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  )توفان(حزب کار ايران: برگردان از

  ٢٠١٩ فبروری ٠٧
 

  المللیآئی سراسری کنفرانس بينبيست و چھارمين گردھم
 )ICMLPO(  لنينيست– احزاب و سازمانھای مارکسيست

  به کارگران و خلقھا،

 ،به انقالبيون و کمونيستھا

  بار آورده برای بشريت ب  داريم، جنگی که خسارت جدی، ما سالگرد پايان جنگ جھانی اول را گرامی میيکوسدر مک

 دويست سالگی تولد يکوسما در مک. بر، به پيروزی رسيدوکبير اکت  و ھمچنين در آن اولين انقالب پرولتری، انقالب

  .گيريمآموزگار بزرگ پرولتاريا، را جشن می  کارل مارکس،

لنينيستی کار خود را با -تیالمللی احزاب و سازمانھای مارکسيسآئی سراسری کنفرانس بينبيست و چھارمين گردھم 

ھا و وظايف کارگران، خلقھا و وليتؤالمللی مورد ارزيابی قرار گرفت و مسوضعيت بين. موفقيت به پايان رساند

المللی به ھای متشکل در کنفرانس بين کار در مسائل مھم احزاب و سازمانۀما در بار. ھای انقالبی مشخص شدجنبش

  .يد قرار داديمئأرا مورد ت  و دورنمای پيشروی آن وظايف اشاره نموديمبحث پرداختيم، به تعھدات و

 بحران اقتصادی، -داری داری امپرياليستی موجب حاد شدن بحران عمومی سرمايهتشديد تناقضات درونی نظام سرمايه

ھا کارگر و خلقھا يونداری را تکان داده، بر روی ميلنظام سرمايه   شده است،–در روبنا و زيربنای اجتماعی  سياسی،

 .زيست را عميقتر کرده است  ثير گذاشته و ويرانی طبيعت و محيطأتھای تحت ستم و کشورھای وابسته تو مل

ھای خارجی، تجارت ھای امپرياليستی، رشد بيش از حد بدھیھرج و مرج در توليد، رقابت بين انحصارات و قدرت

دار ريختن ارزش اضافی توليد شده توسط جيب سرمايهت منابع طبيعی، بهنابرابر، جنگ تجاری مابين امپرياليستی، غار

 سريع علم و فناوری، کامپيوتری ۀھای مالی و پولی، توسع در مورد سياستامريکا  ۀھا کارگر، اقدامات يک جانبميليون

در ابعاد و عمق   ھا و ھوش مصنوعی، ظھور بحران اقتصادی جديدی راکارگيری آدمکه ھا، اينترنت، بکردن سيستم

ثير جدی بر روابط اجتماعی و سياسی أتکنند، بحرانی که يش بينی میپ  ٢٠٠٨بيشتری نسبت به بحران اقتصادی سال 

 .خواھد داشت

ی ناشی از بھره برداری نامعقول و تاراج منابع طبيعی توسط ئويرانی طبيعت و محيط زيست، تغييرات آب و ھوا

  .ورھای امپرياليستی، پيوسته رو به تزايد استداری و کشانحصارات سرمايه

- قارهۀگيرد، گسترش و نمايش آماده سازی جنگی در ھمھای امپرياليستی صورت میبين قدرت  ھائی جدی کهدرگيری

سازی اقتصاد و جامعه، دير يا زود باشند، نظامی تسليحاتی که اکثر کشورھا در آن درگير میۀھا و مناطق، تشديد مسابق
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و روسيه،   امريکا ۀ بين اياالت متحدًتقابل ميان کشورھای امپرياليستی، عمدتا. مجدد جھان خواھد شد  تقسيم  ر بهمنج

ريزند و به تصادمات در زمين میه فريقا را باخون مردم خاورميانه و   ھای نظامی کهبين ناتو و چين، در درگيری

 گذاشتن ی نسبت به ايران موجب پاامريکاھای اقتصادی و سياسی فشار. شوندزنند، متبلور میديگر نقاط جھان دامن می

در يمن، عربستان سعودی برای منافع اقتصادی و سياسی خود با . گردندبر حق حاکميت و منافع و حقوق مردم آن می

 .نی کشانده استويراه اين سياست مردم و کشور يمن را ب. ول تخريب و نسل کشی استؤ، مسامريکاحمايت 

برسر بازار و مناطق   و در نزاع  امريکاديگر تضادھای ميان امپرياليستھا نيز در جنگ تجاری ميان چين و از سوی 

  .شوندھا عيان می قارهۀھم  ھای چينی بهژيک و در تھاجم سرمايهيسترات

بع طبيعی را تبليغ منا  ۀآنھا غارت و تخلي. کنند کشورھای وابسته را تشديد میۀقدرتھای امپرياليستی دخالت خود در ھم

ويرانی و تجاوز جھت استثمار و غارت کشورھای وابسته و کسب سود . نمايندضخيمتر می  ستم را  کرده زنجيرھای

 .تواند دوست خلقھا باشدھيچ کشور امپرياليستی نمی. مافوق در ذات امپرياليسم نھفته است

ه شان، و بخاطر سرکوب توسط دولته شان، بۀ جنگ زدھا ھزار نفر، مرد و زن و کودک، به دليل ويرانی کشورھایده

مريكای التين به اميد يافتن فرصتی برای زندگی افريقا و افقرو بدبختی، جالی وطن کرده و در آسيا، اروپا،   علت

  جاعارت امپرياليسم و ۀگرايانه و نژادپرستانستيزانه، ملیھای خارجیمورد حمله سياست  گناهاين انسانھای بی. ھستند

نمايش ه  خود را نسبت به مھاجران بۀمپ خصوصيات ارتجاعی، خارجی ستيزی و پرخاشگراندونالد تر .گيرندقرار می

    .گذاردمی

-که ھزاران غيرنظامی را می   امپرياليسم يانکی و صھيونيسم اسرائيلۀمردم فلسطين قھرمانانه در برابر تجاوز وحشيان

ای از عزم راسخ آنھا برای دفاع از زندگی و حق حاکميت در سرزمين خودشان نشانهکنند؛ اين مبارزه کشند مقاومت می

 از آرمان فلسطين ًھا قوياما مارکسيست لنينيست. اندآنھا ھمبستگی و حمايت نيروھای مترقی جھان را کسب کرده. است

  .کنيمحمايت می

  برزيل شواھدی ھستند بر شکست و گنديدگی و انتخاب جايير بولسونارو در امريکامپ درروی کار آمدن دولت تر

. شوندبورژوازی دنبال میھای سوسيال دموکراسی که توسط امپرياليسم و ی و سياستئرفرميسم، دموکراسی بورژوا

ی ئگراستيزی، و ملیھای ارتجاعی، خارجیای به سياستطور فزاينده خود، بهۀاين دولتھا به منظور حفظ و تقويت سلط

فاشيستی بر   ًھای دست راستی افراطی، اقتدارگرا، شبه فاشيستی و يا علنا و در بعضی کشورھا رژيمشوندمتوسل می

   .اندسر کار آمده

ھای ھای دموکراتيک جوامع که از آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و اتحاديه کارگر، جوانان، خلقھا و بخشۀطبق

 به استقرار فاشيسم منجر شود، قد ًکنند در مقابل گرايشات ارتجاعی و فاشيستی که ممکن است نھايتاکارگری دفاع می

  .اندعلم کرده

دزدی اموال عمومی که يک منبع انباشت برای آنھا شده   گرداب فساد وی درئداری و نھادھای بورژواسيستم سرمايه

- سرمايهۀمانده و گنديدن منجر به برداشتن نقاب از ماھيت عقبا فساد و اقدام عليه برخی از مفسدیافشا. ند ااست ،غرق

دمی وسيع منجر به ھای مردر برخی از کشورھا و دربعضی از موارد، بسيج  در مبارزه عليه فساد. داری گرديده است

   .ی شده استئھای بورژواسياسی و تغييرات در دولت  بحران

ھای تحت ھا و ملتو جوانان وعليه خلق   کارگر، عامه مردمۀھا و اقدامات بورژوازی و انحصارات عليه طبقسياست

 . اندی مواجهئ با يک پاسخ تودهشوند بلکهبرده نمیراحتی پيشاما اين سياستھا ب. شوندمی  ستم در سراسر جھان مشاھده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 باالی زندگی، قيمت باالی مسکن، و مالياتھای جديد، اعتصابات ۀھا، در مخالفت با ھزين قارهۀدر چندين کشور و در ھم

وسيع و قاطع وھمچنين بسيج کارگران برای درخواست ثبات در کار در مخالفت با انعطاف پذيری کار در حال 

زنان . ويژه جوانان در تظاھرات خيابانی خواھان آزاديھای مدنی و رعايت حقوق بشر ھستنده ، ب مردمۀقاطب. اندگسترش

-تعداد قابل مالحظه   گذشته درچ مار٨زنند ؛ زنان در روز دست به اعتراض می  ظلم و ستم و تبعيض  عليهشجاعانه 

  .المللی را تدارک ديدنديک اعتصاب بين  ای از کشورھا

اند؛ آنھا ھنوز در طور سراسری انجام نگرفتهھای کارگران و مردم تجلی پايداری دارد، اما آنھا به جنبشۀگرچه توسع

اند که نيروھای انقالب اجتماعی يعنی جنبش با اين حال، آنھا بيانگر اين حقيقت. المللی پراکنده و جدا ھستندسطح بين

لقھای سرکوب شده دارای توان بالقوه ھستند و چشم انداز ھا و خدستان، جوانان، زنان، ملتکارگران، دھقانان، تھی

 .دھند جنبش انقالبی کارگران و مردم را نويد میۀتوسع

 تسليحاتی برخيزند، آنھا بايد ۀھای تجاوزگرانه و مسابقکارگران و جوانان بايد به مخالفت با جنگ امپرياليستی و جنگ

ھای دموکراتيک وسيعی از جوامع را در اين جنبش بايد بخش. وندندبه اردوی دفاع از صلح و حقوق سياسی و صنفی بپي

 ۀھای مارکسيست لنينيست برای انجام وظيفالمللی تبديل شود، ھمانند پرچمی که ما کمونيستبرگيرد وبه يک پرچم بين

   .انترناسيوناليسم پرولتری خود در دست داريم

 -  خواست بخش کالن و دموکراتيک و مترقی جوامع -  حقوق بشرھای دموکراتيک، دفاع ازحقوق مردم ودفاع از آزادی

جملگی بيانگر   -  خواست فعلی کارگران و جوانان- مستقيم با فاشيسمۀمخالفت با مواضع ارتجاعی و فاشيستی و مبارز

ھا، ينيستما مارکسيست لن. انقالب و سوسياليسم ھستند  و در راستای نيل به  داری و امپرياليسممبارزه عليه سرمايه

در سطح ملی و ھم   دموکراتيک و ضد فاشيستی ھم  ۀامپرياليسم ھستيم، ما در ساختن جبھپيگير با فاشيسم و   مبارزان

   .المللی فعاالنه شرکت داريمدر سطح بين

 ناپذير  وقفهۀھای تحت ستم، و نيروھای دمکراتيک است، وظيف تاريخی خلقھا، ملتۀ امپرياليستی، وظيفۀمبارزه با سلط

  .بريمرا به نحوی مصمم به پيش می آن  ما کمونيستھا.  کشورھا استۀھا دامن زدن به اين مبارزات در ھمکمونيست

 ضد ۀله در چند قاره و در درون کشورھای مختلف، در مبارزأاين مس. حق تعيين سرنوشت ملتھا موضوع روز است

ما حمايت و ھمبستگی خود را با آن بار ديگر اعالم . شودمیھای نواستعماری مشاھده استعماری و مخالفت با سياست

 .داريممی

 خود برای تقويت ۀلنينيستی اراد-ھای مارکسيستیالمللی احزاب و سازمانما انقالبيون پرولتری متشکل در کنفرانس بين

  .کنيماحزابمان را اعالم داشته و برای وحدت کمونيستھا تالش می

ھا  کارگران و ملتھا، نگرش سازنده و پيگير کمونيستۀاتحاد و مبارز. م شکست نا پذير نيستندداری و امپرياليسسرمايه

 . خود در ھم خواھد شکستۀترين حلق امپرياليسم را در ضعيفۀو ديگر انقالبيون، زنجير

 !عليه سياست جنگ افروزی امپرياليسم و ارتجاع

 !ع و فاشيسمھای عمومی، عليه ارتجابرای دفاع از آزادی و آزادی

 !.ھای تحت ستم را متوقف کنيدھا وخلقھایتجاوز امپرياليستی عليه ملت

 !کارگران، مردم، و نيروھای دموکراتيک ومترقی جھان  ۀکوشش در  جھت اتحاد و مبارز

 !يسمزنده باد انقالب و سوسيال

 ٢٠١٨مبر ، نويکوسمک

  ICMLPO لنينست،  -ھای مارکسيست المللی احزاب و سازمان امين نشست سراسری کنفرانس بين٢٤
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  )توفان( و تکثير از حزب کار ايران  ترجمه

  :  لنينيستی-احزاب برادر متشکل در کنفرانس احزاب و سازمانھای مارکسيستی

نمارک، حزب کمونيست کارگران فرانسه، ار ترکيه، حزب کمونيست کارگران دحزب کمونيست کارگران تونس، حزب ک

، تشکيالت برای احيای حزب رویالمان، پالتفرم کمونيستی نازی حزب کمونيست کارگران تشکيالت برای بازسا

 -مارکسيست(، حزب کمونيست اسپانيا)پالتفرم کمونيستی(کمونيست يونان، حزب کمونيست پرولتاريای ايتاليا

 ، حزب کمونيست) لنينيست-مارکسيست(يکوس، حزب کمونيست کار دومينيکن، حزب کمونيست مک)لنينيست

 ،)عمل پرولتری(يلیچحزب کمونيست  ،)بورکينو فاسو(، حزب کمونيست انقالبی ولتا) لنينيست- مارکسيست(کلمبيا

، حزب ) لنينيست- مارکسيست(، حزب کمونيست انقالبی بوليوی، حزب کمونيست اکوادور)توفان(حزب کار ايران

حزب کمونيست بنين، حزب کمونيست ، ) لنينيست- مارکسيست(کمونيست انقالبی برزيل، حزب کمونيست ونزوئال

 کارگران پاکستان، راه دمکراتيک مراکش، حزب کمونيست انقالبی ساحل عاج، ۀلبانی، حزب کمونيست توگو، جبھا

   .، دمکراسی انقالبی ھندوستان)مارکسيست لنينيست(حزب کمونيست پرو 

  ٩٢٠١ سال روریبـ ف١٣٩٧ بھمن ماه ٢٢٧ ۀبر گرفته از توفان شـمار

 )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

 

  


