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 MLOA: فرستنده

  ٢٠١١ اپريل ٢٥

 
 ICOR) ئیآسيا(ی ئگزارش کنفرانس قاره 

رھندوستان به  کنفرانس مذکوردردھلی جديد پايتخت کشو٢٠١١طبق برنامۀ ترتيب شده به تاريخ دوم وسوم اپريل 

ھای انقالبی ازکشورھای دراين جلسه احزاب وسازمان .  دايرگرديدCPI (ML)ميزبانی حزب کمونيست ھندوستان 

از افغانستان سازمان . ، پاکستان، نيپال واندونيزيا دعوت شده بودندافغانستان، ايران، ھندوستان، بنگالديش

ھمچنان . است، شرکت داشت  ICORز بنيانگذاران  که خود يکی ا MLOA ليننيست افغانستان –مارکسيست 

لمان به عنوان ھماھنگ کنندۀ عمومی ايکور نيز ا ازکشور MLPD   حزب مارکسيست لنينيست المانت اعزامیأھي

 .اشتراک ورزيده بود

  Stefen Engel ھند به عنوان ميزبان جلسه آغاز يافت و سپس CPI (ML) نماينده ئیکنفرانس با خوش آمد گو

ھمچنان وی آجندای .  وھمآھنگ کننده عمومی ايکورگزارش سياسی مفصلی به جلسه ارائه کرد MLPDبررھ

  .خر مواد به تصويب رسيدأجائی ھائی در تقدم و ته پيشنھادی جلسه را قرائت کرد که با جاب

ارش اولين گز. درجلسۀ بعد از ظھر نوبت به گزارش ھای کشوری احزاب وسازمان ھای شرکت کننده رسيد 

درين گزارش تجاوز به افغانستان و اشغال آن کشور توسط امپرياليسم .  افغانستان بودMLOAت اعزامی أازھي

، دموکراسی تروريسم، بازسازی رھبری امريکا و متحدين مرتجع شان محکوم شده وشعارھای مبارزه باه جھانی ب

، پس آن چھره کريه جنگ طلبانه  امريکا درويژهه ، بکه امپرياليسم جھانی ماسک ھای فريبی خوانده شد... و 

می  غانستان رافوعده ای ساده انديش وطن ما ا آن ماسک مردم خود با پوشانيده است و متجاوزش را ويرانگر و

ارمغان دموکراسی  و  دارد قرار بدترين وضعيت بحرانی در طول تاريخ خود افغانستان  ھم اکنون در. فريبد

چپاول  آدم ربائی، غارت و ، اختطاف ياءمخدر، فساد، فحشا به مواد ، اعتيادمرضبيش ازحد،  امريکائی فقر

روکرات ھای فروخته شده مرتجع فوندامنتاليست جنگساالرو ببيرحمانه منابع سرزمين ما توسط امپريالسيم و ايادی 

 بحران دامنگير از MLOAھکذا درگزارش . شود به امپرياليسم است که درتاروپود افغانستان تنيده شده و می

فرھنگی، سياسی و اجتماعی سخن رفته بود که جنبش چپ وانقالبی را نيز در خود احتوا کرده است و مسائل متعدد 

ت اعزامی گان مطرح شد که سخنگوی ھيأاالتی پيرامون اوضاع افغانستان از جانب شرکت کنندؤپس ازآن س. ديگر

MLOAئيد و استقبال گرم کنفرانس روبروشدأ به آنھا پاسخ داد که با ت.  

االت ؤدر تداوم آن به نوبت، ھمه شرکت کنندگان طی دو جلسه گزارش ھای کشوری شانرا ارائه کردند و به س

  .مطرح شده پاسخ دادند
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ن شدند، که اين ييول مالی و بازرس مالی تعؤمآھنگ کننده کنفرانس آسيائی ، مست ھأدر اين جلسه ھمچنان ھي

  .ھا بردوش نمايندگان ھند، نيپال وافغانستان گذاشته شدليت ؤومس

ت رئيسه ايکور يکی درمورد ھمبستگی با مردم جاپان و تقبيح عوارض بد انرژی اتومی أه ازطرف ھيدو قطعنام

قطعنامه ديگر جھت ھمبستگی با خلق ليبيا و تقبيح تجاوز امپرياليست ھا . پيشنھاد شد که به تصويب کنفرانس رسيد

 در تقبيح MLOAت افغانی أديگری توسط ھيقطعنامه . ک آنکشور  طرح شد که از جانب کنفرانس پذيرفته شدبه خا

تجاوز و اشغال افغانستان، طرد بدون قيد و شرط تمام عوامل تجاوز و اشغال و سپردن سرنوشت کشور به دست 

 واستقبال حاضرين قرارگرفته و تصويب ئيدأمردم آن وھمبستگی کامل با مردم افغانستان پيشنھاد گرديد که مورد ت

 در ھمبستکی با مبارزات طبقۀ کارگر کشورھا و خلق ھای دربند CPI(ML)ھمچنان قطعنامۀ ديگری توسط . شد

 اين قطعنامه ھا درسايت ايکور قابل مجموع.  پذيرفته شدءوتحت ستم در راه آزادی  شان پيشنھاد شد که به اتفاق آرا

  .ترجمه فارسی آن نيز دردسترس قرارخواھد گرفت دريافت است و به زودی 

 افغانستان ديدارھای دوجانبه باھريک ازاحزاب شرکت کننده داشت وبا آنھا ضمن MLOAت أدرحواشی جلسات ھي

کليه اين احزاب ھمبستگی و حمايت ھمه جانبۀ شانرا ازمردم . تبادل تجربه تحليل ازاوضاع جاری جھانی رسيدند 

  .  ليننيست  افغانستان ابراز داشتند– مارکسيست افغانستان وسازمان

زراعتی درآسيا  ھکذا جلسه به احزاب ھند و نيپال وظيفه داد که برای برگزاری جلسه دھقانی و متخصصين امور

  .کارکنند تا درسال آينده چنين جلسه ای برگزارشود

  .ن رسيدجلسه طبق برنامه به شام سوم اپريل با ھمآھنگی وھمبستگی کامل به پايا

  )MLOA( ليننيست افغانستان–سازمان مارکسيست                                           
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