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   لنينيست ھای افغانستان-تيسسسازمان مارک: فرستنده

  ٢٠٢٠ اپريل ٠۶
  

  
 ھمآھنگی بين المللی احزاب و سازمان ھای انقالبی

ICOR  - ٢٠٢٠/٠۴/٠٣  

  

  اشيوع جھانی کرون عالميه پيرامونا
و تھديد کننده برای جمعيت جھان، به يک بحران جھانی بھداشت مبدل شده  بيماری ھمه گير کرونا با پيامد ھای شديد

در سال  سارس. که بسياری از اين بيماری ھا و ويروس ھای جديد با سرعتی فزاينده ظاھر می شوند واضح است. است

٢٠٠٣ ،)MERS(*  و ھم اکنون٢٠١٢در سال  ) ھای سرمايه  که کشورگردد تر می ھر روز آشکار ).١٩کوويد ــ 

ند  کگونه ای تغيير می ی را ايجاد کرده اند که در آن آب و ھوا و محيط بهئامپرياليستی به ترتيب دنيا ھای داری و کشور

اليستی مشکل اصلی در حال حاضر، شيوع در بسا از کشور ھای امپري .است واقعی برای وجود انسان تھديدیبه که 

بھداشت عمومی  اين ھمزمان است با شرايطی در بسياری از کشور ھائی که در آن سيستم ھای. ويروس است تصاعدی

. گرفته و يا در حال فروپاشی ھستند  فروپاشی قرارۀکه در آستان ندی اقتصادی شده ائبا گرايش به حداکثر سود، تا جا

تا کنون نگران   سازمان ايکور. عمومی وجود نداشته است ائر کشور ھا ھيچ سيستم بھداشتسال ھاست که در س

  .آن ھا و بيماران است ۀقربانيان، اعضای خانواد

جائی بار ه ساختن ظھور يک بحران جديد اقتصادی و مالی جھان و جاب در عين حال، ھمه گيری کرونا برای کمرنگ

 چندين دولت سرمايه داری در حال. يوع کرونا، مورد استفاده قرار می گيردوسيع در پی ش بحران بر دوش توده ھای

مزيد بر آن، قرار است توليد  . اما نه برای توده ھا و نظام بھداشتی-آماده سازی ميليارد ھا دالر برای شرکت ھا ھستند 

در ايتاليا، اسپانيا، اياالت . ظ شودحتی با تشديد استثمار، حف ًصنعتی به ھر قيمتی تحت شرايط کامال نامناسب بھداشتی و

 . كندعليه اين امر صورت گرفته است كه ايكور در عين ستايش، آن را ترغيب و پشتيبانی می متحده و چين اعتصاباتی

ًاست که حقوق و آزادی ھای دموکراتيک به شدت محدود شده است، مثال  در حالی ارتش در داخل کشور ھا مستقر شده

ھای تيلفون ھمراه شدت  و نظارت بر افراد از طريق رديابی داده  ظاھرات و فعاليت ھای اعتراضیت لغو يا ممنوعيت

تحقيقات، تشخيص و درمان، به تنھائی و  اگر چه اوضاع اضطراری است، اما اغلب ھر كشور در زمينۀ. يافته است

در اين شرايط، تالش ھای . ستبزرگی از دنيا در حالت تعطيل ا امروز بخش. عليه کشور ھای ديگر عمل می كند
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در  مواد غذائی، ادويه و مواد بھداشتی. مواد اوليۀ زندگی به توده ھا ناکافی ثابت شده است ناچيز دولت ھا برای رساندن

استثمارشدگان، ستمکشان و فقير  چنين می نمايد که تنھا کاری که برای. دسترس توده ھای زحمتکش قرار نمی گيرد

برای زنده ماندن خود تالش می خود  قدرتمندان و ثروتمندان .ی انجام دادن مانده است، مردن استترين ھای جھان برا

 .کنند

وابسته و نيازمند، جنايت مزيدی است که در نتيجۀ شيوع جھانی کرونا،  تحريم ھای امپرياليستی عليه کشور ھای

را به معرض  ی کامل سيستم جھانی امپرياليستیاين وضعيت، انحطاط و ناکارآئ. ريخته را بد تر می سازد اوضاع درھم

که ديگر قادر به انجام موفقيت آميز امور  اين نشان می دھد که امپرياليسم به مرحله ای رسيده است! نمايش می گذارد

دليل ايکور خواھان ھماھنگی و ھمکاری احزاب و سازمان ھای انقالبی با  به ھمين. سوسياليسم تنھا پاسخ است. نيست

  .سوسياليستی در تمام دنيا است  انقالبی و  اندازچشم

امروز  .مرز طبقاتی نمی شناسد، اما سيستم ھای موجود بھداشتی، سيستم ھای دو طبقه ای ھستند ھر چند ويروس ھيچ

جامعۀ جھانی بدون بھره کشی از  به وضوح آشکار می شود که آيندۀ بشريت در گرو جامعۀ بی طبقۀ کمونيستی و بنای

  . و طبيعت استانسان

 

  :درخواست ھای ايکور

غذا، مواد بھداشتی و سائر موارد . شرکت ھا  سودۀھزين به مراقبت ھای بھداشتی اقدامات گسترده برای اطمينان از• 

 !ضروری برای توده ھا

 !مقياس بزرگ ايجاد مشاغل جديد در سيستم بھداشت عمومی در• 

  !ر بخش ھای حياتیئ کارگران بخش بھداشت و ساۀھممحافظت  فوری برایاقدامات جامع • 

  !صحت بخش کارمندان حقوق افزايش فوری• 

 !برای ھمه اطالعات عميق و مراقبت ھای بھداشتی رايگان• 

برای يک بحث علمی شفاف، اما . پيرامون علل، تشخيص و درمان توقف خودخواھی ملی و رقابت در زمينۀ تحقيقات• 

 !قابل درک برای توده ھا

 !طبقۀ کارگر عدم انتقال بحران بر دوش توده ھای وسيع و• 

 !غيرمسؤوالنه استعفای سياستمداران دارای عملکرد• 

) کارگران يدی و فکری(سفيد يقه مرخصی کارگران يقه آبی و !توقف فوری توليد صنعتی غيرضروری برای اجتماع• 

 ! پرداخت حقوق کاملاز وظيفه با

 !متر بين کارگران ٢تا  ١.۵  رعايت حداقل فاصله از! توليد الزم ضد عفونی کردن کليه ماشين ھا و ابزار برای• 

 !و نيازمندان ساالنگبزر کودکان، کمک ھای دولتی و مراقبت ھای عاجل برای• 

ل، مواد کيميائی ضد در اين انبار ھا تدارکات طبی عاج. کليه کشور ھا گاه ھای اضطراری ملی در  احداث ذخيره• 

سائر ضروريات برخورد به بحران ھای حاد غيرقابل پيشبينی و و  سوزی جنگالت، پمپ ھای آب آتش برای آتش

  .ذخيره شده و در موقع ضرورت، به طور فوری در دسترس قرار گيرد سوانح طبيعی اقليمی، بايد

  !تعليق بار قروض کشور ھای تحت ستم• 

  

 :ضايشپيشنھاد ھای ايکور به اع
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مطرح می  کشوری چه خواسته ھائی را  يا سازمان ھای احزاب! گزارش از وضعيت توده ھا در کشور ھای خودی• 

 ؟کنند

 !آگاھی مردم سائر نقاط جھان برسانيد وب سايت ايکور، اعتراضات را به راجعه بهبا م• 

عاليت و راجع به تبادل افکار در مورد محلۀ خود، اشکال نوين ف گزارشی پيرامون فعاليت ھای ھمياری اجتماعی در• 

  !ارائه دھيد جايگزين اجتماعی سوسياليسم ۀگزين

اعضای جديد برای سازمان جھانی . احزاب کشوری گزارش دھيد در مورد چگونگی مطرح شدن اجتماعی و تقويت• 

 !جذب کنيد" جبھۀ متحد ضد امپرياليستی "برای ايکور و شرکت کنندگان جديد

 !بسيج کنيد تا علل ويروس را بررسی کنند و متخصصان را از ميان روابط خوددانشمندان • 

  

 :زيرين را به دست می گيرد سر جھان، ابتکار عمل برای موارداايکور ھمراه با توده ھای مردمی سر

 !آزادی ھای دموکراتيک مبارزه کنيد عليه انتقال بار بحران و محدود کردن حقوق و• 

 !نژادپرستی به جای ناسيوناليسم، شوونيسم و - تشخيص و درمان  برای تحقيق در زمينۀ علل،ھمکاری بين المللی • 

 !سوسياليسم - برای سالمت، کار، نان و صلح مبارزه کنيد • 

 ! به پيش به سوی سوسياليسم–به سوی اعمار نيرومند ايکور   به پيش

  

 : ممکن استبيشتریکنندگان ، امضاء ) ٢٠٢٠ اپريل ٠٣ تا تاريخ(امضاء کنندگان 

  ؛)PCPCI( عاج حزب کمونيست پرولتری ساحل. ١

  ؛)ORC (سازمان انقالبی کنگو، جمھوری دموکراتيک کنگو. ٢

  ؛)MMLPL(، مراکش لنينيست پرولتریـ  خط مارکسيست. ٣

 ؛)PCT( حزب کمونيست توگو، توگو. ۴

  ؛)PPDS (، تونس)حزب سوسيال دموکرات ميھنی(دموکرات ميھنی  حزب سوسياليست. ۵

 ؛)MLOA( سازمان مارکسيست ـ لنينيست افغانستان. ۶

  ؛)CPI (ML( ستارۀ سرخ) مارکسيست ــ لنينيست(حزب کمونيست ھند ستارۀ سرخ . ٧

  حزب رنجبران ايران؛. ٨

  ؛ )Mashal)(NCP( )مشعل(پال يکمونيست نحزب . ٩

  ؛ )PPRF (جبھۀ ميھنی مردمی جمھويخواه نيپال. ١٠

  ؛)БКП( حزب کمونيست بلغاريا. ١١

 ؛)PR-ByH( حزب کار بوسنيا و ھرزه گوينا. ١٢

  ؛)MLPD( حزب مارکسيست ـ لنينيست المان. ١٣

 ؛)UCL( واحد کمونيستی ليون، فرانسه. ١۴

  ،)UPML( پرولتری فرانسه ـ لنينيست  اتحاد مارکسيست. ١۵

  ؛)KOL( سازمان کمونيستی لوکزامبورگ، لوکزامبورگ. ١۶

  ؛)RM(شفق سرخ، ھالند .  ١٧

 ؛)MLGS( گروه مارکسيست ـ لنينيست سوئيس. ١٨
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 ؛)TIKB( اتحاديۀ کمونيست ھای انقالبی ترکيه. ١٩

 ؛)TKP-ML( حزب کمونيست ترکيه مارکسيست ــ لنينيست. ٢٠

 ؛)MLKP (کردستان/ حزب کمونيست ترکيه . ٢١

   ؛)KSRD( شورای ھماھنگی جنبش طبقۀ کارگر، اوکراين. ٢٢

  ؛)MLP( فرم مارکسيست ـ لنينيست، روسيهتپال .٢٣

  ؛)PCC-M (حزب کمونيست کولمبيا ــ مائوئيست. ٢۴

  ؛)PCP( ، پاراگوئه)مستقل(حزب کمونيست پاراگوئه. ٢۵

  ؛)ML«PC «( ، جمھوری دومينيکن)مارکسيست ـ لنينيست(حزب کمونيست . ٢۶

  ؛)PS-GdT(ال ي، ونزومسير  تغيير- پالتفرم سوسياليستی . ٢٧

  ؛)ROL( اياالت متحده سازمان انقالبی کار،  .٢٨

 ؛)PCR-U( حزب کمونيست انقالبی اوروگوی. ٢٩

 .)CPA/ML( )مارکسيست ـ لنينيست(حزب کمونيست استراليا  .٣٠

  

 

منشاء اوليۀ . است (MERS-CoV) آن ويروسی به نامکه عامل " انفلوانزای شتری "يا" عفونت تنفسی شرق ميانه"*

برای  ٢٠١٢ اين مرض ويروسی در سال. به انسان انتقال می يابد و از انسان به انسان آن خفاش پنداشته شده، از شتر

در  ٢٠١٨ در کوريای جنوبی و ٢٠١۵ در سال ھای بعدی.   شدشناسائی سر زده و عربستان سعودی بار اول در

 )مترجم.( استکوريای جنوبی شيوع يافته و عربستان سعودی

 

info.icor.www://http 
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