بیستمین سالگرد کنفرانس بین المللی احزاب و سازمانهای
مارکسیستی-لنینیستی

امسال بیست سال از تاسیس این کنفرانس که کوشش مدام دارد ،همه احزاب و سازمانهای واقعی کمونیستی را در
درون خود متشکل ساخته و تا حد امکان وظائف جهانی کمونیست ها را در چهارچوبی واحد روشن سازد ،می گذرد.
بغرنجی و تعدد بحرانهای موجود در جهان و در مناطق پراکنده ،همواره در جهت هم آهنگی و در جهت یابی واحد
کمونیستها ،مشکالتی را فراهم می آورد که تنها می توان با صبر ،تدبیر و تشخیص عمده از غیر عمده بر آنان فائق
آمد .تجربه بیست سال گذشته نشان داد ه است که کنفرانس در جهت استحکام و توسعه خود موفق بوده است و یک
پیکره روشن و واحدی را عرضه کرده است.
در این کنفرانس  12حزب و سازمان مارکسیستی-لنینیستی شرکت داشتند که از تاریخ سه شنبه  21نوامبر چهار روز
تمام تا جمعه  12نوامبر به بحث و مشورت در مسایل ملی و جهانی در شهری از حومه استانبول مشغول بودند .این
سازمان ها و احزاب بدین قرارند:
 -2حزب کمونیست بنین  -1حزب کمونیست انقالبی برزیل  -3حزب کمونیست کارگران دانمارک  -4حزب کمونیست
کار جمهوری دومینیک  -5حزب کمونیست اکوادور(مارکسیست-لنینیست)  -6حزب کمونیست کارگران فرانسه -7
سازمان احیاء حزب کمونیست آلمان  -1پالتفرم کمونیستی ایتالیا  -9سازمان راه دموکرایک مراکش  -21حزب
کارگران تونس  -22حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست ونزوئال  -21حزب کمونیست انقالبی بورکینا-فاسو -23
حزب کارگران پاکستان  -24نشریه دموکراسی انقالبی هندوستان  -25سازمان احیاء حزب کمونیست یونان  -26حزب
کمونیست کلمبیا مارکسیست-لنینیست  -27حزب کمونیست مکزیک(مارکسیست-لنینیست) -21حزب کمونیست

اسپانیا(مارکسیست-لنینیست)  -29حزب کمونیست پرو(مارکسیست-لنینیست)  -11حزب کار ترکیه  -12حزب کار
ایران(توفان).

در گزارش سیاسی کمیته همآهنگی کنفرانس(متشکل از نمایندگان سازمان ها و احزاب ترکیه ،جمهوری دومینیک،
اسپانیا ،اکوادور و تونس) که از طرف رفقای اکوادور تدوین گشته بود ،خطوط اساسی حرکت سیاسی و معضالت
جهان سرمایه داری-امپریالیستی به درستی طرح ریزی شده بود .در چندین نقطه که ناروشنی هائی(چه از لحاظ
محتوی و چه بخاطر ترجمه نادقیق) به چشم می خورد ،با برخورد منتقدانه رفقای سازمانها و احزاب حاضر(و

همچنین رفقای حزب ما) تصحیحاتی صورت پذیرفت .شیوه سازنده رفقای کمیته هم آهنگی در اصالح نقاط ضعف
بدون تردید قابل تحسین و آموزنده بود.
حزب ما در این جلسه شرایط جو خفقان و سرکوب پس از انقالب را در ایران بطور مختصر توضیح داد .هم چنین بر
این مسئله تکیه کرد که جمهوری اسالمی با مرور زمان و با سیاست انحصارگرانه و غیردموکراتیک خود اکثر
پشتیبانان خویش را در میان توده ها از دست داده است .برخی از جنبه های مقاومت رژیم در برابر فشار امپریالیسم(از
آن جمله سیاست استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی) که طبیعتا مثبت و در جهت منافع ملی کشور ما هستند ،بر اثر
سیاست سرکوب و خفقان شدید موجود و عدم پشتیبانی توده های مردم از آنها امکان تحقق خود را از دست داده و
شرایط نزدیکی رژیم را با امپریالیسم تشدید ساخته است.
هم چنین پیشنهاداتی از سوی ما و بسیاری از رفقای حاضر در کنفرانس برای تصویب قطعنامه های پایانی کنفرانس
ارائه گشت که همگی با موافقت مجموعه رفقای حاضر در کنفرانس به تصویب رسیدند .از آن جمله اند:
 مسئله اوکرائین و کودتای امپریالیستی و خطر جنگ در این منطقه. سوء استفاده نیروهای امپریالیستی از نارضایتی توده های مردم و بویژه جوانان در کشورهای خاورمیانه به منظورانحراف این جنبش ها و شورشها و کشاندن آنها در جهت منافع راهبردی امپریالیسم و بویژه حرکت به سوی تحقق
نقشه شوم امپریالیسم در بوجود آوردن "نظم نوین" در خاورمیانه.
 طرفداری از مبارزه مسلحانه خلق فلسطین علیه تجاوزگران صهیونیسم اسرائیلی. محکوم ساختن کوششهای امپریالیستها در عراق و سوریه از طریق دخالت سیاسی و نظامی در امور داخلی آنان و باکمک تروریستهای رنگ وارنگ.
 ما همه نیروهای مترقی و ضد امپریالیست و دموکرات را به دفاع از مبارزه به حق و میهنانه کردهای کوبانه دعوتمی کنیم.
کمیته هم آهنگی کنفرانس پس از استعفای رفیق ما از اسپانیا(به علت کهولت سن) و با پیوستن رفیقی از پالتفرم
کمونیستی ایتالیا به آن با رای اکثریت انتخاب گشت .بدین ترتیب شب جمعه  12نوامبر کنفرانس با موفقیت به کار خود
خاتمه داد.
چندین نکته جالب و قابل توجه در این کنفرانس:
 شرکت کنندگان در این کنفرانس که نمایندگان سازمانها و احزاب مارکسیستی-لنینیستی از چهار قاره بودند همگی باروحیه تفاهم و انقالبی در جلسات شرکت می کردند .جالب توجه است که رفقای کمونیست از آمریکای التین و تا
حدودی آفریقا ،رفقای نسبتا جوان و با انرژی بودند .این امر برای دیگر رفقا که هنوز موفق به جمع آوری نیروی
جوان نگشته اند ،قابل تحسین و نیرو بخش بود.
 در ترکیب رهبری حزب کار ترکیه و هم چنین سازمان راه دموکراتیک مراکش ،زنان کمونیست شرکت داشتند که باتحلیل و ارائه نظریات خویش نشان دادند که در سطح باالی سیاسی و تئوریک قرار دارند .این هم چنین در مورد
نماینده زن از حزب کمونیست کارگران دانمارک شرکت کننده در جلسه صادق بود .این امر برای ما امید بخش بود.
برای این احزاب از صمیم قلب امید موفقیت بیشتر در امر شرکت زنان در کار سیاسی و حزبی را آرزو می کنیم.
 رفقای حزب کار ترکیه در امر حمل و نقل رفقا ،در سازماندهی جلسات ،محل خواب و خوراک با انضباط و تدارککم نظیری نمونه بارزی از توانائی خود را نشان دادند.

جشن بزرگداشت بیستمین سالگرد تاسیس "کنفرانس بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیستی-
لنینیستی"( )IKMLPOبا میزبانی حزب کار ترکیه در تاریخ یکشنبه  13نوامبر و پس از تشکیل کنفرانس مطبوعاتی
برگزار گردید که در آن بیش از  1111نفر شرکت نمودند .سالن برگزاری مراسم به خاطر استقبال غیرمنتظره مردم
در حال انفجار بود و جمعیت نشسته و ایستاده تا جلوی صحنه به صف ایستاده بودند .کارگران و جوانان زن و مرد که
از نق اط مختلف ترکیه به استانبول آمده بودند گروه گروه و با دادن شعارهائی از قبیل :کار-نان-آزادی و مرگ بر
فاشیسم .زنده باد آزادی خلق ،انقالب و سوسیالیسم از خیابانها شهر عبور کرده وارد سالن مراسم می شدند .حین ورود
به سالن شعارهای تظاهر کنندگان از طرف حضار دائم تکرار می گردید.
فیلمهای هیجان انگیز از تاریخ مبارزات انقالبی طبقه کارگر و نمایش عکس های رهبران جنبش کمونیستی و در کنار
آن سخنرانی رهبران حزب کار ترکیه .نمایندگان سندیکاها و سازمان های دوست در تجلیل از کنفرانس و هم چنین
حمله به سیاست های فاشیستی حکومت ترکیه و بویژه نقش خرابکارانه دولت اردوغان در امر صدور جنگ به
سوریه ،بطور مدام روحیه انقالبی این تجمع وسیع را تقویت می کرد.
در پایان گروه موسیقی که در اعتراضات اخیر در پارک قاضی از محبوبیت خاصی برخوردار گردید ،برنامه های
بسیار متنوعی اجراء نمود .هم چنین گروه های موسیقی دیگری از ترکیه ،سوریه و هم چنین کردها برنامه های جالب
و کم نظیر خود را اجراء نمودند .بدین ترتیب این مراسم با شوق زندگی ،روحیه انقالبی و نیروی الیزال که در درون
حرکت سوسیالیستی و مارکسیستی-لنینیستی نهفته به پایان رسید .این همآیش نیروی محرکه ای است برای یک آینده
مشترک و نبرد برای یک دنیای نوین.
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