
  بزرگ احزابهمايش 
  يکدر مکز" چپ"کمونيست و 

  قلب انقالب و مقاومت
   التين می تپدیامريکا در

  :رئيس هيات نمايندگی حزب کمونيست روسيه
  بايد استقالل طلبی و آزادی خواهی امريکا التين

  .را با چپ آسيا که در راس آن چين قرار داد پيوند داد
  ")صادق کاوه"ص  ترجمه و تلخي-هسايت حزب کمونيست روسي(

  
ايش  نهمين ،پايتخت مکزيک در ار مکزي   از سوی   احزاب چپ و مارکسيستی    هم  کحزب ک

  .شدبرگزاری 
 های نئوليبراليستی و   له با سياستی مقاب چگونگهمايش در دستور کار اين  مهمترين موضوع 

  .ست سرکردگی امريکاه بگلوباليسم
مينار  ن س رايش حزب وجر70در اي ا گ ات چپ ب ای يان تیه ا، سوسياليس ه روه ی   ميان و حت

ت ای  مارکسيس رکت داه ال ش تراديک الن   .ندش رين س ی ازبزرگت ه يک رانس ک الن کنف ای  س ه
ه شده       بود،   "پالس -سويليا"سيتی بنام   کوکنفرانسی شهر مکزي   ن منظور در نظر گرفت رای اي ب

ود د  تاهي. ب ده عبارتن دگی شرکت کنن د های نماين يهاحزاب : ازبودن ان، آکمونيست روس ، لم
ام ،  چين ا ،  ويتن ره شمالی   ،  الئوس ،  کوب يس     کشور  هيئت بزرگی از     ،  ک ه پرستی رئ ه ب اروگوئ

ور سوسياليست  ا"جمه اره واسکس ه اخي " تاب ن  را بک ای اي روزی سوسياليست ه تين پي ا نخس
بش  ات  وهيينطش فلساديبخز سازمان آ.کشور زمان امور را در دست گرفته است    ائی از جن  ه

  .هستند  خود کشورهای  حکومت اپوزيسيونمريکای التين کهه اهای ترقيخواهان
ی سندی را به يکژوهای بينشی و ايدئول    اوترغم تف علي "پالس -سويليا"همايش  شرکت کنندگان   

دل اقتصادی     ليبراليسم و  رساندند که بايد همگی با نئوامضا ه      سياسی گلوباليسم    ـم آرايش يافت
د ه برخيزن ه مقابل ائی ب ای   بخش ديگری از بحثدر .امريک ايش، ه ای      تااز هيبرخی هم ه

ي رای رس نهادهائی ب دگی پيش ود نماين انی و بوج ياليزم انس ه سوس وردن شرايط اقتصادی     آدن ب
  .د که به تصويب رسيدنها داد فارغ از رنج انسان

وردع موضو ر م ن   ديگ دگان اي رکت کنن د ش ايشتاکي اد و   ،هم ونگی اتح رو و چگ ز ني تمرک
  .دبوگلوباليزم  ليبراليزم ومد های نئوآ برای تقابل با پی انیههمبستگی ج

ن در  ی،اي ين الملل ايش ب ای   هم ده دوم يه و نماين دگی حزب کمونيست روس يس هيئت نماين رئ
  :  گفت"ناتولی لوکاتآ"دولتی  

ه است       های  جهانی چپ در امري        امروز حرکت   ،بنا به ديدگاه  ما     ن   .کای  التين تمرکز يافت اي
ه   های نئوليبراليس    حرکت که   در حالی است   ا خود     90تی از ده ته ب رن گذش خصوصا در   - ق

ن  حق طبيعی  .ورده استآدهشتناک اقتصادی و سياسی به بار عواقب  -ای التين مريکآ مردم اي
دگی              است   منطقه   رون رفت از زن رای ب ه راهی ب د    خود دشوار   ک دا کنن ين    در ره  . پي گذر هم

  .       که ما شاهد تحوالتی عميق در اين قاره هستيم ها است چاره جوئی
ه     حرکت ...نيکاراگوئه تحوالت در شيلی، آرژانتين،    ،اخير برزيل تخابات  نا های استقالل طلبان

ه و وجود        ، در ونزوئال  هژمونی طلبی امريکا    ضديت با گلوباليزم و    و   ر اروگوئ ات اخي انتخاب
د  ما اميد فراون  همگی به ...ليستی کوبا جمهوری سوسيا  ه می ده ن موج  عظيم استقالل      ک  اي

ا در اين قاره  ،ادی خواهی زطلبی و آ   ه در راس آن    چپ آ ب يائی ک د هر    چ س رار دارد پيون ين ق
زد   بتواند با زندگی مدل امريکائی    تری بيابد  و    عميقه  چ ه برخي ه مقابل ه   .در همه جهان ب کميت



انی     همه تالش خود را برای اعتالی حرکت  همايش اين   در  ما حزبی رد  های چپ جه  ،بکار ب
  . کوشش شود تمامی زحمتکشان جهاندر راستای اهداف انسانی بيشتر گی با آمادتا
  


