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   ICORسخنرانی گشايشی تشکيل کنفرانس 
  )گی از طرف گروه تدارکی بين المللی اجراءشدبه نمايند* تفن انگلکه توسط اش(

  رفقای عزيز،

من به نمايندگی از طرف گروه تدارکی بين المللی و به عنوان ھماھنگ کنندۀ اصلی موقتی در مرحله اولی  پروسۀ 

  .   خوش آمد می گويم ICORتدارکی، به گرمی از شرکت شما در  کنفرانس پايه گذاری 

م برای برپائی تشکل بين المللی ھمکاری و ھماھنگ کردن فعاليت عملی احزاب و ما دراينجا گرد ھم آمده اي

  .سازمانھای انقالبی به منظورحزب سازی و در مبارزه طبقاتی

 سال بعداز انحالل انترناسيونال سوم ما مبادرت به برداشتن گامھای اوليه ای کرده ايم جھت تشکيل تشکل نوين ٧٦

اين پيش گامی جھت . بی و تمام توده ھای ستم ديده که برای رھائی شان می جنگندبين المللی پرولتاريای انقال

باالبردن سطح مبارزه عليه امپرياليسم جھانی الزم است، امپرياليسمی که با روش نئوکلونيالی بی حد و مرزش به 

  .استثمار و ستم درتعداد زيادی ازکشورھای وابسته و ستم ديده ادامه می دھد

بدان معنا نبوده و نمی تواند تأسيس مجدد کمينترن باشد که به دور ھسته اتحاد جماھير شوروی به عنوان البته، اين 

  .سنگر انقالب پرولتاريای جھان شکل گرفته بود

ھدف ايفای سھمی درتشکيل مجدد انترناسيونال انقالبی و جنبش طبقۀ کارگر با در نظر گرفتن آموزشھای گذشته و 

  . کنونی و آينده می باشدشرايط مشخص و وظايف

ھماھنگی کار احزاب و سازمانھای انقالبی فرا کشوری بايد با کمک به ازميان برداشتن پارچه پارچه شدنھا و 

اختالفات ايدئولوژيک ـ سياسی، پشتيبانی از يک ديگر در مبارزه طبقاتی در ھر کشور وتبديل شدن به يک نيروی 

  . شودبسيار قابل مالحظۀ بين المللی ھمراه
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 با کنگره بيستم حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی در سال -بعداز انشعاب عميق در جنبش کمونيستی بين المللی

  .  جنبش انقالبی بين المللی و طبقۀ کارگر دچار سھمناک ترين عقب نشينی شد- به عنوان نقطۀ آغازين١٩٥٦

گر بودند به منجالب انحطاط رفرميستی، احزاب احزابی که زمانی از نيرومند ترين احزاب انقالبی طبقه کار

بورژوائی درغلتيدند؛ تعدادی از سازمانھای انقالبی نااميدانه منشعب و متالشی شدند؛ خود جنبش انقالبی طبقۀ 

کارگر در کشورھای مختلف مطلقا به حاشيه رانده شد و در نتيجه ضد کمونيسم ارتجاعی عميقاً درميان توده ھا 

  .رخنه کرد

زمان زيادی سپری شد تا احزاب و سازمانھای انقالبی ثابت قدم باز عھده دار کوششی شدند که عمدتاً دروحلۀ مدت 

اوليه خواھان ھمکاری وکمک به يک ديگر اند تا از اين طريق اختالفات را به طور عينی برطرف کنند و به ھم 

  .نزديک شوند

  .  و کنفرانسھای بين المللی و مناظره ھای عمومی شروع شد مقدمتا در سمينارھا١٩٨٠اين فعاليتھا ازپايان دھۀ 

درحال حاضر، در جنبش انقالبی بين المللی و جنبش طبقه کارگر شرايط برای برداشتن گام بزرگی به جلو، برای 

  .ھمکاريھای سازمان يافتۀ بادوام در عمل فرا رسيده است

  .لمللی و طبقۀ کارگر تبديل شود بايد به سنگ بنای وحدت جنبش انقالبی بين اICORتأسيس 

روند آگاھی مثبت يافتن درمورد لزوم انترناسيونال و ھمکاری عملی احزاب و سازمانھای انقالبی با تکامل ھای 

  .عينی پيشرفت نمود

ھمکاری اقتصادی ميان کشورھای سوسياليستی ( ی سابقCMEA، بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و ١٩٩٠در دھۀ 

صاد جھان سرمايه داری يک صورت بندی جديدی از توليد بين المللی بر اساس بازار آزاد شکل ، دراقت)ـ مترجم

  .گرفت

به اساس گرايش کلی توليد سرمايه داری به سمت جھانی شدن، يک روند تمرکزبی سابقه فرا مرزی، تقسيم کار 

  .سرمايه داری را به سطح جھانی شدن باالبرد

بشريت تنھا به تدريج با . جھان امپرياليستی به سمت تغييرات ژرفی سوق داداين تحوالت جوامع را در چارچوب 

  .        تاثيرات فراگير اين توسعه به مقابله پرداخت

جنگ عليه "بيشترين تاثيرات را تجاوز مسلحانه عليه افغانستان و عراق دراغفال افکار عمومی داشت که به بھانۀ 

 ، که عمق آن، وسعت آن و ٢٠٠٨بحران اقتصادی و مالی جھان در سال توجيه کردند و " تروريسم بين المللی

  .سراشيبی مسيرش در تمام طول تاريخ سرمايه داری بی سابقه است

 جھانی شدن بازارھا، توليد و بازرگانی نيزتغييرات معينی را در مبارزۀ آزاديبخش طبقۀ کارگر و توده ھا موجب 

  .شده است

 چارچوب ملی،  گرايش بسيار نمايانی به مبارزه طبقاتی در سطح بين المللی، خودرا به موازات مبارزه طبقاتی در

  .تثبيت کرده است

 شھر مختلف ھمزمان عليه ٦٦٠ ميليون مردم سراسرجھان در ١٩ نبود که تقريباً ٢٠٠٣ فبروری ١٥مگر در *   

  تجاوز قريب الوقوع امپرياليسم امريکا به عراق دست به تظاھرات زدند؟

 کشور به خاطر نجات آب و ھوای جھان نبود که در مقابل تخريب ١٠٠ مگر مقاومت فعال شبکه بين المللی در *  

   درکپنھاگ خودرا تثبيت کرد؟٢٠٠٩ظالمانه توسط امپرياليستھا و انحصارات، در دسمبر 
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ادر اروپا را به  نبود که قانون آزادکردن بن٢٠٠٥مگر اعتصاب فرا مرزی کارگران کشتی در اروپا در سال *  

  عقب راند؟

مگر کشورھای امريکای التين نبودند که نقشه تسلط امريکا برحوزه بازرگانی آزاد امريکای جنوبی را در يک *   

  مبارزه متحد شکست دادند؟

 تا به حال، مگر مکرراً اعتصابات کارگری در شرکتھای کورپوراتيو ٢٠٠٤ودرست ھمين اخيراً، از سال *   

  اقعيت نينجاميده اند؟اروپا به و

به چه طريق ديگر مردم امکان دارندعليه فعاليتھای ھماھنگ بين المللی انحصارات بين المللی و امپرياليستھا از خود 

  دفاع کنند، به غير از اين که مبارزه طبقاتی شان را با کشورھای ديگر ھماھنگ سازند؟

 کشور از بزرگترين ٢٠يا مديريت بحران جھانی ، دن٢٠٠٨با بروز بحران اقتصادی و مالی جھان در سال 

 درصد توليدات داخلی ٩٠ مجموع توليدات اين کشورھا - کشورھای صنعتی بزرگ و انحصارات شان را نظاره کرد

  . که تا به حال بی نظير می باشد-دنيا است

 کنترل اقتصاد جھانی برای جلوگيری از سقوط و اضمحالل سيستم مالی جھان، برای جلوگيری از فروپاشی غيرقابل

برانگيخته شدن انقالب سراسری، بيش از ۀ و بيش از ھمه، جلوگيری از ناآرامی ھای بالقوه اجتماعی به عنوان زمين

مريکائی تا به حال در سراسر دنيا خرج شده و بودجه ملی تمام کشورھا شديداً غارت شده ا ھزار ميليارد دالر ٢٤

  .است

انحصارات رھبری کننده جھانی و دولتھای امپرياليستی فقط ماھيتی موقتی داشت تا اين البته، مديريت بحران جھانی 

  .که دوباره رقابت سخت وبی امان ھمگانی درجست و جوی برتری بيشتر بر ديگران، جانشين آن بشود

 کند، به عالوه، اين يک حقيقت مسلمی است که بحران مديريت جھانی شديداً خطر ورشکستگی دولت را تشديد می

  . شد٢٠١٠که منجر به بحران يورو در اوايل 

زيرا، مجازاً امکان پذير نيست . يک چنين تالش عظيم بحران مديريت نمی تواند به دلخواه درھرزمانی تکرار گردد

که بار بی کران اين بحران را با اراده خود به دوش توده ھای وسيع خالی کرد، بدون اين که به طرز خطرناکی عدم 

  .عمومی نظام جھانی امپرياليستی را برای نيروھای حاکم تشديدنمودثبات 

درھرجای جھان اعتراضات به شکل خاص مبارزه عليه انداختن بار سنگين اين بحران به دوش توده ھا درحال رشد 

  .است

تھا ولی درموارد زيادی، اين ھنوز بدون ھماھنگی، خودبه خودی و بيشتراوقات توسط رفرميستھا و اپورتونيس

ديدخود سوق داده، موفقيت آن را کم کرده و  صورت گرفته، که طبعا اينان اين مبارزات را درجھت تغييرجامعه با

 .حتا به شکست می کشانند

سيستم جھانی امپرياليستی به بحران، در آينده گرايش به بحران انقالبی نيز پديدار گشته و رشد ۀ با گرايش رشد يابند

  .خواھد کرد

وسيع مردم، طبقه کارگر، دھقانان، دانش جويان و زنان بايد خود را در مبارزاتشان، در طرز تفکرشان، توده ھای 

  .دراحساسشان ودر فعاليتشان برای گذار به بحران انقالبی آماده سازند

ليه بدين منظور، آنھا نياز به وحدت بين المللی دارند که آنھا را به يک نيروی شکست ناپذيری در مبارزاتشان ع

  .امپرياليسم تبديل کرده و برای جامعه سوسياليستی آماده کند

  . و ھم چنين برای مبارزه طبقاتی در ھر کشوری- وحدت پتانسيل انقالبی در سراسر جھان يک ضرورت عينی است
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  !وقت آن فرا رسيده است که جلو تالشی نيروھای انقالبی را بگيريم و مبارزه را عليه امپرياليسم تمرکز دھيم

  !رفقای عزيز

  .طبيعتاً، مبارزه طبقاتی در ھر کشوری حق تقدم را حفظ می کند

اين اساس سياسی انترناسيوناليسم پرولتری است، چون که قدرت سرمايه داران و امپرياليسم در سطح ملی ودولتی 

  .به طور سازمان داده شده ادامه خواھد داشت

  .رکز يابی، جھان امپرياليسم دستگاه مشترکی برای قدرت نداردگی بين المللی و تمادغام ويک پارچباوجود کليه 

  .اين ضعف بنيادی آن است، که نمی تواند در چارچوب نظم جامعه سرمايه داری برآن غلبه کند

نيروھای متحد انقالبی بايد بدانند چه گونه از تضادھای بين ـ امپرياليستی بھره برداری کنند تا سيستم امپرياليستی را 

  . کنند و دراين پروسه نيروی خودرا تقويت بخشندتضعيف

 کارگر و توده ھای وسيع ھر کشوری ۀبااين حال، بدون اتحادبين المللی، اين ساده انگارانه است که بخواھيم طبق

  .  مستقال بورژوازی کشورشان را بدون اتحاد بين المللی ازپا درآورند

نامه مشترک طبقات حاکم نيست  برای اينکه شديداً و تاحد امکان ، بر"تروريسم"آيا ستراتژی و تاکتيک نبرد عليه 

  مشترکاً، ھرگونه تھديد مناسبات مربوط به قدرت شان را بدون استثناء در ھرکشوری له کنند ؟

، امپرياليستھا مداخله در امور داخلی کشورھا در سراسر جھان و حق شان برای "سياست داخلی جھانی"ۀ با نظري

  .رصورت ضرور عليه خيزشھای انقالبی را توجيه می کنندحمله نظامی، د

در چنين شرايط ستراتژيکی فقط پا فشاری کردن روی مبارزه انقالبی مستقل در ھر کشور، و ھم زمان با آن امتناع 

  .از اتحاد و اتفاق بين المللی، مطمئناً راھی است که منتھی به شکست می شود

را درآن نديدند که پرولتاريای بين المللی برای کمک به برادران " پاريسکمون "مگر مارکس وانگلس دليل شکست 

پا نخاستند و درعوض به بورژوازی ه طبقاتی خود در پاريس از طريق حرکتھای انقالبی در کشورھای خودی ب

  امکان دادند که خود را نھايتاً به صورت نيروی ضد انقالبی سازمان دھد؟ 

 شکست خورد، يا به خاک و ١٩١٧الب جھانی پرولتاريائی بعد از انقالب اکتبر مگر نه اين است که گسترش انق

خون کشيدن خيزشھا و مبارزات انقالبی مختلف را ضد انقالب به دليل اين که شرط الزم ذھنی در ھريک از 

، به که ھنوز نارس بود  ،١٩٢٣ ـ ١٩١٨ وعلی رغم بحران انقالبی -لمانا مخصوصاً در - کشورھای امپرياليستی

  پيش برد؟

ما ديگر نمی توانيم اجازه دھيم که اين اشتباھات تکرار شوند که نيروھای انقالبی، خيزشھای انقالبی و جنبشھای 

  .بخش به دليل انزوای ملی و نبود ھمبستگی بين المللی توسط ضد انقالب جھانی سرکوب شوندۀ آزاديقھرمانان

ھمآھنگ کردن کارھای عملی احزاب و سازمانھای انقالبی چيزی است به اين دليل، تشکيل سازمان بين المللی برای 

  !بخش جھانی را به خاطر غلبه بر امپرياليسم سرعت می بخشد ذھنی برای مبارزه انقالبی آزاديرشد شرايط: که

 !رفقای عزيز

مکاری   تشکل تصميم گرفتند دست به ايجاديک سازمان جھانی جھت ھ٢١، درقطعنامه ای، ٢٠٠٧ اگستدر ماه 

  .عملی احزاب و سازمانھای انقالبی بزنند

فريقا امريکای جنوبی، آسيا، امريکای شمالی، امان تا به امروز، در پروسه بحث منظم غير مرکزيت يافته در زازآن 

  .و اروپا تعداد زيادی از سازمانھا درگير اين بحث شدند
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 شکل گيری ۀ تشکل به طور سازنده دراين بحث شرکت کرده و خودشان را به عنوان جزئی از پروس٧٠بيش از 

  .می دانند، ھرچند که تمامی آنھا نتوانستند دراين اجالس شرکت کنند

سازمانھای بازھم بيشتری دراين بحث شرکت کرده اند و نظر مساعدی نيز دارند ولی ھنوز نتوانستند تصميم قطعی 

  .برای شرکت فعال خود دراين پروسه شکل گيری سازمان جھانی بگيرند

ICOR بايد با آغوش باز به ساير انجمنھای مترقی، دموکراتيک و انقالبی دست ھمکاری دراز کند و نبايد دچار 

  .اشتباه يک جانبه گری شود که خود را در رقابت با آنھا ببيند

جاد شکل سازمان داده شده انترناسيوناليسم پرولتری برتر می کنيم، ھوشياری البته، ما نبايد در زمانی که شروع به اي

خودرا در مورد نيروھائی که درراه انقالبی تخريب می کنند و با وحدت نيروھای انقالبی درجھان مخالفت می کنند 

مسائل جزئی که بی ولی اين امر با شک و ترديد و ظن داشتن به يک ديگر و يا دعوا و منارعه برسر. ازدست بدھيم

  .جھت به جدائی ما و تضعيف صفوف انقالبی ما منتھی می گردد، کامالً فرق دارد

  .رويدادھای تاريخی مھم جھان برای بالغ شدن نياز به زمان دارند

اين امر شامل روندی برای به وجود آوردن اعتماد بين سازمانھا ئی است که تا اين تاريخ با يک ديگر کار نکرده * 

  .اند

اين امرشامل روندی برای ھمکاريھای عملی ميان سازمانھای بسيار متفاوتی است که در ھر کشوری تحت شرايط * 

  .بسيار متفاوت مبارزه می کنند

اين امر بيش از ھرچيزشامل بحث صبورانه ايدئولوژيک ـ سياسی، انتقاد و انتقاد از خود جھت رسيدن به وحدت * 

  .می شود

ی رسيده ايم که می توانيم اقدام به بنياد گذاری اين سازمان بين المللی به منظور تسريع و بھبود ما مشترکا به نقطه ا

  .روند ساختمان و پيش روی آن باکيفيتی جديد بکنيم

  .شک و ترديدھای بسياری می بايست برطرف می شد تا بتوانيم امروز به بنيان گذاری اين پروسه دست يابيم

 بود که سازمانھای متعددی ھنوز خودرا درموقعيتی نمی بينند که درفعاليتھای بين المللی يکی از مھمترين نکات اين

  .مشترک شرکت کنند

علی رغم تمام محدوديتھای مادی، ايدئولوژيکی و مالی تک تک تشکلھا، اين ايرادات جدی به ھر صورت يک جانبه 

رناسيوناليستی نفع فوق العاده ای را برای اين تشکلھا می باشند، چون که آنھا در نظر نمی گيرند که دقيقاً اتحاد انت

  .دربر خواھد داشت

حال آنھا با توجه به تجارب شکست سازمانھای مختلف متعددی، می توانند مستقيماً از کمک مادی بھره مند شوند و 

  .ھم چنين از اين طريق بر ضعفھای خود چيره گردند

راه شود، تا ين اتحادی می تواند با موفقيت ھمله که چگونه چناين مسأمربوط اند به احتياط ھای ديگر اين تشکلھا 

  . سياسی ھنوز تحقق نيافته است-زمانی که وحدت نظر درمورد تمام مسائل ضروری ايدئولوژيک

 مشترک ۀبا اين که رسيدن به وحدت ايدئولوژيک ـ سياسی به طور تدريجی الزم است، عمل مشترک، مبارز

  .ائل اصلی وابسته به آن نيست که در تمام مسائل اصلی توافقی وجود داشته باشددرمورد تعدادی از مس

 آيا ما ھمگی تجارب بسيار و مختلفی درزمينه اتحاد عمل و سياست جبھه واحدی در پراتيک انقالبی خود نداريم؟

رمورد جھان بينی ھای آيا ھرگز ما از افراد مختلفی که در تظاھرات ضد فاشيستی و ساير فعاليتھا شرکت می کنند د

  ال می کنيم ؟ ؤمختلف و نظرات سياسی آنان قبل از کار مشترک عملی با آنھا، س
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 سياسی را کنار نگذاريم –ھيچ اعتصابی را نمی توان در کارخانه ای سازمان داد چنان چه ما اختالفات ايدئولوژيک 

  .پيش ببريمتا بتوانيم با ھم مبارزه را برای خواستھای اقتصادی و سياسی به 

 سياسی –عکس، تجربه نشان می دھد که پراتيک انقالبی مشترک کمک می کند تا اختالفات ايدئولوژيک ه ب

  .برطرف شوند

وحدت و مبارزه اضداد يک اصل ديالکتيکی است که ھر انسان انقالبی اگر نمی خواھد در پژمردگی انزوای خود 

  .قرار گيرد، بايد آن را خوب ياد بگيرد

 علی رغم تمام اختالفات عقيدتی شان درمورد جھان بينی يا تحليل سياسی و ICORای درگير در روند سازمانھ

  .موضوعات برنامه ای در مورد مواضع اساسی مھم با ھم توافق دارند

  .توافقی مابين ھمگی وجود دارد که سيستم جھانی امپرياليست، ريشه کليه مسائل حل نشده بشريت است

  .دن بر سيستم جھانی امپرياليست است که می توان مسائل بشريت را حل کردکه فقط با چيره ش

  اين يک درک عمومی است که راه حل اين معضل از طريق انقالب بايد صورت گيرد؛

قدرتھای کھنه بايد سرنگون گردند و ساختارھای آنان بايد با ساختارھای ديکتاتوری پرولتاريا و قدرت خلق جای 

  .گزين گردند

ناد خود ما بايد تعريفی دقيق از اين وحدت بنيادی داشته باشيم بدون از دست دادن ديدگاه مان درمورداين که ھم در اس

 سياسی حل نشده اند، که بايد امروز ھر - چنين، ھنوز درصدی از مسائلی موجودند که از نظر اختالفات ايدئولوژيک

  . ھموار سازيمICORرا برای ساختمان چه بيشتر آنھا را کنار بگذاريم و فقط قدم به قدم راه 

  :ما بايد اين حرکت را در اين جا و با سازمانھائی کامالً متفاوت انجام دھيم

  .با احزاب انقالبی پخته ای با ده ھا سال تجربه، نفوذ در ميان توده ھا و تجربه در مبارزه انقالبی طبقه کارگر

  .با احزاب بزرگ و احزاب کوچک

ابق سوسياليستی که با انحطاط کشورھای سوسياليستی سابق تحت شرايط اعاده سرمايه داری با احزاب کشورھای س

  .زيسته وپوچی رويزيونيسم را تجربه کرده اند

ی که مبارزه طبقاتی انقالبی بدون پيشروان انقالبی نمی تواند به ه اساس بازشناسيبا احزاب به تازگی شکل گرفته ب

  .پيروزی برسد

 سياسی با يکديگر متفاوتند که شايد –اب و سازمانھای انقالبی به خاطر اختالف نظر ايدئولوژيک و در حد اقل، احز

  .ريشه اش به خصوص در جھان بينی، تاريخ  ويا اقتصاد اجتماعی آنھا نھفته باشد

 کار،  سياسی و نظری، شرايط مختلف، صالحيتھا، تجربه، ھم چنين کيفيت-احترام متقابل به تفاوتھای ايدئولوژيک

اساس برابری جمع شويم، اگر می خواھيم تبديل به ه دست بياوريم، اگر می خواھيم به گرد ھم به احترامی که بايد ب

  .يک نيروی مشترک بين المللی شويم

 بدون مرکز انقالبی نيرومندی مثل دورانی که اتحاد جماھير -اساس برابریه ھم کاری با يکديگر با احترام متقابل ب

 ـ اين تنھا شانس به دست آوردن يک وحدت انقالبی است که بتواند امکان اين را داشته باشد که تبديل به شوروی بود

  .    نيروئی برتر از امپرياليسم گردد

  .الزم به گفتن نيست که آن چه را که ما خواھانش ھستيم تنھا از طريق اين بنياد می تواند به وجود آيد

 پشتيبانی کنند تا ايده یالمتی به سازمانھای انقالبی بدھد که از اين منافع مشترک جمع اين حرکت ما تنھا  می تواند ع

  .ھمکاری سازمان داده شده بين المللی به واقعيت بپيوندد
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االت اساسی، پيشرفت ھمکاری درتمام موارد ضروری، گامی سخت و درازمدت ؤپروسه ھمکاری در تعدادی از س

  .ابل نياز مند است و نبايد دست کم گرفته شوداست، که به يک اعتماد بزرگ متق

به عالوه اين امر مورد حمله دشمن طبقاتی قرارخواھد گرفت، دشمنی که البته راھھای ارتباطی و حمل و نقل بين 

  .المللی را نيز کنترل می کند، و به تنھائی از اين طريق می تواند تاثيربی اندازه ای در ھم کاری ما به عمل آورد

ميل بايستی از مجرای تارنمائی، سرويس پست  نشست بايد داده شود، برای ھر ايت ويزا درمورد ھردرخواس

  .الکترونيکی يا تلفن استفاده کرد، که توسط طبقات حاکم کنترل می شوند

  . در خدمت ممانعت از فعاليت انقالبی قرار می گيردةً عمد" تروريسم"جنگ عليه به اصطالح 

يد کم بھا داده شود محدوديت منابع درآمد مالی و سازمانی است که مانع شرکت بسياری از ھمچنين به چيزی که نبا

  .مريکای التين و آسياافريقا، اسازمانھا می گردد، به خصوص از 

الت ما قادر شده ايم که امروز اين اجالس بنيان گذاری را تشکيل داده و درواقع دراين گروه به علی رغم اين مشک

  .گرد ھم آئيم

باوجوداين، ما بايد بيشترين احزاب و سازمانھای مختلف .  ھنوز در مقابل ما قرار داردICORبخش عمده ساختمان 

ی متحد سازيم و ھمکاريھای عملی واقعی را درحزب سازی و مبارزه طبقاتی ئی و منطقه ئ در سطح قاره ةً را عمد

  .سازمان دھيم

ی خواھد بود، که نياز به رفقای با کيفيت و خواست کليه ئنطقه ی و مئ کميته ھای ھمکاری قاره ۀ عمدۀاين وظيف

  .شرکت کنندگان در اين ھمکاری دارد که با دل و جانشان و با روحيه ھمبستگی درآنھا شرکت کنند

مطمئناً ما فقط پيروزی نخواھيم داشت، بلکه ھم چنين متحمل شکست ھم خواھيم شد، و شايد ھم مجبور به عقب 

  . شويمنشينی و نوميدی

  . اين درماھيت اشياء نھفته است که به استحکام و توانائی نسبی ما بستگی دارد

، ما بايد به تدريج با شور و شوق انقالبی مان، با اعتقاد راسخ به ديدگاھھای بنيادی مان و با تھور و پشتکارمان

  .يمالت اين ھمکاری را درک کنيم و يک ديگر را در انجام اين کار پشتيبانی کنمشک

  .ما بايد اين احساس با يک ديگر بودن را که برای ما تازگی دارد رشد دھيم

وليت برای تشکل نه فقط خود احساس مسؤاين يک مرحله نوين انترناسيوناليسم پرولتاريائی است که درآن ھر 

سازی در مبارزه طبقاتی و حزب سازی درکشور خود می کند، بلکه به ھمان طريق برای مبارزه طبقاتی و حزب 

مريکای شمالی و جنوبی، آسيا، اروپا و استراليا، و درکشورھائی که ھرگزدرآنھا نبوده ايم و شايد ھم خيلی افريقا، ا

  .وليت کنيميم، احساس مسؤکم درموردشان می دان

ون  کھنه است، بدۀتمام نکات ذکر شده نياز به پروسه دگرگونی خود ودوری جستن از کليه عادتھای بغرنج و پيچيد

  .لغزش و عدم پايبندی به اصول و بدون اپورتونيسم و سکتاريسم

ما بايد مشترکاً اين پروسه را نيز درمورد بحث قراردھيم، آن را ارزيابی کنيم و با انتقاد وانتقاد از خود مکرراً نتيجه 

  .گيری کنيم

  .اين منازعه بايد از طريق شرکت در بحث فرھنگ پرولتاريائی صورت گيرد

 کافی رشد نکرده اند، امروز ما نمی ۀبا درنظر گرفتن اين که ھنوز به طورکلی احزاب و سازمانھا به اندازالبته، 

  . زيادی بدون بار سنگين نھادن به روی دوش نيروھای خود، گسترش دھيمۀتوانيم کار انترناسيونال را تا درج
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گيريم و پروژه ھای خودرا دريک پروسه به ھمين دليل ما بايد اصل متمرکز ساختن نيروھای خود را خوب فرا 

  .تدريجی و منظم توسعه دھيم

ی و مواد بنيادی و ئحتی دراين کنفرانس پايه گذاری ما به خاطر ضرورت بايد خودرا دربحث و تصويب اسناد پايه 

  .ھم چنين به کارگيری کادرھای الزم برای ساختمان انترناسيونال محدود کنيم

  . بی شماری نيست که ما ھنوز قادربه پر کردن مفاد آن تحت شرايط کنونی نيستيمالزم به دادن قطعنامه ھای

مداران خرده بورژوازی است که عالقه مند دادن نوشته  جدا کردن تئوری از پراتيک يکی از معايب بزرگ سياست

  .ھم نيستندھا و قطعنامه ھای فراوان اند  ولی حتی قادر به شروع عملی ساختن آنھا

  .ز ھمين شروع کار ما نبايد گرفتار اين عادت بشويم و واقعاً کارھائی را انجام دھيم که تعھد به انجامشان داده ايما

  . اين اصل را راه نمای خود قراردھيمءما بايد ازابتدا

  .يزدته از وحدت تئوری و پراتيک برمی خبزرگ ترين قدرت متقاعدکننده پيوس

کرد که وظائف واقع بينانه ای را تنظيم کنيم که بعداً می خواھيم با تمام عزم، تمرکز نيروھا به ما کمک خواھد 

  .انضباط و اعتبار انجام دھيم

  . خوب ھستند و پتانسيل آن پايان ناپذيرICORچشم اندازھای 

  .نکته اين جاست که اين چشم انداز ھا را ماديت بخشيم

  .نشان د اده شوداين عالقه مندی مشترک، بايد در اين کنفرانس بنيادی 

   !ICORبه  پيش با 

  !مرگ بر سيستم جھانی امپرياليسم 

  !پيش به سوی سوسياليسم 

  .سس ھم اکنون گشايش می يابدمؤکنفرانس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لمانارھبر حزب مارکسيست ـ لنينيست *  

 

  


