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   رفقای کارگر،

بحران اقتصادی، . باشد شماری که جهان با آن روبرو می های بی  سوم بحران است، بحرانی ه آغاز هزاری همشخص

های  گرايش به جنگ، ظهور نوع جديدی از ناسيوناليسم به مثابه ناسيوناليسم تابع، بحران غذا و گرسنگی، مهاجرت

داری، بحران توليد، بحران مالی، بحران مديريت، بحران  هرگان، بحران مشروعيت نظام سرمايميليونی آوا

محيطی، بحران ايدئولوژی و  -عقالنيت، بحران انگيزش به عنوان مداخله دولت، بحران سياسی، بحران زيست

  .ران هويت انسانبح...و] پايان تاريخ، پايان ايدئولوژی، پايان کار" [پايان"های  سربرآوردن ايدئولوژی

دارانه است، کار به مثابه بنيانی از اين  هدر اين نظام توليدی که مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی و طبقاتی آن سرماي

 واحدی از کل نظام اقتصاد جهانی کار و سرمايه ی ه ارزش، دوگانی هبه عنوان آفرينند) کارگر( آن ی هنظام و دارند

  . آورند را به وجود می

آهنگ سرنگونی اين نظام غيرانسانی  ی ارزش آفرين ما به عنوان طبقه کارگر در حقيقت اگر قرار است ضرب هطبق

و ستم را بنوازد، مستلزم آفريدن چنان سازمان آگاه و قدرتمندی است که بتواند به فشار عينی تاريخ در لغو نظام 

ی نيروی کار و آفريننده ارزش، اما  هيای فروشندهنگامی که فشار عينی تاريخ، پرولتار. بردگی مزدوری پاسخ گويد

دهد که در آگاهی جهانی برای آزادی از هرگونه بندگی وبردگی  ای سوق می هاسير شرايط تقسيم کار را به مرحل

  .ی تئوری و عمل ه، نقد به گسيختگی رابط"بحران نقد"باشد،  عصيان نمايد، با بحران چگونه فرا رفتن مواجه می

شمار است، حرکت و پيشروی طبقه کارگر جهانی برای مصاف با قدرت  داری بی هنظام جهانی سرماياگر بحران 

ی بورکراتيسم تشکيالتی در اشکال  همهمترين عوامل بحران از يک سو غلب. باشد بورژازی نيز دچار بحران می

باشد که پيشتر در  گری میی کارگری و از طرف ديگر سايه سنگين ايدئولوژی پوپوليسم کار"سنديکا ـ اتحاديه"

ی احزاب کارگری درآمده و سبب سازمان  هاشکال پوپوليسم خلقی و سوسيال دمکرات حاکم بود و اکنون در جام

های بورژوازی از جانبی و مکاتب منسوخ  هم چنين، متخصصان ايدئولوژی. گردد گريزی در ميان طبقه کارگر می

رون جنبش کارگری از جانب ديگر، سايه سنگينی بر خودفعاليتی و ايدئولوژيک در پوشش مارکسيسم و رفرميسم د

  .خودانديشی طبقه کارگر و تئوری آزادی مارکسی از قيد بندگی و کارمزدی افکنده است

دار و جابجايی طبقاتی با  هاش صرفأ برای تغيير جا با سرماي طبقه کارگر اين مسئله را درخواهد يافت که ذات طبقاتی

دهد  ی تاريخ انقالبات هميشه نشان می هتجرب. وی کل هستی اجتماعی را دگرگون خواهد ساخت. باشد بورژوازی نمی

گرا را با خود   انقالبات اجتماعی، عطش نقد به تفکرات بازدارنده و تثبيتی ههای بديع در آستان هکه گرايش به انديش

  .آورد همراه می

  ميانی هتهی را که رابط های ميان ، بازگشت به نقد تئوریضرورت گسستن از سوسيال دمکراسی و رفرميسم منحط



ی کارگر گسيخته و کارگران را در يک طرف و  هعمل طبقاتی ـ اجتماعی رابا تئوری برآمده از عمل خود طبق

  .پردازان را طرف ديگر قرار داده است، به امر مبرمی تبديل نموده است هانديش

ای ه داری، بحران هاگر در آغاز نظام سرماي. باشد بحران مواجه میترين  عظيماش با  بورژوازی در تاريخ هستی

تواند  کرد، اکنون هيچ بحرانی نمی ی رشد کفايت می هپيشين اقتصادی برای نابودی سرمايه کهن و آغاز مجدد چرخ

يان چون نيروی ی پا هواقعيت اين است که سرمايه و خودگستری آن هم چون آغاز و نقط. توليد ارزش را تجديد نمايد

شود و توليد فقط توليد برای سرمايه است و نه برعکس، که در آن وسايل توليد برای  محرک و هدف توليد پديدار می

کند، در برابر کاهش  دار به طبقه کارگر حمله می هسرماي. باشد گسترش فرآيند زندگی به نفع اجتماع توليدکنندگان می

 جمعيت کار اضافی را با هرچه بيکارسازی افزايش داده، جامعه را در هراسِ  کاهد، نرخ سود از دستمزد کارگر می

ها و بيکاری و سقوط سطح دستمزدها را به عنوان  تواند بحران اما طبقه کارگر نبايد و نمی. دهد گرسنگی قرار می

رزه کند و بداند که آمدهای آن مبا ها و پی او بايستی با بحران. داری ارج نهد همدارجی در مسير نابودی سرماي

بنابراين طبقه کارگر باليای بحران . داری با اصالح خود، بردگی طبقه کارگر را از بين نخواهد برد هسرماي

  . گيرد اقتصادی را برای اهداف انقالبی بکار می

زمره زند؛ اين اخباری است که به طور رو داری جهانی هر چه بيشتر دست به جابجايی سرمايه می هاکنون سرماي

اگر طبقه کارگر انقالبی . شنويم، اما با اين عمل فقط بحران را صورتبندی کرده بدون آن که قادر به حل آن باشد می

اش نهفته است، آيا نبايد باور داشته  به بازگويی دانش مبارزه طبقاتی پرداخته که محک و معيار صدق آن در فعليت

  .خود پاسخ دهيمهای دوران  باشيم که خواهيم توانست به چالش

سازمان . توان تئوری انقالب را از سر راه کسب نمود نبايد طبقه کارگر فقط نيروی انقالب باشد و همچنين نمی

ی خود تمامی بنيادهای  هپرولتاريا از درون مبارزات کنونی آغاز به روئيدن خواهد کرد که در ميان حرکت بی وقف

يابد؛ نمونه کوچک اما  ای می ههای تود بستگی طبقاتی را در اعتصابآورد و عنصر هم اجتماعی را به صدا در می

 که با قطار آلمانی، تاير کنتينتال کارگرانبه اعتصاب فرانسوی  تاير کنتينتال کارگرانشکوهمند آن را در پيوستن 

  . توان مشاهده نمود خود را به آنان رساندند، می

 هيچ حزبی نخواهد ماند، خودکوش و خودانديش مبارزه خود را در طبقه کارگر در انتظار دعوت به ميهمانی افطار

  .اددی آزادی که کشش عينی تاريخ است، خواهد  هپاسخ به انگيز

 زنده باد انقالب
 پيش بسوی لغو تقسيم کار و لغو کار مزدی

 مستحکم باد همبستگی طبقاتی کارگران جهان

میپيش بسوی سرنگونی سوسياليستی جمهوری اسال  

 به مناسبت اول ماه مه
ارک شورای  
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