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  ت اجرائیسخنرانی پايانی کميته ھيأ
   

  بيان شده توسط استفن انگل
  رفقای عزيز،

در بحثھا و گزارشات شان از مبارزه و .  نماينده از مبتکرين پايه گذاری ايکور از راه دورگردھم آمدند٣٠بيش از 

ثری بر واقعيت لزوم پايه گذاری اين سازمان جھانی برای ھم کاری طور مووضعيت کشورشان، آنھا بار ديگر به 

  .عملی احزاب و سازمانھای انقالبی تأکيد کردند

الت رفقای تشکلھای شرکت کننده به مقدار ما از تجارب و مشک. ا خوب بشناسيمما به اين جا آمده ايم که يک ديگر ر

اگرچه اين فقط . از اين رو، ما اکنون اعضای مشترکی در يک تشکل ھستيم. قابل مالحظه ای آگاھی کسب کرديم

وليت را اين مسؤا است، به خاطر اين که ما ھمه  مۀلی است که متعلق به ھمنگی دارد، اين مشکخصوصيت ھم آھ

  . پذيرفته ايم

  .لزوم ايجاد ايکور توسط تصميم اکثريت قاطع انجام پذيرفت

تا آنجائی که به روند ايدئولوژيکی درون ايکور مربوط می شود، ترکيب اين ھمايش، بيان گر آن بود، ترکيب منطقه 

ت مانع از مشکالاين . الت بسياری پيش آمدندمشک. قابل درک نبودی طبيعتاً اين ول. ی ايکور نيز به ھم چنينئ

اين از ما می طلبد که بعد از کنفرانس ھمه را مطلع سازيم که . شرکت رفقای بيشتری در اين کنفرانس بنيادی شدند

وی سھيم اساس حق مساه ايکور در آينده بۀ  در پروسءت بيشتری را تحمل کنيم تا آن رفقامشکالبايد دراين رابطه 

 .شوند

اين بحثھا واقعی بودند وپيوسته متمايل بودند . روی ھم رفته بحث با روحيه ھم بستگی بسيار زيادی صورت گرفت

احساس شرکت کنندگان اين بود که ھمه . به پيداکردن راه حل، حتی اگر اين جا و آن جا اختالفاتی به چشم می خورد

م چنين اين روحيه را من  به خصوص ارتباط می دھم به آنھائی که از ھ. دراين جا خواھان شکل گيری ايکور ھستند

آنھا در تدارک کنفرانسھا و يا در . رأی دادن امتناع کردند تا موضوعات را با رھبری يا حزب خود درميان بگذارند
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ين کنفرانس برای دستيابی به ايکور و تحقق آن، آنھا به طرق مختلفی کمک کردند که ا. تدارک بحثھا شرکت کردند

 اساس ارزيابی از اين مجمع، تصميم ه بءمن بسيار مسرور می شوم اگر احزاب و سازمانھای اين رفقا. عملی گردد

بگيرند که تمام وکمال در ايکور دوباره شرکت کنند و کمک ھای خود را به اين فعاليت انترناسيوناليستی مشترک 

  .برسانند

شايد الزم باشد که ما . تادند که ما بايد برای ديدارھای آينده خودرا آماده تر سازيمطبيعتاً، دراين مجمع مسائلی اتفاق اف

اين برای ما حائز اھميت است که . يک يا تعدادی از قواعد موجود در روشھای مان را دقيقتر اصالح و تنظيم کنيم

يبی و با چنين تجارب متفاوتی يک اين اولين باری بود که ما در چنين ترک. ارزيابی کاملی دراين مورد داشته باشيم

ديگر را مالقات کرديم، و با چنان اختالف ايدئولوژيکی ـ سياسی يک ديگر را پذيرفتيم و با چنان سبک کار حاکم 

له ای خود با  که درھر مسأاين دست آورد عظيمی است، ھر کسی متوجه می شود. دراحزاب به گرد ھم آمديم

بنابراين، اين ضرورت داشت که تجارب متفاوت ما محترم شمرده .  مواجه استتجارب متفاوت پراتيکی و سازمانی

 کوشش کنيم تا به راه حل مورد توافق برسيم، تصميماتی را اتخاذ کنيم که بتوانيم مشترکاً دشود ولی طبيعتاً، می باي

  .درعمل پياده کنيم

 از تشکلھا شرکت خواھند کرد و از اين من اعتقاد راسخ دارم که در کنفرانس جھانی آينده حتی تعداد بيشتری

ما تجارب بسياری را کسب کرده ايم و اين به . فرصت برای ارائه پيشنھاداتی درمورد اين اسناد استفاده خواھند کرد

  . ما کمک خواھد کرد تا درآينده نشست بھتری داشته باشيم

اين . نند ما دراين جا تا به حال چه کارکرديمطبيعتاً، درخارج از ايکور تشکلھائی ھم موجودند و مراقب اندکه بدا

ما . برای ما مھم خواھد بود که اين تشکلھا را از راه درستی که تا به حال درآن قدم نھاده ايم، مطلع و متقاعد سازيم

به اگر چه آنھا ھنوز به عنوان عضو . بايد به آ نھا اجازه دھيم که تا حد امکانشان در فعاليتھای مشترک فعال باشند

ما بايد چنين . ايکور نپيوسته اند، ھمان طور که پيام تبريک حزب کمونيست انقالبی اروگوئه پيشنھاد کرده است

پيشنھاداتی را بپذيريم و فعاالنه راه وروش ايکور را در جنبش انقالبی انترناسيوناليستی و کارگری، برای ترويج 

  .  در پراتيک، عموميت بخشيماساس مواضع انقالبی ه بيشتر پروسه وحدت و يگانگی ب

بعد از ايجاد . ما فقط يک سازمان مشترک نيستيم، بلکه بايد حامل اصلی ھم کاريھای عملی با انقالبيون جھان باشيم

به شرکت کنندگانی که تا به حال در پروسه . آی سی سی منتخب جديد، ايکور بايد مرحله جديد گسترشش را آغازکند

يکور نتوانستند در کنفرانس بنيادی حاضر شوند، فرصت داده خواھد شد تا عضويت تدارک برای پايه گذاری ا

بنا براين، برای پروژه ايکور ما .  ما بايد اعضای جديدی را به ايکور اضافه کنيم. خودرا بر پايه اسناد تصريح کنند

  .کنيمکار تبليغاتی انجام خواھيم داد و با فعاليتھای روزمره مان اين نظر را پياده می 

من . ما در مورد روزھای مشترک مبارزه مان، درمورد پشتيبانی از کنفرانس جھانی زنان و غيره تصميم گرفتيم

معتقدم که تمام اين قدمھای عملی اول ھم چنين آزمايشی خواھد بود که چه گونه در تحقق بخشيدن به تصميمات مان 

  .درمورد ايکور درعمل موفق می شويم

ولی در اين کنفرانس ما ثابت . اين کار دچار يک يا چند اشتباه بشويم، ما تضاد ھم خواھيم داشتما شايد در انجام 

کرديم که با فرھنگ پرولتاری بحث، قواعد مورد توافق ھمه و اراده مشترک، ما قادر خواھيم بود چنين مسائلی را 

  .حل و فصل کنيم

ودم و من به شما اطمينان می دھم که پايه گذاری اين سه سالی است که من به عنوان يک شخص درگير اين پروسه ب

اين به خودی خود . کنفرانس قدم عظيمی است از اولين مذاکرات تا چگونه ما با ھم توانستيم دراين جا کارکنيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 تشکيل ھر جلسه قدمی به جلو بود، در ھر مرحله نکات مشترک تازه ای موجود بود، اما تضاد ھای. مشھود نيست

وافق جمعی حقيقتاً تأسيس کنفرانس بود، و من اعتقاد راسخ دارم که دراين جھت بزرگترين مورد ت.  بودجديدی نيز

  . تحکيم بيشتری صورت خواھد گرفت

 احساس راحتی داشتم، تعدادی از اين ءمن در ميان تقريباً تمام رفقا: من شخصاً مايلم که اين مالحظه را اضافه کنم

بھترين دوستان با ھم مشاجره کرده . ما مبارزه کرده ايم، اما با ھم متحد ھم شده ايم. ختم را تا به حال نمی شناءرفقا

اين حائز اھميت است که بدانيم اين مشاجرات به دوستی ما تحکيم می بخشد و ما با ھم نزاع نمی کنيم که نتوانيم . اند

ثير قرار داده است و ا مرا خيلی تحت تءرفقامن بايد صادقانه بگويم که اين ھم بستگی . به چشم يک ديگر نگاه کنيم

ما پيدا شده است، برای تمرين يک مرحله تازه ۀاز اين جا انگيزه ھای تازه ای برای ھم. به من اميد بسيار می دھد

از اين مرحله قدرت تازه ای نيز . ای از انترناسيوناليسم پرولتاری، مرحله ای که ما تشکل مشترک خودراداريم

  .و ما به طور حتم بايد اين شرايط را بشناسيم و دوستان بيشتری کسب کنيمبرمی خيزد، 

شما تشکر کنم، اول از ھمه از گروه تدارکاتی بين المللی که اين تجمع را ۀ در پايان اين اجالس من می خواھم از ھم

ن شامل رفقای اي. از نظر ايدئولوژيکی، سياسی، سازمانی و عملی به طرزبسيار قابل مالحظه ای فراھم کرد

کردستان شمالی، اس ک ام /ھندوستان، حزب کمونيست م ـ ل ترکيه) ل -م(سازمان انقالبی کنگو، حرب کمونيست 

با قدر شناسی . لمان می گردداسی جمھوری چک، حزب مارکسيست ـ لنينيست پرو و حزب مارکسيست ـ لنينيست 

  !بسيار از گروه تدارکاتی

در پايان آنھا در . برجسته ای که تيمھای سازمانی مختلف چند مليتی انجام داده اندمن می خواھم تشکر کنم از کار 

عمل به ما نشان دادند که امکان دارد کار مثبت دراين جا صورت بگيرد، که ما به خوبی تغذيه شديم، که انتظامات 

  .تضمين شده بود و اينکه تمام کارھا به خوبی انجام گرفت

ايت کننده اجالس تشکر کنم که درترکيبی از اُو آر سی کنگو، ام ال ک پی ترکيه، سی پی من می خواھم از کميته ھد

لمان اترکيه، پی سی ام ال ام بوليوی، و ام ال پی دی از /کردستان شمالی)  تی–ان ک (ام ال ھندوستان، بی پی /آی

 داشته جلسهه اجالس با يک ديگر و در ھر فاصل که طبيعتاً در گذشته ھمکاری نداشته اند، ولی در يک کار متمرکز

اين کار . و سختی را پذيرفت تا قواعد عمومی ما در مورد رويه، برنامه و طرح ھای اجالس تحقق بخشيده شود

اين اتمسفری با شکوه توأم با ھم کاری بود، تمام اين کارھا کنفرانس را . من بسيار لذت بردم. ھميشه آسان نبود

  !تشکر فراوانی به رفقای کميته برگزاری.   ما در نظر داشتيم سوق دادموفقيت آميز به سوی ھدفی که

آنھا از فاصله ھای دور و . و تشکر فراوانی به رفقای نماينده برای کمکھای بی دريغ شان و ايجاد اتمسفر خوب

 آماده کرده نزديک آمده اند، وقتشان را صرف کردند، از مخارج آن و يا سختی ھای آن واھمه ای نداشتند و خود را

شما . نمايندگانی که در اين جا شرکت کردند طبيعتاً، فرستاده اصلی سازمانھا ھستند. بودند که دراين جا کمک کنند

درون سازمان خود ببريد، شما بايد نماينده چيزی باشيد که دراين جا پا به عرصه وجود ه بايد روحيه ايکور را ب

  .گذاشت و مورد تصديق ھمه قرار گرفت

ايان من مخصوصاً می خواھم به دبيران و مترجمينی که اول از ھمه ارتباط ما را علی رغم زبانھای مادری درپ

  .بسياری امکان پذير ساختند تبريک بگويم

  :رفقای عزيز، مايلم که اين مجمع را با شعاھای زير به پايان برسانم

  !کارگران تمام کشورھا متحد شويد

  !تم ديده متحد شويدکارگران تمام کشورھا و مردم س
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  !زنده باد ھم بستگی بين المللی

  !  پيش به سوی سوسياليسم–زنده با ايکور 

                  

  
  
  
 
  
    
  
  


