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 Political سياسی

  
  زمان انقالبی افغانستانسا
  ٢٠١٣ جنوری ٠٧

  اسنادی از دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان
۶  

 سازمان ھا و گروه ھای چپ افغانستان

ارگان » به پيش«در شمارۀ اول .  استداشتهھای فراوانی بر جنبش چپ افغانستان جنبش کمونيستی جھان اثرگذاری 

در شرايط کنونی تشتت تيوری ـ ايديولوژيک خاصی، از «: تيوريک ـ  سياسی سازمان انقالبی افغانستان آمده است

دون را رد کرده و بعضی بعضی از افراد و شاخه ھا، انديشۀ مائوتسه . زوايای گوناگونی اين جنبش را تھديد می نمايد

عده ای علت بروز سرمايه داری در چين را .  در حد انقالب دموکراتيک نوين در چين می شناسندئیآن را تيوری ھا

 ۀنگرش ھای نادرست مائو در تشکيل جبھۀ متحد با بورژوازی ملی دانسته، بعضی ھا اين انديشه را تکاملی بر گنجين

می دانند و عده ای خود را کمونيست ) ه، اقتصاد سياسی و سوسياليزم علمیفلسف(مارکسيزم در ھر سه جزء آن 

  » .می نامند) مائويست(

يا  با انشعاب از سازمان ھا ديگر و يا ھم با فعاليت (در بيش از چھار سال گذشته گروه ھا و سازمان ھای تازه ای 

يوريک نه تنھا کمتر نشده است، بلکه تا سطح تشتت ت. در بستر جنبش چپ افغانستان به کار آغاز کرده اند) دوباره

فالکت پراتيک شماری از سازمان ھا و گروه ھا، زمينۀ اعتماد متقابل را با . ورشکستگی تيوريک نيز پيش رفته است

ً به دو دسته می توان تقسيم کرد. آنھا از ما می گيرد ای که در مورد اشغال،  دسته: جنبش چپ افغانستان را عمدتا

موضع روشن دارد، و دستۀ دوم که موضع آن ناروشن، مبھم و با اما و ... جامعۀ مدنی اشغالگران، انجوھا ونھادھای 

  . اگر ھمراه است

  .دھيم ھای موجود جنبش را مورد بررسی قرار می ھا و گروه در اين بخش به طور اجمال سازمان

     

  سازمان مارکسيست ـ لنينيست افغانستان

 با نام اين ١٣٩٠در اسد ) ارگان تيوريک اين سازمان(تان با به دست آوردن شمارۀ اول عقاب سازمان انقالبی افغانس

 در )MLOA(سازمان مارکسيست ـ لنينست افغانستان «: در شمارۀ اول ارگان تيوريک آن می خوانيم. سازمان آشنا شد

از فرزندان پاکباز و نامدار  شمسی به دست جمعی ١٣۵٨جريان جنگ مقاومت خلق ما عليه تجاوز شوروی در سال 

 ۀيکی از شرايط تدارک و ايجاد سازمان پذيرش مارکسيسم ـ لنينيسم ـ انديش.  وجود گذاشتۀخلق افغانستان پا به عرص

 کارگر در انقالب ۀاين سازمان به منظور تثبيت نقش پيشاھنگی طبق... مائوتسه دون به عنوان اساس ايدئولوژيک آن بود

 آزاديبخش خلق گرديد و متناسب با الزامات ۀ جنگ مسلحانۀز ھمان آوان پيدايش خود وارد عرصملی ـ دموکراتيک ا

  ».جنگ آزاديبخش در عرصه ھای متفاوت ملی و دموکراتيک برآمد الزم کرده است
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يک سازمانی که از استواری و سازمان در سطح جھانی بين کمونيست ھای جھان به عنوان «: ادامه می دھد» عقاب«

 آشتی ناپذير عليه ھرگونه ۀ انقالبی و سنت مبارزۀ پر بھای جنگ مسلحانۀگی ايدئولوژيک برخوردار است و تجربپخت

 شده و از احترام شايانی در ئیو انقياد و تسليم طلبی را دارد، شناسا» چپ«انحرافات ايدئولوژيک ـ  سياسی راست و 

 داغ عليه انحرافات ايدئولوژيک ۀازمان در جريان يک مبارزھم اکنون نيز س... جنبش جھانی کمونيستی برخوردار است

و تسليم طلبی ملی و طبقاتی به پيروزی دست يافته و با تصفيه خود از اپورتونيست ھا و تسليم طلبان استحکام بھتر يافته 

 و راه شھدای به خون و در راه تحقق مارکسيزم ـ لنينيسم ـ انديشه مائوتسه دون که ھمان راه نجات انسان ستمديده از ستم

 ». ماست، استوارانه گام بر می داردۀخفت

سازمان مارکسيست ـ لنينيست افغانستان موضع گيری روشن در مورد اشغال، انجوبازی، مدالگيری و حزب سازی 

شماره دوم در می » عقاب«در »  ما و تضادھای آن و وظايف و راه حل ھاۀسيمای جامع«با مرور مطلب . علنی دارد

بيم که ھمنظری ھای بيشتری ميان ما و اين سازمان به چشم می خورد، البته اين ھم نظری ھا به اين معنا نيست که ما يا

بحث ھای اصولی با رفقای اين سازمان نداشته باشيم، ولی فعالً ما با درنظرداشت ھم نظری ھای بيشتر ترجيح می دھيم 

  .مان به پيش برده شودکه اين بحث ھا در محدودۀ بحث ھای داخلی دو ساز

  

  سازمان چپ راديکال افغانستان

سازمان چپ راديکال افغانستان، . چندان گسترده در چپ افغانستان فعاليت می کندتا حال به حيث جريان ناين سازمان 

راتيک جبھۀ  ملی را در انقالب دموک. جامعۀ افغانستان را سرمايه داری و مرحلۀ انقالب را سوسياليستی معرفی می کند

برنامۀ اين سازمان تا حال به دست ما نرسيده است تا چند و چون آن . نوين رد نموده و آن را سازش طبقاتی می خواند

در . اين سازمان ھر از گاھی در موارد خاص به زبان انگليسی اعالميه نشر می کند. را بيشتر مورد بررسی قرار دھيم

سازمان سوسياليست ھای کارگری «دی از افراد رھبری آن اکنون با تعدا. پراتيک انقالبی حضور آن محسوس نيست

  . فعال ھستند و تا حال رفقای اين سازمان سندی مبنی بر موارد اختالف  اين افراد نشر نکرده است» افغانستان

    

  سازمان رھائی افغانستان

 اشتباھات، ضعف ھا و انحرافات و در ساير نشرات سازمانی،» به پيش«سازمان انقالبی افغانستان در شمارۀ اول 

اما در بيش از چھار .  را جمعبندی و انعکاس داده است، که کماکان بر ھمان نظراتش باور داردئیرھبری سازمان رھا

اينجا و آنجا از مجرای ھای ديگر شعار ضد اشغالگران ) که سندی به نامش نشر نشده است(سال گذشته، اين سازمان 

اين . رود  قبلی اش، حرکت به پيش به شمار میۀ تسليم طلبانیقايسه با سکوت ننگين و تئوری ھابلند کرده است که در م

 ۀسازمان اگر از يک مجرا عکس اوباما را آتش زده، از مجرای ديگر در آغوش اوباما خزيده و از لطف وزارت خارج

  . امريکا بی نصيب نمانده است

پارلمان، انجوھا، جامعۀ مدنی، سفارت خانه ھا، (ر نھادھای مھم اشغالی  دئیدر  بيش از چھار سال گذشته، سازمان رھا

حضور و در بسا موارد حضور پر رنگ داشته و از  اندرز دادن ھای ...) ھای ميھن فروشی و جلسات جھانی، جرگه

  . برای امپرياليست ھا خودداری نکرده است» مبارزاتی«

دست ه که از امپرياليست ھای خونخوار برا  ئیل ھا و تصديق نامه ھااين سازمان تا ھنوز شھامت نيافته است که مدا

  . آورده است، بر آن تف بريزد و در پيشگاه توده ھای ستمديده افغانستان آنھا را به زباله دانی بسپارد

در اين ثيراتی أمبارزه قاطع ايدئولوژيک و سياسی سازمان انقالبی افغانستان عليه اين سازمان در چند سال گذشته ت

 ۀ اصولی سازمان انقالبی افغانستان از تئوری ارتجاعی و تسليم طلبانۀاين سازمان زير فشار مبارز: سازمان داشته است
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 از آن از مدالگيری توبه کرده است،  ئیظاھراً در بخش ھای به مبارزه ضد اشغال رو آورده است، بخش ھا» مداخله«

امروز آنھا را اشغالگر می خوانند و عليه آن سخنرانی می کنند، »  می دانستند جھانی را نيازۀجامع«آنانی که تا ديروز 

ظاھراً انتخابات را تحريم » با تحريم انتخابات، چپ منحرف را بی نقاب بسازيم«با شعار سازمان انقالبی افغانستان 

ر انتخابات را ديگر لگدی بر کرد، از اتحاد و جبھه سازی با دشمنان مردم ابراز پشيمانی کرده است، پيروزی کرزی د

و اعانه ھا پناه برده است » حق العضويت«پوزه جنگساالران نمی داند، بر درگاه يوناما تحصن نمی کشد، ظاھراً به 

؛ ولی ھنوز انحرافات شديداً ضد مارکسيستی و انقالبی، اينجوبازی و رفتن به درگاه امپرياليست ھا بر آن حاکم است ...و

  .نکنده است» خوکدانی«و »  جھانیۀجامع«ن ھنوز دل از دالرھا و پاداش ھای آاز  ئیو بخش ھا

  

 سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان

 سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان که عمدتاً خارج نشين است، ضد لنينيزم و انديشۀ مائوتسه دون است، با آن

اين سازمان، .  مائوتسه دون استۀ ضد لنينيزم و انديش،ات ترتسکیکه از ترتسکی چيزی نمی گويد، اما با شبه نظر

» سرکوبگر«و » بسته«، »توتاليتر« با ئیجامعه ھای سوسياليستی اتحاد شوروی و چين را مثل ايديولوگ ھای بورژوا

  . می نامدئیخواندن به مسخره می گيرد و سوسياليزم کارگری آن را سوسياليزم بورژوا

در نظام ھای پيشا سرمايه «:  ھای بسيار جدی وجود دارد، از يک طرف می نويسدئیمان تناقض گودر برنامۀ اين ساز

ی، محلی و مذھبی بودند و سرمايه داری با از ميان بردن اقتصاد ه ئوم انسان ھا دارای ھويت ھای قبيلالعم داری علی

 توليد جديد، ۀعين، غرض کارکرد شيوالطوايفی و ايجاد محدوده جغرافيائی م طبيعی و حکومت ھای محلی و ملوک

 ».دست به ايجاد ھويت ناسيوناليستی و مفھوم ملت زدند

ی، محلی و مذھبی را مربوط به نظام ھای پيشا ه ئکارگری ضمن اين که ھويت ھای قبيلسازمان سوسياليست ھای 

ھا  از سال«ای می داند که  معهمی داند، جامعه افغانستان را با تمام اين خصوصيت ھايش جا) فيودالی(سرمايه داری 

  » .داری شده است قبل وارد مناسبات سرمايه

پذيرش دموکراسی در } رژيم دست نشانده{يکی از تناقضات سياسی اين رژيم «:در برنامۀ اين سازمان نوشته شده است

ی جامعه، ميزان  ئهنابر ساختار اجتماعی قومی ـ قبيلاسالميست ھای افغانستان ب«، ».چھارچوب قوانين مذھبی است

 يک جريان شديداً انتی ء حزب دموکراتيک خلق و لشکرکشی روسھا، از ھمان ابتداۀپائين شھرنشينی و حاکميت مستبدان

 ۀبه دليل تشديد سلط«، ».کمونيست، قومی، جنگجو و عقبمانده که پايگاه اجتماعی شان در روستاھا قرار داشت، بودند

 احزاب مذھبی و قومی، تبعيض  نابرابری ھای جنسی و مليتی در کنار نابرابری فرھنگ مذھبی و مردانه و موجوديت

افغانستان نه فقط در ستم و بی عدالتی بر زنان و کودکان در جھان . ھای طبقاتی از معضالت اصلی اجتماعی است

ر شرايط مادی  اخيۀرات سه دھييگرچه با تغ.  به شدت تبعيض آميز و نژاد باور استۀنمونه است بلکه يک جامع

ين ا فعال درۀ سياسی، ضرورت مبارزۀمناسبتری ايجاد گرديده است اما حضور قوی نيروھای قومی و مذھبی در صحن

 ءزنان در بخش اعظم افغانستان خريد و فروش می شوند و جز«، ».عرصه ھا را بيش از پيش با اھميت می سازد

واج اجباری و مصلحتی، ازدواج کودکان دختر و پسر، چند ھمسری، ازد. آيند  مايملک مردان خود به حساب می

بدرفتاری با زنان و تبعيض ميان پسر و دختر در خانواده ھا و غيره برخوردھای نابرابر و ضد انسانی که مشروعيت 

خود را از دين و سنت ھای فرتوت گذشته می گيرد، با ارزش ھای متعالی انسانی در تضاد کامل قرار داشته و بايد 

سازمان سوسياليست ھای کارگری با دفاع از اصل برابری و ھمزيستی مردمان کشور خواھان اسکان «، ».ع گرددممنو

  ...و» .قبائل کوچی و پايان دادن به زندگی بدوی است
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است، ) فيودالی و بردگی(ھای پيشاسرمايه داری  اين سازمان با تمام موارد فوق که خصلت و ويژگی مربوط به نظام

و با اين حکم فراموش می کند که بر ھر زيربنای توليدی، روابط  انستان را جامعۀ سرمايه داری می خواندجامعۀ افغ

به شمول ( به اشکال گوناگون از قبيل سازمان ھای سياسی، ايديولوژی ئیاين روابط روبنا.  آن شکل می گيردئیروبنا

ھمخوانی داشته ) ھمان روابط توليدی(تی بايد با زيربنا تبارز می نمايند که طبق ديالکتيک مارکسيس... و) ھنر و فرھنگ

  . باشند

 يا پديده یء يا پديده آماده نشود، آن شیء شرايط وجود يک شۀسازمان سوسياليست ھای کارگری حتماً  می داند که تا ھم

راوان برخوردار است که در اين ھمه شرايط تنھا زيربنا اھميت ندارد، بلکه روبنای آن نيز از اھميت ف. به وجود نمی آيد

 نيروھای ۀيک صورت بندی اجتماعی، قبل از آن که ھم«: کارل مارکس می گويد.شامل شرايط فرھنگی نيز می گردد

 ۀپس چگونه می توانيم بدون تکامل يافتگی کامل ھم» . آن کامالً تکامل نيافته باشند، ھرگز تالشی نمی يابدۀمولد

ن ئي از جامعه سرمايه داری صحبت کنيم؟ چگونه ممکن است که با سطح پانيروھای مولدۀ فيودالی در کشور ما

ی و مذھبی و محلی که ھمه مختص نظام ھای پيشاسرمايه داری است، از ه ئينی، زندگی بدوی، ھويت ھای قبيلشھرنش

  جامعۀ سرمايه داری در افغانستان سخن بگوئيم؟ 

: در برنامۀ اين سازمان می خوانيم.  استئیوناليزم و ملی گراسازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان مخالف ناسي

 ابزار ديگريست که با پيروزی مناسبات سرمايه داری پا به عرصه وجود نھاده و در واقعيت ئیناسيوناليزم و ملی گرا«

سی يا  فعاليت آگاھانه نيروھای سياۀمفھوم ملت نتيج... امر متناسب با منافع تاريخی نظام سرمايه داری است

 ۀ بورژوا در محدودۀبنابر آن ناسيوناليزم ايجاد ھويت عمومی جديدی در راستای منافع طبق. ناسيوناليست ھاست

  ». متفاوت بوده استئیمرزھای جغرافيا

سازمان سوسيالست ھای کارگری با وجودی که ناسيوناليزم را با منافع تاريخی نظام سرمايه داری متناسب می داند، 

اش را برای افغانستان  حدوده بيرون نمی رود و خود را سازمانی مربوط به افغانستان دانسته، برنامهخود از اين م

از وظايف مرکزی و تعطيل ناپذير } را{فعاليت پيگير در جھت ايجاد حزب طبقه کارگر افغانستان «کند و  تدوين می

  . خود می داند» سازمان

عمالً  برای » وظايف مرکزی و تعطيل ناپذير  «ۀت نمی داند، اما با ارائکه اين سازمان خود را ناسيوناليس با وجودی

ی ه ئند و به اين گونه به بيماری قبيلسقوط می ک» افغانستانی«کار می کند و گاه خود تا سطح »  کارگران افغانستانی«

  .نظام ھای پيشاسرمايه داری مبتال می شود

که در انقالب دموکراتيک  مان ھای مائوتسه دون انديشه را برای اينسازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان، ساز

نوين با بخشی از بورژوازی ملی که به خاطر حفظ منافعش در جبھۀ ضد امپرياليستی قرار می گيرد، جبھۀ متحد ملی 

از محتوای را تھی ساختن مبارزۀ طبقاتی » ابداع اصطالح بورژوازی ملی«می سازند، به پوپوليزم متھم می سازد و 

شرکت بورژوازی را در انقالب به بھانۀ اين که موقتی است رد کردن، يا «: مائوتسه دون می گويد. واقعی آن می خواند

 نظر تروتسکيستی ۀرا تسليم طلبی خواندن، نقط) در يک کشور نيمه مستعمره(اتحاد با گروه ضد جاپانی بورژوازی 

امروز اتحاد با گروه ضد جاپانی بورژوازی در واقع پلی است که بايد .  باشيماست که ما نمی توانيم با آن موافقت داشته

  » .از آن عبور کرد تا به سوی سوسياليزم پيش رفت

 ئیبا وجودی که سازمان سوسياليست ھای کارگری اين اتحاد موقتی با بورژوازی داخلی را نمی پذيرد، ولی خود تا جا

يا به گفتۀ اين سازمان، دولت وابسته به ) بورژوا کمپرداورھا و مالکان ارضیدولت (رود که از دولت پوشالی  پيش می

 را مطرح می کند که از يک ئیامپرياليزم امريکا تحت نام اصالحاتی که به سود طبقۀ کارگر است، درخواست ھا

ست که ھمه سازمان سوسياليست ھای کارگری خواستار ايجاد يک سيستم رفاھی ا«: سازمان کمونيستی ساخته نيست
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دولت با وضع ماليات بر درآمد و دارائی به . مين زندگی آبرومندانه مستفيد گردندأافراد جامعه از حداقل درآمد برای ت

فراھم نمودن تسھيالت و «، » گذاشته شدن چنين سيستمی را فراھم گرداندء کافی برای به اجراۀسادگی قادر است بودج

دولت افغانستان موظف است که در .  دولت و حق ھر شھروند يک کشور است يکۀ صحی و درمانی رايگان وظيفۀبيم

مين زندگی و تسھيالت مناسب برای سالمندان، أدولت موظف به ت«، »سراسر کشور اين تسھيالت را فراھم سازد

گی و مراکز نگھداری مناسب برای ھمچنان مکلف است تا حقوق بازنشستسرپرست است و  معلولين و کودکان بی

سازمان سوسياليست ھای کارگری «، ». شھروندان فراھم سازدۀلمندان و معلولين را در سراسر کشور و برای ھمسا

دولت موظف است در ضمن مبارزه با علل مادی و اجتماعی اعتياد، به . خواھان محو توليد و قاچاق مواد مخدر است

 ھا را ما کمونيست ھا حتی از طريق سازمان ھای پايه اين درخواست... و»  دولتی اقدام نمايدۀتداوی معتادين به ھزين

 که يک سازمان مارکسيستی آن را خالف روح ايدئولوژی خود می دانيم، چه رسد به اين ای خود مطرح نمی کنيم و آن

  . را مطرح کند

 زدن را ـ اتحادی که کمونيست ھا به طور موقت برای ضربه» ابداع اصطالح بورژوازی ملی«وقتی اين سازمان 

ـ تھی ساختن مبارزۀ طبقاتی از محتوای اصلی آن  بيشتر به امپرياليست ھا با اين بخش بورژوازی روی دست می گيرند

و پوپوليستی اين سازمان را که از شعارھای معمولی ) بورژوا پسند(پسند   به شدت دولتئیمی داند، درخواست ھا

 طبقاتی از محتوای اصلی آن ۀ دارد، نه تنھا تھی ساختن مبارزتر قرار نئياتحاديه ھای کارگری غرب نيز در سطح پا

  .ئيد بر اشغال طوالنی کشور ما و به رسميت شناختن دولت پوشالی به حساب می آيدأاست، بلکه مھر ت

در غياب شرايط انقالبی از مطالباتی که در بھبود شرايط اقتصادی، سياسی و اجتماعی کارگران و «وقتی اين سازمان 

دون  ، چرا سازمان ھای مائوتسه»مين آن مبارزه می کندأن جامعه مفيد باشد، دفاع نموده و در جھت تئياقشار پاساير 

انديشه حق نداشته باشند در شرايط انقالبی به خاطر تسريع و تسھيل مبارزۀ ضد اشغال و امپرياليزم، از تضادھای 

  درونی بورژوازی سود ببرند؟

حضور فعال در افغانستان شناخت دقيق از خصلت طبقاتی جامعه ندارد، ناگزير آن را اين سازمان که به خاطر عدم 

مطابق خصلت طبقاتی اروپای شمالی ارزيابی کرده، به تيوری ھای خيالی پناه برده، به غلط ديگران را به پوپوليزم 

شمالی برگزار می کند، با تمام  در اروپای ٢٠١٠که چھارمين پولينوم کميتۀ مرکزی را در  متھم ساخته و خود در حالی

  .سيس حزب طبقه کارگر افغانستان نيز سخن بگويدأخارج نشينی خود را محق می داند که  از  ت

 ما به مبارزه و فعاليت نپردازد، به حيث ۀ اين سازمان تا در داخل کشور و با درنظرداشت شرايط مشخص جامع

  .سازمان جدی نمی تواند برای ما مطرح باشد

  

  )ساما ـ ادامه دھندگان(ان آزاديبخش مردم افغانستان سازم

 احيای مجدد ساما را اعالم ١٣٩٠اعالميه ای بود که در جوزای » باز ھم پويندگان و ادامه دھندگان در امتداد زمان«

ست از نظر اين بار بقايای مرکزيت غير قانونی که مدتھا«: نوشته اند) ادامه دھندگان(در اين اعالميه رفقای ساما . کرد

تچ امپرياليزم با فئوداليزم و « تئوری ۀتشکيالتی بی صالحيت شده اند، دامن شان را تا توانستند آلوده ساختند و با سفسط

به » گير مدال«و » ان جی او باز«نمای  و رقابت با گروه ھای منحرف چپ» عمده ساختن دموکراسی در شرايط اشغال

  » ...لتيدندگنداب تسليم طلبی ملی و طبقاتی درغ

کنفرانس «نھايتاً برای جلوگيری از انحالل سازمان به تدوير «رفقای ادامه دھنده در اين اعالميه می نويسند که آنان 

 ش اقدام نموده و ضمن تحليل، تجزيه ١٣٩٠در ھژدھم ثور ) ساما(» کادرھا و فعالين سازمان آزاديبخش مردم افغانستان
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 تا رسيدن به آرمان واالی شان تعھد بستند و با انسجام بھتر خود و ء تداوم راه شھداو نفی کامل انحرافات، مکرراً بر

  » ...صفوف پاکباز سازمان چون سدی آھنين در مقابل پلوراليزم تشکيالتی و انحالل قرار گرفتند

: نوشت» ساما« احيای مجدد ۀدر بار) ، گامی به جلو»ادامه دھندگان« (ۀسازمان انقالبی افغانستان با نشر اعالمي

بعد از تجاوز امپرياليست ھای خونخوار غربی بر ملک ما، بخشی از کادرھای اين سازمان » ساما«انارشی حاکم بر «

د ئيرا با ايجاد حزب قانونی و سرکاری با کنگره ھای علنی در توجيه اشغال، دموکراسی و پلوراليزم بورژوازی و تأ

و با اين سقوط، کشتی تکه پارۀ ساما، ناخدا يا ناخدايانی می طلبيد تا آخرين دولت پوشالی به تسليم طلبی سختی کشاند 

ای از کادرھا و فعاالن ساما تکان خورده تا راه ساما را  باالخره عده... اش را به احيای مجدد می بردند نبض نيم مرده

ده، از آن درس تداوم کار و پيکار گرفته، را تجزيه و تحليل کر» ساما«اينکه ادامه دھندگان کدام انحرافات ... ادامه دھند

 ۀاعالمي... مطمئناً در آينده برای درسگيری عمومی جنبش چپ انقالبی افغانستان در اختيار ھمگان قرار خواھند داد

را در نھاد خود حمل می کند، » ساما«در کنار اين که به نحوی يکی از انحراف ھای حاکم گذشته بر » ادامه دھندگان«

 اساسی و مھمی اشاره دارد که نشان می دھد تشکل جديد، بيش از قبل به سوی ايديولوژی انقالبی طبقۀ کارگر به نکات

سازمان ما که در تمام مسايل سياسی، ايديولوژيک و تيوريک، خط روشنی به زاللی ... ت بيان آن ميالن داردأو جر

 و جدل رفيقانه به پيش ببرد، زيرا اين ضرورت  تمايل به ھمکاریۀآفتاب دارد، حاضر است اين بحث را از دريچ

  ».ھای انقالبی به شدت متشتت و پراکنده است روزگار دشوار کنونی و از وظايف کمونيست

جلسات مشترک ھمکاری را روی » ادامه دھندگان«با در نظرداشت ھمين اصل، سازمان انقالبی افغانستان و رفقای 

ھای متقابل پرداخته و  ی در موارد بعضی مسايل مھم و حياتی، به ھمکاریدست گرفته، ضمن بحث ھای رفيقانۀ درون

، »؛ سه دھه خيانت و جنايتئیاز اشغالگران روسی تا اشغالگران امريکا«(تا حال ھر دو سازمان سه اعالميۀ مشترک 

، دولت دست )ئی ناتوئیامريکا(در برابر اشغالگران «و » مئيرا تقبيح نما» ھفتم اکتوبر«با شعار مرگ بر امپرياليزم «

  . را امضاء کرده اند)»!نشانده و جنگ ارتجاعی طالبان بايستيم

) ساما(جمعبندی مختصر از  سازمان آزاديبخش مردم افغانستان » به پيش«سازمان انقالبی افغانستان در شمارۀ اول 

که به  ما برای اين. ا در ميان گذاشتند از آن انگشت انتقاد گذاشته با مئیھا ارائه کرد که رفقای ادامه دھنده بر قسمت

  :وظيفۀ انقالبی خود عمل کرده باشيم، انتقادات اين رفقا را اينجا عيناً نقل می کنيم

ا به عنوان تئوری رھنمای اين جنبش ھا، سوسيال . ل. در بحبوحۀ اوجگيری جنبشھای ضد امپرياليستی و گسترش م«

کار شده و درگوشه وکنار دنيا احزاب و سازمانھای ريوزيونيستی و نھادھای امپرياليزم شوروی در تقابل به آن دست به 

يکی ازاين نھادھا و حاصل ھمان سياست در » حزب دموکراتيک خلق افغانستان«. اش را به وجود آورد ستون پنجمی

يال امپرياليزم کی و ببرک و به ياری مستقيم سوس افغانستان است که ھستۀ خبيثۀ آن به دست عناصر بدنامی مثل تره

  .شوروی ساخته شد

محفل ياری ھا و محفل داکتر ھادی (سازمان جوانان مترقی در عکس العمل به اين جرثومۀ خباثت توسط دو محفل 

اين سازمان برنامۀ . ای از محافل گوناگون که در آن وقت مخفيانه کار ميکردند به وجود آمد از جملۀ عده) محمودی

با آنکه ھمراه محافل ديگر .  نه تنھا از مردم بلکه از محافل ديگر جنبش نيز پنھان نگه داشت را ھمنامشمدون نداشت و 

سالھا بعد که . اش را از سازمان بودنش مطلع نساخت به يک کار گستردۀ جريانی دست زد اما ھرگز متحدين جريانی

ران محافل ديگر خود را سازمان دھی شد به جای پاسخ، به رھب در نتيجۀ انتقادات صفوف جريان مجبور به پاسخ

  . اين نوع برخورد محافل ديگر را برعليه سازمان جوانان مترقی برانگيخت. معرفی کرده وخواستار جذب شان شد

» چه گوارائيسم«م آنرا به .ج.را بيرون داد که س» ...نوشتۀ پس منظر«محفل انجينر عثمان ضمن عکس العمل شديد 

در انتقاد از ايدئولوژی و سبک کارخورده » چه بايد بود؟«حفل ھرات نوشتۀ تحت عنوان محفل رستاخيز يا م. متھم کرد
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آنرا به » انقالبی گری خورده بورژوائی را بدور افگنيم«م با شبنامۀ زيرعنوان .ج.بورژوائی جريان بيرون داد که س

م جدا .ج. داکتر فيض احمد که از سبه رھبری» گروه انقالبی خلقھای افغانستان«متھم کرد و در اخير » اوانگارديسم«

  . متھم شد» ...اکونوميسم«م اعتراض کرد و به .ج.بر س» ...باطرد اپورتونيسم«شده بود طی نوشتۀ 

پس از اين محافل مختلف ضمن درگيری با ھم به جمع و جور کردن خود مشغول شدند و برای مدتی به جای 

مدتھا تنفر و تخريب جای . ان گريزی بر جنبش مستولی گشتسازماندھی و تمرکز، نيروی فرار از مرکز و سازم

  . رفاقت و سازندگی را گرفت

 اين ديدار و گفت. گو ايجاد شد و در اواسط سالھای جمھوری داوود خان، روابطی بين افراد و محافل برای بحث وگفت

ش توانستند محفل ١٣۵۶درسال . گوھا تا کودتای ثور به ھمکاری ھا و تفاھماتی بين افراد و گروه ھا منجرگرديدو 

داکتر ھادی محمودی، محفل رستاخيز و داکتردادفر به عنوان يک شخصيت به نشستھای منظمی دست يابند وکميتۀ سه 

اين کميتۀ سه نفری با گروه انقالبی، با محفل رفيق . نفری را برای ديد و بازديد شخصيت ھا و محافل ديگر ساختند

، ھستۀ اوليۀ »ساما«ديدارھای منظمی داشت که در اسناد رسمی ... مجيد، با محفل شاھپور، با دکتر رحيم محمودی و

در جريان ھمين پروسۀ وحدت، بين گروه انقالبی و محافل ديگر در چگونگی وحدت . خوانده ميشود» ساما«ايجاد 

. گروه انقالبی تئوری جذب ديگران را به خود ارائه ميکرد که مورد پذيرش قرار نگرفت. نظر به وجود آمداختالف 

اش را از  درين راستا بود که رفيق مجيد در ھمسوئی به محافل ديگر با گروه انقالبی اختالف پيدا کرد و راه ھمکاری

  .آن جداکرد و به پروسۀ وحدت با محافل ديگر پيوست

 ماه محفل داکتر ھادی محمودی، محفل رستاخيز، محفل رفيق ١٨ش يعنی حدود ١٣۵٨ش تا سرطان ١٣۵۶از جدی 

سازمان آزاديبخش «مجيد، محفل معلم اشرف، محفل شاھپور و شخصيت ھای مانند نادرعلی پويا و دادفر برای ايجاد 

اين . ا، کرده اند. ل. يش شرط فکری مبر مبنای پ) ـ سياسی ايدئولوژيک(کار مشترک تئوريک ) ساما(»مردم افغانستان

گروه ھای » جذب و جمع«اخگری ھا، با دکترين » جمع«گروه انقالبی و رد تئوری » جذب«پروسه با نفی تئوری 

  . توفيق يافت) ساما(کوچکتر و شخصيت ھا را به محافل بزرگتر ونزديک شان جذب و با جمع محافل بزرگ به ايجاد 

بش چپ را با خود داشت و دست آورد کار ھيچ محفل و يا شخصيت به تنھائی نيست، با که اکثريت عظيم جن) ساما(

ساما به . اش وارد نبرد مسلحانۀ شد که خلق سلحشور افغانستان خود آنرا قبالً آغاز کرده بود استحکام نسبی تشکيالتی

ز دستبرد نيروھای عنوان بزرگترين سازمان چپی برای سمت دھی مترقی جنبش خودجوش مردم و جلوگيری ا

ارتجاعی و به ھدف رساندن تئوری پيشرو به جنگ خلق در سرتاسر افغانستان جبھات مسلحانه ساخت و وارد نبرد 

دراين آوان ُغرش مسلسل سامائی ھا  از ھرات تا به کنر و از نيمروز تا به کندوز . آزاديبخش در پيشاپيش خلق خود شد

دستآوردھای بزرگ ساما از قبيل خلع سالح ُغندھا و . انداز شد طنين... نوبی وو از پکتيا تا مزار و از شمالی تا ج

لواھای عسکری و فتح ولسوالی ھا و مناطق متعدد و ضربات خوردکنندۀ چريک شھری سامائی در واليات مختلف، به 

  .ويژه در کابل و ھرات، دشمنان رنگارنگ خلق ما را به تب لرزۀ مرگ انداخت

م شوروی و رژيم کودتائی دست نشانده اش، امپرياليسم امريکا، ارتجاع منطقه و مرتجعين مسلح بومی سوسيال امپرياليز

. شان ھمه دست به دست ھم داده در شھر و روستا از چند جانب با تانک و توپ و طياره بر سامائی ھا يورش آوردند

ۀ کشور به شرح و تفصيل زياد نياز دارد و وصف حمالت خونبار دشمنان و مقاومتھای دليرانۀ رفقای ما در گوشه گوش

در چنين محشر خونينی است که عده ای از ھواداران و يا اعضای سازمان مقاومت شانرا . در نوع خود بی نظير است

دو انحرافی است که » ليبراليسم وتسليم طلبی«از دست داده و به انحرافات متعدد برای نجات شان درميغلتند و از آنجمله 

سازمان نيز که زخم ھای خونين از دشمنان . اش ضربت زده است  ما را در حساسترين مراحل زندگیسازمان

ش درکنفرانس ١٣۶٢رنگارنگ در پيکرش داشت در تقابل اين دو جرثومه نيز دمی آرام نگرفت و سرانجام در سال 
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برخوردی . ر تشکيالتی موفق شداش به تحليل، تجزيه و طرد اين دو انحراف، ھم از نظر فکری و ھم از نظ سرتاسری

را که در تقابل با اين دو انحراف در زمينۀ تئوريک و عملی ساما انجام داده است ھيچ سازمان چپ ديگری انجام نداده 

  . االقل چنين مدارکی ندارد است و يا علی

کادرھای باقيمانده با دريغ و درد که با ضربت خوردن جمع کثيری از رھبران و ضيق ساختن محيط کاری رھبران و 

، بعد از تجاوز نظامی امپرياليزم جھانی به رھبری امريکا عده ای از کادرھا واعضای سازمان )فقدان رھبران برجسته(

ولی رھبران، کادرھا و اعضای معتقد و وفادار به آرمان و تاريخ سازمان از . مکرراً در گرداب اين انحرافات درغلتيدند

و سياسی سازمان ) ا. ل. م(فکرات ناسالم با آن به مبارزه برخاستند و از سنگر ايدئولوژيک ھمان تبارز اولين نطفۀ ت

به دفاع برخاستند و به مبارزۀ پرشوری دست زدند که در نتيجه درکنفرانس ھجدھم ثور ) مشی مستقل ملی ـ انقالبی(

اش احياء کردند و ھم اکنون  ن انقالبیش به طرد بقايای کميته مرکزی مرتد موفق شده و ساما را در خط پويندگا١٣٩٠

يکی از استوارترين سنگرھای ايدئولوژيک ـ سياسی جنبش ) ـ ادامه دھندگان ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

سازمان ما با صداقت کامل دست تمامی نيروھای انقالبی صادق کشور را در جھت ايجاد حزب . چپ کشور است

به عنوان » سازمان انقالبی افغانستان«ن کشور ميفشارد و افتخار دارد که در اين راستا با پيشآھنگ انقالبی زحمتکشا

در ساحۀ بين المللی نيز با کار بيش از بيست ساله اش در . نزديکترين نيرو به خود، گامھای استواری را برداشته است

  ».درون جنبش جھانی ساما از اعتبار و مقام شايستۀ برخودار است

  

  .)عمدتاً م. م. ل. م(ن کارگران افغانستان سازما

نشريۀ » جنگ خلق«.  است که در وبالگ اين سازمان منتشر شده استئیشناخت ما از اين سازمان محدود به نوشته ھا

 اول صفحه ۀدر شمار) مارکسيست ـ لنينيست ـ مائويست، عمدتاً مائويست(ـ خبری سازمان کارگران افغانستان  سياسی

. را درج کرده است که عجيب به نظر می رسد» باد مارکسيزم ـ لنينيزم ـ مائويزم، عمدتاً مائويزم زنده«اول، شعار 

برای سازمان انقالبی افغانستان غير اصولی و غير انقالبی است که که زنده بودن مارکسيزم ـ لنينيزم را بيشتر از 

ـ  مارکسيزم«ه در برنامۀ سازمان کارگران افغانستان  کئیولی از آنجا. انديشه مائوتسه دون و يا عکس آن شعار بدھد

اين رفقا چنين شعار مبھم  » جنگ خلق«و عصر، عصر مائويزم است، لذا طبيعی است که در » لنينيزم به تاريخ پيوسته

  . درج شود

در «:د  اين سازمان تصويب شده، می نويسۀسازمان کارگران افغانستان در برنامه ای که ذکر نشده از کدام کنگر

را انتاگونيستی نمی دانست، با جھش پی بردن به ) فاز اول کمونيزم(حقيقت، لنينيسم که تضاد در جامعه سوسياليستی 

از ھمين جا است .  طبقاتی در دولت تحت ديکتاتوری پرولتاريا، به مائويزم تکامل يافتۀموجوديت انتاگونيزم در مبارز

. ١٩١٧امروزه بايد با مائوتسه دون ھم آوا شد، و نه با ... خ پيوسته استکه امروزه، مارکسيزم ـ لنينيزم به تاري

 ماقبل ۀ و تحليل سرمايه داری در مرحل١٨۴٧، می بايست با لنين ھم آوا شد، نه با ١٩١٧ھمانگونه که در 

  ».امپرياليستی

تحت «، »می گشايد»  به دنياديده«انديشه مائوتسه دون «با : اين سازمان در سرگردانی و تشتت تيوريک به سر می برد

می آيد، بعد در برنامۀ سازمانی مارکسيزم ـ لنينيزم را » درفش کبير مارکسيزم ـ  لنينيزم ـ مائويزم، عمدتاً مائويزم گرد

را نيز قاطی می سازد که اين »  گونزالوۀانديش «ئیبه تاريخ می سپارد و تنھا با مائويزم ھم آوا شده، بعد با اين ھماوا

 تکاملی نوين در ايدئولوژی پرولتری، يعنی به درک و دانستن مائويزم ياری ۀ رفيع مرحلۀدر رسيدن به قل« را سازمان

اين سازمان با اين نوع سردرگمی » .مائويزم منھای گونزالو امکان وجودی ندارد«برای اين سازمان . است» رسانيده

در يک فورمول می توان وضعيت . نيز می رسد» جنگ خلق تا کمونيزم«تيوريک، به سردرگمی تيوريک جديِد 
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پيوستن مارکسيزم ـ لنينيزم به (مارکسيزم ـ لنينيزم، انديشه مائوتسه دون : تيوريک اين سازمان را چنين ارزيابی کرد

اين يکی از ابھامات زننده است که تاريخ جنبش چپ کشور ما برای . مائويزم، عمدتاً مائويزم، انديشه گونزالو) تاريخ

  .لين بار آنرا ثبت می کنداو

در برنامۀ اين » گوانزاليزم« از ئیباعث تبارز رگه ھا»  گونزالوۀانديش«گرايش افراطی سازمان کارگران افغانستان به 

المللی را در   از اھميت بينئیھا  گونزالو ـ رگهۀ، اگر علمی باشد، نظير انديشیا البته ھر انديشه«: سازمان شده است

 ۀتکامل روالمندانه و سامانمند يک انديشه، می تواند در کليت و عموميت يافتن ديالکتيکی پروس. شدبا خود دارا می

  ».منجر شود» ايسم«تکاملی خويش، به 

سازمان انقالبی افغانستان، صدر گونزالو را منحيث يک انقالبی اسير در قفس امپرياليزم، سازمانده خوب، رفيق انقالبی 

داند که نقش تاريخی در ھدايت و رھبری اين جنگ ايفاء کرده و از ھمان قفس در برابر  و رھبر جنگ خلق پيرو می

گيری نموده است، اما اين به ھيچ وجه بدان معنا نيست که نظرات گونزالو را بتوان در  طلبی رفقايش موضع تسليم

را تا سطح احتمالی گوانزاليزم  آنشرايط متفاوتی چون افغانستان به کار بست و رھنمای عمل انقالبی خود قرار داد و 

  . باال برد

ھای طالب  سازمان انقالبی افغانستان از موضع روشن و قاطع سازمان کارگران افغانستان عليه اشغال کشور، فاشيست

  .کند و نقش رھبران جنبش در تکامل جنبش چپ حمايت می

  

  افغانستان) مائويست(کمونيست » حزب«

در قضايا از لحاظ » حزب«افغانستان نوشت که اين ) مائويست(کمونيست » حزب « اول در موردۀشمار» به پيش«

به نتيجه می رسيم » حزب«تيوريک موضع روشن دارد، اما اکنون پس از چھار سال و اندی و شناخت بيشتر ما از اين 

رشکستگی تيوريک ھای آشکار، در و ئیگو که اين حزب نه تنھا از لحاظ تيوريک موضع روشن ندارد بلکه با تناقض

سازمان . مورد بررسی کوتاه قرار گرفته بود» حزب«چند مورد خاص اين » به پيش«در شمارۀ اول . به سر می برد

قابل يادآوری است که اختالفات کلی . باور دارد» حزب«انقالبی افغانستان کماکان بر ھمان بررسی ھا در مورد اين 

) مائويست(کمونيست » حزب«(و ) پيوند با انجويزم، گسست از مارکسيزم(در دو سند » حزب«سازمان انقالبی با اين 

در اينجا به شکل گذرا به . به طور مفصل انعکاس يافته است) افغانستان از ورشکستگی تيوريک تا فالکت پراتيک

  :تماس می گيريم)  اول ذکر نشده استۀکه در به پيش شمار(ترين موارد  تازه

وليت پيشبرد کارھا و سازماندھی ؤھيچگاھی صاحب انجو نبوده و مس«ن که مدعی است با آ» حزب« اين :انجويزم

خصوص ھوادران ه و ب» مائويست ھای افغانستان«، اما موضع گيری ھای نوشتاری » را بر عھده نداشته استئیانجو

با » حزب« اين .در پاکستان نشان می دھد که انجويزم غليظ بر اين حزب حاکم است» حزب« اين ١۶ ۀواحد شمار

، از طريق انجوھايش در خدمت تطبيق پروژه ھای مدنی و غير دولتی امپرياليست ھا قرار »جنگ خلق«وجود ادعای 

  .ه و شکوه سر دھد ھا برای پروژه ھای بازسازی، گلدارد و ھمين سبب شده است که از کمک ھای اندک امپرياليست

پوشش ھای «و » پذيرش جمھوری اسالمی« ديگر را به خاطر با آن که سازمان ھای» حزب «: با طالبانئیھمسو

اين .  نشان می دھدئیھمسو) امارت اسالمی طالبان(مورد انتقاد قرار می دھد، خود با بدترين نوع آن » مذھبی

مانند سازمان » حزب«، تعريف لنينی را در مورد جنگ کنونی زير سؤال می برد و نشان می دھد که اين ئیھمسو

 ھا می جنگند و ئیباور دارد که طالبان واقعاً عليه امريکا» حزب«. فغانستان جنگ کنونی را ارتجاعی نمی داندانقالبی ا

نيروی مقاومت به شمار می روند و مانند جنرال حميدگل اظھار می نمايد  که طالبان مخالف ھر نوع ترقی و پيشرفت 

  . نيستند
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ا از ورشکستگی .م.ک.ح( ھای جالبی دارد که در سند ئیاقض گودر اين مورد، تن» حزب«ناگفته نبايد گذاشت که 

  . به آن برخورد شده است) تيوريک تا فالکت پراتيک

با وجودی که » حزب«. در مورد جبھۀ متحد نيز در سند فوق اشاره شده است» حزب« اين ئی به تناقض گو:جبھۀ متحد

اور دارد که اتحاد طبقۀ کارگر و دھقان ستون فقرات جبھۀ جامعۀ افغانستان را نيمه فيودالی و مستعمره می خواند، ب

به نظر سازمان انقالبی افغانستان اتحاد طبقۀ کارگر و . متحد انقالبی را در مرحلۀ انقالب دموکراتيک نوين می سازد

يمه دھقان ستون فقرات ھمه انقالبات را می سازد، اما در ترکيب جبھۀ متحد ملی که مختص کشورھای مستعمره ـ ن

 طبقۀ .فيودالی يا نيمه مستعمره ـ نيمه فيودالی است، بايد گفت که مضمون آن اتحاد طبقۀ کارگر با بورژوازی ملی است

ترين نيروی انقالب دموکراتيک نوين به شمار می رود که  دھقان متحد اصلی و طبيعی طبقۀ کارگر و ھمچنين عمده

  .کند تحت رھبری طبقۀ کارگر در انقالب شرکت می

  

 مائويست ھای افغانستان

کمونيست » حزب«انعکاس می يابد، از » شورش«که نظرات شان در سايت » مائويست ھای افغانستان«گروپ 

 خود را در ئیعلت جدا) که ما در مورد نوعيت تشکيالتی آن نمی دانيم(اين جمع . افغانستان جدا شده است) مائويست(

 کارگر و دست آوردھای انقالبی ۀدر دفاع از آگاھی سياسی طبق« به نام چندين نوشته به ويژه در نوشتۀ چھار فصله

  .بيان داشته است» !موضع بگيريد» نوين«مردم افغانستان عليه توطئه 

اين جمع در : ما در اين جا دو مورد از اين جمع را مورد بررسی گذرا قرار می دھيم تا به ماھيت واقعی آنھا پی ببريم

و اصحاب تا شکم (...) خر «: می نويسد) »حزب«ول ؤاحتماالً مس(» حزب« فردی منسوب به نوشتۀ متذکره در مورد

(....)  دوم شعله جاويد می گذرد ولی ديد رفيق ۀ سال از نشر شمار۴اکنون «، ».در گل شخصيت پرستی بند مانده است

ه ھای ميليون ھا دالری با اين آيا اينجوھای حزب و پروژ«، ».از حد افسانه سرائی يک سر مو ھم ترقی نکرده است

رھبری اين حزب به جنبش «، »بی ارتباط است؟) ای. آی. آی و سی. اس. ارتباط با طالبان و از آن طريق با آی(له ئمس

ورزد و با توطئه و تھمت زدن فتنه ايجاد  طور خاص خصومت میه انقالبی افغانستان به طور عام و جنبش کمونيستی ب

ا از داخل جنبش چپ کشور با مھارت خاصی به داخل جنبش کمونيستی کشور انتقال داده و می کند و اختالفات ر

قرار دارند که به » عواملی«و ھسته آن تحت تاثير (...) رفيق «، »کمونيست ھا را به دشمنان يکديگر مبدل می سازند

از چنگيزخان و (...) رفيق «، »د کارگر و تاريخ مبارزات مردم افغانستان بديده حسادت می بيننۀآگاھی سياسی طبق

که به خاطر اعتالی بيرق زرد مغول باال و پائين می دويد، نه حزب  او زمانی«، ».سوسياليزم اسالمی دفاع می کرد

که در  به تعقيب آن ھنگامی.  ھزارگی را دنبال می نمودۀداشت و نه سازمان و نه تشکيالت، ولی يک خط نژادپرستان

 حنيف نژاد را حفظ و از زينب طالقانی پرستاری می کرد، نيز حزب و ۀره ھای قرآن و افسانخط دوآليزم شريعتی سو

معرفی غير «{تا کنون بارھا اين کار (...) ، رفيق »سازمان نداشت ولی يک خط ارتجاعی اسالمی را تعقيب می نمود

می گويد که عليه (...) رفيق «، »ه استرا در مورد مخالفينش انجام داد} »مستقيم انقالبيون به دستگاه اطالعاتی دشمن

» اين اينجوھا است ولی در عمل تمام اعضای بيروی سياسی حزبش به شمول خودش در خدمت اين اينجوھا قرار دارند

  ...و

آيا .  انقالبيون به دستگاه اطالعاتی دشمن را رفيق باران می کندۀابر ملحوظاتی که ما نمی دانيم، معرفی کنندبناين جمع 

 ۀذکر کرده اند، رفيق خواند؟ آيا رفيق خواندن معرفی کنند» مائويست ھا«توان انسانی به مشخصاتی باال را که می 

اگر غير ...) و. آی. ايس. ای، ايم آی شش، امنيت ملی، واواک، آی. آی. سی(انقالبيون به دستگاه اطالعاتی دشمن 

 انقالبی و غير کمونيستی نيست، پس چيست؟ 
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 انقالبيون به دستگاه اطالعاتی دشمن را رفيق باران می کند، در طرف ديگر ضمن ۀ يکسو معرفی کننداين جمع که از

بورژواھای افغانستان مجيد شھيد را از ... «: اين کهبه رفيق مجيد و با بيان » سمبول مقاومت ملی و ميھنی«خطاب 

ز شخصيت عبدالمجيد کلکانی شھيد اگر ا«، »خلق آزاديخواه، سلحشور و مقاومت جوی افغانستان می گيرند

 و انقالب طلبی را نفی کنيد او به يک ئیشورشگری، اطاعت ناپذيری، ميھن پرستی، گردنفرازی، مقاومت جو

مجيد عقاب بلندپروازی بود که از فرازھای ھندوکش به سطوح زندگی نگاه «، »...ای مبدل می شود افغانستانی معمولی

مجيد کلکانی، داود سرمد، «، »ی خيال فريب دادن انقالبيون را در ذھنش راه ندادمجيد شھيد ھيچ زمان«، »می کرد

 طراز نوين خلق شھيم اين ۀقاضی ضيا، بشير بھمن و ديگر زمين لرزه ھای بزرگ افغانستان قھرمانان به خون آرميد

ی تاريخ اين خطه ئ ودهسرزمين اند که ايده الھا، افکار، اعتقادات و سمت گيری ھای فکری شان با ھيچ قھرمان ت

ادامه دھنده راه مجيد شھيد کسی است که احيای تشکيالت ساما را به حيث يک سازمان «، ». ندارندئیسازگاری و خوانا

حاضر نيستند رفيق مجيد را، رفيق خطاب »  ملی ـ دموکراتيک مربوط و منوط به ھژمونی پرولتاريا بداند نه مستقل

  .کنند

را ) رفيق مجيد، رھبر محبوب زحمتکشان افغانستان( يادوارۀ ١٣٨٨ جوزای ١٨غانستان در وقتی سازمان انقالبی اف

ۀ ، مجيدکلکانی را با واژءشما رفقا«: از طريق پست الکترونيک به ما چنين نوشتند» مائويست ھا«منتشر ساخت، 

ترين   چپاکه حت در حالیخوانيد،  می» رھبر محبوب زحمتکشان افغانستان«دھيد و او را  مخاطب قرار می» رفيق«

خواھيم خدمت شما عرض کنيم  چيز ديگری را که ما می... دھد سامائی نيز مجيد را با زحمتکشان پيوند نمی داد و نمی

وغيره صفات مجيد کلکانی شھيد، مجيد سمبول مقاومت ملی و ... جای رفيق مجيد، مجيدکمونيست،ه اينست که اگر ب

زيرا اين صفات ھم با حقيقت . کار ببريد خيلی خوب استه يبخش مردم افغانستان را بميھنی، مجيد رھبر سازمان آزاد

  ».ايم قرين اند و ھم تصوير نادرستی از کمونيزم ترسيم نکرده

 رفيق را با رنگ سرخ نشانی کرده و توضيح داده اند که با کاربرد کلمۀ ۀدر ھمين يادواره به کرات کلم» مائويست ھا«

  . لکانی مخالفندرفيق برای مجيد ک

مبنی بر رفيق خطاب کردن معرفی کننده انقالبيون به دستگاه اطالعاتی دشمن و » مائويست ھا «ۀاين برخورد دوگان

»  طراز نوين خلق شھيم اين سرزمينۀقھرمان به خون آرميد«مخالفت با رفيق خطاب کردن برای مجيد شھيد 

ھا در مرز کسالت و سکوت به سر می  ئیوقتی ساما. ايش می گذارد اين جمع را به نمۀاپورتونيزم شرمندوک و خجوالن

دھندۀ ساما به  مجيد را حتی رفيق قبول نداشتند، ولی وقتی تعدادی از کادرھا و اعضای ادامه» مائويست ھا«بردند، 

می شود و انقالبی واقعی » مائويست ھا«ادامه دھندگی راه مجيد تجديد پيمان بستند، يک باره  رفيق مجيد برای  

  دانند، چرا؟ دھندگی راه مجيد را مربوط و منوط با ھژمونی پرولتاريا می ادامه

در » يست ھامائو«با آن مخالفت کردند، مگر » مائويست ھا«وقتی ما رفيق مجيد را رھبر محبوب زحمتکشان خوانديم، 

تان، قھرمان به خون آرميدۀ طراز نوين  بزرگی نائل آمده اند که او را زمين لرزۀ بزرگ افغانساين سه سال به چه کشف

مخالفت کردند، اما در سه » مائويست ھا«خلق شھيم اين سرزمين معرفی می کنند؟ وقتی ما او را کمونيست خوانديم، 

دھندگی راه او را مربوط و منوط به ھژمونی پرولتاريا   دست يافته اند که ادامهئیھا سال گذشته آنھا به چه تازه

  دانند؟   می

را تا ديروز شعار مذھبی » فقط مارکسيزم ـ لنينيزم ـ مائويزم، نه چيزی بيش نه کم«که » مائويست ھای افغانستان«

شان در اروپا قرار داده بودند و غير مستقيم خود را يگانه مدافع طبقۀ کارگر افغانستان فکر می کنند، ماھيت »  شورش«

شکار می سازند و عمالً نشان می دھند که برای اين جمع طبقه و ماھيت گفتن به خوبی آ» افغانستانی«طبقاتی شان را با 

طبقاتی ارزشی ندارد و اگر می داشت ماھيت خود را در طبقۀ شان می ديدند نه در اصطالح ابداع شده به وسيلۀ چنگيز 
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س تعصبات را تيوريزه پھلوان، کسی که با ھدايت مستقيم رژيم آخوندی و جالدان واليت فقيه ايران برای افغانستان اسا

  . می کرد

و ادعاھای شان مبنی بر مبارزۀ طبقاتی، ايجاد حزب » مائويست ھا«و اگر از اين بگذريم، ماھيت واقعی طبقاتی 

 ۀ زيست پشتون ھا نظر به منطقۀمنطق«: را می توان با خواندن اين دو پاراگرف بھتر درک کرد... کمونيست واقعی و

بغرا، کجکی، دھله، نغلو، سرده، چک  :سدھای ھايدروالکتريک مانند.  انکشاف يافته استزيست مليت ھای ديگر بيشتر

. وردک وغيره که ھر کدام پروژه ھای بزرگ پالنھای پنجساله دولت بوده ھمه و ھمه در مناطق پشتون ھا آبادگرديده اند

 آبياری و زمينھای زراعتی درجه اول و پروژه ھای عظيم زراعتی مانند فارم ھای ھده، غازی آباد و نھرھا و کانالھای

  .سرسبز افغانستان نيز به مليت پشتون تعلق دارند جلگه ھای

 امروز گاز شبرغان و زغال سنگ و .بنابر اين داليل؛ در حال حاضر مليت پشتون در افغانستان مليت ستمگر است

رد استفاده قرار بگيرند، از طريق دولت  زيست ازبک ھا و ترکمن ھا موۀسمنت بغالن به جای آن که در انکشاف منطق

 زيست ازبک، ۀفروش رسيده و حتی نصف عايد از فروش آنھا ھم برای بھبود زندگی و انکشاف منطقه مرکزی ب

آھن حاجی گگ نيز . بدون شک که مس عينک سرنوشت بھتراز اين را ندارد. شود تاجک و ترکمن ھا مصرف نمی

در افغانستان به وجود نيايد، ) دموکراسی نوين(که يک دموکراسی واقعی  انیتا زم. دچار ھمين سرنوشت خواھد شد

زيرا ستمگری ملی پشتون ھا آنھا را کند،  زبان، فرھنگ و خوی و خواص اين مليت ھا را خطر نابودی تھديد می

  ). تکيه از ماست(» .فرصت انکشاف و تکامل نميدھد

 طبقاتی اينگونه ألۀی داشته باشد، آيا يک پيرو انديشه مائوتسه دون به مسآيا واقعاً يک کمونيست می تواند چنين اظھارات

در » فرشته حضرتی«در  سايت کابل پريس و » کامران ميرھزار«برخورد می کند، آيا يک مارکسيست حق دارد مثل 

  ؟.... مليتی از ديد متعصبانه قومی برخورد کند وألۀسايت خاوران به مس

دولت را ماشين قدرت طبقات حاکمه عليه » مائويست ھای افغانستان«يجه می گيريم که با چنين صحبت کردن ھا نت

مارکسيست ھا به جامعۀ طبقاتی و نبرد طبقاتی . را ساختار قومی و مليتی فکر می کند طبقات محکوم نمی داند و آن

 باور داريم که طبقات فيودال و ما. باور دارند و دولت را ماشين حاکميت و سرکوب يک طبقه عليه طبقۀ ديگر می دانند

طبقات ستمگر ھستند، حال چه از ميان پشتون ھا برخاسته ) و در حال حاضر عمدتاً بورژوازی کمپرادور(بورژوازی 

و طبقات پرولتاريا، دھقانان و خرده بورژوازی طبقات زحمتکش به ... باشند و چه ھم از ميان تاجک ھا و ھزاره ھا و

 بساط ستمگری فيودال ھا و بورژوازی کمپرادور را در انقالب دموکراتيک نوين تحت رھبری شمار می روند که بايد

با طرز ديد ناسيوناليستی و عقب مانده تشابھی فکری با محقق و » مائويست ھای افغانستان«اما . پرولتاريا برچينند

... «ونی و دوستم می توانند بنويسند که خليلی و يونس قانونی دارند، زيرا تنھا نويسندگان حزب خليلی و محقق  و قان

زيرا ستمگری ملی پشتون ھا آنھا را کند،  زبان، فرھنگ و خوی و خواص اين مليت ھا را خطر نابودی تھديد می

  .  نه يک مارکسيست انقالبی و حتی يک دموکرات پيشرو».فرصت انکشاف و تکامل نميدھد

چه «توجه الزم است که سازمان انقالبی افغانستان «می نويسند که دربارۀ ما » مائويست ھا«با اين ابتذال فکری، 

ھا قبل از »مائويست«به نظر ما بھتر است که » .ماھيتی دارد و چقدر در مقابل خيانت ھای ملی و طبقاتی حساسيت دارد

 رسيدگی کنند تا از  شانۀاين که به حساسيت ما در مقابل خيانت ھای ملی و طبقاتی بپردازند، به خود و بيماری متعصبان

سنگر فکری محقق و خليلی و حفيظ منصور و پرتونادری بيرون شوند تا بعد آنان را جدی گرفته بحث حساسيت و عدم 

  . حساسيت در مقابل خيانت ھای ملی و طبقاتی را با ايشان مطرح کنيم

  ششمـ بخش ) ارگان تيوريک ـ سياسی سازمان انقالبی افغانستان( چھارم ۀبه پيش شمار

 


