
  برپایی یک انترناسیونالیزم نوین

  ِگردهمآیی احزاب کمونیستی و سازمانهای مترقی

  ۲۰۰۸ نوامبر ۱۶ – ۱۵پاریس 
 به شرح زیر ،دعوت حزب کمونیست فرانسه، بیش از پنجاه سازمان، از چهل کشوربنابه 

شرکت به منظور بحث در بارٔه راه اندازی یک انترناسیونالیزم نوین در ِگردهمآیی پاریس 

  :کرده بودند

، حزب کمونیست قبرس، اتریشاز " دگرگونی " سازمان حزب چپ آلمان، : اروپا .۱

حزب کمونیست هسپانیه، حزب کمونیست ایتالیا، حزب کمونیست پرتگال، حزب 

کمونیست چک، حزب کمونیست فدراسیون روسیه، حزب کار سویس، حزب 

 .از پولند، حزب کمونیست فرانسه» راکی«
حزب کمونیست چین، حزب کمونیست ویتنام، حزب : نهآسیا و خاور میا .۲

هند، سازمان مترقی برما، حزب ) کسیسترما(کمونیست هند، حزب کمونیست 

کمونیست عراق، حزب کمونیست لبنان، حزب مردم فلسطین، سفیر فلسطین در 

 .فرانسه، نهضت آیندٔه افغانستان
یر ساحل عاج در مترقی الجزایر، اتحادیٔه مردمان کامرون، سفحزب : افریقا .۳

 و ترقیب مترقی مدغاسگر، حزب ، حزریونیونفرانسه، حزب کمونیست 

سوسیالیزم مراکش، ُجنبش پولیساریو از صحرای غربی، حزب استقالل و کار 

 .ِسنیگال، حزب التجدید تونس
بولیویا، حزب زحمتکشان برازیل، حزب کمونیست » سولون« کانون :امریکا  .۴

، کوستاریکا، حزب کمونیست کیوبا، سازمان برازیل، حزب کمونیست چیلی

دموکراتهای سوسیالیست امریکا، حزب سوسیالیست پیرو، حزب کمونیست 

  .یوروگوای، سفیر ونزیویال در فرانسه



مسؤول شعبٔه روابط بین المللی » Jacques Fath«کار ِگردهمآیی با سخنرانی ژاک فات 

 کنونی ، بحران کل نظام سرمایه بحران«: ی گفتو. زب کمونیست فرانسه آغاز گردیدح

این بحران پایان دوران . داری در ابعاد اقتصادی، ژیوپولیتیک و آیدیالوژیک آن است

وضعیتی به وجود آمده است که فرا رفتن ... نیولیبرالیزم و نیوکانسرواتیزم را نوید میدهد

چگونه مطرح در چنین شرایطی مسألٔه انترناسیونالیزم . از آن را همه گان درک میکنند

البته احزاب . به سر رسیده است» انترناسیونال کمونیستی«میگردد؟ از دیدگاه ما زمان 

 انترناسیونال نقش گرانبهایی را در تاریخ معاصر بشر ایفا کردند، ولی و آن کمونیستی 

 گستردٔه آن محتوای مبازات رهاییبخش تنوع. امروز ُجنبش مترقی، ماهیت دیگری دارد

ان جدیدی را زنده گی میکنیم که در آن سیستم مناسبات بین ما دور. شدرا غنا میبخ

تضاد های استراتیژیک و . پیش از فروریختن دیوار برلین، دیگر وجود ندارد المللِی

پس چگونه میتوان یک ُجنبش عظیم . ایدیالوژیک آن دوران کنار زده شده اند

بغرنج و حاد جهانی شدن سرمایه انترناسیونالیست را برپا داشت که بتواند به مسایل 

داری ، پاسخهای مناسب و مؤثر به ارمغان آورد؟ بحث ِگردهمآیی ما روی همین موضوع 

  » .است

روشنفکر و ، فیلسوف )Semou Pathe Gueye(اتهه گویه دومین سخنران، سیمو پ

گال بود که طی صحبت فشرده روی سیاسی حزب استقالل و کار ِسنر افریقا، عضو بییشه

جهان در حال تغییر است ؛ این تغییر میتواند در جهت مثبت باشد، اگر ما «: ی گفتی

بیست سال پیش سیستم شوروی فرو پاشید و پایان . وظایف خود را دقیق انجام دهیم

 به این فکر بودند که در مقابل سرمایه داری هیچ کاری یبسیار. تاریخ را اعالم کردند

ن سرمایه داری را پیشبینی  هر گوشه پایاه مارکس ازامروز با استناد ب. نمیشود کرد

میتوانیم چنان تناسب ما  آیا !جات آن اقدامات متقضی صورت نگیرد اگر برای ن-میکنند 

قوایی را ایجاد کنیم که در قرن گذشته امکان پیشرفتهای عظیم اجتماعی و ختم 

وب نظام ماعی را که منکم اقشار گستردٔه اجتاستعمار را به تحقق رسانید؟ چگونه میتوانی

 را یدرگذشته نیروهای. ، متحد سازیم؟ باید ما با دگماتیزم وداع بگوییماندسرمایه داری 

باید پروژٔه . ند، ضد خود تلقی میکردیمیدکه به شیؤه ما علیه سرمایه داری نمی رزم

کمونیستی را دوباره روی دست گرفت، پروژه یی که هدف آن اضمحالل سرمایه داری 



به جز .  نباید در این اندیشٔه نادرست فروغلتید که دیگر به کمونیزم نیاز نداریم.است

. کمونیزم هیچ نیروی دیگری ُبرهان وجودی خود را ختم سرمایه داری اعالم نکرده است

مسألٔه امروز ما این است که ما به درستی تمام کاستی های این نظام را مورد تحلیل قرار 

  ».ی استراتیژیک سرنگونی آن را نیافته ایم ولی راستا ها ایم ،داده

 حزب ، منشی کمیتٔه مرکزی و مسؤول شعبٔه تبلیغ و ترویج) To Hu Rua( توهو را -

گزارش از . ام گزارشی از دستآوردهای ویتنام را در سالهای اخیر ارایه کردنکمونیست ویت

ت ویتنام تداوم اقلیم آیدیالوژیک دوران شوروی در فضای اندیشه یی حزب کمونیس

  . حکایت میکرد و چندان مورد توجه قرار نگرفت

 بین المللِیهند و عضو شورای ) مارکسیست( حزب کمونیست کرشنا مورتی، نمایندٔه

وی از اتحاد چپ هند . فورم اجتماعی جهانی ، روی ضرورت همبسته گی خلقها تکیه کرد

رد که توانسته اند چهار متشکل از کمونیستها، مائویستها و دیگر نیروهای مترقی یاد ک

  .دولت ایالتی را در اختیار داشته باشند

: عبدالله نایبی رییس نهضت آیندٔه افغانستان در بخشی از سخنرانی خود گفت

مفهوم بین « یک بل صرف به یست نافغانستان در اذهان جهانی دیگر یک کشور«

، »ترناسیونالیزم قدیمیان«در پایاِن دورانِ در افغانستان . تبدیل گردیده است» المللی

یک نظام دموکراتیک متشکل از روشنفکران چپ توانست به تنهایی در برابر مجاهدین، 

تمام . ؛ فروپاشی یک امر ناگزیر بود .....پاکستان، ارتجاع عرب و امپریالیزم مقاومت کند

حت  گرفته که توسط مسعود ، تاردونهاد هایی را که ایجاد کرده بودیم ویران شدند؛ از 

قومانده پاکستان مضمحل گردید تا مکاتب و مؤسسات دموکراتیک که توسط طالبان 

 فرانسوی مواجه میشود  با سربازانوقتی یک دهقان افغانیامروز ... برچیده شدند

 تروریزم ، خود از یک  نظام ند که این سربازان ، به نام حفاظت مردم از شرمالحظه میک

 افغانستان بین جهادیان و طالبان هیچ پرابلم اتحاد ! ضد مردمی حمایت میکنندفاسد و

ما دو دولت اسالمیست پیکار جو و نیرومند در همسایه گی خود . را حل نخواهد کرد

 لیون نفری و سالح هستوی است که پاکستان دارای اردوی نیم م. پاکستان و ایران: داریم

ی الترناتیف دموکراتیک وجود در چنین وضع. دو هزار کیلومتر سرحد باز با کشور ما دارد



. ما تالش داریم تا چپ افغانی را متشکل سازیم و این الترناتیف را به وجود آوریم. ندارد 

  ».یگانه قطبی که ما به آن مراجعه میکنیم ، انترناسیونالیزم نیروهای مترقی جهان است

نی شرایط عی«: احمد ابراهیم منشی اول حزب التجدید تونس در صحبت خود گفت

تونس حکم  میکرد که کمونستهای تونس از ایجاد یک حزب جداگانه و مستقل صرف 

د، وحدت ننظر کنند و با دیگر نیروهای مترقی ، چپ که به مارکسیزم مراجعه نمیکن

. کرده، در یک سازمان سیاسی واحد به خاطر تحوالت دموکراتیک و مترقی مبارزه کنند

. احتیاط تمام از امکانهای موجود استفاده میکنیمدر شرایطی که اختناق حاکم است، با 

سرمایه سازمان موضوع اساسی این است که چگونه میتوانیم یورش خود را علیه جهان 

» گفتار خود اقناع کن« در  برابر امپریالیزم قابل دفاع اند؟ باید با کدام ساحه ها. دهیم

 ».خود را مورد نقد قرار دادبرای همیشه وداع کرد و با شهامت، کاستیهای تفکر و عمل 

در مجموع تمام سخنرانان توافق شان را برای تکوین یک انترناسیونالیزم نوین بر اساس 

ار زحمتکش و نماینده گان پیشرو سیاسی آنها سته گی خلقهای مظلوم، طبقات و اقشهب

قٔه ابراز داشتند و بر تنوع اشکال این انترناسیونالیزم، بسته به شرایط مشخص هر منط

  .جهان ، تأکید ورزیدند

ِگردهمآیی در فضای ُپرشور و رفیقانه توأم با خوشبینی به آیندٔه جنبش رهایی بخش و 

 نوامبر ۱۶ امپریالیزم شام یکشنبه  وسوسیالیستی و عقب زدن مواضع سرمایه داری

 . پایان یافت۲۰۰۸

  ضت آیندٔه افغانستانشعبٔه روابط بین المللی نه
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