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  سازمان انقالبی افغانستان: ارسال از

 ٢٠١٢ نومبر ٠۵

  

  ٢٠١٢مبر  ـ نو١٣٩١ ]عقرب[، آبان  ماه٧۶، نشريۀ الکترونيکی حزب کار ايران، شماره یتوفان الکترونيک

  

  به با سازمان انقالبی افغانستان پيرامون اوضاع  افغانستانمصاح
فرصت را مغتنم شمرده مصاحبه ای به صورت . افغانستان فرا می رسدۀ زودی يازدھمين سالگرد اشغال وحشيانه ب

ن می رزمد اه در افغانستان حضور دارد وعليه  متجاوزمکتوب در مورد افغانستان با سازمان انقالبی افغانستان ک

مريکا و متحدين ارتجاعی اش را احزب ما ازھمان آغاز، قاطعانه اشغال افغانستان توسط امپرياليست . انجام داده ايم

. محکوم کرده و از ھيچ کوششی در افشای استعمارگران و ھمبستگی با خلق برادرافغانستان دريغ نورزيده است

ی آنھا که ھر ئ، و منطقه يست ھا و نوکران ايرانی، افغانالکنونی گامی در افشای ھرچه بيشتر امپريۀ باشد تا مصاحب

روز با جعل و دروغ به قلب حقايق و کتمان بمباران روستاھا و کشتار و ويرانی می پردازند و از استعمار، فضليتی 

  .در افغانستان سخن می گويند، باشد» دموکراسی و آزادی«ساخته و از 

  ت تحرير توفانأھي

  ٢٠١٢ سپتامبر ١٣٩١ ]سنبله[شھريورماه

  

يازدھمين سالگرد اشغال افغانستان قرار داريم و کشتار مردم بيگناه ھم چنان ادامه ۀ رفقای عزيز، در آستان:الؤس

دورنمای خروج نيروھای متجاوز از افغانستان را چگونه می بينيد؟ آيا قدرت گيری دموکرات ھا با  شما. دارد

  يری بر افغانستان داشته است؟ شما اوضاع را چگونه می بينيد؟تأث» بارک اوباما«انتخاب رياست جمھوری 

  :سازمان انقالبی افغانستان

سازمان . سپاسگزاری نمائيم» توفان«مصاحبه، از رفقای ۀ قبل از ھمه اجازه دھيد به خاطر فراھم نمودن زمين

ۀ ن توانای توده ھای ستمکشيدانقالبی افغانستان باور دارد که نيروھای اشغالگر امريکائی تا زمانی که با دستا

. گاه کشور ما را ترک نخواھندکرد ما چخ نشوند، ھيچۀ افغانستان تحت رھبری حزب مارکسيستی از سرزمين سوخت

در تقالی دست (موقعيت ستراتيژيک افغانستان و ھمسايگان اتمی چون روسيه، چين، پاکستان، ھندوستان و ايران 

 ھای زحمتکش افغانستان حضور نظامی، استخباراتی و ملکی ها ريختن خون توددارد تا ب می ، امريکا را وا)يابی
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جديد از ۀ خود را با چنگ و دندان حفظ نمايد؛ از سوی ديگر منابع طبيعی زيرزمينی، موادمخدر و آزمايش اسلح

 در رأس سوی امريکا و متحدان در افغانستان، عطش ماندن در سرزمين ما را از سوی امپرياليست ھای مختلف و

 افغانستان را ٢٠١۴ ، قرار است نيروھای خارجی در سالطوری که گفته می شود. ھمه امريکا بيشتر می سازد

ترک گويند، اما آنچه از فعاليت ھای نظامی و ساختمانی امريکائی ھا پيداست، اين که نيروھای نظامی امريکا پايگاه 

کار در برخی از پايگاه ھای نظامی از سال . ز آنھا کار بگيرندھای خود را طوری می سازند که بتوانند ده ھا سال ا

وزير خارجه امريکا ھيلری کلنتن در نوشته ای درمورد افغانستان در .  آغاز و تا حال به پايان نرسيده است٢٠٠١

 که خواستار خروج) امريکائی ھا(نگاشته است که اين تازه شروع کار است و آنانی که » فارن ميديا پاليسی«

نيروھای امريکائی از افغانستان ھستند، نمی دانند که ما برای چه به آنجا رفته بوديم که با اين عجله از آن برآئيم؛ ما 

که  اين گفته ھا به خوبی نشان می دھد که افغانستان جائی نيست. ين منطقه نياز داريم، نرسيده ايماھنوز به آنچه در

  . برايند و به اين آسانی آن را از دست بدھنداشغالگران امريکائی به اين زودی از آن

طوری که (نه تنھا وضعيت در افغانستان را بھبود نبخشيد » بارک اوباما«قدرت گيری دموکرات ھا با انتخاب 

بلکه با گذشت ھر روز جنايات امپرياليست ھای امريکائی در کشور ما سير صعودی را ) برايش تبليغ می کردند

انتخاب . ر داديير و تبديل چھره ھا و مھره ھا تغييامپرياليزم را نمی توان با تغۀ ايتکارانخصلت جن. پيموده است

خونريز ۀ منحثی اولين رئيس جمھور سياه پوست در تاريخ امريکا در حقيقت ماسکی بود بر چھر» بارک اوباما«

ی کنند که از سراپای آن ھر دو برای نظامی خدمت م» جمھوری خواھان«و » دموکرات ھا«. امپرياليزم امريکا

برای گردانندگان سياست امريکا، تنھا چيزی که در اولويت قرار دارد، . خون خلق ھای تحت ستم و اسير می چکد

 پيھم ۀمنافع امريکا و ھژمونی آن است، حال اگر اين منافع توسط بوش بھتر تأمين شده بتواند، او را برای دو دور

ستی چون اوباما که با انتخابش بسياری از ساده لوحان فکر می کردند امريکا از روی کار می آورند و اگر سياه پو

در پيش خواھد گرفت، او را روی قدرت می آورند » رييتغ«را با » صلح«سياست جنگ، دست خواھد کشيد و راه 

د، برباد رفتن ملت ين ميان برای امپرياليست ھا ھرگز اھميت نداراآنچه در. و برای بار دوم نيز انتخابش خواھندکرد

ھا، به خاک و خون کشيدن توده ھا، ويرانی کشورھا و نابودی فرھنگ ھاست، لذا نه بوش و نه اوباما و نه ھيچ 

  .ديگری در امريکا می تواند در کشورھا به ويژه کشور ما تأثير مثبتی داشته باشدۀ چھر

  

 خروج نيرھای بی قيد و شرط ارتش متجاوز  بسياری از نيروھای اپوزيسيون ايرانی از طرح خواست فوری:ؤالس

 جريانات مذھبی و ارتجاعی قرار دستامريکا از خاک افغانستان امتناع می کنند به اين دليل که قدرت سياسی در

حتی اشغال افغانستان توسط امريکا » جريان شبه کمونيست کارگری منصور حکمت«برخی ھا مانند . خواھد گرفت

، زيرا معتقدند که قوای امپرياليستی امريکا و ناتو حاملين تمدن و مدرنيسم در افغانستان می را مثبت ارزيابی می کند

نظر حزب شما در مورد طرح فوری خروج بی قيد و شرط اشغالگران .... باشند و آن را بر طالبان ترجيح می دھند

  ين مورد در بين جنبش افغانستان وحدت نظر وجود دارد؟اامپرياليست از خاک افغانستان چيست؟ آيا در

  :سازمان انقالبی افغانستان

اين نه تنھا نيروھای اپوزيسيون ايرانی اند که از طرح خروج فوری بی قيد و شرط ارتش متجاوز امريکا از خاک 

حضور امپرياليست ھا را داخل کشور ما نيز بی شرمانه » چپ«افغانستان امتناع می کنند که يک تعداد از نيروھای 

عده ای ديگر، . نام می گذارند» ضربه زدن به فيوداليزم«آنان را ۀ در افغانستان مؤثر دانسته، جنگ تجاوزگران

تيوريزه » مداخله«اشغالگران را حامی حقوق بشر دانسته،  در ابتدای تجاوز آشکار و مستقيم بر افغانستان، آن را 
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ی اشغالگر بر اساس مجوز سازمان ملل به افغانستان آمده اند، اين تجاوز نبوده بلکه کردند و ادعا نمودند که نيروھا

» جريان شبه کمونيست کارگری منصور حکمت«لذا جای تعجب نيست که . مداخله در امور داخلی کشور ماست

  . ن بدانداشغال افغانستان توسط نيروھای امريکائی  و ھم پيمانان ناتوئی آن را گام مترقی و به سوی تمد

ما باور راسخ داريم که استعمار بدتر از استبداد است، و ھيچ کشور امپرياليستی نمی تواند برای کشور ديگری  

اين که بعد از خروج نيروھای اشغالگر، قدرت سياسی در . دموکراسی، سعادت، خوشبختی، آرامی و امنيت بياورد

 تحليل کودکانه از وضعيت افغانستان و بی خبری از دست جريانات مذھبی و ارتجاعی قرار خواھد گرفت، جز

آيا ھمين اکنون قدرت سياسی در افغانستان در دستان آلوده به خون جريانات . ماھيت امپرياليزم چيز ديگری نيست

مذھبی و ارتجاعی قرار ندارد؟ آيا از رأس تا ذيل دولت پوشالی از ھمين جريانات مذھبی و ارتجاعی پُر نيست؟ آيا 

ر نيروھای اشغالگر توانسته است به مردم دموکراسی، آزادی، برابری و خوشبختی به ارمغان بياورد؟ اگر حضو

جواب منفی باشد، در آن صورت آيا بھتر نيست که نيروھای اشغالگر امريکائی و غير امريکائی ھمين امروز کشور 

مايند؟ اگر ما باور داريم که سرشت و ماھيت ن نييما را ترک نموده و مردم را بگذارند خودشان سرنوشت خود را تع

امپرياليزم با جنايت و خون عجين شده است، چه تفاوتی می توان بين طالبان و نيروھای امپرياليستی قائل شد جز اين 

توده ھا را تحميق می کنند و  کنند، به زنجير می کشند، برده می سازند، که ھر دو می کشند، می درند، پاره می

  .روھای اشغالگر امريکائی و طالبان را در تحيل نھائی می توان دو روی يک سکه دانستغيره؟ ني

سازمان انقالبی افغانستان خواھان خروج بدون قيد و شرط امپرياليست ھا از کشور ما می باشد و باور دارد که 

ر امريکائی، زيرا آنچه سرنوشت ملت و کشور ما بايد به دست خود مردم رقم بخورد نه اشغالگران امريکائی و غي

 بيش از ده سال گذشته در جريان تجاوز امريکا بر افغانستان با گوشت و پوست خود لمس نموده ايم، لرا ما در طو

ديده و مردمان زحمتکش آن  اينست که امريکائی ھا و اشغالگران جز تباھی و بربادی چيزی برای اين سرزمين درد

 ھمسايگان طماع ۀوج بدون قيد و شرط نيروھای امپرياليستی و قطع مداخلفقط با خر. به ارمغان نياورده اند

درخشان افغانستان ۀ افغانستان و به پيروزی رسيدن دولتی مبتنی بر اراده و خواست مردم است که می توان به آيند

  .ی افزاينداميدوار بود، در غير آن نيروھای تجاوزگر، با گذشت ھر روز بر جنايات خود و بدبختی ھای مردم م

تا جائی که سازمان انقالبی افغانستان با سازمان ھای چپ انقالبی ديگر در ارتباط قرار دارد، ھمه خواھان خروج 

خزيده اند و به » چپ«بدون قيد و شرط نيروھای اشغالگران امپرياليست از کشور ما ھستند، اما عده ای که زير نام 

ا خواھان خروج نيروھای خارجی از افغانستان نيستند بلکه حضور آنھا را اغوا و فريبت ديگران می پردازند، نه تنھ

  . نياز می دانند

  

طبق اخبار چند ماه اخير در رسانه ھای غربی تلفات نيروھای متجاوز در افغانستان رو به افزايش است و  :ؤالس

لت پاکستان با اين جريانات می دولت کرزی دليل اين امر را آزادی فعاليت گروه ھا در خاک پاکستان و مماشات دو

  آيا امکان درگيری بين دولت پاکستان و دولت افغانستان وجود دارد؟. بيند

  :سازمان انقالبی افغانستان

ھمان طوری که اشاره نموده ايد، تلفات نيروھای متجاوز نسبت به ھر زمان ديگردر ماه ھای اخير افزايش 

دخالت . لح دولت و چه توسط سربازان ارتش و پوليس افغانستانچشمگيری داشته است، چه از سوی مخالفان مس

در امور داخلی افغانستان و ) آی اس آی(دولت مزدور و ارتجاعی پاکستان به ويژه سرويس اطالعاتی آن کشور 

دولت . موجوديت النه ھای تروريستان بين المللی در خاک آن کشور از سالھا بدين سو بر کسی پوشيده نيست
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به ھمکاری مستقيم امريکا و عربستان سعودی، طالبان را در بدو ايجاد در کشور خود پرورش داد و ھنوز پاکستان 

از آنجائی که دولت ھای . ھم بعد ازگذشت نزديک به دو دھه، حامی منافع پاکستان در افغانستان پنداشته می شوند

مريکا در منطقه شمرده می شوند، لذا امکان غير مردمی ھر دو کشور افغانستان و پاکستان از مزدوران درجه يک ا

درگيری بين دو کشور از سوی دولت ھا در حال حاضر کامالً منتفی است، زيرا ھر دو از يک آبخور، آب می 

خورند و اين برای امريکا که در پی تأمين منافع خود در منطقه است، نه تنھا قرين به صرفه نيست بلکه کشنده نيز 

مريکا تشخيص دھد که جنگ بين دو کشور می تواند سود و منافع بيشتری برايش به ھمراه در صورتی که ا. است

ين کار درنگ نخواھد کرد، اما چيزی که در حال حاضر در مورد اين مسئله وجود دارد، ابياورد، لحظه ای در

  .نياز ببينندجنگ بين دو کشور نه بلکه حفظ آرامش کنونی است، تا زمانی که امريکا و متحدان او به آن 

برايتان در مبارزه برای رھائی ملی و انقالب دموکراتيک نوين در . ما را پذيرفتيدۀ با تشکر از اينکه مصاحب

  .افغانستان آرزوی پيروزی و موفقيت داريم

  ت تحريرأھي

 ١٣٩١ ]سنبله[شھريور ماه

 

 


