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 Political  سياسی

  
  "ساما"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  ٢٠١٧ اگست ١٢

 

  انديشه، آرمان و تجديد ميثاق

١  

  ادعـــــا قيمت نـــــدارد جز به ميدان عمل

  رزد به ھيچپھلوان خارج از ميدان نمی ا

  :مـقـدمـه

در اين . رزم آزادی و انقالبی خلق افغانستان ــ زنده ياد مجيد ــ استنامور ھژدھم جوزا روز جاودانه شدن مشعلدار 

افغانستان ( که در راه رھائی ملی و اجتماعی خلق ستمديده و در زنجير دميیروز ھمه ساله از مجيد و ديگر مبارزان مر

  . ھانی و بزرگداشت صورت می گيردجان باخته اند، يادد) 

با توجه به محتوای برخی از اين تجليل و تکريم ھا، اين گونه بزرگداشت ھا به اثر استمرار ديگر به يک سنت  و در 

بدين مناسبت افرادی با انگيزه ھای متفاوت غيرمبارزاتی . برخی موارد سنت بی روح و خسته کن، تبديل شده است

 رنگين برپا داشته و به رسم مجلس آرائی، صفت ھائی را نثار مجيد و ھمرزمان جانباختۀ او سالی يک بار ستيژ ھای

اما شب در . از انديشه، راه و آرمان جانباختگان ياد کرده و در روی ھمان ستيژ با آن ھا تجديد ميثاق می بندند. می کنند

  .  با آن تا ھمان روز سال بعدميان، فردايش نه از انديشه خبری است، نه از پيمان و نه از تجديد

 مفاھيمی از قبيل انديشه، اخالق، راه و رسم، آرمان، تجديد ًادر چنين ستيژ ھا به منظور تجديد پيمان  سالی يکبار، اکثر

مفاھيم به صورت مکانيکی، گنگ و مجزا از سائر عناصر نظام ارزشی انقالبی مجيد و ... ميثاق، عدالت، آزادی و

نقالبی کشور بدون باز کردن جانمايۀ ھر يکی از اين مفاھيم و بدون مشخص ساختن چگونگی تجديد سائر جانبازان ا

  .ميثاق با آنان، به گونۀ مصرفی بيان می شود
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 سؤال ھائی را  پيرامون ھمين مفاھيم مطرح "ساما"متعاقب ھژدھم جوزای سال جاری، عده ای از اعضاء و ھواداران 

زاديبخش مردم افغانستان، برای روشنگری و بازگشائی بار و درونمايۀ ھر يک از اين و به کميتۀ فرھنگی سازمان آ

آن ھا خواسته اند تا از مفاھيم انديشه، آرمان، تعھد، اخالق، راه و رسم انقالبی و آزاديخواھانه . مفاھيم، ارجاع کرده اند

 تعريفی به دست داده و حدود و ثغور اين مفاھيم را و ايده آل ھای آن زنده يادان و تجديد ميثاق با آنان و آرمان ھای شان

  . تبيين نموده و به گونۀ شفاف و تفسير ناپذير مشخص ساخته شود

و پيشکسوتان جانباختۀ جنبش انقالبی و آزاديخواھانۀ کشور ما انسان ھای آگاه و دارای انديشه، ] ١[در مجموع جانبازان

حاصل جمع اين عناصر و . ائی داشتندبسزو در بازتوليد انديشۀ انقالبی سھم آرمان، اخالق، و راه و رسم انقالبی بودند 

ارزش ھا؛ نظام فلسفی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی، موازين، ابزار، روش ھا و کنش گری انقالبی آنان را 

يان راه با آن؛ بار، ھم کليت به ھم پيوستۀ ديالکتيکی اين عناصر و ھم تجديد ميثاق  و التزام مدع. می ساخته است

 جدا و سوای اين ئيیھيچ گونه تجديد ميثاق ادعا. د  و ابعاد جدی ايدئولوژيک، سياسی، سازمانی و عملی داریائمحتو

  و ابعاد جدی ايدئولوژيک، سياسی، سازمانی و عملی و داعيۀ مبارزاتی انقالبی؛ نمی تواند به گونۀ جدی یائبار، محتو

  .و واقعی مطرح باشد

برای گريز از گم شدن بحث اصلی . يد ما پرداختن مفصل به جزئيات مفاھيم فوق، بحث ھای ھمه جانبه را می طلبداز د

در ميان انبوھی از مطالب دامنه دار و ھمين گونه برای اجتناب از سرگردانی خوانندۀ جويای پاسخ به سؤال ھای باال؛ 

 مفاھيم فوق مطرح کرده و سپس می کوشيم با ايجاز  و در حد ال ھای اين پرسنده ھای عزيز را در پيرامونؤابتداء س

فھم عموم، به تعريف و تبيين درونمايۀ ھر يکی  از مفاھيم فوق پرداخته و در اخير آن ھا را در يک رابطۀ متقابل 

  .ديالکتيکی به حيث اجزای يک نظام ارزشی، به رسم نتيجه گيری ارائه بداريم

  )ساما(ش مردم افغانستان ی سازمان آزاديبخگکميتۀ فرھن

   شمسی ١٣٩۶ اسد ١٨

  :سؤال ھای مطرح شده به قرار زير اند

  ــ انديشه چيست و چه محتوائی دارد؟١

   ــ ھدف چيست؟ آرمان چه تعريف و درونمايه ای دارد؟٢

   ــ اخالق و اخالق انقالبی چيست؟٣

   ــ راه و رسم انقالبی کدام است؟۴

  ه تعريفی دارد؟ ــ تجديد ميثاق يعنی چه و چ۵

   ــ معيار پابندی و تعھد به اين ارزش ھا چيست؟۶

   ــ شرايط عضويت در يک سازمان سياسی کدام ھا اند؟ ٧

  به مثابۀ يک سازمان سياسی، کدام ھا اند؟ ) ساما( ــ معيار ھای عضويت در ٨

  به چه کسی اطالق می شود؟" سامائی"چيست و » سامائی«ــ تعريف واژۀ ٩

  

  :ـديـشـه ــ انــ١

. انسان از ھمان نخستين گامی که در جادۀ انسانيت گذاشت، موجودی بود انديشمند با معلومات اندک و مجھوالت فراوان

ِانديشه حاصل بازتاب واقعيت عينی پيرامون انسان و قوانين آن در مغز . انديشه ھمزاد انسان و به قدامت پيدايش او است
انديشه ھمراه با موجود . ر مولد انسان برای دگرگونی پديده ھای طبيعی بوده استانسان در جريان تغيير طبيعت و کا
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به شکرانۀ . از طريق تکامل شناخت انسان در روند طوالنی پراتيک جمعی، تکامل می پذيرد) انسان(انديشمند و کنشگر

ر از خم و پيچ است که شناخت قانونمندی ھای عينی عرصه ھای طبيعت  و کسب آگاھی علمی در اين مسير تکاملی پ

انديشۀ انسان صيقل شده و با زدودن عناصر خرافی، زنگار و زوايد از سيمای انديشه؛ انديشه خصلت علمی مبتنی بر 

با پااليش انديشه  و تکامل شناخت جمعی اندر اين روند طوالنی است که مفاھيم و احکام علمی . واقعيت کسب می کند

ھم انسان انديشورز و . ختی تنومند و باروری شده، شاخه می زند و برگ و بار می آوردزاده شده و نونھال سبز علم در

انسان با رھنوردی در وادی ھای . عامل و ھم انديشۀ حاصل پراتيک و شناخت او، در جا نمی ايستند، به پيش می تازند

مجھوالت کاسته و بر معلومات ناشناخته و وقوف بر قواعد و رمز و راز آن عرصه ھا، به تدريج، ولی پيوسته از 

  .جمعی خويشتن می افزايد

. اما در چندمين گام از رھنوردی انسان در مسير برون ستيزی، زندگی جمعی انسان دستخوش درون ستيزی می شود

زين پس بخش . نتيجۀ بالفصل اين درون ستيزی، تقسيم جامعه و انديشه به دو پايگاه متعارض طبقاتی ـ فکری است

به آن افزوده شده و اين آگاھی اجتماعی خصلت ) آگاھی پيرامون انسان در بستر اجتماعی(تماعی انديشهآگاھی اج

است، اين آگاھی به معرفت " معرفت طبقاتی"که ھمانا » ايدئولوژی«ايدئولوژيک می يابد؛ يعنی به اعتبار تعريف 

شه نيز با کسب خصلت طبقاتی، به انديشۀ جامعه به ستمکشان و ستمگران تقسيم شده و اندي. طبقاتی مبدل می شود

از . کليت انديشه ھمه اشکال شعور يا آگاھی اجتماعی را شامل می شود. ستمگران و انديشۀ ستمکشان تقسيم می شود

ھمين دم مبارزۀ طبقاتی ميان ستمگران و ستمکشان آغاز شده و عرصه ھای ايدئولوژيک، سياسی و اقتصادی را درمی 

  .نوردد

مگران و صاحبان وسائل توليد و ثروت مادی، در نقش حربۀ ايدئولوژيک و عامل فکری پاسدار وضع انديشۀ ست

موجود، شرايط ستمگری نيرو ھای مسلط و شرايط ستمکشی طبقات ستمکش را بازتوليد کرده و با تخالف با نوآوری، 

ۀ ستمگران با رويش و پويش، به اين تخالف انديش. بالندگی و تغيير؛ خصلت ارتجاعی و محافظه کار کسب می کند

موازات تداوم مبازره ميان ستمگران و ستمکشان در سراسر تاريخ انسان از مرز اسطوره و تاريخ تا امروز، مشھود 

  . عرصه ھا و اشکال شعور اجتماعی را شامل می شده استۀمبوده و ھ

 ابزار ايدئولوژيک برخاسته از بستر عينی در مقابل، انديشۀ مدافع و پاسدار ستمکشان و بھره دھان، نيز به مثابۀ

اجتماعی، در ستيز با انديشۀ غالب ارتجاعی و محافظه کار، با تأکيد بر نوآوری، بالندگی، پويش و دگرگونی؛ در 

اين کارزار فکری . سراسر تاريخ، خود عرصه ای و وسيله ای در نبرد طبقاتی ميان ستمگران و ستمکشان بوده است

شی و عرصه ای از مبارزۀ طبقاتی ستمکشان، عرصه ھای فلسفه، علوم، سياست، حقوق، ھنر، ادبيات، نيز به مثابۀ بخ

مذھب و المذھبی و غيره اشکال و نھاد ھای روبنائی را شامل می شود و به موازات تداوم و تکامل مبارزۀ طبقاتی؛ 

  .اشکال، تنوع و تکامل می پذيرد

مبارزۀ ستمکشان عليه ستمگران استثمارگر و . ارزاتی ستمکشان استانديشۀ انقالبی حاصل جمعبندی تجارب مب

و دانش انديشۀ انقالبی ھم چيزی نيست، جز سنتيز علمی تجارب . استعمارگر در پھنۀ تاريخ، از خود تاريخی دارد

َحاصله از پراتيک مبارزاتی اين سرگذشت و تاريخ و نشان دادن راه ھا، ابزار و اشکال فراروی تاريخی ستمکشان و 

  .محرومان از تنگنای تاريخی به سوی فراخنای تاريخی

 جمعبندی و ِمفاھيم مترادف انديشۀ انقالبی، انديشۀ پيشرو، آگاھی انقالبی، آموزۀ انقالبی و علم انقالب عبارت از يک

 و بر پايۀ نقد و سنتيز  بيان تعقلی ــ تئوريک تجارب حسی حاصله از مبارزۀ طبقاتی و استمرار ستم و استثمار است
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فيلسوف شھير المانی اين انديشۀ انقالبی، آزاديخواھانه و پيشرو را در . اشکال غيرنظاممند آگاھی شکل گرفته است

  .تعريف می کند" جنبش تاريخى... رزۀ جارى طبقاتى وبيان کلى مناسبات واقعى مبا"»مانيفست«

اندشيۀ انقالبی را که خود و انقالبيون سامائی و غيرسامائی "  برنامۀ ساما"زنده ياد مجيد در اثر ماندگارش تحت عنوان 

ج آن تأکيد ناميده  و بر ضرورت تبليغ و تروي"  انديشۀ پيشرو عصر" کشور ما بدان باور علمی، راسخ و استوار داشتند،

فراروی صف " درفش طبقۀ کارگر دوران ساز"در جائی ديگر در ھمين برنامه او اين درفش فکری را. ورزيده است

  .ناميده است" به قلمرو اختيار و آزادی"طويل مارش تاريخی ستمکشان برای ورود 

به جنبش انقالبی کشور ما آن را اين ھمان انديشه ايست که مجيد و ھمرزمانش و سائر انقالبيون پاکباز منسوب ! آری

ھمچون سالح رزم تاريخی ستمکشان و محکومان اين سرزمين برگزيده بودند و به حقانيت آن باور راسخ و علمی 

داشتند؛ اين ھمان سالح برنده ايست که مبارزان مردمی بی گور و نشان راه آزادی کشور با در دست داشتن آن، زنجير 

ست و پای خود پاره کرده و به مدد اين انديشۀ آزادی خواه، در پی تحقق ايدآل ھای آزادی ھای بردگی و رقيت را از د

وقتی از انديشۀ مبارزاتی انقالبيون و آزاديخواھان مردمی کشور ياد می کنيم، غير از اين انديشۀ . خواھانۀ شان بودند

ش کشور؛ پای انديشۀ ديگری در ميان ُانقالبی و زنجيرگسل برای تغيير موقعيت ستمکشی و بھره دھی خلق زحمتک

ًنيست؛ زيرا در جامعۀ شديدا تقسيم شدۀ ما به ستمکش و ستمگر، عمدتا بيش از دو انديشه وجود ندارد ً :  

ــ يکی، انديشۀ ارتجاعی و محافظه کار طبقات استثمارگر بومی و استعمار است که رجعت به گذشته دارد و 

  تداوم وضع جاری را می طلبد؛ 

  .  ديگری، انديشۀ رو به جلو در پی تغيير و توقف بازتوليد شرايط ستمکشی و بھره کشی ستمکشان استــ آن

. اين دومی، انديشۀ پيشرو واحد در عصر کنونی است که  به ستمکشان، انقالبيون و خلق ھای زحمتکش گيتی تعلق دارد

اين . بارزان راه آزادی جھان در اھتزاز استاين يگانه درفش مبارزاتی است که در پيشاپيش صف طويل ستمکشان و م

درفش خونرنگ فکری انقالبی و آزادی طلب برای راھيان راه انقالب و آزادی افغانستان، بخش اساسی از ميراث 

بايد اين ارثيۀ گرانبھا را ارج گذاشته و در حراست اين وديعه . بزرگ انديشمندان  و پيشگامان راه انقالب کشور ما است

  .ن بماندومص تحريف و به ابتذال کشيده شدنتا از دستبرد، بکوشيم 

  

  : ــ ھــدف و آرمـــان٢

آگاھی از . انديشه ھم دو مؤلفه دارد.  نخستين ويژگی انسان و وجه تمايزش با حيوان، انديشمندی يا قابليت تفکر اوست

ماعی انسان است و ھستی اجتماعی و آگاھی اجتماعی که منبعث از ھستی اجت) علوم مثبته(ماھيت پديده ھای طبيعی

انديشه يا . در جامعۀ طبقاتی مؤلفۀ دوم آگاھی اجتماعی جنبۀ طبقاتی دارد. مشترک يا تقسيم شده را بازتاب می دھد

اين . حيث ھدف و آرمان غائی تعيين می کند نآگاھی اجتماعی برای ھر گروه و طبقه ای ارزش ھای مشترکی را م

  .ھدفمندی: ان که زادۀ ويژگی نخست اوست، ھويدا می شودجاست که دومين ويژگی انس

ھدف می تواند . ھدف عبارت از فرجام ھر امری و يا راھی است که در صورت اکمال و اختتام، به آن جا می انجامد

مشخص شدن ھدف، انسان را جھت بخشيده و او را برای انجام امور رسيدن به ھدف ياری نموده . فردی يا جمعی باشد

ھر طبقه و گروه اجتماعی، ھر مکتب و مسلک برای افراد و سالکانش اھدافی را مشخص ساخته . رمی انگيزاندو ب

  .در جامعۀ طبقاتی تقسيم شده به ستمگر و ستمکش، به بھره کش و بھره ده، ھدف ھا نيز متعارض و متباين اند. است

؛ ھدف، آرمان و غايت؛ حفظ و تداوم موقعيت از منظر انديشه ھای ارتجاعی و محافظه کار حافظ منافع ستمگران

 .حاصله و استقرار نظمی است که ايجاد گشته و مسلط است
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رفتن از محدودۀ موجود تاريخی را  انديشه يا آگاھی انقالبی و پيشرو اما در ھر زمانی مبشر تغيير است و قصد فرا

انديشۀ انقالبی بر پايۀ سنتيز تجارب حاصله از . وداين بشارت برای تغيير، شامل حال خود اين  انديشه نيز می ش. دارد

  .پراتيک مبارزاتی ستمکشان؛ ھدف، آرمان، راه، ستراتيژی و تاکتيک را نيز نشان می دھد

عبارت از کمال مطلوب، مراد » آل ايده«يا » آرمان«. با اين تبيين کوتاه ھدف، چيستی و چگونگی آرمان را درمی يابيم

آرمان . ارزش ھای مشترک  و اھداف متعالی يک جمع  و گروه انسانی تبيين و تدوين می شوديا خواسته که به صورت 

مشترک يک جمع اين را تعيين می کند که چه کاری با چه روشی انجام شود و چه ابزار مبارزاتی و اشکال سازمانی به 

  .ی ستمگران و ستمکشان يکسان نيستآرمان نيز  که زادۀ انديشه است، ھمانند انديشه و ھدف؛ برا. خدمت گرفته شود

 رسيدن به آرزو ھا و ھدف ھای ھر طبقه، به مثابۀ يک نياز اجتماعی به رایآرمان ھمزمان با تقسيم جامعه به طبقات ب

روان شناسی اجتماعی بازتاب دھندۀ . آرمان و روان شناسی اجتماعی نمود ھائی از شعور اجتماعی است. وجود آمد

اما آرمان بيانگر شعور تئوريکی و سيستمی از انديشه ھای يک طبقۀ مشخص . فروض استشعور مرسوم جامعۀ م

و بالنده بر اساس دانش » وطبقۀ پيشر«آرمان . » دست آورد عناصر متفکر يک طبقه است«است و به بيان ديگر 

رو جبر طبيعی و گذار از قلم«عناصر متفکر اين طبقه پا به عرصۀ وجود گذاشته است که عبارت است از يک تئور

  .»اجتماعی به قلمرو اختيار و آزادی

در موقعيت مستعمراتی جامعه يا کشوری : آرمان مبارزاتی برای باورمندان انديشۀ مبشر تغيير متشکل از دو جزء است

آزادی حداقل آرمان مبارزاتی برای آزاديخواھان و مبارزان راه ) مثل افغانستان دھۀ ھشتاد ميالدی و افغانستان امروز(

آرمان مبارزاتی انقالبيون، اما فراتر از اين گستره، رو به . کشور، طرد استعمارگر متجاوز و حصول آزادی ملی است

جلو در پی خروج ستمکشان از اين تنگنا ھای تاريخی، پايان بخشيدن به بازتوليد شرايط ستمکشی و بھره کشی و ايجاد 

 انقالبی و کمال مطلوب انقالبيون رسيدن به آن فراخنای تاريخی است که ايده آل. دنيای فارغ از ستم و استثمار است

  .انسان از درون ستيزی فارغ شده و به برون ستيزی برای مھار طبيعت ھمت گمارد

 جاودان ياد مجيد نيز به نوبه اش با اعالم يورش بر دژ ارتجاع ،درفشدار مارش شورانگيز تاريخی زحمتکشان کشور

 اين آرمان ،)بنا بر نقش غالب آن در افغانستان در ھمان زمان به ويژه سوسيال امپرياليسم(سم جھانیداخلی و امپريالي

 "ساما"از منظر مجيد، بانيان . ناميده است" قلمرو جبر طبيعی و اجتماعی به قلمرو اختيار و آزادی"انقالبی را  گذر از 

؛ "دنيای نوين"، "قلمرو اختيار و آزادی"ال مطلوب، ، اين کم)سامائی ھای راستين(و سائر ھمرزمان اصولی مجيد 

آرمان "، و به تعبير زنده ياد مجيد"جامعۀ بدون طبقات"و  "جامعۀ فارغ از ستم طبقاتی، مـلی و بھره کشی" ھمان

 ايست که اين انقالبيون برای تحقق آن عمری رزميدند و تا پای مرگ در راه آن با ارادۀ تزلزل ناپذير استوار" گرامی

  .ماندند

تأکيدات زنده ياد مجيد بر کاراکتر طبقاتی و چيستی انديشه و آرمان انقالبی در معتبر ترين سند تاريخی معرف ھويت 

فکری ــ سياسی مجيد و ساما يعنی برنامۀ ساما، و مراجعه بر اين تأکيدات؛ راه را بر اغتشاش آفرينی، ايجاد شک و 

  .شبھه و تحريف تاريخ؛ می بندد

 که مجيد و سائر پيشگامان انقالبی و چند نسل انقالبيون کشور ما برای یان شکوھمند اما ناتمام مبارزاتي آن آرماين است

خفتند و گام زدن در راه تحقق اين آرمان گرامی تحقق آن تدارک ديدند، رزميدند و در گور ھای بی نشان به سينۀ خاک 

  .  دھندگان راه شان به وديعت گذاشتندرا ــ به مثابۀ ارثيه و سنت گرانقدر ــ به ادامه

  ادامه دارد

 


