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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی:  از و افزودهبرگردان

  ٢٠١٧ جنوری ٢٩ 
  

 MLPD با دو تن از ھبران Die Rote Fahneمصاحبۀ 
  دومبخش 

  
 !"در برابر وظايف عديده ای قرار دارد "MLPD "سد و يک دورۀ باز سازی حزب به آخر می ر"

  
  

  کدام  نتايجی می بايد از آن به دست آورد ؟: سؤال

 ما در کشور ھای مختلف می بينيم ، دولتھائی که به طرف دست راستی جای باز کرده اند تمام آنھا :شتفن انگل: جواب

اوليه در ميان نيروھای " شوک شديد"بعد از.  اندبعد از مدت کوتاه دوران حکومت داری به مشکالت مواجه شده

به اين ترتيب . دموکرات ، مبارزات توده ھا شدت يافته  آنھا را تحت فشار قرار دادند تا مواضع شان را مشخص بسازند

در ھنگری پروژه ھای مختلف خود را نتوانست به مرحلۀ اجراء درآورد، دولت افراطی ارتجاعی پولند "وکتور اوربن"

بور بود تا از تدابير بنيادی زن ستيزانه و دموکراسی ستيزانه صرف نظر نمايد،  ھمچنان در فرانسه و المان، مج

مھمترين نتيجه در پايدار .  براساس نظرخواھی ھا، دولتھا گاھی اوقات در پائين ترين نقطۀ محبوبيت شان رسيده اند

 لنينيستی، احزاب -ايجاد نيروھای مارکسيستی:  ر جھان استبودن تقويت و تحکيم  الترنتيو ھای واقعی پيشرفتۀ سراس

. می باشد" اکور"انقالبی در تمام کشور ھای جھان، در پيوند با ائتالف نيرو ھای انقالبی، و باھماھنگی و ھمکاری در 

اعی در مبارزه ما مجبور ھستيم تا الترنتيو اجتماعی را ھم در المان به وجود بياوريم و آن را به يک نيروی قوی اجتم

 تذکر رفته "MLPD "در يک بيانيۀ فھرست بين المللی . برای دموکراسی، آزادی و سوسياليسم گسترش و توسعه بدھيم

در مقطع کنونی، بايد يک نيروی پيشرو، انقالبی و الترنتيو چپ بين المللی را ايجاد کرد تا  بتواند  برای توده ھا : است

افرادی که  يک الترنتيو اجتماعی واقعی را جست و جو می کنند،  بايد .   پيشنھاد کنديک الترنتيو اجتماعی واقعی را

  .!بتوانند آنرا پيدا بکنند

  
  پيش رفته است؟ " MLPD "تا چه حد کار فھرست بين المللی : سؤال

ه برگزار شد، بی  اشتراک کنند۵٠٠ اکتوبر با  ٢ کنگرۀ انتخاباتی ائتالف بين المللی که به تاريخ :جواب گابی گرتنر

اين کنگره توسط روحيۀ ھمبستگی، خوش بينی، اصول و روش مبارزاتی  بين المللی استوار . اندازه موفقيت آميز بود

در کنگرۀ انتخاباتی به اتفاق آراء بيانيه ای، مرام  و اصول کلی کار جمعی و اصول کلی انتخاباتی را تصويب  و . بود

  . اب نمودند تا در ميان دو کنگره مسؤوليت ھا را به دوش داشته باشنديک کميتۀ تصميم گيرنده را انتخ
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 تھيه و اولين کانديد ھای مستقيم گزيده ٢٠١٧از آن ھنگام تا کنون اکثريت فھرست ايالت ھا به خاطر انتخابات پارلمانی 

از يک طيف وسيعی را می کانديد ھای زن و مرد نمايندگی . شده و ھسته ھای مبارزات انتخاباتی نيز تشکيل شده اند

کنند، که در مجموع تمام جوانب پروگرام اين ائتالف را در ميان کارگران فابريکه ھای فوالد وکارکران معادن، اتحاديه 

ھای کارگری و کارکنان شورا ھای مالدار، فعاالن مبارز جنبش زنان و جوانان  شورشی، تعداد زيادی مھاجران کردی، 

اشخاص انفرادی ، سازمانھای مھاجران، گروپ " MLPD "فھرست بين المللی . بليغ می نمايندت... ترکی، فلسطينی و 

در ھر حال تنھا اين طيف قويست که قادر ھستند تا با . را متحد می سازد...ھای چپ محلی ، گروپ ھای جوانان و 

ائتالف وسيع در مبارزه عليه دولت ھا و ما با به وجود آوردن يک ! توانائی بالقوه ھمچو يک الترنتيو جديد را پيش ببرند

احزاب مدنی که به طرف راست جای باز می کنند، نبرد خوبی را آغاز نموده ايم، الکن اين ائتالف  می بايد رشد و 

ھمزمان با آن  ھدف ما به وجود آوردن بنياد يک جبھۀ واحد ضد امپرياليستی ، پيشرو بين المللی در . گسترش داده شود

چيزی که نمی بايد به انتخابات محدود بماند، به وجود آوردن طيف بين المللی در جنبش است، که ميان توده .  آينده است

بايد . روش اساسی ايجاد اين جنبش در زمان فعلی کسب حمايت کنندگان و پشتيبانان اين ائتالف است. جای پای پيدا نمايد

و سازمانھای گوناگون باقی بماند بلکه بايد ميان  توده ھا ھم استحکام گفت که اين ائتالف نبايد تنھا در سطح نمايندگان  

مراجعه کرده اند که تعداد آنھا زياد تر است از )  ٢٠١۶ ماه نومبر ٢٧تا ( حمايت کننده ٢٧٧۴تا به حال به تعداد . بيابد

.  ايت کننده را جلب نمايند حم٢٠.٠٠٠ تا ١٠.٠٠٠ًآنھا مطمئنا می توانند تا ختم سال . آن چه که ممکن و ضروريست

افرادی که عليه دولتھای که به سمت راست راه باز می کنند ھستند وھمچنان می خواھند تا خود را  درتقابل و عليه 

قرار بدھند و در پيوند با ھمديگر فعاليت نمايند، آنھا بايد اين سند را امضاء " AfD "نيروھای ارتجاعی افراطی مانند 

  . ًتماع نياز مبرم به يک جنبش ترقی خواه چپ دارند تا بتوانند  متحدا  تجديد قواء نمايندمردم در اج! کنند

در " NRW "در انتخابات پارلمانی و انتخابات شورای ايالتی در المان در " MLPD "کانديد ھای فھرست بين المللی 

ستيم تا در کارھا به  سطح فھم و شعور ما مجبور ھ. زمان فعلی به شکل يک سازمان مشخص از ائتالف بين المللی است

دوم . ًاوال ايجاد وسيع تری جنبش ائتالف بين المللی بر طبق امضای حمايت کنندگان: متفاوت افراد بھتر توجه کنيم

مجموعۀ امضاء ھا جھت پذيرش در انتخابات و کسب ھمرزمان از ميان رأی دھندگان مبتکر برای مبارزۀ انتخاباتی 

به عبارت  " MLPD" و سومی کسب اعضای جديد برای ٢٠١٧و انتخابات پارلمانی " NRW  "شورای ايالتی در

وظايفی که مجبور . ديگر در ساختار ھای سازمانھای مختلف ، جلب جناح نيروی مبارزه طلبانۀ آن جھت اتحاد و ائتالف

نان، به خاطر محيط زيست، چه کار در شرکت ھا و ادارات است و يا کار ميان ز: است  سرخط ھر کار ديگر باشد

قطبی شدن اجتماعی، زمان مناسب برای ماست در صورتی که از آن استفادۀ .  ميان جوانان و ديگر کار ھای بين المللی

  .صحيح و درست بکنيم

 

حاال اين کنگرۀ حزبی صورت . زيادتر از يک سال برای کنگرۀ دھم حزبی خود آمادگی گرفت " MLPD : "سؤال

  ج مھم آن  چه بوده است ؟نتاي. گرفت

داشته، در پيوند با  در برSonneberger انسان فقط می تواند حجم وظايفی را که کنگرۀ حزبی :جواب اشتفن انگل

دھه ھای طوالنی ثبات و . پيشرفت اجتماعی در موارد مختلف به نقطۀ عطفی رسيده است. تحوالت اجتماعی درک کند

به مرحلۀ آگاھی طبقاتی و دولتی در المان تا حد زيادی رو به کاھش نھاده استحکام نسبی سرمايه داری انحصاری

. عاليتری ارتقاء يافته است، بعد ازآنکه سالھای متمادی دولت مرکل موفق شده بود که سکوت نسبی مردم راحفظ نمايد

. وده ھا نشان می دھد فعاليت ھای توانان رشد نموده تبارز شان را درنارضايتی ھای توده ھا، به خصوص در ميان ج
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 لنينيستی بود، مقابل راستروی ھای دولتھا، تشديد بحران امپرياليسم و تغيير - کنگرۀ حزبی دھم جواب مارکسيستی

  .ناگھانی فضاء در ميان توده ھا

را برای نقش جديد آن در اجتماع با فشار " MLPD "کنگرۀ دھم حزبی تغيير و دگرگونی خويش و پروسۀ آموزشی 

 اين بود که سازمان چطور باال بردن ظرفيت خود را آگاھانه با استفاده از ،آنچه که زياد واضح شد. ش برده استزياد پي

اين . شيوۀ خود کرده استرا عملی يستماتيک به علم نظری و تجربۀ روش ديالکتيکی، اصول طرز تفکر و انديشيدن س

ايف، پرسش ھا در قبال رشد و پيشرفت ھای جديد و غير با تمام ازدياد وظ" MLPD "نشاندھندۀ استعداد و توانائی 

  . موضوعاتيست که در پنج  نتيجۀ اساسی کنگرۀ حزبی مشخص شده اند. مترقبه،  قضاوت و حل آن، است

موضوعات اساسی که در کنگرۀ حزبی روی آن بحث صورت گرفت، بررسی پيش نويس گزارش کميتۀ مرکزی به 

در عين حال آگاھانه از يک . عتماد قوی مجموع حزب را بر رھبری آن بيان می کرداتفاق آراء تصويب شد، که خود ا

انتقاد شده ، ضمن انتقاد از خود و با تحليل انتقادی از گذشته، توانستيم نتايج خالقانه ه اشتباھات، ضعفھا  و ناتوانيھا سلسل

روی پيش نويس گزارش کميتۀ مرکزی به من در ھيچ يک از بحث ھا، جوابگوئيھا و بحث . و منطقی را حاصل نمائيم

  . ر گرفته شده باشدااستفادۀ آگاھانۀ ميتود ديالکتيک به ک خاطر نمی آورم که در چنين سطح باالئی

 
 

 : مترجمافزوده

  !خوانندگان گرانقدر

 صورت گرفته MLPD لنينيستی المان - کسيستیرکه با دو تن از رھبران حزب مارا  "درفش سرخ" شما مصاحبۀ 

تۀ مرکزی ياين حزب در پولينوم کم: بايد گفت. م، از نظر گذشتانديده ارا از زبان المانی ترجمه نمود  آنی قسمتوت اس

خود مسايل زيادی را نسبت به اوضاع کنونی جھان و فعاليت ھای داخل حزب مطرح نموده اند، مگر چون مصاحبه 

شرده اھداف مبارزاتی و پيشنھادات آنھا را که تشکيل آن صرف نظر نموده، به طور فکامل طوالنيست لذا از ترجمۀ 

 را ءجبھۀ متحد بين المللی عليه دولتھای امپرياليستی و آنھم در مقطع کنونی و در شرايطی که بوی گند امپرياليستھا فضا

ستھا روی امپريالي. ديگر اقدام نموده اند، می باشد برای خلقھا غير قابل تحمل ساخته و به تحرکات نظامی عليه يک

باعث شده است به جان ھم افتاده اين وضع منافع غارتگرانه و موفقيت يکی و شکست ديگری درعرصۀ سياست جھانی 

 ضد انسانی نسبت به خلق ھای ستمکش و ستمديده اکتفاء ننموده، در صدد اند تا آنھا را عملکردتا به قتل و قتال و ده ھا 

لذا اتحاد نيرو ھای ملی، دموکراتيک و انقالبی در سطح جھانی . رار بدھندی خود قئزير آتشفشان ھای بمب ھای ھسته 

 .   و در شرايط کنونی، امريست حياتی وضروری

دھه ھای متماديست که کشور ھای امپرياليستی با استفاده از شيوه ھای گوناگون روی تأمين اھداف و مقاصد شرير خود 

، ملی و مردمی، پيشرو حاميان خود در ميان احزاب و سازمانھای تالش ورزيده اند تا با رخنه توسط جاسوسان و

،  آنھا را از فعاليتھای مبارزاتی ملی و مردمی چه در داخل احزاب و سازمانھا و چه ھم در ...اتحاديه ھای کارگری و 

 فرھنگ انقالبی و ل به ابزارعوامفريبانه و ضربه زدن بهسند با توه اميان توده ھا باز دارند، چنانچه آنھا قادر شد

.  آنھا تا سرحد فقدان رھبری احزاب انقالبی ، آرامی نسبی ميان توده ھا را برقرار نگھدارندانفعالاعث بمبارزاتی که 

مگر طوری که ما شاھد ھستيم، ديده می شود که خلقھا به خصوص جوانان در اکثر کشور ھای امپرياليستی، کشور ھای 

ان دست به اعتراضات، اعتصابات و تظاھرات زده و به دفاع از حقوق حقۀ خود، مستعمره و کشور ھای ديگر درجھ

، اقدام به فعاليتھای مبارزاتی ... تجاوزات استعمارگران و مداخالت آنھا در امور داخلی کشور ھای ديگر جھان و هعلي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

بارزاتی و انقالبی به وجود شرايط و دگرگونی ھای اوضاع در جھان باعث شده است تا يک سلسله تحرکات م. نموده اند

. آنچه در شرايط فعلی کمبود آن محسوس است، فعاليتھای سازمانھای انقالبی، دموکراتيک و ملی و مردمی است. بيايد

ی که در اکثر نقاط جھان به وجود آمده است، به شعله ھارا ی ھستند که قادر می شوند تا جرقه ھائی ئاين ھا يگانه نيرو

تا به خلق ھائی که دست به اعتراضات و تظاھرات می زنند، بايد سازماندھی و بسيج شوند، . ندمبدل سازدشمن سوز 

  . دنمانند دريای پھناوری دشمنان خلق را در خود غرق نماي

ايجاد و باز سازی احزاب انقالبی، " MLPD "نيسی الماني لن-پس طوری که از اھداف مبارزاتی حزب مارکيستی

ای ملی، دموکراتيک با نيرو ھای انقالبی، باال بردن سطح آگاھی سياسی خلق جھت مقاومت، وحدت نظر و عمل نيرو ھ

سازماندھی آنھا، استقرار و روابط محکم انقالبی ھا وائتالف آنھا در سطح جھانی وگذاشتن پايه و اساس جبھۀ متحد بين 

مين ترتيب وظيفۀ وجدانی و مبارزاتی المللی برای يورش مبارزات انقالبی عليه دولتھای امپرياليستی است، به ھ

 و انقالبی ديگر در جھان ھم است تا در قبال اھداف و خواسته ھای ستمکشان، پيشرو افرادی ۀاحزاب، سازمانھا و ھم

اسيران در چنگال استعمارگران و ارتجاع، احساس مسؤوليت نموده و لبۀ تيز مبارزه عليه امپرياليسم جھانی را مرام 

و ی و تبليغ و گسترش اھداف سياسی مبارزه عليه دولتھای امپرياليستی گقرار داده و با اتحاد و ھمبستمبارزاتی خود 

    . را نصب العين خود قرار بدھند ميان توده ھانوکران آنھا

  .نيرو و دانش سياسی خلقھای مبارز و انقالبی باال تر از ماشين آالت و تکنولوژی نظامی است
  

 


