محسوب نمیشود، بلکه، برعکس، بOOه همOOان انOOدازه،

یک وسیله و پیش شرط دستیابی به انسجام  طبقاتی ست. سازمان انقلبی باید تا

حد ممکن تمام قدم های لزم را برای اطمینان از مشارکت کامل هر چه بیشOOتر زنOOان

در جنبش کمونیستی بر دارد. سوسیالیسم بدون رهایی زنOOان، و رهOOایی زنOOان بOOدون

سوسیالیسم، ممکن نیست.

نژاد پرستی
نژادپرستی، ظلم و تبعیض بر علیه مOOردم براسOاس مشخصOOات و خصوصOOیات، یکOOی از

مشمئزکننده تریOOن نمودهOOای  جOOامعه بOOورژوایی سOOت. ایOOن یOOک پدیOده پOس مانOOده از

گذشته یا حتی پدیده طبیعی انسانی نیست، بلکه ایدئولوژی یک نوع سOOتمی سOOت

با یک تاریخ و یک عملکرد خOOاص اجتمOOاعی. نOOژاد پرسOOتی پOOس از اسOOتعمار و توسOOعه

نظام اقتصادی سرمایه داری، تکامل یافته است. متفاوت از دیگر ایدئولوژی های طرد،

حال خوار شمردن سایر افراد، به خصوصیات و ویژگی های ربط داده می شود کOOه غیOOر

قابل تغییر اعلم شد بود. 

 در تاریخ، نژاد پرستی از اشکال و جنبه های متنوعی برخوردار بOOوده اسOOت. علیرغOOم

تنوعشان، همیشه به طور پیوسته برای حاکمان ما یک کار را انجام داده و آن اینکه از

نظر ایدئولوژیک توجیه گر استثمار و ستم بوده است. بنابراین، نژاد پرسOOتی فقOOط یOOک

اخلق ناخوشایند نیست، بلکه برعکس، یک اصل ضروری سOOازمانی جOOامعه سOOرمایه

داری سOOت. حفOOظ  سOOاختار اقتصOOاد سOOرمایه داری، نیازمنOOد آنسOOت کOOه یOOک گOOروه از

کارگران برای اشتغال، مسکن، ورود به موسسات آموزشی و غیOOره، کOOارگران دیگOOر را
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رقیب در نظر بگیرند. این یک دریچه مهم برای ایOOده هOOای ملOOی گرایOOانه و نژادپرسOOتانه

است، که اثرات آنرا کارل مارکس در قرن نوزدهم مشاهده کرد:

« هر مرکز صنعتی و تجاری در انگلستان هم  اکنون دارای طبقه کارگریست که بOOه دو

اردوگاه خصمانه تقسیم شده است. پرولتاریای انگلیسی و پرولتاریای ایرلندی. کOOارگر

عادی انگلیسی، به عنوان یک رقیب، از کارگر ایرلندی بOOرای اینکOOه اسOOتاندارد زنOOدگی

اش را کاهش می دهد. ناراضی است. در ارتباط با کارگر ایرلندی، او خود را به عنOOوان

یOOک عضOOو از کشOOور حOOاکم میشOOمارد و در نOOتیجه او تبOOدیل بOOه ابOOزاری بOOرای اشOOراف

انگلیسی و سOOرمایه داران بOر علیOOه ایرلنOOد، می شOOود و بOOه ایOOن ترتیOب تسOOلط آنهOا را

برخود، تقویت می کنند. او تعصبات مذهبی، اجتماعی و ملی علیه کOOارگران ایرلنOOدی

را مغتنم میشمارد. نگرش او نسبت به کارگران ایرلنOOدی، بسOOیار مشOOابه بOOا نگOOرش «

سفید پوسOOتان فقیOOر » بOOه سOOیاهان در ایالتهOOای سOابق بOرده داری در ایOOالت متحOOده

آمریکا، میباشد. به پول خود او، مرد ایرلندی بOا احتسOاب بهOOره، بOا او تسOOویه حسOاب

میکند. او در کارگر انگلیسی، بودن   هر دو، یعنی همدسOOت و ابOOزار احمقOOانه حاکمOOان

انگلیسی در ایرلند را میبیند. 

این تضاد مصنوعی توسط مطبوعات، روحOOانیون، مقOOالت کمیOOک و بOOه اختصOار، توسOOط

تمام وسایل موجود در اختیار طبقات حاکم، زنده نگه داشته و تشدید می شوند. این

آنتاگونیسم، راز ناتوانی طبقه کارگر انگلیس، علیرغم سOOازمان یOOافتگی اوسOOت. ایOOن،

آن رازی ست که طبقه سرمایه دار از طریق آن، قدرت خود را حفظ می کند.»

نژاد پرستی به این شیوه، تنها راه موفقیت آمیز مقاومت در برابر اجحOاف هOOای روزانOOه

سیستم، یعنی همبستگی طبقاتی را تضOOعیف مOOی کنOOد. برغOOم بیOOن المللOOی شOOدن

سرمایه داری، بورژوازی حاکمیت خود را در شکل دولتهای ملی، به اجرا  میگOOذارد. در

برابر این، پرولتاریا یک طبقه بیOOن المللOOی، طبقOOه مهOOاجران اسOOت. هOOر شOOکاف و چنOOد

دستگی، مبارزه او را تضعیف کرده و پیچ و مهره های اسOOتثمار را محکOOم می کنOOد. بOOه

همین دلیل، یک وظیفه عاجل برای کمونیسOOت هOOا مبOOارزه بOOدون مصOOالحه علیOOه ایOOده

های نژادپرستانه است.

مقاومت ما در برابر نژادپرستی هیچ ارتباطی با پروژه های رفرمیستی ارباب مآبانه بOOه

اصطلح مبلغین چند فرهنگی، ندارد، کسانیکه انواع دستورالعمل های فرهنگی را در

چارچوب نژاد پرستی مثبت خودشان، پخش میکنند و فقط آن « تفاوت های فرهنگOOی

» را قبول میکنند که بنظر آنها، مردم محلی می توانند هضم کنند. شکاف درون طبقه

کارگر نمی تواند با کنار آمOدن و تطOابق دادن اقلیOت « خOارجی» بOا « فرهنOگ غOالب »

برطرف شود. ما هر ارزیابی مثبت از « ادغOام » یOا «  جOذب » را رد میکنیOم. ایOن نOوع

مفاهیم همیشه بر اساس تعصب بورژوایی از ارزیOابی بOالتر یOک « فرهنOگ ملOی » و

زبان، بنا شده است.

برای غلبه بر شکاف های نژادپرسOOتانه، اتخOOاذ سیاسOOت آگاهOOانه اقلیOOت بOOرای بخOOش

هائی از طبقه کارگر که مورد شدیدترین  سرکوب هOOا بOOوده انOOد، لزم اسOOت. اقOOدامات

عمOOلبدون مصالحه علیه همه شرارت های نژادپرستان، تبعیض، قOOوانین اسOOتثنایی و 

اداری، شرط اساسی و ضروری برای دستیابی به انسOOجام  طبقOOاتی سOOت.کردهای 
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طبقه کارگر نه صاحب کشور است و نه فرهنگ ملی که بخواهد از آنها دفاع کند. تنها

راه خروج از تردمیل استثمار، غلبه بOOر سیسOOتم سOOرمایه داری سOOت کOOه بOOاعث بجOOود

آمدن نژادپرستی و تولید روزانه آن شده است.

فاشیسم 
فاشیسم، پاسخ  بورژوازی به اوج گرفتن جنبش طبقاتی بعد از جنگ جهانی اول بود.

از لحاظ تاریخی، فاشیسم به عنوان یOOک جنبOOش از رادیکOOالیزه شOOدن خOOرده بOOورژوازی

شکل گرفت، جنبشی که حOس میکOOرد، بحOران سOOرمایه داری همانقOدر بقOOاء شOان را

تهدیOOد میکنOOد کOOه مبOOارزات طبقOOاتی پرولتاریOOا. ایOOن جنبOOش بOOا رفتOOار سOOتیزه جویOOانه و

مخلوطی از تبلیغات عجیب و غریب، همچون ملی گرایی تهاجمی، یهودی سOOتیزی و

عوام فریبی و هوچیگری، نفوذ زیادی را حتی در خارج از این حلقه ها، به دسOOت آورد.

اما این ترورهای آنها بر علیه سازمان های جنبش کارگری بود که بخشی از بOOورژوازی

را برای مهار آن در راسOتای اهOداف خOOود، بOه وسOOط کشOOاند، نOه برنOامه هOای واگOرا و

التقاطی آن.

برای سرمایه داری سرگردان در بحران، فاشیسم ثابت کOOرد کOOه در همOOه جOOا، وقOOتیکه

مبارزه انقلبی طبقه کارگر، پایه های سیستم را تهدید می کند و احیOOای اقتصOOاد، بOOه

نظام سیاسی متکی بر گروه های متشکل سیاسی و سازمان هOOای میOOانی جOOامعه

نیازمند است، خودش گزینه ای ست برای حکومت. در نطفه خفه کردن مبOOارزه طبقOOه

کارگر، با متلشی کردن هر تلش مخالفان و بOOا مسOOلط کOOردن کنOOترل دولOOت بOOر همOOه

بخش های جامعه، فاشیسم خود را بعنوان نیروی ویژه اقتOOدارگر دیکتOOاتوری سOOرمایه،

به ثبوت رساند.

جنایOOات ددمنOOش فاشیسOOم، بOOار دیگOOر نشOOان داد کOOه سOOرمایه داری امپریالیسOOتی در

چرخه بحران و جنگ، تا چه اندازه میتواند غیر انسانی و ظالمانه عمل کند. بOOه همیOOن

دلیل، تصOOادفی نیسOOت کOOه چOOرا برخOOی از اخلق گرایOOان بOOورژوازی، تلش میکننOOد کOOه

فاشیسم را به عنوان یک شورش ضد بOOورژوایی یOOا بOOه عنOOوان شOOکل افراطOOی جOOامعه

بورژوایی، نشان دهند. در پرتOOو تقریبOOا غیOOر قابOOل درک از وحشOOت هولوکاسOOت، چنیOOن

استدللی در نگاه اول، محتمل و قابل قبOOول بنظOOر میآیOOد. بOOا ایOOن وجOOود، آنهOOا کماکOOان

مرموز باقی می مانند تا روابط همزیستی فاشیسم و دموکراسی پنهOOان بمانOOد. بOOدون

شک، فاشیست ها نژادپرستی را به بالترین حد خود رسOOاندند. امOOا نOOه نژادپرسOOتی،

نه یهودی ستیزی و نOOه ناسیونالیسOOم، منحصOOرا اخOOتراع فاشیسOOت هOOا نبOOوده، بلکOOه،

برعکس، عناصر ضروری جامعه سرمایه داری را تشکیل میدهند. فاشیست هOا نOOه در

خارج از  روابط حاکمیت سرمایه داری قرار دارند، و نه بر علیه آن ایستاده اند. درسOOت

بر عکس، آنها از ناخشOOنودی هOOا و ایOOدئولوژی هائی اسOOتفاده میکننOOد کOOه حاکمOOان مOOا

روزانه به گسترش آنها مبادرت میورزند تا آنها بOOه شOOیوه خودشOOان تشOOدید شOOوند. بOOه

همین دلیل، کمونیست ها بر علیه فاشیسم، مثل هر نوع دیگری از سیطره بورژوایی،

مبارزه میکنند.

بن بست ضد فاشیسم- 
بر علیه جبهه متحد

 و جبهه خلق
 

برای طبقه کارگر کامل ضروری ست که در برابOر ظهOOور فاشیسOOت هOا و حملت آن هOOا
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 می تواند چشم انداز موفقی رازمانیمقاومت کند. با این حال، چنین مبارزه ای فقط 

داشته باشد که بر اساس سیاست روشن طبقاتی بنا شده باشد. مقOOاومت در برابOOر

فاشیسم باید بخشی از مبارزه جامع ضد سرمایه داری برای سرنگونی تمOOام اشOOکال

حکOOومت بOOورژوایی باشOOد. مOOا مشOOارکت در کمپیOOن هOOا و لیOOگ هOOای مختلOOف ضOOد

فاشیستی را برای « دفاع از دموکراسOی » رد میکنیOOم. این هOOا چیOزی جOز بOOن بسOت

ارتجOOاعی پیOOش رو نیسOOت کOOه هOOدف آن بسOOتن یOOوغ بردگOOی طبقOOه کOOارگر بOOه ارابOOه

« دموکراتیک » اما هنوز بورژوایی، دولت است. کل منطق ضد فاشیسOOم اینسOOت کOOه

در برابر فاشیسم، باید از حکومت دموکراتیک   کمتر بOOد، دفOOاع کOOرد. مفهOOوم تمایOOل بOOه

دفاع از دموکراسی، به پذیرش، ترویج و در نهایت، سر فرو آوردن بر اسطوره دولت بOOه

عنوان یک نهاد بیطرف، میباشد. این به معنای تقویت دولت، تسلیم در برابر این قدرت

و از دست دادن هر گونه امکان خود-فعالی ست. در انتهOOا، اینهOOا چیOOزی بیشOOتر از بOOه

زنجیر کردن پرولتاریا به دولت و رها کردن بی پناه آن در مقابل سرکوب، نیست.

۴(
 دوستان دروغین 

دوستان دروغیOOن، گOاهی بOOدترین دشOOمنان هسOOتند. بOOه منظOOور حفOOظ حکOOومت خOOود،

سرمایه داری به مجموعه ای از سازمان ها و جریاناتی متکی سOOت کOOه آرزوی بهبOOود

موقعیت طبقه کارگر را موعظه میکنند اما در واقعیت، تمامی مقاومت ها را بسوی بن

بست هدایت کرده  و آنرا اخته میسازند. به منظور انجام موفقیت آمیز مبارزه در جهت

منافع خود، پرولتاریا باید بOOه وظOایف تOاریخی خOOود آگOاه شOده و تمOامی ایOOن نیروهOOا را

قاطعانه طرد کند.

اتحادیه ها 
 نوشت که: ۱۸۶۵مارکس در سال 

« اتحادیه های کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر تجاوز سرمایه، به خOOوبی کOOار

می کنند. آنها بخشا بخاطر استفاده نسنجیده از قدرت شان، شکست میخورند. آنهOOا

به طور کلی بخاطر محدود کردن خود به جنگ چریکی علیه اثرات سیستم موجود، به

جای تلش همزمان برای تغییر آن، به جای استفاده از نیروهای سازمان یافته خود به

عنوان اهرمی برای رهایی نهOOایی طبقOOه کOOارگر، یعنOOی لغOOو نهOOایی سیسOOتم مOOزدی،

شکست میخورند ».

امروز ما تنها می توانیم شکست مطلق اتحادیه ها را در دفاع از، حOOتی پOOایه ای تریOOن

منافع کارگران، اعلم کنیم. تغییر آنها از « مراکز مقاومت در برابر تجاوز سOOرمایه »  بOOه

حمایت دستگاه های اداری دولت، غیرقابل برگشت است

اتحادیه ها، هرگز انقلبی نبودنOOد، چیزیکOOه خOOود نیOز آنOOرا پOذیرفته انOOد. آنهOا وقOOتی کOOه

کارگران در یک بخش  خاص اقتصاد بOOرای شOOرایط بهOOتر بOOه مبOOارزه متحOOد دسOOت زدنOOد،

شکل گرفتند. به این دلیل، در ابتدا دولت بورژوازی با تمام امکانOOات موجOOود بOOا آنهOOا بOOه

 فعOالیت شOOان گOاهی اوقOOات ممنOOوع اعلم شOOدند. پOس ازبطOOوریکهمقابله برخاست، 

فداکاری و با عنایت از همبستگی طبقه کارگر، آنها در نهایت به عنوان سOOازمان هOOای

قانونی برسمیت شناخته شدند.

به طور فزاینده، گرایش اتحادیه ها به تبعیت از منطق سرمایه داری، این سOOازمان هOOا

را در آن ذوب کرد. بOOا توسOOعه امپریالیسOOم، آن هOOا بOOه بخOOش جOOدایی ناپOOذیر حکمرانOOی
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بورژوایی تبدیل شOOدند. اکسOOیر زنOOدگی آنهOOا متشOOکل از مOذاکره بOرای شOOرایط فOOروش

کالی نیروی کار به کارفرمایان بود و هنوز هم است. این تنها بر مبنای منطق پOOذیرش

سیاسی سیستم مزدی در درون چارچوب اقتصاد ملی سرمایه داری معنا می یابد.

حOOتی در اوایOOل جنOOگ جهOOانی اول، اتحOOادیه هOOا، در توافOOق بOOا رهOOبری سوسOOیال

دموکراسی، از جنگ امپریالیستی حمایت کردند. آنها با طبقه حاکمه و در همکاری بOا

اجرای قوانین ضد اعتصاب، « صلح مدنی » را اعلم کردند. بOOه همOOان منOOوال، نظOOامی

کردن محیط کار، افزایش شدت و ساعات کOOار و کOOاهش حقOOوق و دسOOتمزد از حمOOایت

آنها برخوردار شد. از آن زمان، اتحادیه ها به طور مداوم به عنوان مدافعان نظOOم حOOاکم

عمل کرده اند.

با استفاده از موقعیت خOOود، تحOOت ظOOاهرا نماینOOدگان طبقOOه کOOارگر، آنهOOا قادرنOOد کOOه «

بازسازی » (به عبارت دیگر بیکار سازی )، موافقت بOOر سOOر دسOOتمزد « واقOOع بینOOانه »

(که معمول شامل کاهش حقOOوق و دسOOتمزد میشOOود ) و غیOOره را بOOه طبقOOه کOارگر بOOا

بهانه اینکه در راستای « منطق اقتصOOادی » بOOوده اسOOت، بفروشOOند. ایOOن اتحOOادیه هOOا

هستند که همیشه  برای قوانین   گمرکی   سنگین تر و کنترل واردات، با صOOدای بلنOOد

قیل و قال راه میاندازند که ظاهرا « شغل حفظ کننOOد ». اتحOOادیه هOOا همیشOOه انOOواع و

اقسام شگرد و شیوه برای رام کردن و کنترل کارگران در آستین دارند تا مبارزه آنهOOا را

به بن بسOط منتهOی کننOد. در انOزوا نگOاه داشOتن و خOالی کOردن زیOر پOای کOارگران در

اعتصاب و تقسیم کارگران از لحاظ رشته کOOاری و شOOغلی و بOOا پیشOOگیری و خرابکOOاری

اشکال مؤثر مبارزه، آنها سعی می کنند تا مطمئن شوند که حاکمیت سرمایه به طور

جدی به چالش کشیده نشود.

هر کسی که در جناح « چپ »، به طور پیوسته اقدامات اتحادیه را بOOا خیOOانت رهOOبری

فعلی توضیح دهد و بهبود اتحادیه را در جایگزینی رهOOبری بOOا دیگOOری خواسOOتار شOOود،

صرفا فرایند فکری ساده لوحانه و ایده آلیستی خOOود را بOOه نمOایش میگOOذارد. ایOOن نOOوع

تفکر همه مشکلت را به مسئله مناسب بودن افراد برای موقعیت هOOای اسOOتراتژیک،

کاهش می دهد که در اغلب اوقات، در نهایت معلوم میشود، کOه ایOن حOرف هOا صOرفا

الفOOاظ جOOاه طلOOبی بOOرای گرفتOOن پسOOت و حمOOایت دولOOت بOOوده باشOOد کOOه در پشOOت

« لنینیست » پنهان شده است. اتحادیه ها نمی توانند اصلح شوند یا مجددا  تسخیر

شوند و یا اینکه به ابOOزار آزادی تبOOدیل شOOوند! مشOOکل بOOه سOOادگی ایOOن و یOOا آن یکOOی

« رهOOبری » نیسOOت، بلکOOه مشOOکل، شOOکل سOOازمانی خOOود اتحOOادیه هOOا بOOر اسOOاس

سیاست نمایندگی ست، که در برابر چشم انداز رهایی کارگران، قد علم میکند.

اتحادیه ها به هیچ چیز و به هیچ کس خیانت نمی کنند، علی الخصوص به خودشان.

اگر آنها در مبارزات دست به خرابکاری میزنند، از ما سواری میگیرند، در ایOOن راه، خOOود

را به سرمایه بعنوان عامل ضروری برای مذاکره و نظم، میشناسانند، آنها در راسOOتای

موضوع اولیه خOOود، یعنOی خواسOOت مOذاکره بOا سOOرمایه داران در مOOورد شOOرایط فOروش

نیروی کار،  « هم سطح » با آنها، پیوسته و منطقی عمل میکننOOد. ایOOن بOOه ایOOن معنOا

نیست که ما به سادگی برای ترک اتحادیه ها و یا پاره کردن کارت عضOOویت، فراخOOوان

میدهیم، اگر چنین بود آنوقت اینهم بسرنوشت مثل بسیاری دیگر از توهمات   تشویق

به مشارکت در اتحادیه ها، دچار میشد. بحث و جدل های قOدیمی در بOOاره اینکOOه، آیOا
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وکیل خصوصی، بیمه و یا عضویت در اتحادیه، کدامیک از اینها بهترین راه برای مقOOابله

با اخراج و خود خواهی های کارفرما، ارائه می دهند، بحثی ست برای پیدا کOOردن راه

حل قلبی. تا زمانیکه کارگران تنها و منزوی، با کارفرما مواجه شوند و در ایOOن وضOعیت

ناامید کننده، به دریافت حمایت از « بال » امید بسته باشند، مسOOائل  معمOOول آخOOر و

عاقبت خوشی پیدا نمیکنند.

ما برای ساختن اتحادیه های جدید و بهتر فراخوان نمیدهیم، که دیر یOOا زود، بOOه اتخOOاذ

همان سیاست نمایندگی قدیمی روی خواهند آورد. سOOازمان هOOای دائمOOی اقتصOOادی

طبقه کارگر مجبورند که با سرمایه داران وارد مذاکرات شOOوند و در نOOتیجه، دیOOر یOOا زود،

قOOوانین بOOازی سیسOOتم را خواهنOOد پOOذیرفت. در بهOOترین حOOالت، ایOOن نOOوع « تجربOOه

سندیکالیسOOتی » صOOرفا تکOOرار تاریOOخ دویسOOت سOOال گذشOOته، در مOOدت زمOOان بسOOیار

سریعتری خواهد بود. مسئله اصلی درک این نکته است که چارچوب عملی اتحOOادیه،

 اسOOت، کOOه مقOOاومت و رزمنOOدگی رابطور قانونی و وابسته به دولOOت، یOک تنگOOه ژاکOت

مدام به تحت سلطه اقتصاد بورژوازی، حق بورژوازی و قانون بورژوایی، میکشاند.

طبقه کOOارگر در راسOOتای مبOOارزه بOOرای اهOOداف طOOولنی مOOدت خOOود، بایOOد پOOا را فراتOOر از

چOOارچوب اتحOOادیه بگOOذارد. امOOروزه  « مOOدارس سوسیالیسOOم » را نOOه اتحOOادیه، بلکOOه

اعتصاب تشکیل میدهد. بخصوص هنگامیکه اعتصاب، کارگران شاخه هOOای مختلOOف را

دور هم جمع کرده و به رهبری کمیته اعتصاب، منجر شود. کمیته اعتصاب متشOOکل از

هیئت منتخب و قابل فراخوان برای برکناری که به مجمع کارگران پاسخگو باشد. تنهOOا

جایگزینی برای اتحادیه ها، خود سازماندهی برای مبارزه - خود اختیار از پایین اسOOت.

در هر جائی که طبقه کارگر حضور داشته باشد، وظیفه انقلبیون، مبارزه برای چشOOم

انداز کمونیستی ست ( از جمله در جلسات اتحOOادیه ). در مرحلOOه کنOOونی از سOOرمایه

داری، حOتی مبOارزات دفOاعی در برابOر بیکOOار سOازی و کOاهش حقOOوق و دسOOتمزد، بOه

سرعت محدودیت سیستم را برمل میکنند. اگر « مسئله سیستم »  و یا بحث قدرت

کنترل ابزار تولید، مطرح نشود، آنوقت پاسخ ها، در چارچوب اتحOOادیه هOOا خواهنOOد بOOود

که پذیرش شرایط بدتر و ریاضت های بیشتری را بدنبال خواهد داشت. کمونیست ها

بایOOد فعOOالنه در مبOOارزاتی کOOه توانOOایی فراتOOر رفتOOن از محOOدودیت هOOای مبOOارزات عمOOدا

اقتصادی را دارد، شOOرکت کننOOد و گOOام هOOای لزم را بOOرای سOOازماندهی کOOارگران حOOول

برنامه انقلبی، بردآرند.

سوسیال دمکراسی 
، زمانی که بزرگOOترین بخOOش آن، سوسOOیال دموکراسOOی۱۸۸۹بین الملل دوم در سال 

آلمان، هنوز بر ضد قوانین ضد سوسیالیسOOتی بیسOOمارک مبOOارزه مOOی کOOرد، تاسOOیس

شد. در واقعیت، بیشتر به عنوان فدراسOOیون احOOزاب ملOی سوسOOیال دموکراتیOOک، کOOه

صرفا با پذیرش مصوبات غیر الزام آور، عمل می کOOرد. تمOOام احOOزاب آن بOOر اسOOاس یOOک

برنامه حداقل رفرمیستی و حداکثر رسOOمی، پشOOت سOOر ارادت لفظOOی و انOOتزاعی بOOه

سوسیالیسم، کارکرد رفرمیستی روزانه خود را پنهان میکرد. 

 

درست است که احزاب سوسیال دموکراتیک به سازمان های توده ای توسعه یافتنOOد،

امOOا ایOOن بOOه قیمOOت ادغOOام تOOدریجی آنهOOا در نظOOم بOOورژوائی تمOOام شOOد. اعتقOOاد بOOه

پارلمانتاریسم، لزوما منجر به کنار آمدن و در نهایت تن دادن به نظم عمومی بورژوائی

شد. بوروکراسی، که به صورت موذیانه رخنه کرده بود، حفظ سازمان و امور مOOالی آن
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را، بالتر از اصول سوسیالیستی قرار داد، اصOOلی کOOه اهمیOOت خOOود را بجOOز در مOOوعظه

های حزبی بطور فزاینده ای از دست داده بود.

اصلح طلبی، ضرورتا  به اعلم وفاداری به حکومت ملی امپریالیسOOتی منجOOر شOOد کOOه

، در برابر تمام قطعنامه۱۹۱۴اصلح طلبان می خواستند آنرا در دست گیرند. در سال 

های قبلی ضد جنگ، احزاب سوسOOیال دمOOوکرات، عمOOدتا از اهOOداف جنگOOی بOOورژوائی

خود دفاع کردند. با عطف به قطعنامه های ضدجنگ بین الملOOل دوم، ایOOن یOOک خیOOانت

آشکار به تمام اصول بود. حمایت از جنگ امپریالیستی، اساسا، تنهOOا نOOتیجه منطقOOی

Burgfriedenپراتیکی بود که تا آن زمان ادامه پیدا کرده بود. عقد معاهده برگفرایOدن ( 

 با بورژوازی مهر و موم شد، در تحلیOل نهOایی نیOز شاخصOی بOOود از۱۹۱۴) که در اوت 

اینکه تا چه اندازه سوسیال دموکراسی به بخشی از نظم بورژوایی تبدیل شOOده بOOود.

از آن به بعد، احزاب سوسیال دموکرات به حامیOOان اصOOلی نظOOام سOOرمایه داری تبOOدیل

شدند.

، سوسOOیال دموکراسOOی، در شکسOOتن قیOOام کOOارگران۱۹۲۳ و ۱۹۱۸بیOOن سOOالهای 

انقلبی و قتل هزاران کمونیست ( از جمله رزا لوکزامبOOورگ و کOOارل لیبکنشOOت) نقOOش

رهبری را داشت. امروز، سوسیال دموکراسی، بدون آنکOOه تحقOOق رفOOرم هOOای واقعOOی

امکOOان پOOذیر باشOOد، رل مOOدافع رفرمیسOOم را بOOازی میکنOOد. بOOا ادامOOه تOOوهم پراکنOOی در

مجلس، با جا انداختن ایده ریاضت اقتصادی به عنوان یک ضOOرورت تاسOOف بOOار، و یOOا بOOا

انتخاب بین بد و بدتر، تلش می کند که دست و پای طبقه کارگر را  با زنجیر به دولت

ببندد. در دوره هائی که مبارزه طبقاتی شدید در جریان است، با مOOدعی حOOزب کOOارگر

بودن، نقش مرکزی را در دفاع از سرمایه داری، بازی می کند. در زمان صOOلح طبقOOاتی،

ایOOن تOOوهم را کOOه کOOارگران در انتخابOOات، گزینOOه دارنOOد، گسOOترش می دهOOد. سوسOOیال

دموکراسی یک تکیه گاه مهم ایدئولوژیک برای سOOرمایه داری اسOOت و نمOOی توانOOد بOOه

اردوگاه طبقه کارگر بازگردد.

استالینیسم 
 اتحOOاد   رهبر بی قید و شرط۱۹۲۸انقلب روسیه مدتها قبل از اینکه استالین در سال 

جماهیر شوروی شود، شکست  خOOورده بOOود. انحطOOاط انقلب اکتOOبر روسOOیه ناشOOی از

شکست جنبش طبقاتی جهانی بود که نتیجه اش، ضعف در دفاع از قدرت کارگری در

 که برایش جانOانه و سOخت مبOارزه شOدهیمقابل ضد انقلب استالینیستی بود، قدرت

بOOود. استالینیسOOم نمOOاینگر نOOتیجه منطقOOی انقلب بلشOOویکی نبOOود، بلکOOه برعکOOس،

گسست کامل با تمامی امیدها و تلش هایش بود. به جای آزادی برای طبقه کOOارگر،

استالین (و یا طبقه نوظهور سرمایه داری که او نماینده اش بود) دیکتاتوری حزبی بی

سابقه ظالمانه ای ایجاد کرد.

به جای کمونیسم، نوع خاصی از سرمایه داری دولتی وحشیانه، در حالی که اساس

 توسعه یافت. کنOOترله بود،جامعه سرمایه داری یعنی تولید کال و کار مزدی حفظ شد

همه جانبه دولOOت و کOOار اجبOOاری بOOه عنOOوان « دسOOتاورد هOOای سوسیالیسOOتی » ارائه

شدند. پرولتاریا کماکان بشکل کارگر مزدی، بOOدون هیOOچ قOOدرتی بOOر ابOOزار تولیOOد کOOه در

دسOOت دولOOت تمرکOOز یOOافته بOOود، بOOاقی مانOOد. بOOه دلیOOل عقOOب مانOOدگی ویOOژه کشOOور،

استالینیسم قادر به پیروزی در روسیه شد. او عناصر خاصی از « اقتصOOاد مختلOOط » را

که بعد از جنگ جهانی دوم در غرب نیز ظاهر شد، به یک معنا پیش بینی کرده بود. در
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غرب نیز ادعا شد که صنایع ملی شده « اموال مردم » میباشد. با این حال، اساسOOا،

این پدیده یک شکل استثنایی از  سOOرمایه داری بOود کOه در یOک زمینOOه خOOاص، شOOکل

گرفت. 

این برای یک سری از کشورها مانند کوبOOا یOOا چیOOن و همچنیOOن جنبOOش هOOای گونOOاگون

ملی که شکستهای شدیدی را بر پرولتاریا تحمیل کردند، الگو شد. استالینیسم، هم

بعنوان نوعی حکومت و هم بعنوان جریان سیاسی، بر اسOOاس ملOOی گرایOOی و برنOOامه

سرمایه داری دولتی عمOOل میکOOرد: مطیOOع کOOردن پرولتاریOOا بOOه دولOOت، تOOرور، انصOOراف از

انقلب و قتOOOل عOOOام کمونیسOOOت هOOOا. کOOOاراکتر کOOOامل ارتجOOOاعی خOOOود را در پOOOرورش

ناسیونالیسم، یهود- ستیزی و در اشOOاعه رفتOOار جنسOOی خصOOمانه نسOOبت بOOه زنOOان و

تجلیل کار مزدی، بخوبی نشان داد. این یک نOOوع انحطOOاط « تجربOOه سوسیالیسOOتی »

نبود، بلکه برعکس، گورکن انقلب، به ویژه از نوع خائنانه ضد کمونیستی آن بود.

وارثان ضدانقلب:
 چپ سرمایه

« سنت تمامی نسل های مرده به مانند کابوسOOی بOOر ذهOOن و مغOOز زنOOدگان سOOنگینی

 . امروزه تعداد زیادی گروه ها و سOOازمان هOOای سOOردرگمی وجOOود دارنOOد کOOهمی کند »

« سوسیالیسOت » و یOا « کمونیسOت » مOی نامنOد. اکOثریت آنهOا گOاهی را خودشان

اوقOOات ناخواسOOته، تلش هOOای خنOOده داری بOOرای احیOOای سوسOOیال دموکراسOOی و یOOا

استالینیسم می کنند. اما سردرگمی و آسیبی که این گروه ها « بنام مارکسیسم»

ایجاد می کنند، قابل توجه است. اکثر این گروه ها در برنامه های خود سوسیالیسOOم

ارتجOOاعینهOOایت را با مالکیت دولت بر ابزار تولید، یکی معرفی میکنند. این مواضOOع در 

بوده و نمیتوانند معادل مارکسیسم انقلبی قلمداد شوند، فریدریش انگلOOس قبل ایOOن

مواضع را مردود شمرده است:

« دولت مدرن، هر چه که باشد، اساسا ماشین سرمایه داری؛ دولت سOOرمایه داران،

ارگان ایده آل جمعی همه سرمایه داران میباشد. هر چOOه نیروهOOای مولOOد بیشOOتری را

در دست گیرد، بیشتر به ارگان واقعی جمعی همه سرمایه داران تبدیل مOOی شOOود و

شهروندان بیشتری را استثمار می کنOOد. کOOارگران کماکOOان مزدبگیOOران پرولتاریOOا بOOاقی

میمانند. رابطه سرمايه داری لغو نشده؛ برعکس، به حد نهOOایت خOOود کشOOانده شOOده

است. »

در چین، ویتنام، کوبا و یا کOOره شOOمالی، هرگOOز انقلب سوسیالیسOOتی وجOOود نداشOOته

است. در این کشورها یک دگرگونی شدید اجتماعی که کار   طبقه کارگر باشد، هرگز

اتفاق نیافتاده است و پرولتاریOOا در آنجOOا هرگOOز در شOOوراهای خOOود سOOازمان نیOOافت کOOه

امکان گرفتن تصمیمات اقتصادی سیاسی را داشته باشد. به همین دلیل ما بین خود

و کسانی که مایل هستند به این رژیم هOای اسOOتثمار، کOاراکتر « پیشOOرفته »، « ضOد

سرمایه داری » و یا حتی « سوسیالیسOOت » اعطOOا کننOOد، خOOط روشOOن مOOی کشOOیم.

مائوئیسم مانند چه گواریسم، نشانگر یک جریان ضد کمونیست بوده و بر علیه طبقOOه

کارگر است که بOر اسOاس مواضOOع ایOOدئولوژیک هماننOد استالینیسOOم بنOا شOده اسOت

(مفهوم جبهه  مردمی، نظریه مراحل، تجلیل از دولت، ناسیونالیسم، و غیره).

جریان های مختلف تروتسکیستی دوست دارند که از پرستیژ مخالفت با اسOOتالین بOOه
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رهبری لئون تروتسکی برای خود وجهه کسOب کننOد، جOدا از ایOOن واقعیOOت کOOه مبOOارزه

تروتسکی نسOOبتا خیلOOی دیOOر توسOOعه یOOافت، او همیشOOه لنOOگ ایOOن حقیقOOت  بOOود کOOه

سرمایه داری دولتی را با سوسیالیسم اشتباه میگرفت و حOزب کمونیسOت را بعنOOوان

تنها عرصه برای مقابله ، ارزیابی میکرد. تروتسکی رهنمودهای مصوبه در چهار کنگره

اول کمینترن را مبنای سیاست های انقلبOOی تفسOOیر میکOOرد. متOOداوم بOOا ایOOن، او ایOOن

مفهوم مهلک را قبول کرد که سوسOOیال دموکراسOOی یOOک جریOOان پرولتاریOOایی سOOت، و

طبق آن می توان قراردادهOOا و لیOOگ هOOا را (بOOه اصOOطلح جبهOOه متحOOد) را تشOOکیل داد.

 نشان داد، زمانی که او،۱۹۳۵پیامدهای ارتجاعی این روش، نگرش، خود را در  سال 

پیروانش را به پیوسOOتن بOOه احOOزاب سوسOOیال دموکراسOOی فOOرا خوانOOد، ایOOن مبنOOای بOOه

 ) بOOود، یعنOOی همکOOاری تروتسکیسOOت هOا بOا سوسOOیالentryismاصOOطلح آنتریسOم (

دموکراسی، نیرویی که از جنگ امپریالیسOOتی پشOOتیبانی کOرده بOOود و جنبOش خOOونین

پرولتاریا را شکست داده بود. در « برنامه انتقالی »  « بین الملل چهارم »، که توسط

 نوشته شد، او روش عمیقا ایده آلیستی خود را بOOه روشOOن۱۹۳۸تروتسکی در سال 

ترین شکل بیان کOرد. اساسOا، برنOامه بOOه اصOطلح انتقOالی چیOزی بیشOتر یOا کمOتر از

بازگشت به مفهوم برنامه حداقل سوسیال دموکراسی نبود. این به ویOOژه و بOOه وضOOوح

بیان اعتقاد عمیق ریشه دار تروتسکیست هاست که گویا می توان آگاهی انقلبی را

از درون یکسری مطالبات رفرمیستی بیرون کشید. به طور خلصه، این یOOک سیاسOOت

دستکاری شده است که توانایی طبقه کارگر را برای رسیدن بOOه آگOOاهی کمونیسOOتی

از طریق مبارزات خود انکار می کند. افزون براین، تروتسکی و پیروانش بOOه سOOردرگمی

های اولیه کمینترن در مورد مسئله امپریالیسم و به اصطلح « حق تعیین سرنوشOOت

ملی»  ادامه دادند. اتخاذ این سیاست ها، به این منجر شد که آنها در درگیری هOOای

مختلف امپریالیستی منطقه ای (جنگ داخلی اسپانیا، ابیسینیا، جنOOگ چیOOن و ژاپOOن)

از یک طرف حمایت کننOOد، و در نهOOایت در جنOOگ امپریالیسOOتی جهOOانی دوم بOOه عنOOوان

مOOدافع دموکراسOOی و دفOOاع از « سOOرزمین پOOدری سوسیالیسOOتی » شOOرکت کردنOOد.

تروتسکیسم امروز چیزی بیشتر یا کمتر از بیان جریOان سOOرمایه داری دولOتی نیسOت،

که انقلبیون انترناسیونالیست قطعا آنرا باید مورد انتقاد قرار داده  و با آن مبارزه کنند.

اگرچه بین جریانهای مختلف تروتسکیستی، استالینیستی و مائوئیستی اختلف نظر

است، اما همه آن ها بخشی از آنچه ما آنOOرا چOOپ سOOرمایه داری مینOOامیم، را تشOOکیل

میدهند. همه آنها از اتحاد بOا نیروهOای بOOورژوازی، از ملOی گرایOی و دفOاع کOم و بیOش

انتقادی از استالینیسم، حمایت میکنند. همه مفاهیم، برنامه ها و تاکتیک های آنهOOا،

برای بیشتر از یکبار کمر مبارزات پرولتاریا را شکسته اند. بنابراین مسئله ایOOن نیسOOت

که همان چیزهای قدیمی را به نام  « اتحاد چOOپ »، ادامOOه دهیOOم، درسOOت برعکOOس،

مسئله گسست روشن سیاسی، بOOه منظOOور رسOOیدن بOOه یOک چشOم انOOداز از مبOOارزه

طبقاتی در ورای مرزها ست.

۵ 
 وظایف انقلبیون

امOOروز کمونیسOOت هOOا بOOا مشOOکلت و چOOالش هOOای بزرگOOی مOOواجه هسOOتند. تسOOلط

ایدئولوژی بورژوائی منجر به یک جدایی جدی بین طبقه کارگر و اقلیOOت هOOای انقلبOOی

اش شده است. اگOر چOOه طبقOOه کOOارگر، بیOOن المللOی تOر و بزرگOتر از همیشOOه شOده و

جهانی شدن تولید، پایه و اساس اتحاد را فراهم کرده، اما امروز طبقه کارگر تکه تکOOه

و سرگشته تر از همیشه در تمام طول تاریخ خود بOOوده اسOOت. هOOم زمOOان، مOOا بOOا یOOک
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دشمن بزرگ بین المللی روبه رو هستیم که بزرگترین ذخایر ثروت و قدرت را در دست

دارد. دشمنی که از تاریخ خود هم درس آموزی کرده است. برای تفرقه انداختن میان

طبقه کارگر، با هر ترفند و نیرنگ آشناست تا بتواند سیستم فاسدش را حفظ کند. بOOا

این حال قادر نیست که تناقضات عینی سرمایه داری را حل کند. بربریسم رو به رشد

سرمایه داری در عصر امپریالیسم، نشانگر وجود مبنای مادی برای سOOرنگونی نهOOایی

منOOافع طبقOOه کOOارگر بOOه در نظر داشتن آن، توسط طبقه کارگر است. وظیفه انقلبیون،

عنوان یک کل، حمایت از مبارزات کارگران، انتقOOاد از محOOدودیت هOOای آن و تلش بOOرای

تقویت اعتماد به خود کارگران مزدی و آگاهی از قدرت خودشان، میباشد.

نیاز به گسست انقلبی 
هیچ یک از مشکلت جهانی بشر مانند گرسنگی، تخریب محیط زیست و خطر رو بOOه

رشد جنگ را نمی توان در چارچوب سیستم سOOود آفرینOOی سOOرمایه داری، مهOOار کOOرد

چه برسد به حل آن. طبقه کارگر اساسOOا تOOا زمOOانیکه بOOورژوازی بOOر قOOدرت سیاسOOی از

طریق دستگاه های دولتی تسOOلط دارد، نمOی توانOOد وضOOعیت اجتمOاعی خOOود را تغییOOر

دهد. تمام کوشش و تلش  جنبش هOOای کOOارگری، بOOرای توسOOعه سOOاختار تولیOOدی از

طریق تشکیل تعاونی های خرده فروشی بر مبنای مالکیت مشترک یا از طریOOق خOOود

مدیریتی، به طور مستمر در واقعیت های سیاسی و اقتصOOادی سOOرمایه داری، ناکOOام

ظهور می توانسOOت بOOا طبقOOات فئودالOOی، معاهOOده ونومانده اند. در حالی که بورژوازی 

اتحاد های موقت ببندد، پرولتاریا تنها می تواند خود را از طریق مبارزه طبقاتی آشOOتی

ظهOOور، پرولتاریOOا بایOOد ابتOOدا قOOدرت سیاسOOی ونوناپذیر، آزاد کند. در تمOOایز بOOا بOOورژوازی 

اقتصادی را فتح کند، پیش از آنکه بتواند به طور جدی چیOOزی را در مOOوقعیت اجتمOاعی

خود تغییر دهد. سرمایه داری را نمیشود به تدریOOج بهبOOود داد، یOOا آرام آرام در آن تغییOر

اساسی ایجاد کرد و یا انسانی آنرا مدیریت کرد.  

برله هیئت انتخابی
 و بر علیه نمایندگی 

 رام کردن سرمایه داری از طریق مصالحه بOOا حاکمOOان،در تمام تلشهای اصلح طلبان 

ثابت کرده است که  این امر چیOزی جOز بOOن بسOت فOاجعه بOار نبOOوده اسOOت. هیOOچ راه

پارلمOانی بOرای سوسیالیسOOم وجOود نOدارد! پارلمOان آن نقOش سOOازمان مرکOزی بOOرای

 انقلبهOOای بOOورژوایی قOOرن نOOوزدهم، بدسOOت آورده بOOود،را کOOه درداوری بیOOن طبقOOات 

مدتهاست که از دسOOت داده اسOOت. در حOOالی کOOه تصOOمیمات واقعOOی در کمیتOOه هOOای

بسته دستگاه های دولتی گرفته میشوند، امروزه پارلمانتاریسم در درجه اول، کارکرد

ایدئولوژیک یعنی پوشاندن لباس « دموکراتیک » بر اعمال حکومت را برای حاکمان مOOا

دارد. پارلمانتاریسOOم، علوه بOOر ایOOن، دارای سOOاختاری سOOت تOOا از آن طریOOق، مOOا را در

زندگی سرمایه داری ادغام کند. هر جهت گیری پارلمOOانی، دیOOر و زود، در مطOOابقت بOOا

« افکار عمومی »، تمایل به همکاری در مدیریت امور مورد نیOOاز سOOرمایه داری را دارد.

بعنوان یکOOی از انOOوع نماینOOدگی هOOای کلسOOیک، پارلمانتاریسOOم بOOر سOOر تنهOOا راه حOOل

واقعی برای تغییر جامعه، یعنی خود-فعالی طبقه کOارگر، قOOرار گرفتOOه اسOت. عملیOOات

گروه های مسلح کوچکی که به شکل تروریسم یا جنOOگ چریکOOی عمOOل میکننOOد نیOOز،

ارادهچنین موانعی را بر سر راه طبقه کارگر قرار میدهد. ترور فردی، انعکOOاس ذهنیOOت 

 خرده بورژوای ست که رادیکال شده است. در بیشترین موارد محصOOول تOOوطئهگرایانه

دستگاه های امنیتی بورژوایی ست و زمینه مورد علقOOه در بOOازی مOOابین قOOدرت هOOای

امپریالیستی ست. به طور کلی اقدامات منفرد گروه های تروریستی بOOرای مبOOارزه بOOا
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حکومت بورژوایی کامل نامناسب است. آنها پرولتاریا را در جایگاه یک نظاره گر منفعل

قرار داده و به این توهم که گویا « دیگران » به جای خود طبقه کارگر در دسOOتیابی بOOه

تغییر می توانند عمل کنند، دامن میزنند. حسابی که طبقه کارگر بین المللی بایOOد بOOا

سرمایه داری حل و فصل کند، بیOش از حOد مفصOل و وسOیع اسOت کOه بتOOوان آنOرا بOه

 نهOOاد. مبOOارزه بOOرای آزادی را نمOOیادوش این و یا آن کارگذار و یا چند شخصیت نظام و

توان به نخبگان خود گمارده و یا حتی به پیشگامان خوش نیت سپرد. سOOرنگونی ایOOن

سیستم مستلزم فعالیت مستمر خود-فعالی توده ها است. بمثابه بیان خود-رهOOایی

 ایده از دولت را که گویا حق دارد بر ما حکOOومت کOOرده و مOOااینطبقه کارگر، کمونیسم 

را سرکوب کند، رد می کند

دموکراسی کارگری
 به جای دیکتاتوری 

حزب
مدت ها پیش، تجربOه کمOOون پOاریس نشOان داد کOه طبقOOه کOارگر نمOی توانOد سOاختار

دولتی بورژوازی را تصدی و از آن برای اهداف خود استفاده کند. دولOت بOورژوایی، یOک

مؤسسOOه ای نیسOOت کOOه بOOالی طبقOOات در حOOال پرسOOه زدن باشOOد، بOOر عکOOس،

سازمانیست برای سرکوب، کنترل، حفظ و دفOاع از حOاکمیت سOOرمایه. دولOOت بایOOد بOOه

شیوه  انقلبی درهم کوبیده شود و با ارگان های خود-سازمان یافته پرولتاریا جایگزین

شOOود. شOOکل کشOف شOده تOاریخی و نیOOروی محرکOOه رونOOد تحOOول انقلبOOی بOOه سOOوی

کمونیسم، شوراها میباشند. شوراها اختراع انتزاعی نظریOOه پOOردازان سوسیالیسOOتی

نیستند بلکه برعکس، شوراها بارها و بارها از طریق مبارزات و قیام های طبقه کارگر،

برپا شده اند. اصل تصادفی نیست که چرا ماشین تبلیغات حاکمان مOOا در مOOورد تاریOOخ

شوراها یا سکوت کرده اند و یا بOOه تحریOOف آن پرداختOOه انOOد. نمOOونه هOOای الهOOام بخOش

شوراها نشان می دهند که چگونه میلیون ها نفر از مردم مOی تواننOOد زنOدگی خOود را

در دسOOتان خOOود بگیرنOOد و خودشOOان آنOOرا بOOه پیOOش ببرنOOد. در مقایسOOه بOOا دموکراسOOی

بورژوایی که بر نمایندگی و انفعال بنا شده، شOOوراها اسOOاس خOOود را در فعOOالیت خOOود

طبقه کارگر بنا میگذارند. اصل بر این مبنا ست که انتخاب و نیز فراخوان برای برکنOOاری

هیئت انتخابی در هر زمان، ممکOOن باشOOد. وظیفOOه مسOOئولن، حسابرسOOی از خOOود بOOا

کنOOترل از پOOایین میباشOOد. بOOا ایOOن حOOال، تجربOOه تOOاریخی نشOOان داده اسOOت کOOه حOOتی

کاملترین دموکراسی شورائی به خودی خود هیچ تضOOمینی بOOرای توسOOعه آن بسOOوی

سوسیالیسOOم نیسOOت. دقیقOOا همOOانطوریکه کمونیسOOت ها قبOOل از فتOOح قOOدرت توسOOط

پرولتاریا، برای نابودی دولت بورژوایی، باید راهنمای جهOOت گیOOری پرولتاریOOا باشOOند، در

زمان گذار نیز باید با اقدامات مناسOOب در جهOOت پایOOان دادن بOOه تولیOOد کOOالئی سOOرمایه

داری در مقیOOاس جهOOانی بایOOد مبOOارزه کننOOد. سOOازمان انقلبیOOون بایOOد بOOه مسOOئولیت

 « نOOه دیکتOOهسیاسی خود نسبت به طبقه کارگر، جامه عمOOل بپوشOOاند. وظیفOOه آنهOOا

کOردن و یOا تحمیOOل هرگOOونه عقیOOده مکتOOبی، بلکOOه متشOOکل و عمOOومی کOردن جنبOش

۱۸۶۶ [دستورالعمل برای نمایندگان شورای موقت (خودجوش طبقه کارگر میباشد، »

)]  آنها بعنوان یک اقلیت، نباید از مبارزه برای برنامه کمونیستی در داخOOل و در صOOورت

لزوم در خارج از شوراها، ترس و واهمه داشته باشند. از طرف دیگر، آنهOOا نبایOOد بجOOای

طبقه کارگر عمل کنند یا شوراها را غصب کرده و در ساختارهای نیمه دولتی پرولتاریا

ادغام یابند. نه حزب انقلبی و نOOه شOOوراها خOOود بخOOودی در برابOOر ضOOد انقلب تضOOمین

نیستند، تضمین پیروزی را باید تنها در زندگی، ابتکار و  آگاهی طبقاتی پرولتاریای بین

الملی جستجو کرد.
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ابعاد بین المللی

 طبقOOهمحOOض اینکOOهتکمیل شود. اما، به ه سرنگونی سرمایه داری نمی تواند یک شب

دوره گOOذار بسOOویکOOرد، قلمOOرو سOOرنگون در یک  را در یک کشور یا هحاکم کارگر هیئت

 استفاده کنOOد وهکمونیسم آغاز می شود. پرولتاریا باید از قدرت سیاسی که فتح کرد

 رااولیOOه و قOOدم هOOای خلع ید کرده بورژوازی از برد. بدستگاه دولتی بورژوازی را از بین 

بOرایجOاد یOک رژیOم انقلبOی مسOتلزم . ایOOن بOردارد وسOایل تولیOOد کردناجتماعی بری 

،. بOا ایOن حOOال، بOOه عنOOوان یOک سیسOتم بیOOن المللOیستاساس شوراهای کارگری 

انجOOامسOOطح بیOOن المللOOی در تنها می تواند غلبه بر آن سرمایه داری و علیه مبارزه بر 

سوسیالیسم را نمی توان در یک کشOOور یOOا قلمOOرو خOOاص سOOاخت. بOOه اصOOطلحگیرد. 

 سیاسOOیمقOOوله« دولOOت کOOارگری » یOOا « دیکتOOاتوری پرولتاریOOا » ، در درجOOه اول، یOOک 

برای بهبود شرایط زندگی طبقOOهرا با این وجود، « دولت کارگری » اقدامات لزم ست. 

آموزشکارگر ( کاهش ساعات کاری، دسترسی آزاد به سیستم بهداشت و درمان و 

. درشOOود نیازهای جامعه هدایت سویتولید ب و سعی کند کهباید انجام دهد غیره) و 

انجائیکهبرای آینده سوسیالیستی ست. تا  ات پایه های مهمی اقداماین هر صورت، 

 در زمیOOنوند مبارزات کارگران را منزوی نتوا تا حدودی ببحران،درگیر در  ،سرمايه داران

ئیتولید کOOالهنگامیکه . تا خواهد بودامن در  نستبا  حکومت شان ،دنبورژوازی نگه دار

قOOانون ارزش سرمایه داری در سایر نقاط جهان همچنان وجود دارد، دستور و حاکمیت

 یک اعتصOOاب جOOداگانه یOOا اشOOغال کارخOOانه تنهOOاهمانطوریکه. کماکان پابرجا خواهد بود

 در یOOک،یOOک « دولOOت کOOارگری »باشد، ، پایدار یمی تواند برای یک مدت زمان محدود

. جهOOانروی پاهOOای خOOود بایسOOتدبOOرای مOOدت طOOولنی هم نمی توانOOد محیط خصمانه 

ی واقتصOOادفشار عظیم  یا تحت طریق نظامی و از ، یا انقلبی راتجربه سرمایه داری 

 روسOOیه بلشOOویک)همچونیک رژیم پرولتری (پیامد که بین می برد. با این یا هر دو، از 

 شرایط سOOرمایه داری رقOOابت کنOOد.در چارچوبمجبور خواهد شد با دولتهای بورژوایی 

گOOونه هOOر در نتیجه  و انباشت منجر خواهد شدمبارزه رقابتی بر سر  این دیر یا زود به

. بالترین اولOOویت یOOک رژیOOم پرولOOتری و یOOکخواهد شددیدگاه سوسیالیستی مسدود 

بنOOابراین در گسOOترش و تقOOویت انقلب در سOOطح بین المللOOیحزب کمونیست جهOOانی 

ست. فقط زمانی که سرمایه داری در سراسر جهان شکست خورد، آنوقت برداشOOتن

گام های واقعی در جهت سوسیالیسم امکان پذیر خواهد بود. 

فراتر از دولت،
ملت و سرمایه ...

طولنی و دشOOواریدهد، روند استثمار مردم توسط مردم پایان به یجاد جامعه ای که ا

. یOک چOالشدارد حل یک سری از مشکلت بسOیار پیچیOده به که نیاز خواهد پیمودرا 

محیط زیست خواهد بود. با این  ومردم استثماربا پیامدهای چشمگیر مواجهه  ،بزرگ

را بOOاسطح بی سابقه ای از ثروت اجتماعی و نوآوری تکنولوژی  وجود، سرمایه داری،

گرفتOOن تولیOOد توسOOطدر دسOOت . سOOرنگونی بOOورژوازی و خOOود بهمOOراه آورده اسOOت

کلرا با خود به همراه خواهد داشت. استفاده از  امکانات عالی توسعه ،تولیدکنندگان

دردیگOر آنهOا . ممکOOن خواهOOد شOOد ، نفOOع بشOOریتبOOه تحقیق و فناوری وپتانسیل علم 

بOOرای حOOل برعکOOس نخواهنOOد بOOود، بلکOOه آوری سOOود   خدمت انگیزه هOOای کوتOOاه مOOدت

نیازهOOای . تولیOOد و توزیOOع در جهOOتمورد استفاده قرار خواهند گرفOOت ،مشکلت واقعی

خواهOOد شOOد،تقسOOیم بین افراد جامعه، زمان کار منصOOفانه   خواهند گرفت.مردم انجام

ویابOOد  قطعا می تواند کاهش یابد. هنر، فرهنگ و علم می تواند آزادانه توسعه مدت آن

 بOر اسOOاس امنیOOت مOادی، آزادی و. نباشOOد طبقات بخصوص اجتمOاعیدیگر منحصر به
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 فردیOOت واقعOOیگرفتOOه وبرابOOری اجتمOOاعی بOOرای اولیOOن بOOار در تاریOOخ بشOOریت شOOکل 

سOOاختارهای،  طبقات و تناقضOOات طبقOOاتی بر وجود. با فائق آمدنشدامکانپذیر خواهد 

غیر ضروری شده و از بین خواهند رفت. « اداره امور » می توانOOدنیمه دولتی پرولتری 

یOOOک جOOOامعهزمOOOانی میتOOOوانیم از  شOOOود. امOOOا فقOOOط جOOOایگزین « حکOOOومت افOOOراد »

در سOOطح جهOOانطبقات و حکOOومت هOOا ، ئیتولید کالصحبت کنیم که سوسیالیستی 

تبدیل بOOه یOOک واقعیOOت ومیتواند انجمن آزاد و برابر آنزمان، . فقط در باشندناپدید شده 

.  » شود« رشد آزاد هر فرد شرط رشد آزاد همگان 

لطفا برای اطلعات بیشتر راجع به سیاست های
گرایش   کمونیست   انترناسیونالیستی

 تماس گیریدروبرو با آدرس های 

Address
CWO, BMO London, WC1N 3XX
uk@leftcom.org
http://www.leftcom.org

طلوع (آرورا) نشریه تک برگی   گرایش   کمونیست   انترناسیونالیستی
 این نشریه در چندین کشور به زبانهای مختلف چا پ و توزیع میگردد
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