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 MLOA: فرستنده

  ٢٠١١ اپريل ٠٢

  
Statute of the ICOR(contents : No.٤) 

Ranjbar ٦٧ – Nov.٢٠١٠ 
 

  اساسنامه ايکور

   ٢٠١٠ اکتبر ٦

  پيش گفتار. ١

 توسط کارل مارکس و فردريک انگلس در پايان مصرانه اين فراخوان –" ! متحد شويدکشورھاۀ ھمکارگران "

فرمول بخش پرولتاريای انقالبی سراسر جھان  عنوان رھنمودی برای مبارزه آزادیه مانيفست حزب کمونيست ب

  . شدبندی

  :شدت متناقض استه  سيستم جھانی امپرياليستی بکاملت

 و پتانسيل ھنگفت به درجه ای از رشد صورت گرفته در تمام طول تاريخ یوتھا انباشت عظيم ترين ثردرحالی که

، گرسنگی و فقر فراھم شده است برای تمام بشريت  آميز و صلحملاه، ساز رفاخود رسيده که امکان  يک زندگی پر 

سراسر جھان و  کارگر درۀی طبقرشد کمٌ . کند  ابعاد بی سابقه ای بشريت را تھديد میدربی امان درسراسرجھان 

شده  ھمراه نيمه بی کاری و يا انبوهکاری   عظيم، بیی با تباھی موجوديت دھقانان به ميزان کار، وریارپيشرفت ب

ھنگی ما بين بشريت و طبيعت را امکان  آبرای مدتھا ھممی بايستی که، پيشرفت در علم وتکنيک  درحالی. است

  .نياد ھستی بشريت را به مخاطره انداخته است بفاجعه بار درمحيط زيستکرد، تغييرات می يرذپ

. بود نشده فراھم امروز ۀاندازه در گذشته چنين شرايط مناسب و آماده ای برای نشو ونمای سوسياليسم ھرگز ب

. ردمی بال ؤ که موجوديت بشر را به زير ساستياليسم گرايشی رسيستم جھانی امپبودن ، مستعد بحران درعين حال

 بحران جھانی محيط  نھاده است؛ده ھا سال بار سنگينی بردوش بشريتطی جنگ امپرياليستی خطر تاخت و تاز 

صوصاً وضعيت زندگی خ  توده ھا،یه ا زوال زندگی خانواد؛کند ديد میھ موجوديت بشريت را تھایزيست بنياد

، بحران اقتصادی نساناثمره استثمار بی حد ميلياردھا  .زنان و کودکان در سراسر جھان به شدت روبه وخامت است

  .انداختدنيا را به لرزه را به وجودآورد که  ٢٠٠٨و مالی  سال 
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به  بشريت به نفع که سيستم نوينی که نيروھای توليدی درآن فرياد می زنندھای کنونی به روشنی واقعيتتمام اين 

 مردم جھان حاضربه توده ھای وسيع. دگردگزين سيستم پوسيده سرمايه داری   جایدباي  میکارگرفته شود،

يل انقالبی امت ،سياستھای ضد بشری سرمايه مالی يين المللی! سرفرودآوردن دربرابر بربريت سرمايه داری نيستند

که چشم اندازی را  بشريت برای جامعه ای خالی از  استثمار، ستم، تھی دستی، تخريب محيط زيست و جنگ و اين

  .   فرا می خواندنبرد به ،دھد برای آينده جوانان نويد می

 کارگر به سخت ترين شکست در تاريخش تن ۀقب رويزيونيسم، جنبش طازطريق اردوگاه سوسياليسم فروپاشیبا 

، انحالل طلبی و  شد غوطه ورقبل عميقتر از  طلبی در شکستبين المللیبرای ده ھا سال جنبش انقالبی . درداد

  .دادرواج  درميان صفوف خود را تجزيهانشعاب و 

ی رغم تمام اينھا، بسياری از احزاب و سازمانھای انقالبی آمادگی برای ساختمان حزب از خود نشان دادند و عل

 استنتاجات و تجارب گوناگونی را در ساختمان ،گيريھا اين پی. پيش بردندمبارزه را برای آزادی ملی و اجتماعی 

کاريھای   طبقاتی و شروع ھمۀبرای رھبری مبارز لنينيستی نوين، رشد توانائی - احزاب و سازمانھای مارکسيستی

  .فراھم ساختبين المللی 

 کارگر و ۀ ھمکاريھای انقالبی برون مرزی بين المللی و جنبش طبق ای ازبدين سان، زمان برای مرحله تازه

  . جبھه متحد انترناسيوناليستی عليه امپرياليسم فرارسيده استویپيشر

 جھان در ساختمان انقالبی ھایھنگی بين المللی فعاليتھای انقالبي آکاری و ھم  ھمما نياز به يک شکل سازمانی برای

  . طبقاتی داريمۀحزب و مبارز

 و با استعداد اولين کشور سوسياليستی جھان که معتقد بود درخشانبينش لنين، رھبر گذار ايکور کنفرانس بنياد

   :کند د را دنبال میيابسازمانی تحقق ل ضروری اشکاتواند در  انترناسيوناليسم پرولتاری فقط می

برای مغلوب ساختنش، يک پيمان انترناسيوناليستی کارگری، يک برادری . سرمايه يک نيروی بين المللی است"

، ٣٠، جلد ١٩٦٥ثار لنين، چاپ چھارم، ناشر چاپ، مسکو، آمنتخب ." (انترناسيوناليستی کارگری الزم است

  ").١٩٢٠  درمورد پيروزی بر دنيکينوکرايناران و دھقانان نامه به کارگ "٢٩٧ تا ٢٩١صفحات 

اين احزاب و سازمانھا از نظر تعداد . سازد وی متحد میا احزاب و سازمانھای مختلفی را با حقوق مسايکور

 سياسی، ريشه ايدئولوژيکی شان از نظر تاريخی، وظايف ستراتژيکی و شرايط  وسازمانیعملی، ، تجارب ءاعضا

 مبارزه مشترک درديگر  آنھا بايد با احترام متقابل ھمکاری کنند و از يک .تصادی بسيار متفاوتنداق- اجتماعی

  .ندبياموز

  : زير را تصويب نمود ۀبرای تحقق اين ھدف،  کنفرانس بنيان گذارايکور اساسنام

  اسم  . ٢

  )ICOR(ھنگی انترناسيوناليستی احزاب و سازمانھای انقالبی  آھم

 ساخت . ٣

   کنفرانس جھانی.  الف

کنفزانس . است متعلق به ايکور یسازمانھااحزاب و  کنفرانس جھانی نمايندگان تمام ايکورارگان ترين عالی  .   ١

  .در رأی گيری ھر سازمان عضو حق يک رأی دارد. جھانی ھرسه سال يک بار تشکيل می شود
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دعوت نامه به تک تک سازمانھای . بد درصد از نمايندگان رسميت می يا٥٠فرانس جھانی باشرکت بيش از کن

اگر به علت شرايط به خصوصی و دالئل توجيه . عضو حد اقل سه ماه قبل از تشکيل کنفرانس فرستاده می شود

 درصد از شرکت ٥٠ درصد از شرکت کنندگان نتوانند حضور پيداکنند، کنفرانس با حد اقل تا ٥٠آميزی بيش از 

ان حداقل مطلق برای تشکيل کنفرانس، بايد بيش از يک سوم از سازمانھای به عنو. کنندگان مشروعيت می يابد

ت نمايندگی از ھر قاره بايد حضور يل کنفرانس حد اقل دو ھيأبه عالوه، برای تشک. عضو نمايندگی داشته باشند

  .داشته باشند

اين کنفرانس توسط . کنددستورجلسه و روش پيشبُرد کار کنفرانس را اتخاذ می کنفرانس جھانی در شروع کار 

آماده کردن، برگزاری و نياز مالی کنفرانس جھانی از طريق کمکھای چند . ت منتخبی در کنفرانس اداره می شودھيأ

  .جانبه صورت می گيرد

 ،اساس حقوق و وظائف يک سان و مراعات قواعد و نُرمی که در کنفرانس مشترکاً اتخاذ شدهه کنفرانس جھانی ب

  .انجام می پذيرد

  .در صورت امکان، کنفرانس ترجمه ھای بيشتری را سازمان دھی می کند. بان اصلی کنفرانس انگليسی استز

کنفرانس جھانی، کميته ھم آھنگی انترناسيونال را برای ھم آھنگ کردن کار ايکوردر فاصله بين کنفرانسھای جھانی 

  .و يک مأمور رسيدگی انتخاب می کند

مسائل . اساس توافق عمومی صورت می گيرده ی کنفرانس، تصميمات بئدرمورد رأی گيری اسناد پايه 

مع الوصف، درمود مسائل عملی . ايدئولوژيکی اصولی و موضوعات سياسی اساسی به  رأی گذاشته نمی شوند

 سياسی يک -ضروری مربوط به اسناد بنيادی و بعد از تبادل نظروبحث کافی وبا احترام به تفاوتھای ايدئولوژيک

 درصد از رأی نمايندگان حاضر در ٨٠اين تصميم گيری با حد اقل .  با تصميم اکثريت اتخاذ می گردندديگر،

. کليه قطعنامه ھا درمورد امور جاری توسط رأی اکثريت ساده صورت می پذيرد. کنفرانس صورت می گيرد

  .تساوی در تعداد رأی ھا مردود شناخته خواھد شد

 

  یئکنفرانس قاره .    ب

و اروپا ) اقيانوسيه/به انضمام استراليا(مريکا، آسيا افريقا، ا کار مشترک، کنفرانس قاره ای ايکور بايد در درشروع

  .انجام پذيرفته باشد

  .درانتخابات، ھر سازمان عضو حق يک رأی دارد

  .ی انتخاب می شودئطبق نمايندگان شرکت کننده در کنفرانس قاره زبان کنفرانس به 

  .و يک بازرس محاسباتی انتخاب می کند) CCC(ی ئی، کميته ھم آھنگی قاره ئھر کنفرانس قاره 

  .به غير از اينھا، قواعد کنفرانس جھانی درقاره ھا معتبر خواھد بود

یئکنفرانس منطقه .   پ   

 مناسب بايد تشکيل مناطقبا تعميم فعاليت ايکور و تعداد سازمانھای عضوش، يک بخش فرعی از قاره ھا در 

  . توسط باالترين ارگان ايکور صورت گيردد تعداد بخشھای فرعی می بايۀتوافق دربار. داده شود
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     )ICC(کميته ھم آھنگی بين المللی .   ت

آی سی سی مرکز ھم آھنگی  ايکور در فاصله بين کنفرانسھای جھانی برای ھم آھنگی فعاليتھای سازمانھای عضو  

  .آن  می باشد و از ايکور نمايندگی می کند

اين .  نفرعضو می شود که حقوق ووظائف يک سانی دارند٩ و نه بيشتر از ٧آی سی سی مرکب است از حد اقل 

احزاب . اعضاء، در کنفرانس جھانی پيش نھاد می شوند و توسط احزاب و سازمانھای مربوطه انتخاب  می گردند

وليت جمعی را برای پيش ا متعلقند مسؤسی به ھرکدام از آنھو  سازمانھای مربوطه ای که اعضای منتخب آی سی 

  .برد وظائف اعضاء  آی سی سی دارند

ھر تشکل عضو ھم چنين می تواند به دليل خطيری عضو خودرا . نماينده علی البدل برای ھر عضوامکان پذير است

ن تشکل  متعلق به ھمادمع الوصف، او می باي. از آی سی سی فراخواند و او را با فرد ديگری جای گزين سازد

  .باشد، و به طريق کتبی توسط رھبری حزب يا سازمان مربوطه معرفی شده باشد

ھر يک از کنفرانسھای قاره ای، يک نماينده که بايد .  حد اقل يک نماينده در آی سی سی داشته باشددھر قاره می باي

يد شده د تأئلبدلی که اونيز می بايآنھا يک علی ا. توسط حزب يا سازمان او تأييد شده باشد، به آی سی سی معرفی کند

  . تعيين می کنند،باشد

آی سی سی نمی .  درمی آوردءآی سی سی طبق دستورات کنفرانس جھانی کارمی کند و تصميمات آن را به اجرا

ھنگ کردن اما، درارتباط با ھم آ. تواند ھيچ گونه تصميمی در مورد اصول بنيادی ومسائل اساسی سياسی اتخاذ کند

ف است که بيانيه و پيش نھاداتی را برای کار عملی تشکلھای عضو ای سی سی موظکار مشترک اعضای ايکور، 

  .صادر کند و درصورت لزوم، آنھا را به تصميم گيری از طريق روندمشورتی دعوت کند

برداشتن صورت . ندآی سی سی جلساتی به طور منظم می گذارد و حد اقل يک بار درسال به دور ھم جمع می شو

  .جلسات به طور رسمی در نظر گرفته خواھد شد

  .با شرکت حد اقل نيمی از اعضا ء، آی سی سی حد نصاب را برای برگزاری اجالسش داراست

مع الوصف، آنھا حق رأی در آی سی . آی سی سی می تواند اعضای ديگری از ايکور را به جلسات خود دعوت کند

  .سی را ندارند

  .گزارش فعاليتھای خود را به طور کتبی به کنفرانس جھانی ارائه می دھدآی سی سی 

ول مالی به کنفرانس جھانی گزارش مالی خودرا می دھد، ھم چنين مأمور رسيدگی به محاسبات نيزگزارش مسؤ

  .خودش را می دھد

الی را انتخاب می ول مھنگ کننده، و مسؤآی سی سی از ميان صفوف خود ھم آھنگ کننده اصلی، نايب اصلی ھم آ

  .ت دبيران ايکور را تشکيل می دھندکند که با ھم ھيأ

تصميمات کنفرانس جھانی ايکورکارمی ۀ يب او، نمايندگان اصلی ايکور ھستند ودرمحدودھنگ کننده اصلی و ناھم آ

  .کنند

  )سی سی سی(کميته ھم آھنگی قاره ای .   ث

  .  می گردندءوطه اجرای مربئ قواعد آی سی سی در کميته ھم آھنگی قاره 

  .اعضا ی اين کميته تصميم می گيرند ی مربوطه در مورد تعدادئکنفرانسھای قاره 
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ئی، و مسؤول مالی که با ھم ی، نايب ھم آھنگ کننده قاره ئسی سی سی از ميان صفوف خود ھم آھنگ کننده قاره 

  .ت دبيران سی سی سی را تشکيل می دھند، انتخاب می کندھيأ

  .ی قادر به شرکت نباشد، نايب او به جلسه آی سی سی دعوت می شودئ آھنگ کننده قاره چه ھمچنان

  ) RCC(کميته ھم آھنگی منطقه ای .   ج

  ).آر سی سی ( می گردند ءی مربوطه اجرائقواعد آی سی سی در کميته ھم آھنگی منطقه 

  .يم می گيرندی مربوطه خودشان درمورد تعداداعضای اين کميته تصمئکنفرانسھای منطقه 

با ول مالی را که ئی، و مسؤی، نايب ھم آھنگ کننده منطقه ئآر سی سی از ميان صفوف خود ھم آھنگ کننده منطقه 

  .ت دبيران آر سی سی را تشکيل می دھند، انتخاب می کنندھم ھيأ

  .ی ، نايب او به جلسه آی سی سی دعوت می شودءدر غياب ھم آھنگ کننده منطقه 

   عضويت در ايکوردر مورد.    ٤

  تبصره ھای کلی.   الف

  . احزاب و سازمانھای مستقل و متکی به خود کشورھای مختلف جھان می باشندعضويت در ايکور .   ١

  .ی کنفرانس جھانی استئ پذيرش اصول وتصميمات پايه پيش شرط برای عضويت در ايکور.   ٢

د به نفس در به تحقق رساندن شان توسط  واعتماپذيرش اصول و تصميمات اساسی کنفرانس جھانی.  ٣

  .قبول عضويت در ايکور دراجالس کنفرانس جھانی صورت می گيرد. تشکلھای عضو

 که توسط کنفرانس جھانی ايکور اتخاذ شده، روند پذيرشیپذيرش تشکلھای عضو به ايکور از طريق يک .   ٤

  .ی گيرد درصد رأی نمايندگان حاضر صورت م٨٠ۀ توسط اکثريت قابل مالحظ

  . گره خورده استحقوق برابر و وظائف تشکلھای عضوعضويت در ايکور با .   ٥

  . استاصول سازمانی مشترک ايکورتوافق در ھم آھنگی و ھم کاری اعضای مستقل و متکی به خود، .   ٦

) یئقه ی، منطئجھانی، قاره ( ايکور بر طبق گستره آنھا ۀوظائف مشترک به بحث و تصميم گيری در بدن.   ٧

  . گزارده خواھد شد

  شرايط عضويت.   ب

  .اصول اساسی مشترک برای عضويت در ايکور خصوصيت انقالبی سازمان عضو  می باشد . ١

 تا زمانی سياسی و بنياد فکری تک تک سازمانھای عضو،- شامل اختالف ايدئولوژيکاين اصول،  . ٢

  .سبت به خصوصيت ايکور نداشته نباشند، نمی گردندکه اين اختالفات دارای ھيچ گونه  تضاد آشتی ناپذيری ن

از بين بردن سيستم جھانی سرمايه داری امپرياليستی ھدف ستراتژيک مشترک سازمانھای عضو ايکور . ٣

  . و تحقق بخشيدن به روابط جامعه سوسياليستی است

 با ستراتژی و ھدف ستراتژيک مشترک ايکور می تواند در کشورھای مربوطه و توسط تشکلھای عضو . ٤

  . توسط سازمانھای عضو در ھر کشوری تصميم گرفته شود، دنبال گردددتاکتيکھای مختلف که فقط می باي

  :ی برای عضويت در ايکور به قرار زير استئشرط پايه  .  ٥

   درکشورھای مربوطه ميان توده ھای استثمار شده و ستم ديده؛کار انقالبی واقعی*  
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    و طرد سازش طبقاتی با انحصارات حاکم و دست نشاندگان شان ؛السياست طبقاتی راديک*  

به ھرطريقی که قبول تغيير انقالبی در روابط اجتماعی و لزوم برقراری ديکتاتوری پرولتاريا *  

  امکان پذير است ؛

خط فاصل روشن با رويزيونيسم، ترتسکيسم و آنارشيسم، ھم چنين ھرگونه ضد کمونيسم *  

و ديکتاتوری " مائوئيسم"، "استالينيسم"انه و تبليغات لکه دارکننده بورژوازی عليه به اصطالح نظيرحمالت خصم

  پرولتاريا؛

 به عنوان الزام پيوند مشترک تئوری و پراتيک ھم آھنگی و ھم  انترناسيوناليسم پرولتاریپذيرش و تحقق* 

  کاری بين المللی در ساختمان حزب و مبارزه طبقاتی؛

  ظايف تشکلھای عضوحقوق و و.   پ

  :ھر سازمان عضو حق دارد به . ١

  ی؛ئی و منطقه ئبين المللی، قاره شرکت و ايفای نقش فعال درھم آھنگی و ھم کاری *  

  پيشنھاداتی به آنھا؛ۀ و ارائوسھيم شدن در فعاليتھای مشترک ايکور کسيونھا و کنفرانسھا اشرکت در *  

  و انتخاب شدن در اين ارگانھا؛ئوول  ارگانھای مسشرکت فعال در انتخابات*  

  طبق توزيع نمايندگان؛ با داشتن حق رأی  در کنفرانسھای تصميم گيرندهشرکت*  

 ھم کاری در ھر شکل ويژه ای، گفت وگوی معقول، يا ابرازکمک فوری به ھر تشکل عضو ايکور *  

  شکل عضو نباشد؛ت آمادگی برای کمک تا جائی که اين کمک به معنی دخالت در امور داخلی آن

اجتناب ازتوافق برسر مسائل بحث برانگيز و اتخاذ تصميم مستقل درصورت ضرور عليه * 

   با احترام به عقيده اکثريت درايکور؛ی، در کشور خودتصميمات مشترک پذيرفته شده

ا يا شرکت در اتحاديه ھای ديگر ت/ وھم چنين اتحاد با ھر يک از تشکلھای موجود در خارج ايکور* 

  زمانی که صريحاً ضد ايکور نيستند؛

  توافق ؛  دمور طبق قواعد شرکت در انتشارات مشترک* 

  :ھر تشکل عضو وظيفه دارد . ٢

 اساس پالتفرم مشترک و از ه در تمام مسائل ضروری ب سياسی تدريجی ايکور-از وحدت ايدئولوژيک* 

  ابتکارات درآن  موارد فعاالنه پشتيبانی کند،

   طبق امکانات موجود را به کاربندد،ستوار و حمايت عملی متقابلھم بستگی ا*  

   را در ميان تشکلھای عضو عملی سازد،فرھنگ پرولتاری مباحثه*  

احترام متقابل، حفظ استقالل، عدم دخالت درامور داخلی ديگرتشکلھای عضو و رعايت تساوی *  

  حقوق يک ديگر،

     توافقات جمعی را  رعايت کند،وفادارانه*  

  . ش شرکت کندطبق امکانات در امور مالی متکی به خود ايکور*  
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  روش پذيرش و اخراج. ت

  .پذيرش در ايکور معموالً با توافق جمعی انجام می گيرد .  ١

ثيری در ااساس اصول ايکور باشد و نه مثال بنابر اختالف نظز دو جانبه ای که ته مخالفت با پذيرش بايد ب . ٢

  .دوظائف ايکور ندار

برای پذيرش، حزب يا سازمان اقدام کننده بايد توافق خودرا با اصول ايکور اعالم کند و به صورت کتبی خود  . ٣

  .را به ايکور معرفی نمايد

ی موجود نيست، ئول، يا اگر ھنوز چنين کنفرانس منطقه ئی مسؤپذيرش از طريق توافق جمعی کنفرانس منطقه  . ٤

 کننده مسئوول يک جلسه مشورتی را ھنگبا اين ھدف، کميته ھم آ. ی صورت بگيردئبايد از طريق کنفرانس قاره 

اگر از اين طريق به ھيچ توافقی جمعی نمی توان رسيد، . با تشکلھای عضو آن منطقه  يا قاره سازمان می دھد

  .ميم بگيرد تص،ی اکثريت می تواندأ در صد ر٨٠ی به ترتيب، با ئی بعدی، يا کنفرانس قاره ئکنفرانس منطقه 

  .کناره گيری از ايکور بايد از طريق نوشته کتبی و معتبر صورت پذيرد . ٥

اين درخواست .  می گرددءاخراج يک تشکل عضو در اثر درخواست يک يا تعدادی از تشکلھای عضو اجرا . ٦

  .اج الزم است در صد تشکلھای عضو و واجد شرايط برای اخر٨٠توافق .  بايد با دليل و مدرک کتبی ارائه شود

  مالی. ٥

با داشتن اعتماد به توده ھا . مخارج کارھايش را خودش به عھده می گيرد. ايکورر از نظر مالی مستقل است . ١

  .ل منابع مالی برای فعاليتش فراھم می شودمشک

  .استقالل مالی به ھمان طريق در رابطه بين احزاب و سازمانھای متعلق به ايکور وجود دارد . ٢

. ر تشکل عضو خودرا متعھد می داند که کمک مالی به ايکور را به شکل سازمانی و کار طبق امکاناتش بکندھ . ٣

  .اين شامل کمک متقابل حمايتی می باشد

  .ش می رساند تعيين شده توسط خود اساس مبلغهھر تشکل عضو ساالنه کمک مالی به ايکور را ب . ٤

.  به وجود آوردن ابتکار عمل از نظر مالی ايکور را تقويت کندھر تشکل عضو خود را موظف می داند با . ٥

بخشی از اين کمکھا به صورت کمک و فعاليتھای کمکی، کمک غير نقدی، سود از فروش مطبوعات انقالبی و 

  .فرصت ھای مشابه می تواند صورت گيرد

 اين منظور، کميته ھم آھنگ کننده برای. منابع مالی ايکور توسط کميته ھم آھنگ کننده مربوطه اداره می شود . ٦

. ول مالی را از ميان خود انتخاب می کنندک مسؤی و کميته ھم آھنگ کننده انترناسيونالی يئی يا منطقه ئقاره 

  .   ی و يا انترناسيونالی مميز حسابداری را انتخاب می کنندئی يا قاره ئکنفرانسھای منطقه 
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