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 Political سياسی

  
  Von Volker Hermsdorf ولکر ھيرمسدورف : نويسنده

  دپلوم انجنير نسرين معروفی:  ازبرگردان و افزوده

 ٢٠١٧ جوالی ٢۵

  آينده بهاعتماد

 تشکيل Managua" اناگوام" در شھرKaribik بيکي سازمانھای چپی کشور ھای امريکا و کاراحزاب و

 .جلسه دادند

 
 

 سالگرد مانور نظامی سندينيستھا را Daniel Ortega"  دانيل اورتگا"طرفداران وپيروان رئيس جمھور نيکاراگوا 

سندينيستھا جبھۀ آزاديبخش ملی حزب سياسی و سوسياليست در  (. جوالی در ماناگوا تجليل کردند٧به تاريخ 

  )از مترجم. اين حزب است منشی عمومی "دانيل اورتگا"مھور کنونی کشوررئيس ج. نيکاراگورا است

Foto: Oswaldo Rivas / Reuters 
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 São Paulo" سائوپائولو" به روز چھار شنبه گذشته بيست و سومين تاالر بحث عمومی Managua" ماناگوا"در 

نوب شرقی برازيل قرار دارد و از نگاه سائوپائولو بزرگترين شھر کشور برازيل است که درج( . خاتمه پيدا کرد

 در ميان نمايندگان ، شماری از رؤسای دولتھا و کشورھا خواستند تا )از مترجم. جمعيت نھمين شھر برازيل است

ًی مشترکا در جشن پيروزی که به مناسبت سی و ھشتمين سالگرد انقالب ئدر اختتام ديدار و مالقاتھای يک ھفته 

 32ھای  نماينده از احزاب پيشرو و سازمان300حدود . برگذار شده بود، اشتراک نمايند" اگوانکار"ساندينيستھا در 

بيک و به عالوه مھمانان از کشورھای اروپا، آسيا، افريقا و اياالت متحدۀ امريکا از کشور امريکای التين و کاري

، تحکيم و تقويت نيروھای چپ بود، روز شنبه در زمينۀ طرح پيشنھادی که حاوی دفاع عليه تھاجمات امپرياليستی

  .مباحثه نمودند

 Fidel Castro " فيدل کاسترو روث" کوبا انقالبمتوفای  به ابتکار رھبر١٩٩٠در سال تاالر جر وبحث ھمگانی 

Ruz لوئيس انياسيولوال دا سيلوا" برازيل و رئيس جمھور بعدی کارگران  و رھبرسنديکای" Luiz Inácio Lula 

da Silva به عنوان جايگاه مھم و قابل توجه چپی ھا در قارۀ امريکا محسوب می شود، بنيان گذاری شده بود، که  .

  به ٢٠٠۶ الی ٢٠٠٢ًلوئيس انياسيولوال دا سيلوا سياستمدار و يکی از بنيانگذاران حزب کارگر و بعدا از سال ( 

  )از مترجم. حيث رئيس جمھور برازيل بود

 Aleida Guevara" اليدا گوارا ميرخ"، دختر چه گوارا "فيدل کاسترو"سمی از  در شروع بعد از بزرگداشت ر

March چطور وی را به خبر مرگ " فيدل" که وی گزارش داد.  افتتاح نمودًاجالس کار را به روز يکشنبه رسما

ای آن اگر يک فرد می ميرد، ھمانطور که خودش تصميم داشته است، پس نبايد بر: "پدرش آماده ساخته و گفت

به ھمين مفھوم شرکت کنندگان تاالر تحرکات و جنبش ھای خود را به عنوان ادامۀ محرکی که ." اشک ريخت

و " ھوگوچاوس"، "چه"، "فيدل" مبارزانی مانند يه شروع شده و به واسطۀخلق روس سال قبل توسط انقالب ١٠٠"

  .، بيان کردندشده بود" پذيرفتهندينيستھا سرھبران جبھۀ آزاديبخش 

 صفحه ٢۴مرام نامۀ سياسی ) Konsens Unseres Amerikas" (اجماع امريکای ما"شرکت کنندگان با ناميدن 

طوری که ." ای که اولين برنامۀ مشترک در تاريخ تاالر بحث ھمگانی است، در روز سه شنبه به تصويب رسانيدند

 خارجی در کميتۀ مرکزی  سرپرست بخش موضوعات امورJosé Ramón Balaguer" يوزی رمون بالگور"

 در آينده ،اين تاالر بحث مشترک ربع قرن بعد از بنيانگذاری آن،  اظھار نمود، حدود(PCC)حزب کمونيست کوبا 

شکل گيری " اين جلسۀ مشترک وظايف مھمی را در . قش اساسی و پر اھميت در منطقه خواھد بودھم آفرينندۀ ن

در  و مترقی آن  شکل پيشرفته بهی کهشترک جھت ادامۀ تغييراتو در رشد وتوسعۀ موضع م"  ھای سياسیبديل

تحت " اعتراف نمود، که مالقات امسال کوبائی ھااعزامی سرپرست ھيأت . منطقه شروع شده است، تحقق می بخشد

 .برگذار می شود" شرايط فوق العاده مشکل

 Bolivarischen  "جاده ئی، انقالب "اگوانيکار"ستھا در يبا انقالب سندين:  خاطر نشان کردBalaguer" بيليگوير"

Revolution  " ،ويا يبولدر اکوادور و آغازپست اولين رئيس جمھور بومی در " انقالب مردم"در ونزوئال" 

Bolivien  " با . را رشد و توسعه بدھند"  آيندهبه حس اعتماد"ًخلق امريکای التين توانستند در سالھای اخير مجددا

ی بی ئ پروژۀ ادغام منطقه ، تا کنون يک(Celac)بيک کشور ھای امريکای التين و کاريديۀ به وجود آمدن اتحا

خود را از قيد رھا که  که خلقھای مناطقی ھمزمان با اين، به ھمين سانالبته .  در منطقه به وجود آمده استنظيری

. نيز افزايش يافته استشوند، ند، فشار از جانب آن نيرو ھائی که مانع رشد و توسعه در آن مناطق می ه اکرد

وھمچنان تالش کودتا در " برازيل"و " پاراگوای"، "ھندوراس" ھشدارداد که کودتا در Balaguer" بيليگوير"
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غير عادی اياالت متحدۀ و  اعالم ناشده یجنگبرنامۀ يک از  اندی ئھمه مثالھا" ليويابو"و " اکوادور"، "ونزوئال"

 Konsens Unseres" يگانگی امريکای ما" و شعار ه وحدت ھشدار دادينجھت تأموی چپی ھا را . امريکا

Amerikas انتخابات درھر يک از کشور ھای ماگذشت زمانبا  " کهتوصيف کرد ای  را به عنوان برنامه ، 

 ."ضد امپرياليستی تعريف می گردد و  نو، مقتدر، ايجاد يک جوامع  و در جھت تصرف قدرت یگامھا

 قرار گرفته مذاکره ھمگانی به روز چھار شنبه موضوعات متعددی در ورکشاپ ھا مورد بحث و قبل از ختم جلسۀ

مجدد  تحليل ازرسانه ھای خصوصی، آنھائی که توانائی خود را جھت احيای ،در ضمن طرح مسايل ديگر. بودند

 ئیکنسرن ھای رسانه آن از به مثابۀ مثال  .، نيز صورت گرفت می دھندقدرت راستی ھا در قاره به خرچ

. نام برده شد تحت تأثير خود قرارداده اند،  راًعمدتا رشد و پيشرفتھای کنونی در برازيل و ونزوئالکه خصوصی 

به خاطر تحکيم و تقويت نيرو ھای چپی، به وجود آوردن ابزار و وسايل : شرکت کنندگان در جلسه توضيح دادند

   . ايست دارای اولويتهيفاين وظ. آماده بسازداطالعاتی  جنگ آنھا را در است تا الزمی

  :افزودۀ مترجم

ی را که سازمانھا و احزاب جمه را از نظر گذشتانديم، ابتکار برگذاری تاالر جرو بحث ھمگانيطوری که ما تر

بيک به عمل آوردند، به خصوص در شرايطی که رات کشورھای امريکای التين و کاريچپی، کمونيستی و دموک

 با مداخالت ويرانگردر امور داخلی، شورش و تحريک خلقھا عليه دولتھای منتخب کشورھااين تھا دراکثر امپرياليس

رؤسای جمھور و سازماندھی کودتا ھا به توطئه گری و تالش جھت تمرکز قدرت وبرآورده به آنھا، اتھام زنی 

  .ناپذيرده اند، امريست اجتناب ساختن منافع غارتگرانۀ خود، مردم را به  فقر و گرسنگی و نابودی سوق دا

 سازمانھا و احزاب چپی، مارکسيستی و دموکراتيک اين کشور ھا که از تجارب ھمه جانبه، درک  تحرکات فعلی

 بررسی حل مسايل راه ھایاوضاع و دوام نارامی ھا به وجود آمده، آنھا را به موضعگيری عليه امپرياليسم و 

ا با اتحاد و ھمبستکی در مبارزۀ عظيم عليه امپرياليسم به طور جدی در اين  وا داشته است ت کشورھای شانداخلی

  به وجود آوردن جبھۀ متحد و، پيروزی بر دشمنان خلقترديدی نيست که تنھا و يگانه راهگونه  ھيچ. راه بکوشند

 بدھند چون يگانه بسيج کليه نيرو ھای پر شور تمام ملتھای امريکای التين است تا جبھۀ متحد را توسعه و گسترش

تنھا با حفظ جبھۀ متحد است که می .  ستمکشان يعنی امپرياليستھاستۀوسيلۀ تضمين پيروزی بر دشمنان قسم خورد

 خلقھای امريکای التين و کاريبيک قادر خواھند ی،ی را به وجود آورد و با ھمبستگی سراسرئتوان جنبشھای توده 

جانب ديگر مبارزه  و ازلبه نموده به پيشرفتھای بزرگی نايل گردند مشکالت داخلی خود غرشد تا از يک جانب ب

  .عليه سيستم امپرياليستی جھانی را تحکيم ببخشند

بيک تی کشور ھای امريکای التين و کاري ھمانطوری که در ترجمه تذکر رفت، سازمانھا و احزاب چپی و مارکسيس

قالل ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی خود در جلسه در جلسۀ ھمگانی که برگذار نموده بودند، ھرکدام با است

وحدت تمام احزاب و گروه ھا و ھم موجوديت مستقل آنھا شرط به وجود آوردن جبھۀ متحد . اشتراک ورزيده بودند

بيک طح کشور ھای امريکای التين و کاريچه در سطح ملی و چه ھم در سطح بين المللی در حال حاضر در س

  . است

تنھا از وحدت سخن گفتن و استقالل را نفی کردن، به معنای جدا شدن از اصل دموکراسی است و "ن به گفتۀ بزرگا

شکی نيست که استقالل در چارچوب جبھۀ متحد  . نمی تواند موافقت داشته باشدیبا اينکار ھيچ حزبی و ھيچ گروھ

ۀ وحدت در مقابل دشمن می نسبی است نه مطلق، مطلق دانستن اين استقالل باعث تخديش مشی عمومی در بار

جبھۀ متحد بايد با اکثريت توده ھا در تماس باشد و پيوندی وسيع و نزديک ميان عناصر پيشرو و توده ھا را " گردد
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طوری که می دانيم .  می کنندأايفرا  ای البته ھستند دشمنان و خائنان به ملت که نقش تخريب کنند .برقرار نمايد

را به مصرف می رسانند تا به وسيلۀ نھاد ھای استخباراتی مانع اتحاد و  يارد ھا دالريلمکشور ھای امپرياليستی 

ھمبستگی نيرو ھای پيشرو وخلقھا شوند و ھمچنان عناصر طرفدار امپرياليستھا، افراد فرصت طلب، فاسد و خود 

وارد می کنند تا به اميال فروخته که از حمايت امپرياليستھا برخوردار اند، آنھا را در داخل احزاب و سازمانھا 

 .امپرياليستھا  تحقق ببخشند

با جنگ ھای خانمانسوز استعماری و  کشور عزيز ما افغانستان از ساليان متماديست کهدر طوری که ما می دانيم 

بيک حاکم بر از کشور ھای امريکای التين و کاريبد تر وحشتناک و رقتباری به مراتب و شرايط اوضاع ارتجاعی، 

 امروز به علت رقابتھای نظامی و اقتصادی کشورھای امپرياليستی در افغانستان و .شت خلق افغان استسرنو

ھا در افغانستان بلکه در ديگر کشور نه تن در عرصۀ نفوذ استعماری و تأثيرگذاری آن که ھر يک از آنھااست  منطقه

 رھاست که می خواھند تا ژيک اين کشوو اھداف ستراتي سياسی نظامی،رقابتھای . ھای منطقه تالش می ورزند

 را خلق افغانقتلگاه  ،خود ساختهميدان تاخت و تاز و   تسليحات جنگیانتقال راه احيای پايگاه نظامی و افغانستان را 

   .به وجود بياورند

لذا . با تمام وجود احساس می نمايندرا  حاصل پيامد ھای خونبار آنکه فقط خلق افغان است ی ين شرايطندر چپس 

ايجاد تا با است  وطنپرستو  ، مردم دوست پذير و مسؤوليت افغانھای با احساسمبارزاتی تماموظيفۀ وجدانی و 

  گسترشتبليغ وافغان نقش فعاالنه داشته و درخلق و کشور ، استقالل و آزادی  در راه وحدتيکپارچگی و ھماھنگی

  .آن از ھيچ نوع جانفشانی دريغ نورزيم
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