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        نقدي بر "حزب" كمونيست (مائويست) افغانستان ... 

 

پيوند «افغانستان پاسخي به نقد ) مائويست(كمونيست » حزب«انتظار داشتيم 
با شيرغلتي، به جاي » حزب«ارائه نمايد، اما اين » با انجوايزم، گسست از ماركسيزم

چيزهاي گنگي در رابطه با رد كار » مكث كوتاهي در مورد انجوايزم«در پاسخ، 
نگاه «زير نام را  يادداشت طويلي ،انجويي نوشت، و اينك بعد از مدت نسبتاً طوالني

نگاشته و مدعي است كه » اي به برنامه و اساسنامه سازمان انقالبي افغانستان اوليه
 سياسي و تشكيالتي رفيقانه براي - كمك رساني ايديولوژيك«را به منظور اين كار 

ما با مكث بر . انجام داده است» رفع اشتباهات و كمبودات فاحش و غيرفاحش سند
كمك » «حزب«، نشان خواهيم داد كه هدف اين »نقد«اين قابل بحث هاي  بخش

انقالبي  واردي شديداً غيررفيقانه و در م بحثي غير نبوده، بلكه كج» رساني رفيقانه
هايي از آن تكرار همان ترجيع بندهاي يادداشت قبلي زير عنوان  است كه بخش

ما . است» سازمان انقالبي افغانستان، گسست ناقصي از سازمان رهايي افغانستان«
خواهيم به اين ترجيع بندهاي تكراري تا پاسخ اين حزب به نقد  ضمن اينكه نمي

» به پيش«نويسيم كه سازمان انقالبي افغانستان در   اجماالً ميگذشتة ما بپردازيم،
ها و انحرافات سازمان  به اشتباهات، ضعف)  سياسي-ارگان تيوريك(شماره اول 

حركت باالحصار، جمهوري اسالمي، تيوري سه جهان، مبارزة ( مورد دوازدهرهايي در 
موهوم، انجوايزم، حزب و ها، سانتراليزم، زنان، ايديولوژي، حركت  مسلحانه، بريدن

 است كه رفيق احمد با جمعبندي از كار بيان داشتهپرداخته و با صراحت ) پنهانكاري
سازمان و بخصوص با اشتباه خواندن پذيرش جمهوري اسالمي و تيوري سه جهان 

شماره دوم به انتقاد از خود بپردازد، اما متأسفانه با » مشعل«تصميم داشت تا در 
  .ني و حاكميت رهبري جديد اين كار صورت نگرفتهاي درو خيانت

در مورد برنامة سازمان و مسايل » نقد«در نوشتة كنوني عمدتاً بر نكات تازة 
 . سازد پردازيم، كه ناگزير اين نوشته را طوالني و تفصيلي مي مربوط به آن مي

هاي  كمك رساني«افغانستان پس از تشريح ) مائويست(كمونيست » حزب «
سازمان «گيري اساسي سياسي  در واقع عدم موضع«: نويسد اش مي»رفيقانه
باعث » ...سازمان رهايي«هاي يك دهه گذشته و كنوني  عليه تسليم طلبي» ...انقالبي
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هاي چندين ساله  گرديده است كه اين سازمان تا حال نتواند عليه تسليم طلبي
ل آن بوده اند، نيز عامل و حام» سازمان رهايي«منسوبين خودش، كه با بودن در 

  ».گيري نمايد بطور قاطع و اساسي موضع
اين حكم بي بنياد را بي خبري نويسنده بدانيم، فراموش كاري بناميم يا تنبلي 

اين ؟ »حزب« و يا هم عدم صداقت ،دهد ذهني كه فرصت تحقيق بيشتر را به او نمي
گذار سازمان در پيامي كه به مناسبت درگذشت رفيق پاغر رهبر و بنيان» حزب«

مبارزات سازماني و ماقبل سازماني «: انقالبي افغانستان ارسال كرده بود، نوشته است
شما، در مسير گسست از رويزيونيزم و تسليم طلبي سازمان رهايي افغانستان و 
پيشبرد مبارزه عليه امپرياليزم و ارتجاع، كه تا حال تحت رهبري رفيق پاغر پيش 

 ـ  لنينيستيـ اي از مبارزات انقالبي ماركسيستي وندههاي پيشر رفته بود، گام
  »...گردد مائويستي در كشور محسوب مي

 »سازمان رهايي«عليه تسليم طلبي » حزب« ما كه تا ديروز از طرف اين ةمبارز
رفت، چگونه يكباره از موضع پيشرونده به  هاي پيشرونده به حساب مي گام

 مبدل »سازمان رهايي«طلبي  تسليمقاطع و اساسي در قبال  گيري غير موضع
نبوده » حزب«پيام ارسالي، مبين نظر واقعي اين : شود؟ از دو حالت بيرون نيست مي

غلط و نادرست » حزب« و يا اينكه  بود،و به خاطر تعقيب هدف خاصي تحرير يافته
در تاريخ جنبش طلبي سازمان رهايي  گيري قاطع ما عليه تسليم مي گويد و موضع

  .  سابقه است بينستان چپ افغا
بدهد تا به به خود  خوبست نويسنده قبل از قلمزني فرصت تحقيق بيشتر 

براي . اعتبار نسازد اش را بي»حزب« مردم خام پورته نكرده، هم خود و هم ةگفت
 يگانهنويسيم كه سازمان انقالبي افغانستان،  آگاه مي  ناة نويسندمعلومات مزيد

 است كه برخورد قاطع به انحرافات و »سازمان رهايي«سازمان منشعب از 
،  استولوژيك داشتهيهاي گوناگون سياسي و ايد طلبي اين سازمان در بخش تسليم
كه شماري از دوستان قسماً خواستار كاهش شدت برخورد ما نسبت به اين  ييتا جا

، دار سازيمبيولي براي اينكه نويسنده را از خواب خرگوشي انجويي . سازمان شده اند
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سيه رو شود هر كه در او اول را نقل مي كنيم تا شماره » به پيش«هايي از  بخش
  : غش باشد

و كار انجويي » استفاده از غربي ها« به اينسو 1366سازمان رهايي كه از سال «
اش قرار داد، در سطوح مختلفي در خوش و بش با دونرها چنان  را سياست اصلي

جويانه روز تا روز نزد اعضايش زايل   ستيزهةتي و روحي طبقاةقرار گرفت كه كين
اگر  ...اش يوناما و سياست بورژوايي حقوق بشري را پيشه كرد گشت، مرجع مبارزاتي

كوبند و هزار  كسي تصادفاً از مقابل سفارتي عبور كند، فوراً مهر جاسوس بر او مي
هاي كنسولي  لتكنند، اما خود از هر تنظيمي بيشتر سهو تهمت بر او بار مي

كنند و او را  يابد، صدها سطر را سياه مي اگر كسي به مدالي دست مي... داشته
ها شرم و ننگ  اما خود از كانديد شدن براي مدال امپرياليست ...نامند خاين مي

ها به افغانستان لشكركشي كردند و   سپتمبر كه امپرياليست11بعد از «، ».كنند نمي
ن به افغانستان هديه شد، سازمان رهايي با حرارت در دولت پوشالي كرزي از ب
 قانون اساسي و انتخابات پارلماني ة اضطراري، لويه جرگةكنفرانس بن، در لويه جرگ

... با تشكيل حزب رسمي و دفتر رسمي بر قانون اساسي مهر گذاشت. شركت كرد
ار ك«كه بر رژيم جديد اعتراضي نداشت، زير لواي  سازمان رهايي در حالي

با حزب حامي كرزي همكاري نمود، در انتخابات رياست جمهوري با » دموكراتيك
دادن اعالميه، تظاهرات و كمپاين رسمي از كرزي حمايت كرد، در دولت كرزي 

ها پا  اي ها بر خون شعله هاي مالي غربي شركت نمود، به خاطر جلب حمايت
  »...اي قرار گرفت انهگذاشت و با احزاب وطنفروش خلق و پرچم در اتحاد زبون

مگر اينها چيست؟ موضع گيري اساسي عليه تسليم طلبي يك آقاي نويسنده، 
نويس عمداً از »نقد«نكند  جوك و فكاهي؟ يا» سازمان رهايي« گذشته و كنوني ةده

ت برساند و خود باطلب به اث گذرد تا با هر تالش ممكن ما را تسليم  ميها كنار آن
به اندازة سر » انقالب جهاني«كه از » قهرمان معركه«ر اين قهرمان معركه باشد؟ مگ

 فراخوان »جنگ خلق«هاي جهاني و  و كمتر از كنفرانسرود  سوزن عقب نمي
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طلبي سازمان   ما عليه تسليمنصف ةبه انداز» مائويست«دهد، به حيث يك  نمي
  گيري داشته است؟  رهايي موضع

 تجاوز امريكا به افغانستان بعد از و همچنان 1373از » سازمان رهايي«چند  هر
 براي 2003 و تنها يك بار در تجمع خودي در ننمودههيچ سند ماركسيستي ارائه 

امريكا بر اساس مجوز شوراي امنيت » ةمداخل«تبرئه تجاوز با اين استدالل كه گويا 
 شفاهي ةطلبان  كه همين موضع تسليمنمود،ملل متحد صورت گرفته است، ابراز نظر 

 عدة زيادي از با انتقادات وسيع و جدي برخي از اعضاي آن سازمان مواجه شد كه نيز
  . اند» سازمان انقالبي«آن جوانان آگاه و متعهد، امروز اعضاي 

هاي  سوسياليستي و فعاليتهاي در موضع گيري » سازمان انقالبي«
قرار  دموكراتيك خويش چنان قاطع در برابر اشغالگران و سازمان هاي تسليم طلب

طلبي و مماشات در برابر  گيري اساسي عليه تسليم  كه برچسب عدم موضعگرفته
  .سازد اعتبار مي چسبد و اتهام زن را بيش از پيش بي اشغالگران اصالً به آن نمي

كمك رساني هاي  «ةافغانستان به سلسل) مائويست(كمونيست » حزب«
خود را به اثبات » حقانيت«تا  سازمان سر زده، ةهاي مختلف برنام به بخش» رفيقانه

وريك و يبرساند، اما از همان ابتدا راه تركستان را در پيش گرفته و در ورشكستگي ت
  .كند فالكت پراتيك اتراق مي

جنبش چپ افغانستان بعد از كودتاي « : سازمان نوشته ايمةبرناممقدمة  ما در 
 را بر پيكرش  ضربات سنگيني،هفت ثور و بعد هجوم فاشيزم مذهبي به كشور

 از سوي ديگر ...متحمل گشت و شهداي بسياري را تقديم راه پر افتخار آزادي نمود
صدها مبارز پاكباز و انقالبي توسط سوسيال امپرياليزم شوروي و عمال دست 

ها سر به نيست شدند و يا در سنگرهاي داغ مبارزه،  چال اش يا در سياه نشانده
دست قصابان مذهبي ه ها انقالبي ديگر ب  و خون دههاي عزيز شان را فدا كردند جان

هاي ريخته شده بذر انقالب را آبياري  در كشورهاي همسايه ريخته شد كه اين خون
و آتش افروخته شده از آن چون مشعل فروزاني راه رهايي زحمتكشان را روشن 

ن افغانستان تكه پاره شد.  راه اين جانباختگان فرا مي خواندة و آنان را به ادامهنمود
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ها، عرصه را بر  بعد از خروج روس) جهادي و طالبي(هاي مذهبي  توسط فاشيست
 كارگر با ةفعاليت جنبش چپ تنگتر نمود كه مبارزه براي ايجاد حزب طبق

  »...هاي بيشتري همراه گشت دشواري
قدر مسلم است كه اكونوميزم ... «: مي نويسددر نقد پاراگراف باال » حزب «اما

تواند مشعل فروزان روشني بخش راه رهايي زحمتكشان باشد و  يونيزم نميو رويز
اما در سطح باالتر از مبارزه و  ...تواند بذر انقالب را آبياري نمايد بطريق اولي نمي

ـ  ستيي لنينـ هاي ماركسيستي مقاومت ميهني و ملي و طبق معيارها و سنجش
هاي مبتني بر  شده در پاي مشيهاي ريخته  مائويستي بايد قاطعانه گفت كه خون

هاي  رويزيونيزم، انقالب اسالمي خواهي، جمهوري اسالمي خواهي، شعاردهي
تواند بذر انقالب را آبياري نمايد و  به هيچ وجه نمي... هاي مذهبي و مذهبي، پوشش

 ».بخش راه رهايي زحمتكشان باشد مشعل فروزان روشني

در ) ريك و رخوت پراتيكويرخوت ت(به موجوديت دو مرض » حزب«اين 
در رابطه با حزب كمونيست » حزب«آنچه را كه اين  لذاتشكيالت خود معترف است، 

ما با گزافه گويي تئوريك «كند چون  نوشته، در مورد خوش صدق مي) م.ل.م(ايران 
اين گزافه « .»مواجه هستيم كه خود شكلي از رخوت تئوريك است} اين حزب{

 اين حزب يعني كوچكي خطرناك اندام تشكيالتي، بافت گويي تئوريك، نواقص اصلي
غليظ روشنفكرانه و بريدگي وسيع از پايه اجتماعي طبقاتي، تا حد زيادي از دور 

پوشاند و يك حالت ارضاي  اش را مي دستي به آتش داشتن و فلج مزمن مبارزاتي
 خود باعث آورد كه به نوبه پايه براي رهبران آن به وجود مي وجداني مصنوعي و بي

   ».گردد تعميق و گسترش بيشتر و بيشتر نواقص متذكره مي
 ةبنا به گفت» حزب«وريك و پراتيك است كه رهبري اين يو همين رخوت ت

به جنبش انقالبي افغانستان بطور عام و جنبش » «هاي افغانستان مائويست«
ست وريك و پراتيك اي؛ همين رخوت ت»...ورزد كمونيستي بطور خاص خصومت مي

 تحت تاثير ه آنو هست) ض(رفيق » «هاي افغانستان مائويست «ةكه بنا به گفت
قرار دارند كه به آگاهي سياسي طبقه كارگر و تاريخ مبارزات مردم » عواملي«
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افغانستان بديده حسادت مي بينند و تالش مي كنند تاريخ مبارزات برحق مائويستي 
؛ همين »ظاهر شود... تا نقش خود آنهارقم بزنند  1985مردم افغانستان را سالهاي 

» هاي افغانستان مائويست«وريك و فالكت پراتيك است كه به قول يورشكستگي ت
اگر دلش در  ...كرد از چنگيزخان و سوسياليزم اسالمي دفاع مي} كه{) ض(رفيق «

سوزد، دليلش قسماً در اينست كه او از  برانداختن عظمت تاريخي اين جنبش نمي
چرا او نكوشد كوه شامخ را از . خار سرباز بودن در اين جنبش محروم استداشتن افت

و باالخره همين رخوت » . خاكي خودش در عقب آن نمايان شودةجا بركند تا تپ
آورد و  به تناقض گويي و افترا بستن رو مي» حزب«وريك و پراتيك است كه اين يت

  .كند غير مسئوالنه صحبت مي
شعله يي » جنبش چپ«اجماالً بايد گفت كه «: د مي نويسادامهدر » حزب«

 و تجاوز و اشغالگري سوسيال امپرياليزم 1357موجود در زمان كودتاي هفت ثور 
شوروي، رويهمرفته جانبازانه و فداكارانه در مبارزه عليه رژيم كودتا و مقاومت عليه 

سوبين اين اشغالگران سوسيال امپرياليست شوروي سهم گرفتند و تعداد زيادي از من
روحيه فداكارانه و . جنبش در جريان پيشبرد اين مبارزه و مقاومت جان باختند

  مشعل راه مبارزه و مقاومت ميهني و -  و بايدـ جانبازانه ميهني و ملي آنها مي تواند
  ».ملي عليه اشغالگران كنوني و رژيم دست نشانده شان تلقي گردد

در ) رهايي و ساما(اي  پ شعلهمي داند كه عمدتاً دو سازمان چ» حزب «
طور جانبازانه ه مبارزه عليه كودتاي ثور و اشغال سوسيال امپرياليزم شوروي ب

 سنگرهاي استقالل را خونين ساختند؛ خودها با خون  رزميدند و اعضاي قهرمان آن
هاي ريخته  چه نيازي دارد تا اين خون» حزب«دانيم اين  ولي باور كنيد كه نمي

 آنان، مشعل راه مبارزه و ة فداكارانةرا ضمن ستايش روحي» نيستيرويزيو «ةشد
 اما شان بخواند، ةمقاومت ميهني و ملي عليه اشغالگران كنوني و رژيم دست نشاند
رگ چرا خوانيم،  وقتي ما، خون اين شهدا را مشعل فروزان رهايي زحمتكشان مي

و اضطرابش را يابد  پندد، ضربان قلبش افزايش مي ميهاي گردن نويسنده 
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تواند پنهان كند؟ شايد نويسنده باور داشته باشد كه مبارزه و مقاومت ميهني  نمي
  !ي از مبارزه براي رهايي زحمتكشان نيستئچپ عليه اشغالگران، جز

» حزب«از سوي اين » منسوبين «ةدر حالي كه كاربرد كلم» سازمان انقالبي«
داند، آن  با ادبيات ماركسيستي ميدر مورد آن جانباختگان را ناشي از بيگانگي 

داند كه با وجود اشتباهات و  ميو متعهدي هاي آگاه  جانبازان قهرمان را كمونيست
كمبودها در تشكالت شان، تا پاي دار رفتند و به تعهد شان نسبت به رهايي 

 اشغالگران و دولت پوشالي وفادار ماندند و  زنجيرهاي اسارتزحمتكشان از
هاي مبارزاتي   به حيث حماسهبايدخ از خود به جا گذاشتند، كه هاي سر كارنامه

  .دن انقالب تدريس شوةبراي نسل آيند
» حزب«اين . خالص نشد» حزب«ما در مورد معماي تناقض گويي اين سر 

خون « در مورد »گردن فراز«نشيند، با  مي» جهاني براي فتح«وقتي پاي مصاحبه با 
در دوران مبارزه عليه رژيم كودتاي هفت ثور «: گويد ميسخن » ها رويزيونيست

ها وسيعاً در  ئي و مقاومت عليه اشغالگران سوسيال امپرياليست، شعله) ارديبهشت(
درون اين مبارزه و مقاومت جاي گرفتند و در مناطق بسياري از كشور در ميان 

 در ئي تقريباً متاسفانه اين حركت توده.  رزمنده و مقاومت كننده رفتنديها توده
اما با آنهم در طي چند . مجموع به صورت اصولي و درست براه نيفتاد و پيش نرفت

ها در آن به اشكال و صور گوناگون  ئي سال اول اين مبارزه و مقاومت كه شعله
هاي مناطق تحت فعاليت آنها، ولو بصورت مغشوش، ناقص  حضور فعال داشتند، توده

آنها و سوسيال امپرياليست ها و مزدوران و حتي در مواردي نادرست، تفاوت ميان 

هاي  خاطرات اين دوره.  ديدندعمل و هم در نظررويزيونيست شان را هم در 
تواند به مثابه  ها وجود دارد و مي هاي معيني از توده مبارزاتي هنوز در ذهن بخش

ر ئي مورد استفاده قرار بگيرد و د هاي توده يك ميدان قابل اتكاي اوليه در فعاليت
ها و عدم گستردگي، بعد از برآمد جنبش  واقع در حد معيني، عليرغم محدوديت

نه » .نوين كمونيستي در طي بيست سال گذشته مورد استفاده قرار گرفته است
     مصاحبه با رهبر مائويست افغانستانـ امپرياليزم و نه اسالم
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ست كه شعله  مگر غير از اين،چه مي توان استنتاج كرد» گردن فرازي«از اين 
با تمام اشتباهات و كمبودها عليه سوسيال امپرياليزم ) عمدتاً ساما و رهايي(اي ها 

ها رفتند تا زحمتكشان به رهايي برسند و  رزميدند و به خاطر اين رزم ميان توده
هاي معيني  هاي مبارزاتي هنوز در ذهن بخش خاطرات اين دوره«چنان رزميدند كه 

هاي   يك ميدان قابل اتكاي اوليه در فعاليتةتواند به مثاب و ميها وجود دارد  از توده
؟ اگر اين رزم براي رهايي زحمتكشان نبود و »ي مورد استفاده قرار بگيردئ توده
ها با تمام كمبودها و اشتباهات و حتي  يا كردند كه شعله ها درك نمي توده

اطرات مبارزاتي آنان در را به رهايي برسانند، مگر خ توانند آنان انحرافات شان مي
چه » حزب«گرفت؟ و اگر اين رزم براي رهايي زحمتكشان نبود،  ذهن شان جا مي

هاي  به مثابه يك ميدان قابل اتكاي اوليه در فعاليت«ناگزيري دارد كه از آن 
از «سخنش با ما باشد، » حزب«كار بگيرد؟ مگر قرار است وقتي اين » ئي توده
هياهو راه بياندازد، » هاي مبتني بر رويزيونيزم ي مشيهاي ريخته شده در پا خون

مبارزه و » گردن فرازي«نشيند، با  مي» جهاني براي فتح«ولي وقتي به پاي صحبت 
قاعده قابل اتكا براي پيشبرد «را » ها ستيرويزيون «ةهاي ريخته شد خون

ي را  ديگراش علم كند؟ اين برخورد غير از دو رويي و اپورتونيزم مزمن چيز»مبارزه
  .گذارد به نمايش نمي

خون هاي ريخته شده در پاي «كه  اعالم مي كند» حزب«وقتي اين 
به ... هاي مذهبي و هاي مذهبي، پوشش شعاردهي... هاي مبتني بر رويزيونيزم مشي

تواند بذر انقالب را آبياري نمايد و مشعل فروزان روشني بخش راه  هيچ وجه نمي
ها و با  را خود با جانورترين نوع اين اسالميست، چ»رهايي زحمتكشان باشد

دهد؟ آيا اين همسويي  نشان مي» همسويي«ترين شعارهاي مذهبي  فاشيست
همسويي با امارت اسالمي و طالبان  تواند بذر انقالب را آبياري كند؟ مي» حزب«

  !تواند آبياري و سيراب كند، جز بذر انقالب انتحاري هر گند و مندي را مي
تكه پاره شدن افغانستان «:  سازمان نوشته شده استةبرناممة مقدمه ادادر 

بعد از خروج روسها، عرصه را بر ) جهادي و طالبي(توسط فاشيست هاي مذهبي 
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 كارگر با ةفعاليت جنبش چپ تنگتر نمود كه مبارزه براي ايجاد حزب طبق
  ».هاي بيشتري همراه گشت دشواري
ع مبارزه براي ايجاد حزب طبقه كارگر وضدر مورد مو« :گويدمي » حزب «اما 

در افغانستان، قبل از هر چيزي بايد گفت كه مشكل اصلي، از همان ابتداي براه 
 سياسي دروني خود اين جنبش ـ يي، مشكل ايدئولوژيك افتادن جنبش چپ شعله

داشت، هم اصولي، هم مفيد  اگر اين جنبش خود درين مورد مشكل نمي. بوده است
 ميزان 13در » سازمان جوانان مترقي«بود كه در همان ابتداي تشكيل و هم ممكن 

 ـ ستي لنينـ ، به جاي تشكيل چنين سازماني، حزب كمونيست ماركسيست1344
بار ديگر . گرديد در افغانستان تشكيل مي) دون انديشه آن وقت مائوتسه(مائويست 

اي مزدور سوسيال ه  توسط رويزيونيست1357در زمان مصادف با كودتاي هفت ثور 
هاي مختلف چپ  امپرياليزم شوروي، وقتي جنبش وحدت طلبانه ميان بخش

يي براه افتاد، هيچ بخشي، به شمول كميته تدارك براي تشكيل حزب  شعله
كمونيست افغانستان، نتوانست به موضوع تشكيل حزب كمونيست در كشور برخورد 

د و در واقع به همين خاطر  سياسي و تشكيالتي درست داشته باشـ ايدئولوژيك
  ».يكبار ديگر چانس تشكيل حزب از دست رفت

 13از امر حزب سازي چنان سطحي است كه باور دارد در » حزب«درك اين 
 جاويد و سازمان جوانان مترقي بايد حزب ةجاي جريان شعله  ب1344ميزان 

ن تشكيل مي گرديد و گويا اي) ماركسيست ـ لنينيست ـ مائويست(كمونيست 
» حزب«رساند كه براي اين  اين برداشت مي. بود كه از دست رفت» چانسي«

 عدم ، تشتت فكري حاكم بر سازمان جوانان مترقي ،معيارهاي پايين عضوگيري
 م عمدتاً به شكل يك جريان .ج. ها و باقي ماندن س پيوند ارگانيك با توده

. م اصالً آزاردهنده نيست سطح نازل آگاهي از ماركسيزم ـ لنينيز روشنفكري شهري و
مي »  افغانستان در يك حزب واحد متحد ميشونديها مائوئيست«در سند » حزب«

 - وحدت ايدئولوژيكيكه دارا  رايها و نيروهائ  حلقهيسازمان جوانان مترق «:نويسد
آنها بيشتر بشكل يك جبهه عمل ميكردند تا  . نبودند بدور هم جمع كرده بوديسياس
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 »حزب«اين وضعيت درهم و برهم سازمان جوانان مترقي،   با تمام» ...يك سازمان
سيس حزب را أ ديالكتيكي تة حزب سازي است كه حاضر است پروسةچنان ذوقزد

  !!بخواند» چانس«نيز 
مشكل «، از به اثبات برساندبدون اينكه نادرستي جمالت فوق ما را » حزب«

هاي بيشتر مبارزه  از دشواريما ) درخت ها كجا؟و ده كجا (كند  صحبت مي» اصلي
به خاطر خالي نماندن » حزب«كنيم و   كارگر صحبت ميةبراي ايجاد حزب طبق

  !!»از دست دادن چانس«و » مشكل اصلي«از » عريضه«
خالف ما نظر دارد كه فاشيست هاي مذهبي با اين اعالن كه » حزب«گر  م

يت جنبش چپ تنگتر مي ها خطرناكتر از ديگران هستند، عرصه را بر فعال اي شعله
دانيم   با ما هم نظر است، ولي نمي»حزب«؟ ند و دشواري ها را افزايش مي دادندكرد

شود؟ با هم  ، چرا يكباره فراموشكار ميبه سراغش مي آيد» نقد «مرضوقتي 
 قرار داشتند، يها در وضع ناگوار  كه مائوئيستيهمين دوران در«: خوانيم مي

تر است تا از بين بردن  ها كار ساده بين بردن روس ازكرد كه  حكمتيار پيشنهاد
ها را  كار مائوئيست ها بجنگيم بايد روس آن كه با آن پيش از ها؛ بنابر مائوئيست

، منجمله احمدشاه ي اسالمي ارتجاعيكه نيروها بهمين اساس بود. يكطرفه كنيم
آمدند تا عليه  ها كنار  حاالت با روسيمسعود اين به اصطالح شير پنجشير، در بعض

  » .ها را شكست دهند انقالبيون جنگ كنند و مائوئيست
 گلبدين ةوسيله ب» يكطرفه كردن و تالش براي شكست مائويست ها«آيا اعالن 

هاي كثيف  ها و ارتجاع منطقه از اين جرثومه و مسعود و حمايت بيدريغ امپرياليست
ون افتادن رهبران عزيز جنبش ها و به خ اي و اقدام عملي آنان براي ضربه زدن شعله

 عرصه را بيش از پيش بر چپ تنگتر ،هاي مذهبي  اين فاشيستةوسيله ب
 يهاي بيشتر اي ها را با دشواري  آيا اين تنگتر شدن عرصه، شعله؟ساخت نمي

 كارگر را از چپ ة ساختن حزب واقعي طبقة و آيا اين هر دو زمين؟ساخت روبرو نمي
  گرفت؟  انقالبي نمي
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 از نوع شما، كاري ي»حزب« ايجاديزي كه در اين ميان روشن است، ولي چ
 و اگر چپ به چنين ذوقزدگي . يك گيالس آبة نوشيدنبود ساده به انداز

از » حزب«آورد، ساما و رهايي هر كدام حق داشتند هشت تا ده  رو مي» چانسكي«
كه نياز اي بود  شما سرگرمي روشنفكرانه »حزب«تأسيس . نوع شما داشته باشند

، رد كه نه تنها در افغانستان حضور نداي»حزب«. دتوان چپ افغانستان را برآورده نمي
 مسلحانه تجربه ةمبارزداغ در سنگرهاي سند و شنا هاي مردم آن را نمي توده

آن در تقالي ويزاي ناروي، كانادا، » رهبران« اينها تمام، بلكه به جاي استنياندوخته 
ها انتظار  گريكنسولها و  سفارتخانههاي  پشت غرفهغيره سويدن، آلمان، هالند و

  . كارگرة جز حزب طبقدتوان كشيدند؛ هر چه بوده مي مي
مبارزه «مبني بر » حزب« اين ساختگيبا اين همه، آيا حق داريم سناريوي 
 ماركسيست عنوانرا قبول كنيم؟ ما به » عليه دولت ارتجاعي و سپس امارت اسالمي

اين سناريو . چنين حقي نداريمالاقل يم، ر افغانستان قرار داةجامعكه در متن  ييها
جهاني براي «و »  حقيقتةنشري«يي داشته باشد و يا به مذاق »جاا«تواند مصرف  مي
تمام اشتباهات، كمبودها و  با( اين تنها و تنها سازمان رهايي. خوش بيايد» فتح

. كرد ها و طالبان كار مي جهاديبود كه در حد توانش عليه ) انحرافات جدي و زننده
كرد، بحث  هايي از اين كار چه هدفي را دنبال مي اينكه از اين كار و يا بخش

سازمان رهايي بودند كه در كار افشاگرانه در زمان باك  بياين اعضاي . جداگانه است
ها و طالبان، شالق خوردند، توهين و تحقير شدند، زخم برداشتند، اسير  جهادي

 شما كه معلوم نبود در آن زمان در »حزب« نه اعضاي ؛به شهادت رسيدندشدند و 
با تمام ! كجا تشريف داشتند و در كدام كشور غربي اين مبارزه را به پيش مي بردند

 بدانيد يا قص» سازمان رهايي«حال اختيار داريد كه گسست ما را از موارد فوق، 
  ؟ ناقص

» ...سازمان انقالبي«ندهاي ناگسسته در واقع اين پيو«: ددهمي ادامه » حزب«
دارد تا در مبحث مربوط به حزب  مي است كه اين سازمان را وا» ...سازمان رهايي«با 

هاي موجود در جامعه حرف بزند  و تشكيل حزب، آنچنان هوايي و به دور از واقعيت
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در » ...سازمان انقالبي«. برد كه گويي اصالً در شرايط جامعه افغانستان بسر نمي
، مدعي شد كه »افغانستان) يستئمائو(حزب كمونيست «اولين بحث خود در مورد 

تواند  گويا در داخل كشور حضور ندارد، نمي چون اين حزب خارج كشوري است و
گسست ... سازمان انقالبي«سپس وقتي ما بحث . يك حزب حقيقي تلقي گردد

را » انجوايزم« سازمان بحث را مطرح كرديم، ناگهان اين» ...ناقصي از سازمان رهايي
بعداً . قرار داد» ...سازمان رهايي«عليه ما مطرح كرد و از اين لحاظ حزب را در پهلوي 

نكته اصلي مورد اختالفش با حزب را اختالف بر سر تاريخچه جنبش چپ افغانستان 
افغانستان ) يستئمائو(آخرين بحث اين سازمان در مورد حزب كمونيست . اعالم كرد

. است كه اين حزب از موثريت مبارزاتي الزم در جامعه افغانستان برخوردار نيستاين 
به عنوان نكته يا نكات اصلي مورد » اي تازه«ديده شود كه باز هم چه نكته يا نكات 

 ».اختالف با حزب توسط سازمان متذكره عنوان مي گردد

يم، بلكه در نشده ا» حزب«ما در اولين بحث خود تنها مدعي خارج نشيني اين 
  :نوشتيم» به پيش« اول ةشمار

 مستعمراتي ـ  افغانستان را نيمه فيوداليةحزب كمونيست با آنكه جامع -1«
 شهرها از طريق دهات را ةاي طوالني و راه محاصر داند و نبرد خلق، جنگ توده مي

هايش بيشتر به بيرون از افغانستان متمركز بوده، در داخل  دهد، فعاليت شعار مي
  ...بدين گونه شعارهاي جنگي آن معني واقعي پيدا نكرده... باشد شور محسوس نميك

كه در تيوري خود را  افغانستان با آن) مائويست(حزب كمونيست  -2
داند، اما عمالً خود را تا حال از چهارچوب   كارگر افغانستان ميةپيشاهنگ طبق

 كادرها، اعضا و محل ها، مناسبات مليتي به طور الزم نكشيده، محل اصلي فعاليت
باشد و به اين خاطر تا حال  كار آن در بيرون از كشور با اين مشخصه آميخته مي
هاي  هاي افغانستان با ويژگي قادر به ايجاد حزبي در چهارچوب مناسبات همه خلق

  .مليتي، نشده است
اين حزب از لحاظ فراگيري تا حال قادر نشده است كه با مشخصات يك  -3

افغانستان از لحاظ كمي و ) مائويست(رشد حزب كمونيست ... ايدحزب تبارز نم
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دهد كه از ايجادش تا حال در سطح چند واليت محدود، به شكل  كيفي نشان مي
 ». درازي داردة كارگر فاصلةافراد هم حضور نداشته و تا رسيدن به حزب واقعي طبق

ل حضور خارج كشوري است و در داخ» حزب«ادعاي ما مبني بر اينكه اين 
مگر . كند ت ميأنش» حزب«هاي عيني اين   بلكه از واقعيت،ندارد، نه ادعاي محض

 به چنين چيزي اشاره نكرده 1384سنبله »  حقيقتةنشري«در » حزب«خود همين 
 ة، مشخصاً در عرص}هاي مبارزاتي حزب فعاليت{هاي دموكراتيك ما  فعاليت«: است

د و محلي و همچنان عمدتاً خارج كشوري هاي محدو جوانان و زنان، تا حال فعاليت
 چه را نشان عمدتاً خارج كشوري و محلي، محدودهاي  فعاليت» .بوده است

هاي   فعاليت1384 و آيا پس از سال ؟ايم  گفتهغير ازيندهد؟ مگر ما چيزي  مي
عمدتاً خارج  و محلي را جز از محدوده - كيد مي كنيم حزبأت - »حزب«اين 

 هم شاهد بوده است؟ مگر در جاي ديگر از جنبش چپ كشور  كسيحال تا كشوري،
زند، رفقاي جنبش  كه نبض سياست كشور با تندي مي ييهمين پايتخت، جا

  ؟ اندديده » حزب«هاي اين  هاي ولو كوچك از فعاليت نشانه
با محدوديت هاي جدي تشكيالتي روبروست، از اينرو از اثرگذاري » حزب«اين 

اين محدوديت .  محلي نيز برخوردار نيستة محدودمبارزاتي حتي در همان
با وجود تصميم در مورد ماهنامه » حزب« جدي است كه اين ةتشكيالتي به انداز

تدوير «سند . تواند به چنين امري دست يابد اش، نمي ساختن ارگان نشراتي
) يستئمائو(آميز سومين پولينوم كميته مركزي حزب كمونيست  موفقيت

ايم مطابق به مرام نشراتي  ما تا حال نتوانسته«: نويسد اين مورد ميدر » افغانستان
و همچنان مطابق به فيصله پولينوم دوم كميته مركزي ) دوره سوم(شعله جاويد 

متاسفانه شعله جاويد . حزب، ارگان مركزي حزب را به يك ماهنامه مبدل نمائيم
يني حالت يك نشريه غير اي باقي مانده است كه حتي در مقاطع مع كماكان فصلنامه

... علت اين امر را بايد در محدوديت هاي تشكيالتي حزب. گيرد موقوته را بخود مي
هاي تشكيالتي كه باعث  ما بايد براي رفع محدوديت) تكيه از ماست( .جستجو نمود

 گردند، مبارزات جدي و پيگيري را پيش عدم انتشار ماهانه ارگان مركزي حزب مي
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معهذا پولينوم سوم كميته مركزي حزب به «: گويد  ميدر ادامه» بحز« ،»...ببريم
هاي تشكيالتي متذكره، بالفاصله بعد از تدوير  اين نتيجه رسيده است كه محدوديت

  »...پولينوم قابل رفع نيستند
 ة و اين تشكيالت به گفتجدي استاين محدوديت تشكيالتي واقعاً بسيار 

حتي در چارچوب » حزب«كه » كوچيكه «ةه اندازب» !ديگه خيلي كوچيكه«ها  ايراني
  !منتشر نمايداش را طبق مرام نشراتي  تواند ارگان مركزي آن نمي

. حزب عالي ترين شكل تشكل پذيري و بيانگر همزمان كيفيت و كميت است
دهد و بدون   هر كيفيت خود را در يك كميت معين تبارز مي،به قول رفيق مائو

كيفيت كار تشكيالتي اين . واند وجود داشته باشدت  هيچ كيفيتي نمي،كميت
 از اينرو از ،دهد كه كميت آن در سطح بسيار نازل قرار دارد نشان مي» حزب«

چگونه مي توان گروپ يا . اثرگذاري الزم مبارزاتي در افغانستان برخوردار نيست
 توان با يك سازمان وسيع اش را به سختي مي جمعي را كه هنوز شكل تشكيالتي

توان اين سناريوي  مقايسه كرد، حزب و آن هم حزب حقيقي خواند؟ چگونه مي
افغانستان بزرگترين نيرو و نيروي ) يستئمائو(حزب كمونيست « كه پذيرفتحزب را 

يي را تحت رهبري دارد و براي مقاومت ضد  است كه چند سازمان توده... عمده
 تجاوزكارانه و اشغالگرانه عليه امپرياليستي انقالبي در كشور از همان ابتداي جنگ

حزب كمونيست «توان قبول كرد كه  چگونه مي ؟»افغانستان، فراخوان داده است
افغانستان از زمان تشكيل خود تا حال نيروي انقالبي سكوالر عمده ) يستئمائو(

يي تحت رهبري حزب قرار  چند سازمان توده. مقاومت كننده عليه اشغال بوده است
يي ضد امپرياليستي و ضد  هاي مختلف كشور، يك جنبش توده خشدارد كه در ب

  ؟»برند اشغال را پيش مي
همخواني دارد؟ » محدوديت تشكيالتي حزب«آيا اين ادعاي بلند باال با 

تواند   دهد، ميءاش را تا سطح ماهنامه ارتقا  كه قادر نيست ارگان مركزيي»حزب«
ز اشكال در چهار سمت كشور حضور چنين ادعايي بكند؟ سازمان ما كه به شكلي ا

، و به يقين و اثرگذاري مبارزاتي آن خبري ندارد» اي هاي توده سازمان«دارد، از اين 
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هاي چپ انقالبي ديگر نيز از موجوديت  توانيم كه سازمان كامل گفته مي
با وجود بلند كردن » حزب«چرا . خبر اند در افغانستان بي» حزب«هاي اين  سازمان
اي، نبرد مسلحانه را آغاز   تودهةهاي گسترد و اين همه سازمان» گ خلقجن«شعار 
  كند؟ نمي

نمي توانيم موافق باشيم، زيرا تا كنون از » حزب «ساختگيما با اين سناريوي 
حتي شعار » ...هاي مختلف كشور ئي در بخش چندين سازمان توده«با » حزبِ«اين 

اي شليك يك مرمي از آدرس اين ما تا كنون صد. ايم ديواري ضد اشغال نديده
ئي را تحت رهبري دارد و براي مقاومت ضد  چندين سازمان توده«كه » حزب«

امپرياليستي انقالبي در كشور از همان ابتداي جنگ تجاوزكارانه و اشغالگرانه عليه 
  . ده ايمينشن» افغانستان، فراخوان داده است

صورتي كه يكي از نيروهاي عمده ، در دارد  اعالم ميسازمان انقالبي افغانستان
 ةبود، وظيف هاي مختلف كشور مي ي در بخشا داراي چندين سازمان توده

ها خواب خوش  با صفير گلوله كشور ةكرد تا در گوشه گوش  ايجاب مياش انقالبي
سفانه واقعيت تشكيالتي و أ، اما متها و دولت پوشالي را حرام سازد امپرياليست

خواهيم به جاي اين  مي» حزب«ما از اين . ن نيستسازماني كنوني ما چني
جنگ «توجه كند تا شعارهاي » حال حزب سبك كار بي«ها به  سناريوسازي

  !! نشودمبدلمعني  اش، به شعارهاي خشك و بي»خلق
در كانادا اعالم : با تناقض گويي هاي دردناكي پيش مي رود» حزب«اين 

هاي   حزب قرار دارد كه در بخشيي تحت رهبري چند سازمان توده«كند كه  مي
» .برند يي ضد امپرياليستي و ضد اشغال را پيش مي مختلف كشور، يك جنبش توده

ناگفته «: گويد چيز ديگري مي» سبك كار حزب را اصالح نماييم«اما در سند حزبي 
ها و عدم  هاي ما كم و بيحالي ها و موفقيت تالش پيدا است كه در ينمورد

اين وضعيت، عليرغم تمامي مشكالت و موانع موجود . اد بوده استهاي ما زي موفقيت
حزب يك فرقه روشنفكرانه فرو رفته در . عيني و ذهني، بايد قاطعانه اصالح گردد

اگر چنين باشيم و چنين باقي بمانيم فقط خواهيم توانست در خود . خود نيست
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تكيه از  (».يان برسانيميي را ز بپوسيم و در نهايت مبارزات انقالبي پرولتري و توده
   )ماست

، واقعيت تشكيالتي اين ساختگيبه نظر ما سطور فوق خالف سناريوي 
ها  ها و عدم پيوند فشرده با توده حالي زيرا همين بي. دهد را نشان مي» حزب«

جنگ {پولينوم طوالني شدن بيش از اندازه اين مرحله تداركي مبارزاتي «است كه 
در مورد خطر  ...و «،»را جداً مورد انتقاد قرار داده} البيمقاومت ملي مردمي و انق

به يك شعار كامالً خشك «» ...مبارزه براي برپايي و پيشبرد جنگ«مبدل شدن شعار 
) مائويست(ميته مركزي حزب كمونيست ك ـ. دهد مي» ...و خالي قوياً هشدار

  2009 اگست 23 -  افغانستان
با وجود هشدار » حزب« اين .گذرد سال مي سه نزديك به حال تا 2009از 

در برابر خطر تبديل شدن شعار جنگ خلق به يك شعار كامالً خشك و «قوي 
 نه ما شاهد جنگ خلق بوديم، نه .در اين مدت دستاورد خاصي نداشته است» خالي

 لبيك گفتنو نه هم » حزب«اي  هاي توده  سازمانةهم آغاز مقاومت مسلحان
گيريم كه نه حزبي در كار است، نه   پس نتيجه مي.»حزب«ها به فراخوان  توده

  . سناريو استفقط اش  اي، نه نيروي عمده و نه هم فراخوان؛ همه سازمان توده
رفقاي سابق . روبرو هستيم» حزب«اين تنها ما نيستيم كه با سناريوي 

اكنون شك ما به يقين «باور دارند كه » حزب«خواندن » تپه خاكي«ضمن » حزب«
ته كه حزبي به معني واقعي كلمه وجود داشته باشد و اگر احياناً چنين مبدل گش

چيزي باشد فعاليت در آن ديگر كار براي پيشبرد امر انقالب و جنبش كمونيستي، 
اعالم  ـ» .رهايي خلق افغانستان از اشغال امپرياليزم و بيداد سگان زنجيري آن نيست

   !افغانستان) مائويست(جدائي از حزب كمونيست 
هاي  حزبي كه قادر به ايجاد كميته«: نوشت» سازمان انقالبي«و از همين رو 

هاي زحمتكش و در ميان پيشروترين آنان قادر به تأسيس  سازماني در ميان توده
ها حضور فعال  هاي آموزش ماركسيستي نگردد، كادرهاي آن در ميان توده كميته

ها توجيه  رفوي نپردازد و با ده و به پرورش انقالبيون پيشرو و ح،نداشته باشند
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ها و خارج از كشور، انقالبي جلوه دهد، جز  تيوريك حضور خود را در خارج از توده
آساي   ذهني و عدم آگاهي از زندگي دوزخةهاي روشنفكران پرداختن به جدل

هاي گمراه كننده، از خواست  هاي ذهني و سطحي و كلي گويي ها به تحليل توده
بينيم كه  و اينك مي» .باشد مانده، ادعاي پيشاهنگي آن كاذبانه ميها به دور  توده

حكم سازمان ما به اثبات » حزب«وريك و فالكت پراتيك اين يبا ورشكستگي ت
  .رسد مي

مي گذريم، زيرا نظرات » حزب« جنبش با اين ةاز بحث در مورد تاريخچ
 »گسست از ماركسيزمپيوند با انجوايزم، « ةشماره اول و نوشت» به پيش«سازمان در 

دنبال » حزب« شده است؛ اينجا بحث انجوايزم را با اين بيانبا توضيحات الزم 
  . كنيم مي

» حزب«قبل از اين از هواداران خود پيام گرفته بود كه » سازمان انقالبي «
را » سازمان رهايي«افغانستان در رقابت انجو و فندگيري، ) مائويست(كمونيست 

 و از ما خواسته ،المللي دارد هاي بين»دونر«وابط مشكوكي با پشت سر گذاشته و ر
كه هواداران  يياز آنجا. از احتياط الزم كار بگيريم» حزب«بودند تا در روابط با اين 

روند، سازمان به اين پيام  هاي وسيع مصونيتي سازمان به شمار مي ما يكي از دايره
كه » حزب«البته اين . آغاز كرد» حزب«اهميت داد و به تحقيق بيشتر در مورد اين 

دون را كه   مائوتسهةخواند، اين اصل مهم انديش مي» مائويست«خود را هشت قاته 
فكر كرده، » گردآوري مخفيانه اطالعات«به غلط » تحقيق ناكرده حق سخن ندارد«

  .داده استربط » جاسوسي«را به كار  آن
بعد از ... « : نوشت»كسيزمپيوند با انجوايزم، گسست از مار«سازمان در سند 

به اين حزب پيوست، رهبري حزب را مجذوب پولسازي و » كهن پير انجوايزم«آنكه 
را به انشعاب » حزب«انجوايزم ساخت كه اثرات و انعكاس آن در داخل، به زودي 

ي اين حزب مطلع هستيم، اما ضرورت به يهاي انجو ي از فعاليتيما تاجا. كشاند
ي مانده و يا از يتا بدانيم كه آيا درين مورد پا به پاي سازمان رهاتحقيق بيشتر داريم 

  ».آن پيشي گرفته است
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مكث كوتاهي در مورد «به ضرورت ما در تحقيق بيشتر در سند » حزب«اين 
را » تحقيقات«ما خود حاضريم زمينه خوب انجام چنين « :چنين پاسخ داد» انجوايزم

مخفي » تحقيقات« نيازي براي سازماندهي براي سازمان مذكور مساعد سازيم، هيچ
افغانستان وجود ) مائويست( عليه حزب كمونيست ـ و هر مورد ديگري  ـدر ينمورد

درين زمينه نياز دارد خارج شدن از حصار ديرين » ...سازمان انقالبي«آنچه . ندارد
هاي سكتاريستي و مهمتر از همه، گسست  ، ترك برج و باروسازي»گروهي«انزواي 

اطع از منش و كنش گردآوري مخفيانه اطالعات در مورد ساير شخصيت ها و ق
  » .است ...نيروهاي چپ

يا همان » گردآوري مخفيانه اطالعات«بر » حزب« تحقيق اين ةاگر شيو
ولي ما با اصل مائويي ناگريز بوديم . توانيم جاسوسي استوار است، چيزي گفته نمي

مطمئن باشد كه در » حزب«. يق هنوز ادامه داردبه تحقيق بيشتر بپردازيم و اين تحق
» حزبي«در مورد انجوايزم » مخفي» تحقيقات«سازماندهي «اين پروسه نيازي براي 

عجالتاً كشيم و  را عقب مي» احمد برومند«ما در اين تحقيق پاي . ه استپيش نيامد
 اسناد و» حزب «-  يا همان اعضاي ـ، هواداران »حزب«به اسنادي از ياران منشعب 

  . كنيم  ميءاكتفا» حزب«خود 
اعالم جدائي از حزب كمونيست «در سند » مائويست هاي افغانستان در كانادا«

»  NGOرهزنان «ةدر جمل» حزب«ضمن قطار نمودن اين » !افغانستان) مائويست(
هاي شان را كار  NGOفساد در حلقه رهبري به حدي رسيده كه آنها«: مي نويسد

وسياليزم، جنگ خلق و رهائي مردم كشور از چنگال اشغال براي كمونيزم و س
ها ننوشته اند NGOآنها حتي يك مقاله در مورد ماهيت . خوانند ها مي امپرياليست

 و NED (سازي مردم ملل عقب مانده هاي پشت پرده عاملين وابسته تا دست
CIA(ن در هاي بازسازي افغانستا در حاليكه در تمام كنفرانس«، ». افشا نشوند

 امپرياليزم و بازسازي هكنند، عليه سلط لندن، ژنيو، برلين و توكيو شركت مي
آنها كمونيزم و اصول تشكيالتي را در جهت . كنند افغانستان نيز چيزهاي را نجوا مي

بعباره ديگر آنها روابط . هاي شان به كار مي برندNGOاستحكام ساختار كارهاي 
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هاي شان تبديل نموده اند و روابط NGOيالت تشكيالتي را در خدمت استحكام تشك
تشكيالتي حزبي در عين زمان روابط رئيس و راننده، رئيس و مامور و مستخدم نيز 

گردآوري اطالعات «مطمئن باشد كه ما نيازي براي » حزب «ة نويسند!»هست
 ةبندند، اين وظيف ايم، حال اگر ياران منشعب افترا مي در اين مورد نديده» مخفي

  .است كه به آن رسيدگي نمايد» بحز«
بدون مبارزه با اپورتونيزم مبارزه با «در سند » مائويست هاي افغانستان«

دانيم كه طالبان ظاهر قضيه اند  ما مي... «: نويسند مي» !سرمايه داري ممكن نيست
 قرار داشت، آيا مسئله در CIA و در پله باالتر از آن ISIو در عقب آنها در گام اول 

شود و يا اينكه ارتباط طالبان و  ماند كه گفته مي د مولوي آخندزاده باقي ميحدو
ISI و CIAا  ارتباط تشكيالتي و گزارشدهي و بررسي گزارش بود؟ آيNGO هاي

فقط بگذار «، »ارتباط است؟ هاي مليونها دالري با اين مسئله بي حزب و پروژه
NGO ها تا كجا ادامه »رفاقت«كه هاي حزب از رونق بيفتد، آنوقت ما خواهيم ديد

ها است ولي در عمل تمام NGOگويد كه عليه اين  مي) ض(رفيق «، »يابد مي
» .ها قرار دارندNGOاعضاي بيروي سياسي حزبش به شمول خودش در خدمت 

در اين مورد » گردآوري اطالعات مخفي« كه ما نيازي براي بينيد آقاي نويسنده، مي
بايد تكليف خود را با آنان بندند،  افترا ميبر شما ن منشعب  اگر باز هم يارا.ايم نديده

  .كنيد» گردآوري اطالعات مخفي«روشن سازيد، نه اينكه ما را متهم به 
» انجوها«(در سند » مائويست هاي افغانستان«به نمايندگي از » فوالدگر«

: ويسدن مي) هاي تمهيد و توطئه استراتيژي امپرياليزم؟ هاي خيريه يا سازمان كمك
ايم و  كرد، ما عليه اين خطاي آنها مبارزه كرده تا زمانيكه اين حزب انجوبازي مي«

كنيم و  هاي آنها را قبول مي گويند ديگر انجو ندارند، ما حرف اكنون كه آنها مي
گوئيم و حتي اسنادي را كه در مورد  عليه آنها در اين مورد چيزي نمي

دهيم، زيرا تثبيت اين مسئله از نظر سياسي  هاي آنها داريم بيرون نمي انجوبازي
نهايت غير  ادعاي بي«آيا ادعاي ما در مورد انجوبازي اين حزب «، ».ديگر معني ندارد

گذارند جنبش انقالبي افغانستان  بوده؟ اگر واقعاً چنين است، پس چرا نمي» منطقي
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 اين نيست از» تر نهايت غير منطقي بي«كنيم كه هيچ چيز  قضاوت كند؟ ما فكر مي
كه اين  داند شناسد و نمي كه آدم تصور كند، جنبش انقالبي افغانستان افراد را نمي

و، توكيو يا تورنتو يآقايي كه در فالن كنفرانس بازسازي افغانستان در برلين يا ژن
هاي  مائويست(ما در باال گفتيم كه ما «، »وغيره شركت كرده چه كسي هست؟

ا سند و مدرك داريم و حتي در مورد امپرياليزم و ارتجاع براي هر گفته م) افغانستان
زنيم، چه رسد به اين كه در مورد رفقاي  گويي و مبالغه دست نمي به اغراق

اما به دليل آنكه اين رفقا اكنون در جهت درست . ايدئولوژي ما اغراق و مبالغه كنيم
م با آنها سر معركه و بيني كنند، الزم نمي به حركت درآمده و انجوبازي را محكوم مي

  ».شاهدبازي را باز كنيم
در مسئله » مائويست هاي افغانستان«موضع گيري پسيف و اپورتونيستي 

 صورت گرفته» آشتي«ياران و » حزب«دهد كه ميان  نشان مي» حزب«انجوايزم 
اي  تواند با اين سادگي و معصوميت از مسئله مي» مائويست«، ورنه چگونه يك است

بايد بدانند كه اوالً، » هاي افغانستان مائويست«. ازه مهم سرسري بگذردبه اين اند
گيري نوشتاري عليه انجوبازي به معني رد انجوايزم در پراتيك نيست، ورنه  موضع

استفاده از « و آن را  جانبي بيش از همه ضد انجوبازي استارسازمان رهايي در نوشت
ادعاي » حزب«ثانياً، . دهد به خورد صفوف مي» ها تضاد ميان امپرياليست

هيچگاهي صاحب انجو نبوده و «گويد كه  پذيرد و مي ها را نمي»مائويست«
 با اين نه .»مسئوليت پيشبرد كارها و سازماندهي انجويي را بر عهده نداشته است

اسنادي را كه در مورد » «ها مائويست«پذيرفتن، به نظر ما نياز است كه 
» تثبيت اين مسئله از نظر سياسي« بيرون بكشند، زيرا دارند،» هاي آنها انجوبازي

  . ستاهنوز پر معن
» حزب«: يمدانخواهيم ب ما ميآفتابي شد، » حزب«اكنون كه مسئله انجوبازي 

و  در برابر كدام خدمت  دالريها روابط انجويي دارد؟ اين فندهاي مليون با كي
اراتي اين پول را هاي استخب شود؟ كدام كشورها و سازمان داده ميوظيفه 

اين فندها چه است؟ به دست آوردن در ازاي » حزب«پردازند؟ وظايف مشخص  مي
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ها در كدام سطح قرار دارد؟ كدام  گيري با طالبان در اجراي پروژه نقش رابطه
را در » حزب« اين گانكشورهاي غربي، نمايندهاي  هاي جهاني و سفارت ارگان

هاي امريكايي در  ؟ نقش مستقيم امپرياليستكنند هاي متذكره منظور مي كنفرانس
از انجوها براي » رهايي«مثل » حزب«ها در كدام سطح قرار دارد؟ آيا  »كمك«اين 

و » بهتر«وارد براي انجام يگيرد؟ چند تا مدال و ا كار مي» استفاده از تضادها«
بوده ها كافي  دست آورده است؟ آيا كمكه  بحالها تا  پروژه» موثرتر«و » خوبتر«

با انسجام » حزب «ةوسيله  داشته يا بيهاي»ريخت و پاش«ها  است؟ آيا اجراي پروژه
 خود ثبت كرد كه ةدر برنام» حزب«كه  بيشتر صورت گرفته است؟ آيا پس از آن

هاي وعده شده كه در اصل ناكافي اند، موقعي كه شكل پرداخت عملي را به  كمك«
 اين درخواستها به  امپرياليست» پذيرند گيرند، باز هم نقصان مي خود مي

هايي كه داده  مجموع كمك«فرياد زد كه » حزب«رسيدگي كردند يا نه؟ وقتي 
هاي بازسازي اقتصاد فروپاشيده و در مرز انهدام،  شود، در مقايسه با ضرورت مي

در » حزب «ة، استعمارگران و جنايتكاران امپرياليست به نمايند»بسيار ناكافي است
صدا بلند كرد » حزب«چه گفتند؟ وقتي ... ي ژنيو، لندن، توكيو، برلين وها كنفرانس

واكنش قاتالن » يابد ها به مصارف غير مولد اختصاص مي بخش مهمي از كمك«كه 
هايي فراهم شد تا اين   چه بود؟ آيا زمينه،كردند مي» كمك«مردم افغانستان كه 

ها،  ها، بلندمنزل كارخانههاي عروسي،  ها در مصارف مولد از نوع سالون »كمك«
ها با اين صدابه ها  ؟ آيا امپرياليستبه مصرف برسند... خريداري زمين و جايداد و

ها شما را بيش از پيش مصروف  سازي جبين گشاده پاسخ دادند يا با پروپوزل
به شمار بسيار مهم  جنبش انقالبي كشور ما  كه براي؟ و ده ها سوال ديگرساختند

» شورش «كسينتوانند اين سواالت را پاسخ گويند، » ها مائويست«اگر . روند مي
، خواه هزار بار بنويسند خواهد شدل ني قاپشيزي به آن ارزششان را جدي نگرفته و 

 !»نه چيزي كمتر ازآن  مائويزم، نه چيزي بيش و- لنينيزم- فقط ماركسيزم«كه 
» ها ائويستم«از طرف ها   عمده و اساسي و پاسخ به آنهاي پرسشها  اين

در اروپا هم » شورش« است، حتي اگر اين نآنا» شورش« ماهيت واقعي ةكنند تعيين
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» حزب«اختيار دارند كه جنبش انقالبي را در شناخت اين » ها مائويست«حال ! باشد
 اپورتونيزم را پيشه ،»حزب«كنند يا با سكوت و مماشات با انجوايزم اين  ميكمك 

» ها مائويست« انتخاب از آن .نويسند ميرفته عليه ما قلم گ» حزب«كرده، در كنار 
  !است

 از ئي زيرا ما جز،ها ضرورت داريم ما به حيث يك سازمان به پاسخ اين سوال
 جدي عليه انجوايزم هستيم، زيرا ما ةاين جنبش هستيم، زيرا ما علمبردار مبارز

 داريم، زيرا ما با  انقالبي را در انجوايزم با خودلتجارب دردناك فرو رفتن يك تشك
هاي امپرياليستي را در  كنيم كه انجوها چگونه سياست گوشت و پوست حس مي

كنيم كه چگونه  سازند، زيرا ما درك مي  ما عملي ميةكشور مستعمر
 طبقاتي تهي ةها را از روحي با اين ابزار كمونيست» هاي شرافتمند اپورتونيست«

 و ،هد تا كارهاي مشتركي داشته باشيمخوا از ما مي» حزب«سازند، زيرا اين  مي
انجوباز » حزب«كنيم، اين   كارگر صحبت ميةباالخره وقتي ما از تأسيس حزب طبق

هاي  هوايي و به دور از واقعيت«را به استهزا گرفته ما را متهم به گپ زدن  آن
سيس ا كه پشت تفهماند كند و با ايما و اشاره به ما مي مي» موجود در جامعه

  . م او صف بزنيعقبآماده و تيار است و » صدر» «حزب«، محزب نگرديماسيس 
ها چه وقت »مائويست«منتظر است كه افغانستان  مطمئناً تمام جنبش انقالبي 

ولي تا آن زمان همينجا ! سازند شان را ثابت مي» شورشي«با ارائه اسناد، ماهيت 
مبني بر داشتن » ها مائويست«پرسيم كه چرا در مقابل چلنج  مي» حزب«گذرا از 

خواهد كه اگر سندي در   نميآنانخاموش است؟ چرا از » حزب«اسناد انجويي 
   اين سكوت معصومانه را چگونه بايد تفسير و تعبير كرد؟.دست دارند، به نشر بسپارند

} مائويست هاي افغانستان{اين هسته «: در مورد انجوايزم مي نويسد» حزب«
جويزم مسلط بر حزب آنچنان راه اغراق و غلو را در پيش در مورد انجوبازي حزب و ان

گرفت كه رهبران حزب را صريحاً و بطور آشكار مرتبط و وابسته به مراجع 
  » . كمپرادورهاي موجود در افغانستان محسوب كردـ امپرياليستي و بزرگترين فيودال
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ن به لغت جنگي براه بياندازيم و از آ» حزب «ةاگر قرار باشد بر اساس شيو
اغراق و غلو حاالتي را گويند كه در آن خصوصيات ، استخراج دلخواه مفاهيم برسيم

بر . و غيرقابل باور شود توصيف خصوصيات واقعي آنيك شي و پديده بيشتر از 
انجوهايي دارد، » حزب «،توان نتيجه گرفت كه در اصل اساس همين غلو و اغراق مي

ها ناگزير شده اند براي بيان آن به »ائويستم«اي نيست كه  اما وسعت آن به اندازه
  .اغراق و غلو دست بزنند

) همان اعضاي( هواداران ةمي گذريم و نام» حزب« لغت جنگي ة از شيو
 2008خوانيم كه در هفدهم جوالي   را مي16در پاكستان واحد شماره  » حزب«

شعله «ايت امضا شده و در بخش هواداران در س» هاي افغانستان مائويست«عنواني 
ها  از طرف حزب بارها عليه انجوبازي«: در نامه آمده است. درج است» جاويد

ها مبتني بر برنامه  هاي جدي صورت گرفته است و اين موضعگيري موضعگيري
ها تا حد زيادي مثمر ثمر واقع  تا جاييكه مي دانيم اين موضعگيري. حزب است

 يا كالً مسدود گرديده و يا اگر قبالً انجوهايي هم بوده باشند،گرديد و 

  » .تشكيالت شان در حال كاهش و رو به انحالل است

هيچگاهي صاحب انجو نبوده و مسئوليت پيشبرد « :مي گويد» حزب«اما 

 حزب و اين همه !عجبا» .كارها و سازماندهي انجويي را بر عهده نداشته است
وريك و پراتيك در يتبيماري رخوت ! گدودي، آنهم در مسئله مهمي مثل انجوايزم؟

 آمدهدست ه ي از آن ببگره خورده و چيزي عجي» حزبي«حزب با بيماري انارشيزم 
  !گذاشت» حزب نمونه«توان  كه نامش را فقط مي

: مطرح مي كنيم» حزب«يا همان اعضاي » هواداران«و اينجا چند سوال از 
 در كدام انجوها چند تا انجو بود؟ چند تاي آن مسدود شده است؟ تشكيالت مجموعاً

يا كشورها ؟ كدام كشور  و چرارود رو به انحالل مي ؟ چند تا و چراحال كاهش است
بر عهده ؟ كدام سفارت هماهنگي فند دادن اين انجوها را ندداد فند اين انجوها را مي

 است؟ مورد استفاده قرار گرفتهدست آمده به چه هدفي ه هاي ب ؟ پولداشت
وظيفه داشت؟ چه تعداد چه » كمكي«هاي  ردن پولازاي به دست آودر » حزب«
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در » پير انجوايزم كهن«كردند؟ شركت  مي» مبارزه«در اين انجوها » حزبي«اعضاي 
 ة آناني كه اجاز؟شد هاي استعماري از طرف كدام سفارت منظور مي كنفرانس

تند  هس»رهبر«ها بودند؟ آيا هنوز   را داده بودند، كياستعماريسيس اين نهادهاي أت
  ... شده اند؟ واخراج» حزب«و يا به جرم تسليم طلبي از 

 مورد به تحقيق مي پردازيم، به تناقض گويي، اتهام ينكه در به هر اندازه اي
ين اگر هشدارهاي هواداران خود در. بريم پي ميبيشتر » حزب«زني و بي اعتباري 

را به ما معرفي » حزب«را ناديده بگيريم، ياران سابق آن بهتر از همه اين باره 
رهبري اين حزب به جنبش انقالبي افغانستان بطور عام و جنبش  «:كنند مي

ورزد و با توطئه و تهمت زدن فتنه ايجاد  كمونيستي بطور خاص خصومت مي
) ض(اولين كساني هستيم كه مورد حمالت شخصي و اتهامات  ما نه... «، »...كند مي

اين خرد ساختن با چهار حربه «، »...اهيم بودقرار گرفته ايم و نه آخرين افراد خو
... با اتهام زدن، افترا بستن و حمله بر شخصيت و خانواده آنها... :صورت گرفته است

تا كنون بارها ) ض(رفيق . معرفي غير مستقيم آنها به دستگاه اطالعاتي دشمن... و
  ».اين كار را در مورد مخالفينش انجام داده است

 ما را آماج قرار جمع اين ةروغين، ضد كمونيستي و ناصادقانو اينك اتهامات د
ايم كه چگونه از  د كه ما در مكتب بزرگ رفيق فيض آموختهندهد، اما بايد بدان مي

  .حقانيت خود دفاع كنيم
متاسفانه « : مي نويسد»مكث كوتاهي در مورد انجوايزم«در سند » حزب«

در تمامي عرصه ها، منجمله در » ...سازمان رهايي«از » ...سازمان انقالبي«گسست 
اين گسست بطور . عرصه ابتال به انجوايزم، يك گسست ناقص و نيمه تمام است

يي و همچنان گسست از حمايت انجوايزم  روشن و واضح، گسست از انجوايزم رسانه
  ».گيرد المللي را در بر نمي در سطح بين

ها   معاش در انجوها و رسانهاز كار رفقاي ما به خاطر امرار» حزب« اگر منظور 
الوسع سعي  اعضاي خود را تشويق مي نمايد كه حتي«باشد، سازمان انقالبي هم 

نمايند براي امرار معاش نيز در انجوها كار نكنند و چنانچه مجبور شوند به خاطر 
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امرار معاش به چنين كارهايي تن دهند، نبايد به تبليغات به نفع انجوها و كارهاي 
 » .پردازندانجويي ب

 بنيه مالي ةباور دارد كه اعضايش براي امرار معيشت و تقوي» سازمان انقالبي«
كدام  در شركت خواههاي رفيقانه بايد جايي،  العضويت و اعانه سازمان از طريق حق

كار كنند، اما كار كردن  فالن انجو وة فالن تاجر ، مامور دولت، كارخانسرمايه دار
. كردن سياسي و بخصوص انجوايزم زمين تا آسمان فرق دارد ربراي امرار معاش با كا

 پول اب) مراكز جاسوسي( راه اندازي انجوها ايانجوايزم، در ادبيات چپ به معن
دونرهاي غربي و استعمارگران براي تحريف مقاومت ذهني مردم، به سراب بردن 

د آن  در مور مااست، چيزي كه سازمان... ها، عوامفريبي، جاسوسي و توده
سازمان «متوجه شده است كه » حزب«اگر . گيري قاطع و اصولي دارد موضع
اش به يمن   است، بايد بداند كه همهنشريات متعدد آنجا داراي  واينجا» انقالبي

» حزب«مثل » سازمان انقالبي«. هاي رفيقانه است ها و اعانه العضويت حق
كه داراي » ي افغانستانها مائويست«در برابر اين چلنج ) مائويست(كمونيست 

دهد، بلكه با  است، به سكوت ننگين تن نمي» حزب«اسنادي مبني بر انجوبازي اين 
يد كدام يو بگو» حزب«يد منسوبين يبفرما: دارد وقار يك سازمان انقالبي اعالم مي

آيد؟ كدام سازمان استخباراتي حامي آنست؟ از  اي؟ فندش از كجا مي انجوي رسانه
؟ چند دهد ميگيرد؟ چه وظايفي را براي استخبارات انجام  د ميكدام سفارت فن

اي گرفته است؟   رسانهةكنند؟ تا اكنون چند پروژ عضو دارد؟ در چه جاهايي كار مي
آژانس خبري، تلويزيون، : ندنك ها در چارچوب اين انجوايزم كار مي چه نوع رسانه

؟ چه وقت ثبت شده و هستندبت كجا ث ؟ درغيرهراديو، روزنامه، هفته نامه، گاهنامه و
» سازمان انقالبي« در ها گردانندگان آن كي است و موقف ها  آنةثبت كنند
  ...چيست؟ و

د و انجوايزم ند مدارك ارائه كنينمي خواهيم كه بفرما» حزب« ما از منسوبين 
اين يا آن عضو و  محض اتهام مي بندند،د و ن اگر نتوان.دناي ما را ثابت بساز رسانه

كردن در اين يا آن رسانه و يا انجو، انجوايزم و انجوايزم  را به خاطر كارزمان سا
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سازمان «. فقط خود را بيش از پيش رسوا مي سازندد، نكن اي ما عنوان مي رسانه
بارد و از لحاظ مالي تنها و تنها  تف مي) سازماندهي انجويي( بر كار انجويي »انقالبي

هاي  اعانه هاي رفيقانه و كمك. باشد ايش ميمتكي بر بازوان و عرق جبين اعض
ما با شهامت گفته .  مالي آن نقش داردة است كه در تقويت بني سازمانهواداران

 صورت حساب هر »سازمان انقالبي«. ستثني هستيممتوانيم كه در اين زمينه  مي
  سازمان گزارش دادهة و اين صورت حساب به كنگردافغاني عايد و مصرف خود را دار

  .دهد شود كه شفافيت مسايل مالي سازمان را نشان مي مي
را متأسفانه ندانستيم، » حمايت از انجوايزم بين المللي«منظور اين حزب از 

روابط ما با از » حزب« منظور اين اما اگر !شايد ما را به جاي خود اشتباه گرفته باشد
اي  د نظر رابطهاست، به بحث انجوايزم مور» )مائويست( حزب كمونيست نيپال«

  .گيري ما قبالً در اين مورد بيان شده است ندارد و موضع
يكي از بدترين جنبه هاي سند « :چنين آغاز مي شود» حزب«دومين اتهام 

اي، حمايت بدون قيد و شرط اين سند از  به گونه» ...سازمان انقالبي«ضد حزبي 
 حمايت بدون قيد و اين سازمان در. است» آقاي برومند«ضد حزبي » دشنامنامه«

، از يك ديد سكتاريستي تنگ نظرانه »آقاي برومند«ضد حزبي » دشنامنامه«شرط از 
مذكور نيافته و حتي » دشنامنامه«حركت كرده، هيچ جنبه غير اصولي در 

توجهي و عدم احساس مسئوليت در قبال مسايل امنيتي را تا حدي از او تقليد  بي
  »...كرده است

) سازمان رهايي(از آنان ... « :نوشته است بحث مورد در سند »سازمان انقالبي«
اي در چنين مواردي  انتظار هم نبود، زيرا چنان شيشه بار دارند كه اگر كلمه

دفاعي كه آقاي احمد برومند (گذارد  شده، بر مستمري شان اثر مي» افشاء«بنويسند 
ي را كف دست ي سامااز آن كرد و سازمان انقالبي تصميم داشت تا ادب اين فواحش

  »).شان بگذارد و چه بهتر كه اكنون چنين فرصتي مساعد گشت
ضد » دشنامنانه«حمايت بدون قيد و شرط از « در كجاي اين چند سطر 

توجهي و عدم احساس  بي«صورت گرفته است؟ چه » "آقاي برومند"حزبي 
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م؟ منظور اي كرده» ...مسئوليت در قبال مسايل امنيتي را تا حدي از او تقليد
چه؟ از يك طرف » پير انجوايزم كهن«است؟ شما را به » پير انجوايزم كهن«

» پير انجوايزم كهن«يد كه انجويي نداريد و از طرف ديگر وقتي صحبت از يگو مي
توجهي و عدم احساس مسئوليت در قبال  بي«را  كشيد و آن ت ميشود ِپ مي

» برومند«ديگري از » تقليد« خاص، آيا غير از اين مورد. يديگو مي» مسايل امنيتي
  صورت گرفته است؟؟
. لنگد مي» بي توجهي به مسائل امنيتي«به شدت در » حزب« ولي پاي خود 

حدود سه سال قبل يكي از هواداران سازمان، پيامي فرستاد و هشدار داد كه در 
كه افغانستان احتياط را فراموش نكنيد ) مائويست(كمونيست » حزب«گيري با  رابطه

هاي استخباراتي  در افشاگري و معرفي انقالبيون به دستگاه» حزب«نفر اول اين 
، روابط خود را قسماً در سطح پايين با اين هشدار ما ضمن اين . منفي داردةگذشت

هنوز اين هشدار در گوش سازمان صدا مي داد كه از ياران . نگه داشتيم» حزب«
تمام رفقايش را بعد از آنكه آنها بر او  )...ض(رفيق « :خوانديم» حزب«سابق اين 

اين خرد ساختن با چهار . انتقاد كرده اند، بطرق مختلف كوشيده است خرد سازد
از طريق معرفي غير مستقيم آنها به دستگاه «كه يكي آن » حربه صورت گرفته است

تا كنون بارها اين كار را در مورد ) ض(رفيق «باشد و  مي» اطالعاتي دشمن
ما » حزب«هشدار هوادار و حكم صريح ياران سابق اين » .ش انجام داده استمخالفين

از دقت » حزب«گيري براي كارهاي مشترك با اين   تصميمةرا واداشت تا در عرص
سازمان «به سراغ » صدر« دقت قرار داشتيم كه ةهنوز در مرحل. الزم كار بگيريم

هاي آن  ازمان پرداخت كه رگهآمد و بطور غير مستقيم به معرفي اعضاي س» انقالبي
به وضوح »» برنامه و اساسنامه سازمان انقالبي افغانستان«اي به  نگاه اوليه«در سند 
  . شود ديده مي
چهره » «كمك رساني رفيقانه «ةادامه مي يابد و از زير ساي» حزب« »نقد«
  چپة شديد بر انديشةبحث به عوامل ضرب. كند نويسنده خودنمايي مي» استادانه

اين صرفاً اشغال افغانستان زير نام به اصطالح «: مي گويد» حزب«. رسد مي
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اگر خود چپ .  چپ ضربه شديد وارد كردهسوسياليزم و كمونيزم نبود كه بر انديش
ها، مبارزه كمونيستي  يي، حتي قبل از تجاوز و اشغالگري سوسيال امپرياليست شعله

سپردند و در عين  ي را به فراموشي نميعليه رويزيونيزم و سوسيال امپرياليزم شورو
بردند و در يك كالم خط مشي  هاي اسالمي در نظر و عمل پناه نمي حال به مشي

داشتند، به يقين تاثيرات منفي ضربه متذكره تا حد  كمونيستي شفاف و روشني مي
  ».شد زيادي در همان زمان خنثي مي

اشغال افغانستان «:  نوشته ايمايم، استفاده نكرده» صرفاً«ما ضمن اينكه از قيد 
اي   هفتاد ميالدي زير نام به اصطالح سوسياليزم و كمونيزم، ضربهةدر اواخر ده

ها را هر چه  جبران ناپذيري بر بدنه انديشه چپ وارد نمود و اين باعث شد تا توده
تواند آنان را از  هايي كه فقط اين انديشه مي بيشتر از اين جنبش فاصله دهد، توده

  »...ير يوغ استثمار، استعمار، فقر، تجاوز و بدبختي نجات دهدز
» حزب«رفيقانه نه بلكه مغرضانه است، ورنه » حزب«موكداً بايد گفت كه نقد 

 سند مهم جمعبندي از ،»برنامه و اساسنامه سازمان«داند كه در كنار  خوب مي
 و جنبش،ات ها، اشتباهات و انحراف ها، نارسايي  ضعفكه دربرگيرندةجنبش چپ 

در آن تمام موارد با جزئيات بيان باشد، نيز به نشر رسيده و  ميمشي سازمان 
انديشد كه  واقعاً سواي آن مي» حزب«ولي سوال اينجاست كه آيا .  استگرديده

ه است كه از بام بلند دتعهد كر» حزب« و يا نمودهبه آن اشاره » سازمان انقالبي«
 و وقتي با ،وقتي با ما روبرو است يك چيز» حزب«ين نيايد؟ اين يگويي پا تناقض

بار هم  كند، بدون اينكه يك  فتح مييشود چيز ديگر روبرو مي» جهاني براي فتح«
  ! خود انتقاد كندةهاي گذشت از گفته

»  مصاحبه با رهبر مائويست افغانستان ـنه امپرياليزم و نه اسالم«در سند 
افغانستان توسط اتحاد شوروي اشغال «در برابر اين پرسش كه » حزب«پاسخ اين 

ناميدند، حكومت  مي» كمونيست«شد و احزاب حاكم كه در آن زمان خود را 
هائي را اين مسئله در مقابل  چه چالش، كردند ظالمانه ارتجاعي را بر مردم اعمال مي

ادعاهاي كمونيستي «: چنين بيان شده است» هاي حقيقي قرار مي دهد؟ كمونيست
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ها در مورد  هاي غلط بسياري از توده ساز برداشت ا در ذات خود زمينهدروغين آنه
بلند كردن  اين وضعيت در همان ابتداي سر. ها بود و هست كمونيزم و كمونيست

هاي ضد سوسيال امپرياليزم شوروي، از لحاظ  مبارزات ضد رژيم مزدور و مقاومت

و مبارزات شان در  بر جنبش چپ فشارهاي شديداً مخرب و منفيعيني و ذهني، 
ثيرات مخربي كه ادعاهاي كمونيستي دروغين اهمچنان ت ...افغانستان اعمال نمود

هاي ديگر، اتهام  يكي از چالش ...نمايد ها داشته است كماكان عمل مي باالي توده
دانيم حاكميت سوسيال  طوري كه مي. ها است استبداد بر كمونيست

ان در افغانستان يك حاكميت استبدادي و هاي اشغالگر و مزدوران ش امپرياليست
ظاهر كمونيستي اين استبداد و سركوب در ذات خود . ها بود متكي بر سركوب توده

شود، كما اينكه انتي  هاي حقيقي شده و مي نيز خواهي نخواهي دامنگير كمونيست
هاي حقيقي كوشيده و كماكان  كمونيزم به شدت براي تعميم آن باالي كمونيست

البته در شرايط كشوري مثل افغانستان كه تطبيق گاه مستقيم كمونيزم ... دكوش مي
ها و مزدوران رويزيونيست بومي شان بوده است، شدت  دروغين سوسيال امپرياليست

  »...تر است ها نسبت به جاهاي ديگر بيشتر و وسيع و گستردگي اين چالش
جامعه، موجوديت تسلط فرهنگ فئودالي بر ... «: جمعبندي مي كند» حزب«و 

خواهي بر چهره رژيم مزدور و ادعاهاي كمونيستي  ماسك دروغين دموكراسي و ترقي
هاي ارتجاعي اسالمي در ايران و  كاذب سوسيال امپرياليزم شوروي، موجوديت رژيم

هاي چيني و   غربي، رويزيونيستيها دريغ امپرياليست پاكستان و حمايت بي
ودند كه تسلط روزافزون نيروهاي ارتجاعي اسالمي ارتجاع عرب، آن عوامل مساعدي ب

وابسته به غرب و ارتجاع منطقه را بر مقاومت ضد سوسيال امپرياليستي در افغانستان 
  ».باعث گرديدند

مي گويد، از لحاظ ماهوي » حزب« مگر چيزي كه ما گفته ايم با آن چيزي كه 
 هم ، راه انداختهثي راكج بحكرده و » نقد«فقط » حزب«فرقي دارد؟ يا قرار است 

  وقت رسيدگي به كارهاي انجويي خود را كشته و هم وقت مبارزاتي ما را بكشد؟
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 در. گيريم پي مي... را در مورد امپرياليزم، دولت دست نشانده و» حزب» «نقد«
 عطفي بود كه پاي ة نقط2011يازدهم سپتامبر « : سازمان آمده استة برناممقدمه

 دولت امريكا بود كه از ةاين خواب ديرين.  به كشور ما باز كردامپرياليزم امريكا را
افغانستان در . كرد شماري مي اش لحظه ديد و براي عملي كردن ها آن را مي لسا

 ةهاي اياالت متحد حال حاضر يكي از نقاط بسيار مهم ستراتيژيك در سياست
واهند به نحوي در خ هر يكي از اين كشورها مي. رود نش به شمار مياامريكا و متحد

افغانستان دخيل و از نمد آن كالهي براي خود بسازند كه درين ميان نقش 
 هزار سرباز نيروي دريايي 30حضور بيش از . باشد كننده مي امپرياليزم امريكا تعيين

 هزار سرباز ناتو به خودي خود گواه مهم بودن 40 امريكا و بيش از ةاياالت متحد
هر چند بسياري از اين . دهد مريكا و متحدانش را نشان ميافغانستان براي دولت ا

 دولت امريكا به طور مستقالنه در قضاياي افغانستان عمل كرده ةكشورها بدون اجاز
هاي خود را به خاطر  نمايند تا جواسيس و استخباراتچي توانند، اما تالش مي نمي

 ة بن و نصب دوباركنفرانس. مين هرچه بيشتر منافع خاص شان، دست و پا كنندأت
 مردم افغانستان يكي از ةمين منافع اياالت متحده بر گردأائتالف شمال به خاطر ت

ها جنايت ديگر در حق مردم ما روا  جناياتي است كه تجاوزگران امريكايي در كنار ده
  ».داشتند
باز شدن پاي « عبارات ةپناه برده و استفاد» حزبي«به لغت جنگي » حزب«

عالمتي از گسست ناقص «را » حضور امريكا در افغانستان«و » ريكاامپرياليزم ام
كه » حزب«اين . داند مي» هاي سازمان رهايي  از تسليم طلبي...سازمان انقالبي

دارد، با اين لغت »  سياسي و تشكيالتي رفيقانهـ كمك رساني ايدئولوژيك«ادعاي 
  .ندك  چه اندازه مغرضانه برخورد ميتادهد كه  جنگي نشان مي

كمونيست ها بر اساس ديالكتيك ماركسيستي، پديده ها را در ارتباط هم ديده 
ليستي و ناكارآمد آ  استنتاج آن ايده،و اگر از چنين ارتباطي اغماض صورت گيرد

و » باز شدن پاي امپرياليزم امريكا«محض براي عبارات » حزب«اين . باشد مي
، »اشغال«اول و آخر هر سطر از و از اينكه در » حضور امريكا در افغانستان«
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را گسست  طلبي كرده آن يادي نشده، ما را محكوم به تسليم» تجاوز«و » مستعمره«
ولي اگر ما موارد فراواني از اشغال، مستعمره و . داند مي» سازمان رهايي«ناقص ما از 

كمك «حاضر است » حزب«تجاوز امريكا در همين سند سازماني ارائه كنيم، آيا 
  خود را مغرضانه بخواند؟» هاي رفيقانه رساني

 ةدر شرايطي كه كشور ما توسط نيروهاي اياالت متحد «:يد با هم بخوانيميبيا
 تجاوزگررد و خمير شدن افغانستان توسط كشورهاي ٌخ«، »... شده استاشغالامريكا 

ا بر تري نسبت به دوران اشغال توسط شوروي ر بار ديگر روزگار سياه... و منطقه
 سپتمبر نيروهاي امپرياليستي 11بعد از « ، »...هاي وطن ما حاكم خواهد كرد توده

  مستعمره واشغال كردند و كشور ما تجاوز امريكا به خاك ما ةبه رهبري اياالت متحد
  » ...شد

تصميم گرفته تا گسست ما را از سازمان رهايي ناقص به اثبات » حزب«چون 
لبي آن شامل سازد، اسناد سازمان انقالبي را كه موضع ط برساند و ما را در تسليم

ها در آنها درج گرديده، عمداً  قاطع، روشن و صريح عليه اشغال و تجاوز امپرياليست
در رابطه با » به پيش«سپارد، ورنه چگونه ممكن است شمارة دوم  به فراموشي مي

  .اشدبه دستش نرسيده ب» هاي خونخوار؟ جامعة جهاني يا امپرياليست«
گسست » سازمان رهايي«گسست ما از «براي اينكه ثابت سازد كه » حزب«

از اينرو . وردآ مي رو گويي غلطو  گويي، تهمت ناگزير به تناقض» ناقص است
 ائتالف شمال بر گرده مردم هنصب دوبار«مطرح شدن موضوع ... «: نويسد مي

مت ديگري از همين ترين موضوع مورد تاكيد نيز عال بصورت برجسته» افغانستان
حرف نزد و » رژيم دست نشانده«چرا نبايد درينجا از كليت . گسست ناقص است

  »...صرفاً موضوع ائتالف شمال را پيش كشيد؟
استفاده نكرده ايم، بلكه دو موضوع را » صرفاً«كيد مي كنيم كه ما از قيد أت

: ايم شته و نو،يكي كنفرانس بن و ديگري نصب ائتالف شمال: مطرح كرده ايم
مين منافع اياالت متحده بر أ ائتالف شمال به خاطر تةكنفرانس بن و نصب دوبار«
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ها   مردم افغانستان يكي از جناياتي است كه تجاوزگران امريكايي در كنار دهةگرد
  ».جنايت ديگر در حق مردم ما روا داشتند

 كه حتي  افغانستان به سر مي بردةچنان به دور از واقعيت هاي جامع» حزب «
اينكه چگونه و . نيز به گوشش نرسيده است» اي. آي. امراهللا صالح و سي«داستان 

اي نويد روزهاي خوش آينده را به ائتالف شمال . آي. حتي قبل از كنفرانس بن، سي
از امريكا تماس  ...«: كند، امراهللا صالح بهتر از همه به خوبي بيان مي كند ابالغ مي

براي  ... :او گفت. رتبه به اسم فل در خط بود   مامور نسبتاً پايينبار اين . تليفوني آمد
 با سعادت ةطرف يك آيند  شما به. يابد شما داستان سياه طالبان ديگر خاتمه مي

تان بگو كه از   براي بزرگان. تان نخواهند بود  ها در خاك ديگر تروريست. رويد مي
 مرحله كه بحث بر سر حمله امريكا  وسيع فكر كنند و در اين،قطي بيرون فكر كنند

از روي . حاال دشمن مشترك داريم. عليه دشمن است، برنامه كالن مطرح سازند
ترين نيروي نظامي جهان گ شما ياري و حمايت بزر،تصادف يا هم از روي بخت نيك

ما . شمار آيد  تواند كمك عاجل به چه چيز مي. خواهيد از ما چه مي. را با خود داريد
   ».تان هستيم   احوالمنتظر

در بعد از هشت درنظرداشت جنايات آن  با اين نوكرمنشي ائتالف شمال و با
اي قبل از برگزاري كنفرانس بن، چرا نبايد . آي.  سيةرهبري آن به وسيلبعداً و ثور 

ع وبصورت برجسته ترين موض»  مردم افغانستانة ائتالف شمال بر گردةنصب دوبار«
 ائتالف شمال از جنايات امريكا به شمار ةنصب دوبار» حزب«نظر تلقي نشود؟ مگر به 

رود؟ مگر برگزاري كنفرانس بن جنايت تجاوزگران امريكايي نيست؟ و آيا  نمي
 و ساختن ،شركت كنندگان كنفرانس بن و ائتالف شمال، دولت پوشالي را نساختند

 اما مرض ،ددان اين را خوب مي» حزب«دولت پوشالي از جنايات امريكا نيست؟ 
 را به سوي غرض و مرض آنساري لغت جنگي كارش را خوار و زار ساخته و 

 هفدهم ةتوانست از كنار ماد چگونه مي» حزب«بود،  كشاند، و اگر چنين نمي مي
كنفرانس بن كه در آن جمعي از وطنفروشان «:  سازمان چشم پت بگذردةبرنام

ساالر و تكنوكرات تجمع كرده بودند، دولتي متشكل از مالكان ارضي و  جنگ
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اين دولت كه تا مغز . هاي امپرياليستي تشكيل شد بورژوازي وابسته به كمپني
باشد، در انقالب  ها، مخصوصاً امپرياليزم امريكا مي استخوان وابسته به امپرياليست

  » .رددگ دموكراتيك نوين يكجا با امپرياليزم سرنگون مي
بر عالوه در موضع تجاوزگري و « :ادامه مي يابد» حزب» «ةكمك هاي رفيقان«

اشغال امپرياليستي جاري نكته عمده عبارت است از مستعمره شدن افغانستان و 
موضوع . هاي مردمان افغانستان توسط متجاوزين اشغالگر است پامالي حقوق و آزادي

دي كه كماكان يك موضوع اصلي باقي تشديد رقابت ميان امپرياليست ها با وجو
درينجا از يك طرف هيچ حرفي از پامالي . باشد ماند، از عمدگي برخوردار نمي مي

و  آيد هاي مردمان افغانستان توسط متجاوزين اشغالگر به ميان نمي حقوق و آزادي
 دشمن ةهاي اشغالگر و كليت رژيم دست نشانده به مثاب از جانب ديگر امپرياليست

  ».گردد  مشخص نميعمده
 ةاين نوع اظهارات بي بنياد ما را به تشويش مي اندازد كه مبادا نويسند

 دو سازمان را همزمان پرنت و بر روي ميز كار درهم و برهم كرده ةبرنام» حزب«
سازمان انقالبي افغانستان معتقد «:  سازمان آمده استة دوم برنامةباشد، ورنه در ماد

 سپتامبر 11بعد از ...  نيمه فيودالي استـ  مستعمرهاست كه افغانستان كشور
نيروهاي امپرياليستي به رهبري اياالت متحده امريكا به خاك ما تجاوز كردند و 

  » ...كشور ما اشغال و مستعمره شد
 سازمان، چيزي جز عمده بودن ةمگر مستعمره دانستن يك جامعه در برنام

تاريخ امپرياليزم نشان «؟ و اين كه كند ميبيان را وضعيت مستعمراتي يك كشور 
شدن پاي شان به كشورهاي ديگر، ارمغاني جز فقر، تباهي،  داده است كه با باز

جنايت، اسارت، فساد، ذلت، غارت، نابودي تمام زيربناهاي اقتصادي وغيره چيزي 
هاي مردمان كشور ما   چيزي جز پامالي حقوق و آزاديآيا، »براي شان نداشته است

  كند؟ ن ميرا بيا
قدر مسلم اين است كه حضور امريكا در «اما اين كه نوشته شده است 

افغانستان به تشديد رقابت ميان امپرياليست ها خواهد انجاميد و اين كشور ما خواهد 
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به هيچ صورت عمدگي » هاي امپرياليستي خواهد شد بود كه بار ديگر قرباني رقابت
دهد، بلكه موضوع به آينده  ت كنوني نشان نميها را در حال رقابت ميان امپرياليست

فهمد،  تفاوت ميان زمان حال و آينده را نمي» حزب«ة  و اينكه نويسند،ارتباط دارد
  ! ارتباط دارد، نه ما» حزب«به 

اين دولت كه تا مغز استخوان وابسته  «:كيد مي كندأ سازمان تةو وقتي برنام
باشد، در انقالب دموكراتيك نوين  مريكا ميها، مخصوصاً امپرياليزم ا به امپرياليست

ش چيست؟ مگر جز اينست كه در يمعنا» گردد يكجا با امپرياليزم سرنگون مي
شود، نه مالنصرالدين و مستر  انقالب دموكراتيك نوين دشمن عمده سرنگون مي

  بين؟ 
را پي » هاي رفيقانه كمك«، »حزب«ناگزيزيم با تمام اين ساده فكري هاي 

 از اين نوع فراهم نخواهد ي»نقد«چون احتماالً در آينده فرصت رسيدگي به بگيريم، 
  .شد

تدوير كنفرانس بن، لويه « : سازمان نوشته شده استةبرناممقدمه در 
هاي اضطراري و تصويب قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري، انتخابات  جرگه

حقوق برابري طبوعات، پارلماني و مفاهيمي چون دموكراسي، آزادي بيان، آزادي م
ها حزب و نهاد مدني، بازار آزاد وغيره در پناه هزاران سرباز  زن و مرد، ايجاد ده

پوشان امريكايي و غير  هايي اند كه چكمه امريكايي و ناتو از مفاهيم و پديده
امريكايي براي كشور ما عنوان كردند كه تمامي آنها جز خدمت به منافع امريكا و 

اي از  ذوق زده شدن عده. دهند امپرياليستي، كاري انجام نميكشورهاي ديگر 
هاي  ها با شنيدن چنين مقوالتي در حقيقت گذاردن مهر تأييد بر پروژه چپي

  ».كشور ما مي باشدامريكايي در 
آيا عده اي از چپي هاي سابق با شنيدن و «مي كند كه » نقد» «حزب«و 

لگرانه امپرياليستي در افغانستان صرفاً هاي نيوليبرالي اشغا ديدن مفاهيم و پديده
هاي سابق تسليم شده به اشغالگران بخش مهمي از رژيم  ذوق زده شده اند؟ چپي

 يهاي مهمي در خدمت به اشغالگران باز دهند و نقش دست نشانده را تشكيل مي
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حتي اگر از تسليم شدگان سابقاً چپ بگذريم و تسليم طلبان يا نيمه ... نمايند مي
بينيم كه موضوع صرفاً  دهيم، در مورد آنها نيز ميقرار م شدگان را مورد توجه تسلي

اشغالگرانه » هاي پروژه«اينها نيز تا حد زيادي به . نبوده و نيست» ذوق زده شدن«
نمايند و به  هاي امريكايي و متحدين شان در عمل خدمت مي امپرياليست

  ». هستندمصروف» ها پروژه«گردانندگي تسليم طلبانه اين 
چيزي نگفته ايم، بلكه از » از چپي هاي سابق«اوالً، يادآور مي شويم كه ما 

ما را به خاطر » حزب«ثانياً، . ها صحبت كرده ايم اي از چپي ذوق زده شدن عده
شكي « :كند، ولي به خود حق مي دهد كه بنويسد انتقاد مي» ذوقزدگي«استفاده از 

 سازي، حقوق بشر، دموكراسي  زنان، دولتآزادي{ها   وجود ندارد كه اين وعده
براي بسياري از نيروهاي بورژوايي و خرده بورژوايي و روشنفكران در كشور } وغيره

تكيه  (.» بوده و هستگوشنوازدارند، » ادعاهاي چپي«ما، به شمول كساني كه بعضي 
  )از ماست

است كه » حزب«و اكنون » ساما«و » رهايي«ثالثاً، منظور ما چپ هايي از نوع 
هاي استعماري  شده و مهر تأييد بر پروژه» ذوق زده«با شنيدن چنين مقوالتي 

چقدر در » چپ«ولي پس از گذشت چهار سال و دانستن اين كه اين . زنند مي
به جاي تسليم » ذوقزدگي«انجوايزم غرق است، ما موافقيم كه استفاده از اصطالح 

  .بعدي سازمان به آن رسيدگي خواهد شد ةطلبي، نادرست بوده كه مطمئناً در كنگر
در شرايطي كه كشور ما توسط  «:است سازمان تذكر رفته ةبرناممقدمه  در 

نيروهاي اياالت متحده امريكا اشغال شده است، سازمان انقالبي افغانستان راهي جز 
مبارزه با آن نداشته و اين مبارزه ممكن نيست تا تشكيالت قوي، مستحكم و استوار 

لذا اولين گامي را كه سازمان انقالبي . ولوژي ماركسيستي نداشته باشدييدبر ا
دارد، ساختن تشكيالت منضبط، متشكل كردن افراد پراكنده در  افغانستان بر مي

هاي چپ انقالبي  ها و گروه ها و وحدت اصولي با سازمان جنبش، سازماندهي توده
ر زمان ديگر است، زيرا از يك طرف مبارزه در شرايط كنوني دشوارتر از ه. خواهد بود

 كشور جهان در افغانستان با هزاران جاسوس و 37حضور امپرياليزم امريكا و 
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استخباراتچي كه در صورت احساس خطر به شكار انقالبيون خواهند پرداخت و از 
سوي ديگر حاكم بودن نيروهاي مذهبي در هر گوشه و كنار كشور كه اولين دشمنان 

دون انديشه افغانستان   و افراد وابسته به جنبش چپ مائوتسهشان را نيروها
ها از همه خطرناكتر اند، بر دشواري كار و  اي گويند كه شعله دانند و به حق مي مي

  ».افزايد  ما ميةمبارز
ناممكن دانستن اين مبارزه بدون تشكيالت قوي، «باور دارد كه » حزب«

در هر حالتي .  قطعاً نادرست استمستحكم و استوار بر ايدئولوژي ماركسيستي
در . توان مبارزه عليه اشغالگران و دست نشاندگان شان را طبق توان پيش برد مي

 بطرف قوي شدن، ـ بايد ـواقع در جريان پيشبرد همين مبارزه است كه مي توان و 
. استحكام يافتن و استوار شدن هرچه بيشتر بر ايديولوژي ماركسيستي پيش رفت

رار دادن موجوديت يك تشكيالت قوي، مستحكم و استوار ماركسيستي پيش شرط ق
سازمان «اي عليه اشغالگران و رژيم دست نشانده توسط  براي پيشبرد هر نوع مبارزه

به اين معني است كه اين سازمان در شرايط فعلي هيچ برنامه نظري و » ...انقالبي
ود نداشته باشد و اين باز عملي مبارزاتي ديگري جز تقويت و استحكام تشكيالت خ

سازمان «هاي  هم وجه ديگري از عدم گسست قاطع اين سازمان از تسليم طلبي
  ».است» رهايي

 وقتي با ما ،دنباله روي و اكونوميزم است» سرسخت«كه مخالف » حزب«اين 
كند كه بدون  اش را فراموش كرده، حكم صادر مي»سرسختي«شود،  روبرو مي

ولوژي ماركسيستي مبارزه قطعاً ممكن ياستوار بر ايد وتشكيالت قوي، مستحكم 
هاي محض ناسيوناليستي و استقالل  توان حركت بر اساس اين حكم مي. است

اي كه از معبر   اما در مبارزه،هاي خودجوش مردم را هدايت كرد طلبانه و جنبش
» زبح«اگر . ، مطلقاً نادرست استگذرد انقالب دموكراتيك نوين به سوسياليزم مي

تواند بدون سازمان  اش را تا رسيدن به استقالل محدود كرده است، مي»مبارزه«
با طالبان حركت كند و » همسويي«ولوژي ماركسيستي در يمستحكم و استوار بر ايد

ولي . بنددنفس راحت كشيده، در خدمت بورژوازي كمر ب» استقالل«در فرداي 
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در سر غال را تا رسيدن به سوسياليزم سازمان انقالبي افغانستان كه مبارزه عليه اش
تواند بدون داشتن سازمان منضبط، مستحكم و  ، نمياش قرار داده است لوح برنامه

رو ما از   از همين.ولوژي كمونيستي اين امر بزرگ را به فرجام برساندياستوار بر ايد
جاد اي:  عملي ما عبارت است ازةترين وظيف نخستين و ضروري«آموزيم كه  لنين مي

 ةكاري در مبارز مين انرژي، پايداري و ادامهأسازماني از انقالبيون كه قادر به ت
  ».سياسي باشد

تالش در جهت « نوشتيم كه» به پيش« اول ة بر بنياد همين اصل در شمار
 كارگر از وظايف مركزي و مبرم سازمان ماست، زيرا بدون تشكيل ةايجاد حزب طبق

 به رهبري زحمتكشان نبوده، بدون آن پيروزي چنين حزبي، هيچ سازماني قادر
 اما» .باشد انقالب دموكراتيك نوين و رسيدن به سوسياليزم و كمونيزم ناممكن مي

تواند   سازمان شده نمية كارگر به هيچ صورت مانع آغاز مبارزةعدم ايجاد حزب طبق
د گردد، هرگاه براي نبرد خلق شرايط مساع...  «:و از همين رو سازمان معتقد است

ولي به امر عظيم تشكيل حزب دست نيابد، هرگز اين آغاز را به چنان فرصتي موكول 
توان پيشاهنگ را ساخت و اعضاي  نخواهد كرد، زيرا در چنان شرايطي بهتر مي

سازمان در ميان آتش و خون از آزمون سختي خواهند گذشت و در حزب پرولتري 
  ».اي جا خواهند گرفت زبده و آبديده

اگر  ...«: در ادامه در مورد شرايط علني و دشواري مبارزه مي نويسد» بحز«
هاي  شرايط كنوني قسمي است كه در پهلوي مبارزه مخفي، امكان گسترش شبكه
توان  تشكيالتي يك سازمان انقالبي با استفاده از شرايط علني موجود است، پس نمي

پس در شرايط ... ديگر استگفت كه مبارزه در شرايط كنوني دشوارتر از هر زمان 
فعلي نظراً و عمالً و تا حد معيني استفاده از اشكال علني مبارزه ممكن است و در 
واقع همين وضعيت، جنبه خطرناك شرايط فعلي براي منسوبين جنبش چپ 

دهد و نه خطر فوري شكار قهري انقالبيون توسط نيروهاي  افغانستان را تشكيل مي
ها  ت كه شيوه عمده فعلي شكار انقالبيون توسط امپرياليستدر واقع بايد گف. مذهبي

است و نه تير و » دام و دانه«و مرتجعين مربوط به رژيم دست نشانده، استفاده از 
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خود وجه » ...سازمان انقالبي«ناديده گرفتن اين خطر عمده موجود توسط ... خنجر
  ».است» ن رهاييسازما«ديگري از گسست غير قاطع اين سازمان از تسليم طلبي 

سازمان انقالبي افغانستان قاطعانه باور دارد كه با وجود استفاده از شرايط 
دشواري اين مبارزه را .  مبارزه در شرايط كنوني دشوارتر از هر زمان ديگر است،علني

انقالب «كنند و آناني كه  آناني كه در كشور حضور دارند به خوبي احساس مي
سازمان در . مكن بر دشواري اين مبارزه آگاه نباشندبرند م را پيش مي» جهاني

در ها با هزاران جاسوس و استخباراتچي   كه امپرياليسته است خود نوشتةبرنام
تصور خود را » حزب«، به شكار انقالبيون خواهند پرداخت، اما صورت احساس خطر

توسط » خطر فوري شكار قهري انقالبيون«به غلط از جاي بحث ما گذاشته و 
شيوه عمده فعلي «ايم كه   نگفتهيما هيچ جاي. كند نيروهاي مذهبي صحبت مي

ها و مرتجعين مربوط به رژيم دست نشانده توسط  شكار انقالبيون توسط امپرياليست
حاكم بودن نيروهاي ...  «:يما هما در مورد نيروهاي مذهبي نوشت. است» تير و خنجر

دشمنان شان را نيروها و افراد وابسته به مذهبي در هر گوشه و كنار كشور كه اولين 
  ماةبر دشواري كار و مبارز، ...دون انديشه افغانستان مي دانند جنبش چپ مائوتسه

در «گويد كه  نمي» حزب«نادرست است؟ مگر خود ن حرف كجاي اي» .افزايد مي
آيا » .شرايط ما سياست ديني اسالمي حاكم شمشير انتي كمونيزم را در دست دارد

ين شمشير انتي كمونيزم در دست سياست ديني اسالمي حاكم، مبارزه را براي هم
  سازد؟ ها دشوارتر نمي كمونيست

دشوارتر شده است، از هر زماني  مبارزه ،ما قطعاً باور داريم كه در شرايط كنوني
وقتي . افزايد اشغال زير نام دموكراسي و پلوراليزم به دشواري كار مي: زيرا

وع شما در شرايط اشغالي به دموكراسي، پلوراليزم، انجوايزم، هايي از ن»چپ«
د، اين عمل نكن سر خم مي... هاي استعماري و هاي بازسازي، كنفرانس پروژه

هاي »چپ« وقتي ؛سازد ها دشوارتر مي طلبانه مبارزه را براي كمونيست تسليم
كنند،  دي ميرا تك» استفاده از تضادها«هاي غربي  تا قصر سفيد و سفارت» رهايي«

به فرهنگ » چپ« وقتي عوامفريبي و دروغگويي ميان ؛شود مبارزه واقعاً دشوار مي
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هاي  از كمك» حزب« وقتي ؛شود شود، مبارزه دشوار مي  ميمبدلپلوراليستي 
دهد و به دروغ  هاي بازسازي امپرياليستي گاليه و شكوه سر مي ناكافي براي پروژه

 وقتي ؛گيرد ، مبارزه در مسير دشوارتري قرار ميكند را باال مي» جنگ خلق«شعار 
ها و بشريت چشم اميد به همكاري با امپرياليزم  در سرنوشت خلق«ها »چپ«

 وقتي ؛افزايد  ما ميةكنند، به دشواري مبارز دوزند و مردم را گمراه مي مي» امريكا
آيند، و  ها گرفتار مي غربي» دام و دانه«هايي از نوع شما، رهايي و ساما در »چپ«

د به معرفي نكن د، يكراست شروع مينخورد» دانه«د و نافتاد» دام«وقتي در 
هاي مستعار و  ، نامآنانمستقيم انقالبيون، دفاتر كاري شان، اپارتمان بودوباش  غير

بر دشواري قطعاً ، »او كي رهبر سازمان انقالبي خواهد بود«اصلي شان و اينكه بعد از 
  . افزايد  ما ميةمبارز

روبرو هستيم، اپورتونيست هايي كه انگلس » شرافتمند«ما با اپورتونيست هاي 
هايي روبرو  ما با اپورتونيست. داند  كارگر از همه خطرناكتر مية را براي طبقنآنا

جنبش كارگري را تابع خود سازند جز از اين «توانند   لنين نميةهستيم كه به گفت
 نآنا. البي را در گفتار قبول نمايندهاي انقالبي و تاكتيك انق راه كه هدف

ها را به خود جلب نمايند جز از اين راه كه سوگند ياد  اعتماد توده}نميتوانند{
فقط تداركي براي انقالب پرولتاريايي » آميز مسالمت« كارهاي هنمايند گويا كلي

 و ها هزار نيروي اشغالگر، جواسيس و استخباراتچي، دولت پوشالي ؛ اين و ده»...است
هاي مذهبي، شرايط مبارزه را دشوارتر ساخته است و به هيچ صورت با  فاشيست

 چپ انقالبي در .شرايط جنگ عليه سوسيال امپرياليزم شوروي قابل مقايسه نيست
رزميد و در قصر  وقفه مي بخش بي جنگ عليه سوسيال امپرياليزم در سنگر رهايي

پرداخت؛ چپ انقالبي در  مين» استفاده از تضادهاي دشمن«كرملين به تكدي 
اي جنبش چپ از  هاي آن گير نكرده بود و هيچ شعله  بي و پروژه. جي.كي» دام«
هاي روبلي از »دانه«سوسيال امپرياليزم شوروي گاليه نداشت و » هاي ناكافي كمك«

رفت، اما اكنون وضعيت با همين دشواري به پيش  فرو نميانقالبي حلق چپ 
  .رود مي
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مقدمة در . است به مسئله استفاده از شرايط علني اشاره كنيمهمينجا بهتر 
 دقيق شرايط كنوني كشور و ةسازمان انقالبي افغانستان با مطالع« : استآمده برنامه

 مخفي و زيرزميني تا حد امكان از ةتحليل مشخص از اوضاع مشخص، در كنار مبارز
و » . سود خواهد برداش هاي سازمان و تشكيالتي شرايط علني براي گسترش شبكه

سازمان با اينكه پنهانكاري را «  شانزدهم بيان شده است كهةبه تعقيب آن در ماد
هاي علني را سرپوشي براي كار مخفي به  داند و فعاليت اصل اساسي سازماني مي

 مدني، پلوراليزم، انجو و ة چون جامعيآورد، به اين باور است كه مقوالت حساب مي
هاي اشغال، كاربردي جز خدمت به امپرياليزم،  در زير چكمهدموكراسي ليبرالي 

 فقر، بيكاري، اعتياد و تن فروشي ةهاي عميق طبقاتي، اشاع  استثمار و تفاوتةادام
هاي بورژوايي با اين تبليغ كه گويا ترقي و تعالي جامعه در پرتو  نداشته، تيوريسن

ن جهادي و غير جهادي را اين مقوالت ميسر است، عمر اشغال و حاكميت جنايتكارا
هاي نامراد ما زماني به خوشبختي و تعالي  كه توده در حالي. دهند افزايش مي

  ».رسند كه اشغال كشور ما به پايان برسد و استثمار برچيده شود مي
مي داند و از » خطر عمده«و » دام و دانه«استفاده از شرايط علني را » حزب«

و » ...سازمان انقالبي«آيا «:  داردي به فردهاي منحصر اصل پنهانكاري برداشت
منسوبين آن قصد دارند كه هيچگاهي از حالت مخفي خارج نشده و در ميدان نبرد 

به هر حال، ما پنهانكاري را به مثابه «، »انقالبي عليه دشمنان انقالب قد علم نكنند؟
كيالتي به نماييم، بلكه به مثابه يك اصل فني تش اصل اساسي تشكيالتي مطرح نمي

هاي علني به صورت توام با مقوالتي چون  طرح موضوع فعاليت«، »نگريم آن مي
هاي اشغال، به چه  جامعه مدني، پلوراليزم، انجو و دموكراسي ليبرالي در زير چكمه

» ...سازمان انقالبي«تواند داشته باشد جز اينكه  معني است؟ هيچ معني ديگري نمي
ها  از اين عرصه» تاكتيكي«هاي  ها و استفاده عرصههاي علني را به اين  فعاليت

به خاطر گسترش شبكه تشكيالتي خود و به » ...سازمان انقالبي«... داند مربوط مي
هاي مخفي خود، كار براي انجوها و نهادهاي جامعه  خاطر پوشش دادن فعاليت

 اين كار داند و عمالً  نيز حتي در سطح رهبران طراز اول خود به مدني را مجاز مي
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هاي علني  فعاليت«، ».پردازد ، براي گسترش شبكه تشكيالتي خود، مي»مجاز«
هاي مخفي مبارزاتي در نظر  مبارزاتي نبايد صرفاً سرپوش يا پوششي براي فعاليت

هاي علني مبارزاتي در شرايط حاكميت استبداد و سركوب به  فعاليت... گرفته نشود
هاي مردم را وجود  ابطه و پيوند وسيع با تودهاين خاطر مورد نياز است كه چانس ر

  »...آورد مي
فعاليت علني را مي توان به فعاليت علني از ديد كمونيستي و فعاليت علني از 

 و ديد نگريم ما به فعاليت علني از ديد كمونيستي مي. ديد اپورتونيستي تقسيم كرد
ه يكي از طريق آن  كسپاريم مي» ساما«و » رهايي«و » حزب«اپورتونيستي را به 

» استفاده از تضادها«را براي  اش را گسترش دهد، ديگري آن»محدوديت تشكيالتي«
احزاب «را براي  ها بپردازد و سومي آن»رفاقت«به تداوم » حزب«كار گيرد و مثل به 

كسي كه در عمل فراموش كند كه «ما باور داريم . مورد استفاده قرار دهداش »علني
ل عمومي دموكراتيك يكه در طرح و تشديد و حل هرگونه مسااش اين است  وظيفه

 :آموزيم و از لنين مي» در پيشاپيش همه باشد، آن كس سوسيال دموكرات نيست
علني   تلفيق كار علني و غيرآن مبرم ماست كه از دو مسئله دفاع كنيم و ةوظيف«

» و اهميتكم بها دادن به نقش « هرگونه اخواهد كه ب است كه خصوصاً از ما مي
تر، با  ل كم اهميتيدفاع از موضع حزب در باره مسا. علني مبارزه كنيم حزب غير

در چارچوب قانوني، دقيقاً يك ضرورت است  تر، در موارد خاص و معيارهاي متعادل
خواهد تا نسبت به آن دقت نظر داشته باشيم تا سر و ته اين  كه بخصوص از ما مي

 مبارزه، محتواي آنها را از بين نبرده و ةشكل تغيير يافتاهداف و شعارها زده نشود، تا 
 آنها نكاهد، و نيز دورنماي تاريخي و هدف تاريخي پرولتاريا ةاز خصلت مبارزه جويان

  »...را تحريف ننمايد
د ي خالف آن چيزي بياورةد نموني مي توانحالتا ما  علني سازمان ةدر مبارزآيا 

كنيم كه با تشكيل   ميما با صراحت اعالكه لنين به آن اشاره كرده است؟ م
را قانوني كردن بخش بخش حزب  ، زيرا آن هستيمهاي قانوني مخالف سازمان
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و انجوها » حزب علني«ها توسط »چپ«دانيم، چيزي كه شماري از  مي
  .دهند انجام مي) هاي غيردولتي سازمان(

ر مرض بناب» حزب«مخالف استفاده از شرايط علني است؟ اين » حزب«آيا 
» دام و دانه«كند، ضمن  ت ميأوريك آن نشيگويي كه از ورشكستگي ت تناقض

توانيم از طريق  ما مي«: نويسد ناميدن استفاده از شرايط علني، در سند ديگري مي
 خود را، حداقل از جوانب معيني، ةها، برنام پيشبرد مخفي و نيمه مخفي اين فعاليت

ارد به روشنگري بپردازيم و در پراتيك مبارزاتي ها ببريم و در اين مو در ميان توده
ها  ها به توده ها و رويزيونيست  سوسيال امپرياليستةروزمره تفاوت آن را با برنام

هاي نسبتاً علني، اعم  در اين موارد ضرور است كه حتي امكانات فعاليت. نشان دهيم
  » . قرار دهيمهاي غير قانوني و نيمه قانوني، را نيز مورد مطالعه از فعاليت

 اينكه موافق است كه ضمن موارد ديگر، هدف از فعاليت با» سازمان انقالبي«
 كه با دروغگويي اين داند نميها است، اما  علني ايجاد رابطه و پيوند فشرده با توده

: را بار ديگر بخوانيم» صدر حزب«يد دروغ شاخدار يبيا. چگونه برخورد كند» حزب«
ه خاطر گسترش شبكه تشكيالتي خود و به خاطر پوشش دادن ب... سازمان انقالبي«

داند و  هاي مخفي خود، كار براي انجوها و نهادهاي جامعه مدني را مجاز مي فعاليت
، براي گسترش »مجاز«عمالً نيز حتي در سطح رهبران طراز اول خود به اين كار 

  »...پردازد شبكه تشكيالتي خود، مي
لنين مي گويد كه روش شرافتمندانه ! ب نيستقياس به نفس خو» صدر«آقاي 

 ةدر سياست تظاهر وجود قدرت است و به كار بردن فريب و نيرنگ در سياست نشان
. شود برگزيده، سستي او بيش از پيش برمال مي» صدر«با روشي كه . سستي است

د گويد، لطفاً اسنا خواهد كه اگر دروغ نمي اكيداً مي» حزب«سازمان انقالبي از اين 
را در اختيار جنبش قرار دهد و با مدارك و اسناد ثابت » سازمان انقالبي«انجوهاي 

كار براي انجوها و (» مجاز«سازد كه كدام رهبر طراز اول سازمان ما عمالً به اين كار 
 نمايدپردازد و ثابت  مي) نهادهاي جامعه مدني به خاطر گسترش شبكه تشكيالتي

روي ساختار انجويي و ساختارهاي » ن انقالبيسازما«كه كدام كار تشكيالتي 
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غلط گويي هم از خود حدي دارد، آقاي بهتان و  مدني استوار است؟ ةنهادهاي جامع
  !»صدر«

نيست كه » درفشي» «حزب «ة سازمان مثل برنامةبايد بداند كه برنام» حزب«
رد و خو ادامه پيدا كند بلكه با تحليل مشخص از اوضاع مشخص تغيير مي» آخر«تا 

ليست نيستيم كه روند حركي آ ما دگماتيست و ايده. شود بر غناي آن افزوده مي
با درنظرداشت شرايط امروزي، پنهانكاري براي ما اصل . ها را در نظر نگيريم پديده

 :رفت رود، چنانچه براي حزب بلشويك يك اصل جدي به شمار مي مهم به شمار مي
پنهانكاري : ن جنبش ما بايد عبارت باشد ازيگانه اصل جدي سازماني براي كاركنا«

بر، حزب بلشويك ديگر و ولي با تغيير اوضاع و پيروزي انقالب اكت؛»بسيار شديد
  . در اين مورد به همين اختصار كافي است. نيازي به پنهانكاري بسيار شديد نداشت

 ا بوده .ل. سازمان انقالبي افغانستان معتقد به م «: استدر مادة اول برنامه آمده
كه با تحليل مشخص از اوضاع مشخص براي تحقق كمونيزم، در افغانستان تالش 

 ةنمايد و با دفاع از منافع زحمتكشان، در راه كسب قدرت سياسي، ايجاد جامع مي
ورزد و درين راه  دموكراتيك نوين و گذار به سوسياليزم و كمونيزم تالش مي

 كارگر ةولوژي طبقيريا را خيانت به ايدكوچكترين تباني با دشمنان طبقاتي پرولتا
  ».داند مي

به نظر ما تحقق كمونيزم يك مسئله جهاني است و ما به حيث يك سازمان، 
ي از جنبش انقالبي جهاني براي تحقق اين ئحيث جزمن را در افغانستان خودتالش 

 ةرز و باور داريم كه رسيدن به اين هدف سترگ، با مبا،دهيم مسئله جهاني انجام مي
  . سياسي آن استةپيگير پرولتاريا امكان دارد كه سازمان ما نمايند

يك حزب يا سازمان كمونيستي در اصل نماينده سياسي و «و در مورد اينكه 
پيشاهنگ سياسي طبقه كارگر است و نه نماينده سياسي و پيشاهنگ سياسي تمامي 

نماينده و پيشاهنگ هيچگاه نگفته كه  ما  سازمان.ما هم موافقيم» ...زحمتكشان
» دفاع از منافع زحمتكشان» «حزب«آيا به نظر . سياسي تمامي زحمتكشان است
كوچكترين تباني ... «نويسد كه   وقتي سازمان مي!معادل پيشاهنگي پرولتاريا است؟
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جز اينكه » داند مي كارگر ةولوژي طبقيطبقاتي پرولتاريا را خيانت به ايدبا دشمنان 
تواند از آن  ي ديگري ميا سياسي پرولتاريا است، چه معنةايندسازمان انقالبي نم

نوشتيم   ميحتماً ،بوديم  تمام طبقات زحمتكش ميةاستنباط شود؟ اگر ما نمايند
هاي  ولوژييكوچكترين تباني با دشمنان طبقاتي زحمتكشان را خيانت به ايد«كه 

شاهنگ نوشته شماره اول در مورد پي» به پيش« در. دانيم مي» طبقات زحمتكش
پرولتاريا } پرولتاريا، دهقان و خرده بورژوا{در ميان اين سه طبقه  «:شده است

گيرد و  اش رهبري انقالب را به دست مي ترين آنها بوده، با حزب پيشاهنگ انقالبي
يم با توضيحات اميدوار» .دهد با عمومي ساختن وسايل توليد به استثمار پايان مي

  ! ده باشدش» حزب«چيزي حاصل باال 
طي طريق مسير طوالني مبارزه براي پيروزي انقالب «: ادامه مي دهد» حزب«

دموكراتيك نوين و سپس گذار به انقالب سوسياليستي در افغانستان و پس از آن 
المللي، پر از فراز و نشيب و  حركت به سوي جامعه جهاني بي طبقه به سويه بين

ك مسير صاف و هموار و از پيش اسفالت شده مملو از پيچ و خم ها خواهد بود و نه ي
كه شما بتوانيد در آن به يك پيشروي پيوسته و بدون كوچكترين تباني با دشمنان 
طبقاتي طبقه كارگر و طبقات ديگر غير دشمن با طبقه كارگر، ادامه دهيد، كه اگر 

  ».چنين كرديد به ايديولوژي طبقه كارگر خيانت كرده ايد
 برخوردار است و بيشتر از يغت جنگي از مهارت خاصكه در ل» حزب« اين 

اختصاص داده، چگونه ممكن است » پيشوا «ةچهار تا پنج پاراگراف را به تشريح  كلم
ما تباني . در ادبيات فارسي ناآگاه باشد» تباني «ة كلمةكه در مورد بار منفي و خاينان

ني مبارزه به سازش، كه دانيم، ولي باور داريم كه در روند طوال را معادل خيانت مي
 يك ةوظيف« :گويد چنانچه لنين مي. شود احساس ميدر خدمت انقالب باشد، نياز 

حزب واقعاً انقالبي آن نيست كه اعالم دارد هرگونه سازش غير ممكن است بلكه 
شود، حزب بايد قادر باشد در جريان تمام  ناپذير مي ها اجتناب هنگامي كه سازش

اي كه در راه  اش، وظيفه اش، هدف انقالبي اش، طبقه صولها، نسبت به ا سازش
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ها  و اين» . مردم جهت پيروزي در انقالب، وفادار بماندةانقالب دارد و به آموزش تود
  . توان سراغ كرد نمي» تباني« كه در هايي استچيز

. به دور نمانده است» نقد «از تيغ از مواردي است كه  نيز متحد مليةجبه
» ها را عوض كن هاي پوسيده آن تير و ستون را بدزد و با چوب«ني المثل چي ضرب

درينجا «: چنين آغاز مي شود» نقد«. كند پيدا ميواقعي مصداق » نقد«در مورد 
در مرحله انقالب } ملي{ متحد انقالبي هتذكري در مورد بافت طبقاتي اساسي جبه

 در مرحله انقالب ستون فقرات جبهه متحد انقالبي. دموكراتيك نوين الزم است
دموكراتيك نوين، اتحاد طبقه كارگر و طبقه دهقان است و نه اتحاد طبقه كارگر و 

  ».بورژوازي ملي
 برد از ياد ميفراموشكاري مبتال شده، مزمن  مرض هب» حزب«كه  يي از آنجا

در مرحله انقالب دموكراتيك « خودش تذكر داده است كه سند مورد بحث،كه در 
از اينها گذشته، انقالب ... ئي با بورژوازي ملي ضرور است ههنوين اتحاد جب

  »...دموكراتيك نوين در اصليت خود يك انقالب بورژوا دموكراتيك است
 و خرده انپرولتاريا، دهقان( انقالب ةنيروي محرك» حزب«فكر مي كنيم 

احزاب و  ها و اتحاد با بورژوازي ملي و تمام سازمان(  متحد مليةرا با جبه) بورژوازي
وقتي انقالب دموكراتيك نوين در اصليت . كند خلط مي)  ضد امپرياليزمينهادها

 آن جز ديكتاتوري مشترك طبقات ايخود يك انقالب بورژوا دموكراتيك باشد، معن
 كارگر و ةتواند؟ اتحاد طبق  ميبودهس آن پرولتاريا قرار دارد، چه أانقالبي كه در ر

ديكتاتوري پرولتاريا در كشور ما بر (سازد   را ميها ب انقالتمامدهقان ستون فقرات 
 اساسي جمهوري شوراها ةاين اولين پاي. اساس اتحاد كارگران و دهقانان به وجود آمد

بدون وجود اين اتحاد ممكن نبود كارگران و دهقانان به پيروزي بر سرمايه . است
 متحد ملي كه ةجبه اما در مورد تركيب ،) ستالينـ دنداران و مالكان نايل گرد

  ،ـ نيمه فيودالي است ـ نيمه فيودالي يا نيمه مستعره مختص كشورهاي مستعمره
 كارگر با بورژوازي ملي است، نه آن طوري كه ةبايد گفت كه مضمون آن وحدت طبق

 دهقان متحد اصلي و ةطبق. داند  كارگر و دهقان ميةآن را وحدت طبق» امحك«
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ترين نيروي انقالب دموكراتيك نوين است كه  عمده كارگر و همچنين ةطبيعي طبق
باشد و به همين سبب دهقانان   كارگر مية انقالب بر دوش طبقة رهبري پروسنهايتاً

دون معمار انقالب  مائوتسه. شوند متحد نمي با بورژوازي ملي نهطور مستقاله ب
ريا اينست  پرولتاةدر اينجا وظيف«: گويد  متحد ميةدموكراتيك نوين در مورد جبه

 متحدي عليه ةكه اين كيفيت انقالبي بورژوازي ملي را از نظر دور ندارد و با آن جبه
 ».ها و ديكتاتورهاي نظامي تشكيل دهد هاي بروكرات امپرياليزم و دولت

تضاد ميان چين و جاپان مناسبات طبقاتي را در چين تغيير «دموكراسي نوين،  ـ
ي نظامي را هم با مسئله هستي و نيستي مواجه داده و بورژوازي و حتي ديكتاتورها

 ةساخته است، بطوريكه در روش سياسي خود آنها و درون احزاب شان يك پروس
اين امر در برابر حزب كمونيست چين و خلق چين . شود تغيير تدريجي مشاهده مي

 متحد ما ةجبه. دهد  متحد ملي ضد جاپاني را قرار مية ايجاد جبهةوظيف

 و در گيرد تمام كساني را كه هوادار دفاع از ميهن اند، در بر ميبورژوازي و 
اين وظيفه نه فقط بايد بلكه . باشد برابر دشمن خارجي مظهر وحدت ملي مي

 دهقاني كه ما ـ آيا شعار جمهوري دموكراتيك كارگري«، ».تواند به انجام برسد مي
ويژه ه  از آنجا كه بورژوازي و ب.قبالً اعالم كرده بوديم، اشتباه بود؟ خير، اشتباه نبود

ها و  بورژوازي بزرگ خود را از انقالب كنار كشيد و با پيوستن به اردوي امپرياليست
دشمن خلق مبدل گرديد، از نيروهاي محرك انقالب فقط ه ودالي بينيروهاي ف

 ةپرولتاريا، دهقانان و خرده بورژوازي شهري باقي ماندند؛ حزب كمونيست به مثاب
ه حزب انقالبي باقي ماند؛ و بدين ترتيب وظايف سازماندهي انقالب ناگزير بيگانه 

جمهوري دموكراتيك ... دوش يگانه حزب انقالبي چين يعني حزب كمونيست افتاد
نوين داراي چه تركيبي خواهد بود؟ اين جمهوري تشكيل خواهد شد از پرولتاريا، 

ناصري كه در كشور موافق انقالب دهقانان، خرده بورژوازي شهري، بورژوازي و تمام ع
ملي و دموكراتيك است؛ اين جمهوري مظهر اتحاد تمام اين طبقات در انقالب ملي و 

، اين اتحاد استه ويژگي بارز اين اتحاد پيوستن بورژوازي ب. دموكراتيك است
زيرا در اوضاع و احوال كنوني امكان اين هست كه بورژوازي بار ديگر با ما همكاري 
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در مقاومت عليه جاپان شركت جويد؛ حزب پرولتاريا نبايد بورژوازي را طرد كند و 
را جلب كند و براي كمك به پيش راندن انقالب چين مجدداً با  نمايد بلكه بايد آن

وظايف حزب كمونيست چين در دوران   ـ». مشترك پيوند اتحاد ببنددةآن در مبارز
  مقاومت عليه جاپان 

 ة جبهة، از جمله در زمينمكرراً در آينة خود مي بيند تناقض گو، ما را» حزبِ«
 ةدر ماد.  متحد اشاره شده استة سازمان در چهار ماده به جبهةدر برنام. متحد

در انقالب دموكراتيك نوين، پرولتاريا نيروي رهبري كننده « : استآمدهچهارم برنامه 
رده بورژوازي با و خ) به عنوان نيروي عمده(است كه با متشكل نمودن دهقانان 

و تجريد دشمن به ) بورژوازي ملي(ابيني نگسترش نيروي خودي، جلب نيروي بي
:  هشتم آمده استة، در ماد».سازد اعلي درجه راه پيروزي انقالب را هموار مي

پرولتاريا جهت استفاده از تضاد ميان بورژوازي ملي و امپرياليزم و تجريد دشمن به «
هاي انقالبيون و به راه  شود، اما فعاليت لي متحد مياعلي درجه با بورژوازي م

انداختن انقالب دموكراتيك نوين به هيچ وجه موكول به ساختن چنين اتحاد و 
سازمان ما معتقد «: دارد  بيان ميصراحتبا  دوازدهم ة، ماد».گردد اي نمي جبهه

ب است كه جهت به فرجام رساندن انقالب دموكراتيك نوين به سه سالح انقال
 متحد ملي ابزارهايي اند كه جهت ةتشكيل حزب، ارتش و جبه. ضرورت است

 متحد سفيد و ضد انقالبي ضروري بوده، ةبراندازي امپرياليزم، حزب، ارتش و جبه
 شهرها از ةبدون چنين ابزارهايي ممكن نيست سازمان ما نبرد مسلحانه و راه محاصر

: چهاردهم توضيح داده شده است ةو در ماد» .طريق دهات را به فرجام برساند
.  متحد ملي يكي از ابزارهاي ديگر انقالب دموكراتيك نوين استةتشكيل جبه«

  » ...تشكيل اين جبهه چيزي جز وحدت پرولتاريا با بورژوازي ملي نيست
در اين . ما در اين چهار ماده موردي را نيافتيم كه مبين تناقض گويي باشد

و ) بورژوازي ملي(پرولتاريا با جلب نيروي بينابيني  «چهار ماده خالصه شده است كه
هاي  فعاليت... «، »تجريد دشمن به اعلي درجه راه پيروزي انقالب را هموار مي سازد

 انقالب دموكراتيك نوين به هيچ وجه موكول به ساختن راه انداختنانقالبيون و به 
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انقالب دموكراتيك  فرجام رساندن  بهجهت«، »گردد اي نمي چنين اتحاد و جبهه
در مقابل ابزارهاي (هايي رازبدون چنين اب... نوين به سه سالح انقالب ضرورت است

 شهرها از طريق دهات را ةممكن نيست سازمان ما نبرد مسلحانه و راه محاصر) سفيد
 برنامه سازمان ةتواند تناقض گويي اين چهار ماد مي» حزب« آيا .»به فرجام برساند
 متحد ة مهم در مورد جبهةمتوجه دو نكت» حزب «فكر مي كنيم كهرا نشاني كند؟ 
راه انداختن به « متحد در زمان ةيكي نظر سازمان در مورد جبه: ملي نشده است

 .»فرجام رساندن انقالب دموكراتيك نوينبه  «و ديگري در» انقالب دموكراتيك نوين
يا نويسندگانش توجه و » نويسنده«خواهيم به سواد خواندن  مي» حزب«كيداً از ا

  .واقعاً دردناك استو بعد قلم را به جوالن درآوردن  سطح خواندن چنين. الزم نمايد
اتحاد با بورژوازي ملي براي پيشبرد مبارزه براي انقالب  «در هيچ جا سازمان ما

فرجام   به نوشته ايم كه برايامانگفته، » دموكراتيك نوين را يك پيش شرط قطعي
، الزمي سه ابزار سفيد در مقابل سه ابزار سرخ دموكراتيك نوين  انقالبرساندن

 اگر بلي، در اين صورت مرض ؟كند سواي اين فكر مي» حزب«مگر . شود دانسته مي
  ! آن واقعاً جدي و نگران كننده است»وريكيرخوت ت«

در . قرار داده است» نقد «نيز زير ذره بين سازمان را ة سوم برنامةماد» حزب«
 انقالب ما، انقالب ةمرحل« : انقالب چنين گفته شده استةه در مورد مرحلاين ماد

و دموكراتيك ) بيرون راندن اشغالگران( دموكراتيك است كه با دو وظيفه، ملي ـ ملي
 ملي آن ةبا اينكه جنب(اين دو وظيفه . گردد تكميل مي) سرنگوني فيوداليزم(

در كشورهاي . آيد ه اجرا در ميجدا ناپذير بوده، در يك مرحله ب) ارجحيت دارد
 نيمه فيودالي، انقالب دموكراتيك نوين يگانه راه رسيدن به سوسياليزم و ـ مستعمره

  ».سازد  اصلي سازمان ما را ميةباشد كه در شرايط كنوني وظيف گذار به كمونيزم مي
 نيمه فيودالي به ـ صرفاً كشورهاي مستعمره«: را مي خوانيم» حزب» «نقد«
 نيمه مستعمره ـ دموكراتيك نوين نياز ندارند، بلكه كشورهاي نيمه فيوداليانقالب 

اما چيزي بصورت گذار از سوسياليزم به ... «، »...نيز به چنين انقالبي ضرورت دارند
  ».كمونيزم وجود ندارد
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ما در چنين الاقل خارج از مكان و زمان كنوني زندگي مي كند، » حزب«اگر 
 ما با وضعيت كنوني كشور ما ارتباط دارد نه مثالً با ةبرنام و ريموضعيتي قرار ندا

 نيمه فيودالي، انقالب ـ در كشورهاي مستعمره«ذكر اين كه . وضعيت ايران
از » ...گذار به كمونيزم مي باشد دموكراتيك نوين يگانه راه رسيدن به سوسياليزم و

ه و نيمه فيودالي  ما نيمه مستعمرةكند و هرگاه جامع ت ميأوضعيت كنوني ما نش
 نيمه فيودالي، انقالب ـ در كشورهاي نيمه مستعمره«نوشتيم كه  بود، حتماً مي مي

؛ اما »...باشد دموكراتيك نوين يگانه راه رسيدن به سوسياليزم و گذار به كمونيزم مي
چيزي بصورت گذار از سوسياليزم به كمونيزم وجود ... «در مورد بخش دوم كه 

 ةكه سوسياليزم مرحل يياز آنجا. كه چنين چيزي وجود داردبايد گفت » ندارد
 غير ةجامع( جداگانه ةو كمونيزم مرحل)  طبقاتي با شعار مشخصةجامع(جداگانه 

است، از اينرو منطقاً گذاري در ميان اين دو جامعه و دو  )طبقاتي با شعار مشخص
 يمائوئيست ها«. مكني  باور نمي؟ مگر شما مخالف اين گذار هستيد.شعار وجود دارد

: كند باوري ما اشاره مي  به اين بي»افغانستان در يك حزب واحد متحد ميشوند
 ـ م، مشخصاً بر محور ماركسيزي سياس-  وحدت ايدئولوژيكيمبنا وحدت بر«

 عمل حزب كمونيست افغانستان ي و رهنماي مائوئيزم به مثابه ايدئولوژـ ملنينيز
راتيك نوين برنامه حداقل حزب، انقالب اساس قرارداده شد، انقالب دموك

گذريم  از شما مي» . حزب تعيين گرديديگذار به كمونيزم هدف نهائ سوسياليستي و
ايم كه  امروز ما به دوراني رسيده«: كنيم دون را به اين گذار نقل مي  مائوتسهةو اشار

يقتر در داري، جهان هر روز عم هاي اقتصادي و سياسي سرمايه در آن بر اثر بحران
 گذار از ةمرحلرود، به دوراني كه اتحاد شوروي به  جنگ جهاني دوم فرو مي

 سراسر جهان را ة رسيده و قادر است پرولتاريا و ملل ستمديدسوسياليزم به كمونيزم
» ...داري رهبري كند و ياري دهد در مبارزه عليه جنگ امپرياليستي و ارتجاع سرمايه

   دموكراسي نوين ـ
 كارگر نوشته شده، نيز ة سازمان كه در مورد طبقة پنجم برنامةادقسمتي از م

هاي امپرياليستي در  گذاري با سرمايه... « :جان سالم به در نبرده است» نقد«از 
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 توليد و تجارت، اين طبقه روز تا روز از كميت و آگاهي بيشتري ةكشور ما و توسع
  »...رهبر انقالب ايفا خواهد كرداش را به عنوان  برخوردار خواهد شد و باالخره نقش

پس بايد منتظر بمانيم تا با سرمايه گذاري هاي « :مي نويسد» حزب«
امپرياليستي در كشور ما و توسعه توليد و تجارت، طبقه كارگر روز تا روز از كميت و 
آگاهي بيشتري برخوردار گردد و باالخره نقشش را به عنوان رهبر انقالب ايفا 

  »...نمايد؟
اين پروسه همين .  دعوت نكرده استشكيبايي كسي شما را به صبر و ،خير

هاي اشغالگر مثل   هم از طرف امپرياليستها گذاري اكنون ادامه دارد و اين سرمايه
. اشغالگر مثل چين و هند صورت گرفته است هاي غير امريكا و امپرياليست
 و نمودهگذاري  سرمايه مس عينك چهار و نيم مليارد دالر برامپرياليزم چين تنها 

. نمايد راه آهن را تا بندر حيرتان و تورخم تمديد ةبراي غارت مس عينك بايد شبك
 و هند براي ، استكردهگذاري  سرمايهنيز  نفت و گاز جوزجان بر در كنار اين،چين 

هاي اشغالگر  امپرياليست. كند گك چنگ و دندان تيز مي غارت معدن آهن حاجي
 ساختهها پايگاه  انتقال اكماالت نظامي هزاران كيلومتر سرك و دهامريكا نيز براي 

و ساختماني اند كه اين باعث به وجود آمدن قشر وسيعي از كارگران سرك سازي 
يد يگو  مي1384 حقيقت در سال ةمصاحبه با نشري مگر وقتي شما در. گرديده است

اقتصادي و شغلي ئي به مسائل  بيشترين موارد اعتراضات و مظاهرات توده«كه 
رتبه  اين مورد شامل تظاهرات كارگران، دست فروشان، مامورين پائين. مربوط است
كنند، يا عليه  كارگران يا عليه بيكاري اعتراض مي«، ».وغيره است... تنقيص شده

به اين ترتيب اين اعتراضات در اكثريت ... دستمزد ناكافي و يا عليه اخراج از كار
، چه را »د متوجه اشغالگران و رژيم دست نشانده استقريب به اتفاق موار

 ةهاي غارتگران گذاري خواهيد بيان كنيد؟ مگر جز اينست كه سرمايه مي
 امپرياليستي و در مجموع نظام اقتصاد بازار باعث آگاهي كارگران و زحمتكشان شده

  شود؟  اين آگاهي منتج به اعتراضات و مظاهرات اين طبقات ميو
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 ولي ،ي آگاهي جنيني را در خود حمل مي كنداگري و توده  هر حركت كار
رود،  واضح است كه بردن آگاهي ميان آنان از وظايف روشنفكران انقالبي به شمار مي

، مبارزات اقتصادي آنان به مبارزات سياسي ها تودهزيرا با بردن آگاهي انقالبي ميان 
سف در شرايط كنوني اين أولي با ت. و باالخره كسب قدرت سياسي منجر خواهد شد

 بلكه اين ،برند روشنفكران انقالبي نيستند كه آگاهي انقالبي را ميان كارگران مي
هاي آگاهي را در  آساي زحمتكشان و بخصوص پرولتاريا است كه نطفه زندگي دوزخ

 توحش و ، اين استعمار، استثمار، بيكاري، جنگ، غارت، چپاول.دهد آنان شكل مي
كنند و به   با پوست و گوشت لمس ميزحمتكشانازار است كه درندگي اقتصاد ب

ها عقب  ما بايد اعتراف كنيم كه از اين جنبش خيلي. شود افزوده ميآگاهي آنان 
رود، ولي ما هنوز به شكل   جنبش كارگري و اعتراضات آن به پيش مي؛يمهست

 جنگ هاي هرچه قرباني« لنين ةمختصر اينكه به گفت. ايم دردناك عقب مانده
ها به آرمان كارگري و ضرورت  فزونتر گردد، به همان نسبت هم خيانت اپورتونيست

برگردانيدن سالح به روي حكومت و بورژوازي هر كشور، براي كارگران روشنتر 
 ما اين است كه از اين جنبش عقب نمانيم و با تمام ةوظيفدرين ميان » .خواهد شد

هاي  ران ببريم و ماسك اپورتونيست آگاهي انقالبي را در ميان كارگ،توان
  . كارگر پاره پاره كنيمةهر دو را نزد طبق» شرف بي«و » شرافتمند«

  متحد مليةحزب، ارتش و جبهتشكيل «كه است  دوازدهم آمده ةدر ماد
  سفيد و ضد انقالبيةامپرياليزم، حزب، ارتش و جبهابزارهايي اند كه جهت براندازي 

. خواند مي» درهم و برهم«را نويس اين عبارت » نقد«، اما »...ضروري بوده
» حزب«بهتر است چنانچه گفتيم .  اين عبارت درهم و برهم استي كجادانيم نمي

در » حزب«شود كه  توجه بيشتر كند، زيرا ديده مي» نويسنده«به سواد خواندن 
  !نيز مبتال است» خواندن«وريك و پراتيك، به بيماري رخوت يكنار بيماري رخوت ت

از قرار معلوم نويسندگان و تصويب كنندگان سند «مي گويد كه » نقد«
 شهرها از طريق دهات را ةقصد دارند نبرد مسلحانه و راه محاصر» ...سازمان انقالبي«

توسط همين سازمان فعلي شان به فرجام برسانند و در ين مسير به موضوع سه 
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» ...نگرند  سازمان فعلي شان ميهايي در خدمت به  سالحبهسالح انقالب صرفاً به مثا
  .نامد بيني اكونوميستي مي را سكتاريزم سخت جان و خود مركز و آن

جهت به فرجام رساندن انقالب دموكراتيك «نوشته است كه » سازمان انقالبي«
تشكيل حزب، «سكتاريزم آن كجاست؟ » نوين به سه سالح انقالب ضرورت است

ند كه جهت براندازي امپرياليزم، حزب، ارتش و  متحد ملي ابزارهايي اةارتش و جبه
جاني  توانيد سخت ميآيا » ... سفيد و ضد انقالبي ضروري بودهةجبه

بدون چنين  «: استدر ادامة سند آمده را نشان دهيد؟ عبارت فوق سكتاريستي
 شهرها از طريق دهات ةابزارهايي ممكن نيست سازمان ما نبرد مسلحانه و راه محاصر

توانيد بدون حزب نبرد مسلحانه را به انجام  مگر شما مي» .ام برساندرا به فرج
ايم كه اين  رود؟ ما كجا گفته برسانيد؟ مگر حزب از سه سالح انقالب به حساب نمي

حزب منحصر به ماست و احدي حق ندارد به چنين كار سترگي دست بزند؟ ما باور 
 . كارگر مبارزه كنيمة طبقسيس حزبأداريم كه بايد از طريق وحدت اصولي براي ت

 اصولي شود، ما صميمانه دست ةحال هر گروه و سازماني كه موفق به چنين مبارز
جان   اين نه سكتاريزم سخت.گيريم فشاريم و در كنار همديگر قرار مي شان را مي

موجود است و » حزب«كند كه   فكر مينويس»نقد«ولي اگر !  نه هم نرم جان،است
كند و آب در هاون  شود، فقط هوا را گز مي آن ديده نمينيازي براي ايجاد 

 ،ايم يم تا امروز با هر عضو جنبش انقالبي كه روبرو شدهيگو صادقانه مي. كوبد مي
حتي گروه به حساب تان را » حزب«آمده، هيچكس به ميان » حزب« بحث هرگاه

  ! جمع باشدازين بابت دل تان . نياورده است، چه رسد به حزب
تالش در جهت تأسيس حزب « : سيزدهم نوشته استةسازمان در ماد ةبرنام

 كارگر از وظايف اصلي و مركزي سازمان ماست، زيرا بدون ساختن چنين ةطبق
به اين خاطر، لنين . شود حزبي، هيچ سازماني قادر به رهبري زحمتكشان نمي

از قدرت پرولتاريا در پيكار براي احر:  جهان گفته استيپيشواي كبير پرولتاريا
 ة كارگر در جريان كار عملي و مبارزةحزب طبق. سالحي جز سازمان ندارد
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دون انديشه به ميان  هاي مائوتسه  لنينيستـ ولوژيك از وحدت ماركسيستيايد
  .آيد مي

سازمان ما دست هر نهاد، حزب و فردي را كه براي تحقق ماركسيزم كار 
كوشد  بوده و در راه تحقق آن ميكند، به گرمي فشرده، معتقد به وحدت اصولي  مي

سازمان ما نيانديشيدن به . و درين راه هرگز تن به معامله و سازش نخواهد داد
  ».داند وحدت اصولي را خيانت به ماركسيزم مي

پس اگر حزب طبقه كارگر «: مي كند» نقد«ما را با اين عبارت » حزب«
  »شود؟ ان ميقادر به رهبري زحمتكش» ...سازمان انقالبي« ساخته شد،

نخستين و « : چنين هدايت مي دهدنيزما به همين باور هستيم و لنين ! بلي
ايجاد سازماني از انقالبيون كه قادر به :  عملي ما عبارت است ازةترين وظيف ضروري

اگر ما كار را از «، ». سياسي باشدةكاري در مبارز مين انرژي، پايداري و ادامهأت
 خواهيم توانست ،ار متشكل از انقالبيون شروع كنيمريزي محكم سازمان استو پي

هاي سوسيال  مين نموده هم هدفأالمجموع ت استواري جنبش را منحيث
اين است كه من جداً «، »...هاي ترديونيني را دموكراتيك را عملي سازيم و هم هدف

 كنند بدون سازماني استوار از رهبراني كه كار يكديگر را دنبال مي) 1معتقدم كه 
اي كه خود به   تودهةهر قدر دامن) 2تواند پايدار باشد،  هيچگونه جنبش انقالبي نمي

دهد و در آن شركت   جنبش را تشكيل ميةشود و پاي خود به مبارزه جلب مي
  »...گردد  همان قدر لزوم چنين سازماني موكدترمي،تر باشد ورزد وسيع مي

، »...سازمان انقالبي«ز سند در جمالت نقل شده فوق ا«: ادامه مي يابد» نقد«
پيشواي «مسئله «. از لحاظ ايديولوژيك چهار نكته نادرست قابل انتقاد وجود دارد

، مسئله اينكه »دون انديشه هاي مائوتسه  لنينيستـ ماركسيست«، موضوع »كبير
ندارد و مسئله } حزب{پرولتاريا در مبارزه براي احزاب قدرت سالحي جز سازمان «

  .»ونه معامله و سازش در تشكيل حزبنفي كامل هرگ
كند   و حكم صادر مينمودهرا با بار مذهبي تعريف » پيشوا«اصطالح » حزب«

» .المللي كمونيستي وجود داشته باشد نبايد در ادبيات جنبش بين«كه اين اصطالح 
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 اما بر گيرد، به باد انتقاد ميايم،  كه لنين را پيشواي بزرگ گفتهني ابه خاطرو ما را 
نمايد كه قبل از انتقاد بر ديگران بايد از خود  بنياد اخالق كمونيستي ايجاب مي

 پيشوا براي لنين ابداع ما نيست بلكه اصطالح مروج در ةكاربرد كلم. انتقاد كرد
پيشوا از قديم بار مذهبي شديدي داشته  «ةاينكه كلم. ادبيات ماركسيستي است

، چرا نيستاگر چنين . كسيستي است ادبيات مارةقضاوت نادرست در زمين» است
 كارگران جهان را پيشواي كبير اپريل روز تولد لنين 22« در سند 2004در » حزب«

   گرفته است؟» ...جشن
 ة اگر سازمان انقالبي براي لنين كلم ،پيدا كرده ايم» زبح«با شناختي كه از 

 پيشوا را ة چرا كلمگرفت كه  قرار ميش حتماً مورد انتقاد ،برد پيشوا را به كار نمي
به كار رئيس ديپارتمنت فرانسوي برخورد اين .  استردهبراي لنين كبير به كار نب

 كلمة درخت را با عصبانيت به شجر  ،ماند كه در مضمون ترجمه پوهنتون كابل مي
 آن را با عصبانيت  ،بردند  شجر را به كار مية و فردا كه محصالن كلم،داد تغيير مي

 از سوي محصالن به نام ديوانه  اين كارشبه خاطراو .  مي دادبه درخت تغيير
  . شد شناخته مي

ما در توصيف مختصر ايديولوژي و علم انقالب پرولتري «مي گويد كه » حزب«
ولي ما در اين مورد به تعريف » .بريم  مائويزم را بكار ميـ  لنينيزمـ عبارت ماركسيزم

» صر امپرياليزم و انقالبات پرولتري است ماركسيزم ع ،لنينيزم«رفيق ستالين كه 
دون را مشعل راه خود مي   مائوتسهة انديش ، لنينيزم-باورمنديم و در كنار ماركسيزم

يا استادان » امحك«دانيم و تنها زماني از اصطالح مائويزم استفاده خواهيم كرد كه 
حكم در توجيه هستند، استدالل م»  گونزالوةانديش«امريكايي و يا آناني كه طرفدار 

 ةانديش«، »نوين آواكيان سنتر« نه اينكه راه را براي ،اصطالح مائويزم بياورند
  . هاي ديگر هموار كنند راهه ها و كژ و راه» راه پراچندا «،»گونزالو
سيس أ كه گويا سازش و معامله را در جريان تكشدمي » نقد«به ما را » حزب«

ايم كه  ما نوشته. له و سازش در چه مورديگويد كه معام كنيم، اما نمي حزب رد مي
 معتقد به وحدت اصولي بوده و در راه تحقق آن مي كوشد و درين راه... سازمان ما«
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 ما مي پذيريم كه بر اصول و وحدت ،بلي» .هرگز تن به معامله و سازش نخواهد داد
نكه پيش از آ «:آموزد كنيم؛ چون ماركسيزم به ما مي اصولي سازش و معامله نمي

 ابتدا به طور قطع و صريح الزم است خط ،متحد شويم و براي آن كه متحد شويم
اگر واقعاً متحد شدن را الزم ديده ايد، پس به خاطر «و » .فاصلي بين خود قرار دهيم

پ فروشي را روا نداريد ي جنبش قراردادهايي ببنديد ولي پرنسوااليبرآوردن مقاصد 
بنديم،  لي، ما بر اساس اين رهنمود، قرارداد ميب» .وريك نكنيديت» هاي گذشت«و 

  .كنيم فروشي و معامله نمي  ولي اصول،دهيم پذيري نشان مي انعطاف
 و در اين بخش رفته سازمان ةدهم برنامجنويس به سراغ ماده ه» نقد«

طالبان كه متشكل از « :دهم آمده استجدر ماده ه. هاي عجيبي دارد»درفشاني«
ورژوازي دهات و دهقانان فريب خورده اند، جاهلترين نيرويي مالكان ارضي، خرده ب

اين . باشد است كه وابسته به استخبارات كشورهاي مختلف مخصوصاً پاكستان مي
نيرو كه مخالف هر نوع ترقي و پيشرفت است، در خدمت مافياي مواد مخدر قرار 

هاي ماوراي  ستجنگند، اما با سيا طالبان گرچه در ظاهر عليه اشغالگران مي. دارد
سازند و به صورت  فاشيستي و ضد مردمي شان عمالً عمر اشغال را درازتر مي

سازمان . هاي امپرياليستي در كشور ما قرار دارند مستقيم در خدمت ستراتيژي غير
كند، اتحاد با اين نيرو را   و عمده را هرگز فراموش نمييما ضمن اينكه دشمن اصل
  ».شمارد دشمن خلق ميضد انقالبي دانسته، آن را 

ما در . ما در مورد طالبان اينگونه صحبت نمي نماييم« :مي گويد» حزب«اما 
 كمپرادور ـ چون طالبان يك نيروي ارتجاعي فيودال: گوييم كه مورد طالبان مي

هاي غليظ شوونيستي مليتي و شوونيزم مرد ساالر و در عين حال  داراي سياست
به مراجع قدرت ارتجاعي خارجي و در نهايت وابسته به تكنوكرات بنيادگرا و وابسته 

امپرياليزم است، در رابطه با كليت مبارزه براي انقالب دموكراتيك نوين، دشمن 
اما در شرايط فعلي كه بايد مبارزه و مقاومت . گردد استراتيژيك ما محسوب مي

 برده شود، عمدتاً عليه دشمن عمده فعلي يعني اشغالگران و رژيم دست نشانده پيش
جنگند و لذا يك نيروي مقاومت كننده ولو  بايد توجه كنيم كه طالبان عليه آنها مي
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به همين جهت تا آنجائيكه عليه اشغالگران و . گردند ارتجاعي عليه آنها محسوب مي
جنگند، بايد با آنها همسويي نشان دهيم، ولي تا آنجائيكه  رژيم دست نشانده مي

نمايند، بايد با آنها مخالفت   كمپرادور را اعمال ميـ دالهاي ارتجاعي فيو سياست
  ».كنيم و عليه شان مبارزه كنيم

طالبان مخالف هر نوع « :ادامه مي دهد» حميدگلجنرال «با زبان » حزب«اين 
 نيمه مستعمراتي در ـ آنها ترقي و پيشرفت نيمه فيودالي. ترقي و پيشرفت نيستند

 ـ ند، ولي مخالف ترقي و پيشرفت مستعمراتيخواه چوكات امارت اسالمي را مي
در مورد موضوع اتحاد با طالبان بايد توجه گردد كه يقيناً «، »...نيمه فيودالي هستند

محسوب  ...چنين اتحادي، از لحاظ صرفاً تئوريك، اتحاد عليه دشمن عمده
رار تواند اصالً مدنظر ق ولي از لحاظ عملي موضوعي است كه فعالً نمي... گردد مي

  » .بگيرد
طالبان، بايد به حيث » ترقي و پيشرفت «ةدر زمين» حزب«كشف بزرگ 

وريزه كردن يپس از ت» حزب«اين ! بزرگترين كشف قرن بيست و يك درج تاريخ شود
شود كه به بيراهه زده است و با  طالبان، دفعتاً متوجه مي» ترقي و پيشرفت«

. خواند مي» تئوريك«فاً مسئله اش را با جناوران طالب، صر»همسويي«وارخطايي 
به شكل ( كه نتواند در شرايط عيني و ذهني آماده، چه از طرف طالبان اي»تئوري«

) به شكل ذهني(» حزب«و چه از طرف » جنگند واقعاً عليه امريكا مي«كه ) عيني
مريضي مي ماند كه در  تطبيق شود، به هذيان ،با طالبان است» همسويي «ةكه آماد

  .سوزدتب شديدي ب
بدون مبارزه با اپورتونيزم، مبارزه «در سند » مائويست هاي افغانستان«وقتي 

با طالبان نوشتند، ما شك » حزب«از روابط قسمي » داري ممكن نيست با سرمايه
اش را با طالبان »همسويي«و » حزب«كرديم، ولي اينك كه نظريات حميدگلي اين 

  .شود  ميمبدلبه يقين ها دارد   ايرانيةبينيم، شك ما به گفت مي
آيا طالبان نيروي مقاومت به حساب  «ةهايي از نوشت در مورد طالبان بخش

آزاد ـ  افغانستان آزاد« براي پورتال 1388را كه يكي از رفقاي ما در اسد » آيند مي
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بيشتر » حزب» «همسويي«كنيم تا به ماهيت  نوشته بود، اينجا نقل مي» افغانستان
  : ببريم پي

 ييطالبان يك نيروي شديداً جاهل، بنيادگرا، ارتجاعي و قرون وسطااينكه «
ست كه با هرگونه علم، دانش و خدمت به خلق سر آشتي ندارد، چنان روشن و اظهر ا

باشد و  الشمس است كه كتمان آن در حد پنهان نمودن آفتاب با دو انگشت مي من
 اشغالگران امريكايي و به اين خاطر شمردن آن به عنوان نيروي مقاومت در برابر

كس و  هر آن. ها فاصله دارد بخش بودن آن از واقعيت چنين چيزي فرسنگ ييرها
ها از اسارت امپرياليزم   وحشي را منجي افغانييا سازمان و جرياني كه اين نيرو

ي رهايي را نفهميده اداند، يا اينكه از طالب كوچكترين شناختي ندارد و يا معن مي
  .ستا

 داليل بسياري دست به اعمالي مي زنند كه پاي امپرياليزم را در طالبان به
بخشند كه بايد دعاي  سازند و به مردم ذهنيتي مي اسارت كشور ما بيشتر گور مي

ها را كشيد كه اگر آنان با نيروي عظيم نظامي در افغانستان حضور  سر امپرياليست
دهند؛ شنيدن   از خانه نمي بيرون شدنزةنداشته باشند، كركسان طالب زنان را اجا

هاي دوزخ تعريف  هاي مكتب دروازه شود، دروازه موسيقي در حد كفر قرار داده مي
هاي  گردد، پنج وقت نماز در مسجد، ماندن و بلست كردن ريش، ارزيابي سنت مي

شود، زرع و قاچاق   اصول شريعت شان قرار داده ميءزيرنافي و پوشيدن لنگي جز
هاي چاپي، تصوير و آواز كفر  گردد؛ راديو، تلويزيون، رسانه مواد مخدر رسمي مي

گردد، دست و پاي جوانان  شود، رفتن زن نزد داكتر مرد ممنوع مي پنداشته مي
تواند؛ نشستن بر چوكي حرام   رفاه عامه وجود داشته نميةشوند؛ هيچ پروژ قطع مي

باشد  امارت طالبي ميهاي اصلي  شود؛ فقر، بيكاري و اعتياد از شاخصه پنداشته مي
 ناسيوناليزم و بنيادگرايي ةاين نيرو كه با افكار فاشيزم به اضاف. ها مورد ديگر و ده

هاي استخباراتي پاكستان،  باشد و در وابستگي كامل با شبكه اسالمي مجهز مي
عربستان سعودي و قسماً ايران قرار دارد و به صورت غير مستقيم زير نظر انتلجنس 

 به جهالت و عقب ماندگي اين يكند، در جهان كمتر نيروي ا كار ميسرويس و سي
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 مقاومت و ةاردن واژذ چنان زنگ زده است كه گن باورهاي آنا.نيرو وجود دارد
بريدن و  طالبان به جز مرگ، گلو. باشد آور مي مقاومتگري بر آنان به شدت شرم

اين نيرو را با ... اسندشن  ديگري را براي رسيدن به قدرت نميةتوته توته كردن شيو
چنين فكر، عملكرد و وابستگي، نيروي مقاومت ناميدن جز خود را مسخره كردن 

طالبان با شرايط انقالبي هيچ كشوري قابل مقايسه نيست و كسي در ...  ندارديمعناي
هيچ انقالبي به اين پيمانه نيروي جاهل و ضد خلقي را سراغ ندارد كه بايد با آن 

 مالهاي آنانرهنماي . ت و به مقاومت عليه اشغالگران پرداخت متحد ساخةجبه
هاي  هاي شان را از درون كتاب ديوبندي، سلفي و بريلوي پاكستاني اند كه درس

 يهاي هاي شان را از روي افسانه آورند و سياست خواني پشاور مي پشتي زرد قصه
 باور تكنالوژي كشند و درين عصر ميبيرون زدند،  كه مورچه و قانغوزك حرف مي

  »...كنند كامل به آنها دارند و همانطور هم عمل مي
وقتي با ما و در داخل مواجه . ثابت نيستنيز در مورد طالبان » حزب«موضع 

تا «: نشيند نظر ديگري دارد  و وقتي بيرون از كشور به صحبت مي،است يك نظر
ئي در  الميزم القاعدهجائيكه به اسالميزم طالباني كنوني در افغانستان و به كل اس

سركوب . جهان مربوط است، در شرايط مشخص كنوني عوامل ديگري دخيل است
هاي امريكائي  بهانه مهمي براي كارزار جهاني تجاوزكارانه امپرياليستاين اسالميزم 

به مثابه بخشي از يك حركت وسيع تر طالبان  به عبارت روشن... قرار داده شده است
صدور ترقي و «كه به يك معني توجيه كننده كارزار جهاني  ...دجنگن المللي مي بين

نه  ـ) تكيه از ماست (».شود هايي امريكائي مي توسط امپرياليست» دموكراسي
طالبان و حزب  «ـ  مصاحبه با رهبر مائويست افغانستانـ امپرياليزم و نه اسالم

هاي امريكايي،  اسالمي گلبدين خود نيروهايي اند كه در اصل توسط امپرياليست
ايدئولوژي و برنامه ... يي آنها ساخته و پرداخته شده اند انگليسي و وابستگان منطقه

سياسي به شدت ارتجاعي، شوونيستي، جاهالنه و استبدادي آنها خود بخود 
هاي مناسب فريبكارانه براي عادالنه جلوه دادن طرحات اشغالگران فراهم  زمينه

ساز اجراي طرحات فريبكارانه  ننده شان خود زمينهستيزي مشمئزك زن... سازد مي
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نياز به اداي يك مسئوليت  ـ» .دشمن اشغالگر و رژيم پوشالي در قبال زنان است
  مبارزاتي عاجل

سازمان ما كه جنگ كنوني را جنگ ارتجاعي مي خواند، هر دو جناح جنگ را 
انه كه يكي عمده داند و با اين به ي از جنگ ارتجاعي دانسته و دشمن مردم ميئجز

زيرا بر اساس . دهد و ديگري غير عمده است، با هيچ يك همسويي نشان نمي
تواند و نبايد از دولتي جنگ طلب و دولتي كه  پرولتاريا نمي«هاي لنيني  ورييت

اين دو گروه كشورهاي محارب «، »خواهان استقرار نظم سابق است، پشتيباني نمايد
پايان خود در اين جنگ، از  خويي و قساوت بي ههيچ يك از لحاظ غارتگري، درند

ديگري دست كمي ندارد ولي براي تحميق پرولتاريا و منحرف ساختن توجه وي از 
يگانه جنگ واقعاً آزاديبخش، يعني جنگ داخلي كه هم بر ضد بورژوازي كشور 

آري براي اين هدف عالي   -متوجه باشد، » بيگانه«و هم بر ضد كشور » خويش«
كوشد  پرستي مي  ميهنةاي در بار هاي كاذبانه ي هر كشور با عبارت پردازيزابورژو

  »...گر نمايد هرا مقدس جلو» خويش«جنگ ملي 
 طبقاتي جنگ را فراموش كنيم، چنانچه لنين بيان ةاز همين رو ما نبايد جنب

 مسئله جنگ فراموش ةايكه معموالً در بار به نظر من موضوع اصلي« :كند مي
ايكه در مورد آن، اين  ينمايند، موضوع اصل  كافي بدان دقت نميةبه اندازكنند و  مي

مورد و بدون هدف  خواهم بگويم مباحثات پوچ و بي همه مباحثات كه حتي من مي
گيرد، همانا فراموش كردن اين مسئله اساسي است كه جنگ داراي چه  انجام مي

ام طبقات بدان دست  كد، طبقاتي است، علت افروخته شدن اين جنگ چيستةجنب
وجود ه  اقتصادي است كه آن را بـ زنند و كدام شرايط تاريخي و شرايط تاريخي مي

  » .آورده است
و با فراموش كردن اينكه » مسئله اساسي«با فراموش كردن همين » حزب«

كه ... جنگند المللي مي طالبان به مثابه بخشي از يك حركت وسيع بين«
هاي  توسط امپرياليست» صدور ترقي و دموكراسي «كننده كارزار جهاني توجيه

كند و  صحبت مي» همسويي«ترين نيروي مذهبي از  با فاشيست» امريكايي هستند
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» حزب«. نشيند طالبان مي» ترقي و پيشرفت«در كنار جنرال حميدگل به ستايش 
 بنابر معاذيري حق دارد كه با انتحار و گلو بريدن طالبان همسويي نشان دهد، ولي

  !بيهوده است» همسويي «،تالشش براي جابجا كردن ما در تخت پروكرات
هاي  اين ناسيوناليست. ما را متهم به شوونيزم عظمت طلبانه مي كند» حزب«

بودن » افغانستاني« تا و باال پراندن ةنظر كه به جاي ماهيت طبقاتي شان، شيفت تنگ
غرق اند، » بازي هزاره«در خود » هاي افغانستان مائويست «ةخود هستند و به گفت

از  . شان ما را متهم به شوونيزم كنندةنظران ناچاراً به خاطر زير زدن ناسيوناليزم تنگ
كه در ميان كشتار و قتل عام خلق  باشند، به خاطري» حق«يك لحاظ شايد هم به 

به يكي از رفقاي ما دو » حزب«هاي امريكايي فرد رابط اين   امپرياليستةوسيله ما ب
و و ضد پوهنتون، » دانشگاه«يكي در دفاع از : ار پيشنهاد تظاهرات مشترك دادب

، كه هر دو از طرف سازمان رد شد و سازمان به جاي »ها كوچي«ديگري در تقبيح 
اهللا رفيع و رهنورد زرياب و اشرف غني احمدزي و   حبيبةها كه شايست اين حركت

در » مرگ بر اشغالگران« را با شعار عام باالبلوك واليت فراه محمد محقق است، قتل
  .  محصلي تقبيح كردتظاهرات

كند كه  در حالي به تركيب كثيرالمليتي بودن خود اشاره مي» حزب«اين 
-» حزب«كشد، زيرا اين   جاويد بر اين ادعا خط بطالن ميةانتشارات سايت شعل

دنش فقط بو» كثيرالمليتي« با وجود - )شوخي نيست(» حزب«رفقا متوجه باشيد  
 افغانستان ديگر يها  و حتي سطري به زبانكرده مي تواندبه يك زبان كشور كار 

ها  هاي ساير مليت تواند بنويسد، مثلي كه هيچ نيازي به كار در ميان توده نمي
هاي  مائويست «مانندبه همين منوال ادامه دهد، دير يا زود » حزب« اگر اين !ندارد

» ها ستمگري پشتون«ي و طبقاتي به مبارزه عليه  ملةبه جاي مبارز» افغانستان
ها ماهيت طبقاتي شان را از دست دهند و از اين  وقتي كمونيست. شروع خواهد كرد

حال كه . غلتند مي باتالق شوونيزم و ناسيوناليزم بهجوهر تهي شوند، بسيار ساده 
 شان با وجود »شورش«نظرانه افتاده اند،  در باتالق ناسيوناليزم تنگ» ها مائويست«

ها، چيزي بيشتر از   امپرياليستةوسيله هاي پشتون ب كشتار خلق ما و عمدتاً توده
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به شمول كارگران، دهقانان و ساير {حال حاضر مليت پشتون  در«: اين نيست
هاي عظيم زراعتي  پروژه... است در افغانستان مليت ستمگر} زحمتكشان اين مليت

كانالهاي آبياري و زمينهاي زراعتي درجه   و نهرها وآباد هاي هده، غازي مانند فارم
به شمول كارگران، دهقانان  {مليت پشتونسرسبز افغانستان نيز به ي ها جلگه اول و

ها را  خواص اين مليت خوي و زبان، فرهنگ و... تعلق دارند} و ساير زحمتكشان
گري به شمول ستم{ها  ستمگري ملي پشتون خطر نابودي تهديد ميكند، زيرا

تكامل  آنها را فرصت انكشاف و} كارگران، دهقانان و ساير زحمتكشان اين مليت
  »...نميدهد

افغانستان  تجاوز امپرياليست ها بر با« وقتي مي نويسند كه» مائويست ها«اما 
كه {جنوبي و مشرقي كشور بشمول كندوز و هرات  دمن نوار و بمباردمان كوه و

هاي يورانيوم ديپله بدون  كالهك با} تنشين اس  پشتونها  آناعظمقسمت 
اين ماده به سرب مبدل  داشتن حق زندگي، براي هزاران سال كه تا... هيچگونه شكي

شود،  مي» هائيكه دراين مناطق زندگي ميكنند، گرفته بسياري از افغانستاني شود، از
ليت م«باشد، زيرا با اين بمباردمان بخشي از » ها مائويست«بايد خبر خوش براي 

به » شورشيان« و شود عام مي قتل» است پشتون كه در حال حاضر مليت ستمگر
  !!رسند  شان ميةآرمان ديرين

 2008  تا سال2001سال  از«مي نويسند كه » مائويست ها«وقتي 
به طور عمده در مناطق {چندين محافل عروسي را در افغانستان  امپرياليست ها

طي آن صدها تن مرد، زن، پير، جوان، خون كشيده كه  بخاك و} نشين پشتون
باشد، » ها مائويست«اي براي  بايد مژده» سالخورده به شهادت رسيده اند اطفال و

از ميان ي اها به معن  امپرياليستةوسيله  پشتون بصدها زحمتكشزيرا كشتار 
كاهش و » ها ستمگري پشتون« صدها ستمگر پشتون است و از اين طريق برداشتن

  !!د يافتننجات خواه» ها ستم پشتون«ز ا» شورشيان«
سربازان ناتو مانند رهزنان بدون هيچ ... «مي نويسند كه » مائويست ها«وقتي 

عمدتاً مناطق {هاي گلي مردم افغانستان  شكستن دروازه خانه گونه اطالع قبلي با
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 درزنان را برهنه  اوقات مردان و اكثر وارد منازل محقر آنها گرديده و} نشين پشتون
را دستاورد شان به حساب  آن» ها مائويست«باز هم بايد » يابند مي حال خواب در

هاي عظيم زراعتي مانند  پروژه«كه   اينبه خاطر» ها مائويست« زيرا ،بياورند
 كانالهاي آبياري و زمينهاي زراعتي درجه اول و آباد و نهرها و هاي هده، غازي فارم

معترض هستند و چرا » تعلق دارندمليت پشتون  سرسبز افغانستان نيز بهي ها جلگه
 هاي گلي خانه ةها مبني بر شكستن درواز  امپرياليستةنبايد از اين عمل جنايتكاران

را » ها ستمگري پشتون«عليه » شورش«تواند  مردم استقبال نكنند؟ اين امر مي
  !!تسريع نمايد

م كه لطفاً اين ييگو  مائويست ها ميهبا استفاده از اين فرصت با صراحت ب
وبسايت ( شورش«: خواند برداريد كه با افكار شما نمي» شورش«عبارت را از وبسايت 

نشرات جنبش جهاني پرولتاريا بوده، ملت، مذهب و وطن  بخشي از ) شورشةمجل و
ي يي در آن جايلذا مسايل ديني، ناسيوناليزم و وطنخواهي بورژوا. شناسد را نمي

  ».ندارد
 براي اينكه ناسيوناليزم اين جمع. »حزب«وناليزم برگرديم به ناسي

كي پنهان   روستار ترهةزير سايخود را  گرد و غبار گم كند، دراش را  نظرانه تنگ
و مربوطات آن، بر » ...سازمان رهايي«جالب اين است كه « :نويسد كند و مي مي

را به خاطر اينكه باري در يكي از اسناد شان و در لفافه ما » ...سازمان انقالبي«خالف 
شوونيزم قومي «دانيم، متهم به  طالبان را در شرايط كنوني دشمن عمده نمي

سازمان «كه ما از  يي تا جا!كش گويند ديوار نم به اين مي» .نمود» پشتونيستي
 از اظهارات پيچيده در لفافه و يا بدون آن سازمان شناخت داريم، هدف »رهايي
 پشتون است كه به خاطر شوونيزم پشتوني به »رانروشنفك«نه بلكه » حزب«لفافه، 

  . خوانند مي» مقاومت ملي«سايند و طالبان را   ميينعمر جب پاي مال
كه كميته اي از سازمان روي تعديالت مشخص در برنامه   با وجودي:كالم آخر

برنامه و » حزب«كند و خالف   بعدي كار مية سازمان براي تصويب كنگرةو اساسنام
نيست و با شرايط مشخص تغيير » يگانه درفش تا به آخر« سازمان ةاساسنام
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انگشت گذاردن از سوي اعضاء، هواداران و دوستان بر «ايم  يابد، چنانچه گفته مي
اشتباهات و كمبودهاي اين برنامه از سوي سازمان انقالبي افغانستان مورد استقبال 

اما براي اين كار » .پرداختقرار خواهد گرفت و در اسرع وقت به تصحيح آن خواهد 
روش زيرا  ؛اتخاذ گردد) جستجوي حقيقت بر اساس واقعيت(بايد روش علمي 

  .كند نمياي كمك  به حل هيچ مسئله» قيافه استادي به خود گرفتن «ةمغروران
 هيچ شكوه و » افغانستانسازمان انقالبي« ةخوبست اضافه كنيم كه در برنام

ج نشده كه به حيثيت و وقار مبارزاتي سازمان ضربه ها در گاليه اي از امپرياليست
ين يپاها  و ساير امپرياليستگران امپرياليزم امريكا  بزند و ما را تا سطح دريوزه

تواند   نميذيل يها ها و شكوه با گاليه» حزب «ةبياورد، ولي ما باور داريم كه برنام
  :»درفش سترگ، يگانه و تا آخر انقالبي باشد«اقل  حد

موع كمك هايي كه داده مي شود، در مقايسه با ضرورت هاي بازسازي مج «
اين موضوع هم براي . اقتصاد فروپاشيده و در مرز انهدام، بسيار ناكافي است

دهندگان امپرياليست و مرتجع خارجي و هم براي دست نشاندگان خاين  كمك
، ».ينديشنداي براي آن ب توانند چاره خواهند و نمي داخلي روشن است؛ اما نمي

 موقعي كه شكل پرداخت عملي ،هاي وعده داده شده، كه در اصل ناكافي اند كمك«
دو عامل اصلي اين نقصان پذيري . پذيرند گيرند، باز هم نقصان مي را به خود مي

هاي كمك دهنده حين پرداخت  ايكه دولت هاي اقتصادي محدوديت: عبارت اند از
، »نان آنها از كارآيي موثر كل مكانيزم بازسازيشوند و عدم اطمي آنها مواجه مي با
در نتيجه دامنه  ...يابد ها به مصارف غير مولد اختصاص مي بخش مهمي از كمك«

هاي غير اقتصادي قوياً موثر بر عرصه اقتصاد، باز هم  هاي اقتصادي و برنامه برنامه
الً احتما{هاي غير دولتي  هاي سازمان ريخت و پاش«، ».گردد محدودتر مي

و فساد و اختالس }  برخوردار اندياز انسجام بيشتر» حزب«دولتي  هاي غير سازمان
ت و متفرق دولتي، بخشي مهمي از تهاي متش و چور و چپاول مروج در ارگان

مجموع اين «، »اندازند برد و يا به مجراهاي شخصي مي ها را يا از ميان مي كمك
صادي دولتهاي امپرياليستي و رساني اقت كه طرح كمك گردد عوامل باعث مي
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اي به خود  انگيز و مسخره ارتجاعي خارجي براي بازسازي افغانستان، حالت رقت
  » .بگيرد

گردد كه  باعث مي» حزبي «ةمجموع اين موضع پوسيده و استعماري در برنام
انگيز و  حالت رقت«ارزشي پيدا نكند و » حزب«اين » رساني رفيقانه كمك«طرح 

بپردازد » رساني خودي كمك«به » حزب« و چه بهتر كه .»ود بگيرداي به خ مسخره
 تا .وريك نجات پيدا كرده و از گودال فالكت پراتيك بيرون بيايديتا از ورشكستگي ت

هاي  ديگر فرصت نخواهد داشت با بحثافغانستان آن زمان، سازمان انقالبي 
  .شد، وقت خود را بك»حزب«زني   روشفكرانه و بهتان،گرانه ذهني

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش
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