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Resolução da ICOR:

Condenamos a resolução anticomunista do Parlamento Europeu

Nós, os Comunistas da ICOR e dos Amigos ICOR, condenamos a aprovação da resolução do Parlamento
Europeu de 19 de Setembro de 2019. Esta resolução, hipocritamente chamada “Importância da memória histórica
europeia para o futuro da Europa”, reclamar pretender honrar as “vítimas dos regimes totalitários”, no entanto trata-
se tanto de um insulto à sua memória, como também ao movimento revolucionário internacional e à honrosa história
da construção socialista. Esta resolução é tomada por algumas das potência imperialistas mais criminosas,
cujo poder foi erigido sobre milhões de corpos.

Esta resolução serve três propósitos:

- Atacar o legado dos Estados Socialistas e os Estados da Democracia Popular, bem como da revolução
Russa. Ela é construída baseada em mentiras, distorções históricas ou em amálgamas de calúnias. A sua ambição
é apresentar a União Soviética Socialista e Internacionalista, dirigida pelo J.Estaline, como a contraparte do Terceiro
Reich, como seu equivalente, seu aliado. Este trabalho pretende minar a simpatia pelo comunismo e caluniar o
papel do Povo e Exército Vermelho Soviético na final derrota do fascismo.

- Serve, encobertamente, para reabilitar a cruzada genocida anticomunista, racista e antissemita do Terceiro
Reich fascista contra a União Soviética. Contribui também para manchar a memória das vítimas deste regime e
de quem lutou contra ele com armas nas mãos.

- Trata-se de uma provocação. Apesar de a Rússia actual não ter nada em comum com a URSS, o povo
russo, no entanto nutre historicamente um grande prestígio pela sua resistência Antifascista. Aliás, esta
página da história permanece um símbolo para as massas na Rússia.

Até recentemente, nenhum historiador sério se atreveria a posicionar-se de tal maneira. Há agora uma
direcção ultrarreaccionária e protofascista de rápido crescimento entre os historiadores baseada num
anticomunismo aberto e agressivo. A resolução é essencialmente baseada nisto.

Nesta base, os Estados imperialista que, através desta resolução, se apresentam como a vanguarda da liberdade
e da democracia, não foram relutantes em apoiar os mais reaccionários regimes e forças, dentro e fora da
Europa. Há um grande número deles na UE! Hungria e Polónia são dirigidos por reaccionários encarniçados.
Mesmo os Estados dirigidos por liberais estão a mostrar benevolência perante as figuras mais sombrias da
história. Na França, aquando o centenário do armistício de 1918, a figura do Marechal Pétain, um colaborador do
fascismo hitleriano, foi celebrado.

A UE está a endurecer o seu tom contra as organizações comunistas e a sua história porque, tanto ontem
como hoje, anda um espectro pela Europa: o espectro do Comunismo. As políticas reaccionárias, liberais e
antipopulares geram lutas. Estas lutas progridem a consciência das massas populares e incansavelmente as
dirige em direcção às organizações proletárias e revolucionárias.

A UE pode proibir os nossos símbolos, censurar a palavra “Comunismo”, profanar a nossa história mas isto
não os salvará! A força das organizações revolucionárias é extraída da luta de classes. Isto é confirmado, dia
após dia, pelo agudizar geral das contradições no sistema imperialista mundial. Os capitalistas não conseguem
abolir tais condições nem abolir os comunistas! Tratam de desviar a raiva das massas para os moinhos dos
movimentos populistas reaccionários, porém esta manobra apenas funciona temporariamente. Quaisquer que
sejam as condições, qualquer que seja a pressão exercida sobre as organizações de luta proletárias, os
capitalistas, no melhor dos casos, prolongam a sua própria queda.

Nós Comunistas, opomo-nos a estas manobras para intoxicar as massas, estas manobra de censura! Também nos
opomos a estas provocações dirigidas contra o povo russo e os povos da antiga URSS. Não aceitaremos a
confusão ideológica nem a escalada militar e a guerra para servir os interesses dos capitalistas.

Proletários de todos os países, Uni-vos!

Proletários de todos os países e povos oprimidos, Uni-vos!

www.icor.info
www.amigosicor.pt

http://www.icor.info


Signatários (a partir de 3 de Março de 2020 , são possíveis mais signatário):

1. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organização Revolucionária do Congo), República
Democrática do Congo

2. CPK Communist Party of Kenya (Partido Comunista do Quénia)
3. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquinos, Linha

Proletária)
4. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da África do

Sul (Marxista-Leninista))
5. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista),

Tunísia
6. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organização Marxista-Leninista do

Afeganistão)
7. CPB Communist Party of Bangladesh ( Partido Comunista do Bangladesh)
8. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista da

Índia (Marxista-Leninista) Estrela Vermelha)
9. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletário do Irão)
10. NCP (Marchal) Nepal Communist Party (Marchal) (Partido Comunista do Nepal (Marchal))
11. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal ( Frente Republicana do Povo Patriótico do

Nepal)
12. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
13. PR-ByH Partija Rada – ByH ( Partido trabalhista – Bósnia e Herzegovina)
14. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da Alemanha)
15. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidade Comunista Lyon), França
16. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária), França
17. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Curdistão do Norte-

Turquia))
18. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo)
19. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organização da comunidade da Juventude

Húngara)
20. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos
21. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da Suíça)
22. VZDOR VZDOR - strana práce (Resistência - partido trabalhista), Eslováquia
23. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista

Comunista Turquia / Curdistão)
24. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do

Movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia
25. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente)
26. PPP Partido Proletário do Peru
27. PC (ML) Partido Comunista (Marxista-Leninista), República Dominicana
28. PS-GdT Plataforma Socialista – Golpe de Timón, Venezuela
29. PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai
30. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da Austrália

(Marxista-Leninista))
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