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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٨٨سرطان 

  

  با تحريم انتخابات، 

 چپ منحرف را بي نقاب سازيم

ياالت متحده امريکا، سناريوی انتخابات رياست درشت به سردمداری ا و اينک بار ديگر امپرياليست ھای ريز و

در افغانستان به راه انداخته و با اختصاص » مھمترين کار دموکراتيک«جمھوری و شوراھای واليتی را به عنوان 

دھند تا با چنين   ھياھو سر میئی و اروپائی مليون دالر، از سازمان ملل تا دولت ھا و رسانه ھای امريکا٢۴٠

بدھند و از سوی ديگر » دموکراتيک«کسو تجاوز عريان و اشغال کثيف شان را پوشانده، رنگ  از يئیشگردھا

درين ميان امريکا ھزاران سرباز ديگر .  کنندئی کمائیبند شان به اصطالح با رأی و انتخاب آبرو برای دولت  قالده

غال وارد کشور ما نموده و لذا شرکت  اشۀ تأمين امنيت برای تنگتر نمودن حلقۀبا دھھا جت و ھليکوپتر را به بھان

  .تواند ھای امپرياليستی چيز ديگری بوده نمی درين انتخابات جز خدمت به پياده نمودن سياست

 مسخره و مضحک انتخابات با سروصدا ھا و حتی با اعالميه از سوی اوباما ھمراه است، اما مردم ۀبا اينکه درام

زيرا مردم از دوران » رساند ا امريکا بخواھد ھمان را به قدرت میھر آنکه ر«دانند که  افغانستان خوب می

يافته اند که باداران کرملين چگونه سگان خلقی و پرچمی شان را يکی پی ديگری بر درھا اين را در عمل  روس

نشاندند و به اين خاطرکوچکترين تمايلی از سوی مردم برای شرکت در اين انتخابات ديده   قدرت میۀاريک

ھياھو راه »  مدنیۀنھادھای جامع«ھا در به اصطالح  ای از مزدوران پروپاقرص امپرياليست شود، اما عده نمی

ای ندارند، درين جا مورد  اينان که غير ازين وظيفه. اندازند تا اگر بتوانند شکلکی برای اين انتخابات بتراشند می

ھا و مدعيان دروغين مارکسيزم در مورد  کسيستبحث ما نيستند، بحث اصلی اين نوشته در مورد موضعگيری مار

  .انتخابات است

شرکت در ھرنوع انتخابات در دوران اشغال کار (شرکت در انتخابات و تشويق مردم به شرکت در چنين انتخاباتی 

ھای دروغين رد کرد، اما  ئیضد مارکسيستی است، اينکه انتخابات رياست جمھوری را با کلمات تند و انقالبی نما

با تمام وجود به پای انتخابات شوراھای واليتی بوسه زد، برای آن کانديد داد، شعار نوشت، پوستر چاپ کرد، تبليغ 
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ش بد بردن، و اين يکرد و مردم را به شرکت در آن تشويق نمود، به معنی گوشت را خوش داشتن و از شوربا

يولوژی پرولتری، ترشيده و به بن بست رسيده ترين برخورديست که تشکالت بی مشی، پشت کرده به ايد سالوسانه

ھای اشغالگران چيز ديگری  جز صحه گذاشتن بر اشغال و در نھايت خدمت به برنامه) جويند به آن توسل می

 ھزار نيروی امريکا و ناتو که به زودی به بيش از يک صد ھزار نفر خواھد رسيد، غير از ٩٠با حضور . نيست

  .تواند ن گذاشتن جز حماقت سياسی چه بوده میمستعمره نامی بر افغانستا

ھا در چنين   مارکسيستۀ مردم چه معنی و مفھومی دارد و وظيفۀ اينکه در يک کشور مستعمره و نيمه فيودالی اراد

ًکشوری چيست، علم مارکسيزم آن را به روشنی بيان داشته و تجارب عملی احزاب کمونيستی، مخصوصا حزب 

 شورا، چراغ ١٢ ۀھای سازمان جوانان مترقی در دور دون و موضعگيری  رفيق مائوتسهکمونيست چين به رھبری

پکت (نيروھای امريکا و ناتو . تواند راه ماست و عدول از آن جز پشت کردن به اين اصول چيز ديگری بوده نمی

اشند و دولت ب دار اصلی کشور ما می مالک و صالحيت) داری زير تسلط کامل امريکا نظامی کرکسان سرمايه

افغانستان، دولتی دست نشانده و مزدوريست که نه تنھا مولود اين نيروھاست بلکه ناف زندگی آن به واشنگتن بسته 

پردازند که اگر يک روز از حمايتش دست  بوده، تمام مصارف نظامی و غير نظامی آن را امريکا و متحدانش می

 پنج سال پيش با به اصطالح رأی مردم به رياست جمھوری رسيد وقتی کرزی. ای خواھد ترکيد بردارند چون پوقانه

ھا را بمباران نکند، اما اوباما برايش مغرورانه  و مدتی قبل با گريه و زاری از بادارش اوباما خواست تا ملکی

شت، ھر جواب سرباال داد که نيروھايش در افغانستان به اين کار ادامه خواھند داد و مردم افغانستان را خواھند ک

ھای مکمل آن چون پارلمان   را به اين نتيجه بايد رسانده باشد که دولت پوشالی افغانستان و ارگان]عقب مانده[ دبيلی

س جمھور، پارلمان و ئيو شوراھای واليتی، چه قدرت و صالحيتی دارند و شرکت در انتخاباتی که چنين ر

تواند؟ اينکه گفته  اختن برگ وطنفروشی چيز ديگری بوده میشوراھای واليتی را انتخاب کند، غير از به ميدان اند

ھای القاعده و طالب به افغانستان آمده و با رفع اين غايله دوباره به  شود که اين نيروھا برای نابودی تروريست می

ھای شان برخواھند گشت، جز شگردی جھت خاک زدن به چشم مردم افغانستان چيز ديگری نيست که اگر  خانه

 سال بر حضور نيروھای اشغالگر در ٩٠ ستراتيژيک برایۀبود، کرزی و سپنتا با امضای معاھد ن میچني

ترين چيزيست که  بنابرين زير چتر چنين استعماری، انتخاب و رأی مردم مضحک. گذاشتند د نمیئيافغانستان مھر تأ

ن جز خروج ارتش اشغالگر از کشور شان اگر قرار باشد رأی مردم افغانستان قابل احترام باشد، اولين انتخاب آنا

  .چيز ديگری نخواھد بود

کدام شان از زنجير غالمی ) کرزی، عبدهللا و احمدزی( در ميان کانديدان به اصطالح مطرح رياست جمھوری 

 ھا رھا اند؟ که اگر ھمين فردا دستوری از کاخ سفيد نه که از سفارت امريکا در کابل مبنی بر کنار رفتن ئیامريکا

. ای مکث نکرده، استعفا خواھند داد شان از کانديداتوری داده شود، ھر سه شان چون باشه ھای روی دست لحظه

 ھا چگونه اين سه تن را درين چند سال بر قدرت سوار کرده و دو تای شان را ئیمردم افغانستان شاھد اند که امريکا

ومندانان جنايتکار جھادی و طالبی تشکيل می دھند  درصد اعضای شوراھای واليتی را ق٩٠. ن نمودندئيچطور پا

 اشغال، فقط تن ۀلذا تکيه زدن در کنار اينان و در ساي. که فکری جز جاسوسی و دريدن ھست و بود مردم را ندارند

  .دادن به خيانت و پشت کردن به انقالب است

 و ننگی از دست اين اشغالگران و قاتالن  که بی ھيچ شرمئینيز با تمام مدال ھا» چپ مدالگير«با اينکه امروز حتی 

ھای چپ که در برابر اشغال موضع مارکسيستی دارند،  زحمتکشان افغانستان به گردن آويخت، زير فشار سازمان

می داد و به م ھا آن را به خورد جوانان معصو که سال» مداخله«را به جای » اشغال«شرم شرمک لفظ 
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اينان در (گيرد، مگر به ھيچ عنوان از شرکت در انتخابات  ه کار میپرداخت، بمی گری اشغالگران  مشاطه

کنفرانس بن، لويه جرگه اضطراری، لويه جرگه تصويب قانون اساسی، انتخابات رياست جمھوری و شوراھای 

شدند، شرکت کرده و از   اشغالگران و انفجارھای طالبان سالخی میئیواليتی در زمانی که مردم با حمالت ھوا

کرزی و مجددی مدال گرفتند و بعد از انتخابات رياست جمھوری که کرزی برنده شد، با بی شرمی نوشتند که دست 

و به اين صورت نتوانستند که از مغازله با اشغالگران و مزدوران » ساالران  جنگۀانتخابات لگد تاريخی بر پوز«

معلوم (دھند  است جمھوری بی ميلی نشان میدل نکنده، با اينکه به شرکت در انتخابات ري) شان دست برندارند

اما به پای شوراھای واليتی سجده زده، برای ) باشد» ساالران  جنگۀلگدی بر پوز«تواند  نيست چرا اين بار نمی

کنند و به اين صورت  آور است، از حاال لحظه شماری می سر رسيدن انتخابات پارلمانی که بسيار پر سود و مدال

ھای  ھا با ھر پديده برخورد طبقاتی دارند و تيوری که مارکسيستئياز جا. و ھم آن را دارنددر انبان ھم اين 

توان شرکت و يا عدم شرکت در انتخاباتی را که  ناپذير رھبران اين ايديولوژی را چراغ رھنما قرار داده، لذا نمی فنا

  .رکسيزم پشت کردگيرد، ازين پرتو خارج دانست و الی که به ما  اشغال صورت میۀزير ساي

اين احزاب که به .  برای رسيدن به قدرت سياسی استئیپارلمانتاريزم مھمترين ابزار و ستراتيژی احزاب بورژوا

داری تمامی  داری اند، در جوامع سرمايه ھای سرمايه شوند و حافظ منافع کمپنی داران تمويل می  سرمايهۀوسيل

ترين  دارند، لذا به جز احزابی که پابند به اين قوانين که شاخصھای اعمال قدرت را در دست  قوانين و ارگان

ھا احترام به مالکيت خصوصی و ارزش اضافی است، نباشند، ممکن نيست به قدرت برسند و به اين  قيدھای آن

لنين و (ر ماھيت سوسياليستی اتحاد شوروی که رھبران بزرگ پرولتاريای جھان ييخاطر وقتی خروشچف در پی تغ

را به عنوان ستراتيژی » پارلمانتاريزم«ھای قھرمان آن را اعمار کرده بودند، برآمد،  با خون بلشويک) ينستال

اما شرکت احزاب .  آن را در آزمون شيلی به روشنی يافتندۀاحزاب ريويزيونيستی قرار داد و جھانيان نتيج» مقدس«

داری که مورد اشغال قرار نگرفته،  رھای سرمايهکشو)  و ھر انتخابات ديگری(کمونيستی در انتخابات پارلمانی 

داری، رشد فکری زحمتکشان و مطرح شدن اين احزاب از نظر ذھنی در ميان   خود اشغالگرند، ماھيت سرمايه

گردد؛ انقالب درين کشورھا با کشورھای  باشد که از آن به عنوان يک تاکتيک استفاده می ھای مردم می توده

ھای  داری انقالب در شھرھا و به شکل قيام ی بسيار فرق دارد، زيرا در کشورھای سرمايهمستعمره و نيمه فيودال

اين . گردد، به عھده پرولتارياست ھا که منجر به سرنگونی سرمايه می رھبری اين قيام. رسد ای به سر می توده

 انتخاباتی را تاکتيک قرار کشورھا تحت اشغال قرار ندارند و به اين اساس احزاب مارکسيستی شرکت در ھر نوع

فرستند تا با  دانش تيوريک و  ھای خود را به پارلمان می داده، با نشان و آرم حزب و سازمان شان بھترين تيوريسن

دانش و  ھای رژيم و ماھيت ضد مردمی آن را افشا و از منافع زحمتکشان دفاع نمايند، نه افراد بی زبان رسا خيانت

ر چيزی را قبول کنند، يک کلمه بر ضد اشغال نگويند و حتی ندانند که کدام کارت را برای  بسته ھ بيسوادی که چشم

توان آن  توجيه و نمی» ئیتند خو«ای باال نمايند، واقعيتی که با ھيچ ژست و ادای انقالبی و   سادهۀلأ مسدئيرد و يا تأ

 نمودن ماھيت ضد مردمی ءبه خاطر افشاھا به رھبری لنين برای شرکت در دوما  تصميم بلشويک. را کتمان کرد

ھای  دولت حاکم بود، نه به خاطر به دست آوردن امتيازھای مادی از دولت مزدور و اشغالی و کسب مدال

داران را بيشرافتی و خيانت به  ھا ھر نوع ھماغوشی با سرمايه امپرياليستی از اشغالگران؛ زيرا بلشويک

در کشورھای اشغالی، شرکت در ھر . کردند شمنان مارکسيزم خطاب می را دئیھا زحمتکشان دانسته، چنين چپ

ھا وظيفه دارند تا طرق مقابله با  د اشغال چيز ديگری نيست زيرا در چنين وضعيتی مارکسيستئيانتخاباتی جز تأ

ری، اين مقابله جز با رعايت کامل اصول پنھانکا.  ميھن شان را از قيد اسارت جستجو کنندئی رھا،اين اشغال 
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ھا بر   پيشاھنگ و زير لوای آن به راه انداختن جنگ خلق با ابزار ديگری ممکن نبوده، تمام تالشۀتشکيل مخفيان

روی تدارک چنين جنگی و تضعيف اشغالگران بايد متمرکز باشند، نه اينکه با شرکت در انتخابات سرکاری برای 

از آنان » دوستانه« ضد اشغال کشور بر زبان نياورد و ای بر دولت پوشالی و قانون اساسی رسميت قايل شد و کلمه

ھيچ !! دريافت کرد» شجاعت«خواست تا جاسوسان شرفباختۀ خود شان را محاکمه کنند و از دست آنان  مدال 

 مائو برده باشد، اين خيانت به ۀ از انديشئیای به اصول مارکسيزم متعھد و بو انقالبی و کمونيستی که ذره

ھای پست خلقی و » اکادميسين«پذيرد جز  ت به بورژوازی اشغالگر را در ھيچ جای دنيا نمیمارکسيزم و خدم

پرچمی که در ھر خم روزگار صد بار مادر وطن را به حراج گذاشته و آن را در زير پای تجاوز و اشغال عريان 

نتخابات و آن را کار شرکت در ا. متجاوزان به ناموس وطن نشسته باشند» شورای انقالبی«انداخته و بر صدر 

آنان »  مدنیۀنھادھای جامع«ھا جلوه دادن، جز ھمزبانی با اشغالگران و مزدوران پست  مارکسيست» دموکراتيک«

 اشغال را بر زبان می آورند و با چشم باز ۀتواند؟ چپ مدالگير و چپ ليبراليزه شده که از يکسو کلم چه بوده می

زند، اما از سوی ديگر بر انتخابات شوراھای  ھای اشغال نفس می چکمهبينند که مادر وطن چگونه در زير  می

 وطن از قيد استعمار و ئیدر شرايط اشغال ھر کاری که در خدمت رھا. کوبند می» دموکراتيک«واليتی مھر 

نی از ھای انقالبی آن را با تيزبي تجاوز باشد، کار دموکراتيک بوده و عکس آن کار انقيادطلبانه است که مارکسيست

  .     سازند به خاطری که زحمتکشان در دام تزوير اشغالگران نيفتند يکديگر جدا می

اين وظيفه را برای حزب و پيروانش با چنان » مسايل جنگ و ستراتيژی« رفيق مائوتسه دون در اثر جاودانش 

جلوه دھد و چشم انقالبيون را گری با ھر زبان و قلمی قادر نيست آن را وارونه  وضاحتی بيان داشته که ھيچ معامله

ھای چين درين است که کشور مستقل و دموکراتيک نيست، بلکه نيمه مستعمره و  ويژگی... «. پر از خاک سازد

در داخل آن رژيم دموکراتيک مستقر نيست ) درحاليکه افغانستان مستعمره و نيمه فيودالی است(نيمه فيودالی است 

کشوريست که در مناسبات خارجی ). در افغانستان رژيم جنايتکار و مزدور(بلکه سيستم فيودالی حکمفرماست 

ازين جھت در چين پارلمانی که مورد . خويش از استقالل ملی برخوردار نيست بلکه زير يوغ امپرياليزم قرار دارد

ب کمونيست  حزۀدرين جا وظيف. استفاده قرار گيرد، نيست و حق قانونی تشکيل اعتصابات کارگری ھم وجود ندارد

المدتی را از سر بگذراند تا به قيام و جنگ برسد، بلکه درست   قانونی طويلۀاالصول اين نيست که مبارز علی

چين نيمه (و چون شرايط مستعمره و نيمه فيودالی امروز افغانستان شباھت با چين آن وقت دارد . »عکس اين است

ًمستعمره بود و دولت بر اقتدار آن مستقيما به وس  اشغالگران ساخته نشده و خونريزان و قاتالنی چون سياف، ۀيلِ

، لذا در شرايط )فھيم، دوستم، ربانی، قانونی، علومی، اسماعيل، اتمر، خليلی، محقق وغيره در رأس آن قرار نداشتند

ت و دون از آن وضعي  مائوتسهۀکنونی شرکت در ھر انتخاباتی، جز فراموش نمودن چين آن زمان و تحليل داھيان

تواند که  دراز نمودن عمر اشغال و گردن نھادن به مشروعيت نظام مزدور و قانون اساسی آن چيز ديگری بوده نمی

توان  ھا خاک زد، نمی ًاگر ظاھرا اين را با ھر لعاب و زرورقی پيچاند و سر زير ريگ فرو برد و به چشم توده

ھا با استفاده از شرايطی که دوما در آن  بلشويک.  را پنھان ساختئیھا واقعيت ضد مارکسيستی چنين سياست

 آن، تبانی ۀھای امپرياليستی و اشغالگران  بورژوازی بزرگ، سياستۀتأسيس شد و با شرکت در آن به افشای چھر

اين بورژوازی برای حفظ نيروھای سرکوب فيودالی و ضرورت سرنگونی اين نيروھا، ضرورت وحدت کارگران 

 سوسيال ھای کثيف ن جنگ امپرياليستی به عنوان يک جنگ ارتجاعی و افشای چھرهو دھقانان، محکوم نمود

دادند، پرداخته و با استفاده ازين موقعيت و اين طريق تالش  ھا که  شعار دفاع از ميھن را سر می ونيستش

در زير ھر بيرقی نمودند تا شرايط ذھنی انقالب را مساعد سازند، نه اينکه برای تمثيل دموکراسی امپرياليستی  می
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ھای پارلمانی را معادل  گردن خم کنند و القاب جالبی از اشغالگران به دست آورند و بيشرمانه شرکت در رقابت

سازمان جوانان مترقی به رھبری انقالبی کبير رفيق اکرم ياری در دوران . ھا در دوما قرار دھند شرکت بلشويک

شد، نه تنھا در آن شرکت نکرد بلکه  با   پارلمانی برگزار می١٢ ۀوردموکراسی نيم بند ظاھر شاھی که انتخابات د

شرکت در انتخابات آن دوره را » مرگ بر انتخابات سرکاری« تحليلی ۀتحليل از وضعيت آن زمان و با  نوشت

يز کردند، ن ھا برايش سينه چاک می تحريم نمود و حتی تاکتيک قرار دادن شرکت در انتخابات را که ريويزيونيست

، ئیمشعل رھا(رد کرد و بر انقالب قھری تأکيد ورزيد، اين در حاليکه افغانستان در آن زمان کشور مستعمره نبود 

، اما )دش بوده استئي اين را جزء اشتباھات سازمان جوانان ندانسته و البد مورد تأئیارگان تيوريک سازمان رھا

بايد مردم را به شرکت در انتخابات شوراھای واليتی تشويق باشد و لذا در زير اين بيرق چرا  امروز مستعمره می

ناميد؟ و آيا اگر چپ مدالگير از شرکت در انتخابات رياست جمھوری » کار دموکراتيک«کرد و آن را بيشرمانه 

کرد؟ فرق اين دو تا چه است که آن را با چنان غضبی  شد، باز ھم از شرکت در آن انکار می چيزکی نصيبش می

  !! سازد  چشم میۀند و خاک پای اين را سرمک رد می

نگاه گذرا به کار پارلمان فعلی که چپ مدالگير در آن شرکت نمود، ھر آدمی با کوچک آگاھی سياسی را به اين 

نمايندگان اين چپ در طول . رساند که چگونه اشغالگران اين چپ را کلوله کرد و در جيب بااليش گذاشت نتيجه می

مان حتی يک کلمه بر ضد اشغالگران نگفتند و پيوسته از آنان خواستند تا مزدوران بنيادگرا و حضور شان در پارل

 انقالبی ناميده، به اين ۀدر راه خدمت به خلق و وظيف» گام بزرگ«کنند و اين را » محاکمه«جنگساالر خود شان را 

باشند، با  می»  جھانیۀجامع«ط که خواھان اجرای عدالت توس»  مدنیۀنھادھای جامع« با ئیآوا صورت با ھم

رسد، خط بطالن کشيدند، تا  ھا و انقالبی که با بازوان زحمتکشان به ثمر می  تودهۀپذيرش کامل اشغال بر مبارز

 خواستند تا چند ئیھای امريکا گک که به درگاه وطنفروشان کميسيون برگزاری انتخابات عريضه برده از گدیئيجا

. را اجازه ندھد به اين پست کانديد شوند) کرزی، فھيم، خليلی، راکتی، عبدهللا، تنی و پدرام(تا از کانديدان جنايتکار 

ًچپ مدالگير از يکطرف اين انتخابات را رسما و قانونا پذيرفت و از سوی ديگر برای افرادی چون اشرف غنی،  ً

رھبری «رثومه ھای ديگر، جواز حبيب منگل، معتصم با مذھبی، ميرويس ياسينی، اکبربای، فی سبيل هللا  و ج

  !!!را صادرکرد» خلق افغانستان

 تزلزل ناپذير ۀھا قرار دارد و مبارز سازمان انقالبی افغانستان با باور به اينکه کشور ما در اشغال کامل امپرياليست

 رياست جمھوری، ای بر انتخابات پوشالی  کشور از قيد استعمار و استبداد در بستر داغ مبارزات تودهئیدر راه رھا

ھای دروغينی  پارلمانی و شوراھای واليتی که جز صحه گذاردن بر اشغال چيز ديگری نيست، تف انداخته و چپ

ھا را از وظايف  بخشند و توده کنند، برای دولت مزدور شکلکی می را که سالوسانه در اين انتخابات شرکت می

  .رساند ، اين دين مارکسيستی را تا حد توان به انجام میسازند، بی نقاب ساخته اصلی مبارزاتی شان منحرف می
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