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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۴ اپريل ٠۴
  

  

  به انتخابات پوشالی زير بال امپرياليزم امريکا

  !مئي نه بگو
  

 حمل برگزار گردد؛ انتخاباتی که زير ١۶غانستان به تاريخ ھای واليتی افو شوراقرار است انتخابات رياست جمھوری 

  .شود  سنگين امپرياليزم امريکا، از سوی دولت پوشالی کابل راه اندازی میۀساي

شود،  ھايشان از سوی امپرياليزم غرب تأمين می خصوصی که بودجهۀھا نھاد و رسانکميسيون نامستقل انتخابات و ده

ھای فرودست افغانستان  که مردم را تشويق کنند تا در روند انتخابات سھم بگيرند؛ اما تودهتمام سعی و تالش شان اينست

ھای بازاری برخوردار شده اند تر از کارشناسان و رسانه درستۀدر جريان سيزده سال اشغال، از نيروی تحليل و تجزي

دانند که  آنان به خوبی می. دارد، پی برده اندو به سياست امپرياليزم امريکا که جز بربادی و تباھی چيزی به ھمراه ن

 وابستگی افغانستان به ۀبرگزاری انتخابات در شرايط اشغال امپرياليستی يعنی حفظ دولت پوشالی کابل و ادام

  .امپرياليزم

خابات دانند که بحث انتخابات شفاف و عادالنه که دولت پوشالی کابل و کميسيون نامستقل انت فرودستان و زحمتکشان می

است و به نفع مردم » مستقل« بيش نيست و اين کميسيون سعی دارد نشان دھد که ئیمعنا زنند، حرف بی از آن سخن می

  .   کند کار می

امپرياليزم امريکا برای ماندن دايمی در افغانستان به رژيمی نياز دارد که با استفاده از انتخابات به عنوان يکی از 

اھراً پشتيبانی مردم را با خود داشته باشد تا بتواند مدعی شود که دموکراسی در افغانستان ، ظ»دموکراتيک«ابزارھای 

ای را به ھدف تشويق مردم برای شرکت در انتخابات پوشالی رياست  به اين دليل، کارزار گسترده. پا گرفته است

دانند که شرکت در انتخاباتی که زير  اما بسياری از کارگران و فرودستان افغانستان می. جمھوری، راه انداخته است

کند و افرادی   وابستگی به امپرياليزم کمک میۀشود، به ادام  و حضور سنگين ناتو برگزار میئی نيروھای امريکاۀساي

کنند، از مزدوران و گوش به فرمانان   حمل با ھم رقابت می١۶ھم که به عنوان نامزدان رياست جمھوری در انتخابات 

برند تا وابستگی و مزدوری شان را به امريکا ثابت  دار امپرياليزم امريکا ھستند و از ھر فرصت ممکن بھره میسابقه
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 در افغانستان ھستند و پس از ئیاين نامزدان بارھا تأکيد کرده اند که خواستار حضور دوامدار نيروھای امريکا. کنند

  . کنند امنيتی را با دولت امريکا امضاء میبار ترين زمان پيمان اسارتپيروزی در کوتاه

 واشنگتن برگزار شود، ھيچ ۀنشاندبنابر اين، انتخاباتی که با پول امپرياليزم امريکا، نامزدان مزدور و توسط دولت دست

در يک چنين وضعيت و شرايطی، نه دموکراسی نھادينه .  آن ھم از پيش روشن استۀی ندارد و نتيجئمشروعيت توده

و نه ھم کارگران و ساير رنجبران افغانستان صاحب آبرو و ) کند  که امپرياليزم امريکا آن را علم میئیادعا(ود ش می

 افغانستان از سوی يک اقليت ئی اختالس، فساد و چور و چپاول داراۀساز اداماين انتخابات زمينه. شوند زندگی بھتر می

  . سوزند، سودی ندارد  دوزخ استثمار و استعمار میمعدود است و برای اکثريت کارگر و فرودست که در

 استعمار و امپرياليزم برگزار و از ۀبرای توده ھای ما اين انتخابات اعتبار و مشروعيت ندارد، زيرا در سايه و سلط

دانی سوی دولت پوشالی که دشمن خونی رنجبران است، مديريت می شود؛ لذا ما به انتخاباِت زير بال امپرياليزم و نامز

م و شرکت در آن را مشروعيت بخشيدن به دولت ئيگو که ھمه طوق مزدوری به بيگانگان را بر گردن دارند، نه می

  :  دانيم و ھمين است که ضمن تحريم انتخابات پوشالی،  به امپرياليزم فرياد می زنيم پوشالی و تجاوز امپرياليستی  می

  به نام انسان ھای که بمباران کردی

  زنيم گر فرياد میيک بار دي

  امريکای قاتل

  غرش فريادھای مان يانکی ھا را فراری خواھد داد

  ی که سوزاندیئی که بمباران کردی، زندگی ھائسرزمين ھا

  ھنوز حقشان گرفته نشده است

  گرفته نشده است

  راه فراری نيست برايت امريکا

  در اينجا ما ھستيم

  تا ما ھستيم راه بسته است برايت امريکا

  نجا ما ھستيمدر اي

  ما خلقيم

  تا استثمار، اشغال و تجاوزی است

  نبرد برای استقالل نيز خواھد بود

  ما خلقيم

 )اميت ايتلر.   (تا ما ھستيم راه بسته است برايت امريکا

  

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩٣ حمل ١۵

  

 


