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  )افغانستان(از گرھگاه تصادم تضادھا) ادامه دھندگان- ساما(يک ھوادار 

  ٢٠١٢ جنوری ١٢

      

   .آقای موسوی سالم 

  .شيد      اميد وارم صحت با

خواھم نکاتی را بيفزايم وآن       در رابطه با نظرشما ، خاصتاً خط رسمی يک سازمان در يک مقطع زمانی می

  :  اينکه 

 که در کنگرۀ آن ی ھمان سازمان استئدھد خط برنامه   را تشکيل می وخط رسمی آنکه ھويت يک سازمان چيزی

  در يک مقطع زمانی به شکل انحرافی آن عرض اندام می کهخط افراد ويا حتی خط مرکزيت نه تصويب شده است،

چون صالحيت تعيين خط مشی رسمی سازمان ويا حزب را فقط عاليترين مرجع تشکيالتی که ھمان کنگره . دارد

مرکزيت ھا مرجع تطبيق اين مشی درفاصلۀ زمانی بين دوکنگره ھستند وصالحيت تغيير مشی . باشد است دارا می

مرکزيتی که بتواند اين مشی را پياده کند درست و مطابق خط ومشی رسمی سازمان عمل کرده، . رسمی را ندارند

را فيصله وعمل کرده باشد از خط رسمی سازمان عدول  ھرگاه آنرا تطبيق نکرده باشد ناکام است واگر خالف آن

  .گيرد شود و در کنگره ازآن بازخواست صورت می کرده و منحرف شمرده می

 تداوم خط مشی جريان عمل بهيک سازمان درمرکزيت و يا  رھبری اتفاق افتاده است که خط بش ھا در جنبارھا 

  در ضديت با خطا حتیي. بلکه انحراف از آن بوده است . اصلی ھمان سازمان ويا حزب ، وجبھه قرار ندارد

توان در رھبری احزاب   مثال ھای تاريخی آن را می.به وجود آمده استسازمان ، ماھيتی، مضمونی آن ھويتی

درکنگره ھا ومراجع ذيصالح احزاب و سازمانھا است که ھرگاه . شده است مختلف ديد که بين دوکنگره اعمال می

 رھا کرده وبه سمت ديگری رفته است؛ ولی رسماً ئيد شد سازمان و يا حزب مسير اوليه اش را أآن خط انحرافی ت

را انتقاد و طرد کرد ديگر آن  زب برآن انحراف صحه نگذاشت و آناگر کنگره يا کنفرانس عالی سازمان و يا ح

يا حزب را به آن  کس سازمان و ملوث نشده وھيچ... سازمان و يا حزب به اشتباھات ويا خيانت مرکزيت و يا

می انحراف ويا گناه ويا خيانت فقط به مجريان آن به عنوان عدول کنندگان از خط رس. انحراف يا اشتباه نمی آاليد

مبارزه ... شود وھرگز نه به صفوف، کادرھا و رھبران صادقی که بر خالف آن انحراف  سازمان نسبت داده می

. توان در تمام جنبش ھای جھانی ديد اين واقعيات رامی. گاه آن آلودگی به دامن پاک شان نچسبيده است کرده و ھيچ

جلسات .  است ھمان خط برنامه است"ساما"يت  که معرف ھو"ساما"نيز چنين است، خط رسمی " ساما"درمورد 

ليبرالی به عنوان انحراف از مشی رسمی سازمان  عالی سازمان مثل کنفرانس سرتاسری به انحرافات تسليم طلبانه و
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کنگرۀ دوم سازمان با . را طرد کرد وبه مجريانش ھم جزای مناسب داد با تکيه بر برنامه برخوردکرده وھردوی آن

نيز قاطعانه در دفاع از برنامه به رد تئوری " کنفرانس احياء و تداوم ساما" اعالم مواضع را ردکرد و ،ئيد برنامهأت

را محکوم وطرد کرد و سازمان را نه با انشعاب بلکه با طرد منحرفين از  ھای مرکزيت غيرقانونی پرداخته و آن

  . به جوالن آورد) برنامه( ادامۀ مشی رسمی اشورطۀ انحراف مرکزيت غير قانونی بدر آورد و در

اين از جملۀ بديھيات است که تا زمانی که مبارزه ھست تقابل خطھا نيز در درون احزاب وسازمانھای مبارز وجود 

ولی آنھا ھم . توانند از اين تالطم در امان باشند و در کار شخصی شان مداخلتی صورت نگيرد افراد منفرد می. دارد

 درمتن حوادث "ساما". نند از تحوالت فکری متناسب با زمان به نسبت پذيرش تحول درامان باشندنمی توا

که اوميخواھد برجامعه اثر بگذارد، جامعۀ ن آنچنا. رنگارنگ وبغرنج ودرجامعۀ پراز تضاد درگير مبارزه است

 به عنوان يک موجود زنده "ساما". گذارد ھم خواسته و ناخواسته بر او اثر می... مملو از تضاد و خط وانحراف و

دھد وزشتيھا وانحرافات بر او اثربد  ودخيل درجامعه ازخوبيھا می آموزد وخود را با پذيرش آن تکامل می

باپذيرش اين اصل،  سامائی که اولين شليک را عليه متجاوزين به کشورش نموده وبا بانگ .  گذارند وانحرافی می

واين گفته را پيشاپيش ھمگان درشليک " که در برابرتجاوز امپرياليسم خاموش بماندبريده باد زبانی "رسا گفته است 

تفنگ رزمندگانش در سرتاسر کشور به اثبات رسانده وھنوز ھم به ھمت  ادامه دھندگان راه پويندگانش درھمان راه 

اه بزرگی است وھيچ فيلسوف بناميم، اين گن" سازمان انقياد طلب ساما"استوارانه روان است، ھرگز حق نداريم آنرا 

از کلمۀ منفور انقياد طلبی که درتقابل آن دريای خون اعضايش " ساما. "وجامعه شناسی نمی تواند آنرا توجيه کند

 به منحرفينش که در اين "ساما". جاريست عميق ترين نفرت را دارد وھرگز چنين صفت ناروائی زيبنده اش نيست

چرا بايد چنين چھرۀ منحوسی ازآن ترسيم کرد . خورد تئوريک وعملی را کرده استگودال غلتيده اند شديد ترين بر 

  و به خورد خوانندۀ نا آگاه به عمق قضايا داد؟ 

از نوشتۀ آقای موسوی در داخل کشور به شدت ناراحت ھستند وچنين بر " سامائی ھا" تاجائيکه من سر خورده ام 

مراجع ذيصالح .  انتظار نداشتند،دوستان خوب برايشان احترام دارندخوردی را ازايشان و از پورتال که به حيث  

ھم با آنکه جداً با اين برخورد آقای موسوی وپورتال مخالف ھستند، ولی باگرفتاری ھای "  ادامه دھندگان-ساما"

 عادت مبارزاتی شان در جبھات مختلف که اثراتش ھويداست نمی خواھند ونبايد درگير بحث ھائی شوند که بيشتر

را که " خط رسمی ساما"من ھم اميد وارم توانسته باشم درھمين مختصر . کنند دوستانی است که درغرب زندگی می

بيان کرده، " يا مرگ يا آزادی"شھيد مجيد به عنوان شديد ترين ضديت با انقياد طلبی در آزاديخواھانه ترين شعار

 نوشته ام در اين بحث نا بجا است، واز گردانندگان پورتال روشن نموده ورفع شبھه کرده باشم، اين اولين وآخرين

  .  کنيم ما را به جدلی که نمی خواھيم نکشانند تقاضا می

  

 


