نه به اجلسا سمایه! برای یک انتناسیونالل مقاومت و مبارزهی طبقاتی!
ترجمه :مینا خانی

برای ابزار مخالفت با اجلسا »جی  «۲۰به هامبورگ بیایید ،و با بلوک انتناسیونال همراه شوید!
در ژوئیهی  ۲۰۱۷قدرتمندترین اشخاص سیاسی جهان در هامبورگ گرد هم میآیند .بیایید بهعنوان بخشییی از مبییارزات علیییه
استثمر سمایهدارانه ،سکروب ،نژادپرستی ،و همچنین بر ضد امپریالیسم و جن گ ،ب ه اجلسا آنه ا پاس خ رزمنیدهی طبق اتی و
فراملی بدهیم.
در این اجلسا رهبا نن خود-خواندهی جهان با یکدیگر ملقات میکرنند ،همنها کره با یکدیگر بر س قدرت و نفوذ در نبدنیید ،و
در عی ن حیال مشیغول جنگافییروزی ،ایجیاد جنگهیا و شیورشهای داخلیی در راسیتای منیافع خویشانید ،و بیدینطریق رنیج
دهشتناک ،آوارگی ،گرسنگی و تیرهروزی را به انسانها تحمیل میکرنند.
این نزاع قدرنت امپریالیستی برای باز-تقسیم جهان بر بست بحران دائی نظام سمایهداری به وقییوع میپیونییدد .نزاعییی کرییه بییه
رشد نابرابری ،به فقر بیشت برای اکرثیت و ثروت افزونتر برای اقلیتی محدود میانجامد .سودهای تعداد انییدکری ابییر-شکرتها
در حال افزایشاند ،بانکها با میلیاردها پونل مالیات مردم »نجات« داده میشیوند و سمایه در حییالی کریه نومیییدانه بیه دنبیال
فرصتهای سمایهگذاری سودآور است ،از بحرانی به بحرانی دیگر درمیغلطد .تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست ابعییاد
تهدیدکرنندهای به خود گرفتهاند و یکی از دلیل جابجایی اجباری گستده هستند.
پاسخهای نخبگان حاکرم برای بحران نظامشان هرچه بیشتر بییه جنییگ ،نژادپرسییتی ،سکروب و نییابودی تییامنی منییاطق محییدود
میشوند .هرچند این پاسخها نه زیادهروی و افراطیگری حاکرمن ،بلکه پیامدهای اجتنابناپییذینر نظیینم جهییانی س مایهداری در
مرحلهی امپریالیست نی خیود اسیت .هرچیه عمیق بحیران آشیکارتر میشیود ،فعالیتهیای حاکرمین درون مرزهیای حاکرمیتشیان
سکروبگرانهتر و ارتجاعیتر میگردد .آنچه نولیبالیس نم تامیتخواه نتوانست حل و فصل کرند ،اینک میبایسییت بییا بهرهگیییری از
ایدئولوژیهای ناسیونالیستی و حمیت از تولیدات داخلی حاصل شود .مرزها بیش از پیش در حییال تنگتییر و مرگبییارتر شییدن
هستند .این شیوهی مرزبانی وحشیانه بخش مهمی از بستهی سیاستهایی با انگیزههای نژادپرستانه است کریه آوارگیانن جوییای
کرمک را از حقوقشان محروم میسازد .نایندگان اجلسا »جی  ،«۲۰کرسانی کره کرشورهایشان  ۸۸درصیید اقتصییاد دنیییا را تشییکیل
میدهند ،اینک نه بهعنوان اشخاصی با جایگاههای برابر ،و نه برای حل بحرانهایی کره ایجاد کرردهاند ،و نیه بیرای انجیام کرییاری
در راستای خیر بشیت ،بلکه تنها برای این گرد هم جمع میشوند کره رقابتهای اقتصادی و نزاعهای امپریالیستیشییان را اییین
بار از طریق دیپلمسی در اجلسا ادامه دهند.
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هر تصمیمی کره گرفته شود ،تنها به زیان کرشورهای فقیرتر و حتی کرشورهای ضعیفتر عضو »جی  «۲۰خواهد بود کره ملزمانیید
هزینهی این تصمیمت را بپردازند .در نهایت آن تصمیمت به ض ر طبقییه ی کرییارگر ،فرودسییتان ،پناهجویییان و محیییط زیسییت
خواهد بود .زنان و بهخصوص زنان کرارگر و دهقان از این موج متییأثر خواهنیید شیید .حقییوقی کرییه طییی دهههییا مبییارزهی پیگیییر
بهدست آمده ،حال به دلیل یک عقبگرد جهانی در معرنض خطنر قربانیشدن است.
بر مبنای این دلیل ،ما به این اجلسا ،به نایندگانش و اهدافش نه میگوییم!
ما از ترامپ سکسیست و نژادپرست ،از کرسی کره انتخابش در ایالت متحد امریکا خود نود جدیدی از بحران این ]دولنت[ِ رهب
نقشآفرین نی امپریالیستی است ،هیچ انتظاری نداریم .حضور او بهتنهایی دلیلی کرافی برای ماست تا برای اعییتاض بییه خیابانها
برویم .البته سایر اعضیا نی ایین مجمیع نییز ،از اردوغیان تیا پیوتین ،بههیچوجیه بهیت از او نیسیتند .آنهیا همیه ناینییدگان نظیام
سمایهدارانه در نونههایی کرم یا بیش خودکرامه هستند.
و ما خودمان را احمق فرض نیکرنیم :دولت مرکرل شیوهی حکمرانی و کرنتل آلان را بهعنوان الگوی »بهت« برای جهان در میییان
سایر بدیلهای پرسشبرانگیز میستاید .تزویر و فریبکراری بییرنگ برنییدهی میییدان اسییت .فراخوانییدنن تشیییفاتنی »دموکرراسییی و
حقوق بش« موزیک منت ایدئولوژیکیست برای نقش هرچه فعالتر و در نتیجه قویتنر ارتش آلییان در نییزاع بییرای بییاز-تقسییینم
جهان .دولت آلان خواهان اجرای سیاستهای ریاضتی در اروپا ،محصورکرردنن مرگبار مرزهای اروپییا ،تشییدیند سییتیز طبقییاتی از
بال و نیز ازمیانبرداشنت حقوق دموکرراتیک و در عین حال افزایش بیرویهی سازوبرگ نظامی در داخل و خارج از مرزهای اییین
کرشور است.
بورژوا-دموکرراتهای فریبکار بههیچوجه بدیلی در مقابل جنبشهییا و احییزاب ارتجییاعی ،ناسیونالیسییتی و نژادپرسییتانه نیسیتند.
اگرچه رشد سسامآور چنین نیروهایی عاجلبودن ایجاد چشمانداز رزمندهی طبقاتی و فراملییی در ضییدیت بییا نظییام موجییود را
برای ما نایان میسازد.
استاتژی اصلحاطلبانهای کره سوسیالدموکرراتها ،رهبان اتحادیهها و اعضای احزاب چپ با مدعای اصلحا نظام سمایهداری بییه
نفع همگان بهواسطهی »سیاستی دیگر« طرحا کرردهاند ،طی دهههای اخیر به محک گذاشته شده و نشان داده است کره چیییزی
جز یک »توهم« نیست .بزرگنی زمی نن بازی آنها همیشه همنقدر بوده است کره سمایه اجازه میدهد یا ظرفیت اجازه دادنش
را دارد .بهجای تصدیق این مسأله و درساگرفت از آن ،آنان هنوز اعلم میکرنند کره سیاستشان میتواند از بحران جلوگیری کرنیید
و در نتیجه تأیید میکرنند کره در واقع در پی کرسب منافع خویش از سمایهدارنی رو به احتضار هستند.
این بدان معنی نیست کره ما بهبود وضعیت از طریق مبارزانت برای اصلحا آن را مردود برمیشییمریم .دقیقییاا برعکییس ،در یییک
وضعیت تدافعی حاکرم بر ستاس جهان ،قطعاا ض وری اسییت کرییه در برابییر تهاجمییت بییا یکییدیگر متحیید شییویم و بییرای بهبییود
وضعیت بجنگیم .اما ما به این واقعیت آگاهیم کره حییتی پیروزیهییای کروچییک هییم تنهییا از طریییق ابزارهییای مبییارزهی طبقییاتی
میتوانند بهدست آینیید ،یعنییی بهوسیییلهی :اعتصییابهای عمییومی ،انشییغال فضییاها ،بسیییج گسییتدهی مییردم و همچنییین ایجییاد
ساختارهایی برای خود-سازمانیابی .طبقهی کرارگر و ستمدیدگان از زندگی در یک سمایهدارنی »بهلحییاظ اجتمییعی متعییادل« و
۲

»بهلحاظ سیاسی عقلگرا« نفعی نیبرند .مهمتر این کره ما نییاگزیریم کرییه خودمییان را بییرای تشییدید جنییگ طبقییاتی و مبییارزهی
سازمانیافته علیه کرل نظام آماده کرنیم .درست است کره نیروهییای ارتجییاعی در حییال پیشروی هسییتند ،امییا همچنییین مبییارزات
امیدبخشی هم در ساسیی جهییان در جریییان اسییت :مبییارزه مییردم فلسییطین و کرییرد بهروشیینی نشییان میدهیید کرییه سییتمدیدگان
بههیچوجه حاض به توقف دههها مقاومت پیگیرانهی خود نیستند .در هند با وجود دولیینت شییدیداا سکروبگر و هییویتگرای
هندو ،اعتصاب ساسی  ۱۵۰میلیون نفری نایانگر بالقوگنی طبقهی کرارگر در این کرشور بود .در لهستان صییدها هییزار زن علیییه
اعمل محدودیتهای بیشتر بر قانون سقط جنین _کره پیشتر هم بسیار محدودکرننده بییوده اسییت_ میرزمنیید .طبقهی کرییارگر
در یونان ،اسپانیا یا پرتقال در مقابل هجمهی بورژوازنی کرشورشیان و اتحییادیهی اروپییا علییه آنهیا در پییی راهحلهیایی سیاسییی
هستند .اعتصابات فرانسه در بهار  ۲۰۱۶خطوط کرلی یک بدیل بالقوه در برابر جبههی ملی فرانسه را نشییان دادنیید .در ایییالت
متحد جنبشی وسیع علیه نژادپرستی ،فاشیسم و سکسیسم درحال شکلگیری اسییت کرییه در آن کرنشگییران در جسییتجوی بییدیلی
نهتنها برای ترامپ بلکه همچنین برای حزب دموکررات هستند.
میا راهپیمییهیای اعتاضییمان در هیامبورگ را در همبسیتگی بیا همهی کرسیانی انجیام میدهییم کریه در کرشورهایشیان علییه
سیاستها و تبعات این نظام مستقر میجنگند!
امروزه سمایهداری نظامی جهانشمول است کره راهحلی ملی نیتواند پاسخگوی آن باشد .آنچه برای بییورژوازی صییدق میکرنیید،
بییرای کرییارگران و سییتمدیدگان حییتی بیشتییر صییدق میکرنیید .اگرچییه ،در حییالی کرییه بورژوازیهییای ملییی در کرشییمکش و رقییابتی
امپریالیستی میان خودشان درگیرند ،ولی منافع ما و خواهران و برادرانان در ستاس دنیا تفاوتی ندارد .بهعنوان نونه دربارهی
مسألهی حق تعیین سنوشت و صلح در فلسطین یا کرردستان ،امکان ارائهی پاسخی منطقهای بسیار ناچیز است .مقاومت آنها
با مرزهایی کره بهدست استعمر و امپریالیسم کرشیده شدهاند در تقابل و نبد است .ما برای انتناسیونالیسییمی مبییارزه میکرنیییم
کره _حتی در اروپا_ حق تعیین سنوشت مردم را به رسمیت شناخته و تضییمین میکرنیید .همیینطور کرییه همبسییتگی مییا بییا اییین
مبارزات برای حق تعیین سنوشتت یک همبستگنی فراملی است ،تنها یک جنبش فراملی ،کره مرزهای دیرین ،دولتهییا و روابییط
مبتنی بر مالکیت را زیر سوال میبرد ،میتواند چشماندازی طولنیمدت را پیش نهد.
مقاومت مییا بییه مقاومتهییای بیشییمر در ستاسیی جهییان متصییل اسییت .اییین ارتبییاط بییا سییایر مبییارزات بییرای مییا حیاتیسییت.
کرنشگریهایی در همبستگی با مقاومتهای دیگر جزئی اساسی از این رویکرد سیاسی هستند .برای این کره همبستگی فراملی
را هرچه بیشتر تقویت کرنیم ،ما نیازمند تعامل متقابل و همکاری بر مبنای اعتمد در سطح فراملی هستیم .اییین مهییم باییید در
ساختارهای عملیاتی و سندیکایی و همینطور در ائتلفاها و انجمنهای فعال رقم بخورد.
اجلسا »جی  « ۲۰فرصت مغتنم دیگریست کره خود را سازمان بیدهیم و اعییتاض خییود را متحییدانه بیه خیابانهییا بیییاوریم .امییا
مولفهی مه تم چشمانداز و همکاری بعد از این اجلسا است .از این رو ،ما همگان را دعوت میکرنیییم تییا بییا مقییاومت مییا متحیید
شوند ما را در ساخت بلوک انتناسیونال برای نبد مشتک همراهی کرنند ،و با هم دربارهی چگونگی ساخت و دستیابی به بدیلی
برای سمایهداری ،نژادپرستی و هویتگرایی گفتگو و کرار کرنیم.
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اجلسا »جی  « ۲۰نشستهای بیناللی و توافقات سیاسی علیه ما را پیش میبرند و _علیرغم رقابت و جدالهایشان برای باز-
تقسیم جهان_ در این رابطه با یکدیگر متحدند .در مقابل ،مبارزات ما پارهپاره و ناهمهنگ است .ما به یک انتناسیونال ضیید-
سمایهدارنی نوینن طبقهی کرارگر و فرودستان نیاز داریم تا بین مقاومت علیه محرومسازیهای این نظانم بحرانزا و مبیارزه علی ه
سمایهداری و ایجاد یک جامعه سوسیالیستی پل بزنیم.
• در همبستگی با مبارزات کرارگران و سندیکاها در ساس جهان!
• نه به نظامیگری داخلی! علیه نابودساخت حقوق دموکرراتیک!
• علیه سکروب زنان ،انسانهای ال.جی.بی.تی.آی.کریو* و جوانان!
• نه به هرگونه مداخلهی امپریالیستی! آری به برگرداندن بیقید و شط تام نیروهای نظامی خارجی!
• نه به نژادپرستی! آری به مرزهایی باز و حقوق شهروندی برابر برای همگان!
• آری بییه حییق دفییاع از خییود و حییق تعیییین سنوشییت خییود! علیییه جرمانگییارنی مقییاومت چپهییا و تشییکلهای ضیید-
امپریالیستی!
• در حمیت از مقاومت علیه ناشغال و استعمر! همبستگی فراملی با مبارزات رهاییبخش در فلسطین و کرردستان!
• آری به همکاریهای فراملی در مبارزهی طبقاتی! برای یک انتناسیونال نوین!

منبع  :نسخهی اصلی مت به آلانی در وبسایت »بلوک انتناسیونال« goo.gl/fPkH95
نسخهی انگلیسی مت goo.gl/udyt5y
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