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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ايکور
 

ھمکار پورتال: برگردان از  
 
 

  پيشنھاد برای قطعنامۀ ايکور در مورد افغانستان
  

٤/٣/٢٠١١  

  
نموده و آن را اشغال   به افغانستان حمله ٢٠٠١امريکا و دول عضو ناتو  در ماه اکتبر 

برای پوشاندن ماھيت امپرياليستی و اعمال و اھداف خويش، آنھا ادعا .  نظامی نمودند
کردند که برای نجات مردم افغانستان از شر طالبان و القاعده، اعمار مجدد افغانستان، 

اين ادعائی بود که .  تأمين دموکراسی،  حقوق زن و حقوق بشر به اين کشور آمده اند
در عوض، آنھا مصروف کشتار افراد ملکی، ساختن مراکز .  رگز جامۀ عمل نپوشيدھ

دايمی نظامی، اعمار سرک ھا ميان مراکز نظامی، فعال ساختن سيستم مخابرات در 
 ستراتژيک –افغانستان برای مقاصد حمل ونقل و استخباراتی و رسيدن به اھداف جيو

  .    خود  اند

 
با بمباران و )  طالبان(امپرياليستی و تند روان اسالمی در حال حاضر، اشغال گران 

ھر يک حضور جانب .  حمالت انتحاری، روزانه در کشتار مردم ملکی افغان فعال اند
  .دانند مقابل را توجيه برای کشتن مردم ملکی می

  
برای توقف تجاوز امريکا و صدور تروريزم به افغانستان، ما به خارج کردن دايمی 

لی  امريکا و ناتو از افغانستان و ختم صدور تروريزم از بيرون به اين قوای اشغا
مکلف است که برای )  ICOR(تشکيالت اعضای ايکور .  ورزيم کشور اصرار می

  .  اخراج قوای کشور ھای خود که افغانستان را در اشغال دارند، مبارزه نمايند
  

  زنده باد افغانستان آزاد و مستقل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  ران امپرياليستی و شرکای ارتجاعی آنھاسرنگون باد اشغالگ
  

  :امضاء
سازمان مارکسيست لينينست ھای افغانستان، حزب کمونيست ھند، حزب کمونيست 

  اندونيزيا و حزب رنجبران ايران
  

  :يادداشت
" ايکور"از موضع ھماھنگ کننده کنونی عمومی " انگل"، آقای ٢٠١٠وقتی در اکتبر 

 صادر نموده بود، و در آن اسمی از افغانستان و "ايکور"ھائی را که مه قطعنا
يک تن از متصديان پورتال دپلوم ؛ ، بيان داشتمحکوميت متجاوزان در آنجا شنيده نشد

را انتقاد نموده خواھان توضيح " ايکور"، با صدای بلند حرکت "معروفی"انجنير خانم 
کوشيد تا " انگل"ای ھرچند در ھمانجا آق. علنی در قبال آن سکوت توطئه آميز گرديد

داليل آن عدم تذکر را به زعم خود ارائه دارد، مگر تمام شرکت کنندگان متوجه شدند، 
  .که آن فراموشی ھيچگاھی توجيه پذير نيست

دست " ايکور"ھمچنان وقتی در اوايل اپريل، پورتال به نشر فارسی قطعنامه ھای 
 صراحت با به شدت انتقاد نموده يازيد، باز ھم از سکوت در قبال تجاوز بر افغانستان

ابراز داشت که از چنان حرکتی بوی دفاع از خط خاينانۀ بورژوازی خودی به مشام 
  .می رسد

به ارتباط محکوم نمودن تمام " ايکور"وقتی اکنون به پيشنھاد کنونی کنفرانس منطقه ئی
خوريم اشکال تجاوز و دفاع از حق مردم افغانستان در تعيين سرنوشت شان بر می 

ضمن آن که اين حرکت را گامی به جلو دانسته و آنرا برای امضاء کنندگان آن پيشنھاد 
  :تبريک می گوئيم، الزم است بيفزائيم

را در کشور ھائی امپرياليزم تبارز علنی سياست جنگ و خون که در مقطع کنونی 
اقت در  می توان به وضاحت مشاھده نمود، ميزان صدچون افغانستان، عراق و ليبيا

پيشبرد امر مبارزه ضد امپرياليستی تمام احزاب و نيروھای اجتماعی را نيز می توان 
در ھمين قضيه محک زده، مدافعان واقعی انترناسيوناليزم پرولتری را از حرافان 

  .وجيزه گوی و دستيارامپرياليزم در ھمين ميدان از ھم جدا نمود
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