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 طبقه کارگر مبارزه متحدانه  ( سیونالانترنا )روز جهانی ۱۹۳۱ هماه م ۱

 !کلیه جهان مقدم است: انترناسیونالیسم

جهان برای سرنگونی نظام سراسر روز مبارزه متحدانه پرولتاریای ( هاول ماه م)اردیبهشت  ۱۱

 !است اش نشانده دستهای مرتجع  امپریالیستی و حکومت-داری سرمایه

 

شونده با  و استثمار کش ستم تغلیان و جوش خروش است؛ بشری جهان کنونی دهشتناک و در

 ژهیو بههای امپریالیستی،  قدرت. کند یمنارضایتی و مقاومت برای تغییر و تحول ناله و فغان 

آفریقا و تهدید  ،یمن ،از طریق جنگ و تجاوز در سوریه کنند یمسعی  شدت به متحده االتیا

که در آن نظم جدیدی را  جهاندیگر نقاط قفقاز جنوبی و  ،جنگ در خاورمیانهروزافزون 

 نیتأمامپریالیسم روسیه نیز به خاطر  .آورند به وجودباشد، رقیب  بی چون چرای بیپادشاه 

ناحیه )جنوب باخترویژه در  در جغرافیای سیاسی مناطق مختلف جهان به منافع استراتژی
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در ارتجاعی  یها جنگ ور ساختن  شعله داخل نظام امپریالیستی وهای  رقابتبه (یقفقاز جنوب

 . کند یمچکه  ها آنهمه دست خون از . شرکت فعال دارد(  در سوریه ازجمله)خاورمیانه

 

جنگ و جنایت به خشم آمده از و ، اند فرورفتهشمار زیادی ستمدیدگان فرودست به فکر 

نیروهای مبارزه با میشه ها ه بسیاری از دیدگاههدف این است که  متأسفانه، دردناک. اند آمده

 یبانیپشت اب ها دگاهیداز  یاریبس .ارتجاعی نیست های رژیمگران و ستمگر امپریالیستی اشغال

ای   قتل و کشتار وحشیانه جهنم اریب زمیو ه پاشند یم نیبر آتش جنگ بنز یخود یاز بورژواز

های فرودست، تحمیل  امپریالیستی بر توده-داری طلب سرمایه منسوخ جنگکه نظام  شوند یم

نسبت به تمایزات طبقاتي منبعث از  ییدوپهلو گوو  ییگرا لیبا تقل زین یگرید دگاهید. کند یم

در چارچوب ( یساز تعادل)تعادل یحاکم خواهان رفرم و برقرار یدار هیسرما یروابط تولید

بر مبنای استثمار کار مزدی و  یدار هیسرمانظام انباشت و بازسازی  لیتکم ینظم حاکم برا

   .استاستمرار عمر آن نظام 

 

در مبارزه برای جایگاه خویش را است که بتوانیم  یزمانبه یک مفهوم واقعی  مهروز اول 

آنچه ما نیاز داریم دنیایی است که  *.بررسی کنیمتعیین و  حاکم استثمارگرطبقات سرنگونی 

 و انباشت سرمایه مالی  سود حدوحصر یبنه جستجوی کند و  نیتأمرا فرودست منافع بشریت 

گمنامانی که برای فرجام آینده ها دیگر  قرار دارد، جایی که تودهطبقاتی مع وار مرکز جکه د

و  شوند ینممحسوب سرمایه  ی بردهو کش حیوانات بار عنوان بهنیستند، آیند  نمی حساب بهخود 

آگاهانه برای متحول نمودن خالق خود و پتانسیل انرژی استفاده از در  یامکان هرگونهاز 

 .مند هستند ، بهرهجهان و خود

 

 ها آن. است بار دهشتو شوم یک جهان و یک امپراتور،  ،طرح جهانی امپریالیسم آمریکا

 زنند  فرماندهی کرده و دامن میاز افسار  چنان آنرا در مقیاس و آشکار مداخله نظامی برهنه 
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. رقابت کندبا آن استثمار جهانی  یده سازماناعمال و  ایبر تواند ینمکه هیچ قدرت دیگری 

 :جهان وجود دارد کش ستممردم در مقابل سیعی مختلف وو امکانات  ها در این میان گزینه

هایی در تعدادی از  انقالب ازجمله ،عظیمهای  های ویرانگر تا پیشرفت شکست ازجمله

 !ستها کمونیست بر عهده ماآن نتیجه . کشورها

 

از  ها آن. اند برداشتهگام در این راه نسل جدید به صحنه مبارزه و مقاومت پا گذاشته و 

شنوند که  یا فقط از دستگاه تبلیغاتی طبقه حاکمه می. دستاوردهای گذشته ما آگاهی ندارند

 .است شده تماماست و کارش یکسره  خورده شکستکمونیسم 

 

. هدایت کند مبارزاتشانرا در  ها آنانداز روشن علم کمونیسم دارند تا  ها نیاز به یک چشم توده

برای کمک  مکمونیسنوین یک مانیفست مسلح به کمونیستی به یک ستاد رهبری پیشرو  ها آن

جهانی در برابر نظام های برحق  شورش یده سازمانو  یمختلف انقالبامواج  یده سازمانو 

تحت ستم و استثمار برای رهایی  یها تودهجهان  یجا یجادر  .دارندنیاز مبرم  یارد هیسرما

در . کنند یمو شیون  های امپریالیستی ناله قدرتاز شرایط دهشتناک کنونی تحت حاکمیت 

ها را تسخیر کردند و زنگ سرنگونی نظام کهن  بانافرودستان ایران خی 6931 ماه ید

به صدا " طلب، اصولگرا، دیگر تمومه ماجرا اصالح"شعار حاکمان جمهوری اسالمی را با 

شیون اعمال زیادی که باید انجام شود و "دیگر مفهوم واقعی  بار کیاینجاست که ! درآوردند

در گوش ما  شا افکن برجسته پژواک طنیندون  تسه مائو" است درآمدهنشده است 

  .   کند میتداعی های انقالبی  کمونیست

 

زنده و پویا باید . باشد ایپو ریغحرکت  ، بیایستا تواند نمیعلم کمونیسم م، وتمام علمانند 

و تکامل پیدا رشد ضروری است که  یهر علمکه مدام مانند )یابنده ابزار توسعههمچون یک 

با رویکرد و جدید را مشخص  سؤاالتشرایط و بتواند که ( به بلوغ تاریخی برسدکند و 
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پیچیده توسعه و متالطم بر بستر یک فرایند  مکمونیسعلم  .کند لیوتحل هیتجزلوژی علمی ومتد

بنشیند و گذشته  یرعلمیغهای ناصحیح و  درک یجا بهباید نوین های  درک. نماید پیشرفت می

 تر ژرف برای نگاهپرهیز کند و گذشته  (به کار نیامدنی)ناکارآمد های نفوذ راهتکرار و از 

از نادرست باید همچنین های صحیح و  و ایده  کنند و دیدگاهغلبه ی پدیدهای مادی  همهکردن به 

هایی که  ایدهکمونیسم این است  منیاز مبرم عل. هم تفکیک داده شود و سره از ناسره جدا گردد

، در جریان تغییر جهان بیشتر مورد شود یمتجربه بشری حاصل  های مختلف   از حوزه

 ،هستمبارزه دو خط آنچه  عنوان بهها  کمونیستاین فرآیند توسط کلیه . گیرندآزمایش قرار 

 .و خواهد شد شده تیهداو  مشخص

 

های روشن در مورد  رهبرانی که ایدهبه اشاره منظور  -visionary)گرایان رویاو  یانشورش

تا  اند کردهتالش  شدت بهبا فداکاری گذشته .( دنآنچه در آینده باید رخ دهد یا انجام شود، دار

ایجاد داری را  مارکس و انگلس یک درک علمی از ماهیت نظام سرمایه. جامعه را تغییر دهند

روابط مالکیت گسست از در مانیفست کمونیست، مارکس خواستار . توسعه دادندنمودند و 

سنتی  (مؤسسات)ها و نهادهای روابط مالکیت و ایده چنان آنسنتی، روابط اجتماعی مبتنی بر 

لنین و . کمونیسم استهمان این . ، شدکند یمبط اجتماعی را در کل جهان تقویت که این روا

 .دادندو پیشرفت بیشتری  این علم را توسعهدون  تسهمائو

 

 یهای بزرگ در طول کمون پاریس، انقالب اکتبر در روسیه و چین سوسیالیست پیروزی

 63۹۱و  631۱های  دههمائو با انقالب فرهنگی پرولتاریای بزرگ در اوج خود در توسط 

هزاران سال سنگین  هو وزن یطورکل بهتوسط نیروهای ارتجاعی انقالبات این . به دست آمد

، خرد کند یم تشانیتقوو کرده خدمت  ها آنبه سنتی که  مؤسساتها و   استثمار طبقاتی و ایده

از پای ننشستند و  در سراسر جهانکمونیست واقعی نیروهای اما . ، و شکست خوردندشدند



 های انقالبی سنتز نوین کمونیسم در ایران مبارزه متحدانه طبقه کارگر                 گروه کمونیست(  انترناسیونال) روز جهانی ۱۹۳۱ماه مه  ۱
 

ه | 5 ح ف  ص
 

را با رویکرد که پایان موج اول انقالبات کمونیستی را رقم زد در چین  63۹1کودتای علل 

 . قراردادند لیوتحل هیتجزمورد علمی 

در واقعی  یها ستیکمونداخل و خارج از صفوف در گسترده ای  و بحث و مبارزه گفتگوها

، مانند استانقالبیون کمونیست مطرح همچنان بین مورد موضوعات حیاتی که امروزه 

و زنده از ، درک پویا (شوروی و چیندر )تجربیات دیکتاتوری پرولتاریابندی از  جمع

 ی شکل عمده یآنارش ی محرکه یرویناینکه )جهانی امپریالیستیساز نظام  و کارکرد و سوخت

 لیوتحل هیتجز، (.دار و نه تضاد بین طبقه پرولتاریا و سرمایه است یدار هیسرما یحرکت تضاد اساس

از و درک  ردیگ یمتحوالت اجتماعی و اقتصادی که در کشورهای مختلف صورت 

  .جریان است در گریدو سایر مسائل مهم  کمونیستی  استراتژی انقالبی

 

اما . استستمدیده فرودست برای رهایی تنها امید بشریت همچنان کمونیسم در حال حاضر 

سخت در هر حوزه به دست ای بسیار  از طریق مبارزه، مبارزه تواند یماین امید بزرگ تنها 

 شورشگر کشان ستمبرای اینکه مهر خود را بر مبارزات  کمونیستی یالملل نیبجنبش . آید

علم که حمانه قرار دهد تا ر بیبین   بزند، نیاز دارد که خود را با تهور روزافزون زیر ذره

 کامالا درک  قادر شودمبنا این د و بر مانباقی ب وجوش پرجنبکمونیسم همچنان پویا، زنده و 

آورد تا برای  به دست جامعه انسانی و مبارزه طبقاتیغنی پیچیدگی از  یتر قیعمجانبه و  همه

 شدت بهبا آنان برای متحول کردنشان  که یدرحالها نفر  میلیونبه اتحاد با آموختن و دستیابی 

و با دیدگاها و افکار ناصحیح غیرعلمی شان باید مبارزه اصولی و دلسوزانه )شود مبارزه می

 .قلب آنان را برای رهایی فتح کند ،(مدام شود

 

برای انقالب  جنبش  ساختن یکاز هر زمان دیگری نیاز داریم که برای  همچنان بیشما 

کمونیست و با تمام نیروهای مداومی نماییم پیشرفت تالش و نوین از یک نوع کمونیستی 

در این فرایند در سراسر ( دمکرات الیسوسقالبی  یها ستیکمونو  ستهایونیزیروو نه )واقعی
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علم کمونیسم واقف حقیقت به فعاالن انقالبی که هنوز دست مدد و اتحاد با جهان متحد شویم و 

 . بدهیم ،اند نشده

 

 

این  معتقدین به سنتز نوین  ژهیو به های انقالبی اساسی پیشاروی کمونیست سؤال اکنون هم

 :است

 چیست؟ تاریخی پرولتاریا، و دگرگونی جامعه و جهان تیمأموردرک علمی واقعیت عینی، 

طریقی که است؛ و نه به آن صورتی که ما دوست داریم  بر اساس واقعیت موجود به همان

ا   :درک این نکته توسط پرولتاریای انقالبی ضروری است کهباشد، دقیقا

توان  شده و مالکیت خصوصی را می تنها در قلمرو روبنا است که تضاد بین تولید اجتماعی

ی  شود و شکست قاطعانه ی آگاهانه، انقالب ساخته می تنها از طریق مبارزه. وفصل نمود حل

بین بردن دستگاه کنترل و سرکوبش فراهم و از ( و تمام طبقات استثمارگر حاکم)بورژوازی

ی آگاهانه است که یک قدرت دولت انقالبی نوین که یک  بارزهتنها از طریق م. شود می

شود و بر این اساس ایجاد یک اقتصاد  تأسیس می هستی پایگاهی برای انقالب جهانی  منطقه

داری  با آنچه سرمایه سوسیالیستی نوین که با توجه به دینامیک و اصول متفاوت در مقایسه

انجام ( کند فرماندهی نمیی نوین سوسیالیستی  در چنان جامعهدیگر اضافی که قانون ارزش )

پذیر  جانبه برای تغییر جامعه و افکار مردم امکان ی همه دهد و پیشبرد آن حول یک مبارزه می

 .است

برای درک و تغییر این کار تنها از طریق انقالب آگاهانه و بر اساس یک رویکرد علمی 

 .د، قابل حصول استوفصل نمو توان حل جهان است که تضاد اساسی عصر بورژوایی را می

بوجود آوردن جامعه . پیوندد خود به وقوع نمی خودی انقالب کمونیستی به معنی اخص کلمه به

انقالب کمونیستی برای امکان تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا بر و  ینوین سوسیالیست

به این مفهوم که نظم حاکم  .ناپذیر نیست مبنای منافع کوتاه و درازمدت پرولتاریا اجتناب
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ایجاد سوسیالیسم نخواهد  یسو بهاتوماتیک  طور بهو  خود یخود بهامپریالیستی -داری سرمایه

و ماتریالیسم مکانیکی به علم کمونیسم تصور دیدگاهی که رویکردش  برخالف. رفت

باید نوین امعه سوسیالیستی ج برای ایجاد. است نشده نوشتهخ از قبل هست، تاریغیرعلمی 

 .     برد شیپ به یدار هیسرمارویکرد علمی علیه  بارا  یجنگ سخت

تحت کلیت  ۴  به وجود آوردن جامعه سوسیالیستی و گذار سوسیالیسم به جهان کمونیسم و محو 

یک ضرورت پیشاروی  عنوان بهمارکس عظیم کشف تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا مطابق 

تنها با اتحاد پرولتاریای انقالبی در حزبی این کار  .پرولتاریای آگاه انقالبی باید صورت پذیرد

  .پذیر است پیشرو کمونیستی حول یک استراتژی کمونیستی، امکان

 

 :سنتز نوین کمونیسم کننده نییتبو   ابداعرفیق باب آواکیان  بقول

زنجیر درآورده  و که ما را به غلحاال بیایید تصور کنیم، بیایید از این دنیا »

تواند باشد و چه  بیایید تصور کنیم که آینده چه چیزی می. بیرون بیایماست، 

 .خواهد بود

بسیار رایج ، روابط میافتی دستبه هدف نهایی کمونیسم  تیدرنهاما  که یوقت

ا و  استمرسوم جامعه در امروزه که  ستمگرانهاستثمار و  به ما گفته  دائما

. وجود نخواهد داشت، است که باید باشدو ابدی  نظم طبیعیاین تنها شود که  می

 آنچهکه کارل مارکس اشاره کرد، انقالب کمونیستی منجر به  طور همان

طبقاتی میان تمایزات یعنی لغو همه  - اند دهینام "کلیت۴"ها آن را  مائوئیست

و تمایزات این به لغو یا پایان دادن به تمام روابط تولیدی یا اقتصادی که  ؛مردم

 روابط  دادن به کلیه پایان  ،کند مینهادینه اختالفات طبقاتی را در بین مردم 

روابط سرکوبگرانه . این روابط اقتصادی یا تولیدی استر ب منطبقاجتماعی که 

مختلف جهان، همه  مناطقمردم های مختلف، بین  بین مردان و زنان، بین ملیت

ها،  یدهکلیه ا، تیدرنهاو . خواهد رفتاز آن رسید و فراتر  به پایان خواهد ها نیا
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که با آن همراه و مطابقت داری و تمام این روابط اجتماعی  سرمایه نظام کل

توسط در جامعه  کننده تیهدااصول آنرا  جایو . دارد تغییر اساسی خواهد نمود

نخواهد شد، تحمیل  ها آناما به ... گرفتواهد خداوطلبانه  طور بهآگاهانه و مردم 

استثمار، از بین بردن مبنایی برای  عنوان بهآگاهانه و داوطلبانه  یبلکه به صورت

متقابل و همکاری  (کتیولک)کار جمعیدر عوض، اصول . ظلم و نابرابری است

فردیت شکوفا خواهد شد  در درون آن فرد و حال نیدرعو برای هدف مشترک 

چرا : انقالب"نقل از به )« .نبوده استمتصور هرگز قبل از آن  که یطور به

چیست و چگونه  دربارهضروری است، چرا این امکان وجود دارد، و 

صدر باب آواکیان رفیق ای رونویسی شده از فیلم سخنرانی  گزیده ".است یافتنی دست

 .۹۱۱3سپتامبر  69، 6۹1روزنامه انقالب شماره در حزب کمونیست انقالب آمریکا 

 

 :کنندیمهایانقالبیواقعیدرسالگردروزجهانیطبقهپرولتاریااعالمکمونیست

  

!وهمضروریاستنممکالزم،همتحتحاکمیتجمهوریاسالمیهمیدارهیسرماسرنگونینظام

 !انقالبکمونیستیونهچیزیکمتر



 !میکن یمرد محکوم و در سراسر جهان را در هر شکل  یدار بردهما 

   !انقالب ی، براکش ستمدگرگون کردن بشریت و  سیاسی حاکم با قدرت مبارزه

 دیکن یده سازمان یانقالب واقع کی یبرا

 ... سرنگونی این نظام آماده شوید یبرا

 آورید به وجودیک جهان نوین بهتر را  و

را آماده  کش ستممردم  د،یرا آماده کنمبارزه  هنیزمآورید و آنرا آماده کنید، بستر و  به وجودرا ب پیشتاز زح

، شدنپیروز  یبرا یشانس واقع کیبا  ،زیچ همه ،برای یک انقالبها نفر  ونیلیمبا رهبری که  یزمان یبرا و :دیکن

 .آماده شوید

 درایرانکمونیسم هایانقالبیسنتزنوینگروهکمونیست

 ۱۹۳۱بهشتیارد۱۱
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 :پانویس

جشن "شعار   *، و در چه۶۸۸۱روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال  عنوان به

از طرف بسیاری از  ۱۶و اوایل دهه  ۶۵۳۸در اول ماه مه توهمی  است که سال " کارگران جهان

 یطورکل بهو اقلیت فدائیان و سازمان  همچون سازمان پیکار)های منتسب به جنبش کمونیستی سازمان

 تنها نهها به مفهوم واقعی  یک از آن سازمان هیچ. شد یمدامن زده ( موسوم به خط سه یها سازمان

بوجود و قدرت سیاسی نداشتند بلکه به فکر تسخیر " کلیت ۴"پایان دادن به برای برنامه استراتژیک 

 . از طریق یک انقالب کمونیستی نبودندامعه سوسیالیستی نوین جآوردن 

 یدار هیسرمااگو گذشت مبارزه علیه نظام مفهوم روز جهانی طبقه کارگر بر مبنای آنچه تاریخا در شیک

 !  امپریالیستی -داری شان تحت حاکمیت نظام جهانی سرمایه جهانی است و نه جشن استثمار

ارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان مناسبت اول مه 

کارگران اعتصابی . نیز اعدام شدند چهار تنای مجروح و بعداً  آتش گشود که شماری کشته، عده

قرار بود که اول . ساعت بودند ۸ساعات روزانه کار از ده ساعت به  خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش

، کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز، به اجرا درآید که (متحده االتیا)در آمریکا ۶۸۸۱ماه مه 

هزار و  ، کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یکجهیدرنتچنین نشد و 

شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر . رگاه، اعتصاب صورت گرفتدویست کارخانه و کا

در چهارمین روز تظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصابی و هوادارانشان . هزار تن بود ۰۶شهرها و حدود 

 .به حرکت درآمده بودندبرای مبارزه با سرمایه  نجایازاجمع شده و « Haymarket= میدان بیده »در 

 

 ؟!جشن طبقه کارگر است ماه مهچرا باید گفت که اول مختصر با توجه به این تاریخچه 

هست که باید  ۶۸۸۱آیا امروزه شرایط زندگی و معیشت طبقه کارگر بهتر از اول ماه مه 

 بگیرند؟  آن راجشن 
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 :در تلگرام مراجعه کنید« کمونیسم نوین»جزوه زیر در کانال  ۲برای آشنایی با سنتز نوین کمونیسم به این 

 کایآمر یانقالب ستیاز حزب کمون یفستیمان.... نیمرحله نو کیآغاز :  سمیمونک- ۱

  نینو سمیکمون فستیمان

 https://t.me/New_Communism/1379 

 
  انیباب آواک: کمونیسم نوین -۲

 ی          واقع ییرها ریدر مس نینو ادایجامعه بن کیو  یانقالبِ واقع کی یبرا یرهبر ،یاستراتژ علم،

https://t.me/New_Communism/1021      
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