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  گذاری انترناسيونال چهارمگذاری انترناسيونال چهارم  بنيانبنيان  یی  ههدرباردربار 

، طرری  ررس نتسرر  ترروده ای ا هررام بورر، در نيو ررور ، 1۳۹۲اکتبررر  ۸۲روز 

بنيرررران گررررذاری انترناسرررريونال چهررررارم و الررررين طررررور دالررررين سررررا  رد  نررررب، 

حضور  ه یمر کا، ا ازآامپر ا يزم . تروتسکيستی در ا ن کتور  تن گرفته شد

امرا بربص اردای سرونرانی . را از تروتسکی سلب کرددر ا ن  تن به  ادماندنی 

 .تروتسکی خطاب به حابر ن در نتس ، به نزد س تر شدن وی کلس کرد

تروتسکی ارگز کلله ای را به اردر نردادا ا رن  ترن بررای او بره فرارتی بردل 

حزب انقالبری و  ه ینوس ، مااي  و ژ. دو تفکر بنيادیشد برای روشن ساختن 

برررای  ررس انقالبرری، خررود را تلامررا  و رر  حررزب » : حررزب ميرران فرررد و ه یرابطرر

دوم، چنررين حزبرری نلرری توانررد از سرروی . «کررردن، برره م نررای خررود را  ررافتن اسرر 

مری تروان سرربازان منفررد ارتر، مرا را » : بانداای  نا تکار استا ين نرابود شرود

ا رن تروتسرکی از شري، مرا را ر بنراب. «کت ، نه آن که آنان را به وحت  انداخ 

 .مجّهز کرد( GPU)« او. پ. گ»برابر سربازان فراری و  در

 و راستاران انترناسيونال چهارم

 

  رفقا و دوستان گرامیرفقا و دوستان گرامی

اميد اس  که ا ن بار، ادای من به شلا برسد و به ا ن نحو ا رازه  رابک کره در 

دو رو ررداد،   نرری دالررين سررا  رد .  تررن و سرررور مضررا   شررلا شرررک  کررنک

گذاری انترناسيونال چهارم،  ياننب ه یر کن رالين طومر کا و آتتکيالت ما در 

فرمانرداان  ه یراتب بيتتر از ژسر  ارای  نرل طلبانرسزاوار آن استند که به م
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توتا يتر، دسيسه اای د پللاتيس  ا کن ره اای شاسيفيس ، مورد تو ره کرارگران 

 .وا ع شوند

اکنرون . شر نقراط  طفری  ردم بره ترار ه خواانرد گذا ه یار دو رو داد، به منز 

 .د  ر کسی حق ندارد ترد دی در ا ن امر داشته باشد

ينيس  اا به  ُلن ابتکرار  ن -مر کا ی بلتو سآالزم به ذکر اس  که تو د گروه 

رفقرا کرانن، شرکتلن و ابررن، بره تنهرا ی  رد  لرک نکرردا بلکره تقر برا   ی همتهوران

درسرر  . يون چرر الزمرران بررود بررا آارراز ف ا يرر  سيسررتلاتيس بررين ا لللرری  اشوز سرر

يرر  در روسرريه سررر بلنررد کرررد، امررا ف ا  1۳۸۹اسرر  کرره اشوز سرريون چرر  در سررال 

 .شتک کلينترن شروع گرد د ه یمنظک در مقياس  هانی، با کن ر

  

  1۳۸۲1۳۸۲آااز ف ا ي  در سال آااز ف ا ي  در سال 

مر کرا ی انترناسريونال آما بردون  رس نتسر   لرومی بره توافرق برا شيتر امان 

انترناسريونال  ه یبرنامررچيز بر سر نقرد بره چهارم دس   افتيک، آن اک شي، از ا

کره شرس از ده  آن ف ا ير   ل ری را آاراز کررد ک 1۳۸۲سپس در سال . کلونيس 

خودمران انجاميرد، برنامره ای کره چنردی شري، از سروی  ه یسال بره تکليرب برنامر

ا ن حق را دار ک که ب و يک ف ا ي  ا رن داره، . کنفرانس انترناسيونال شذ رفته شد

 نينيسرر  اررا،  -بلتررو س. داوم و ارربورانه، بلکرره ارراد انه نيررز بررودنرره فقررص مرر

      ه یفقا لرررررران در سرتاسررررررر  هرررررران، برررررره م ابررررررشيترررررر امان انترناسرررررريونال، ر

 ارای راسرتين، مسرير انقرالب را نره در احساسرات و آمرال خرود، بلکره  مارکسيس 

ن ا ررن اررا، ا رر ه یمهررک تررر از الرر. داداا  سررتجو کردنررددر تحليررب سررير  ينرری رو رر

فکری که نه خود را فر ب دايک و نه د  ران را، الرواره راانلرای مرا  ه یدادا

 .بود
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رو رداداا، . چيزاای مهلی بود کره  رافتيک. ما با  ّد   و ادا    ستجو کرد ک

اري  کرس نلری توانرد ا رن را انکرار . بينی مرا را تدرد ق کررد اک تحليب و اک شي،

. و برنامه مان اراد  برا ی بلرانيکاکنون بروری اس  که ما نسب  به خود . کند

 مرا تنهرا ترا. وظرا  ،  ظريک اسر  و دشرلنان، بری شرلار. ا ن کار سراده ای نيسر 

        ا ی حرق دار رک و ر  و تو ره مران را اررس  ترن سرا  رد کنريک کره بتروانيک از 

 .درس اای گذشته، خود را برای آ نده آماده کنيک

  

  حزب، اله چيز اس حزب، اله چيز اس 

آرزوی مرا اررفا  ا رن . الچرون سرا ر احرزاب نيسرتيک دوستان گرامی، ما حزبی

نلا نردگان نيس  که ا ضای بيترتر، انتترارات بيترتر، شرول بيترتر در خزانره،  را 

. ا ن اا بروری اس ، اما فقص به  نوان  س وسيله ه یال. بيتتر داشته باشيک

ارردس مررا، راررا ی مرراّدی و م نرروی کامررب زحلتکترران و است لارشرردگان از طر ررق 

اي  کسی ا ن را آماده و ادا   نوواارد کررد، بره  رز . سوسيا يستی اس  انقالب

نترناسررريونال انترناسررريونال دوم، سررروم، ا -انترناسررريونال ارررای گذشرررته. خودمررران

 .به تلامی شوسيده اند - ندن را اک به آن خواايک افزود ه یآمستردام، و دفترخان

رو داداای بزرگی که بر سر بتر آوار می شوند، سبب خوااند شرد کره در ا رن 

تنهرا انترناسريونال چهرارم . سازمان اای با ی مانده سرنل روی سرنل بنرد نترود

اس  که با اطلينان به آ نده می ن ردا انترناسيونال چهارم، حزب  هرانی انقرالب 

 . زمرين و رود نداشر  ارگز وظيفه ای سرن ين ترر از ا رن برر! سوسيا يستی اس 

 .تس تس ما، مسئو ي  تار وی  ظيلی  رار دارد ه یبر شان

ر کاسربکاران، فرد ر  ب رذا. حزب ما تلاما  و کامال  بره ارر  رس از مرا نيراز دارد

برای  س انقالبی، خود را تلاما  و   حزب کردن، .  ستجو کنند ءخود را در خال

 .به م نای خود را  افتن اس 
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امررا در . برره  ررس مررا را  کسررره برره خررود اختدررا  مرری داررد بلرره، حررزب مررا  ررس

ن آگراای کره کسری در سراختن  رس ا ر:  وض واالتر ن شادی را به مرا مری بوترد

بهتررر شررر س مرری شررود، ا ررن کرره کسرری ذّره ای از سرنوشرر  بتررر را برره  ه یآ نررد

 .دوش می کتد، و ا ن که زندگی کسی به  بث سپری نووااد شد

ن، باالتر ن ا  رار در راه حرزب برين ا لللری مران را وفاداری به آرمان زحلتکتا

با تالش متتر  اس  کره . ا بته حزب اک می تواند اشتباه کند. از ما طلب می کند

 ناارر نراال ق مری تواننرد در ارفوس آن نفروذ . اشتبااات را ااالح خواايک کررد

ی ارزاران فررد  د رد. با تالش متتر  اس  که آن اا را محرو خرواايک کررد. کنند

   کرره الررين فررردا برره اررفوس حررزب  رردم خواانررد گذاشرر ، چرره بسررا از آمرروزش الزم 

خرواايک  ءبا تالش متتر  اسر  کره سرطن انقالبری آنران را ارتقرا. بی بهره بلانند

اما ارگز فراموش نوواايک کرد که حزب ما اکنون برزرگ ترر ن ااررم ترار ه . داد

با در دس  داشرتن ا رن . س با  دا ی از ا ن اارم، اي   س از ما چيزی ني. اس 

 .اارم اس  که ما اله چيز استيک

  

  استا ين  ادر به ار اب ما نيس استا ين  ادر به ار اب ما نيس 

بيهوده نيسر  کره ارتجراع امپر ا يسرتی، . ما حزبی الچون سا ر احزاب نيستيک

   . مران مری کنرد گينانره  ردم بره  ردم ت قيرب د وانه وار به آزارمان می شردازد، خترک

. ارگزاران بانرررد بناشارتيسررر  مسرررکو اسرررتندآدم کترررانی کررره در خررردم  آننرررد، کررر

شرلار آن ارا در شروروی . انترناسيونال  وان ما  ربانيان بسياری را مری شناسرد

مرا برا . در د  ر کتوراا، چنرد نفرر. به ازاران تن می رسدا در اسپانيا، ده اا تن

روح آن ارا بره .  تق و سپاس، ال ی آن اا را در ا ن  حظات به  اد مری آور رک

 .در افوس ما ادامه می داد مبارزه
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    دژخيلرران، بررا خرفترری و کلبرری مسررلکی گلرران مرری کننررد کرره ار رراب مررا ملکررن 

. ومنرردتر مرری شررو کدر ز ررر ا ررن بررربات اسرر  کرره نير! سررو  در اشررتبااند. اسرر 

     . اررا ی از سررر استيدررال اسررتند اسررتا ين، فقررص سياسرر  ی هاررای سررب ان سياسرر 

. ا کت ، نه آن که آنان را به وحت  انرداخ می توان سربازان منفرد ارت، ما ر

ار رراب مررا ... دوسررتان، مررا دوبرراره در ا ررن روز  تررن تکرررار خررواايک کرررد کرره

 .ناملکن اس 

ده سال برای باند کرملين کافی بود که حزب بلتو س را خفه و نوسرتين دو ر  

رناسريونال سروم ده سرال بررای انت. کارگری را به  س کار کراتور نحرس مبرّدل کنرد

ارای مرت فن  خود را به  جن بکتند و خودشان را به الشره ه یافی بود که برنامک

: خاتلره دارکبينری  ا رازه دايرد کره برا  رس شري،! فقص ده سال! ده سال. تبد ب کنند

ارا نفرر تبرد ب  انترناسيونال چهارم به راانلای ميليون ی هطی ده سال آتی، برنام

دانس  که چ ونره زمرين و آسرلان را اا انقالبی خوااند  خوااد شد و ا ن ميليون

 .دراک بر زند

 !باد حزب کارگران سوسيا يس  ا االت متحده زنده

 !زنده باد انترناسيونال چهارم

 تروتسکی ئون 

 منطقۀ فدرال کویاآکان

 ۸39۱اکتبر ۸۱
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