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 MLOA: فرستنده

  ٢٠١١ اپريل ٠٢

 
Founding Resolution of the ICOR(No.٣ of Contents) 

Ranjbar ٦٧- Nov.٢٠١٠ 

 
  )ICOR(قطعنامه بنيادگذاری ايکور

  ٢٠١٠ اکتبر ٦

تصميم گرفت تا " ھماھنگی و ھمکاری احزاب و سازمانھای انقالبی"انس جھانی به ابتکار  کنفر

ھماھنگی انترناسيوناليستی "اسم اين تشکيالت . خود را به عنوان سازمانی انترناسيونال تأسيس کند

  .است) ICOR" (احزاب و سازمانھای انقالبی

١.  

يده است که برای پاسخ متقابل به سرمايه مالی به ھم پيوسته وقت آن رس:  متعاقب با چنين درکی استICORتأسيس 

 قدرت سازمان -جھانی ودرسطح باالئی سازمان يافته شده و سيستم جھانی امپرياليستی اش، چيز تازه ای به وجودآيد

ا و ھم يافته شده جنبش انترناسيوناليستی انقالبی طبقه کارگر و توده ھای وسيع، در مرحله تازه ای از ھم آھنگيھ

  . کاريھای فرا ـ مرزی در فعاليتھای عملی

 می تواند به موجوديتش فقط در حالت توسعه مستعد بحران که به طور سم با سيستم جديد نئوکلونياليسم خودامپريالي

اين حقيقت در بحران اقتصادی و مالی جھانی سال . قابل توجھی موجوديت بشر را به مخاطره می اندازد، ادامه دھد

، بحران ساختاری سيستم توليدی و تجديد توليد سرمايه داری، بحران بدھی ھا، بحران جھانی محيط زيست، ٢٠٠٨

رشد ازبين رفتگی خانواده پرولتاريا و توده ھای وسيع، بحرانھای سياسی، ولی ھم چنين، رشد تھديد جھانی جنگ، 

  . و فاشيسم خود را نشان می دھدافزايش تجاوزات امپرياليستی، و درگرايش کلی امپرياليسم به واکنش

 کليه ICORبنابراين، . سرمايه داری ھيچ آينده ای ندارد که به طبقه کارگر و توده ھای سراسری دنيا عرضه کند

طبقه کارگر بدون تشکل ھيچ است وبا تشکل : "انقالبيون جھان را برای پيوستن به ھم بادرکی که توسط لنين بيان شد

  .، فرا می خواند")اتحاد طبقه کارگر"، ١٩١٣لنين، ". (ھمه چيز

ICORکارگر را ادامه می دھدکه از جمله ۀ  دست آوردھای جنبش سازمان داده شده انقالبی انترناسيوناليستی طبق 

 ، انقالب چين از ١٩١٧، انقالب پيروزمند روسيه در اکتبر ١٨٧١شامل حرکت انقالبی بزرگ کمون پاريس درسال 
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ه انقالبی آزادی بخش برای واژگون سازی نظام کھنه استعمار و عروج کمپ سوسياليستی  ، مبارز١٩٤٩ تا ١٩٤٥

  .بعد از جنگ جھانی دوم می گردد

 اساس تجارب غنی نمونه تاريخی شکل بين المللی سازمانی مانند انترناسيونال اول، دوم و سوم می ه بICORمبنای 

اين . ھا و امکانات را برای چنين اتحادی در نظر می گيرداين سازمان بين المللی شرايط امروزی، ضرورت. باشد

 کارل مارکس و ھم چنين شعار !"کارگران تمام کشورھا متحد شويد"سازمان بين المللی شعار انقالبی بزرگ، 

  . لنين را در پراتيک پياده می کند!"کارگران تمام کشورھا و خلقھای تحت ستم متحدشويد" 

، بزرگترين شکستی بود ١٩٥٦ آن در کنگره بيستم حزب در اتحاد شوروی در سال خيانت رويزيونيستی با شروع

استقرارمجدد .  کارگر تا به حال تحميل کرده و باعث جدائی درابعادی بی سابقه شدۀکه به جنبش کمونيستی و طبق

  .سرمايه داری منجر به ايجاد موج عظيم ضد کمونيستی و ضد انقالبی شد

 و تا حدودی به جنبش کارگری ی سکتاريستی و آنارشيستی به جنبش جھانی کمونيستھم چنين، بروز گرايشات

به ھرحال، خطر عمده در حرکت جنبش انقالبی انترناسيوناليستی به جلو ھمانا نفوذ رفرميسم و . صدمه زد

  .رويزيونيسم در جنبش کارگری و توده ھا بوده و ھست

، ٩٠ۀ دردھ. ، رويزيونيسم مدرن مرکزيتش را از دست داد١٩٩٠ۀبا فروپاشی اتحاد جماھير شوروی در شروع دھ

بورژوازی امپرياليستی توانست از اين شرايط به نفع خودش و در حمالت ضد کمونيستی اش در سراسر جھان 

ضعيف شدن سنگر رويزيونيستی اتحاد شوروی، فاکتورمھمی برای قيام جديد درمبارزه برای . استفاده ببرد

  .سر جھان گرديدسوسياليسم در سرا

پرولتاريای نيرومند چند ميلياردی در سراسر جھان، در اتحاد با توده ھای وسيع، نھايتاً قدرت برتری نسبت به 

امپرياليسم می باشند، چنان چه اين نيرو، مبارزه را درسطحی بين المللی برای آزادی اش سازماندھی کند و نقش 

  .کندأ آزادی ملی و اجتماعی ايفرھبری کننده خود را در مبارزه مردم برای 

٢ .  

 امروزی امپرياليسم با نيروھای توليدی بسيار رشد کرده و از نظر بين المللی کامالً مرتبط به ھم، شروط ۀدرمرحل

  .الزم مادی برای سوسياليسم به سطح بسيار باالئی ازرشد و توسعه رسيده است

  :ثير گذاری ھستندا ويران گر مخربی درحال تھمزمان، تحت ديکتاتوری سرمايه مالی جھانی، نيروھای

درکشورھائی که توسط امپرياليسم غارت و سرکوب شده اند، با غارت ثروت اين کشورھا فقر توده ھا، *   

  .تھديدھای نظامی عليه ھرگونه حرکت انقالبی، تخريب محيط زيست، گرسنگی و تبعيد درحال رشدند

م است با رشد فقر توده ھا و أ استثمار توۀ سرمايه داری، رشد بی اندازحتی درکشورھای کامالً توسعه يافته*   

  .ازميان برداشتن و بی مصرف کردن حقوق دمکراتيک بورژوائی و آزادی و حتی فاشيستی کردن دستگاه دولتی

اين وضع کشورھای . بورژوازی امپرياليستی تھديدی است دائمی به حق حاکميت و تماميت دولت ـ ملتھا*   

موران أندرت می تواند توسط مه پرياليستی را به سوی نظامی گری در سياست خارجی سوق داده که فقط بام

  .ای انسانی پوشيده بماند سازمان ملل و کمک رسانه

رقابت امپريالستھا، خصوصاً امپرياليستھای عمده قدرت مند، به طور دائًم خطر جنگ جھانی را دامن می زنند *   

  .ی را به منظور تقسيم مجددجھان ھدايت می کنندئ منطقه ۀنو کشمکشھای مسلحا
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جھانی محيط زيست مواجه ساخته که می تواند زندگی بشريت ۀ شيوه توليد سرمايه داری امروز دنيا را با فاجع*   

  .را در آينده نزديکی غير ممکن سازد

و ستم وه زنان جھان گرفتار استثمار آينده کودکان و نوجوانان توسط امپرياليسم به غارت برده شده و انب*   

ئی که توسط امپرياليسم مورد ستم ھستند اغلب اوقات ھم چنين به طور ويژه تحت زنان در کشورھا. مضاعف اند

  .تبعيض ملی و مذھبی نيز قرار می گيرند

جوی يک جامعه ای رھا از استثمار و ستم بايد تبديل به نيروئی شود برای تغيير دادن و غلبه خواست و جست و

  .ی نظام جھانی امپرياليسم استئبرجامعه ای که مبتنی برمضرات پايه 

 از ضرورت عملی برخاسته است تا از طريق رشد دادن مبارزه انقالبی آزادی بخش عليه ICORکنفرانس 

  .ر سوسياليسم بر بی ثباتی سيستم جھانی امپرياليسم غلبه کندامپرياليسم و به خاط

ساختمان و تقويت احزاب انقالبی در ھر يک از کشورھا فاکتور تعيين کننده ای است برای حرکت نوينی به  پيش 

ر اين مبارزه شامل ايجاد اشکال و برنامه ھای بيشت. در مبارزه برای سرنگونی امپرياليسم و ساختمان سوسياليسم

  .ی و بين المللی می شودئسازمان يابی برای مبارزه مشترک توده ھا درسطح  ملی، منطقه 

 تاريخی برای ھمکاری، ھماھنگی و انقالبی کردن مبارزات فرا ـ مرزی که در سراسر جھان درحال نبرداين 

  . خروشيد ن است بيش از ھر  زمان ديگری ضرورت يافته است

٣.  

  نظر به اين که

  اساس حقوق مساوی ھستند؛ه  از احزاب و سازمانھا خواھان توسعه ھمکاری و ھمآھنگی مابين خود ببسياری*   

توده ھای مردم و بخش مرکزی پرولتاريای صنعتی به طور روزافزونی پی می برند که تقسيم شدن بين ملتھای *  

  زی مشاھده کرد؛مختلف بايد برطرف گردد، که درواقع می توان آن را در شروع مبارزات فرا ـ مر

ھم اکنون ) کنفرانسھا، فورومھاو پالتفرمھا(تعداد زيادی از اشکال سازماندھی ھای انقالبی انترناسيوناليستی *   

  پديدار شده اند؛

کارگران تمام کشورھا و مردم ستم " و ھمچنين !"کارگران تمام کشورھا متحد شويد"شعارھائی مثل *  

   از طريق اشکال سازمانی انترناسيوناليستی به واقعيت منجرگردند؛ تنھا می تواند!"ديده متحد شويد

 طبقاتی مختلفی در ھر يک از اين کشورھا و ھر يک از اين سازمانھا ۀاز نظر شرايط اجتماعی و فرھنگی مبارز*  

  موجود است؛

  ن کشورھا دارد؛ی ايئ کارگرو جنبشھای توده ۀوليت آماده شدن و انجام انقالب بستگی به احزاب و طبق مسؤ* 

  ھنوز اختالفات ايدئولوژيک ـ سياسی فراوانی در ميان انقالبيون جھان موجود است؛*  

  فعاليت مشترک سازمان داده شده انقالبی نمی تواند منتظربماند تا تمام اين اختالفات برطرف گردند؛*  

ICORاس اتحاد انقالبی انترناسيوناليستی اسه  خودرا به عنوان بخشی از اين جريان موظف می داند ھم بستگی را ب

  . کارگر  ترويج کندۀو جنبش طبق

  ت انقالبی سياسی، اين سازمان برای اين که به شالوده ھای وحدت حرک- اساس توافق حداقل و روشن ايدئولوژيکه ب

  .از نظر محتوائی عمق و وسعت بخشد يک پروسه ای از بحث زنده و روشنی را اتخاذ می کند
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 پی گيرانه سياست درھای باز را به سمت احزاب و سازمانھای انقالبی ICORسس اعالم می دارد که کنفرانس مؤ 

  .و ديگر اتحاديه ھای بين المللی تعقيب می کند

  .طبقاتی و ھم بستگی عملیۀ پی آمد عمده عبارت است ازھم آھنگی و ھم کاری در متشکل ساختن مبارز

ديگر اشکال سازمانھای مترقی بين المللی در جھان را طلب می کند و اين سازمان اتحاد و ھم کاری نزديک با 

اين سازمان يک کيفيتی تازه ای برای وحدت احزاب و سازمانھای پرولتاری و . صريحاً خودرا رقيب آنھا نمی داند

  .يد می کندبی سراسر جھان  ايجاد کرده و تأئانقال

٤.  

ه يافتن بر سيستم جھنمی امپرياليستی و ايجاد روابط سس در مورد ھدف ستراتژيک غلب وحدت کنفرانس مؤ

  :  سياسی ضروری را برای ھمکاری متقابل فراھم می کند- اجتماعی سوسياليستی، بنيادھای ايدئولوژيک

 ۀامپرياليسم با ھدف استقرار جامع/پذيرش ضرورت دگرگونی انقالبی شرايط اجتماعی سرمايه داری*   

يکتاتوری پرولتاريا به عنوان دمکراسی برای توده ھای وسيع و سرکوب برای سوسياليستی و لزوم برقراری د

  دشمنان مھلک آزادی بشريت از استثمار و ستم؛ 

کشيدن خط روشن با رويزيونيسم، ترتسکيسم و آنارشيسم و ھر شکل ضد کمونيسم مثل حمالت خصومت آميز و *  

  .و ديکتاتوری پرولتاريا" مائوئيسم"يا " تالينيسماس"کارزار لکه دارکردن نوع بورژوائی عليه به اصطالح 

٥.  

سس مقرر می دارد که اصول سازمانی آن مبنی بر توافق در ھم آھنگی و ھم کاری احزاب و کنفرانس مؤ

  .سازمانھای خودمختار و مستقل و متکی به خود است

 رضايت و توافق عمومی تصميم اساسه درمورد رأی دادن به اسناد اساسی، کنفرانس مايل است که درمورد آنھا ب

مع الوصف، . مسائل ايدئولوژيکی اصولی وموضوعات اساسی سياسی در معرض اخذ رأی قرار نمی گيرند. بگيرد

درمورد مسائل ناشی از ضرورت عملی،  درمورد اسناد بنيادی و بعد از يک بحث جامع ، محترم شمردن اختالفات 

 درصد ازرأی ٨٠برای اين منظور حد اقل . تواند مورد قبول واقع گرددايدئولوژيک ـ سياسی، تصميم  اکثريت می 

تساوی . تمام قطعنامه ھا درمورد امور جاری توسط اکثريت ساده می تواند اتخاذ گردد. نمايندگان حاضر الزم است

  .رأی ھا مورد قبول قرار نمی گيرند

اين سبک کار ارتباط دارد به . ت پشتيبانی کندھرسازمانی خودش تصميم می گيرد که از کدام پروژه و کدام فعالي

وليت تام برای پياده کردن آن تصميم به طور م وظائف پذيرفته شده با احساس مسؤاصل قابليت اطمينانی برای انجا

  .مشترک در پراتيک

ه می تأکيد روی ھم کاری و کمک متقابل در مبارزه طبقاتی و درحزب سازی انقالبی در ھر يک از کشور ھا گذاشت

  .شود

ICOR ی در وظائف اصلی عمومی و ھمچنين در پروژه ھای واحد برنامه ئی و منطقه ئ در سطح جھانی، قاره

  . ريزی شده برای مدتی محدود، ھم کاری می کند

ايکور ھم آھنگی را به منظور رسيدن به توافق درروندھا و فعاليتھای مختلف، و ھم چنين ھم کاری درمورد پروژه 

  . و وظايف عملی مبارزاتی را به انجام می رساندھای مشترک 
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اين مبتنی است بر احترام متقابل و احترام به حق تصميم گيری مستقل تشکلھای عضو و عدم دخالت درامور داخلی 

  .تشکلھا

  .اين مبتنی است بر فرھنگ پرولتاريائی بحث نظری، رشد تفاھم و به کارگيری فعاليت مشترک

  !حدشويدکشورھا متۀ کارگران ھم

  !کشورھا و خلقھای ستم ديده متحدشويدۀ کارگران ھم

   

  
  
  


