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          افغانستان) مائویست(کمونیست » حزب«
  از ورشکستگی تیوریک تا فالکت پراتیک 

  
این ارائه نماید، اما  »با انجوایزم، گسست از مارکسیزم پیوند«پاسخی به نقد  افغانستان) مائویست(کمونیست » حزب«انتظار داشتیم 

اینک و  ،رد کار انجویی نوشت چیزهاي گنگی در رابطه با» نجوایزممکث کوتاهی در مورد ا«در ، ، به جاي پاسخیبا شیرغلت» حزب«
ته و مدعی است نگاش» اي به برنامه و اساسنامه سازمان انقالبی افغانستان نگاه اولیه«زیر نام را یادداشت طویلی  ،بعد از مدت نسبتاً طوالنی

یقانه براي رفع اشتباهات و کمبودات فاحش و غیرفاحش سیاسی و تشکیالتی رف -کمک رسانی ایدیولوژیک«به منظور که این کار را 
» کمک رسانی رفیقانه» «حزب«شان خواهیم داد که هدف این ، ن»نقد«این قابل بحث  يها  بخشبر ما با مکث . انجام داده است »سند

یادداشت قبلی  هايمان ترجیع بندتکرار ه هایی از آن  بخش که انقالبی است غیر شدیداً رفیقانه و در مواردي  غیر بحثی  کجنبوده، بلکه 
خواهیم به این ترجیع بندهاي  ضمن اینکه نمیما . است» از سازمان رهایی افغانستان یسازمان انقالبی افغانستان، گسست ناقص«زیر عنوان 

ارگان (شماره اول » پیشبه «نویسیم که سازمان انقالبی افغانستان در  اجماالً می ،بپردازیم ما تا پاسخ این حزب به نقد گذشتۀتکراري 
ري اسالمی، تیوري سه حرکت باالحصار، جمهو(مورد  دوازدهها و انحرافات سازمان رهایی در  به اشتباهات، ضعف )سیاسی -یوریکت

یان بپرداخته و با صراحت ) وایزم، حزب و پنهانکاريولوژي، حرکت موهوم، انجها، سانترالیزم، زنان، ایدی  مسلحانه، بریدن جهان، مبارزة
تصمیم  از کار سازمان و بخصوص با اشتباه خواندن پذیرش جمهوري اسالمی و تیوري سه جهانجمعبندي  با رفیق احمد که است داشته

درونی و حاکمیت رهبري جدید این کار صورت  هاي  خیانتبا  اما متأسفانه، شماره دوم به انتقاد از خود بپردازد »مشعل«داشت تا در 
  .نگرفت

پردازیم، که ناگزیر این نوشته را  سازمان و مسایل مربوط به آن می در مورد برنامۀ» نقد« عمدتاً بر نکات تازةونی کن در نوشتۀ
  .سازد می تفصیلی و طوالنی

گیري   در واقع عدم موضع« :نویسد  می اش»هاي رفیقانه  کمک رسانی« تشریحپس از  افغانستان) مائویست(کمونیست » حزب« 
باعث گردیده است که این » ...سازمان رهایی«هاي یک دهه گذشته و کنونی   علیه تسلیم طلبی» ...ان انقالبیمساز«اساسی سیاسی 

عامل و حامل آن بوده اند، نیز » سازمان رهایی«هاي چندین ساله منسوبین خودش، که با بودن در  سازمان تا حال نتواند علیه تسلیم طلبی
  ».گیري نماید  بطور قاطع و اساسی موضع

و یا  ،دهد یا تنبلی ذهنی که فرصت تحقیق بیشتر را به او نمی بنامیم، فراموش کاري انیمبدبی خبري نویسنده  حکم بی بنیاد رااین 
ارسال  انقالبی افغانستان در پیامی که به مناسبت درگذشت رفیق پاغر رهبر و بنیانگذار سازمان »حزب«این  ؟»حزب«عدم صداقت هم 

مبارزات سازمانی و ماقبل سازمانی شما، در مسیر گسست از رویزیونیزم و تسلیم طلبی سازمان رهایی افغانستان و «: تبود، نوشته اس کرده
اي از مبارزات انقالبی  هاي پیشرونده پیشبرد مبارزه علیه امپریالیزم و ارتجاع، که تا حال تحت رهبري رفیق پاغر پیش رفته بود، گام

  »...گردد  یستی در کشور محسوب میمائو ـ  لنینیستی ـ مارکسیستی
 چگونهرفت،   هاي پیشرونده به حساب می  گام »سازمان رهایی«علیه تسلیم طلبی » حزب«از طرف این  تا دیروز که ما ةمبارز

ن از دو حالت بیرو ؟شود می مبدل »سازمان رهایی«طلبی  قاطع و اساسی در قبال تسلیم  غیرگیري  موضعبه  هاز موضع پیشروندیکباره 
غلط و » حزب«و یا اینکه  بود، تحریر یافته تعقیب هدف خاصیبه خاطر نبوده و » حزب«نظر واقعی این  مبین ،ارسالیپیام  :نیست

    .سابقه است  بی افغانستان در تاریخ جنبش چپطلبی سازمان رهایی  طع ما علیه تسلیمگیري قا نادرست می گوید و موضع
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اش را »حزب«هم خود و هم مردم خام پورته نکرده،  ۀبدهد تا به گفتبه خود زنی فرصت بیشتر تحقیق قبل از قلمنویسنده خوبست  
 »سازمان رهایی«سازمان منشعب از  یگانهسازمان انقالبی افغانستان، نویسیم که  آگاه می نا ةنویسند معلومات مزیدبراي . نسازداعتبار   بی

که  ییتا جا، است ولوژیک داشتهیهاي گوناگون سیاسی و اید  لبی این سازمان در بخشط  به انحرافات و تسلیم برخورد قاطعاست که 
 ز خواب خرگوشیابراي اینکه نویسنده را  ولی .قسماً خواستار کاهش شدت برخورد ما نسبت به این سازمان شده اندشماري از دوستان 

  : سیه رو شود هر که در او غش باشدیم تا نقل می کناول را شماره » به پیش«هایی از  ، بخشبیدار سازیم نجوییا
اش قرار داد، در سطوح مختلفی   و کار انجویی را سیاست اصلی» استفاده از غربی ها«به اینسو  1366سازمان رهایی که از سال «

، مرجع جویانه روز تا روز نزد اعضایش زایل گشت ستیزه ۀطبقاتی و روحی ۀن قرار گرفت که کیندر خوش و بش با دونرها چنا
کسی تصادفاً از مقابل سفارتی عبور کند، فوراً مهر جاسوس بر اگر  ...اش یوناما و سیاست بورژوایی حقوق بشري را پیشه کرد مبارزاتی

مدالی دست اگر کسی به ... هاي کنسولی داشته  کنند، اما خود از هر تنظیمی بیشتر سهولت کوبند و هزار تهمت بر او بار می او می
ها شرم و ننگ   اما خود از کاندید شدن براي مدال امپریالیست ...نامند  کنند و او را خاین می دها سطر را سیاه مییابد، ص  می

ها به افغانستان لشکرکشی کردند و دولت پوشالی کرزي از بن به افغانستان هدیه شد،  سپتمبر که امپریالیست 11بعد از « ،».کنند  نمی
با . قانون اساسی و انتخابات پارلمانی شرکت کرد ۀاضطراري، لویه جرگ ۀنس بن، در لویه جرگرارت در کنفراسازمان رهایی با ح

که بر رژیم جدید اعتراضی نداشت، زیر  هایی در حالیرسازمان  ...سمی بر قانون اساسی مهر گذاشتتشکیل حزب رسمی و دفتر ر
ت ریاست جمهوري با دادن اعالمیه، تظاهرات و کمپاین با حزب حامی کرزي همکاري نمود، در انتخابا» کار دموکراتیک«لواي 

ها پا گذاشت  اي  ها بر خون شعله  مالی غربی هاي  رسمی از کرزي حمایت کرد، در دولت کرزي شرکت نمود، به خاطر جلب حمایت
  »...اي قرار گرفت  و با احزاب وطنفروش خلق و پرچم در اتحاد زبونانه

جوك و  یا» سازمان رهایی«گذشته و کنونی  ۀیري اساسی علیه تسلیم طلبی یک دهع گموضمگر اینها چیست؟ آقاي نویسنده، 
ت برساند و خود قهرمان معرکه باطلب به اث ما را تسلیم با هر تالش ممکن گذرد تا  می ها  نویس عمداً از کنار آن»نقد« نکند ؟فکاهی

جنگ «هاي جهانی و  و کمتر از کنفرانسرود  سوزن عقب نمی به اندازة سر» انقالب جهانی«که از » قهرمان معرکه«باشد؟ مگر این 
  گیري داشته است؟   ازمان رهایی موضعطلبی س  علیه تسلیم ما نصف ةبه انداز» مائویست«دهد، به حیث یک   فراخوان نمی »خلق

و تنها یک بار در  ننمودهئه تجاوز امریکا به افغانستان هیچ سند مارکسیستی ارا بعد ازهمچنان و  1373از  »سازمان رهایی«چند  هر
بر اساس مجوز شوراي امنیت ملل متحد صورت  امریکا» ۀمداخل«که گویا استدالل با این تجاوز براي تبرئه  2003تجمع خودي در 

شد آن سازمان مواجه  با انتقادات وسیع و جدي برخی از اعضايشفاهی نیز  ۀطلبان تسلیمهمین موضع که  نمود،ابراز نظر  ،گرفته است
  . اند »سازمان انقالبی«امروز اعضاي  ،آن جوانان آگاه و متعهد عدة زیادي ازکه 

هاي دموکراتیک خویش چنان قاطع در برابر اشغالگران و سازمان  سوسیالیستی و فعالیتهاي در موضع گیري » سازمان انقالبی«
اشغالگران اصالً به آن بی و مماشات در برابر طل  تسلیم گیري اساسی علیه عدم موضع که برچسب قرار گرفتههاي تسلیم طلب 

  .سازد اعتبار می را بیش از پیش بیچسبد و اتهام زن   نمی
سازمان سر زده، تا  ۀهاي مختلف برنام به بخش »کمک رسانی هاي رفیقانه« ۀافغانستان به سلسل) مائویست(یست کمون» حزب«

وریک و فالکت پراتیک اتراق یدر ورشکستگی ت و راه ترکستان را در پیش گرفتهخود را به اثبات برساند، اما از همان ابتدا » حقانیت«
  .کند  می

 ،جنبش چپ افغانستان بعد از کودتاي هفت ثور و بعد هجوم فاشیزم مذهبی به کشور« :نوشته ایم سازمان ۀبرناممقدمۀ ما در  
از سوي دیگر صدها مبارز پاکباز و  ...افتخار آزادي نمودضربات سنگینی را بر پیکرش متحمل گشت و شهداي بسیاري را تقدیم راه پر 
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ها سر به نیست شدند و یا در سنگرهاي داغ مبارزه،  چال اش یا در سیاه ریالیزم شوروي و عمال دست نشاندهانقالبی توسط سوسیال امپ
هاي  اي همسایه ریخته شد که این خوندست قصابان مذهبی در کشورهه ها انقالبی دیگر ب هاي عزیز شان را فدا کردند و خون ده  جان

و آنان را به  هرا روشن نمود ریخته شده بذر انقالب را آبیاري و آتش افروخته شده از آن چون مشعل فروزانی راه رهایی زحمتکشان
ها،   از خروج روسبعد ) جهادي و طالبی(هاي مذهبی   تکه پاره شدن افغانستان توسط فاشیست. راه این جانباختگان فرا می خواند ۀادام

  »...هاي بیشتري همراه گشت کارگر با دشواري ۀود که مبارزه براي ایجاد حزب طبقعرصه را بر فعالیت جنبش چپ تنگتر نم
تواند مشعل فروزان روشنی   قدر مسلم است که اکونومیزم و رویزیونیزم نمی ...«: می نویسددر نقد پاراگراف باال  »حزب« اما

اما در سطح باالتر از مبارزه و مقاومت میهنی و  ...بذر انقالب را آبیاري نماید تواند شان باشد و بطریق اولی نمیبخش راه رهایی زحمتک
هاي  هاي ریخته شده در پاي مشی مائویستی باید قاطعانه گفت که خونـ  ستییلنین ـ  هاي مارکسیستی  ملی و طبق معیارها و سنجش

به هیچ وجه ... هاي مذهبی و هاي مذهبی، پوشش  خواهی، جمهوري اسالمی خواهی، شعاردهیمبتنی بر رویزیونیزم، انقالب اسالمی 
 ».بخش راه رهایی زحمتکشان باشد  تواند بذر انقالب را آبیاري نماید و مشعل فروزان روشنی  نمی

این را که آنچه  لذادر تشکیالت خود معترف است، ) وریک و رخوت پراتیکیرخوت ت(به موجودیت دو مرض » حزب«این 
} این حزب{ما با گزافه گویی تئوریک « چونکند   نوشته، در مورد خوش صدق می )م.ل.م(کمونیست ایران  در رابطه با حزب» حزب«

این گزافه گویی تئوریک، نواقص اصلی این حزب یعنی کوچکی خطرناك « .»مواجه هستیم که خود شکلی از رخوت تئوریک است
دستی به آتش داشتن و فلج  روشنفکرانه و بریدگی وسیع از پایه اجتماعی طبقاتی، تا حد زیادي از دواندام تشکیالتی، بافت غلیظ ر

آورد که به نوبه خود   پایه براي رهبران آن به وجود می پوشاند و یک حالت ارضاي وجدانی مصنوعی و بی اش را می مزمن مبارزاتی
   ».گردد باعث تعمیق و گسترش بیشتر و بیشتر نواقص متذکره می

به جنبش انقالبی افغانستان « »هاي افغانستان مائویست« ۀبنا به گفت» حزب«ت که رهبري این اسپراتیک و وریک یهمین رخوت تو 
هاي   مائویست« ۀاست که بنا به گفتوریک و پراتیک یهمین رخوت ت؛ »...ورزد بطور عام و جنبش کمونیستی بطور خاص خصومت می

قرار دارند که به آگاهی سیاسی طبقه کارگر و تاریخ مبارزات مردم افغانستان » عواملی«تحت تاثیر  ه آنهستو ) ض(رفیق «» افغانستان
 ...رقم بزنند تا نقش خود آنها 1985 بدیده حسادت می بینند و تالش می کنند تاریخ مبارزات برحق مائویستی مردم افغانستان را سالهاي

 از چنگیزخان }که{ )ض(رفیق «» هاي افغانستان  مائویست«به قول  است کهپراتیک  الکتفوریک و یورشکستگی ت ؛ همین»ظاهر شود
در اینست که او از  سوزد، دلیلش قسماً اگر دلش در برانداختن عظمت تاریخی این جنبش نمی ...کرد و سوسیالیزم اسالمی دفاع می

خاکی خودش در عقب آن نمایان  ۀشامخ را از جا برکند تا تپ د کوهچرا او نکوش. داشتن افتخار سرباز بودن در این جنبش محروم است
آورد و غیر مسئوالنه  به تناقض گویی و افترا بستن رو می» حزب«است که این وریک و پراتیک یهمین رخوت ت باالخرهو  ».شود

  .کند صحبت می
و تجاوز و  1357ن کودتاي هفت ثور شعله یی موجود در زما» جنبش چپ«اجماالً باید گفت که «: می نویسد ادامه در »حزب«

اشغالگري سوسیال امپریالیزم شوروي، رویهمرفته جانبازانه و فداکارانه در مبارزه علیه رژیم کودتا و مقاومت علیه اشغالگران سوسیال 
روحیه . باختند امپریالیست شوروي سهم گرفتند و تعداد زیادي از منسوبین این جنبش در جریان پیشبرد این مبارزه و مقاومت جان

مشعل راه مبارزه و مقاومت میهنی و ملی علیه اشغالگران کنونی و رژیم دست   -و باید ـ تواند فداکارانه و جانبازانه میهنی و ملی آنها می
  ».نشانده شان تلقی گردد

سوسیال امپریالیزم  شغالو ادر مبارزه علیه کودتاي ثور ) رهایی و ساما(ي ا  دو سازمان چپ شعلهعمدتاً می داند که » حزب« 
 کهولی باور کنید  سنگرهاي استقالل را خونین ساختند؛ خودها با خون   آنرزمیدند و اعضاي قهرمان جانبازانه  طوره بشوروي 
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آنان، مشعل راه  ۀفداکاران ۀرا ضمن ستایش روحی» یرویزیونیست« ةهاي ریخته شد  خوناین چه نیازي دارد تا » حزب«دانیم این   نمی
، خون این شهدا را مشعل فروزان ماوقتی  اما ،بخواندشان  ةژیم دست نشاندرزه و مقاومت میهنی و ملی علیه اشغالگران کنونی و رمبا

تواند پنهان   و اضطرابش را نمییابد   پندد، ضربان قلبش افزایش می میرگ هاي گردن نویسنده چرا ، خوانیم  رهایی زحمتکشان می
  !زحمتکشان نیست ی از مبارزه براي رهاییئالگران، جزشته باشد که مبارزه و مقاومت میهنی چپ علیه اشغکند؟ شاید نویسنده باور دا

در مورد آن جانباختگان را ناشی از بیگانگی با ادبیات » حزب«از سوي این » منسوبین« ۀدر حالی که کاربرد کلم» سازمان انقالبی«
داند که با وجود اشتباهات و کمبودها در تشکالت  میو متعهدي هاي آگاه   نیستداند، آن جانبازان قهرمان را کمو مارکسیستی می

اشغالگران و دولت پوشالی وفادار ماندند و  زنجیرهاي اسارت شان، تا پاي دار رفتند و به تعهد شان نسبت به رهایی زحمتکشان از
  .دنانقالب تدریس شو ةاتی براي نسل آیندهاي مبارز به حیث حماسه بایدهاي سرخ از خود به جا گذاشتند، که   کارنامه

نشیند، با  می» جهانی براي فتح«وقتی پاي مصاحبه با » حزب«این . خالص نشد» حزب«معماي تناقض گویی این  در موردما سر 
مقاومت و ) اردیبهشت(در دوران مبارزه علیه رژیم کودتاي هفت ثور «: گوید میسخن » ها خون رویزیونیست«در مورد  »گردن فراز«

اطق بسیاري از کشور در ها وسیعاً در درون این مبارزه و مقاومت جاي گرفتند و در من  ئی علیه اشغالگران سوسیال امپریالیست، شعله
ئی تقریباً در مجموع به صورت اصولی و درست براه نیفتاد و  متاسفانه این حرکت توده. ه رفتندرزمنده و مقاومت کنند يها  میان توده

ها در آن به اشکال و صور گوناگون حضور فعال  ئی اما با آنهم در طی چند سال اول این مبارزه و مقاومت که شعله. پیش نرفت
هاي مناطق تحت فعالیت آنها، ولو بصورت مغشوش، ناقص و حتی در مواردي نادرست، تفاوت میان آنها و سوسیال   داشتند، توده

هاي مبارزاتی هنوز در ذهن   خاطرات این دوره .دیدند عملو هم در  نظرا هم در امپریالیست ها و مزدوران رویزیونیست شان ر
ئی مورد استفاده قرار  هاي توده یدان قابل اتکاي اولیه در فعالیتتواند به مثابه یک م  ها وجود دارد و می هاي معینی از توده بخش

عد از برآمد جنبش نوین کمونیستی در طی بیست سال گذشته ها و عدم گستردگی، ب  اقع در حد معینی، علیرغم محدودیتبگیرد و در و
     مصاحبه با رهبر مائویست افغانستان ـ  نه امپریالیزم و نه اسالم ».مورد استفاده قرار گرفته است

ت و با تمام اشتباها) رهاییعمدتاً ساما و (مگر غیر از اینست که شعله اي ها  ،چه می توان استنتاج کرد» ن فرازيگرد«از این 
 چنان رزمیدند که و تا زحمتکشان به رهایی برسند ها رفتند ها علیه سوسیال امپریالیزم رزمیدند و به خاطر این رزم میان تودهکمبود

بل اتکاي اولیه یک میدان قا ۀتواند به مثاب  ها وجود دارد و می هاي معینی از توده هاي مبارزاتی هنوز در ذهن بخش خاطرات این دوره«
کردند که   ها درك نمی و توده نبوداگر این رزم براي رهایی زحمتکشان  ؟»ی مورد استفاده قرار بگیردئ  هاي توده تدر فعالی

ات مبارزاتی آنان در ذهن را به رهایی برسانند، مگر خاطر توانند آنان ها با تمام کمبودها و اشتباهات و حتی انحرافات شان می يا شعله
یدان قابل اتکاي به مثابه یک م«دارد که از آن  ناگزیريچه » حزب«زم براي رهایی زحمتکشان نبود، و اگر این ر گرفت؟  شان جا می

هاي ریخته شده در پاي  از خون«سخنش با ما باشد، » حزب« مگر قرار است وقتی این ؟کار بگیرد» ئی  هاي توده اولیه در فعالیت
مبارزه و » گردن فرازي«با  ،نشیند  می» فتحجهانی براي «وقتی به پاي صحبت  هیاهو راه بیاندازد، ولی» هاي مبتنی بر رویزیونیزم مشی
این برخورد غیر از دو رویی و اپورتونیزم علم کند؟ اش »براي پیشبرد مبارزهقاعده قابل اتکا « را »ها ستیرویزیون« ةهاي ریخته شد  خون

  .گذارد ي را به نمایش نمیچیز دیگرمزمن 
هاي مذهبی،  شعاردهی ...یزمهاي مبتنی بر رویزیون خون هاي ریخته شده در پاي مشی«که  کنداعالم می » حزب«وقتی این 

 ،»تواند بذر انقالب را آبیاري نماید و مشعل فروزان روشنی بخش راه رهایی زحمتکشان باشد به هیچ وجه نمی... هاي مذهبی و پوشش
 »حزب«آیا این همسویی ؟ دهد  مینشان » همسویی«ین شعارهاي مذهبی تر ها و با فاشیست خود با جانورترین نوع این اسالمیستچرا 
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تواند آبیاري و سیراب کند،  امارت اسالمی و طالبان انتحاري هر گند و مندي را میهمسویی با  تواند بذر انقالب را آبیاري کند؟  می
  !جز بذر انقالب

بعد از ) جهادي و طالبی(غانستان توسط فاشیست هاي مذهبی تکه پاره شدن اف«: سازمان نوشته شده است ۀبرناممقدمه ادامۀ در 
هاي بیشتري همراه  کارگر با دشواري ۀود که مبارزه براي ایجاد حزب طبقخروج روسها، عرصه را بر فعالیت جنبش چپ تنگتر نم

  ».گشت
از هر چیزي باید گفت که  ع مبارزه براي ایجاد حزب طبقه کارگر در افغانستان، قبلور مورد موضد« :گویدمی » حزب« اما 

اگر این . سیاسی درونی خود این جنبش بوده است ـ  یی، مشکل ایدئولوژیک مشکل اصلی، از همان ابتداي براه افتادن جنبش چپ شعله
در » سازمان جوانان مترقی«داشت، هم اصولی، هم مفید و هم ممکن بود که در همان ابتداي تشکیل   جنبش خود درین مورد مشکل نمی

) ن اندیشهدو آن وقت مائوتسه(مائویست  ـ  ستیلنین ـ ، به جاي تشکیل چنین سازمانی، حزب کمونیست مارکسیست1344میزان  13
هاي مزدور سوسیال   توسط رویزیونیست 1357بار دیگر در زمان مصادف با کودتاي هفت ثور . گردید  در افغانستان تشکیل می

یی براه افتاد، هیچ بخشی، به شمول کمیته تدارك   هاي مختلف چپ شعله ه میان بخشامپریالیزم شوروي، وقتی جنبش وحدت طلبان
سیاسی و  ـ  براي تشکیل حزب کمونیست افغانستان، نتوانست به موضوع تشکیل حزب کمونیست در کشور برخورد ایدئولوژیک

  ».دست رفتهمین خاطر یکبار دیگر چانس تشکیل حزب از  بهتشکیالتی درست داشته باشد و در واقع 
جاوید و سازمان  ۀجاي جریان شعله ب 1344میزان  13باور دارد در  کهاز امر حزب سازي چنان سطحی است » حزب«درك این 

. بود که از دست رفت» چانسی«تشکیل می گردید و گویا این  )مارکسیست ـ لنینیست ـ مائویست( جوانان مترقی باید حزب کمونیست
عدم پیوند  ،تشتت فکري حاکم بر سازمان جوانان مترقی  ،معیارهاي پایین عضوگیري» حزب«اي این رساند که بر  این برداشت می
سطح نازل آگاهی از مارکسیزم ـ لنینیزم   م عمدتاً به شکل یک جریان روشنفکري شهري و .ج. ها و باقی ماندن س  ارگانیک با توده

 ین جوانان مترقسازما« :می نویسد» انستان در یک حزب واحد متحد میشوندافغ يها  مائوئیست«در سند  »حزب« .اصالً آزاردهنده نیست
آنها بیشتر بشکل یک جبهه عمل  .نبودند بدور هم جمع کرده بود یسیاس -وحدت ایدئولوژیک يکه دارا را ینیروهائ و ها  حلقه

که حاضر  استحزب سازي  ةذوقزد چنان »بحز«درهم و برهم سازمان جوانان مترقی،  تمام این وضعیتبا  »...میکردند تا یک سازمان
  !!بخواند» چانس«نیز حزب را  سیسأت دیالکتیکی ۀپروس است

) درخت ها کجا؟و ده کجا (کند   صحبت می» مشکل اصلی«، از به اثبات برساندرا  ما بدون اینکه نادرستی جمالت فوق» حزب«
مشکل «از » عریضه«ی نماندن به خاطر خال» حزب«کنیم و  بت میکارگر صح ۀبیشتر مبارزه براي ایجاد حزب طبقهاي  ما از دشواري

  !!»از دست دادن چانس«و  »اصلی
خطرناکتر از دیگران هستند، عرصه را بر  ها اي فاشیست هاي مذهبی با این اعالن که شعله ما نظر دارد که خالف» حزب« گرم 

به » نقد« مرضدانیم وقتی  با ما هم نظر است، ولی نمی »حزب« ؟دنداد میو دشواري ها را افزایش  ندکرد میفعالیت جنبش چپ تنگتر 
قرار داشتند،  يوضع ناگواردر  ها  که مائوئیست یهمین دوران در« :خوانیم با هم می شود؟  فراموشکار می یکبارهچرا ، سراغش می آید

 ها  روس آن که با آن پیش از ها؛ بنابر  یستبین بردن مائوئ است تا از تر  ساده ها کار  بین بردن روس کرد که از پیشنهاد حکمتیار
این به اصطالح  ، منجمله احمدشاه مسعودیاسالم یارتجاع يکه نیروها بهمین اساس بود. یکطرفه کنیم را ها  مائوئیست کار بجنگیم باید

   ».دهند ها را شکست  آمدند تا علیه انقالبیون جنگ کنند و مائوئیست کنار ها روس حاالت با یبعض پنجشیر، در شیر
ها و ارتجاع   گلبدین و مسعود و حمایت بیدریغ امپریالیست ۀوسیله ب »مائویست ها و تالش براي شکست یکطرفه کردن«اعالن آیا 

این  ۀوسیله ها و به خون افتادن رهبران عزیز جنبش ب  اي  ام عملی آنان براي ضربه زدن شعلههاي کثیف و اقد  منطقه از این جرثومه
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هاي   را با دشوارياي ها  شعله ،این تنگتر شدن عرصهآیا  ؟ساخت  عرصه را بیش از پیش بر چپ تنگتر نمی ،یهاي مذهب فاشیست
  گرفت؟   نمی چپ انقالبیکارگر را از  ۀطبقواقعی ساختن حزب  ۀو آیا این هر دو زمین ؟ساخت روبرو نمی يبیشتر

و اگر  .یک گیالس آب ة نوشیدنده به اندازاري بود سااز نوع شما، ک ي»حزب« ایجادچیزي که در این میان روشن است،  ولی
. دناز نوع شما داشته باش» حزب«هشت تا ده  ندآورد، ساما و رهایی هر کدام حق داشت  رو می »چانسکی«چپ به چنین ذوقزدگی 

در افغانستان تنها  که نه ي»حزب«. دتوان اي بود که نیاز چپ افغانستان را برآورده نمی  شما سرگرمی روشنفکرانه »حزب« تأسیس
 اینها تمام، بلکه به جاي استاندوخته نیمسلحانه تجربه  ةارزمبداغ در سنگرهاي  سند وشنا  مینهاي مردم آن را   ، تودهردنداحضور 

انتظار ها  گريکنسولها و  سفارتخانههاي  پشت غرفه غیرهکانادا، سویدن، آلمان، هالند وآن در تقالي ویزاي ناروي، » رهبران«
  .کارگر ۀحزب طبقجز  دتوان هر چه بوده می ؛کشیدند  می

بول را ق »مبارزه علیه دولت ارتجاعی و سپس امارت اسالمی«مبنی بر » حزب«این  ساختگی آیا حق داریم سناریوي ،همهبا این 
تواند مصرف  سناریو میاین . چنین حقی نداریمالاقل یم، رافغانستان قرار دا ۀمتن جامعکه در  ییمارکسیست ها عنوانکنیم؟ ما به 

تمام اشتباهات،  با( این تنها و تنها سازمان رهایی .خوش بیاید» جهانی براي فتح«و » حقیقت ۀنشری«باشد و یا به مذاق  داشته یی»جاا«
ی از یها  و یا بخش اینکه از این کار .کرد کار میها و طالبان   در حد توانش علیه جهاديبود که ) کمبودها و انحرافات جدي و زننده

سازمان رهایی بودند که در کار افشاگرانه در زمان باك  بیاین اعضاي  .کرد، بحث جداگانه است چه هدفی را دنبال می این کار
شما که  »حزب« اعضاي نه ؛د و به شهادت رسیدندزخم برداشتند، اسیر شدنند، توهین و تحقیر شدند، دشالق خور ها و طالبان، جهادي

حال اختیار با تمام موارد فوق، ! این مبارزه را به پیش می بردند غربی کشورو در کدام  زمان در کجا تشریف داشتند معلوم نبود در آن
   ؟بدانید یا ناقص قص» سازمان رهایی«ما را از  گسستکه دارید 

است که این سازمان را » ...سازمان رهایی«با » ...سازمان انقالبی«در واقع این پیوندهاي ناگسسته « :ددهمی ادامه » حزب«
هاي موجود در جامعه حرف بزند که  دارد تا در مبحث مربوط به حزب و تشکیل حزب، آنچنان هوایی و به دور از واقعیت  می  وا

) یستئمائو(حزب کمونیست «در اولین بحث خود در مورد » ...سازمان انقالبی«. برد  در شرایط جامعه افغانستان بسر نمی گویی اصالً
تواند یک حزب حقیقی تلقی   یا در داخل کشور حضور ندارد، نمیگو ، مدعی شد که چون این حزب خارج کشوري است و»تانافغانس
» انجوایزم«را مطرح کردیم، ناگهان این سازمان بحث » ...گسست ناقصی از سازمان رهایی ...سازمان انقالبی«وقتی ما بحث  سپس. گردد

نکته اصلی مورد اختالفش با حزب را اختالف  بعداً. قرار داد» ...سازمان رهایی«پهلوي  ظ حزب را دررا علیه ما مطرح کرد و از این لحا
افغانستان این است که ) یستئمائو(آخرین بحث این سازمان در مورد حزب کمونیست . بر سر تاریخچه جنبش چپ افغانستان اعالم کرد

به عنوان نکته » اي  تازه«که باز هم چه نکته یا نکات دیده شود . ان برخوردار نیستاین حزب از موثریت مبارزاتی الزم در جامعه افغانست
 ».یا نکات اصلی مورد اختالف با حزب توسط سازمان متذکره عنوان می گردد

  :نوشتیم» به پیش«اول  ةشماربلکه در  ،نشده ایم» حزب«ما در اولین بحث خود تنها مدعی خارج نشینی این 
اي طوالنی و راه  داند و نبرد خلق، جنگ توده مستعمراتی می ـ افغانستان را نیمه فیودالی ۀبا آنکه جامعحزب کمونیست  -1«
کز بوده، در داخل کشور محسوس هایش بیشتر به بیرون از افغانستان متمر دهد، فعالیت شهرها از طریق دهات را شعار می ةمحاصر

  ...قعی پیدا نکردهنگی آن معنی وابدین گونه شعارهاي ج... باشد  نمی
داند، اما عمالً خود را   کارگر افغانستان می ۀکه در تیوري خود را پیشاهنگ طبق نافغانستان با آ) مائویست(حزب کمونیست  -2

ها، کادرها، اعضا و محل کار آن در بیرون از کشور با   تا حال از چهارچوب مناسبات ملیتی به طور الزم نکشیده، محل اصلی فعالیت
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هاي   هاي افغانستان با ویژگی باشد و به این خاطر تا حال قادر به ایجاد حزبی در چهارچوب مناسبات همه خلق  ه آمیخته میاین مشخص
  .ملیتی، نشده است

رشد حزب کمونیست  ...با مشخصات یک حزب تبارز نمایداین حزب از لحاظ فراگیري تا حال قادر نشده است که  -3
دهد که از ایجادش تا حال در سطح چند والیت محدود، به شکل افراد هم حضور   و کیفی نشان میافغانستان از لحاظ کمی ) مائویست(

 ».درازي دارد ۀکارگر فاصل ۀشته و تا رسیدن به حزب واقعی طبقندا

عینی هاي   بلکه از واقعیت ،خارج کشوري است و در داخل حضور ندارد، نه ادعاي محض» حزب«ادعاي ما مبنی بر اینکه این 
هاي   فعالیت« :به چنین چیزي اشاره نکرده است 1384سنبله  »حقیقت ۀنشری«در » حزب«مگر خود همین . ندک  ت میأنش» حزب« این

 و محلی و همچنان عمدتاً دهاي محدو جوانان و زنان، تا حال فعالیت ۀ، مشخصاً در عرص}اي مبارزاتی حزبه فعالیت{دموکراتیک ما 
 ؟ایم گفته غیر ازیندهد؟ مگر ما چیزي  چه را نشان می يعمدتاً خارج کشورو  محلی، محدوداي ه  فعالیت ».خارج کشوري بوده است

 حالتا  ،يعمدتاً خارج کشورو  محلیاز محدوده جز را  -  کید می کنیم حزبأت  - »حزب«هاي این   فعالیت 1384س از سال و آیا پ
، زند با تندي میسیاست کشور  نبض که یی، جاپایتخت مگر در همین شاهد بوده است؟هم  جاي دیگرکسی از جنبش چپ کشور 

  ؟ انددیده » حزب«هاي این   هاي ولو کوچک از فعالیت  رفقاي جنبش نشانه
محلی نیز  ةدودبا محدودیت هاي جدي تشکیالتی روبروست، از اینرو از اثرگذاري مبارزاتی حتی در همان مح» حزب«این 
با وجود تصمیم در مورد ماهنامه ساختن ارگان » حزب«است که این جدي  ةانداز این محدودیت تشکیالتی به. نیستبرخوردار 

) یستئمائو(آمیز سومین پولینوم کمیته مرکزي حزب کمونیست   تدویر موفقیت«سند  .تواند به چنین امري دست یابد اش، نمی  نشراتی
و همچنان مطابق به فیصله ) دوره سوم(م نشراتی شعله جاوید ایم مطابق به مرا ما تا حال نتوانسته« :نویسد می در این مورد »افغانستان

اي باقی   متاسفانه شعله جاوید کماکان فصلنامه. زب را به یک ماهنامه مبدل نمائیمپولینوم دوم کمیته مرکزي حزب، ارگان مرکزي ح
مر را باید در محدودیت هاي تشکیالتی علت این ا. گیرد  مانده است که حتی در مقاطع معینی حالت یک نشریه غیر موقوته را بخود می

هاي تشکیالتی که باعث عدم انتشار ماهانه ارگان مرکزي حزب  ما باید براي رفع محدودیت) تکیه از ماست( .جستجو نمود... حزب
به این  معهذا پولینوم سوم کمیته مرکزي حزب«: گوید می در ادامه» حزب« ،»...گردند، مبارزات جدي و پیگیري را پیش ببریم  می

  »...هاي تشکیالتی متذکره، بالفاصله بعد از تدویر پولینوم قابل رفع نیستند نتیجه رسیده است که محدودیت
» کهیکوچ« ةبه انداز »!کوچیکهدیگه خیلی « ها  ایرانی ۀبه گفت تشکیالتو این  جدي استبسیار  واقعاً محدودیت تشکیالتیاین 

  !منتشر نمایداش را طبق مرام نشراتی  رگان مرکزياتواند   در چارچوب آن نمی حتی» حزب«که 
هر کیفیت خود را در یک  ،به قول رفیق مائو. حزب عالی ترین شکل تشکل پذیري و بیانگر همزمان کیفیت و کمیت است

دهد  می نشان» حزب«کیفیت کار تشکیالتی این  .د داشته باشدتواند وجو  هیچ کیفیتی نمی ،دهد و بدون کمیت کمیت معین تبارز می
گروپ  چگونه می توان .نیستاثرگذاري الزم مبارزاتی در افغانستان برخوردار از اینرو از  ،نازل قرار دارد بسیار سطحآن در که کمیت 

؟ خواندحزب و آن هم حزب حقیقی توان با یک سازمان وسیع مقایسه کرد،   اش را به سختی می  یا جمعی را که هنوز شکل تشکیالتی
است که  ...افغانستان بزرگترین نیرو و نیروي عمده) یستئمائو(حزب کمونیست « که پذیرفتاین سناریوي حزب را  توان میچگونه 

یی را تحت رهبري دارد و براي مقاومت ضد امپریالیستی انقالبی در کشور از همان ابتداي جنگ تجاوزکارانه و   چند سازمان توده
افغانستان از زمان تشکیل ) یستئمائو(حزب کمونیست «توان قبول کرد که  گونه میچ ؟»استلیه افغانستان، فراخوان داده اشغالگرانه ع

یی تحت رهبري حزب قرار دارد که  چند سازمان توده. خود تا حال نیروي انقالبی سکوالر عمده مقاومت کننده علیه اشغال بوده است
  ؟»برند اشغال را پیش میلیستی و ضد یی ضد امپریا هاي مختلف کشور، یک جنبش توده در بخش
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اش را تا سطح   که قادر نیست ارگان مرکزي ي»حزب«همخوانی دارد؟  »محدودیت تشکیالتی حزب«آیا این ادعاي بلند باال با 
ت کشور حضور دارد، از این تواند چنین ادعایی بکند؟ سازمان ما که به شکلی از اشکال در چهار سم دهد، می ءماهنامه ارتقا

هاي چپ انقالبی دیگر نیز از   توانیم که سازمان  ، و به یقین کامل گفته میو اثرگذاري مبارزاتی آن خبري ندارد »يا  تودههاي  سازمان«
و این همه » جنگ خلق«با وجود بلند کردن شعار » حزب«چرا . خبر اند  در افغانستان بی» حزب«هاي این   موجودیت سازمان

  کند؟ ه را آغاز نمیي، نبرد مسلحانا توده ةهاي گسترد سازمان
ئی در   چندین سازمان توده«با » حزبِ«ین کنون از اتا  نمی توانیم موافق باشیم، زیرا» حزب« ساختگیبا این سناریوي  ما

که  »حزب«مرمی از آدرس این کنون صداي شلیک یک ما تا . ایم  حتی شعار دیواري ضد اشغال ندیده »...هاي مختلف کشور بخش
ئی را تحت رهبري دارد و براي مقاومت ضد امپریالیستی انقالبی در کشور از همان ابتداي جنگ تجاوزکارانه و  سازمان تودهچندین «

  . ده ایمیننش» افغانستان، فراخوان داده استاشغالگرانه علیه 
هاي   در بخش يا  چندین سازمان توده دارايصورتی که یکی از نیروهاي عمده  ، دردارد اعالم می انقالبی افغانستانسازمان 

ها و   ها خواب خوش امپریالیست  با صفیر گلولهکشور  ۀدر گوشه گوش کرد تا  ایجاب می اش انقالبی ۀوظیف بود،  میمختلف کشور 
خواهیم به جاي این   می» حزب«ما از این  .ما چنین نیست کنونی واقعیت تشکیالتی و سازمانی سفانهأمتاما  ،سازددولت پوشالی را حرام 

  !!نشود مبدلمعنی   اش، به شعارهاي خشک و بی»جنگ خلق«توجه کند تا شعارهاي  »حال حزب  سبک کار بی«ها به   سناریوسازي
یی تحت رهبري حزب   چند سازمان توده«کند که   اعالم میدر کانادا : با تناقض گویی هاي دردناکی پیش می رود» حزب«این 

اما در سند حزبی  ».برند  ی ضد امپریالیستی و ضد اشغال را پیش میی هاي مختلف کشور، یک جنبش توده قرار دارد که در بخش
ها  هاي ما کم و بیحالی  ها و موفقیت تالش ناگفته پیدا است که در ینمورد«: گوید  چیز دیگري می» سبک کار حزب را اصالح نماییم«

. ود عینی و ذهنی، باید قاطعانه اصالح گردداین وضعیت، علیرغم تمامی مشکالت و موانع موج. هاي ما زیاد بوده است و عدم موفقیت
اگر چنین باشیم و چنین باقی بمانیم فقط خواهیم توانست در خود بپوسیم و در . حزب یک فرقه روشنفکرانه فرو رفته در خود نیست

   )تکیه از ماست( ».یی را زیان برسانیم  پرولتري و توده نهایت مبارزات انقالبی
ها و عدم  حالی زیرا همین بی. دهد را نشان می» حزب«ت تشکیالتی این واقعی، ساختگیناریوي س سطور فوق خالف به نظر ما

جنگ مقاومت ملی مردمی و {پولینوم طوالنی شدن بیش از اندازه این مرحله تدارکی مبارزاتی «ها است که  پیوند فشرده با توده
به یک شعار کامالً «» ...مبارزه براي برپایی و پیشبرد جنگ«مبدل شدن شعار  در مورد خطر ...و« ،»مورد انتقاد قرار داده را جداً} انقالبی

  2009اگست  23 - افغانستان) مائویست(میته مرکزي حزب کمونیست ک  ـ .دهد می »...هشدار خشک و خالی قویاً
دن شعار جنگ خلق به در برابر خطر تبدیل ش«با وجود هشدار قوي » حزب«این  .سال می گذرد سهنزدیک به  حالتا  2009از 

 ۀبودیم، نه هم آغاز مقاومت مسلحاننه ما شاهد جنگ خلق  .این مدت دستاورد خاصی نداشته استدر  »یک شعار کامالً خشک و خالی
گیریم که نه حزبی در کار است، نه   پس نتیجه می .»حزب«ن ها به فراخوا  توده لبیک گفتنو نه هم » حزب«اي  هاي توده سازمان

  . سناریو استفقط اش   اي، نه نیروي عمده و نه هم فراخوان؛ همه دهسازمان تو
باور دارند که » حزب«خواندن » تپه خاکی«ضمن  »حزب«سابق  رفقاي. روبرو هستیم» حزب«با سناریوي این تنها ما نیستیم که 

چنین چیزي باشد فعالیت در آن دیگر  اناًاکنون شک ما به یقین مبدل گشته که حزبی به معنی واقعی کلمه وجود داشته باشد و اگر احی«
اعالم  ـ ».کار براي پیشبرد امر انقالب و جنبش کمونیستی، رهایی خلق افغانستان از اشغال امپریالیزم و بیداد سگان زنجیري آن نیست

  ! افغانستان) مائویست(جدائی از حزب کمونیست 
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هاي زحمتکش و در میان  هاي سازمانی در میان توده  ایجاد کمیتهحزبی که قادر به « :نوشت» سازمان انقالبی«و از همین رو 
و به  ،ها حضور فعال نداشته باشند هاي آموزش مارکسیستی نگردد، کادرهاي آن در میان توده پیشروترین آنان قادر به تأسیس کمیته

ها و خارج از کشور، انقالبی   ج از تودهریک حضور خود را در خارها توجیه تیو پرورش انقالبیون پیشرو و حرفوي نپردازد و با ده
هاي ذهنی و سطحی و  ها به تحلیل آساي توده  ذهنی و عدم آگاهی از زندگی دوزخ ۀهاي روشنفکران  جلوه دهد، جز پرداختن به جدل

با  نیم کهبی  می و اینک ».باشد ه، ادعاي پیشاهنگی آن کاذبانه میها به دور ماند هخواست تود ازهاي گمراه کننده،  کلی گویی
  .رسد  می سازمان ما به اثبات حکم» حزب«ین وریک و فالکت پراتیک ایورشکستگی ت

پیوند با « ۀشماره اول و نوشت» به پیش« ات سازمان درمی گذریم، زیرا نظر» حزب«با این جنبش  ۀاز بحث در مورد تاریخچ
   .کنیم  دنبال می» حزب«جوایزم را با این حث اناینجا ب ؛شده است بیانبا توضیحات الزم  »انجوایزم، گسست از مارکسیزم

نجو و در رقابت ا افغانستان) مائویست(کمونیست » حزب«که  بوداز هواداران خود پیام گرفته قبل از این  »سازمان انقالبی« 
با  در روابط بودند تاه خواست ماو از  ،المللی دارد هاي بین»دونر«گذاشته و روابط مشکوکی با را پشت سر  »سازمان رهایی«فندگیري، 

د، سازمان نرو  هاي وسیع مصونیتی سازمان به شمار می  یکی از دایره ماران اکه هواد ییاز آنجا. از احتیاط الزم کار بگیریم» حزب«ن ای
، خواند می» مائویست«که خود را هشت قاته » حزب«البته این . آغاز کرد» حزب«به تحقیق بیشتر در مورد این به این پیام اهمیت داد و 

را به  آنفکر کرده، » گردآوري مخفیانه اطالعات« به غلط» تحقیق ناکرده حق سخن ندارد«دون را که   مائوتسه ۀاین اصل مهم اندیش
  .داده استربط » جاسوسی«کار 

حزب پیوست، رهبري  به این» کهن پیر انجوایزم«بعد از آنکه ... « :نوشت »پیوند با انجوایزم، گسست از مارکسیزم«در سند  سازمان
ی از یما تاجا. را به انشعاب کشاند» زبح«حزب را مجذوب پولسازي و انجوایزم ساخت که اثرات و انعکاس آن در داخل، به زودي 

 ی ماندهیدرین مورد پا به پاي سازمان رها ی این حزب مطلع هستیم، اما ضرورت به تحقیق بیشتر داریم تا بدانیم که آیایهاي انجو  فعالیت
  ».و یا از آن پیشی گرفته است

ما خود حاضریم زمینه « :چنین پاسخ داد» مکث کوتاهی در مورد انجوایزم«در سند تحقیق بیشتر ما در به ضرورت » حزب« این
و هر  ـ مخفی در ینمورد» تحقیقات«ماندهی را براي سازمان مذکور مساعد سازیم، هیچ نیازي براي ساز» تحقیقات«خوب انجام چنین 

نیاز دارد خارج شدن از درین زمینه » ...سازمان انقالبی«آنچه . افغانستان وجود ندارد) مائویست(علیه حزب کمونیست  ـ ورد دیگريم
هاي سکتاریستی و مهمتر از همه، گسست قاطع از منش و کنش گردآوري   ، ترك برج و باروسازي»گروهی«حصار دیرین انزواي 

   ».است ...خصیت ها و نیروهاي چپسایر ش مخفیانه اطالعات در مورد
با  ولی ما. توانیم یا همان جاسوسی استوار است، چیزي گفته نمی» گردآوري مخفیانه اطالعات«بر » حزب«تحقیق این  ةاگر شیو

ازي براي پروسه نی اینمطمئن باشد که در » حزب«. یم و این تحقیق هنوز ادامه دارداصل مائویی ناگریز بودیم به تحقیق بیشتر بپرداز
کشیم و  را عقب می» احمد برومند«قیق پاي ما در این تح. ه استپیش نیامد» حزبی«در مورد انجوایزم » مخفی» تحقیقات«سازماندهی «

   .کنیم  می ءاکتفا »حزب«و اسناد خود » حزب« -  یا همان اعضاي  ـداران ، هوا»حزب«به اسنادي از یاران منشعب عجالتاً 
ضمن قطار نمودن این  »!افغانستان) مائویست(اعالم جدائی از حزب کمونیست «در سند » ن در کانادامائویست هاي افغانستا«

و  هاي شان را کار براي کمونیزم NGOحلقه رهبري به حدي رسیده که آنهافساد در «: می نویسد»  NGOرهزنان« ۀدر جمل »حزب«
ها NGOآنها حتی یک مقاله در مورد ماهیت . خوانند ها می یالیستکشور از چنگال اشغال امپر سوسیالیزم، جنگ خلق و رهائی مردم

در حالیکه در تمام « ،».افشا نشوند )CIAو  NED( عقب مانده مللسازي مردم  هاي پشت پرده عاملین وابسته ننوشته اند تا دست
امپریالیزم و بازسازي افغانستان نیز چیزهاي  هکنند، علیه سلط  هاي بازسازي افغانستان در لندن، ژنیو، برلین و توکیو شرکت می  کنفرانس
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بعباره دیگر . هاي شان به کار می برندNGOآنها کمونیزم و اصول تشکیالتی را در جهت استحکام ساختار کارهاي . کنند  را نجوا می
ر عین زمان روابط هاي شان تبدیل نموده اند و روابط تشکیالتی حزبی دNGOآنها روابط تشکیالتی را در خدمت استحکام تشکیالت 

در » گردآوري اطالعات مخفی«مطمئن باشد که ما نیازي براي » حزب« ةنویسند !»رئیس و راننده، رئیس و مامور و مستخدم نیز هست
  .است که به آن رسیدگی نماید» حزب« ۀبندند، این وظیف  ایم، حال اگر یاران منشعب افترا می این مورد ندیده

دانیم که  ما می... « :نویسند  می» !ارزه با سرمایه داري ممکن نیستبدون مبارزه با اپورتونیزم مب«ر سند د »مائویست هاي افغانستان«
قرار داشت، آیا مسئله در حدود مولوي آخندزاده باقی  CIAو در پله باالتر از آن  ISIطالبان ظاهر قضیه اند و در عقب آنها در گام اول 

هاي NGOا دهی و بررسی گزارش بود؟ آیارتباط تشکیالتی و گزارش CIAو  ISIارتباط طالبان و  شود و یا اینکه  ماند که گفته می  می
هاي حزب از رونق بیفتد، آنوقت ما خواهیم دید NGOفقط بگذار « ،»ارتباط است؟  هاي ملیونها دالري با این مسئله بی حزب و پروژه

ها است ولی در عمل تمام اعضاي بیروي سیاسی NGOه علیه این گوید ک  می) ض(رفیق «، »یابد  ها تا کجا ادامه می»رفاقت«که 
در  »گردآوري اطالعات مخفی«که ما نیازي براي  بینید  آقاي نویسنده، می ».ها قرار دارندNGOحزبش به شمول خودش در خدمت 

 ما را متهم به، نه اینکه دین روشن سازباید تکلیف خود را با آنابندند،  افترا می شمابر اگر باز هم یاران منشعب  .ایم این مورد ندیده
  .دیکن» گردآوري اطالعات مخفی«

هاي تمهید و توطئه   هاي خیریه یا سازمان کمک» انجوها«(در سند  »مائویست هاي افغانستان«از  به نمایندگی» گردفوال«
ایم و اکنون که آنها  خطاي آنها مبارزه کردهعلیه این  کرد، ما  تا زمانیکه این حزب انجوبازي می«: نویسد  می )استراتیژي امپریالیزم؟

گوئیم و حتی اسنادي را که در  ها در این مورد چیزي نمیکنیم و علیه آن هاي آنها را قبول می گویند دیگر انجو ندارند، ما حرف  می
آیا ادعاي ما در مورد « ،».دهیم، زیرا تثبیت این مسئله از نظر سیاسی دیگر معنی ندارد هاي آنها داریم بیرون نمی مورد انجوبازي

گذارند جنبش انقالبی افغانستان قضاوت   بوده؟ اگر واقعاً چنین است، پس چرا نمی» نهایت غیر منطقی  ادعاي بی«انجوبازي این حزب 
را  از این نیست که آدم تصور کند، جنبش انقالبی افغانستان افراد» تر  نهایت غیر منطقی بی«کنیم که هیچ چیز  کند؟ ما فکر می

و، توکیو یا تورنتو وغیره شرکت کرده چه ینبازسازي افغانستان در برلین یا ژکه این آقایی که در فالن کنفرانس  داند شناسد و نمی  نمی
براي هر گفته ما سند و مدرك داریم و حتی در مورد امپریالیزم و ) هاي افغانستان  مائویست(ما در باال گفتیم که ما « ،»کسی هست؟

اما به دلیل آنکه . زنیم، چه رسد به این که در مورد رفقاي ایدئولوژي ما اغراق و مبالغه کنیم  گویی و مبالغه دست نمی اغراق ارتجاع به
بازي را باز با آنها سر معرکه و شاهدبینیم  کنند، الزم نمی  این رفقا اکنون در جهت درست به حرکت درآمده و انجوبازي را محکوم می

  ».کنیم
یاران و » حزب«هد که میان د  نشان می» حزب«در مسئله انجوایزم  »مائویست هاي افغانستان« سیف و اپورتونیستیپموضع گیري 

اي به این اندازه مهم سرسري   صومیت از مسئلهعتواند با این سادگی و م می» مائویست«، ورنه چگونه یک است صورت گرفته »آشتی«
به معنی رد انجوایزم در پراتیک نیست، ورنه  نوشتاري علیه انجوبازيگیري   موضع اوالً، د کهباید بدانن» هاي افغانستان  مائویست« .بگذرد

به خورد صفوف » ها  استفاده از تضاد میان امپریالیست«و آن را  است انجوبازياز همه ضد  بیش جانبی ارنوشتدر سازمان رهایی 
 و هیچگاهی صاحب انجو نبوده و مسئولیت پیشبرد کارها«گوید که  میپذیرد و  ها را نمی»مائویست«ادعاي » حزب«ثانیاً،  .دهد  می

اسنادي را که در مورد «» ها مائویست«با این نه پذیرفتن، به نظر ما نیاز است که  .»سازماندهی انجویی را بر عهده نداشته است
  . ستامعن پر هنوز »تثبیت این مسئله از نظر سیاسی«، زیرا بکشند، بیرون دارند »هاي آنها  انجوبازي

 این فندهاي ملیونها روابط انجویی دارد؟   با کی» حزب« :یمدانخواهیم ب میما آفتابی شد، » حزب«انجوبازي  اکنون که مسئله
؟ وظایف مشخص پردازند هاي استخباراتی این پول را می  شود؟ کدام کشورها و سازمان داده میو وظیفه در برابر کدام خدمت  دالري
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کدام  ؟داردقرار ها در کدام سطح   اجراي پروژه طالبان در با گیري رابطه ؟ نقشاستاین فندها چه ه دست آوردن بدر ازاي » حزب«
نقش مستقیم  ؟دنکن  هاي متذکره منظور می  را در کنفرانس» حزب«این  گاننمایندکشورهاي غربی، هاي   جهانی و سفارتهاي   ارگان

» استفاده از تضادها« براياز انجوها » رهایی« مثل» حزب«آیا  ؟قرار داردکدام سطح  در ها  »کمک«هاي امریکایی در این  امپریالیست
ها کافی  ؟ آیا کمکدست آورده استه ب حالتا  ها پروژه »ترموثر«و  »خوبتر«و  »بهتر«وارد براي انجام یگیرد؟ چند تا مدال و ا کار می

 که آیا پس از آن با انسجام بیشتر صورت گرفته است؟» حزب« ۀوسیله بداشته یا  یهای»ریخت و پاش«ها   اجراي پروژهآیا ؟ است بوده
که شکل پرداخت عملی را به خود هاي وعده شده که در اصل ناکافی اند، موقعی  کمک«خود ثبت کرد که  ۀدر برنام» بحز«

مجموع «فریاد زد که » حزب« رسیدگی کردند یا نه؟ وقتی این درخواستها به   امپریالیست »پذیرند  گیرند، باز هم نقصان می  می
، »هاي بازسازي اقتصاد فروپاشیده و در مرز انهدام، بسیار ناکافی است شود، در مقایسه با ضرورت  هایی که داده می  کمک

ا صد» حزب«وقتی  چه گفتند؟... هاي ژنیو، لندن، توکیو، برلین و در کنفرانس» حزب« ةجنایتکاران امپریالیست به نماینداستعمارگران و 
 ،کردند می» کمک«واکنش قاتالن مردم افغانستان که  »یابد  ها به مصارف غیر مولد اختصاص می بخش مهمی از کمک«بلند کرد که 

، خریداري ها ها، بلندمنزل  عروسی، کارخانه يها  سالونها در مصارف مولد از نوع   »کمک«ی فراهم شد تا این یها آیا زمینه چه بود؟
ها شما را بیش از   سازي ها با جبین گشاده پاسخ دادند یا با پروپوزلاین صدابه ها   آیا امپریالیست ؟مصرف برسندبه ... و زمین و جایداد

نتوانند این  »ها  مائویست«اگر . دنرو  به شمار میبسیار مهم انقالبی کشور ما  جنبش که براي ؟ و ده ها سوال دیگرپیش مصروف ساختند
فقط «، خواه هزار بار بنویسند که د شدخواهنل یقا پشیزي به آن ارزشو  نگرفتهشان را جدي » شورش« کسیگویند، سواالت را پاسخ 

از طرف ها   عمده و اساسی و پاسخ به آن هاي  پرسشها   این !»نه چیزي کمتر ازآن نه چیزي بیش و مائویزم، -لنینیزم -مارکسیزم
اختیار » ها  مائویست«حال  !در اروپا هم باشد» شورش«اگر این  است، حتی ناآن» شورش«ماهیت واقعی  ةکنند  تعیین» ها مائویست«

اپورتونیزم را پیشه  ،»حزب«کنند یا با سکوت و مماشات با انجوایزم این   میکمک » حزب«بی را در شناخت این دارند که جنبش انقال
  !است» ها  مائویست«از آن  انتخاب .دننویس  میقلم گرفته علیه ما » حزب«کنار  کرده، در

جدي  ةزراز این جنبش هستیم، زیرا ما علمبردار مبا ئیما جز زیرا ،ها ضرورت داریم  ما به حیث یک سازمان به پاسخ این سوال
ما با گوشت و پوست  انقالبی را در انجوایزم با خود داریم، زیرا لتجارب دردناك فرو رفتن یک تشکعلیه انجوایزم هستیم، زیرا ما 

کنیم که چگونه   سازند، زیرا ما درك می  ما عملی می ةي امپریالیستی را در کشور مستعمرها نه سیاستنجوها چگوکنیم که ا حس می
خواهد تا کارهاي   از ما می» حزب«، زیرا این سازند طبقاتی تهی می ۀها را از روحی ار کمونیستبا این ابز» هاي شرافتمند اپورتونیست«

ما را  به استهزا گرفتهرا  آنانجوباز » حزب« این ،کنیم کارگر صحبت می ۀحزب طبق أسیست وقتی ما ازو باالخره  ،مشترکی داشته باشیم
سیس ماسیس اکه پشت ت فهماند به ما میبا ایما و اشاره  وکند   می» هاي موجود در جامعه هوایی و به دور از واقعیت«متهم به گپ زدن 

  . منیاو صف بز عقبآماده و تیار است و » صدر» «حزب«، محزب نگردی
شان را ثابت » شورشی«ماهیت با ارائه اسناد، ها چه وقت »مائویست«منتظر است که افغانستان انقالبی  مطمئناً تمام جنبش 

مبنی بر داشتن اسناد انجویی  »ها  مائویست« جلنکه چرا در مقابل چ پرسیم می» حزب«گذرا از همینجا مان تا آن زولی ! سازند  می
باید را چگونه این سکوت معصومانه  .نشر بسپارندبه  دارند،دست  اگر سندي درخواهد که  نمی آنان خاموش است؟ چرا از »حزب«

  ؟کردتفسیر و تعبیر 
در مورد انجوبازي حزب و انجویزم مسلط بر حزب  }مائویست هاي افغانستان{این هسته «: در مورد انجوایزم می نویسد» حزب«

امپریالیستی و بزرگترین  که رهبران حزب را صریحاً و بطور آشکار مرتبط و وابسته به مراجع آنچنان راه اغراق و غلو را در پیش گرفت
  » .کمپرادورهاي موجود در افغانستان محسوب کرد ـ فیودال
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 اغراق و غلو حاالتی را ،به استخراج دلخواه مفاهیم برسیم براه بیاندازیم و از آن لغت جنگی» حزب« ةشیو اساس قرار باشد براگر 
بر اساس همین غلو و . و غیرقابل باور شودتوصیف  خصوصیات واقعی آنی و پدیده بیشتر از آن خصوصیات یک شدر گویند که 
ناگزیر شده اند ها »مائویست«اي نیست که  نجوهایی دارد، اما وسعت آن به اندازها» حزب« ،توان نتیجه گرفت که در اصل  اغراق می

  .ت بزنندبراي بیان آن به اغراق و غلو دس
خوانیم که  را می 16در پاکستان واحد شماره  » حزب«) اعضايهمان (هواداران  ۀمی گذریم و نام» حزب«لغت جنگی  ةشیواز  

در نامه  .درج است» شعله جاوید«ران در سایت اامضا شده و در بخش هواد» هاي افغانستان مائویست«عنوانی  2008فدهم جوالي در ه
ها مبتنی بر برنامه  گیريي جدي صورت گرفته است و این موضعها گیريها موضع  بارها علیه انجوبازي از طرف حزب« :آمده است

 اگر قبالً انجوهایی هم بوده باشند، یا کالًو ها تا حد زیادي مثمر ثمر واقع گردید  گیريین موضعتا جاییکه می دانیم ا. حزب است
   ».به انحالل است مسدود گردیده و یا تشکیالت شان در حال کاهش و رو

هیچگاهی صاحب انجو نبوده و مسئولیت پیشبرد کارها و سازماندهی انجویی را بر عهده نداشته « :می گوید» حزب«ما ا
وریک و پراتیک در حزب با بیماري یبیماري رخوت ت !هم در مسئله مهمی مثل انجوایزم؟گدودي، آن هحزب و این هم !عجبا» .است

  !گذاشت» حزب نمونه«توان   که نامش را فقط می آمدهدست ه ی از آن ببرده و چیزي عجیگره خو» حزبی«انارشیزم 
چند تا انجو بود؟ چند تاي آن مسدود شده  مجموعاً: کنیم می مطرح» حزب«یا همان اعضاي » هواداران«ینجا چند سوال از و ا

فند این انجوها یا کشورها ؟ کدام کشور و چرا رود میرو به انحالل  ؟ چند تاو چرا در حال کاهش است کدام انجوهااست؟ تشکیالت 
مورد استفاده قرار دست آمده به چه هدفی ه بهاي   پول؟ بر عهده داشت؟ کدام سفارت هماهنگی فند دادن این انجوها را ندداد  را می
» مبارزه«ها در این انجو »حزبی«تعداد اعضاي  وظیفه داشت؟ چهچه  »کمکی«هاي   ازاي به دست آوردن پولدر » حزب«است؟  گرفته

سیس این أت ةآنانی که اجاز ؟شد هاي استعماري از طرف کدام سفارت منظور می در کنفرانس» پیر انجوایزم کهن«کردند؟ شرکت   می
  ...؟ وشده اند اخراج» حزب«هستند و یا به جرم تسلیم طلبی از  »رهبر«آیا هنوز  ها بودند؟ را داده بودند، کی استعماري هاينهاد

اگر . بریم پی میبیشتر » حزب«مورد به تحقیق می پردازیم، به تناقض گویی، اتهام زنی و بی اعتباري  ینکه در اندازه ايبه هر 
رهبري این « :کنند را به ما معرفی می» حزب«آن بهتر از همه این را نادیده بگیریم، یاران سابق ین باره هشدارهاي هواداران خود در

ورزد و با توطئه و تهمت زدن فتنه ایجاد  جنبش کمونیستی بطور خاص خصومت میی افغانستان بطور عام و حزب به جنبش انقالب
 ،»...قرار گرفته ایم و نه آخرین افراد خواهیم بود) ض(مورد حمالت شخصی و اتهامات اولین کسانی هستیم که  ما نه... « ،»...کند  می

معرفی غیر  ...و... با اتهام زدن، افترا بستن و حمله بر شخصیت و خانواده آنها... :تاین خرد ساختن با چهار حربه صورت گرفته اس«
  ».تا کنون بارها این کار را در مورد مخالفینش انجام داده است) ض(رفیق . مستقیم آنها به دستگاه اطالعاتی دشمن

 بزرگد که ما در مکتب ندهد، اما باید بدان میما را آماج قرار  جمع این ۀدروغین، ضد کمونیستی و ناصادقان اتهاماتو اینک 
  .دفاع کنیم خودایم که چگونه از حقانیت  رفیق فیض آموخته

در » ...سازمان رهایی«از » ...سازمان انقالبی«متاسفانه گسست « :می نویسد »مکث کوتاهی در مورد انجوایزم«در سند » حزب«
این گسست بطور روشن و واضح، گسست از . ، یک گسست ناقص و نیمه تمام استتمامی عرصه ها، منجمله در عرصه ابتال به انجوایزم

  ».گیرد  المللی را در بر نمی  سطح بینیی و همچنان گسست از حمایت انجوایزم در   رسانه انجوایزم
اي خود را تشویق اعض«ها باشد، سازمان انقالبی هم   طر امرار معاش در انجوها و رسانهاز کار رفقاي ما به خا» حزب«اگر منظور  

الوسع سعی نمایند براي امرار معاش نیز در انجوها کار نکنند و چنانچه مجبور شوند به خاطر امرار معاش به چنین   می نماید که حتی
  ».کارهایی تن دهند، نباید به تبلیغات به نفع انجوها و کارهاي انجویی بپردازند
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هاي رفیقانه   العضویت و اعانه بنیه مالی سازمان از طریق حق ۀرار معیشت و تقویاعضایش براي ام باور دارد که »سازمان انقالبی«
د، اما کار کردن براي امرار معاش نکار کن فالن انجو وۀ فالن تاجر مامور دولت، کارخان، سرمایه دار کدامدر شرکت  خواهباید جایی، 

مراکز (راه اندازي انجوها  ايبه معننجوایزم، در ادبیات چپ ا. انجوایزم زمین تا آسمان فرق دارد ن سیاسی و بخصوصدکر با کار
... و ، جاسوسیها، عوامفریبی  مت ذهنی مردم، به سراب بردن تودهتحریف مقاوپول دونرهاي غربی و استعمارگران براي  اب) جاسوسی

 و اینجا» سازمان انقالبی«ست که متوجه شده ا» حزب«اگر . گیري قاطع و اصولی دارد در مورد آن موضع ما است، چیزي که سازمان
مثل  »سازمان انقالبی«. هاي رفیقانه است ها و اعانه  العضویت  اش به یمن حق است، باید بداند که همه نشریات متعددداراي  آنجا

است، به  »حزب«که داراي اسنادي مبنی بر انجوبازي این » هاي افغانستان  مائویست«در برابر این چلنج ) مائویست(کمونیست » حزب«
ید کدام انجوي یو بگو» حزب«ید منسوبین یبفرما :دارد  دهد، بلکه با وقار یک سازمان انقالبی اعالم می  سکوت ننگین تن نمی

چه وظایفی را براي  ؟گیرد از کدام سفارت فند می ؟کدام سازمان استخباراتی حامی آنست ؟آید  فندش از کجا می ؟اي  رسانه
ها   چه نوع رسانه ؟اي گرفته است  رسانه ةتا اکنون چند پروژ ؟دنکن کار می چه جاهاییدر  ؟د عضو داردچن ؟دهد میاستخبارات انجام 

چه  ؟هستندکجا ثبت  در ؟غیرهنامه وآژانس خبري، تلویزیون، رادیو، روزنامه، هفته نامه، گاه :ندنک  در چارچوب این انجوایزم کار می
  ...و ؟چیست »سازمان انقالبی«در  ها  گردانندگان آنف موق و کی است ها  آن ةثبت کنندوقت ثبت شده و 

محض د و ناگر نتوان .دناي ما را ثابت بساز  د و انجوایزم رسانهند مدارك ارائه کنینبفرما می خواهیم که» حزب«از منسوبین ما  
ما عنوان  اي  انجوایزم و انجوایزم رسانهکردن در این یا آن رسانه و یا انجو،  را به خاطر کارسازمان این یا آن عضو و  اتهام می بندند،

 از لحاظ مالی بارد و  تف می) سازماندهی انجویی(بر کار انجویی  »سازمان انقالبی«. فقط خود را بیش از پیش رسوا می سازند، دنکن  می
 ۀاست که در تقویت بنی نسازما هاي هواداران اعانه هاي رفیقانه و کمک .باشد می تنها و تنها متکی بر بازوان و عرق جبین اعضایش

افغانی عاید و  صورت حساب هر »سازمان انقالبی«. ستثنی هستیممتوانیم که در این زمینه   ما با شهامت گفته می. نقش دارد آنمالی 
  .دهد شود که شفافیت مسایل مالی سازمان را نشان می  سازمان گزارش داده می ةاین صورت حساب به کنگر و دمصرف خود را دار

منظور  اگراما  !دبه جاي خود اشتباه گرفته باش را متأسفانه ندانستیم، شاید ما را» حمایت از انجوایزم بین المللی«ور این حزب از منظ
 گیري ما قبالً اي ندارد و موضع رابطه مورد نظراست، به بحث انجوایزم » )مائویست( حزب کمونیست نیپال«روابط ما با از » حزب«این 

  .یان شده استدر این مورد ب
اي، حمایت بدون   به گونه» ...سازمان انقالبی«یکی از بدترین جنبه هاي سند ضد حزبی « :چنین آغاز می شود »حزب« دومین اتهام

ضد حزبی » دشنامنامه«این سازمان در حمایت بدون قید و شرط از  .است» آقاي برومند«ضد حزبی » دشنامنامه«و شرط این سند از  قید
توجهی   مذکور نیافته و حتی بی» دشنامنامه«، از یک دید سکتاریستی تنگ نظرانه حرکت کرده، هیچ جنبه غیر اصولی در »ندآقاي بروم«

  »...و عدم احساس مسئولیت در قبال مسایل امنیتی را تا حدي از او تقلید کرده است
انتظار هم نبود، زیرا چنان شیشه بار دارند که اگر  )سازمان رهایی(از آنان ... « :نوشته است بحث مورددر سند » سازمان انقالبی«

دفاعی که آقاي احمد برومند از آن کرد و سازمان (گذارد   شده، بر مستمري شان اثر می» افشاء« اي در چنین مواردي بنویسند کلمه
  ».)صتی مساعد گشتی را کف دست شان بگذارد و چه بهتر که اکنون چنین فریصمیم داشت تا ادب این فواحش ساماانقالبی ت
 چه ؟صورت گرفته است »"آقاي برومند"ضد حزبی » دشنامنانه«حمایت بدون قید و شرط از «چند سطر این  در کجاي 

را است؟ شما » پیر انجوایزم کهن«منظور  ایم؟ کرده »...تا حدي از او تقلید توجهی و عدم احساس مسئولیت در قبال مسایل امنیتی را  بی«
شود  می» یر انجوایزمپ  کهن«وقتی صحبت از  دیگر ید که انجویی ندارید و از طرفیگو  چه؟ از یک طرف می» وایزمپیر انج کهن«به 
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 »تقلید«غیر از این مورد خاص،  آیا. یدیگو می »توجهی و عدم احساس مسئولیت در قبال مسایل امنیتی  بی«را  کشید و آن  ت میپِ
  است؟؟ صورت گرفته» برومند«دیگري از 

حدود سه سال قبل یکی از هواداران سازمان، پیامی . لنگد می» امنیتیبی توجهی به مسائل «در  به شدت »حزب« خود ايپ ولی 
در  »حزب«که نفر اول این  فراموش نکنیدافغانستان احتیاط را ) مائویست(کمونیست » حزب«گیري با   رابطههشدار داد که در فرستاد و 

پایین با در سطح قسماً  خود را ، روابطهشدارما ضمن این  .منفی دارد ۀگذشت هاي استخباراتی  تگاهافشاگري و معرفی انقالبیون به دس
تمام  )...ض(رفیق « :خواندیم» حزب«یاران سابق این  هنوز این هشدار در گوش سازمان صدا می داد که از .نگه داشتیم» حزب«این 

این خرد ساختن با چهار حربه صورت گرفته . بطرق مختلف کوشیده است خرد سازدرفقایش را بعد از آنکه آنها بر او انتقاد کرده اند، 
تا کنون بارها این کار را در ) ض(رفیق «باشد و   می »از طریق معرفی غیر مستقیم آنها به دستگاه اطالعاتی دشمن«آن که یکی  »است

گیري براي  تصمیم ۀدر عرصما را واداشت تا » حزب«ین هشدار هوادار و حکم صریح یاران سابق ا ».مورد مخالفینش انجام داده است
آمد و » سازمان انقالبی«سراغ  به »صدر«که دقت قرار داشتیم  ۀهنوز در مرحل .از دقت الزم کار بگیریم »حزب«با این  کارهاي مشترك

نامه و اساسنامه سازمان انقالبی بر«اي به  نگاه اولیه«هاي آن در سند   رگهبطور غیر مستقیم به معرفی اعضاي سازمان پرداخت که 
   .شود  میبه وضوح دیده »» افغانستان

بحث به عوامل . کند نویسنده خودنمایی می» چهره استادانه» «کمک رسانی رفیقانه« ۀی یابد و از زیر سایادامه م» حزب« »نقد«
نام به اصطالح سوسیالیزم و کمونیزم نبود که بر این صرفاً اشغال افغانستان زیر «: می گوید» حزب« .رسد چپ می ۀشدید بر اندیش ۀضرب
ها، مبارزه کمونیستی  یی، حتی قبل از تجاوز و اشغالگري سوسیال امپریالیست  اگر خود چپ شعله. شدید وارد کرد چپ ضربه هیشاند

می در نظر و عمل پناه هاي اسال  سپردند و در عین حال به مشی ریالیزم شوروي را به فراموشی نمیعلیه رویزیونیزم و سوسیال امپ
داشتند، به یقین تاثیرات منفی ضربه متذکره تا حد زیادي در همان  شی کمونیستی شفاف و روشنی میبردند و در یک کالم خط م  نمی

  ».شد زمان خنثی می
زیر نام به اصطالح هفتاد میالدي  ۀاشغال افغانستان در اواخر ده«: ایم، نوشته ایم  استفاده نکرده» صرفاً«از قید ضمن اینکه  ما

را هر چه بیشتر از این جنبش  ها د نمود و این باعث شد تا تودهاي جبران ناپذیري بر بدنه اندیشه چپ وار سوسیالیزم و کمونیزم، ضربه
  »...تواند آنان را از زیر یوغ استثمار، استعمار، فقر، تجاوز و بدبختی نجات دهد  هایی که فقط این اندیشه می فاصله دهد، توده

برنامه و اساسنامه «داند که در کنار  خوب می »حزب«رفیقانه نه بلکه مغرضانه است، ورنه  »حزب«باید گفت که نقد  موکداً
و مشی سازمان  ،جنبش ها، اشتباهات و انحرافات  ها، نارسایی ضعف که دربرگیرندةمهم جمعبندي از جنبش چپ  سند» سازمان

واقعاً سواي آن می اندیشد » حزب«ست که آیا جاولی سوال این. است گردیدهارد با جزئیات بیان تمام مودر آن نشر شده  که باشد،   می
وقتی با ما » حزب«این  ین نیاید؟یگویی پا  ست که از بام بلند تناقضه ادتعهد کر» حزب«و یا  نمودهبه آن اشاره » ن انقالبیسازما«که 

هاي   هاز گفتبار هم  کند، بدون اینکه یک  فتح می يدیگر چیزشود  برو میرو» جهانی براي فتح«تی با وقو  ،یک چیزروبرو است 
  !خود انتقاد کند ۀگذشت

افغانستان توسط « پرسش کهدر برابر این  »حزب«پاسخ این  »مصاحبه با رهبر مائویست افغانستان ـ نه امپریالیزم و نه اسالم« در سند
نامیدند، حکومت ظالمانه ارتجاعی را بر مردم اعمال  می» کمونیست«خود را  اتحاد شوروي اشغال شد و احزاب حاکم که در آن زمان

ادعاهاي کمونیستی « :چنین بیان شده است» هاي حقیقی قرار می دهد؟ ی را این مسئله در مقابل کمونیستهائ  چه چالش ،کردند  می
این وضعیت . ها بود و هست  کمونیزم و کمونیست ها در مورد  هاي غلط بسیاري از توده ساز برداشت  دروغین آنها در ذات خود زمینه

هاي ضد سوسیال امپریالیزم شوروي، از لحاظ عینی و ذهنی،  مبارزات ضد رژیم مزدور و مقاومت بلند کردن در همان ابتداي سر
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ه ادعاهاي ثیرات مخربی کاهمچنان ت ...بر جنبش چپ و مبارزات شان در افغانستان اعمال نمود فشارهاي شدیداً مخرب و منفی
. ها است هاي دیگر، اتهام استبداد بر کمونیست یکی از چالش ...نماید میها داشته است کماکان عمل   کمونیستی دروغین باالي توده

ت استبدادي و متکی بر هاي اشغالگر و مزدوران شان در افغانستان یک حاکمی دانیم حاکمیت سوسیال امپریالیست  طوري که می
هاي حقیقی شده و  ی دامنگیر کمونیستظاهر کمونیستی این استبداد و سرکوب در ذات خود نیز خواهی نخواه .ها بود  سرکوب توده

البته در شرایط  ...کوشد هاي حقیقی کوشیده و کماکان می  شدت براي تعمیم آن باالي کمونیستشود، کما اینکه انتی کمونیزم به   می
وده است، ها و مزدوران رویزیونیست بومی شان ب  نیزم دروغین سوسیال امپریالیستموکشوري مثل افغانستان که تطبیق گاه مستقیم ک

  »...تر است  ها نسبت به جاهاي دیگر بیشتر و وسیع  شدت و گستردگی این چالش
خواهی بر   دیت ماسک دروغین دموکراسی و ترقیتسلط فرهنگ فئودالی بر جامعه، موجو... «: جمعبندي می کند» حزب«و 

ی در ایران و پاکستان هاي ارتجاعی اسالم یت رژیمزدور و ادعاهاي کمونیستی کاذب سوسیال امپریالیزم شوروي، موجودچهره رژیم م
هاي چینی و ارتجاع عرب، آن عوامل مساعدي بودند که تسلط روزافزون  غربی، رویزیونیست يها  دریغ امپریالیست  و حمایت بی

  ».تجاع منطقه را بر مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی در افغانستان باعث گردیدندنیروهاي ارتجاعی اسالمی وابسته به غرب و ار
 کرده» نقد«فقط  »حزب«فرقی دارد؟ یا قرار است از لحاظ ماهوي  می گوید،» حزب«مگر چیزي که ما گفته ایم با آن چیزي که  

  هم وقت مبارزاتی ما را بکشد؟ ته وهم وقت رسیدگی به کارهاي انجویی خود را کش ،راه انداخته کج بحثی راو 
یازدهم سپتامبر « :سازمان آمده است ۀبرنام مقدمه در. گیریم پی می... را در مورد امپریالیزم، دولت دست نشانده و» حزب« »نقد«
دید   می ها آن را  لدولت امریکا بود که از سا ۀاین خواب دیرین. کشور ما باز کردعطفی بود که پاي امپریالیزم امریکا را به  ۀنقط 2011

هاي ایاالت   افغانستان در حال حاضر یکی از نقاط بسیار مهم ستراتیژیک در سیاست. کرد شماري می اش لحظه  و براي عملی کردن
خواهند به نحوي در افغانستان دخیل و از نمد آن کالهی براي   هر یکی از این کشورها می. رود نش به شمار میاامریکا و متحد ةمتحد

 ةسرباز نیروي دریایی ایاالت متحد هزار 30 حضور بیش از. باشد  کننده می یان نقش امپریالیزم امریکا تعیینند که درین مخود بساز
 هر چند. دهد  هزار سرباز ناتو به خودي خود گواه مهم بودن افغانستان براي دولت امریکا و متحدانش را نشان می 40امریکا و بیش از 

نمایند تا   توانند، اما تالش می دولت امریکا به طور مستقالنه در قضایاي افغانستان عمل کرده نمی ةن اجازبسیاري از این کشورها بدو
ائتالف  ةکنفرانس بن و نصب دوبار. پا کنندمین هرچه بیشتر منافع خاص شان، دست و أهاي خود را به خاطر ت جواسیس و استخباراتچی

ها جنایت   مردم افغانستان یکی از جنایاتی است که تجاوزگران امریکایی در کنار ده ةر گردمین منافع ایاالت متحده بأشمال به خاطر ت
  ».دیگر در حق مردم ما روا داشتند

را » نستانحضور امریکا در افغا«و » باز شدن پاي امپریالیزم امریکا«عبارات  ةپناه برده و استفاد» حزبی«جنگی  به لغت» حزب«
کمک رسانی «که ادعاي  »حزب«این . داند  یم »سازمان رهاییهاي   تسلیم طلبیاز  ...ان انقالبیعالمتی از گسست ناقص سازم«

  .کند چه اندازه مغرضانه برخورد می تا دهد که  نشان می لغت جنگیدارد، با این » سیاسی و تشکیالتی رفیقانه ـ ایدئولوژیک
 ،ردگیو اگر از چنین ارتباطی اغماض صورت  دیدهط هم کمونیست ها بر اساس دیالکتیک مارکسیستی، پدیده ها را در ارتبا

حضور امریکا در «و » باز شدن پاي امپریالیزم امریکا«عبارات محض براي » حزب«این . باشد لیستی و ناکارآمد میآ  ایده استنتاج آن
را  طلبی کرده آن را محکوم به تسلیمیادي نشده، ما » تجاوز«و » مستعمره«، »اشغال«از  سطراول و آخر هر و از اینکه در  »افغانستان

ولی اگر ما موارد فراوانی از اشغال، مستعمره و تجاوز امریکا در همین سند سازمانی ارائه  .داند می» سازمان رهایی«ا از گسست ناقص م
  خود را مغرضانه بخواند؟» هاي رفیقانه  کمک رسانی«حاضر است » حزب«کنیم، آیا 
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رد و خمیر شدن خٌ« ،»...شده است اشغالامریکا  ةمتحددر شرایطی که کشور ما توسط نیروهاي ایاالت « :خوانیمبید با هم یبیا
هاي وطن  تري نسبت به دوران اشغال توسط شوروي را بر توده  بار دیگر روزگار سیاه... و منطقه تجاوزگرافغانستان توسط کشورهاي 

کردند و کشور ما  تجاوزامریکا به خاك ما  ةمپریالیستی به رهبري ایاالت متحدوهاي اسپتمبر نیر 11بعد از « ، »...ما حاکم خواهد کرد
  » ...شد مستعمره و اشغال

اسناد طلبی آن شامل سازد،  و ما را در تسلیمبه اثبات برساند گسست ما را از سازمان رهایی ناقص  تاتصمیم گرفته » حزب«چون 
به فراموشی  ، عمداًدرج گردیدهدر آنها ها  علیه اشغال و تجاوز امپریالیستصریح موضع قاطع، روشن و سازمان انقالبی را که 

به دستش نرسیده » ؟هاي خونخوار جامعۀ جهانی یا امپریالیست«در رابطه با » به پیش«، ورنه چگونه ممکن است شمارة دوم سپارد  می
  .باشد

و  تهمتگویی،   ناگزیر به تناقض» سست ناقص استگ» سازمان رهایی«از گسست ما «سازد که براي اینکه ثابت » حزب«
بصورت » ائتالف شمال بر گرده مردم افغانستان هنصب دوبار«مطرح شدن موضوع  ...« :نویسد  از اینرو می .وردآ میرو  گویی غلط

» دست نشاندهرژیم «چرا نباید درینجا از کلیت . عالمت دیگري از همین گسست ناقص است نیزترین موضوع مورد تاکید   برجسته
  »...موضوع ائتالف شمال را پیش کشید؟ حرف نزد و صرفاً

نصب یکی کنفرانس بن و دیگري  :مطرح کرده ایمدو موضوع را استفاده نکرده ایم، بلکه » صرفاً« کید می کنیم که ما از قیدأت
مردم افغانستان یکی  ةفع ایاالت متحده بر گردمین مناأائتالف شمال به خاطر ت ةکنفرانس بن و نصب دوبار« :ایم  و نوشته ،ائتالف شمال

  ».ها جنایت دیگر در حق مردم ما روا داشتند ه تجاوزگران امریکایی در کنار دهاز جنایاتی است ک
نیز به گوشش » اي. آي. سیامراهللا صالح و «افغانستان به سر می برد که حتی داستان  ۀچنان به دور از واقعیت هاي جامع »حزب« 
امراهللا کند،   غ میاي نوید روزهاي خوش آینده را به ائتالف شمال ابال. آي .حتی قبل از کنفرانس بن، سی و اینکه چگونه. ستانرسیده 
 :او گفت. رتبه به اسم فل در خط بود   پایین بار مامور نسبتاً  این. از امریکا تماس تلیفونی آمد ...«: خوبی بیان می کند بهتر از همه بهصالح 

تان   ها در خاك دیگر تروریست. روید با سعادت می ةطرف یک آیند  شما به. یابد شما داستان سیاه طالبان دیگر خاتمه می براي  ...
وسیع فکر کنند و در این مرحله که بحث بر سر حمله امریکا علیه  ،ان بگو که از قطی بیرون فکر کنندت  براي بزرگان. نخواهند بود

شما یاري و حمایت  ،وي بخت نیکاز روي تصادف یا هم از ر. حاال دشمن مشترك داریم. سازند دشمن است، برنامه کالن مطرح
تان   ما منتظر احوال. شمار آید  تواند کمک عاجل به چه چیز می. خواهید از ما چه می. ترین نیروي نظامی جهان را با خود داریدگبزر

  » .هستیم
اي قبل از . آي. سی ۀرهبري آن به وسیل بعداًو در بعد از هشت ثور جنایات آن  درنظرداشت با ائتالف شمال و نوکرمنشیبا این 

مگر به  ع تلقی نشود؟وبصورت برجسته ترین موض» مردم افغانستان ةبر گرد ائتالف شمال ةنصب دوبار«را نباید چ، برگزاري کنفرانس بن
برگزاري کنفرانس بن جنایت تجاوزگران امریکایی  ؟ مگرودر  جنایات امریکا به شمار نمی ازائتالف شمال  ةنصب دوبار» حزب«نظر 

و ساختن دولت پوشالی از جنایات امریکا  ،و آیا شرکت کنندگان کنفرانس بن و ائتالف شمال، دولت پوشالی را نساختند ؟نیست
ي غرض و مرض را به سو آنکارش را خوار و زار ساخته و لغت جنگی اما مرض ساري  ،داند  می خوباین را » حزب«نیست؟ 

کنفرانس بن که در « :سازمان چشم پت بگذرد ۀهفدهم برنام ةاز کنار ماد توانست  چگونه می» حزب«بود،  کشاند، و اگر چنین نمی  می
ارضی و بورژوازي وابسته به ساالر و تکنوکرات تجمع کرده بودند، دولتی متشکل از مالکان  آن جمعی از وطنفروشان جنگ

باشد، در  ها، مخصوصاً امپریالیزم امریکا می غز استخوان وابسته به امپریالیستاین دولت که تا م. مپریالیستی تشکیل شدهاي ا کمپنی
  » .گردد  با امپریالیزم سرنگون می انقالب دموکراتیک نوین یکجا
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جاري نکته عمده عبارت است از بر عالوه در موضع تجاوزگري و اشغال امپریالیستی « :ادامه می یابد» حزب» «ۀکمک هاي رفیقان«
موضوع تشدید رقابت میان . هاي مردمان افغانستان توسط متجاوزین اشغالگر است مستعمره شدن افغانستان و پامالی حقوق و آزادي

درینجا از یک طرف هیچ . باشد ماند، از عمدگی برخوردار نمی امپریالیست ها با وجودي که کماکان یک موضوع اصلی باقی می
هاي  و از جانب دیگر امپریالیست آید  هاي مردمان افغانستان توسط متجاوزین اشغالگر به میان نمی  ی از پامالی حقوق و آزاديحرف

  ».گردد دشمن عمده مشخص نمی ۀنشانده به مثاب اشغالگر و کلیت رژیم دست
دو سازمان را همزمان پرنت و بر روي میز  ۀامبرن» حزب« ةتشویش می اندازد که مبادا نویسندما را به  بی بنیاد این نوع اظهارات

است که افغانستان کشور  سازمان انقالبی افغانستان معتقد«: است سازمان آمده ۀدوم برنام ةم و برهم کرده باشد، ورنه در مادکار دره
ریکا به خاك ما تجاوز کردند و کشور سپتامبر نیروهاي امپریالیستی به رهبري ایاالت متحده ام 11بعد از  ...نیمه فیودالی است ـ مستعمره

  » ...ما اشغال و مستعمره شد
این ؟ و کند  میبیان را جز عمده بودن وضعیت مستعمراتی یک کشور  سازمان، چیزي ۀستعمره دانستن یک جامعه در برناممگر م

فقر، تباهی، جنایت، اسارت، فساد، ذلت، شدن پاي شان به کشورهاي دیگر، ارمغانی جز  تاریخ امپریالیزم نشان داده است که با باز«که 
هاي مردمان کشور   پامالی حقوق و آزاديچیزي جز  آیا، »غیره چیزي براي شان نداشته استنابودي تمام زیربناهاي اقتصادي وغارت، 

  کند؟ ما را بیان می
بت میان امپریالیست ها خواهد قدر مسلم این است که حضور امریکا در افغانستان به تشدید رقا« این که نوشته شده است اما

ورت عمدگی رقابت میان به هیچ ص» هاي امپریالیستی خواهد شد  هد بود که بار دیگر قربانی رقابتانجامید و این کشور ما خوا
حال و  تفاوت میان زمان» حزب«ة نویسند اینکه و ،دارد دهد، بلکه موضوع به آینده ارتباط ها را در حالت کنونی نشان نمی امپریالیست

  ! ارتباط دارد، نه ما» حزب«فهمد، به   نمیآینده را 
ا، مخصوصاً امپریالیزم امریکا ه  غز استخوان وابسته به امپریالیستاین دولت که تا م« :کید می کندأت سازمان ۀوقتی برنامو 

ز اینست که در انقالب ش چیست؟ مگر جیامعن» دگرد  باشد، در انقالب دموکراتیک نوین یکجا با امپریالیزم سرنگون می  می
  ؟ و مستر بین شود، نه مالنصرالدین  می دموکراتیک نوین دشمن عمده سرنگون

به رسیدگی  فرصت در آینده احتماالً چونرا پی بگیریم، » هاي رفیقانه  کمک« ،»حزب«با تمام این ساده فکري هاي  ناگزیزیم
  .فراهم نخواهد شدنوع  از این ي»نقد«

هاي اضطراري و تصویب قانون اساسی، انتخابات  تدویر کنفرانس بن، لویه جرگه« :ن نوشته شده استسازما ۀبرناممقدمه در 
ا ه حقوق زن و مرد، ایجاد دهبرابري ، ریاست جمهوري، انتخابات پارلمانی و مفاهیمی چون دموکراسی، آزادي بیان، آزادي مطبوعات

پوشان امریکایی و غیر  هایی اند که چکمه ریکایی و ناتو از مفاهیم و پدیدهباز امغیره در پناه هزاران سرحزب و نهاد مدنی، بازار آزاد و
. دهند امریکایی براي کشور ما عنوان کردند که تمامی آنها جز خدمت به منافع امریکا و کشورهاي دیگر امپریالیستی، کاري انجام نمی

  ».کشور ما می باشدامریکایی در هاي  گذاردن مهر تأیید بر پروژه حقیقتها با شنیدن چنین مقوالتی در   اي از چپی  ذوق زده شدن عده
هاي نیولیبرالی اشغالگرانه   دیدن مفاهیم و پدیده آیا عده اي از چپی هاي سابق با شنیدن و«می کند که » نقد«» حزب« و

ش مهمی از رژیم دست نشانده را تشکیل هاي سابق تسلیم شده به اشغالگران بخ  ستان صرفاً ذوق زده شده اند؟ چپیستی در افغانیامپریال
حتی اگر از تسلیم شدگان سابقاً چپ بگذریم و تسلیم طلبان یا  ...نمایند  می يهاي مهمی در خدمت به اشغالگران باز  دهند و نقش  می

اینها نیز تا حد . و نیستنبوده » ذوق زده شدن«بینیم که موضوع صرفاً   دهیم، در مورد آنها نیز میقرار نیمه تسلیم شدگان را مورد توجه 
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گی تسلیم طلبانه نمایند و به گردانند  ایی و متحدین شان در عمل خدمت میهاي امریک  اشغالگرانه امپریالیست» هاي  پروژه«زیادي به 
  ».مصروف هستند» ها  پروژه«این 

. ها صحبت کرده ایم اي از چپی  هعد بلکه از ذوق زده شدن چیزي نگفته ایم،» از چپی هاي سابق«ما اوالً، یادآور می شویم که 
شکی وجود ندارد که این « :کند، ولی به خود حق می دهد که بنویسد انتقاد می» ذوقزدگی«استفاده از  ما را به خاطر» حزب«ثانیاً، 
 براي بسیاري از نیروهاي بورژوایی و خرده بورژوایی و }وغیره سازي، حقوق بشر، دموکراسی  آزادي زنان، دولت{ها  وعده

  )تکیه از ماست( .»بوده و هست گوشنوازدارند، » چپی ادعاهاي«روشنفکران در کشور ما، به شمول کسانی که بعضی 
شده و مهر تأیید » ق زدهذو«که با شنیدن چنین مقوالتی  است» حزب« اکنون و »ساما«و  »رهایی«ی از نوع یمنظور ما چپ هاثالثاً، 

موافقیم ما ، استچقدر در انجوایزم غرق » چپ«س از گذشت چهار سال و دانستن این که این پولی . زنند هاي استعماري می بر پروژه
  .بعدي سازمان به آن رسیدگی خواهد شد ةدر کنگر ست بوده که مطمئناًربه جاي تسلیم طلبی، ناد» ذوقزدگی« اصطالح که استفاده از

ما توسط نیروهاي ایاالت متحده امریکا اشغال شده است، در شرایطی که کشور « :استتذکر رفته سازمان  ۀبرناممقدمه در  
ولوژي یتوار بر ایدسازمان انقالبی افغانستان راهی جز مبارزه با آن نداشته و این مبارزه ممکن نیست تا تشکیالت قوي، مستحکم و اس

تن تشکیالت منضبط، متشکل کردن افراد دارد، ساخ  لذا اولین گامی را که سازمان انقالبی افغانستان بر می. مارکسیستی نداشته باشد
مبارزه در شرایط کنونی . هاي چپ انقالبی خواهد بود ها و گروه ها و وحدت اصولی با سازمان پراکنده در جنبش، سازماندهی توده

جاسوس و کشور جهان در افغانستان با هزاران  37، زیرا از یک طرف حضور امپریالیزم امریکا و تدشوارتر از هر زمان دیگر اس
در صورت احساس خطر به شکار انقالبیون خواهند پرداخت و از سوي دیگر حاکم بودن نیروهاي مذهبی در هر  هاستخباراتچی ک

دانند و به حق  دون اندیشه افغانستان می  افراد وابسته به جنبش چپ مائوتسهگوشه و کنار کشور که اولین دشمنان شان را نیروها و 
  ».افزاید  ما می ةاکتر اند، بر دشواري کار و مبارزها از همه خطرن  اي گویند که شعله  می

ناممکن دانستن این مبارزه بدون تشکیالت قوي، مستحکم و استوار بر ایدئولوژي مارکسیستی قطعاً «باور دارد که  »حزب«
د در واقع در جریان پیشبر. یش بردتوان مبارزه علیه اشغالگران و دست نشاندگان شان را طبق توان پ در هر حالتی می. نادرست است

هرچه بیشتر بر ایدیولوژي مارکسیستی پیش  بطرف قوي شدن، استحکام یافتن و استوار شدن ـ باید ـ همین مبارزه است که می توان و
اي علیه   پیش شرط قرار دادن موجودیت یک تشکیالت قوي، مستحکم و استوار مارکسیستی براي پیشبرد هر نوع مبارزه. رفت

به این معنی است که این سازمان در شرایط فعلی هیچ برنامه نظري و عملی » ...سازمان انقالبی«اشغالگران و رژیم دست نشانده توسط 
ت قاطع این سازمان از مبارزاتی دیگري جز تقویت و استحکام تشکیالت خود نداشته باشد و این باز هم وجه دیگري از عدم گسس

  ».است» هاییسازمان ر«هاي  تسلیم طلبی
 اش را فراموش کرده،»سرسختی«، شود  وقتی با ما روبرو می ،است دنباله روي و اکونومیزم» سرسخت«که مخالف » حزب«این 

این حکم  بر اساس. ولوژي مارکسیستی مبارزه قطعاً ممکن استیاستوار بر اید کند که بدون تشکیالت قوي، مستحکم و  حکم صادر می
معبر اي که از  اما در مبارزه ،مردم را هدایت کرد هاي خودجوش  و جنبش اسیونالیستی و استقالل طلبانههاي محض ن حرکتتوان   می

محدود کرده استقالل رسیدن به اش را تا »مبارزه» «حزب«اگر  .مطلقاً نادرست است، گذرد  انقالب دموکراتیک نوین به سوسیالیزم می
» استقالل«حرکت کند و در فرداي با طالبان » همسویی«ولوژي مارکسیستی در یاید سازمان مستحکم و استوار بر تواند بدون  است، می

در رسیدن به سوسیالیزم  تامبارزه علیه اشغال را ولی سازمان انقالبی افغانستان که  .بندده، در خدمت بورژوازي کمر بنفس راحت کشید
ولوژي کمونیستی این امر بزرگ را ینضبط، مستحکم و استوار بر ایدن مبدون داشتن سازما تواند ، نمیاش قرار داده است  سر لوح برنامه
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ایجاد سازمانی از : عملی ما عبارت است از ۀترین وظیف نخستین و ضروري«آموزیم که  رو ما از لنین می از همین .برساندفرجام به 
  ».سیاسی باشد ةکاري در مبارز  مین انرژي، پایداري و ادامهأانقالبیون که قادر به ت

کارگر از وظایف مرکزي و مبرم  ۀتالش در جهت ایجاد حزب طبق« نوشتیم که» به پیش«اول  ةبر بنیاد همین اصل در شمار 
سازمان ماست، زیرا بدون تشکیل چنین حزبی، هیچ سازمانی قادر به رهبري زحمتکشان نبوده، بدون آن پیروزي انقالب دموکراتیک 

سازمان  ةغاز مبارزبه هیچ صورت مانع آ کارگر ۀایجاد حزب طبق عدم اما» .باشد ناممکن می ه سوسیالیزم و کمونیزمنوین و رسیدن ب
هرگاه براي نبرد خلق شرایط مساعد گردد، ولی به امر عظیم تشکیل حزب دست  ...« :تواند و از همین رو سازمان معتقد است شده نمی

پیشاهنگ را ساخت و اعضاي توان   زیرا در چنان شرایطی بهتر می نیابد، هرگز این آغاز را به چنان فرصتی موکول نخواهد کرد،
  ».اي جا خواهند گرفت  سازمان در میان آتش و خون از آزمون سختی خواهند گذشت و در حزب پرولتري زبده و آبدیده

 پهلوي مبارزهاگر شرایط کنونی قسمی است که در  ...« :در ادامه در مورد شرایط علنی و دشواري مبارزه می نویسد »حزب«
توان گفت که   از شرایط علنی موجود است، پس نمیهاي تشکیالتی یک سازمان انقالبی با استفاده  مخفی، امکان گسترش شبکه

پس در شرایط فعلی نظراً و عمالً و تا حد معینی استفاده از اشکال علنی ... مبارزه در شرایط کنونی دشوارتر از هر زمان دیگر است
دهد و نه  ل مییت و در واقع همین وضعیت، جنبه خطرناك شرایط فعلی براي منسوبین جنبش چپ افغانستان را تشکمبارزه ممکن اس

ها   شکار انقالبیون توسط امپریالیست در واقع باید گفت که شیوه عمده فعلی. خطر فوري شکار قهري انقالبیون توسط نیروهاي مذهبی
نادیده گرفتن این خطر عمده موجود توسط ... است و نه تیر و خنجر» دام و دانه«فاده از مربوط به رژیم دست نشانده، است مرتجعینو 
  ».است» سازمان رهایی«خود وجه دیگري از گسست غیر قاطع این سازمان از تسلیم طلبی » ...سازمان انقالبی«

بارزه در شرایط کنونی دشوارتر از هر زمان دیگر م ،با وجود استفاده از شرایط علنی که دارد قاطعانه باور سازمان انقالبی افغانستان
برند  را پیش می» انقالب جهانی«کنند و آنانی که   دشواري این مبارزه را آنانی که در کشور حضور دارند به خوبی احساس می .است

در ان جاسوس و استخباراتچی ها با هزار امپریالیست که ه استنوشت خود ۀسازمان در برنام. آگاه نباشنددشواري این مبارزه ممکن بر 
خطر فوري «به غلط از تصور خود را جاي بحث ما گذاشته و » حزب« اما ، به شکار انقالبیون خواهند پرداخت،صورت احساس خطر
انقالبیون توسط شیوه عمده فعلی شکار «ایم که   نگفته یما هیچ جای .کند مییروهاي مذهبی صحبت توسط ن »شکار قهري انقالبیون

حاکم بودن  ...« :یما هما در مورد نیروهاي مذهبی نوشت .است »توسط تیر و خنجر ها و مرتجعین مربوط به رژیم دست نشانده الیستامپری
دون اندیشه افغانستان   نیروهاي مذهبی در هر گوشه و کنار کشور که اولین دشمنان شان را نیروها و افراد وابسته به جنبش چپ مائوتسه

در شرایط ما «گوید که   نمی» حزب«نادرست است؟ مگر خود ن حرف کجاي ای» .افزاید می ما ةشواري کار و مبارزبر د، ...می دانند
شمشیر انتی کمونیزم در دست سیاست دینی اسالمی  همینآیا  ».سیاست دینی اسالمی حاکم شمشیر انتی کمونیزم را در دست دارد

  زد؟سا  دشوارتر نمیها   براي کمونیست مبارزه را حاکم،
اشغال زیر نام دموکراسی و پلورالیزم به : ه است، زیراشوارتر شدداز هر زمانی مبارزه  ،در شرایط کنونیکه  داریمقطعاً باور  ما

هاي بازسازي،  به دموکراسی، پلورالیزم، انجوایزم، پروژه هایی از نوع شما در شرایط اشغالی»چپ«وقتی  .افزاید یدشواري کار م
هاي »چپ«وقتی  ؛سازد  می ترها دشوار  مبارزه را براي کمونیستطلبانه  د، این عمل تسلیمنکن سر خم می ...و اريهاي استعم  کنفرانس

وقتی عوامفریبی و  ؛شود دشوار می د، مبارزه واقعاًنکن را تکدي می» استفاده از تضادها«ي غربی ها  تا قصر سفید و سفارت »رهایی«
هاي ناکافی براي   کمکاز » حزب«وقتی  ؛شود  شود، مبارزه دشوار می می مبدلتی به فرهنگ پلورالیس» چپ«دروغگویی میان 

، مبارزه در مسیر دشوارتري کند را باال می» جنگ خلق«و به دروغ شعار  دهد هاي بازسازي امپریالیستی گالیه و شکوه سر می پروژه
دوزند و مردم را گمراه  می» اري با امپریالیزم امریکاهمکها و بشریت چشم امید به   در سرنوشت خلق«ها »چپ«وقتی  ؛گیرد قرار می
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آیند، و وقتی  ها گرفتار می غربی» دام و دانه«و ساما در ی از نوع شما، رهایی یها»چپ«وقتی  ؛افزاید ما می ةکنند، به دشواري مبارز  می
، آنانباش بیون، دفاتر کاري شان، اپارتمان بودومستقیم انقال د به معرفی غیرنکن د، یکراست شروع مینخورد» دانه«د و نافتاد» دام«در 
   .افزاید  ما می ةبر دشواري مبارزقطعاً ، »او کی رهبر سازمان انقالبی خواهد بود«هاي مستعار و اصلی شان و اینکه بعد از   نام

. داند  از همه خطرناکتر می کارگر ۀرا براي طبق ناس آنلی که انگیروبرو هستیم، اپورتونیست ها» شرافتمند«ما با اپورتونیست هاي 
هاي   جنبش کارگري را تابع خود سازند جز از این راه که هدف«توانند   لنین نمی ۀی روبرو هستیم که به گفتیها  ما با اپورتونیست

اه که سوگند یاد ها را به خود جلب نمایند جز از این ر اعتماد توده}نمیتوانند{ نآنا. انقالبی و تاکتیک انقالبی را در گفتار قبول نمایند
ها هزار نیروي اشغالگر، جواسیس و   ده و این ؛»...فقط تدارکی براي انقالب پرولتاریایی است» آمیز مسالمت«کارهاي  هنمایند گویا کلی

هاي مذهبی، شرایط مبارزه را دشوارتر ساخته است و به هیچ صورت با شرایط جنگ علیه  استخباراتچی، دولت پوشالی و فاشیست
رزمید  وقفه می  بخش بی در سنگر رهایی جنگ علیه سوسیال امپریالیزمچپ انقالبی در  .پریالیزم شوروي قابل مقایسه نیستام سوسیال

گیر نکرده  هاي آن بی و پروژه .جی .کی» دام«چپ انقالبی در  ؛اختدپر  نمی» استفاده از تضادهاي دشمن«و در قصر کرملین به تکدي 
چپ از حلق  هاي روبلی»دانه« سوسیال امپریالیزم شوروي گالیه نداشت و» هاي ناکافی کمک«از اي جنبش چپ   هیچ شعلهبود و 

  .رود  ، اما اکنون وضعیت با همین دشواري به پیش میرفت فرو نمیانقالبی 
 ۀنستان با مطالعزمان انقالبی افغاسا« :است آمده  برنامه مقدمۀدر  .به مسئله استفاده از شرایط علنی اشاره کنیم استهمینجا بهتر 

ایط علنی براي مخفی و زیرزمینی تا حد امکان از شر ةخص از اوضاع مشخص، در کنار مبارزدقیق شرایط کنونی کشور و تحلیل مش
سازمان با اینکه « که است بیان شدهشانزدهم  ةآن در ماد تعقیببه و  ».اش سود خواهد برد  هاي سازمان و تشکیالتی گسترش شبکه

آورد، به این باور است که  براي کار مخفی به حساب می یهاي علنی را سرپوش داند و فعالیت اصل اساسی سازمانی میهانکاري را پن
 ۀخدمت به امپریالیزم، ادامهاي اشغال، کاربردي جز  و دموکراسی لیبرالی در زیر چکمه مدنی، پلورالیزم، انجو ۀجامع چون یمقوالت

هاي بورژوایی با این تبلیغ که گویا ترقی  تیاد و تن فروشی نداشته، تیوریسنفقر، بیکاري، اع ۀاشاعهاي عمیق طبقاتی،   استثمار و تفاوت
 در حالی. دهند  جهادي و غیر جهادي را افزایش می و تعالی جامعه در پرتو این مقوالت میسر است، عمر اشغال و حاکمیت جنایتکاران

  ».رسند که اشغال کشور ما به پایان برسد و استثمار برچیده شود می هاي نامراد ما زمانی به خوشبختی و تعالی که توده
 :دارد يهاي منحصر به فرد و از اصل پنهانکاري برداشت می داند» خطر عمده«و » دام و دانه«استفاده از شرایط علنی را  »حزب«

دشمنان  شده و در میدان نبرد انقالبی علیهو منسوبین آن قصد دارند که هیچگاهی از حالت مخفی خارج ن» ...انقالبی سازمان«آیا «
اصل فنی نماییم، بلکه به مثابه یک  ساسی تشکیالتی مطرح نمیبه هر حال، ما پنهانکاري را به مثابه اصل ا« ،»انقالب قد علم نکنند؟
و  ورالیزم، انجوهاي علنی به صورت توام با مقوالتی چون جامعه مدنی، پل طرح موضوع فعالیت« ،»نگریم  تشکیالتی به آن می

» ...سازمان انقالبی«تواند داشته باشد جز اینکه   چه معنی است؟ هیچ معنی دیگري نمیهاي اشغال، به   دموکراسی لیبرالی در زیر چکمه
سترش به خاطر گ» ...سازمان انقالبی« ...داند  ها مربوط می  از این عرصه» تاکتیکی«هاي  ها و استفاده  هاي علنی را به این عرصه  فعالیت

داند و   را مجاز میهاي جامعه مدنی خفی خود، کار براي انجوها و نهادهاي م خود و به خاطر پوشش دادن فعالیت شبکه تشکیالتی
هاي علنی   فعالیت« ،».پردازد راي گسترش شبکه تشکیالتی خود، می، ب»مجاز«نیز حتی در سطح رهبران طراز اول خود به این کار   عمالً

هاي علنی مبارزاتی در شرایط   فعالیت ...هاي مخفی مبارزاتی در نظر گرفته نشود رفاً سرپوش یا پوششی براي فعالیتمبارزاتی نباید ص
  »...آورد هاي مردم را وجود می چانس رابطه و پیوند وسیع با تودهحاکمیت استبداد و سرکوب به این خاطر مورد نیاز است که 

ما به فعالیت علنی از . اپورتونیستی تقسیم کرد دیدکمونیستی و فعالیت علنی از  دیداز فعالیت علنی را می توان به فعالیت علنی 
محدودیت «که یکی از طریق آن  سپاریم می» ساما«و » رهایی«و » حزب«اپورتونیستی را به  دیدو  نگریم  کمونیستی می دید
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و سومی بپردازد ها »رفاقت«به تداوم » حزب«و مثل  گیردار کبه » استفاده از تضادها«را براي  دهد، دیگري آناش را گسترش »التییتشک
اش این است که در  کسی که در عمل فراموش کند که وظیفه«ما باور داریم  .مورد استفاده قرار دهداش »علنی احزاب«را براي  آن

از لنین و » نیست ل عمومی دموکراتیک در پیشاپیش همه باشد، آن کس سوسیال دموکراتیگونه مساطرح و تشدید و حل هر
 ااهد که بخو  علنی است که خصوصاً از ما می  تلفیق کار علنی و غیر آنمبرم ماست که از دو مسئله دفاع کنیم و  ۀوظیف« :آموزیم  می
تر، با معیارهاي   ل کم اهمیتیدفاع از موضع حزب در باره مسا. معلنی مبارزه کنی حزب غیر» کم بها دادن به نقش و اهمیت«گونه هر
خواهد تا نسبت به آن دقت نظر   در چارچوب قانونی، دقیقاً یک ضرورت است که بخصوص از ما می تر، در موارد خاص و  عادلمت

 ۀین نبرده و از خصلت مبارزه جویانمبارزه، محتواي آنها را از ب ۀرها زده نشود، تا شکل تغییر یافتداشته باشیم تا سر و ته این اهداف و شعا
  »...نمایددف تاریخی پرولتاریا را تحریف ندورنماي تاریخی و ه آنها نکاهد، و نیز

ما با صراحت  لنین به آن اشاره کرده است؟د که یخالف آن چیزي بیاور ۀد نمونیتوانمی  حالتا ما  سازمانعلنی  ةدر مبارزآیا 
دانیم، چیزي که   ش بخش حزب میرا قانونی کردن بخ ، زیرا آنهستیم هاي قانونی مخالف با تشکیل سازمانکنیم که  می ماعال

  .دهند  انجام می) دولتیهاي غیر سازمان(و انجوها  »حزب علنی«ها توسط »چپ«شماري از 
ت أوریک آن نشیگویی که از ورشکستگی ت مرض تناقضبر بنا» حزب«این  ؟مخالف استفاده از شرایط علنی است» حزب« آیا

توانیم از طریق پیشبرد مخفی و نیمه  ما می« :نویسد در سند دیگري می، یط علنینامیدن استفاده از شرا» دام و دانه«کند، ضمن   می
ها ببریم و در این موارد به روشنگري بپردازیم و در پراتیک   خود را، حداقل از جوانب معینی، در میان توده ۀها، برنام مخفی این فعالیت

در این موارد ضرور است که . ها نشان دهیم ها به توده ا و رویزیونیسته سوسیال امپریالیست ۀاتی روزمره تفاوت آن را با برناممبارز
   ».هاي غیر قانونی و نیمه قانونی، را نیز مورد مطالعه قرار دهیم هاي نسبتاً علنی، اعم از فعالیت انات فعالیتحتی امک

 اما ها است،  رابطه و پیوند فشرده با توده جاداست که ضمن موارد دیگر، هدف از فعالیت علنی ای موافقاینکه  با »سازمان انقالبی«
 ...سازمان انقالبی«: را بار دیگر بخوانیم» حزب صدر«ید دروغ شاخدار یبیا. چگونه برخورد کند» حزب«این که با دروغگویی  داند  نمی

دهاي جامعه مدنی را و نهاکار براي انجوها  هاي مخفی خود، به خاطر گسترش شبکه تشکیالتی خود و به خاطر پوشش دادن فعالیت
  »...پردازد راي گسترش شبکه تشکیالتی خود، می، ب»مجاز«نیز حتی در سطح رهبران طراز اول خود به این کار  داند و عمالً مجاز می

بردن در سیاست تظاهر وجود قدرت است و به کار روش شرافتمندانه لنین می گوید که  !قیاس به نفس خوب نیست» صدر«آقاي 
سازمان انقالبی از این . شود برگزیده، سستی او بیش از پیش برمال می» صدر« روشی کهبا . سستی است ۀنگ در سیاست نشانفریب و نیر

د و با مدارك و دهرا در اختیار جنبش قرار  »سازمان انقالبی«نجوهاي لطفاً اسناد ا ید،گو  اگر دروغ نمیخواهد که   اکیداً می» حزب«
به خاطر گسترش کار براي انجوها و نهادهاي جامعه مدنی (» مجاز«بر طراز اول سازمان ما عمالً به این کار که کدام ره دسازثابت  اسناد

 ۀهاي جامعروي ساختار انجویی و ساختارهاي نهاد »سازمان انقالبی«کدام کار تشکیالتی که  نمایدپردازد و ثابت   می) شبکه تشکیالتی
  !»صدر«ز خود حدي دارد، آقاي غلط گویی هم ابهتان و مدنی استوار است؟ 

لیل مشخص از بلکه با تح ادامه پیدا کند» آخر«نیست که تا » درفشی» «حزب« ۀسازمان مثل برنام ۀه برنامباید بداند ک »حزب«
ر ها را در نظ  لیست نیستیم که روند حرکی پدیدهآ ما دگماتیست و ایده .شود  آن افزوده می غنايخورد و بر  اوضاع مشخص تغییر می

رود، چنانچه براي حزب بلشویک یک اصل جدي به   با درنظرداشت شرایط امروزي، پنهانکاري براي ما اصل مهم به شمار می. نگیریم
و  ولی با تغییر اوضاع ؛»کاري بسیار شدیدپنهان: بش ما باید عبارت باشد ازیگانه اصل جدي سازمانی براي کارکنان جن« :رفت شمار می

   .در این مورد به همین اختصار کافی است. دیگر نیازي به پنهانکاري بسیار شدید نداشت حزب بلشویکر، بوپیروزي انقالب اکت
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ا بوده که با تحلیل مشخص از اوضاع مشخص براي تحقق . ل. سازمان انقالبی افغانستان معتقد به م« :است در مادة اول برنامه آمده
دموکراتیک نوین و  ۀدرت سیاسی، ایجاد جامعع از منافع زحمتکشان، در راه کسب قنماید و با دفا  کمونیزم، در افغانستان تالش می

 ۀولوژي طبقیبقاتی پرولتاریا را خیانت به ایدورزد و درین راه کوچکترین تبانی با دشمنان ط  گذار به سوسیالیزم و کمونیزم تالش می
  ».داند کارگر می

ی از جنبش ئحیث جزمنا در افغانستان ر خودبه حیث یک سازمان، تالش  به نظر ما تحقق کمونیزم یک مسئله جهانی است و ما
 پیگیر پرولتاریا ةرزو باور داریم که رسیدن به این هدف سترگ، با مبا ،دهیم انقالبی جهانی براي تحقق این مسئله جهانی انجام می

  .سیاسی آن است ةامکان دارد که سازمان ما نمایند
سازمان کمونیستی در اصل نماینده سیاسی و پیشاهنگ سیاسی طبقه کارگر است و نه نماینده یک حزب یا «و در مورد اینکه 

نماینده و پیشاهنگ سیاسی تمامی  هیچگاه نگفته کهما  سازمان .ما هم موافقیم »...سیاسی و پیشاهنگ سیاسی تمامی زحمتکشان
... «نویسد که  سازمان میوقتی  !؟استیشاهنگی پرولتاریا پمعادل » دفاع از منافع زحمتکشان» «حزب«آیا به نظر . استزحمتکشان 

سیاسی  ةنمایند سازمان انقالبیجز اینکه » داند  میکارگر  ۀولوژي طبقیبقاتی پرولتاریا را خیانت به ایدطکوچکترین تبانی با دشمنان 
که  نوشتیم می حتماً ،بودیم  ات زحمتکش میتمام طبق ةاگر ما نمایند تواند از آن استنباط شود؟ ي دیگري میاچه معن، استپرولتاریا 

در شماره اول » به پیش« در. دانیم  می» هاي طبقات زحمتکش  ولوژيیطبقاتی زحمتکشان را خیانت به ایدکوچکترین تبانی با دشمنان «
ترین آنها بوده، با حزب   پرولتاریا انقالبی }پرولتاریا، دهقان و خرده بورژوا{ در میان این سه طبقه« :مورد پیشاهنگ نوشته شده است

یم با توضیحات امیدوار» .دهد وسایل تولید به استثمار پایان میگیرد و با عمومی ساختن   اش رهبري انقالب را به دست می پیشاهنگ
  ! شده باشد »حزب«چیزي حاصل باال 

سپس گذار به انقالب  طی طریق مسیر طوالنی مبارزه براي پیروزي انقالب دموکراتیک نوین و«: ادامه می دهد» حزب«
المللی، پر از فراز و نشیب و مملو از پیچ و  سوسیالیستی در افغانستان و پس از آن حرکت به سوي جامعه جهانی بی طبقه به سویه بین

خم ها خواهد بود و نه یک مسیر صاف و هموار و از پیش اسفالت شده که شما بتوانید در آن به یک پیشروي پیوسته و بدون 
ین تبانی با دشمنان طبقاتی طبقه کارگر و طبقات دیگر غیر دشمن با طبقه کارگر، ادامه دهید، که اگر چنین کردید به کوچکتر

  ».ایدیولوژي طبقه کارگر خیانت کرده اید
» پیشوا« ۀا پنج پاراگراف را به تشریح  کلمبرخوردار است و بیشتر از چهار ت یکه در لغت جنگی از مهارت خاص» حزب«این  

ما تبانی را معادل خیانت . در ادبیات فارسی ناآگاه باشد» تبانی« ۀکلم ۀو خاینان اختصاص داده، چگونه ممکن است که در مورد بار منفی
چنانچه لنین . شود  احساس می دانیم، ولی باور داریم که در روند طوالنی مبارزه به سازش، که در خدمت انقالب باشد، نیاز  می
ها  حزب واقعاً انقالبی آن نیست که اعالم دارد هرگونه سازش غیر ممکن است بلکه هنگامی که سازش یک ۀوظیف« :گوید  می

اي   اش، وظیفه  اش، هدف انقالبی  اش، طبقه  ها، نسبت به اصول  شود، حزب باید قادر باشد در جریان تمام سازش ناپذیر می اجتناب
توان   نمی» تبانی«که در  هایی استچیزها  و این» .زي در انقالب، وفادار بماندرومردم جهت پی ةراه انقالب دارد و به آموزش تود که در

   .سراغ کرد
هاي  تیر و ستون را بدزد و با چوب«المثل چینی  ضرب. به دور نمانده است» نقد« از تیغاز مواردي است که  نیز متحد ملی ۀجبه

ي در مورد بافت درینجا تذکر«: آغاز می شودچنین » نقد« .کند پیدا میواقعی مصداق » نقد«در مورد » ها را عوض کن  پوسیده آن
ستون فقرات جبهه متحد انقالبی در مرحله . در مرحله انقالب دموکراتیک نوین الزم است }ملی{متحد انقالبی  هطبقاتی اساسی جبه

  ».رژوازي ملیانقالب دموکراتیک نوین، اتحاد طبقه کارگر و طبقه دهقان است و نه اتحاد طبقه کارگر و بو
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 که است تذکر دادهش خود سند مورد بحث،در که  برد  از یاد میفراموشکاري مبتال شده، مزمن مرض  هب» حزب« که ییاز آنجا 
از اینها گذشته، انقالب دموکراتیک نوین در ... ئی با بورژوازي ملی ضرور است  نقالب دموکراتیک نوین اتحاد جبههدر مرحله ا«

  »...ب بورژوا دموکراتیک استاصلیت خود یک انقال
ازي ملی با بورژواتحاد ( ملی متحد ۀرا با جبه) و خرده بورژوازي انهقانپرولتاریا، د(انقالب  ۀنیروي محرک» حزب« فکر می کنیم

وقتی انقالب دموکراتیک نوین در اصلیت خود یک انقالب . کند  خلط می )ضد امپریالیزم يهاو نهاد احزاب ها و و تمام سازمان
 تواند؟  می بودهس آن پرولتاریا قرار دارد، چه أوري مشترك طبقات انقالبی که در رآن جز دیکتات ايباشد، معنبورژوا دموکراتیک 

دیکتاتوري پرولتاریا در کشور ما بر اساس اتحاد کارگران و (سازد  را می ها انقالب تمامکارگر و دهقان ستون فقرات  ۀاتحاد طبق
بدون وجود این اتحاد ممکن نبود کارگران و دهقانان به پیروزي بر . اساسی جمهوري شوراها است ۀاین اولین پای. انان به وجود آمددهق

یا نیمه ـ نیمه فیودالی   ي مستعمرهمتحد ملی که مختص کشورها ۀاما در مورد ترکیب جبه ،)ستالین ـ  دنسرمایه داران و مالکان نایل گرد
آن را  »امحک«نه آن طوري که کارگر با بورژوازي ملی است،  ۀت طبقوحد آن گفت که مضمون باید  ،ـ نیمه فیودالی است  مستعره

ترین نیروي انقالب دموکراتیک   کارگر و همچنین عمده ۀدهقان متحد اصلی و طبیعی طبق ۀطبق. داند کارگر و دهقان می ۀوحدت طبق
متحد طور مستقل با بورژوازي ملی ه به همین سبب دهقانان ب و باشد  کارگر می ۀانقالب بر دوش طبق ۀرهبري پروس نهایتاًکه نوین است 

پرولتاریا اینست که این  ۀدر اینجا وظیف«: گوید  متحد می ۀقالب دموکراتیک نوین در مورد جبهدون معمار ان مائوتسه .شوند  نمی
ها و دیکتاتورهاي  هاي بروکرات  زم و دولتمتحدي علیه امپریالی ۀرا از نظر دور ندارد و با آن جبهکیفیت انقالبی بورژوازي ملی 

مناسبات طبقاتی را در چین تغییر داده و بورژوازي و حتی  جاپانتضاد میان چین و « ،دموکراسی نوین ـ ».نظامی تشکیل دهد
شان یک د آنها و درون احزاب دیکتاتورهاي نظامی را هم با مسئله هستی و نیستی مواجه ساخته است، بطوریکه در روش سیاسی خو

را  جاپانیمتحد ملی ضد  ۀایجاد جبه ۀحزب کمونیست چین و خلق چین وظیف این امر در برابر. شود  تغییر تدریجی مشاهده می ۀپروس
و در برابر دشمن خارجی  گیرد متحد ما بورژوازي و تمام کسانی را که هوادار دفاع از میهن اند، در بر می ۀجبه. دهد قرار می

دهقانی  ـ آیا شعار جمهوري دموکراتیک کارگري« ،».تواند به انجام برسد این وظیفه نه فقط باید بلکه می. اشدب  مظهر وحدت ملی می
ویژه بورژوازي بزرگ خود را از انقالب کنار ه از آنجا که بورژوازي و ب. اعالم کرده بودیم، اشتباه بود؟ خیر، اشتباه نبود که ما قبالً

دشمن خلق مبدل گردید، از نیروهاي محرك انقالب فقط پرولتاریا، ه ودالی بیها و نیروهاي ف ریالیستو با پیوستن به اردوي امپکشید 
یگانه حزب انقالبی باقی ماند؛ و بدین ترتیب وظایف  ۀاقی ماندند؛ حزب کمونیست به مثابدهقانان و خرده بورژوازي شهري ب

جمهوري دموکراتیک نوین داراي چه  ...عنی حزب کمونیست افتادی چین یدوش یگانه حزب انقالبه سازماندهی انقالب ناگزیر ب
ترکیبی خواهد بود؟ این جمهوري تشکیل خواهد شد از پرولتاریا، دهقانان، خرده بورژوازي شهري، بورژوازي و تمام عناصري که در 

ویژگی . ب ملی و دموکراتیک استکشور موافق انقالب ملی و دموکراتیک است؛ این جمهوري مظهر اتحاد تمام این طبقات در انقال
بار دیگر با ما ونی امکان این هست که بورژوازي ، زیرا در اوضاع و احوال کناین اتحاد استه ازي بوبارز این اتحاد پیوستن بورژ

د و براي را جلب کن شرکت جوید؛ حزب پرولتاریا نباید بورژوازي را طرد نماید بلکه باید آن جاپانهمکاري کند و در مقاومت علیه 
چین در دوران مقاومت  وظایف حزب کمونیست ـ ».مشترك پیوند اتحاد ببندد ةنقالب چین مجدداً با آن در مبارزکمک به پیش راندن ا

   علیه جاپان
تحد م ۀماده به جبه چهارسازمان در  ۀدر برنام .متحد ۀجبه ۀاز جمله در زمین ،مکرراً در آینۀ خود می بیندما را تناقض گو،  »حزبِ«

در انقالب دموکراتیک نوین، پرولتاریا نیروي رهبري کننده است که با متشکل « :است آمدهچهارم برنامه  ةدر ماد. اشاره شده است
و تجرید ) بورژوازي ملی(ابینی نو خرده بورژوازي با گسترش نیروي خودي، جلب نیروي بی) به عنوان نیروي عمده(نمودن دهقانان 
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پرولتاریا جهت استفاده از تضاد میان « :هشتم آمده است ةدر ماد ،».سازد  ه پیروزي انقالب را هموار میدشمن به اعلی درجه را
هاي انقالبیون و به راه انداختن  شود، اما فعالیت  بورژوازي ملی و امپریالیزم و تجرید دشمن به اعلی درجه با بورژوازي ملی متحد می

: دارد بیان می صراحتبا دوازدهم  ةماد ،».گردد اي نمی  به ساختن چنین اتحاد و جبهه انقالب دموکراتیک نوین به هیچ وجه موکول
تشکیل حزب، ارتش . سازمان ما معتقد است که جهت به فرجام رساندن انقالب دموکراتیک نوین به سه سالح انقالب ضرورت است«

متحد سفید و ضد انقالبی ضروري بوده، بدون  ۀش و جبهازي امپریالیزم، حزب، ارتمتحد ملی ابزارهایی اند که جهت براند ۀجبهو 
چهاردهم  ةو در ماد ».شهرها از طریق دهات را به فرجام برساند ةمان ما نبرد مسلحانه و راه محاصرچنین ابزارهایی ممکن نیست ساز

تشکیل این جبهه چیزي جز  .متحد ملی یکی از ابزارهاي دیگر انقالب دموکراتیک نوین است ۀکیل جبهتش«: توضیح داده شده است
   »...وحدت پرولتاریا با بورژوازي ملی نیست

پرولتاریا با جلب «در این چهار ماده خالصه شده است که . ما در این چهار ماده موردي را نیافتیم که مبین تناقض گویی باشد
راه هاي انقالبیون و به   فعالیت ...« ،»هموار می سازدو تجرید دشمن به اعلی درجه راه پیروزي انقالب را ) بورژوازي ملی(نیروي بینابینی 

انقالب  فرجام رساندن به جهت«، »گردد اي نمی  چنین اتحاد و جبهه انقالب دموکراتیک نوین به هیچ وجه موکول به ساختن انداختن
ممکن نیست سازمان ما نبرد ) در مقابل ابزارهاي سفید(هایی رازبدون چنین اب... نقالب ضرورت استدموکراتیک نوین به سه سالح ا

 برنامه سازمان را ةاین چهار مادتواند تناقض گویی   می» حزب«آیا  .»شهرها از طریق دهات را به فرجام برساند ةمسلحانه و راه محاصر
متحد  ۀهنظر سازمان در مورد جبیکی  :متحد ملی نشده است ۀمهم در مورد جبه ۀنکت متوجه دو» حزب« فکر می کنیم که نشانی کند؟

» حزب«کیداً از ا .»انقالب دموکراتیک نوینفرجام رساندن به « و دیگري در» ک نوینراه انداختن انقالب دموکراتیبه « در زمان
واقعاً و بعد قلم را به جوالن درآوردن  نسطح خواند چنین .یا نویسندگانش توجه الزم نماید و» نویسنده«خواهیم به سواد خواندن   می

  .دردناك است
، نگفته» تحاد با بورژوازي ملی براي پیشبرد مبارزه براي انقالب دموکراتیک نوین را یک پیش شرط قطعیا« در هیچ جا ماسازمان 

مگر . شود ته میالزمی دانس، سه ابزار سفیددر مقابل  سه ابزار سرخانقالب دموکراتیک نوین  فرجام رساندن به براينوشته ایم که  اما
  !آن واقعاً جدي و نگران کننده است »وریکیرخوت ت«اگر بلی، در این صورت مرض  ؟کند  می سواي این فکر» حزب«

انقالب چنین گفته شده  ۀدر این ماده در مورد مرحل. قرار داده است» نقد« زیر ذره بیننیز سازمان را  ۀسوم برنام ةماد» حزب«
سرنگونی (و دموکراتیک ) بیرون راندن اشغالگران(وظیفه، ملی دموکراتیک است که با دو  ـ  انقالب ما، انقالب ملی ۀمرحل« :است

در . آید  جدا ناپذیر بوده، در یک مرحله به اجرا در می) ملی آن ارجحیت دارد ۀبا اینکه جنب(این دو وظیفه . گردد  تکمیل می) فیودالیزم
باشد که در شرایط  سیالیزم و گذار به کمونیزم مینیمه فیودالی، انقالب دموکراتیک نوین یگانه راه رسیدن به سو ـ  کشورهاي مستعمره

  ».سازد اصلی سازمان ما را می ۀکنونی وظیف
رند، بلکه کشورهاي نیمه فیودالی به انقالب دموکراتیک نوین نیاز ندا ـ  صرفاً کشورهاي مستعمره« :را می خوانیم» حزب» «نقد«

  ».اما چیزي بصورت گذار از سوسیالیزم به کمونیزم وجود ندارد... « ،»...ارندنیمه مستعمره نیز به چنین انقالبی ضرورت د ـ  نیمه فیودالی
ما با وضعیت کنونی  ۀبرنام و ریمدر چنین وضعیتی قرار نداما الاقل خارج از مکان و زمان کنونی زندگی می کند، » حزب«اگر 

نیمه فیودالی، انقالب دموکراتیک نوین یگانه راه  ـ عمرهدر کشورهاي مست«ذکر این که  .وضعیت ایرانبا نه مثالً  ارتباط دارد کشور ما
نیمه مستعمره و نیمه فیودالی  ما ۀکند و هرگاه جامع ت میأاز وضعیت کنونی ما نش» ...گذار به کمونیزم می باشد رسیدن به سوسیالیزم و

راتیک نوین یگانه راه رسیدن به سوسیالیزم و نیمه فیودالی، انقالب دموک ـ  در کشورهاي نیمه مستعمره«یم که نوشت  بود، حتماً می  می
که  باید گفت »چیزي بصورت گذار از سوسیالیزم به کمونیزم وجود ندارد... «که  ؛ اما در مورد بخش دوم»...باشد گذار به کمونیزم می
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 ۀجامع(جداگانه  ۀزم مرحلو کمونی )طبقاتی با شعار مشخص ۀجامع( جداگانه ۀکه سوسیالیزم مرحل ییااز آنج .چنین چیزي وجود دارد
مگر شما مخالف این گذار  .وجود داردشعار  جامعه و دو ، از اینرو منطقاً گذاري در میان این دواست )غیر طبقاتی با شعار مشخص

 وحدت بر« :کند  می باوري ما اشاره به این بی »افغانستان در یک حزب واحد متحد میشوند يمائوئیست ها« .کنیم باور نمی ؟هستید
عمل حزب  يرهنما و يایدئولوژ مائوئیزم به مثابه ـ  ملنینیز ـ ممارکسیز محور بر مشخصاً ،یسیاس - وحدت ایدئولوژیک يمبنا

گذار به کمونیزم هدف  انقالب سوسیالیستی و کمونیست افغانستان اساس قرارداده شد، انقالب دموکراتیک نوین برنامه حداقل حزب،
ایم که در  امروز ما به دورانی رسیده«: کنیم می نقلدون را به این گذار  مائوتسه ةاشارگذریم و   شما میاز  ».حزب تعیین گردید ینهائ

رود، به دورانی که اتحاد   داري، جهان هر روز عمیقتر در جنگ جهانی دوم فرو می و سیاسی سرمایه يهاي اقتصاد  آن بر اثر بحران
سراسر جهان را در مبارزه علیه جنگ  ةقادر است پرولتاریا و ملل ستمدیدرسیده و  گذار از سوسیالیزم به کمونیزم ۀمرحلشوروي به 

    دموکراسی نوین  ـ» ...داري رهبري کند و یاري دهد امپریالیستی و ارتجاع سرمایه
با ... « :جان سالم به در نبرده است» نقد«از کارگر نوشته شده، نیز  ۀدر مورد طبق که سازمان ۀپنجم برنام ةقسمتی از ماد

تولید و تجارت، این طبقه روز تا روز از کمیت و آگاهی بیشتري برخوردار  ۀي امپریالیستی در کشور ما و توسعها گذاري سرمایه
  »...اش را به عنوان رهبر انقالب ایفا خواهد کرد  خواهد شد و باالخره نقش

یالیستی در کشور ما و توسعه تولید و تجارت، طبقه کارگر پس باید منتظر بمانیم تا با سرمایه گذاري هاي امپر« :می نویسد» حزب«
  »...روز تا روز از کمیت و آگاهی بیشتري برخوردار گردد و باالخره نقشش را به عنوان رهبر انقالب ایفا نماید؟

هم از طرف  ها  گذاري  این پروسه همین اکنون ادامه دارد و این سرمایه. دعوت نکرده است شکیباییکسی شما را به صبر و  ،خیر
مس  برامپریالیزم چین تنها . اشغالگر مثل چین و هند صورت گرفته است  هاي غیر  هاي اشغالگر مثل امریکا و امپریالیست امپریالیست

راه آهن را تا بندر حیرتان و تورخم تمدید  ۀک باید شبکو براي غارت مس عین نمودهگذاري  عینک چهار و نیم ملیارد دالر سرمایه
گک چنگ و   و هند براي غارت معدن آهن حاجی ،است کردهگذاري  سرمایهنیز نفت و گاز جوزجان  بر در کنار این،چین . نماید

اند که  ساختهها پایگاه   و دههاي اشغالگر امریکا نیز براي انتقال اکماالت نظامی هزاران کیلومتر سرك   امپریالیست. دکن دندان تیز می
حقیقت  ۀمصاحبه با نشری مگر وقتی شما در. گردیده استو ساختمانی یعی از کارگران سرك سازي این باعث به وجود آمدن قشر وس

این مورد شامل . ئی به مسائل اقتصادي و شغلی مربوط است  ن موارد اعتراضات و مظاهرات تودهبیشتری«که  یدیگو می 1384در سال 
کنند، یا علیه  کارگران یا علیه بیکاري اعتراض می«، ».وغیره است... هرتبه تنقیص شد تظاهرات کارگران، دست فروشان، مامورین پائین

به این ترتیب این اعتراضات در اکثریت قریب به اتفاق موارد متوجه اشغالگران و رژیم دست ... دستمزد ناکافی و یا علیه اخراج از کار
امپریالیستی و در مجموع نظام اقتصاد  ۀهاي غارتگران يگذار  ان کنید؟ مگر جز اینست که سرمایهخواهید بی  ا می، چه ر»نشانده است

  ؟شود  این طبقات میبه اعتراضات و مظاهرات این آگاهی منتج  و بازار باعث آگاهی کارگران و زحمتکشان شده
بردن آگاهی میان آنان از وظایف ولی واضح است که  ،حمل می کند در خود را جنینیآگاهی  ياهر حرکت کارگري و توده  

باالخره مبارزات اقتصادي آنان به مبارزات سیاسی و  ،ها توده، زیرا با بردن آگاهی انقالبی میان رود  شنفکران انقالبی به شمار میرو
این روشنفکران انقالبی نیستند که آگاهی انقالبی را میان در شرایط کنونی  سفأبا ت ولی .خواهد شدکسب قدرت سیاسی منجر 

هاي آگاهی را در آنان شکل   که نطفه است زحمتکشان و بخصوص پرولتاریاآساي   زندگی دوزخن بلکه ای ،برند  کارگران می
با پوست و گوشت  زحمتکشانتوحش و درندگی اقتصاد بازار است که  ،ثمار، بیکاري، جنگ، غارت، چپاولاین استعمار، است .دهد  می

جنبش کارگري و  ؛یمهستها عقب  از این جنبش خیلی یم کهباید اعتراف کن ما .شود افزوده میبه آگاهی آنان کنند و  لمس می
هاي جنگ   هرچه قربانی«لنین  ۀگفتاینکه به  مختصر. ایم مانده عقب به شکل دردناك رود، ولی ما هنوز اعتراضات آن به پیش می
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روي حکومت و بورژوازي  ها به آرمان کارگري و ضرورت برگردانیدن سالح به  ه همان نسبت هم خیانت اپورتونیستفزونتر گردد، ب
آگاهی  ،با تمام توان از این جنبش عقب نمانیم و ما این است که ۀوظیفدرین میان » .هر کشور، براي کارگران روشنتر خواهد شد

  .کنیم پاره کارگر پاره ۀنزد طبق هر دو را» شرف بی«و » شرافتمند«هاي   انقالبی را در میان کارگران ببریم و ماسک اپورتونیست
حزب،  امپریالیزم،ابزارهایی اند که جهت براندازي  متحد ملی ۀحزب، ارتش و جبهتشکیل «که است دوازدهم آمده  ةماد در

این  يکجا دانیم  مین. خواند می» درهم و برهم«را این عبارت نویس » نقد«، اما »...ضروري بوده سفید و ضد انقالبی ۀارتش و جبه
» حزب«شود که  میدیده زیرا  ،توجه بیشتر کند» نویسنده«خواندن به سواد » حزب« نانچه گفتیمچ هتر استب. عبارت درهم و برهم است

  !استنیز مبتال » خواندن«رخوت  به بیماريوریک و پراتیک، یدر کنار بیماري رخوت ت
 ةد مسلحانه و راه محاصردارند نبر قصد» ...سازمان انقالبی« از قرار معلوم نویسندگان و تصویب کنندگان سند«می گوید که » نقد«

 بهوع سه سالح انقالب صرفاً به مثاشهرها از طریق دهات را توسط همین سازمان فعلی شان به فرجام برسانند و در ین مسیر به موض
  .نامد بینی اکونومیستی می ود مرکزرا سکتاریزم سخت جان و خ و آن »...نگرند هایی در خدمت به سازمان فعلی شان می  سالح

 »جهت به فرجام رساندن انقالب دموکراتیک نوین به سه سالح انقالب ضرورت است«نوشته است که » انقالبیان سازم«
 ۀازي امپریالیزم، حزب، ارتش و جبهمتحد ملی ابزارهایی اند که جهت براند ۀتشکیل حزب، ارتش و جبه« سکتاریزم آن کجاست؟

بدون « :است در ادامۀ سند آمده؟ دهیدرا نشان  عبارت فوق جانی سکتاریستی ختتوانید س میآیا » ...سفید و ضد انقالبی ضروري بوده
توانید بدون   مگر شما می» .شهرها از طریق دهات را به فرجام برساند ةمان ما نبرد مسلحانه و راه محاصرچنین ابزارهایی ممکن نیست ساز

ایم که این حزب منحصر به   گفته کجارود؟ ما  ب به حساب نمیمگر حزب از سه سالح انقالحزب نبرد مسلحانه را به انجام برسانید؟ 
 ۀسیس حزب طبقأما باور داریم که باید از طریق وحدت اصولی براي تماست و احدي حق ندارد به چنین کار سترگی دست بزند؟ 

و در کنار  فشاریم شان را میاصولی شود، ما صمیمانه دست  ةو سازمانی که موفق به چنین مبارزحال هر گروه  .کارگر مبارزه کنیم
موجود است  »حزب«کند که  فکر می نویس»نقد«ولی اگر ! نرم جان هم نه ،جان است  این نه سکتاریزم سخت .گیریم  همدیگر قرار می

جنبش یم تا امروز با هر عضو یگو میصادقانه . کوبد کند و آب در هاون می  شود، فقط هوا را گز می  و نیازي براي ایجاد آن دیده نمی
نیاورده است، چه رسد به حتی گروه به حساب تان را » حزب«آمده، هیچکس میان  به» حزب«بحث  هرگاه ،ایم انقالبی که روبرو شده

   !جمع باشدازین بابت دل تان . حزب
کارگر از وظایف اصلی و مرکزي سازمان  ۀتالش در جهت تأسیس حزب طبق« :سیزدهم نوشته است ةسازمان در ماد ۀبرنام

 يبه این خاطر، لنین پیشواي کبیر پرولتاریا. شود  ماست، زیرا بدون ساختن چنین حزبی، هیچ سازمانی قادر به رهبري زحمتکشان نمی
 ةرگر در جریان کار عملی و مبارزکا ۀحزب طبق .راز قدرت سالحی جز سازمان نداردپرولتاریا در پیکار براي اح: جهان گفته است

  .آید  دون اندیشه به میان می هاي مائوتسه لنینیست ـ  سیستولوژیک از وحدت مارکیاید
گرمی فشرده، معتقد به وحدت اصولی بوده به کند،   تحقق مارکسیزم کار می برايسازمان ما دست هر نهاد، حزب و فردي را که 

دن به وحدت اصولی را خیانت به سازمان ما نیاندیشی. کوشد و درین راه هرگز تن به معامله و سازش نخواهد داد  و در راه تحقق آن می
  ».داند مارکسیزم می

قادر به رهبري زحمتکشان » ...سازمان انقالبی« پس اگر حزب طبقه کارگر ساخته شد،« :می کند» نقد« را با این عبارتما » حزب«
  »شود؟  می

ایجاد : عملی ما عبارت است از ۀترین وظیف  نخستین و ضروري« :چنین هدایت می دهد نیز لنینو ما به همین باور هستیم ! بلی
ریزي محکم سازمان  پی از ااگر ما کار ر« ،».سیاسی باشد ةکاري در مبارز  مین انرژي، پایداري و ادامهأزمانی از انقالبیون که قادر به تسا
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هاي سوسیال  مین نموده هم هدفأالمجموع ت خواهیم توانست استواري جنبش را منحیث ،ار متشکل از انقالبیون شروع کنیماستو
رهبرانی  بدون سازمانی استوار از) 1این است که من جداً معتقدم که « ،»...هاي تردیونینی را  دموکراتیک را عملی سازیم و هم هدف

اي که خود به خود به مبارزه  توده ۀهر قدر دامن) 2د پایدار باشد، توان  کنند هیچگونه جنبش انقالبی نمی که کار یکدیگر را دنبال می
همان قدر لزوم چنین سازمانی  ،تر باشد ورزد وسیع دهد و در آن شرکت می  جنبش را تشکیل می ۀشود و پای  می جلب

  »...گردد  موکدترمی
ست قابل انتقاد ر، از لحاظ ایدیولوژیک چهار نکته ناد»...سازمان انقالبی«در جمالت نقل شده فوق از سند «: ادامه می یابد» نقد«

پرولتاریا در مبارزه براي «، مسئله اینکه »دون اندیشه  هاي مائوتسه لنینیست ـ مارکسیست«، موضوع »شواي کبیرپی« مسئله«. وجود دارد
  .»ندارد و مسئله نفی کامل هرگونه معامله و سازش در تشکیل حزب }حزب{احزاب قدرت سالحی جز سازمان 

المللی   نباید در ادبیات جنبش بین« این اصطالح کند که  و حکم صادر می نمودهرا با بار مذهبی تعریف » پیشوا«الح طاص» حزب«
اخالق کمونیستی  بر بنیاد اما گیرد،  به باد انتقاد میایم،   گفتهکه لنین را پیشواي بزرگ نیا ما را به خاطرو  ».کمونیستی وجود داشته باشد

پیشوا براي لنین ابداع ما نیست بلکه اصطالح مروج در  ۀمکاربرد کل. انتقاد کردکه قبل از انتقاد بر دیگران باید از خود  نماید  می ایجاب
ادبیات مارکسیستی  ۀقضاوت نادرست در زمین »داشته استپیشوا از قدیم بار مذهبی شدیدي « ۀاینکه کلم. ادبیات مارکسیستی است

   ؟گرفته است» ...جهان را جشنکارگران  پیشواي کبیراپریل روز تولد لنین  22«سند  در 2004 در »حزب«چرا  ،نیستاگر چنین . است
قرار  شحتماً مورد انتقاد  ،برد پیشوا را به کار نمی ۀگر سازمان انقالبی براي لنین کلما  ،پیدا کرده ایم »زبح«با شناختی که از 

نتون کابل پارتمنت فرانسوي پوهبه کار رئیس دیبرخورد این . است ردها را براي لنین کبیر به کار نبپیشو ۀگرفت که چرا کلم  می
  ،بردند شجر را به کار می ۀو فردا که محصالن کلم ،داد درخت را با عصبانیت به شجر تغییر می ۀکلم  ،ماند که در مضمون ترجمه  می

  . شد  از سوي محصالن به نام دیوانه شناخته می این کارش به خاطراو . آن را با عصبانیت به درخت تغییر می داد
مائویزم را بکار  ـ لنینیزم ـ توصیف مختصر ایدیولوژي و علم انقالب پرولتري عبارت مارکسیزمما در «می گوید که » حزب«

باورمندیم و در » مارکسیزم عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتري است  ،لنینیزم«ولی ما در این مورد به تعریف رفیق ستالین که  ».بریم  می
را مشعل راه خود می دانیم و تنها زمانی از اصطالح مائویزم استفاده خواهیم کرد که  دون  تسهمائو ۀاندیش  ،لنینیزم -کنار مارکسیزم

نه اینکه  ،استدالل محکم در توجیه اصطالح مائویزم بیاورند هستند،» گونزالو ۀاندیش«آنانی که طرفدار  یا یا استادان امریکایی و» امحک«
  . هاي دیگر هموار کنند راهه ها و کژ راهو » راه پراچندا« ،»گونزالو ۀاندیش«، »نوین آواکیان سنتر«راه را براي 

گوید که معامله و  ، اما نمیکنیم سیس حزب رد میأویا سازش و معامله را در جریان تکه گ کشدمی » نقد«به  ما را »حزب«
ی کوشد و درین راه هرگز تن به معتقد به وحدت اصولی بوده و در راه تحقق آن م... سازمان ما«ایم که   ما نوشته. سازش در چه موردي

کنیم؛ چون مارکسیزم به ما  بر اصول و وحدت اصولی سازش و معامله نمیمی پذیریم که  ما ،بلی» .معامله و سازش نخواهد داد
» .مابتدا به طور قطع و صریح الزم است خط فاصلی بین خود قرار دهی ،یش از آنکه متحد شویم و براي آن که متحد شویمپ« :آموزد  می
پ فروشی را روا یسبندید ولی پرنجنبش قراردادهایی ب واالير واقعاً متحد شدن را الزم دیده اید، پس به خاطر برآوردن مقاصد اگ«و 

ولی  ،دهیم پذیري نشان می بندیم، انعطاف  داد میبلی، ما بر اساس این رهنمود، قرار» .وریک نکنیدیت» هاي گذشت«ندارید و 
  .کنیم نمیفروشی و معامله   اصول

 :دهم آمده استجدر ماده ه .هاي عجیبی دارد»درفشانی«و در این بخش  رفتهسازمان  ۀدهم برنامجنویس به سراغ ماده ه »نقد«
طالبان که متشکل از مالکان ارضی، خرده بورژوازي دهات و دهقانان فریب خورده اند، جاهلترین نیرویی است که وابسته به «

این نیرو که مخالف هر نوع ترقی و پیشرفت است، در خدمت مافیاي مواد . باشد  مخصوصاً پاکستان میاستخبارات کشورهاي مختلف 
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هاي ماوراي فاشیستی و ضد مردمی شان عمالً عمر  جنگند، اما با سیاست طالبان گرچه در ظاهر علیه اشغالگران می. مخدر قرار دارد
سازمان ما ضمن اینکه . هاي امپریالیستی در کشور ما قرار دارند  خدمت ستراتیژيمستقیم در   سازند و به صورت غیر اشغال را درازتر می

  ».شمارد  کند، اتحاد با این نیرو را ضد انقالبی دانسته، آن را دشمن خلق می و عمده را هرگز فراموش نمی یدشمن اصل
طالبان یک نیروي چون : گوییم که لبان میما در مورد طا. می نماییمما در مورد طالبان اینگونه صحبت ن« :می گوید» حزب«اما 

بنیادگرا و  تکنوکرات حال هاي غلیظ شوونیستی ملیتی و شوونیزم مرد ساالر و در عین کمپرادور داراي سیاست ـ  ارتجاعی فیودال
قالب دموکراتیک نوین، وابسته به مراجع قدرت ارتجاعی خارجی و در نهایت وابسته به امپریالیزم است، در رابطه با کلیت مبارزه براي ان

اما در شرایط فعلی که باید مبارزه و مقاومت عمدتاً علیه دشمن عمده فعلی یعنی اشغالگران و . گردد دشمن استراتیژیک ما محسوب می
لیه جنگند و لذا یک نیروي مقاومت کننده ولو ارتجاعی ع  وجه کنیم که طالبان علیه آنها میرژیم دست نشانده پیش برده شود، باید ت

جنگند، باید با آنها همسویی نشان دهیم،   اشغالگران و رژیم دست نشانده می به همین جهت تا آنجائیکه علیه. گردند  آنها محسوب می
  ».نمایند، باید با آنها مخالفت کنیم و علیه شان مبارزه کنیم  کمپرادور را اعمال می ـ هاي ارتجاعی فیودال تا آنجائیکه سیاستولی 

 نیمهآنها ترقی و پیشرفت . طالبان مخالف هر نوع ترقی و پیشرفت نیستند« :ادامه می دهد »حمیدگلجنرال « زبانا ب »حزب«این 
، »...نیمه فیودالی هستند ـ خواهند، ولی مخالف ترقی و پیشرفت مستعمراتی نیمه مستعمراتی در چوکات امارت اسالمی را می ـ فیودالی

محسوب  ...اید توجه گردد که یقیناً چنین اتحادي، از لحاظ صرفاً تئوریک، اتحاد علیه دشمن عمدهدر مورد موضوع اتحاد با طالبان ب«
   ».مدنظر قرار بگیرد تواند اصالً نمی ولی از لحاظ عملی موضوعی است که فعالً ...گردد  می

این  !ک درج تاریخ شودی کشف قرن بیست وبزرگترین طالبان، باید به حیث » ترقی و پیشرفت« ۀدر زمین» حزب«کشف بزرگ 
اش را با »همسویی«با وارخطایی شود که به بیراهه زده است و   طالبان، دفعتاً متوجه می» ترقی و پیشرفت«وریزه کردن یپس از ت» حزب«

ه شکل ب(، چه از طرف طالبان آماده شرایط عینی و ذهنیکه نتواند در  اي»تئوري«. خواند  می» تئوریک«جناوران طالب، صرفاً مسئله 
تطبیق شود، به  ،با طالبان است» همسویی« ةکه آماد) به شکل ذهنی(» حزب«طرف و چه از » جنگند  واقعاً علیه امریکا می«که ) عینی

  .بسوزدتب شدیدي در مریضی می ماند که هذیان 
» حزب«از روابط قسمی » نیست داري ممکن اپورتونیزم، مبارزه با سرمایه با بدون مبارزه« در سند» مائویست هاي افغانستان«وقتی 

 ۀبینیم، شک ما به گفت ا طالبان میاش را ب»همسویی«و » حزب«اینک که نظریات حمیدگلی این با طالبان نوشتند، ما شک کردیم، ولی 
  .شود می مبدلبه یقین ها دارد   ایرانی

 براي 1388اسد در یکی از رفقاي ما  که را »آیند آیا طالبان نیروي مقاومت به حساب می« ۀهایی از نوشت  بخشدر مورد طالبان 
  : ببریم  بیشتر پی» حزب» «همسویی«ماهیت  بهکنیم تا   مینقل اینجا  نوشته بود، »افغانستانآزاد ـ   افغانستان آزاد«پورتال 
ه خلق سر ست که با هرگونه علم، دانش و خدمت با یی، بنیادگرا، ارتجاعی و قرون وسطااینکه طالبان یک نیروي شدیداً جاهل«

باشد و به این خاطر   الشمس است که کتمان آن در حد پنهان نمودن آفتاب با دو انگشت می آشتی ندارد، چنان روشن و اظهر من
ها فاصله   بخش بودن آن از واقعیت چنین چیزي فرسنگ ییان امریکایی و رهاشمردن آن به عنوان نیروي مقاومت در برابر اشغالگر

داند، یا اینکه از طالب   ها از اسارت امپریالیزم می  وحشی را منجی افغان يازمان و جریانی که این نیروکس و یا س هر آن. دارد
  .ستي رهایی را نفهمیده ااکوچکترین شناختی ندارد و یا معن

ه مردم ذهنیتی سازند و ب که پاي امپریالیزم را در اسارت کشور ما بیشتر گور می طالبان به دالیل بسیاري دست به اعمالی می زنند
سان ها را کشید که اگر آنان با نیروي عظیم نظامی در افغانستان حضور نداشته باشند، کرک بخشند که باید دعاي سر امپریالیست  می

هاي  هاي مکتب دروازه شود، دروازه  ن موسیقی در حد کفر قرار داده میدهند؛ شنید  بیرون شدن از خانه نمی زةطالب زنان را اجا
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اصول  ءهاي زیرنافی و پوشیدن لنگی جز  گردد، پنج وقت نماز در مسجد، ماندن و بلست کردن ریش، ارزیابی سنت  ف میدوزخ تعری
کفر  هاي چاپی، تصویر و آواز گردد؛ رادیو، تلویزیون، رسانه  مخدر رسمی می شود، زرع و قاچاق مواد شریعت شان قرار داده می

رفاه عامه وجود داشته  ةشوند؛ هیچ پروژ  گردد، دست و پاي جوانان قطع می منوع میشود، رفتن زن نزد داکتر مرد م پنداشته می
ها مورد  باشد و ده  هاي اصلی امارت طالبی می شود؛ فقر، بیکاري و اعتیاد از شاخصه تواند؛ نشستن بر چوکی حرام پنداشته می  نمی

هاي   باشد و در وابستگی کامل با شبکه  رایی اسالمی مجهز میناسیونالیزم و بنیادگ ۀنیرو که با افکار فاشیزم به اضافاین . دیگر
کند، در  ، عربستان سعودي و قسماً ایران قرار دارد و به صورت غیر مستقیم زیر نظر انتلجنس سرویس و سیا کار میاستخباراتی پاکستان

مقاومت و  ةاردن واژذگ زده است که گچنان زن ناباورهاي آن .عقب ماندگی این نیرو وجود دارد به جهالت و یجهان کمتر نیروی
دیگري را براي رسیدن به  ةبریدن و توته توته کردن شیو طالبان به جز مرگ، گلو. باشد  آور می مقاومتگري بر آنان به شدت شرم

... ندارد ییاین نیرو را با چنین فکر، عملکرد و وابستگی، نیروي مقاومت نامیدن جز خود را مسخره کردن معنا... شناسند قدرت نمی
ندارد  طالبان با شرایط انقالبی هیچ کشوري قابل مقایسه نیست و کسی در هیچ انقالبی به این پیمانه نیروي جاهل و ضد خلقی را سراغ

مالهاي دیوبندي، سلفی و بریلوي پاکستانی اند که  آنانرهنماي . متحد ساخت و به مقاومت علیه اشغالگران پرداخت ۀکه باید با آن جبه
که مورچه و  یهای از روي افسانه هاي شان را آورند و سیاست  خوانی پشاور می  هاي پشتی زرد قصه  هاي شان را از درون کتاب رسد

  »...کنند باور کامل به آنها دارند و همانطور هم عمل می تکنالوژي کشند و درین عصر میبیرون زدند،   قانغوزك حرف می
و وقتی بیرون از کشور به صحبت  ،یک نظر استوقتی با ما و در داخل مواجه . نیست ثابتنیز در مورد طالبان » حزب«موضع 

ئی در جهان مربوط است، در  ن و به کل اسالمیزم القاعدهتا جائیکه به اسالمیزم طالبانی کنونی در افغانستا«: نشیند نظر دیگري دارد  می
هاي   ار جهانی تجاوزکارانه امپریالیستبهانه مهمی براي کارزم سرکوب این اسالمیز. شرایط مشخص کنونی عوامل دیگري دخیل است

که به یک معنی  ...جنگند  المللی می  به مثابه بخشی از یک حرکت وسیع بینتر طالبان   به عبارت روشن... امریکائی قرار داده شده است
نه امپریالیزم و نه  ـ )تکیه از ماست( ».شود  می هایی امریکائی  توسط امپریالیست» صدور ترقی و دموکراسی«توجیه کننده کارزار جهانی 

هاي  ی اند که در اصل توسط امپریالیستطالبان و حزب اسالمی گلبدین خود نیروهای« ـ صاحبه با رهبر مائویست افغانستانم ـ اسالم
سی به شدت ارتجاعی، شوونیستی، ایدئولوژي و برنامه سیا... یی آنها ساخته و پرداخته شده اند یکایی، انگلیسی و وابستگان منطقهامر

 ...سازد  حات اشغالگران فراهم میهاي مناسب فریبکارانه براي عادالنه جلوه دادن طر و استبدادي آنها خود بخود زمینه جاهالنه
ه اداي از بنی  ـ ».ساز اجراي طرحات فریبکارانه دشمن اشغالگر و رژیم پوشالی در قبال زنان است ستیزي مشمئزکننده شان خود زمینه  زن

  یک مسئولیت مبارزاتی عاجل
ی از جنگ ارتجاعی دانسته و دشمن مردم ئخواند، هر دو جناح جنگ را جزجنگ کنونی را جنگ ارتجاعی می که سازمان ما 

ی هاي لنین وريیزیرا بر اساس ت .دهد است، با هیچ یک همسویی نشان نمی داند و با این بهانه که یکی عمده و دیگري غیر عمده  می
این دو گروه « ،»ار نظم سابق است، پشتیبانی نمایدتواند و نباید از دولتی جنگ طلب و دولتی که خواهان استقر پرولتاریا نمی«

پایان خود در این جنگ، از دیگري دست کمی ندارد ولی   خویی و قساوت بی دهکشورهاي محارب هیچ یک از لحاظ غارتگري، درن
ساختن توجه وي از یگانه جنگ واقعاً آزادیبخش، یعنی جنگ داخلی که هم بر ضد بورژوازي کشور براي تحمیق پرولتاریا و منحرف 

اي   هاي کاذبانه  زي هر کشور با عبارت پردازياآري براي این هدف عالی بورژو -متوجه باشد، » بیگانه«و هم بر ضد کشور » خویش«
  »...گر نماید هرا مقدس جلو» خویش«کوشد جنگ ملی   پرستی می میهن ةدر بار

 ةایکه معموالً در بار به نظر من موضوع اصلی« :کند  بیان میچنانچه لنین ، جنگ را فراموش کنیم طبقاتی ۀجنب نبایداز همین رو ما 
ایکه در مورد آن، این همه مباحثات که حتی من   ینمایند، موضوع اصل کافی بدان دقت نمی ةبه اندازکنند و  مسئله جنگ فراموش می
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ه اساسی است که جنگ داراي گیرد، همانا فراموش کردن این مسئل  مورد و بدون هدف انجام می هم بگویم مباحثات پوچ و بیخوا  می
ام شرایط تاریخی و شرایط زنند و کد کدام طبقات بدان دست می ،ت، علت افروخته شدن این جنگ چیستطبقاتی اس ۀچه جنب
   ».ه استوجود آورده اقتصادي است که آن را ب ـ تاریخی
المللی   طالبان به مثابه بخشی از یک حرکت وسیع بین«و با فراموش کردن اینکه  »مسئله اساسی«با فراموش کردن همین » حزب«

ترین   با فاشیست »هاي امریکایی هستند توسط امپریالیست» رقی و دموکراسیصدور ت«کننده کارزار جهانی  که توجیه... جنگند  می
بنابر » حزب« .نشیند  طالبان می» ترقی و پیشرفت«جنرال حمیدگل به ستایش  در کنارکند و  صحبت می» یهمسوی« نیروي مذهبی از

 ،پروکرات براي جابجا کردن ما در تخت تالشش ولیدهد، نشان با انتحار و گلو بریدن طالبان همسویی  معاذیري حق دارد که
  !استبیهوده  »همسویی«

تا و  ۀبه جاي ماهیت طبقاتی شان، شیفت کهنظر  هاي تنگ  ناسیونالیستاین . طلبانه می کندرا متهم به شوونیزم عظمت  ما» حزب«
طر زیر زدن خا ناچاراً بهغرق اند، » بازي هزاره«ر خود د »افغانستانهاي  مائویست« ۀبه گفتبودن خود هستند و » افغانستانی«باال پراندن 

 قتل عامکه در میان کشتار و  باشند، به خاطري» حق«از یک لحاظ شاید هم به  .م کنندما را متهم به شوونیزشان  ۀنظران  ناسیونالیزم تنگ
یکی در : مشترك دادبه یکی از رفقاي ما دو بار پیشنهاد تظاهرات » حزب«هاي امریکایی فرد رابط این  امپریالیست ۀوسیله خلق ما ب
ها   که هر دو از طرف سازمان رد شد و سازمان به جاي این حرکت ،»ها  کوچی«و دیگري در تقبیح و ضد پوهنتون، » دانشگاه«دفاع از 

را با شعار  والیت فراه عام باالبلوك است، قتلو اشرف غنی احمدزي و محمد محقق اهللا رفیع و رهنورد زریاب   حبیب ۀکه شایست
   .تقبیح کردمحصلی  تظاهراتدر » مرگ بر اشغالگران«

جاوید بر این ادعا خط بطالن  ۀکند که انتشارات سایت شعل  تی بودن خود اشاره میترکیب کثیرالملی در حالی به» حزب«این 
کار  به یک زبان کشوربودنش فقط » کثیرالملیتی«با وجود  -  )شوخی نیست( »حزب«رفقا متوجه باشید   -» حزب«کشد، زیرا این   می

هاي سایر   هیچ نیازي به کار در میان توده که، مثلی تواند بنویسد  نمی افغانستان دیگر يها  و حتی سطري به زبان کرده می تواند
ملی و طبقاتی به  ةبه جاي مبارز »هاي افغانستان مائویست« ماننددهد، دیر یا زود به همین منوال ادامه » حزب«این  اگر !نداردها   ملیت

، تهی شونددهند و از این جوهر از دست شان را  ها ماهیت طبقاتی وقتی کمونیست. شروع خواهد کرد» ها  ستمگري پشتون«مبارزه علیه 
شان » شورش«نظرانه افتاده اند،   در باتالق ناسیونالیزم تنگ» ها مائویست«حال که . غلتند  میناسیونالیزم  باتالق شوونیزم و بهبسیار ساده 

به { ملیت پشتون حال حاضر در« :نیستها، چیزي بیشتر از این   امپریالیست ۀوسیله هاي پشتون ب ار خلق ما و عمدتاً تودهتبا وجود کش
هاي   اي عظیم زراعتی مانند فارمه پروژه ...است افغانستان ملیت ستمگر در }این ملیت و سایر زحمتکشان ان، دهقانانکارگرشمول 

به شمول { نملیت پشتوسرسبز افغانستان نیز به ي ها  جلگه زمینهاي زراعتی درجه اول و کانالهاي آبیاري و نهرها و و آباد هده، غازي
 نابودي تهدید میکند، زیرا خطر را ها خواص این ملیت خوي و فرهنگ و زبان، ...تعلق دارند }و سایر زحمتکشان اندهقان ان،کارگر

تکامل  فرصت انکشاف و را آنها }به شمول ستمگري کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان این ملیت{ ها  ستمگري ملی پشتون
  »...نمیدهد

 مشرقی کشور جنوبی و دمن نوار بمباردمان کوه و افغانستان و بر ها امپریالیست تجاوز با« وقتی می نویسند که» ست هامائوی«اما 
داشتن حق  ...هاي یورانیوم دیپله بدون هیچگونه شکی  کالهک با }نشین است پشتون ها آن اعظمکه قسمت { هرات بشمول کندوز و

» ین مناطق زندگی میکنند، گرفتههائیکه درا بسیاري از افغانستانی ه به سرب مبدل شود، ازاین ماد زندگی، براي هزاران سال که تا
» است ملیت پشتون که در حال حاضر ملیت ستمگر« بمباردمان بخشی ازباشد، زیرا با این » ها  مائویست« خبر خوش برايشود، باید   می
  !!رسند  شان می ۀبه آرمان دیرین» شورشیان«و  شود عام می  قتل
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به طور { افغانستان در چندین محافل عروسی را امپریالیست ها 2008 تا سال 2001سال  از«می نویسند که » مائویست ها«وقتی 
سالخورده به شهادت رسیده  خون کشیده که طی آن صدها تن مرد، زن، پیر، جوان، اطفال و بخاك و }نشین  عمده در مناطق پشتون

صدها  از میان برداشتني اها به معن امپریالیست ۀوسیله پشتون ب زحمتکش صدهاباشد، زیرا کشتار » ها تمائویس«اي براي   باید مژده »اند
  !!د یافتننجات خواه» ها ستم پشتون«از » یانشورش«کاهش و » ها ستمگري پشتون«و از این طریق  است »ستمگر پشتون«

هاي گلی   شکستن دروازه خانه نان بدون هیچ گونه اطالع قبلی باسربازان ناتو مانند رهز ...«می نویسند که  »مائویست ها«وقتی 
 حال خواب در زنان را برهنه در اوقات مردان و اکثر وارد منازل محقر آنها گردیده و }نشین عمدتاً مناطق پشتون{ مردم افغانستان

هاي عظیم  پروژه« که این به خاطر »ها  ویستمائ«زیرا  ،را دستاورد شان به حساب بیاورند آن» ها  مائویست«باز هم باید  »یابند  می
سرسبز افغانستان نیز به ي ها  جلگه کانالهاي آبیاري و زمینهاي زراعتی درجه اول و آباد و نهرها و هاي هده، غازي زراعتی مانند فارم

 مردم هاي گلی  خانه ةکستن دروازشها مبنی بر  امپریالیست ۀچرا نباید از این عمل جنایتکارانهستند و معترض  »تعلق دارندملیت پشتون 
  !!را تسریع نماید» ها  ستمگري پشتون«علیه » شورش«تواند   این امر میاستقبال نکنند؟ 

بردارید که با افکار شما » شورش«که لطفاً این عبارت را از وبسایت  یمیگو میمائویست ها  هبا صراحت بفرصت این با استفاده از 
لذا . شناسد وطن را نمی نشرات جنبش جهانی پرولتاریا بوده، ملت، مذهب و بخشی از )شورش ۀلمج وبسایت و( شورش«: خواند  نمی

  ».ی نداردیی در آن جایوطنخواهی بورژوا مسایل دینی، ناسیونالیزم و
 ۀر سایزیخود را کند، گرد و غبار گم  دراش را   نظرانه  ناسیونالیزم تنگبراي اینکه  این جمع .»حزب«برگردیم به ناسیونالیزم 

باري » ...سازمان انقالبی«و مربوطات آن، بر خالف » ...سازمان رهایی«جالب این است که « :نویسد  کند و می  کی پنهان می روستار تره
شوونیزم قومی «دانیم، متهم به  در یکی از اسناد شان و در لفافه ما را به خاطر اینکه طالبان را در شرایط کنونی دشمن عمده نمی

از اظهارات  آن سازمانشناخت داریم، هدف  »سازمان رهایی«که ما از  ییتا جا !کش  گویند دیوار نم  به این می ».نمود» پشتونیستی
سایند  می ینعمر جب  به پاي مالاست که به خاطر شوونیزم پشتونی  پشتون »کرانفروشن«نه بلکه » حزب« ،پیچیده در لفافه و یا بدون لفافه

  . خوانند  می »مقاومت ملی«و طالبان را 
بعدي  ةکنگرسازمان براي تصویب  ۀعدیالت مشخص در برنامه و اساسنامکه کمیته اي از سازمان روي ت با وجودي :کالم آخر

چنانچه یابد،  و با شرایط مشخص تغییر می نیست» یگانه درفش تا به آخر«سازمان  ۀبرنامه و اساسنام» حزب«و خالف  کند  کار می
دن از سوي اعضاء، هواداران و دوستان بر اشتباهات و کمبودهاي این برنامه از سوي سازمان انقالبی افغانستان انگشت گذار«ایم   گفته

جستجوي (روش علمی  بایدبراي این کار  اما ».مورد استقبال قرار خواهد گرفت و در اسرع وقت به تصحیح آن خواهد پرداخت
  .کند  نمیاي کمک  به حل هیچ مسئله» قیافه استادي به خود گرفتن« ۀورانروش مغرزیرا  ؛گردداتخاذ  )حقیقت بر اساس واقعیت

ها درج نشده که به حیثیت و   هیچ شکوه و گالیه اي از امپریالیست »افغانستان سازمان انقالبی« ۀخوبست اضافه کنیم که در برنام
 ما باور داریم کهین بیاورد، ولی یپاها   و سایر امپریالیستکا گران امپریالیزم امری  ضربه بزند و ما را تا سطح دریوزهوقار مبارزاتی سازمان 

  :»درفش سترگ، یگانه و تا آخر انقالبی باشد« اقل  حد تواند  نمی ذیل يها  شکوهها و   با گالیه» حزب« ۀبرنام
کافی بسیار نامجموع کمک هایی که داده می شود، در مقایسه با ضرورت هاي بازسازي اقتصاد فروپاشیده و در مرز انهدام، « 

دهندگان امپریالیست و مرتجع خارجی و هم براي دست نشاندگان خاین داخلی روشن است؛ اما   این موضوع هم براي کمک. است
موقعی که شکل  ،داده شده، که در اصل ناکافی اند هاي وعده  کمک«، ».اي براي آن بیندیشند  وانند چارهت خواهند و نمی  نمی

هاي   محدودیت: دو عامل اصلی این نقصان پذیري عبارت اند از. پذیرند  گیرند، باز هم نقصان می  پرداخت عملی را به خود می
کل مکانیزم  موثرشوند و عدم اطمینان آنها از کارآیی  آنها مواجه می هاي کمک دهنده حین پرداخت با  ایکه دولت اقتصادي
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هاي غیر  هاي اقتصادي و برنامه در نتیجه دامنه برنامه ...ابدی  ها به مصارف غیر مولد اختصاص می  بخش مهمی از کمک« ،»بازسازي
هاي  احتماالً سازمان{هاي غیر دولتی   هاي سازمان ریخت و پاش« ،».گردد  موثر بر عرصه اقتصاد، باز هم محدودتر می اقتصادي قویاً

ت و متفرق دولتی، تتشهاي م  وج در ارگانو فساد و اختالس و چور و چپاول مر }برخوردار اند ياز انسجام بیشتر» حزب«دولتی  غیر
که طرح  گردد  مجموع این عوامل باعث می«، »اندازند برد و یا به مجراهاي شخصی می ها را یا از میان می بخشی مهمی از کمک

خود اي به  انگیز و مسخره رسانی اقتصادي دولتهاي امپریالیستی و ارتجاعی خارجی براي بازسازي افغانستان، حالت رقت  کمک
   ».بگیرد

ارزشی » حزب«این » رسانی رفیقانه کمک«گردد که طرح   باعث می» حزبی« ۀاستعماري در برنام مجموع این موضع پوسیده و
 ورشکستگیبپردازد تا از » رسانی خودي کمک«به » حزب«چه بهتر که  و .»اي به خود بگیرد  انگیز و مسخره حالت رقت«پیدا نکند و 

دیگر فرصت نخواهد داشت با افغانستان بی سازمان انقال، تا آن زمان .بیرون بیایدپراتیک  و از گودال فالکت نجات پیدا کرده وریکیت
  .وقت خود را بکشد ،»حزب«زنی   روشفکرانه و بهتان ،گرانه  هاي ذهنی  بحث

  
  مرگ بر امپریالیزم

  !در راه سوسیالیزم، به پیش
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