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 )ساما( افغانستان سازمان آزاديبخش مردم

  ٢٠١٨ جون ٣٠
  

  

  "یآرد پشيمان زکه با کاری چرا عاقل کند"

) ٢(  

 نُدم آن روز من از طايـفـۀ درد کشاوبــــ

 ِتاکنشان نه از تاک نشان بود و که نه از

 »جامی«

 بخشی از منتقدين رھبری با برخورد شتابان و غيرحساب شده،«: ق، مغرضانه گفته استئ با کتمان حقاانقطعنامه نويس

عليه انحرافات رويزيونيستی  بدون آن که ساير واحد ھای سازمان را در جريان بگذارد، آن ھا را در مبارزۀ درونی

ومين ادامه دھندگان طی کنفرانسی سه ماه پس از تدوير د انحالل طلبانه و تسليم طلبانه تنھا گذاشته و با پسوند

  .» از سازمان اعالم نمودندکنفرانس سرتاسری، انشعاب خود را

عارفانه و با توسل به کتمان حقائق در صدد وارونه جلوه دادن وقايع است تا   با تجاھلانگدر جمالت فوق، نويسند

 به وقوع پيوسته ھای ولی ما سعی می کنيم ـ با ارائۀ برخی از رويداد. دننيمچه سندی برای برائت خود فراھم نماي دنبتوان

  . نائل گرددـ خوانندۀ ارجمند از ابھام و سردرگمی نجات يابد و به درک حقائق

، اکثريت اعضای ساما، با )م٢٠٠١برواکت ٧ در(نيرو ھای امريکائی و شرکای مطيعشپس از اشغال کشور ما توسط 

 در برابر اين رويداد فاجعه بار،سازمان » رھبری«پيشين، منتظر اعالم مخالفت قاطع  توجه به سنت ھا و تجربيات

ُفئوداليسم و مماس و ھمياری با  خالف توقع و انتظار آن ھا، نظريۀ عمده بودن تضاد خلق بااما رھبری منحرف . بودند
و در نوشتۀ  »پلنوم مکروريان«ًيعنی برای اولين بار کميتۀ مرکزی رسما در  .امپرياليسم را با وقاحت تمام ابراز داشت

 و به صراحت اين باور را پيش ابراز داشت پنداشت عمده بودن تضاد بين خلق و فئوداليسم را» در آفاق انديشهسيری «

به زعم آن ھا از آن جا که . فئوداليسم و ارتجاع مذھبی به کشور ما آمده است کشيد که گويا امپرياليسم برای براندازی
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زيرا که اين نيرو ھا به  . نمی توان گفت که کشور ما اشغال شده استرا با خود دارند، پسمتحد ملل ھا مجوز  اين نيرو

بدين ملحوظ ما بايد فرصت را مغتنم شمرده برای . اند خاطر استقرار دموکراسی، انکشاف و مدرنيزاسيون مستقر شده

آھنگ سازيم و ساخت اشغالگران، ھم» جامعۀ مدنی«کھنسال، نيروی خود را با نھاد ھای  سرکوب فئوداليسم نيرومند و

   .کار و فعاليت علنی رو آوريم به

ثقل عمدۀ کار سياسی سازمان بايد در کجا قرار   مرکزبحث روی اين موضوع می چرخيد که» پلنوم مکروريان«در 

حضور نيرو ھای  ايجاد حزب علنی، ھمدست و ھمنوا شدن با دولت مونتاژ شدۀ کنفرانس بن و موجه پنداشتندر : گيرد

بخش ملی؟ اشغالگران و تمھيد يک جنگ آزادي ی؛ و يا در بسيج خلق به خاطر طرد تجاوز، مقاومت در برابرامپرياليست

گزينۀ ايجاد حزب علنی را برگزيده و با تخطئه و » کار دموکراتيک«فريبندۀ  کميتۀ مرکزی منحرف زير نام اغواگر و

: اصرار ورزيد که گويا سليم طلبانۀ ملی و طبقاتیگذاشتن اصول عام جھانبينی علمی بر اين تئوری غلط و ت یزير پا

موازات آن برای دموکراتيزه کردن حيات سياسی کشور ما  امپرياليسم برای سرکوب فئوداليسم و بنيادگرائی مذھبی و به

 نظريه، مرکزيت سازمان در منجالب اپورتونيسم راست و تسليم طلبی غرق می شود؛ و البته با اظھار اين(آمده است 

   .)وگردانی اش از خط مشی سياسی سازمان برمال می گرددر

برمی گزينند که از ايدئولوژی و خط مشی سياسی آن  بديھی است که اعضای سازمان بدين منظور عده ای را به رھبری

  خاللی که نتواند از خط مشی مطروحه دفاع و پاسداری نمايد و نتواند آن را درئرھبر «اما . ھا دفاع و پاسداری کند

و اگر از » .می دھد عمل روزمرۀ خود تکامل دھد، به صورت تدريجی ھمکاری صميمانۀ ھمراھان خود را از دست

  .را نيز از دست می دھد ايدئولوژی و خط مشی سياسی سازمان روگردان شود، حيثيت رھبری خويش

عصر و متعھد به خط مشی سياسی ِبه انديشۀ پيشرو  سامائی ھائی باورمند) م ٢٠٠۶/ ش١٣٨۶ قوس( ده سال پيش 

کميتۀ مرکزی مرتد ـ که می ) ملی و طبقاتی(و تسليم طلبی » تجديدنظرطلبانه« ، غرض افشای انحراف فکری»ساما«

رفع  ـ به خاطر را از حالت يک سازمان انقالبی خارج نمايد و به دنباله و زائدۀ ليبرال ھا مبدل سازد »ساما«خواست 

را » به سوی غلبۀ ساما بر تسليم طلبی و اپورتونيسم«  رسالۀ  سازمان از بحران و انحالل،ِتاريخی و نجات مسؤوليت

اين نوشته مزيد بر کسب . از نکات اساسی و مھم مورد اختالف آگاھی حاصل نمايند منتشر نمودند تا اعضای سازمان

واحد اروپا خوانده شد و به اتفاق آراء تن از مسؤوالن و کادر ھای  ٢١ کادر ھا و اعضای واحد کانادا، در جمع ئيدأت

 در ضمن فيصله شدکه نوشتۀ ارسالی تشکيالت داخل کشور در حلقات آن واحد ھا خوانده شود ئيد قرار گرفتأمورد ت

الوصف درک ارتداد کميتۀ مرکزی، ً تن بود، که بعدا مع ٢١ شايان يادآوری است که جناب مسؤول اروپا نيز شامل اين(

  .) مجوز تشکيالتی ـ آن ھا شرکت نموددر جرگۀـ بدون

بوديم که به صورت غيرمترقبه خبر برگزاری  جوی راه يابی و نجات از بحران مستولی بر سازمانو  ما در جست

ًاين رويداد واقعا مبھوت کننده . برای اشتراک در آن، دعوت به عمل آوردند کنگره را ابالغ و از تشکيالت داخل کشور

بود، دعوت آن ھا را   جلسه فاقد مجوز تشکيالتی و در تخالف با دساتير و موازين آئين نامۀ ساماجا که اين بود؛ از آن

پيامی به «بودن آن، اعالميه ای را زير عنوان  لذا جھت اطالع از غيراصولی. نپذيرفتيم و قاطعانه آن را مردود شمرديم

: در آن اعالميه آمده است  .سترس رفقاء قرار داديمتدوير جرگۀ آنان، به د در شب فردای» سامائی ھای اصيل و متعھد

ھمۀ رفقاء مسبوق و آگاه . سازمان را منوط به تدوير کنگره اذعان داشتند رفقای ما يگانه راه حل اختالفات متبارز در« 

اکنون با . اختتعويق اند رھبريت سازمان در اين راستا سنگ اندازی نمود و با تعلل پيھم، تدوير کنگره را به ھستند که

مقدماتی الزامی جھت تدوير کنگره، بدون آگاه ساختن بخش  تحير اطالع يافتيم که رھبريت سازمان بدون انجام کار ھای

و  ما اين اقدام را يک جانبه.  سال بحران فراگير، به تدوير کنگره اقدام نموده است٩از  ھای مخالف نظريات خود، بعد
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اصولی بدان قايل نيستيم و آن را  و لذا ھيچ گونه مشروعيت. ن نامۀ سازمان می دانيممغاير موازين و معيار ھای آئي

با ايجاد کميتۀ تشکيالت، حلقات و واحد ھای سازمانی سر و سامان  الزمۀ تدوير کنگره اين بود که.... مردود می شماريم

به نشر يک » کنگره کميسيون تدوير«من در ض. نمايندگان ھمين حلقات و واحد ھا به کنگره دعوت می شدند می يافت تا

اختالفی به اعضای سازمان آشکار می گرديد و  نشريۀ درون تشکيالتی مبادرت می ورزيد تا بدان وسيله نظريات

نکات اساسی و مھم  بدين وسيله  .خطوط اختالفی فکری، نشاندھی می شد موضع گيری ھای مشخص آنان در قبال اين

بدين طريق مسألۀ مربوط به شروع . می گرديد رد و بزرگ برجسته و نمايانه اختالفات خمورد اختالف از ميان انبو

اساسی سياسی آن و ھمچنان مسألۀ مربوط به نتايج اين مبارزه و عاقبت آن،  ، سرچشمه، علل و جنبۀ»ساما«مبارزه در 

جنجال ھا به  نکات مربوط به مبحثی که از جمعبندی تمام نکات مربوط به مبحث اصولی و تفکيک اصولي و آن نتيجۀ

ماه ) جرگۀ سرھم بندی شدۀ (ۀما در کنگر با چنين طرز ديدی به قضيه بود که. »دست می آمد، بر ھمگان روشن می شد

  .شرکت نکرديم ش کميته مرکزی مرتد و سنتريست ھا١٣٨٩دلو 

روپا، باالخره واحد ھای اروپا، کانادا واحد ا» نيت حسن«ت ھای أپس از وقعی نگذاشتن رھبريت مرتد به پيشنھادات ھي

لذا در پی   .مرکزيت سازمان ھيچ گاھی به وعده ھای خود عمل نکرده و نخواھد کرد و امريکا به اين نتيجه رسيدند که

اين موضوع در جلسۀ مشترک مسؤوالن و . ندبرآمد) کانادا و امريکا اروپا،(تشکيل جلسه ای به اشتراک واحد ھای 

از آن «: در قطعنامۀ ھمين جلسۀ مشترک آمده است. لمان مطرح شدادر شھر ايسن  )٢٠٠٨جنوری١٠(پا کادر ھای ارو

اثر و نشانی   سال است که اعضای خود را در بی خبری گذاشته و از سازمان ھيچ۶مرکزيت سازمان مدت  جائی که

ت مشترک اروپا و امريکا أ، به ويژه ھيما ت ھای اعزامیأبيرون نداده است؛ از سوئی ھم به ھمۀ فيصله ھائی که به ھي

ی خواھان ارسال گزارش گرديده، جلسۀ ئمجوز تشکيالتی و آئين نامه  به عمل آورد، پشت پا زده و حال بدون ھيچ

 لسۀج کادر ھای اروپا ارسال ھرگونه گزارش را قاطعانه رد می کند و تا زمانی که برگزاری ولين وؤمشترک مس

احاد تشکيالتی   ھای منتخب کليه ی قبلی که در رأس آن کميسيون تدارک متشکل از نمايندهبزرگ بر مبنای فيصله ھا

ما متکی بر اصول تشکيالتی سازمان ھرگز حاضر   .عملی نشود، از ارسال گزارش خودداری می ورزد قرار دارد؛

ک اصولی برگزار کند، نام آن را بدون ارتباط واحد ھای تشکيالتی و بدون تدار  که مرکزيتلسه ایجنيستيم به چنين 

طبيعی . می دانيم جلسۀ با صالحيت سازمانی بدھيم و فيصله ھای آن را غيراصولی و غيرقابل پذيرش و اجراء کنگره يا

بدون انتخاب جمعی، افراد را به سليقه و  ھيچ کس حق ندارد. است که در چنين به اصطالح جلساتی شرکت نمی کنيم

  .»بگمارد و يا از شرکت در آن نفی کند  ساز سازمان ھای سرنوشتلسهجميل خود به 

ًآورده شد بخواند، حتما با تحير جويا خواھد شد که چرا  اگر کسی اين قطعنامه را خوانده باشد و يا اين بخش را که

 خالف اين فيصلۀ بسيار اصولی، قاطع و در انطباق با - در اين جلسه حضور داشت   که- مسؤول حلقۀ اساسی اروپا 

تمام واحد ھای  آيا به. آئين نامۀ سازمان، در جرگۀ سرھم بندی شدۀ کميتۀ مرکزی و شرکايش، شرکت کرد موازين

داشت که موارد اختالفی را نقد و سره  ؟ آيا مرجعی وجودگذاشته شده بود  تشکيالتی قبآل موضوع تدوير جلسه در ميان

گاھی اعضای آ را مورد مداقه، نقد و بررسی قرار می داد و به اختالف می کرد و از آن ميان مسائل مھم و اساسی مورد

جواب  ...آيا معيار مشخص و روشنی به کار رفت که افراد مطابق آن به جلسه دعوت می شدند؟ و سازمان می رساند؟

 طور يک با استعمال بوروکراتيسم ضد انقالبی، به اراده گرايانه مرکزيت نامنھاد! ھمۀ اين گونه پرسش ھا، نخير است

ی بودن آن، ناشيانه و عجوالنه در آن  نامه ئنمود و شما مع الوصف درک غيرآئين جانبه به برگزاری جرگه اقدام

مالمت قرار داده ايد  وقتی دست تان به چيزی بند نشد، ما را مورد. تا مگر در آب گل آلود ماھی بگيريد اشتراک نموديد
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دزد (ايم »طلبانه و تسليم طلبانه تنھا گذاشته  ت رويزيونيستی انحاللدر مبارزۀ درونی عليه انحرافا«   چرا شما راکه

  )!گيرد را می که دزد تو را نگير

قضاوت درست و منصفانه آن . آغوش باز می پذيريم علمی باشد، با انتقاد ناشی از قضاوتی را که منصفانه و ما، ھر

 زيرا که رويداد ھای گذشته. اين قضاوت شما متأسفانه حقيقت ندارد. انطباق داشته باشد است که با واقعيات عينی وفق و

  :خالف آن را بازگو می کند

شان حضور نيرو ھای امريکائی و شرکای جرمش  اکثريت) اروپا، کانادا و امريکا(واحدھای خارج کشوری سازمان 

اروپا و (به اروپا سفرکرد و در جلسۀ مشترک » يم جیحک«ھنگامی که  .را به معنای اشغال افغانستان می دانستند

دموکراتيک را در  ًخلق و فئوداليسم را عمده اعالم نمود؛ چون اين نظريه، الزاما انکار انقالب ملی و ، تضاد بين)امريکا

ث  مع الوصف بح- ولی در جلسۀ مزبور. شد خود مضمر داشت، به مخالفت اکثريت سامائی ھای برون از کشور مواجه

وعدۀ تدارک تدوير يک جلسۀ بزرگ را در اسرع وقت داد تا اين » جی حکيم«.  به نتيجه ای نرسيدند-جدی و پرشور 

 و اين نخستين اشتباه طلب به آن ھا داد اين اولين وعدۀ دروغينی بود که اين تسليم. حل و فصل گردد اختالفات در آن جا

در واقع کميتۀ مرکزی مرتد، باال تر از صالحيت خود، . تداوم بخشيد آن ھا بود که انحرافات کميتۀ مرکزی را فرصت

خود برمی  ی را برای آن به حيث رھبراناگفتيم که اعضای يک سازمان و يا حزب، عده . ورزيده بود فيصله و عمل

وژی و خط ھنگامی که رھبريت از ايدئول ولی. گزينند که از ايدئولوژی، خط مشی سياسی و آرمان ھای آنان دفاع کند

  .حيثيت رھبری خود را از دست می دھد گردان شود،ی ًمشی سياسی يک سازمان کامال رو

در نتيجۀ . افغانستان آمد کميتۀ مرکزی منحرف ـ به با ذاکرهم اروپا ـ غرض تی ازحوزۀأھي م٢٠٠۴ھم چنان در سال 

 یريت قاطع اعضای سازمان به اشغالمعلوم گرديد که اکث «ت أتبادل افکار با اعضای تشکيالت داخل کشور به اين ھي

 باور داشتند و ،ارتجاع می باشد تضاد عمده تضاد مجموع خلق با امپرياليسم و بالطبع به اين تحليل کهبودن کشور و 

با توجه به توضيحات . » است  دموکراتيک ھمانا انقالب ملی و ،تجويز گردد تواند تضاد می انقالبی که برای حل اين

اخير کميتۀ مرکزی  کشور موضع گيری  کشور و ھم برون از است که ھم اکثريت قاطع تشکيالت داخلفوق، قابل فھم

در برابر اين  معۀ حواريون تطميع شده اش» حکيم جی«. دانستند می»  عصرپيشرو انديشۀ«را انحراف از اصول عام 

  .اقليت ناچيزی بيش نبودند اکثريت،

به افغانستان آمد، ضمن مالقات با » حسن نيت«تی موسوم به أھي جمع درزمانی که مسؤول تشکيالت واحد اروپا ، 

 ويژه تشکيل کميتۀه ب(ھای ما  پيشنھاد اين بار به خواسته ھا و  )مرکزيت مرتد(ھا  اگر آن  کهتشکيالت کابل وعده داد

دانيم اين وعده عملی نشد،  چه میچنان. گيريم پيش میگردن نگذارند، بعد از آن ما و شما راه خود را در ...) تدارک 

  .قرار گرفت که گويا از آن فرار می کرد جائی صاحب در» مشر«عکس  هبلکه ب

ًفرصت کامال وجود داشت که با دادن آخرين مھلت و  با توجه به مالحظات فوق و درک وضعيت آن ھنگام، اين امکان و

ولی مسؤول حلقۀ اساسی اروپا . ديده می شدشروط تمھيد يک جمع بزرگ تدارک  کميتۀ مرکزی مرتد، ضرب االجل به

کردن به  را اتخاذ نمود که مسؤول کميتۀ مرکزی منحرف از آن استفاده می کرد، يعنی تعلل و محول ھمان اسلوبی

محصولی چون  .پوچ و ميان تھی بود رسيد ـ متأسفانه ـ دانه ھايش» جو لغمان«اما ھنگامی که . »جو لغمان«رسيدن 

  .اشتباه بزرگ با شما شريک نبوديم مورد مالمت قرار داديد که چرا در اين» ناکرده گناه«ا را نصيب شما نشد، م

ًکامال غلط و يک قضاوت ،»انشعاب خود را از سازمان اعالم نمودند...بخشی از منتقدين رھبری « اين گفتۀ شما که

اسی سازمان استنکاف ورزيده و آئين رھبری منحرف، از ايدئولوژی و خط مشی سي در صورتی که. پندارگرايانه است

عضويت را به پيروی از  بر اساس اولين مادۀ آئين نامۀ سازمان که« را تخطئه نموده باشد، و يا به قول شما تشکيالتی
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آيا باز ھم ما مجاز .»صريح با برنامه عمل می کند  برنامۀ سازمان ملزم کرده است، در حالی که تيم رھبری در تقابل

   بناميم؟ »تيم رھبری« آن ھا نسبت دھيم و آنان را ھبری سازمان را بهھستيم که ر

) پيش به ويژه شش سال(اگر سال ھا پيش . اين امر، ما اين اقدام شما را به فال نيک می گيريم رغم تأخير در انجامعلی 

رزيديد، از دور ماندن عده استنکاف می و تسليم طلبان» جرگۀ عشيره ئی«به اين عمل اقدام می نموديد و از شرکت در 

   .شان، جلوگيری می شد ی از اعضای سازمان از مرکزيت زبده و اصولیا

چون ريشه در خاک بارور توده ھای زحمتکش دارد، تا کنون ) ساما(مردم افغانستان  درخت تنومند سازمان آزاديبخش

ًاگر احيانا برگ ھای زردی . برکند ن را از جاوفانی نمی تواند آطقامت راست و استوار ايستاده است؛ و ھيچ خزان و  با

  . رسداز آن بريزد، دو باره سبز می شود و به ثمر می

را به » ساما« متعھد به خط مشی سياسی ی ھای باورمند به ايدئولوژی وئ تمام ساما ، ما توجه» وحدت«در مورد 

ٔمعتقد است که حزب راستين طبقه کارگر به مثابه  ساما« : ٔرھنمود داھيانه برنامه معطوف می داريم، مشعر بر اين که ٔ
ٔبھترين سالح مبارزه مردم و آرمان دموکراسی، آزادی ملی و در نھايت جامعه  ٔھسته روشنگر، سازمانده و رھگشا و ٔ

  .ستم طبقاتی، ملی و بھره کشی می باشد فارغ از

 محافل انقالبی کارگری و برقراری پيوند ارگانيکٔتأمين اصولی و رزمنده سازمان ھا و  در جھت» ساما«با اين اعتقاد 

  .با جنبش ھای توده ئی ھمزمان مبارزه می کند

ٔانقالبی کارگری مستلزم مبارزه سالم ايدئولوژيک با حرکت از موضع وحدت طلبانه  تأمين وحدت اصولی سازمان ھای
برداشت ھا و درس  ريان اين مبارزهدر ج. گرايش ھای انحرافی و انديويدواليستی در تمام مظاھر آن است و طرد

ٔآموزی ھای ھمگون از گذشته جنبش بر پايه انتقاد و انتقاد ازخود، تحليل ھای يکسان از اوضاع جاری و تعيين وظائف  ٔ

در خالل اين پروسه، ھمکاری ھای متقابل و وظائف تاکتيکی مشترک . گردد مشترک و ھمآھنگ مبارزاتی تأمين می

  .ٔ پايه آزمايش ھای عملی تکميل می نمايدرا بر اعتماد متقابل

 ند، می توانند و بايد باردر مسائل اساسی وحدت نظر و به صداقت انقالبی يکديگر باوردا البته سازمان ھا و محافلی که

  .»نمايند ٔھمآھنگ ساختن فعاليت ھای عملی خود تا سرحد وحدت تشکيالتی، پروسه وحدت راتسريع

. است اين رھنمود گذشته، ولی با توجه به محمل و نياز جنبش، ھمين اکنون نيز تر و تازه گر چه چھل سال از فراخوان

 و اگر تا کنون اين مأمول مھم و ندارد  کارگر، راه ديگری به جز از اين رھنمود وجودۀزيرا که برای ايجاد حزب طبق

ٔانی کميته مرکزی مرتد و مطرود پيشين سائرعوامل، انحراف و روگرد ٔارجمند ميسر نگشته، ضمن تأثيرات بازدارنده
ٔتشکيالتی انحالل گرانه زيانبار، علت عمده آن بوده  و تسلط اپورتونيسم  ،»ساما«مشی سياسی  از ايدئولوژی و خط ٔ

   .است

ٔبه اثر تسلط اپورتونيسم و تلقين تفرقه افگنانه انحالل گران، از ھسته اصلی سازمانکه » ساما«اعضاء و ھواداران  ٔ 

انتقاد و « نامه، و با استفاده از اسلوب د به دور مانده اند، می توانند با تابعيت و پيروی از رھنمود ھای برنامه و آئينخو

  . دو باره به دور سازمان خود حلقه زنند» انتقاد ازخود

 پروسه ايست در انطباق با اوضاع جاری، خود» ساما«خط مشی سياسی  دادن ايدئولوژی ووحدت رزمنده با مبنا قرار 

با مبارزه برای  اين پروسۀ ديالکتيکی، با تکيه بر مبنا و مشترکات اوليه، از وحدت شروع شده و ھمزمان .ديالکتيکی

الزمۀ چنين وحدتی؛ جديت، صداقت، ). وحدت و مبارزه(منجر می شود   حل نکات اختالفی، به وحدت عالی تر

. وحدت طلبانه است ی به تفکر و عمل تا کنونی و استمرار عملی امرپذيری، انتقاد پذيری، برخورد ديالکتيک مسؤوليت
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مبارزاتی يافته و از شعار به عرصۀ عمل گام می  فقط از اين طريق است که وحدت و شعار وحدت طلبانه محتوای جدی

  .گذارد

  !پيروزی يا مرگ يا

  )ساما(آزاديبخش مردم افغانستان سازمان 

  ش١٣٩٧پنجم سرطان 

  
  


