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  سازمان انقالبی افغانستان

١۶/٠٩/١٠  

  
  
  
  

  يمئبگو» نه«به انتخابات زير اشغال فقط 
    

  
ه بار ديگر با بيشرمی خاصی ھياھوی انتخابات پارلمانی ر اينک اشغالگران غربی ه راه انداخت ا در افغانستان ب

ات  اوزگری، اشغال و جناي شت آن تج تا با اين درامۀ مضحک در برابر چشمان مردم پردۀ ساتر بياويزند و در پس پ

ا . خود را پنھان نمايند ردم را ب وده ھای م ه ت يکی از شگردھای امپرياليست ھا در کشورھای زير اشغال اين است ک

د ال کنن شاتی اغف ين نماي دچن ر نماين غال را درازت اوز و اش ر تج ا عم د .  ت ته الب ات گذش د انتخاب ز مانن ار ني ن ب اي

ه ھای تجاوز گل  ر چکم رای خدمتگذاری در زي دام ب ه ھر ک د يافت ک الی راه خواھن ان پوش ه پارلم وطنفروشانی ب

  . خواھند کاشت

 تکنوکرات ھا و پرچمی ھای  نيز بخش اعظم کانديدان را جنگساالران، طالبان، خلقی ھا،٨٩در انتخابات 

ًمزدوری تشکيل داده که افسار شان با مشت استخبارات غربی، ايرانی و پاکستانی گره خورده و مطمئنا که اين بار 

کثرت جناوران کانديد اين بار چشمگير بوده و نشان می دھد که شبکه ھای . جرگه خواھند رفت نيز اينان به ولسی

ته فعالتر و پرمصرف تر شده و ھر يک می کوشند عوامل خود را به پارلمان جاسوسی متجاوزان نسبت به گذش

ی که از ئھا به جيب زده اند، با ديدن آن آدم» طويله«گذشته به قول لنين ازين » وکالی«سودھای کالنی که . بفرستند

آوردند و   دست میچتلی زورمداران ھم بی ارزش ترند نيز خود را کانديد کرده و با ھر خفتی از ھر دری پول به

اينان به اين . گردند» طويله«برای کسب شھرت و عزيز  شدن نزد باداران، می کوشند ھر طوری شده وارد اين 

شناسند و  رسانند و برای دستيابی به سودھای پارلمانی شب از روز نمی ھای کالنی را به مصروف می خاطر پول

  .دھند به ھر دنائتی تن می

ن خالی، تھديدھا و مصارف سرسام آور، اشغالگران تالش دارند به اين انتخابات شکلکی با تمام شعارھای ميا

ببخشند، اما مردم افغانستان در ھر گذر و کوچه بی ھيچ اغماضی به طور علنی به نکوھش اين بی آزرمی ھا 

ی ھا چه ارزش و اين پارلمان پيش خارج«پرداخته با برحذر داشتن يکديگر از شرکت در انتخابات می پرسند که 

 اند که فرمان ئیاينان ھمان خونريزھا«، »بار گذشته اينان چه کردند که باز رأی بدھيم«، »صالحيتی دارد؟
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ن ييکسانی که کامياب می شوند از قبل تع«، »اکثر کانديدان جاسوسان خارجی اند«، » کردندءخودبخشی را امضا

. و حتی بر تصوير برخی ھا چتلی و يا رنگ می پاشند» ننداينان پول ھای کمپاين را از کجا می ک«، »شده اند

ًتصاوير بيشتر کانديدان که با اداھای فلمی بر بلبوردھای کالنی نصب شده، برای عابران و مخصوصا پسران و 

دختران جوان به شوخی ھای مزه داری مبدل شده، آنان را پوشالی، بيشرم و غيرجدی می دانند که فقط ارزش 

  . ا دارندمسخره شدن ر

ن خواھد بود زيرا باز ھم تصاوير اھريمنانی چون سياف، ئيًدرين انتخابات مطمئنا گراف شرکت مردم بسيار پا

قانونی، گالبزوی، محقق، قدريه، انوری، عرفانی، اکبری، راکتی، توفان، عزت، گذر وغيره را در برابر خود می 

له تا حدی اشغالگران را به اضطراب أاين مس. اھند ريختبينند، به اين خاطر اکثر مردم برين انتخابات تف خو

در برگزاری آن شک دارند که يا آن را به تعويق خواھند انداخت » خوب نبودن وضعيت امنيتی«انداخته و به بھانۀ 

ان فضل احمد معنوی يکی از جنگساالر. کنندگان را به دروغ باال نشان خواھند داد و يا بعد از انتخابات تعداد شرکت

شده، می » ھديه«شورای نظاری و مزدوران مذھبی اشغالگران که رياست کميسيون برگزاری انتخابات به او 

که اشارۀ مستقيمی به » در صورتی وضعيت امنيتی بھبود نيابد ما به راه ھای قانونی توسل خواھيم جست«گويدکه 

صالحيت به تعويق انداختن انتخابات را دارد، اينکه اين باشۀ سرانگشت چقدر . تعويق انداختن اين انتخابات است

  . وی فقط چيزی را نشخوار می کند که بادارانش به او چشمک بزنند. برای ھمه روشن است

به عنوان تشکل آھنين و پيشاھنگ زحمتکشان کشور که در جريان کمپاين » سازمان انقالبی افغانستان«

تحليل مارکسيستی از » ابات، چپ منحرف را بی نقاب سازيمبا تحريم انتخ«انتخابات رياست جمھوری، در جزوۀ 

شرکت در انتخابات زير اشغال به عمل آورد و به پيشگاه جنبش انقالبی کشور تقديم نمود؛ اکنون نه تنھا بر ھمان 

ت باور انقالبی استوار است که بار ديگر از انقالبيون و زحمتکشان کشور می خواھد تا درين انتخابات پوشالی شرک

نکنند، زيرا شرکت در چنين انتخاباتی خيانت و وطنفروشی آشکار بوده، برای دولت مزدور شکلکی بخشيده می 

  . شود و به ازدياد عمر اشغال در کشور ما  کمک می کند

درميان تشکل ھای مدعی مارکسيزم در افغانستان با تمام اختالف نظرھای اساسی که با حزب کمونيست 

آمده، ولی در مورد » پيوند با انجوايزم، گسست از مارکسيزم«ن داريم و بخشی از آنھا در جزوۀ افغانستا) مائويست(

تحريم انتخابات پوشالی و زير اشغال موضع اصولی داشته و حداقل تا حال درين مورد لغزشی نداشته است اما 

الگران وطن ما قرار می گيرند ھستند سازمان ھای به ظاھر چپی که چپ و راست و به ھر طريقی در مغازله با اشغ

اينان در لويه جرگه ھا شرکت نموده، در انتخابات . ور اند و در مورد انتخابات نيز در انحراف چند اليه غوطه

پارلمانی گذشته فعاالنه حضور داشته، در انتخابات اول رياست جمھوری به نفع کانديد مشخصی اعالميه داده و با 

و بی نقاب کردن انحراف ھای عريان آنھا که يا بايد » سازمان انقالبی افغانستان «ھای پيھم اينکه در اثر چکش

انقالبی و يا ضد انقالبی بمانند، اين بار با اينکه در انتخابات شوراھای واليتی شرکت کردند و در چتليی به نام 

 در انتخابات رياست ًکنند، اما ظاھرا مشرانو جرگه حضور و با ھوس عجيبی بوی اين چتلی را استشمام می

جمھوری بی آنکه کليت انتخابات زير اشغال را نفرين کنند، فقط در مخالفت با افراد معين به تحريم اين افراد 

د گذاشته و ئيأُای رياست جمھوری، مھر ت پرداختند که در حقيقت با سرافکندگی و خجلت برکليت انتخابات پوقانه

 و ھواداران شان دستور می ءپايتخت را دست به دست گشتانده و به اعضاتصوير يکی از کانديدان شورای واليتی 

يکی ازين سازمان ھای منحرف درين انتخابات نيز به يکی ازکانديدان . به اين آدم بدھيد» اگر رأی داديد«دادند که 

و با »  کار نداريمای برای اين ما کار نداريم که خود را کانديد ميکنی يا خير، ما برنامه و بودجه«خود می گويد 
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. ، خام، سست و ناپيگير نام سازمان چپ، انقالبی و پيشاھنگ را بر خود می گذارد»بيطرفانه«چنين موضعگيری 

به قول مائو محکم نگرفتن به معنی نه گرفتن است، در حاليکه تعھد به مارکسيزم، لنينيزم، انديشۀ مائوتسه دون جز 

 چنين انتخابات خاينانه و پوشالی چيزی ديگری نيست که بايد روشنفکران قاطعانه تأکيد کردن بر شرکت نکردن در

ًھای زحمتکش کشور را از شرکت در آن جدا برحذر داشت و ضررھای خيانتبار آن را برای  انقالبی و توده

  .    ھای مردم شناساند توده

مشی نا نوشتۀ چنين تشکالتی اين برخورد کجدار و مريز که در زير دل ھمگامی با انتخابات است، ناشی از 

انديشند، ميان گفتار و عمل شان فرق فاحشی وجود دارد و به  اينھا در ظاھر طوری و در باطن طور ديگر می. است

چنين . ًقول رفيق مائو در انبان ھم اين و ھم آن را دارند که مطمئنا قادر نخواھند شد تا آخر عمر، شترمرغ بمانند

 ندانند ءدارند تا اعضا ًکنند و يا عمدا مغشوش می را يا گم می» سوراخ دعا«رند، اما می آو» ورد«تشکالتی خوب 

وقتی تشکالتی به ظاھر انقالبی . که در عقب اين تبر به درز نگرفتن چه اميال ضد انقالبی و سودآوری نھفته است

اشند، ھرگز قادر نخواھند شد ترين مسايل در قبال اشغالگران کشور موضع انقالبی و مارکسيستی نداشته ب در کلی

که در مسايل کوچکتر و مرتبط به آن موضع اصولی و روشن داشته باشند و به اين صورت ظاھر و باطن شان در 

ًھای اول و آخر، کارھای عمده و ناعمدۀ اينھا عمدا نامرتب و سره از ناسره  حرف. تضاد و تناقض قرار می گيرد

ای ترتيب  ای داشته باشند، حتی برنامه و اساسنامه نکه مشی مدون و نوشته شدهاينھا بدون اي. جدا شده نمی تواند

بدھند، کنگره و انتخابی را مطرح سازند، تحليلی از اوضاع ارائه کنند، کار روزانه و درازمدت شان مشخص باشد، 

 داشت به ھمان می ًاز گذشته و مخصوصا مغازله با اشغالگران جمعبندی ارائه کنند، ھر کاری که سود آنی پولی

گر اين روزگار اند و  ت انتقاد را داشته باشند، نظارهأزير، ناراضی و دلخور بی آنکه جره  ھم سربءچسبند و اعضا

  .  کنند اين درامه را مشاھده می»بيطرفانه«خاموش و 

شکالت  که اشغالگران کشور ما می کوشند به وسيلۀ آنھا وجدان سازمان ھا و تئیاز عمده ترين ابزارھا

ُانقالبی را سياه سازند، تشکيل انجوھا، خوش و بش با جواسيس امپرياليستی، سرمايه اندوزی، رفت و آمد به 

ھا و مورد حمايت قرار گرفتن آنھا و تبديل تشکل انقالبی به کمپنی سودآور و در ظاھر انجام حرکات  سفارتخانه

رھبران اين تشکالت با چنين . کند انقالبی در آنھا باز میانقالبی و واکنشی است که راه را برای ورود ھر فکر ضد 

ھا وقتی  اين سازمان. ھا بگيرند  ھيچگاه قادر نخواھند شد جلو انحراف و در نھايت خيانت را ازين سازمانئیدو رو

ًدر برابر انتقادات تشکالت انقالبی قرار می گيرند، واکنش موقتی نشان داده و مثال شعار ضد اشغال را سر 

دھند، اما چون انحراف در مشی و انديشۀ آنھا وجود دارد و فاشيزم فردی  بر تشکالت شان سايۀ سنگين و  می

سياھی افکنده، لذا حاضرند برای به دست آوردن چند دالر و رسمی ساختن انجو و به دست گرفتن دل سردمداران 

رد به خاطر جانکنی جھت پياده نمودن  برنامه ھای ِاشغال حتی از روبوسی با اوباما نيز شرم نمی کنند تا نشان و اوا

اينجاست که . تشکالتی چون يو اس ای آی دی را به دست آورند و مورد قدردانی و تفقد کاخ سفيدی ھا قرار بگيرند

صف اصلی انقالبی و غيرانقالبی . ديگر شرکت و يا عدم شرکت اينان در انتخابات جديت خود را از دست می دھد

زمانھای چپ و مدعی چپ مشخص می گردد، ادعای وطنپرستی و ضد وطنپرستی آنھا روشن شده، در ميان سا

گردد که بايد يا   بر میئیله به جاأچون اصل مسگردد  ارزش می مايه و بی شعارھای ضد اشغال چنين تشکالتی بی

اگر اين پيوند نافی ھمچنان ُ بريد که خون اشغال را در بدن اين تشکالت جاری می سازد و يا ئیبند ناف را از جا

اينان جدی انگاشته شود زيرا سياست را نمی توان چون » ضد اشغال«باقی می ماند، پس نبايد شعارھای مسخره ای 

  . از آن استفاده شودئی ازين و در جائیای تعبير کرد که در جا ھای سالم و شکسته کاسه و کوزه
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. قدر کافيست که حد اقل با يک انجو در کنار دونرھا بلمدبرای يک سازمان انقالبی در شرايط کنونی ھمين 

ُ در افغانستان وجود ندارد که دم آن زير پای شبکه ئیھيچ انجو«بعضی از سران اين سازمان ھا زمانی می نوشتند 

ھيچ «و يکی ديگر از ھمين قماش در برنامۀ تاريخی يکی از راديوھا گفت که » ھای استخباراتی قرار نداشته باشد

وقتی . »دونری برای رضای خدا به کسی پول نمی دھد، ابتدا امضايش را می گيرد و بعد برايش پول حواله می کند

چنين می گويند و بعد خود شان ھمان کار را می کنند که اگر با ھزار زبان بخواھند به تبرئه و توجيه خود بپردازند، 

 توجيھاتی باور نخواھند کرد و البد بايد نارضايتی ميان ًمطمئنا کسی از جمله افراد صفوف خود شان ھم به چنان

صفوف آنھا ھر روز وسيعتر گردد و برخی اعتراف کنند که با رفتن ازين تشکيالت قادر به امرار معاش نيستند و 

کشند و درين  بر تمام باورھای خود خط بطالن می» مسجد گرم و گدا آسوده«المثل جاودانی  درسايه اين ضرب

  . خوابند م  میمسجد گر

دھد، اعضای آنھا با  تشکالتی به ظاھر انقالبی که مشی مشخص و برنامۀ روشن شان را انجوايزم تشکيل می

به اين . بی برنامگی و سرگردانی در ميان دو کرسی نشسته، اکثر آنان تا آخر قادر به ادامۀ اين وضعيت نيستند

بعد از نشست » بتری ھای کھنه«طراب فرا می گيرد و چون ھای رو به ورشکست آنھا را اض خاطر گاه مثل کمپنی

اين «ھا و جلسات کسل کننده و غير عملی يکی دو پليت چارج می گيرند و وعده وعيدھای سرخرمنی که به زودی 

چون کار اين تشکالت از اساس خراب است، در مغايرت با . گردند به پفی مبدل می» کوه را به آن کوه خواھند زد

کسيزم قرار دارند، خون کھنه در الشه ھای شان جريان دارد و فاشيزم فردی اين خون را به گردش نگه اصول مار

ًواقعا اگر پای اين . ميدارد، لذا بعد از چند روز يکی دو پليت چارج از دست رفته و ھرکس پی کار خود می رود

 در ظرف چند روز تا عمق، ئیھا پنیای مطرح نمی بود، آيا چنين کم ھمه پول و عايد و مشکالت اقتصادی عده

  شغالی نمی شد؟  

موضعگيری در قبال انتخابات کنونی بار ديگر سازمان ھای انقالبی را به آزمون می طلبدکه آيا در برابر آن 

 که در گذشته به خفت ضد مارکسيستی شرکت در ئیسازمانھا. ايستند و يا پای شان باز ھم می لنگد قاطعانه می

دھند، به ھيچ وجه کافی نيست، آنھا بايد تمام تارھای  ًداده و حال به نحوی خود را ظاھرا نادم نشان میانتخابات تن 

ِھا و اواردھای پست و پلشت امپرياليستی را آتش بزنند، بر انجوسازی  ارتباط خود را با اشغالگران قطع کنند، مدال
ھای  ت در گلۀ وطنفروشان پارلمانی، ريشۀ انحرافًھا، مخصوصا شرک تف بريزند و با انتقاد آتشين از اين خفت

ھای مغشوش اخير شان مقداری شفاف گردد، در غير آن اين چرخش مزورانه،  گذشته را بخشکانند تا موضعگيری

  .  ھای گذشته خواھد شد و باالخره در گودال خيانت کله پا خواھند گشت افزون بر انحراف

 با اين اعالميه، از خلقھای زحمتکش کشور قاطعانه می خواھد که درين بار ديگر» سازمان انقالبی افغانستان«

 گفتن "نه"فزايند تا باشد اين غال و امپرياليزم در کشور شان نيانتخابات شرکت نکنند و با رأی خود به عمر اش

رات، سرآغازی برای نبردھای بعدی زحمتکشان افغانستان جھت نابودی متجاوزان و مزدوران جنگساالر، تکنوک

طالب، خلقی و پرچمی در سرزمين بالکشيدۀ شان گردد  و به زودی بيرق ظفرنمون آزادی و برابری بر قله ھای 

  .ھندوکش و بابا به اھتزاز ابدی درآيد

  مرگ بر امپرياليزم

  در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

 ١٣٨٩ سنبلۀ ٢٢


