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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
 MLOA: فرستنده

  ٢٠١١ اپريل ٠٤
  

Decisions of F.C.(ICOR)-(No.٥ and ٠ ٦f Contents) 
Ranjbar ٦٧ – Nov.٢٠١٠  

  
  سس ايکورتصميمات کنفرانس مؤ

  ICORوظايف عملی 

ICORز پروژه ھای انترناسيوناليستی برای ھماھنگ کردن جنبش طبقه کارگرپشتيبانی می کند ا.  

 و کنفرانس انترناسيونال معدن چيان ٢٠١٢اين پشتيبانی شامل شورای انترناسيونال کارگران اتومبيل سازی درسال 

  .می شود) با احتمال قريب به يقين (٢٠١٢درسال 

 درونزوئال ٢٠١١ چفرانس جھانی اکثريت زنان مستقل از چھارم تا ھشتم مارايکور از تدارک فعال و برگزاری کن

  .پشتيبانی می کند

ليغ را تب لنينيستی -ايکور ھم کاری و توافقات دو جانبه و چندجانبه برای پشتيبانی متقابل در حزب سازی مارکسيستی

  .و ترويج می کند

  تارنمای ايکور

  :راه می اندازدايکور تارنمائی را در خدمت اھداف زير 

علنی ايکور به عنوان شکل سازمانی انترناسيونالی، تصميماتش، پروژه ھای مشترکش و موضع گيريھای ۀ ارائ*   

  .سياسی اش

  . ايکورۀجلب عضويت سازمانھای جديد با دادن اطالعات درمورد فعاليتھا و توسع*   

  .رساندن اطالعات متقابل و معاوضه زنده بين اعضای ايکور*   

  .داشتن امکان ارتباط گيری برای احزاب و سازمانھا، سازمانھای انترناسيوناليستی و جمعيتھا و افراد با ايکور*   

  .اين تارنما منحصراً نوشته ھائی را که درتوافق با مواضع ايکور باشد، منتشر می نمايد

  . يک بار در ماه دراين تارنما درج نمايدھر حزب يا سازمانی می تواند مقاله يا اطالعاتی را که خود انتخاب می کند

ی ئی و منطقه ئبه کميته ھای ھم آھنگی قاره . وليت سياسی، سازمانی و قانونی تارنما مربوط به ايکور می باشدمسؤ

  .ی را تضمين نمايندئی و منطقه ئی قاره که به ھمين طريق مسؤوليت تارنماتوصيه می شود 
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  پرچم و نشان ايکور

  .بر روی آن درست خواھدکرد" ايکور"را با حروف ) از پارچه قرمز(رکی ايکور پرچم مشت

  .ول طرح اين نشان می باشدمسؤ ) ICC(کميته ھم آھنگی بين المللی . ايکور نشانی درست خواھدکرد

  روزھای مبارزاتی مشترک

سازند که آگاھانه و اعضای ايکور خود را موظف می دانند که طبقه کارگر و توده ھای مردم سراسر جھان را مطلع 

  .کسيون بين المللی زير شرکت کنندامشترکاً درچھار روز 

اين روز درکنگره مؤسس .  سال اخير بوده است١٠٠ اول ماه می، روز مبارزه جھانی طبقه کارگر در بيش از – ١

مناسبت اين روز به .  که در پاريس تشکيل شد به تصويب رسيد١٨٨٩انترناسيونال دوم سوسياليستی در سال 

  .، انتخاب شد١٨٨٦ ساعت کار در اول ماه می ٨سرکوب خونين مبارزه کارگران شھر شيکاگو برای  

انتخاب اين روز برمی گردد به تصميم کنفرانس .  به عنوان روز جھانی مبارزه برای آزادی زنانچ مار٨ – ٢

  . در کوپنھاگ١٩١٠جھانی زنان سوسياليست در سال 

مبر بايد روز جھنی مبارزه عليه ھشتم يا نھم می، ششم اگست يا اول سپتنن ملی،  در ھر کشوری، طبق س– ٣

 ١٩٤٥گست ا روزی بود که فاشيسم ھيتلری شکست خورد؛ در روز ششم ١٩٤٥ھشتم می . فاشيسم و جنگ باشد

  . روز شروع جنگ جھانی دوم بود١٩٣٩اولين بمب اتمی به شھر ھيروشيما انداخته شد، و اول سپتمبر 

روز جھانی مبارزه .  تعيين شودديبا در شروع ماه دسمبر يک روز جھانی مبارزه برای حفظ محيط زيست می – ٤

 ، به مناسبت برگزاری ٢٠٠٩در دسمبر .  به اين طرف تعيين شده بود٢٠٠٥عليه فاجعه زيست محيطی از سال 

ی ئت دست به اعتراض توده  ضد تخريب محيط زيسه کشور ب١٠٠کنفرانس محيط زيست در کوپنھاگ، دربيش از 

روز جھانی مبارزه برای حفظ محيط زيست ايجاد يک جبھه بين المللی مقاومت فعال برای نجات محيط . زده شد

 . زيست را ايجاب می کند

  ايجاد مبادله فرھنگی و ادبياتی بين المللی 

ی را برای سازماندھی مبادله ايکور موظف شده که قدمھای مشخص) آی سی سی(کميته ھم آھنگ کننده بين المللی 

  .فرھنگی و ادبياتی بين المللی برداشته و در اين جھت کليه ابتکارات را به کار ببندد

اطالعات درمورد انتشارات اعضای ايکور و ترجمه آنھا به انضمام جزئيات قيمتھا و منابع به کارگرفته شده به 

  .اھد شدشکل کاتالوگ تھيه می گردد و در تارنما نيز منتشر خو

  :به عالوه، فعاليتھای فرھنگی و مبادالت فرھنگی بايد ارتقاء يابند نظير

  .گروه ھای موسيقی و اجرای تئاتر، رويدادھا و تورھا، فيلم ھا، موسيقی و متن شان در رسانه ھا ، ھنر ھا و صنايع

  استفاده از فرمول بنديھای پذيرفته شده در تمام اسناد بنيادی ايکور

 قبلی درمورد موضوعات يک سان، مثل اصول سازمانی يا ارزيابی مربوط به کالسيکھا ۀای اتخاذ شدفرمول بنديھ

  .بايد به طور يک سان در کليه اسناد بنيادی بعد از مورد قبول قرار گرفتن استفاده شوند, )مارکسيستی(

  "بشريت"استفاده از اصطالح 

  .کار می رودبه " بشريت"در کليه اسناد به زبان انگليسی اصطالح 

   می شوددرمورد استفاده از لغاتی که در آن مذکر ومؤنث آورده
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لمانی، بيشتر لغات به کارگرفته شده درمورد اشخاص مثل ھماھنگ کننده کل، ادر ترجمه پيشنھادادت به انگليسی و 

 کلی زنان کارگر و زحمت با ھدف پشتيبانی از خواسته و دستاورد. نماينده و غيره از شکل مذکر استفاده می گردد

به عنوان مثال ( کش، اين لغات تغيير خواھند کرد و به جای آنھا از ھر دو کلمه مذکر و مؤنث استفاده خواھد شد 

.:etc in/die, Vertreter/der  ,her/his(.اين به صورت مناسبی درھر زبانی آورده خواھد شد .  

   *     *     * 

General resolution 

 مومیتصميمات ع

فريقائی دربرابر اين اوليت جوانان مھاجرت و مسؤ"ن کنفرانسی در مورد ی برای برپا کردئابتکار کنفرانس قاره 

  "بحران

وليت جوانان سؤمھاجرت و م" فريقا که بايد درموردای ئسس ايکور از ابتکار تشکيل کنفرانس قاره مؤکنفرانس 

  .نی می کندتشکيل دھد، پشتيبا" فريقائی درمقابل اين بحرانا

  "الت مواجه شده در جبھه کشاورزیمشک"ی برپا کردن کنفرانسی درمورد ابتکار کنفرانس قاره ای آسيا برا

  -سس ايکورمؤ قطعنامه کنفرانس -

" الت مواجه شده در جبھه کشاورزیمشک" آسيا درمورد یئسس ايکور از ابتکار تشکيل کنفرانس قاره مؤکنفرانی 

  .پشتيبانی می کند

  

  

  


