
 المللی در رابطه با جنگ در اوکراینبیانیه مشترک جریانات کمونیست چپ بین

 کارگران وطن ندارند!

 های امپریالیستی!مرگ بر تمام قدرت

 : سوسیالیسم!داریسرمایهبه جای بربریت 

که  طبقه کارگر منافعبرخالف  – جنگ در اوکراین با توجه به منافع متضاااااد قمه هارتمات م تلپ املریالیسااااتی بچر  و کوچ 

این جنگی اساات بر ساار مناطت اسااتراتری ، برات تساالو نقامی و اهت ااادت که  .جریان دارد، ات از وحات بین المللی اسااتطبقه

ساالران  شکارا و نمان توسو جنگ  ست آ شینکه مسئولیت آنرا در جریان ا و قات دولتی اروپات غربی ایاالت متحاه، روسیه، ما

 .گناه در صفحه شطرنج جمان املریالیستی نیست به عماه دارنان که به قیچ وجه ی  ممره بیطبقه حاکم اوکرای

طبقه کارگر، نه دولت اوکراین، هربانی واهعی این جنگ اساااات، خواه به عنوان زنان و کودکان بی دفاخ سااااالخی شاااااه، پناقناگان 

ات که اثرات جنگ برات کارگران در قمۀ فقر فچایناهقا، یا در گوشاااات دپ توه شاااااه توسااااو قر ی  از ارت اجبارت گرساااانه یا 

 کشورقا به ارمغان خواقا آورد. 

انجاما غلبه کنا. توانا بر تقساایمات ملی رهابتی خود که به جنگ املریالیسااتی میدار و شاایوه تولیا بوراوایی آنما نمیطبقه ساارمایه

 تناب کنا.توانا از فرو رفتن در بربریت بیشتر اجنمی دارتسرمایهنقاپ 

دستمچدقا و استانااردقات زناگی اجتناب شان   وخیماز توسعه مبارزه خود علیه رو به توانا نمیطبقه کارگر جمانی به نوبه خود 

دقا اگر برات جمان قشااااار می دارتسااارمایه، در مورد آیناه به بعا 1945کنا. آخرین جنگ، بچرگترین جنگ در اروپا از ساااا  

 .نجر نشودم دیکتاتورت پرولتاریابه مبارزه طبقه کارگر به سرنگونی بوراوازت و جایگچینی آن با هارت سیاسی طبقه کارگر، 

 اقااف جنگ و دروغ قات هارت قات م تلپ املریالیستی.

و دوباره به ی  هارت جمانی  جبران کنامتحمل شااااه بود،  1989خواقا شاااکسااات عقیمی را که در ساااا  املریالیسااام روسااایه می

قات اروپایی از گسااترر روساایه و جایگاه ابرهارت و رقبرت جمانی خود را حفظ کنا. هارتخواقا میتبایل شااود. ایاالت متحاه 

 ترسنا. اوکراین در تالر است تا با هویترین املریالیست هارتمنا متحا شود.قمچنین از تسلو کوبناه ایاالت متحاه می

ات را برات توجیه اقااف قا و بچرگترین دسااااااتگاه دروغ رسااااااانهترین دروغقات غربی هانع کنناهیاالت متحاه و هارت، ابگذریم

دقنا و از دموکراساای قات کوچ  مسااتقل واکن  نشااان میآنما ظاقراً به تجاوز روساایه به دولت -واهعی خود در این جنگ دارنا 

 .کنناحمایت می از حقوق بشر در برابر وحشیگرت پوتینقراً ظا ،کننادر برابر استبااد کرملین دفاخ می

شاامنان تواننا دتر اساات، زیرا آنما میبچر  قایشااان ، دروغاندارتر معموالً تبلیغات جنگی بمترت گانگسااترقات املریالیساات هوت

قا در خاورمیانه، آمیچ اخیر این هارت اما به یاد داشته باشیا رفتار مسالمت کننا. شلی خود را تحری  کننا و مانور دقنا تا ابتاا 

نه بما هسااوریه، عراق و افغانسااتان، چگونه نیروت قوایی آمریکا شاامر موصاال را با خاک یکسااان کرد، چگونه نیروقات ا تالف ب

یه قا عل، مردپ عراق را به شمشیر کشیانا. جنایات بی شمار این دموکراسیسالح قات کشتار جمعی دارد صااپ حسینکه دروغین 

در کره، چه در طو  جنگ  1950در ویتناپ، چه در طو  دقه  1960غیرنقامیان در هرن گذشاااااته را به یاد بیاوریا، چه در دقه 

ساً از قمان کتاب بازت املریالیستی گرفته جمانی دوپ در قیروشیما، درسان یا قامبور .  سا خشم روسیه علیه جمعیت اوکراین ا

 شاه است.

ب واقیم جنگ را  دارتسرمایهبشریت را وارد دوران جنگ دا می املریالیستی کرده است. این ی  توقم است که از  دارتسرمایه

 جنگ طلب باشا. دارتسرمایهتنما می توانا ی  میان پرده در « صلح»کنا. « توهپ»

فجایع فچایناه آلودگی و طاعون را قر چه بیشااتر در بحران غیرهابل حل فرو رود، ت ریب نقامی بیشااترت در کنار  دارتساارمایه

  گنایاه است و برات تغییرات انقالبی آماده است. دارتسرمایهبه قمراه خواقا داشت. 

 طبقه کارگر غو  خفته است.

م الفت طبقاتی هابل توجمی با حاکمیت قیچ است، در حا  حاضر  م وفکه بی  از پی  ی  سیستم جنگی و  دارتسرمایهنقاپ 

گیرد و املریالیساااااام از آن به طورت که پرولتاریا در معرض اسااااااتدمار باترت از نیروت کار خود هرار می، کناپیاا نمیخود 

 خواقا بیشترین فااکارت را در میاان نبرد انجاپ دقا.می



آن ن شاااه برانگی تدر  پیشاااقنگ انقالبی نق  ضاارورت که  و طبقه کارگرتوسااعه دفاخ از منافع طبقاتی و قمچنین آگاقی طبقاتی 

توانایی متحا شاااان به عنوان ی  طبقه برات سااارنگونی دساااتگاه سااایاسااای را پنمان  وپتانسااایل بچرگتر طبقه کارگر  کنا،می ءایفا

کرد. یعنی به انجاپ آن انجاپ داد و در آن زمان در آلمان و جاقات دیگر تمایا  1917قمانطور که در روساااااایه در سااااااا   ،کنامی

قات در دیگر هارتپرولتاریا قایی که شاااود را سااارنگون کنیا. در واهع، انقالب اکتبر و شاااوررسااایساااتمی که منجر به جنگ می

 ات درخشان نه تنما از م الفت با جنگ، بلکه قمچنین برات حمله به هارت بوراوازت است.املریالیستی به وجود آورد، نمونه

امروز قنوز با چنین دوره انقالبی فاصاااله داریم. به قمین ترتیب، شااارایو مبارزه پرولتاریا با شااارایطی که در زمان اولین کشاااتار 

مانا، اصااااو  بنیادین املریالیسااااتی وجود داشاااات متفاوت اساااات. از سااااوت دیگر، آنچه در مواجمه با جنگ املریالیسااااتی ثابت می

با چنگ و دناان و خالف جریان در مواهع بایا قات انقالبی اساات که از این اصااو  یفه سااازمانانترناساایونالیساام پرولتاریایی و وظ

 لچوپ در درون پرولتاریا دفاخ کننا.

 سنت سیاسی که برات انترناسیونالیسم علیه جنگ املریالیستی مبارزه کرده است، قمچنان به مبارزه ادامه می دقا.

قا از قر دو طرف در طو  جنگ جمانی او  شناخته در سو یس به عنوان محل مالهات سوسیالیست روستاقات زیمروالا و کینتا 

المللی را برات پایان دادن به کشتار و محکوپ کردن رقبران میمن پرست احچاب سوسیا  دموکرات آغاز کننا. شانا تا مبارزه بین

ت، اصو  اساسی انترناسیونالیسم را در برابر جنگ املریالیستی قا با حمایت چپ برمن و چپ قلنادر این جلسات بود که بلشوی 

 مطرح کردنا که امروزه نیچ معتبر قستنا:

امپریالیستتتتتی  رد تمام توهمات طتتتته؛ طهبانه  و به رستتتتمیت هتتتت ابتن این که     طب ه  هایاردوگاهیک از عدم حمایت از هیچ 

 ر استثمار نیروی کار و ایجاد دائمی ج گ امپریالیستی پایان دهد.تواند به سیستم مبت ی بکارگر و مبارزه ان البی آن می

شااود، به اصااو  انترناساایونالیسااتی که توسااو ، تنما جریان ساایاساای که اکنون کمونیساات چپ نامیاه می1940و  1930قات در دقه

در جنگ جمانی او  توسااعه یافته بود، پایبنا بود. چپ ایتالیا و چپ قلنا به طور فعا  با قر دو طرف در جنگ جمانی  قابلشااوی 

ی که ماعی قایبرخالف ساایر جریان -دوپ املریالیساتی م الفت کردنا و توجیمات فاشایساتی و ضاا فاشایساتی کشاتار را رد کردنا 

پ از قرگونه حمایت از املریالیسااااام روسااااایه چقات با انجاپ این کار، کمونیسااااات از جمله تروتساااااکیسااااام.بودنا انقالب پرولترت 

 استالینیستی در مناهشه خوددارت کردنا.

ست چپ قمچنان پرچم  سی مبتنی بر میراث کمونی سیا سازمان قات  ستی در اروپا،  سریع درگیرت املریالی امروز، در مواجمه با ت

 کننا.و نقطه مرجعی برات ماافعان اصو  طبقه کارگر فراقم می آورنادر می اقتچازه را استوار بانترناسیونالیسم پرولتاریایی 

قات درون کمونیست چپ، اگر چه با تعااد کم اعضا و کمتر شناخته شاه، ت میم قا و گروهسازماناکنون به قمین دلیل است که 

این بیانیه مشااترک را صااادر کننا و اصااو  انترناساایونالیسااتی را که در دو جنگ جمانی علیه بربریت جعل شاااه اساات، تا  اناگرفته

 حا امکان به طور گسترده پ   کننا.

 هیچ حمایتی از هیچ طرف در کشتار امپریالیستی اوکراین.

 های بی پایان زندگی ک د.ج گتواند از طریق     می داریسرمایهطهبی وجود ندارد: هیچ توهم در طه؛

هتتودب به ج گ  داریستترمایهتواند از طریق مبارزه طب اتی بود عهیه استتتثمار که م جر به ستترن ونی ن ام     طب ه کارگر می

 امپریالیستی پایان دهد.

 کارگران جهان متحد هوید!

—————————————————— 
 (www.internationalism.org) جریان کمونیست بین المههی

 (www.istitutoonoratodamen.it) انستیتوی اونوراتو دامن

 (www.internationalistvoice.org) طدای انترناسیونالیستی

 کتت تتتد متتی حتتمتتتایتتتت مشتتتتتتتتتتتر  بتتیتتتانتتیتتته از کتتتامتتت  طتتور بتتتهب نتتتتترنتتتاستتتتتتتتیتتونتتتالتتیستتتتتتتتتتتیاچشتتتتتتتتم انتتتداز کتتمتتونتتیستتتتتتتتتت 

(http://communistleft.jinbo.net/xe) 
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