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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ می ١٨

  

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)۶(  
، روابط ما با رفقای سازمان آزاديبخش مردم »پوالد«و »  ھاعمدتاً مائويست«، »مائويست ھا«مخرج مشترک ديگر 

  :نويسد می» سازمان کارگران افغانستان«. است) دھندگان ـ ادامه ساما(افغانستان 

يعنی با ھمکاسه شدن با آن " ادامه دھنده گان-ساما"با ھمکاسه شدن با " سازمان انقالبی افغانستان"« 

ان انقالبی وی برای چندين دھه با سکوت مرگبار خويش خيانت ورزيده عناصری که به خون شھيد مجيد و آرم

  !کند ھمجنس با ھمجنس پرواز: به درستی ثابت نمود کهاند، 

 پروئی مبدل شده اند، ننگ تاريخ سياسی کشور -که به عوامل کوآنتل" ادامه دھنده گان- ساما"تسليم شده گان 

بيرون . ر تاريخ سياسی افغانستان، دريائی از خون فاصله استبوده، و ميان ايشان و مقام شامخ شھيد مجيد د

چيزی از جنس و از قماش آن " سازمان انقالبی"ھا به کرات با آن خاينان، خود نشاندھنده آنست که  دادن اعالميه

 ھائی که ادعای دروغين مارکسيست بودن را دارند، ھمدستی نشان ترين اليه اين سازمان با مرتجع. خائنان است

ھائی، و در ھمکاسه گی رويزونيستی با "عقاب"با مماشات با چنين " سازمان انقالبی افغانستان...! "داده است

گان از سامای انقالبی اند، نيک نشان داده است که گسست رويزونيستی از  که گسيخته" ادامه دھنده گانی"

" حمام گرم کوی"از " انقالبی"يونيسم شتر رويز... رويزيونيسم، چيزی جز رويزيونيسم به بار نخواھد آورد

  »!پويد و گردن درازی ميکند دند و می آيد و بر ھمان نھج می رويزيونيسم سه جھانی می

  :نيز قيل و قال راه انداخته، نوشته اند» مائويست ھا«

با منحرفين سامائی اما آنھا نتنھا اين کار را نکردند بلکه از زير باران برخاسته و رفته بزير ناوه دان نشستند و  «

و ابا ورزيدن از نقد اصولی ايدئولوژی سازمان رھائی " خپ گرفتن. "به بستر حل و عقد خزيدند) دھندگان ادامه(

در جھت حفظ کميتی ) دھندگان ادامه(رفتن با منحرفين تسليم شده ساما " بستر حل و عقد"و ھمزمان با آن به 

و اتحاد با منحرفين } به بودن ضرورت نيست{ره رفتن از اصوليت بودناين طف. است که اينھا آنرا بدنبال ميکشند
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ممکنست کميت آنھا را بطور ميکانيکی از پراگندگی حفظ کند ولی تاريخ و تجربه ) ادامه دھندگان(جاسوس 

تشکيالتی شانرا حفظ " بقای"عبدالقيوم رھبر نشان داد که کميت ھا بدون داشتن پيوند ايدئولوژيک نميتوانند 

يک مسئله ) دھندگان ادامه(بنابر اين تجزيه کامل اين سازمان و برھم خوردن مناسبات آن با منحرفين ساما . نندک

  »  .مربوط به زمان و از پيش بردن مبارزه سالم اصولی است

  : با زبان لچکانه می نويسند١٣٩٢ حمل ١٨رخ ؤ مۀبه اين اکتفاء نکرده، در اعالمي» مائويست ھا«

بر مائويست ھای افغانستان اين مبارزه را » سازمان انقالبی افغانستان«نقالبی رويزيونيست ھای حمالت ضد ا« 

به بستر حل و عقد ) ادامه دھندگان(اين دسته رويزيونيست که با باند تسليم طلبان ساما . به پھنای وسيعتر کشانيد

  ».ائويستی افغانستان گشوده استرفته و حلقه و چوری رد و بدل کرده اند، جبھه جديدی را عليه جنبش م

  :دھند وارخطا شده اند، چنين ادامه می) ادامه دھندگان(ھا که از روابط ما با رفقای ساما »شورشی«

جای شگفتی اين است که سازمان انقالبی افغانستان در مورد گذشته تسليم طلبی ساما خاموشی اختيار نموده ...  «

دھندگان به قيل و قال آمده به تعريف و توصيف آن ميان   ادامه-ميه سامااما با نشر اعال. و ھيچ حرفی ندارد

اعالميه يک جانبه يا چند جانبه بيرون دادن بدون انتقاد . ھای مشترک بيرون ميدھد بندد و با آن اعالميه می

ھا را به  توانتقاد ازخود ھيچ دردی را درمان نميکند، بلکه صداقت و انتقاد و انتقاد از خود است که کمونيس

جای تعجب اين است که سازمان انقالبی در مورد اعالم مواضع و . دوستان واقعی و محبوب مردم تبديل مينمايد

خاموشی اختيار مينمايد اما در برخورد با حزب کمونيست مائوئيست و " ادامه دھندگان-ساما"تسليم طلبی 

اما ای کاش سازمان ...  آنھا را به باد انتقاد ميگيرددار به کار برده و بين ھای افغانستان عينک ذره مائوئيست

انقالبی ھم اين صداقت را داشته باشد که گذشته اکونوميستی و رويزيونيستی خويش و گذشته تسليم طلبی و اعالم 

  .»را نيز نقد نمايد" ساما"مواضع 

  :بيچاره که از ھمه آخر به اين کارزار پيوسته، می نويسد» پوالد«و 

با ادعای انشعاب از » دھندگان ساماـ ادامه«از » سازمان انقالبی افغانستان«ھمين اعالميه، مواضع آيا در  «

ساماـ «ای  اعالميه» سازمان انقالبی افغانستان«بودن، از چه قرار است؟ » کمونيست انقالبی«و ادعای » رھائی«

و  ...کند؛  ارزيابی می» ی چپ انقالبیھا راه و رسم ايدئولوژيک سازمان«را در شرايط کنونی » ادامه دھندگان

نيز صحه گذاشتن بر نظرات و مواضع انحرافی گذشته و حال » ساماـ ادامه دھندگان«انتشار اعالميه مشترک با 

  ».بوده و يک موضع اپورتونيستی است» ساماـ ادامه دھندگان«

سوزند،  انيت در تب داغ میکه از فرط عصب» شورشيان«. آغاز می کنيم» شورش «ئیاين بحث را با دروغگو

سازمان انقالبی افغانستان در مورد گذشته «: نويسند گويند، از اين رو می فھمند که چه می  شده، نمیئیماليخوليا

 جنبش ۀرھبر گرانماي«شود که  معلوم می. »...تسليم طلبی ساما خاموشی اختيار نموده و ھيچ حرفی ندارد

برای اينکه .  است؛ ورنه چنين دروغ ھای رسوا و شاخدار عرضه نمی کرددر روز دروغ متولد شده»» مائويستی«

 از  نقد سازمان انقالبی افغانستان را در مورد سازمان آزاديبخش ئیھا را رسوا کنيم، قسمت» پوالد«دروغ اينان و 

حمل (بی افغانستان آمده و در کنگرۀ اول سازمان انقال» به پيش«آوريم که در شماره اول  می) ساما(مردم افغانستان 

ساما ـ ادامه «خصوص رفقای ه البته اين نقد، با انتقادات رفقای معينی، و ب. به تصويب رسيده است) ١٣٨٧

ساما در درگيری با «: چنين نوشته شده است» ساما«در مورد » به پيش«در شمارۀ اول . ھمراه بوده است» دھندگان

...  ھرگز جمعبندی از آن ارائه نکردئی دست داد که مثل سازمان رھاھا انقالبيون بسياری را از ھا و جھادی روس

ۀ  که ساما با حزب اسالمی در شمالی و در ھرات با جمعيت اسالمی داشت، به زودی در برابر زرادخانئیھا جنگ
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مزدور پناه ندان مشھور آن به دولت  آن شمالی را ترک کرده و چند قومای از افراد عده. ھا به زانو درآمد اين تنظيم

  .ای بر گردن به ننگ تاريخی تن دادند برده و با انداختن طوق مليشه

ً چپ نوشته شده بود، ھيچ سند ديگری که اين ۶٢ساما جز سندی که در کنفرانس   ارائه کرده و با ادبيات نسبتا

عده ای از .  استسازمان را مارکسيستی نشان دھد و تشکيالت آن را با اصول مارکسيزم رقم بزند، ارائه نکرده

کردند، اما ارگان  ھای چپ اظھار ايدئولوژيک می  داشتند و در نشست با سازمانئیکادرھای آن در لفظ چنين ادعا

د جمھوری اسالمی گاھی اداھای ملی را از ياد ئيھيچ وقت چپ ننوشت و با تأ) جريده ندای آزادی(مرکزی آن 

 و کادرھای آن در سقوط طياره و بعد با پناھنده ء تن از اعضاو شھادت سی» رھبر«بعد از شھادت قيوم ... نبرد

 با ءساما که ابتدا... شدن چند تن از فعاالن دست اول آن در اروپا اين سازمان ديگر وجود واقعی خارجی نداشت

ـ اسالمی، کار دموکراتيک را سرپوشی برای کار  خواست با تبارز ملی تفکر مارکسيستی شناخته شد و می

ھا   مسلحانه آھسته آھسته چنان به عمل زدگی و انحالل در جنبش تودهۀيستی قرار دھد، با شرکت در مبارزسوسيال

  ھيچ١٣۶٢بعد از سال ... اش نامی از چپ برد ھای درونی و نه در ارگان مرکزی نشراتی د که نه در نوشتهئيگرا

و به ... د، در دسترس جنبش قرار نگرفته استگونه سندی مبنی بر اينکه ساما را يک سازمان کمونيستی تعريف نماي

ھيچ سندی که ساما ... توان يک سازمان کمونيستی دانست اين خاطر بعد از شھادت مجيد، در مجموع ساما را نمی

سازمان ساما، جمھوری اسالمی را ... طرحی برای تشکيل حزب پرولتری داشته باشد، به دست ما نرسيده است

کامالً » ندای آزادی«ھای بعدی آن در قبال تمامی حوادث در   پذيرفت و موضعگيریئیتر از سازمان رھا زننده

ساالران خونريز نه تنھا موضع  ساما در مقابل جنگ... ھای کسل کننده ھمراه بود ئیروشن و با مشتی از کلی گو نا

خاطر شرکت در جشن خان ھمکاری کرد و به  روشنی نگرفت بلکه با نجيب، مسعود، دوستم و مخصوصاً اسماعيل

را نصيب شده، » بيت شريف«ندانان ساما افتخار رفتن به بعضی از قوم... يش را از دست داددوستم، بھترين کادرھا

. دھند گردند و ظاھراً آن را رنگ کار ملی و مردمی می شود، حاجی صاحب خطاب می نماز شان ھرگز قضا نمی

اينکه .  نيروھای خارجی و حضور شان در کشور ھيچ موضعی ندارنداندوزی کرده، در برابر ندانان سرمايهاين قوم

چون ھر سازمان از . دانيم حال ساما به عنوان يک سازمان واقعی وجود داشته باشد و پيکار نمايد، ما چيزی نمی

  ».شود گردد، چيزی که در مورد ساما ديده نمی ھای تشکيالتی آن مشخص می روی مشی، تشکيالت و فعاليت

» مماشات» «ساما «ۀما، نه با گذشت. آفتابی می شود» پوالد«و » شورشی ھا«، »کارگران«ور فوق، دروغ با سط

. ايم گذاشته» نظرات و مواضع انحرافی گذشته ساما صحه«و نه ھم بر » ايم خپ گرفته«ايم، نه ھم خود را  کرده

، چه اندازه درست و چه اندازه نادرست )اسام(که برداشت ما از اشتباھات سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  اين

که ما در نظرات خود چه مقدار دچار اشتباه شده ايم و چه مقدار حقايق را گفته ايم، فقط جمعبنديی  است، اين

ما اميدواريم روزی بتوانيم اين جمعبندی را به دست . تواند آن را سره و ناسره کند که در اختيار ما قرار بگيرد می

 کرده، از آن بياموزيم و از طرف ديگر نقاط قوت آن ئی از يک طرف نقاط ضعف اين سازمان را شناسابياوريم، تا

  .را بکار ببنديم را درک کرده، آن

ھدف از اين انتقادات، رسيدگی به . ی، کينه توزانه و ضد انقالبی نداريمئ، برخورد عقده »ساما «ۀما با گذشت

عمدتاً «شود، نه  ديده می» ھا مائويست» «انتقادات«که نه در اشتباھات و درسگيری از آن است؛ چيزی 

برخورد انقالبی به کمبودھا، اشتباھات و حتی انحرافات، برخورد کينه . »پوالد«و نه ھم » حزب«، نه »ھا مائويست

ه، ولی انقالبی و اصولی نيست که سازمانی را که در گذشته دستاوردھای فراوانی داشت. توزانه و کاسبکارانه نيست
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خواھد دوباره در راه انقالب گام بگذارد،   بوده است، و اکنون که میئیدر عين زمان مرتکب اشتباھات و کمبودھا

  .ناپذير تبديل کرد اش چسبيد که او را به دشمن آشتی به خاطر ھمان اشتباھات، چنان به يقه

ان زنده ياد رفيق مجيد، کشتی ساما را با در نظرداشت ھمين اصل، باور داشت که روزی رھرو» سازمان انقالبی«

 ١٣٩٠در امواج تند به سوی ساحل انقالب به حرکت درخواھند آورد، و ھنوز چند سالی نگذشته بود که در جوزای 

باز ھم پويندگان «را تحت عنوان » ساماـ ادامه دھندگان« سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ۀھجری شمسی اعالمي

باری در جريان مقاومت مسلحانۀ ضد تجاوز «: به دست آورديم و در آن خوانديم» متداد زمانو ادامه دھندگان در ا

خواستند بر پيکر سازمان جا  شوروی تومور خبيثۀ تسليم طلبی و ُدَمل چرکين ليبراليسم و ايدئولوژی زدائی می

شکار با متجاوزان و ستمگران ضد ستم و تجاوز، تنی خميده و سازه ب" ساما"خوش کنند و از قامت استوار رزمندۀ 

در عملياتی سنجيده " رھبر"آگاه، مؤمن و مدبر، باورمند و استوار به پيشتازی شھيد " ادامه دھندگانی"ولی . بسازند

 ش و به تعقيب آن عمليات پيروزمند ١٣۶٢و معقول طی يک پروسه که نقطۀ عطفش کنفرانس سرتاسری سوم قوس 

کماکان طريقت درست " ادامه دھندگان"ت را از پيکر سازمان دفع کردند و بود، آن آفا" يا مرگ يا آزادی"

را از سر به فساد و  رفت تا اين خطر آن می) ساما(در سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  . ...برگزيدند" پويندگان"

تشکيالتی اين بار بقايای مرکزيت غير قانونی منحرف و تسليم طلب که مدتھاست از نظر . نابودی بکشاند

تچ امپرياليسم با فئوداليسم و عمده "صالحيت شده اند، دامن شان را تا توانستند آلوده ساختند و با سفسطۀ تئوری  بی

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

 ش خود، که خالف تمام موازين تشکيالتی ١٣٨٩در جرگۀ ماه دلو گنداب تسليم طلبی ملی و طبقاتی درغلتيدند؛ و 

و در غياب نمايندگان فکری سازمان، به رسم جرگه ھای حاکميت مستعمراتی و احزاب » ساما «ۀپذيرفته شدھ

عناصر فاقد صالحيت دائر شده بود، صف خود را از صف ساما و شھدايش و از ازی اارتجاعی با حضور عده 

 ش نيز چون کنفرانس ١٣٩٠کنفرانس احياء و تداوم ھژدھم جوزا ... لوژی سازمان جدا کردندتاريخ و ايدئو

 ش نقطۀ عطف ديگری است در سازمان که به انحرافات تسليم طلبانه، ايدئولوژی ١٣۶٢سرتاسری سوم قوس 

 بر تحقق وظايف در پرتو ايدئولوژی دوران ساز عصر، زدايانه، انحالل طلبانه و سنتريستی ُمھر بُطالن زده و

کنفرانس احياء و . "کيد کردأو ديگران ت" رھبر"، "مجيد"ئی خود يعنی تحقق آرمان شھدای بزرگ سازمان،  برنامه

خواھد  غبار انحرافات فوق روحيۀ شان را نباخته اند، رفيقانه می از کليۀ رفقای سامائی که تا حال زير گرد و" تداوم

استوار عليه " ادامه دھندگانی"رند و دست در دست ھم چون تنی واحد و را خالی نگذا که سنگر مبارزات شان

 زير ھدايت سامای واحدطبقاتی به مبارزۀ شان در  تجاوز، امپرياليسم، ارتجاع، اپورتونيسم و تسليم طلبی ملی و

  ».ادامه دھند" احياء و تداوم"رھبری رزمندۀ منتخب کنفرانس 

تفاوت بمانند، نه  توانستند بی  انقالبيون لفظی و خزيده در الک ھای سرخ میبا نشر اين اعالميه، فقط الفوک ھا و

وظيفه داشت، دست ھمکاری و ياری به سوی احياء » سازمان انقالبی«در چنين حالتی . يک سازمان جدی انقالبی

ابت و مسابقۀ ھا در رق»چپ«در حالتی که . کنندگان دراز کند، تا اگر کمکی از ما ساخته بود، از آن دريغ نشود

ربودند، چرا ما به حيث سازمانی که در متن  و تسليم طلبی ملی و طبقاتی گوی سبقت از يکديگر می» انجوسازی«

کرديم؟ آيا  ھای محروم خود قرار داريم، اين صدا را، ھر چند ديرتر، به گرمی استقبال نمی حوادث و در کنار توده

» مبارزه عليه اپورتونيزم«و » انتقاد« طلبی ملی و طبقاتی را به بھانۀ اصولی و انقالبی بود که اين صدای ضد تسليم

و غيره را به »  چپۀايجاد جبھ«، »وحدت چپ«ھای  کرديم؟ ما قبل بر اين طرح در گلوی فرياد کنندگان خفه می

ائل نشديم و آمد، به آن پشيزی ارزش ق ھا می که اين صداھا از آن طرف اقيانوس دست آورده بوديم، ولی از آنجائی
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ـ سياسی در  ھر نوع وحدت و ايجاد جبھۀ چپ را منوط به حضور در داخل کشور و پيشبرد مبارزۀ ايديولوژيک

اما وقتی رفقای ادامه دھندگان را در داخل کشور ديديم و صدای شان را شنيديم، بر . درون و در متن حوادث دانستيم

  .ی شان دراز کرديماساس اصول انقالبی،  دست ھمکاری رفيقانه به سو

ھای فاشيست بر   امپرياليست اشغالگر و دولت پوشالی آنھا ھر روز جنايت می کنند، جھادی۴٨در کشوری که 

کنند، طالبان با انتحار و سر بريدن، مردم را با فجيع ترين شکل نيست و نابود می کنند و  ناموس مردم تجاوز می

ھای ناکافی  گيرند و از کمک زنند، مدال می ھا انجو می ۀ ايرانی، ھمه به گفت»مائويست» «چپِ «به شمول » چپ«

خواھند که برای  می»  جھانیۀجامع«امپرياليست ھا شاکی ھستند و بر خون شھيدان اشک تمساح ريخته از 

شود که خط تسليم طلبانۀ ملی و طبقاتی را   اعالم می»ساما«جنايتکاران دار بزنند؛ در چنين شرايطی، احيای مجدد 

زند، چرا ما بايد از آن استقبال نکنيم و به  را تازيانه می» چپ«ھا و مدالگيراِن  دھد و انجويست آماج حمله قرار می

ھای رفيقانه و دوستانه  ھا، آن را به اين نام و آن نام از خود برانيم؟ چرا ما نبايد ضمن بحث جای تقويت اين تازيانه

» ادامه دھندگان«کات را تقويت نکنيم؟ ما بر ھمين اصل به استقبال رفقای اختالفات ما را در ميان نگذاريم و مشتر

  :رفتيم و نوشتيم

بعد از تجاوز امپرياليستھای خونخوار غربی بر ملک ما، بخشی از کادرھای اين » ساما«انارشی حاکم بر ...  «

دموکراسی و پلوراليزم ھای علنی در توجيه اشغال،  سازمان را با ايجاد حزب قانونی و سرکاری با کنگره

پارۀ ساما، ناخدا يا ناخدايانی  طلبی سختی کشاند و با اين سقوط، کشتی تکه د دولت پوشالی به تسليمئيبورژوازی و تأ

  .بردند اش را به احيای مجدد می طلبيد تا آخرين نبض نيم مرده می

ای نوشته  اين عده با پخش اعالميه. دامه دھندای از کادرھا و فعاالن ساما تکان خورده تا راه ساما را ا باالخره عده

ای نيالوده از اين ورطه، مداراجويانه عمل کرده بودند  که تا حال به خاطر نجات عده» ساما«کادرھا و فعاالن «: اند

ً برای جلوگيری از انحالل سازمان به تدوير  کنفرانس کادرھا و فعالين سازمان «ديگر کار را يکسره ديدند و نھايتا

 اقدام نموده و ضمن تحليل، تجزيه و نفی کامل انحرافات، ١٣٩٠جوزا  در ھژدھم) ساما(» زاديبخش مردم افغانستانآ

 تا رسيدن به آرمان واالی شان تعھد بستند و با انسجام بھتر خود و صفوف پاکباز سازمان ءمکرراً بر تداوم راه شھدا

الل قرار گرفتند، کنفرانس کادرھا و فعالين ساما که کنفرانس چون سدی آھنين در مقابل پلوراليزم تشکيالتی و انح

ً جھت معامالت شان بخواھند نام »  و تداوم ساماءاحيا« نام گرفت، برای تفکيک سازمان از تسليم طلبی که احيانا

ت اينکه ادامه دھندگان کدام انحرافا. »افزايد را بر خود می» ادامه دھندگان«سازمان را يدک بکشند، مشخصۀ 

ً در آينده برای درسگيری عمومی » ساما« را تجزيه و تحليل کرده، از آن درس تداوم کار و پيکار گرفته، مطمئنا

  .جنبش چپ انقالبی افغانستان در اختيار ھمگان قرار خواھند داد

اد خود را در نھ» ساما«که به نحوی يکی از انحراف ھای حاکم گذشته بر  در کنار اين» ادامه دھندگان«اعالميۀ 

دھد تشکل جديد، بيش از قبل به سوی ايديولوژی  کند، به نکات اساسی و مھمی اشاره دارد که نشان می حمل می

ھايش از ايديولوژی پيشرو  ساما در گذشته، ھيچوقت در نوشته... ت بيان آن ميالن داردأانقالبی طبقۀ کارگر و جر

ارگان » ندای آزادی«برد بلکه بر فرق  نه تنھا نامی نمی... عصر، پيشروترين طبقه، ايديولوژی دورانساز و

که در اين اعالميه از ايديولوژی دورانساز ياد شده و اين مقولۀ  با اين... نوشت می» ...بسم هللا«اش  مرکزی نشراتی

برند، اما در اين اعالميه نامی از اين  دون به کار می  انديشۀ مائوتسه-  لنينيزم-زمھاست که برای مارکسي کمونيست

. نمايند تا ھنوز ھمان سبک کار گذشته را تعقيب می» ادامه دھندگان«ايديولوژی برده نشده است که معلوم ميشود 

کند و از  نھای انقالبی باز میعدم بيان روشن ايديولوژيک از يکسو راه را برای بروز انواع اپوتورنيزم در سازما
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ادامه « و کادرھای ءنظری کامل و نانظری ھمگون اعضا دھد که چنين بيان نامکملی عدم ھم سوی ديگر نشان می

  . را به نمايش ميگذارد» دھندگان

چون داند، و انتظار دارد تا ھرچه زودتر  سازماندھی جديد ساما را قدمی به پيش می» سازمان انقالبی افغانستان«

 که ميان پيروان کمونيزم انقالبی مخصوصاً ئیھا شمشير برھنه از غالف کنونی سر برآرد و در چند دستگی

اين از ضرورتھای بسيار مھم و . مائويزم، انديشۀ مائو و آواکيانيزم جديد به وجود آمده، موقف خود را مشخص نمايد

ديولوژی دورانساز و طبقۀ دورانساز، خط شود صرف با به کاربرد اصطالح اي جدی زمان ما است که نمی

سازمان ما که در تمام مسايل سياسی، ايديولوژيک و . ھا روشن کرد دستگی ايديولوژيک خود را در ميان اين چند

تيوريک، خط روشنی به زاللی آفتاب دارد، حاضر است اين بحث را از دريچۀ تمايل به ھمکاری و جدل رفيقانه به 

 به شدت متشتت و پراکنده  ضرورت روزگار دشوار کنونی و از وظايف کمونيستھای انقالبیپيش ببرد، زيرا اين 

  ».است

 تمايل به ۀبر اساس روحيۀ ھمين اعالميه، بحث  ھای خود را با رفقای ادامه دھندگان از دريچ» سازمان انقالبی«

عمدتاً «و چک چک زنان » ھا ويستمائ«. ھای مشترک داد ھمکاری در فضای رفيقانه آغاز کرد و با آنان اعالميه

گری پناه برده،  ھای مشترک ما را نقد کنند، ھياھو راه انداخته به ھوچی که اعالميه آنان، به عوض اين» مائويست

ماند، تا يک بحث  ای می را ورد زبان شان ساخته اند، که به شوخی بد مزه» تسليم طلبی ملی و طبقاتی«بند  ترجيع

  !جدی

که  انتقادات ما مبنی بر اين. گو و بحث درونی دو سازمان نتايج مثبت داشته است و ی، گفتروند اين ھمکار

شود صرف با به کاربرد اصطالح ايديولوژی دورانساز و طبقۀ دورانساز، خط ايديولوژيک خود را در ميان  نمی«

ادامه «رد توجه رفقای ندانان ساما، مواشاره به تسليم طلبی بعضی از قومو » ھا روشن کرد دستگی اين چند

قرار گرفت و در پيامی که به مناسبت برگزاری دومين کنگرۀ سازمان فرستادند، با صراحت در اين » دھندگان

 ای از ھواداران و يا اعضای سازمان مقاومت شان در چنين محشر خونينی است که عده... «: موارد صحبت کردند

دو انحرافی » ليبراليسم و تسليم طلبی«جات شان درميغلتند و از آنجمله را از دست داده و به انحرافات متعدد برای ن

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

ش در ١٣۶٢دشمنان رنگارنگ در پيکرش داشت در تقابل اين دو جرثومه نيز دمی آرام نگرفت و سرانجام در سال 

اش به تحليل، تجزيه و طرد اين دو انحراف، ھم از نظر فکری و ھم از نظر تشکيالتی موفق  نفرانس سرتاسریک

برخوردی را که در تقابل با اين دو انحراف در زمينۀ تئوريک و عملی ساما انجام داده است ھيچ سازمان چپ . شد

  .االقل چنين مدارکی ندارد و يا علی ديگری انجام نداده است

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

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

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

آرمان و تاريخ سازمان از ھمان تبارز اولين نطفۀ تفکرات ناسالم با آن به مبارزه برخاستند و از سنگر ايدئولوژيک 

به دفاع برخاستند و به مبارزۀ پرشوری دست زدند که در ) ـ انقالبی مشی مستقل ملی(و سياسی سازمان ) ا. ل. م(

ش به طرد بقايای کميته مرکزی مرتد موفق شده و ساما را در خط پويندگان ١٣٩٠س ھجدھم جوزا نتيجه در کنفران

يکی از استوارترين ) ساماـ ادامه دھندگان(اش احياء کردند و ھم اکنون سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  انقالبی

ل دست تمامی نيروھای انقالبی سازمان ما با صداقت کام. ـ سياسی جنبش چپ کشور است سنگرھای ايدئولوژيک
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فشارد و افتخار دارد که در اين راستا  صادق کشور را در جھت ايجاد حزب پيشآھنگ انقالبی زحمتکشان کشور می

  »...به عنوان نزديکترين نيرو به خود، گامھای استواری را برداشته است» سازمان انقالبی افغانستان«با 

ه چرا اين موضع انقالبی بايد تقويت نشود؟ آيا به حيث يک سازمان انقالبی، می پرسيم ک» مائويست«از الفوک ھای 

 ئیگيری رفقای ادامه دھندگان را گامی به جلو بخوانيم و از آن حمايت کنيم؟ وقتی، با ساما حق نداريم اين موضع

کند،  اتی مبارزه میعليه تسليم طلبی ملی و طبق) ا.ل.م(نويسد و از سنگر ايدئولوژيک  رو ھستيم که چپ میه روب

در پاسخ به اين «نويسند که   میءوقتی اين رفقا. کند که به دفاع از آن برخيزيم وظيفۀ انقالبی ما ايجاب می

بر آن شديم تا رسيدن زمان تدوين » کنفرانس احياء و تداوم ساما«ضرورت و در روشنائی تصاويب و رھنمودھای 

ھا و انحرافاتش، ھم اکنون با نشر و  تاوردھا و کاستی ھا و اصوليتتاريخ کامل مبارزات اين سازمان با ھمه دس

راه را بر اين ) يعنی معتبرترين سند ھويت ايدئولوژيک ـ سياسی سازمان و منسوبينش( سازمان ۀ برنامۀپخش دوبار

، »بنديمدگماتيستی و رويزيونيستی و ھمچنان راست ليبرالی تاريخ سامای انقالبی ب» چپ«تحريفات و دستبردھای 

 ساما در جوزای ۀ از اين برنامه که مصوب اولين کنگرئیخصوص که در جاه چرا ما بايد از آن استقبال نکنيم؟ ب

 روشنگر، ۀ ھستۀ کارگر به مثابۀمعتقد است که حزب راستين طبق" ساما"«: خوانيم  شمسی است، می١٣۵٩

 فارغ از ۀسی، آزادی ملی و در نھايت ايجاد جامع مردم و آرمان دموکراۀسازمانده و رھگشا و بھترين سالح مبارز

  » .باشد ستم طبقاتی، ملی و بھره کشی می

توانند بھانه تراشی نموده، لميدن دايمی  می» انتقاد«تنھا انسان ھای عقده ای، کاسبکار، دروغگو و ياوه سرا به نام 

ايراد نموده و در آخر ھم » سرخ «ھای ھا را دور کمر حلقه زده، سخنرانی شان را در غرب توجيه کرده، دست

ھای  بغرند؛ نه انسان» ساماـ ادامه دھندگان«و » سازمان انقالبی« ضد هنوش جان کرده و ب» کلوچه افغانستانی«

انقالبی، جدی و صادق که دفاع از صدای واقعی ضد اشغال، ستمگران خارجی و داخلی، دولت پوشالی، 

  .دانند فۀ انقالبی و وجدانی خود میھای مزدورش را وظي استعمارگران و نوچه

 ديالکتيکی اين ۀو رابط» اصول«و » نرمش«می خوانند، تا اکنون در مورد » مائويست«اينان که خود را چند قاته 

حزب . بھتر است ما نقش پيشاھنگی خود را ايفاء کرده، اين رابطه را به ايشان تشريح کنيم. فھمند دو، چيزی نمی

  :سدنوي کمونيست چين، می

 لنينيست ھا برآنند - مارکسيست. ـ لنينيست، جدی و وفادار به اصول است حزب کمونيست چين حزبی مارکسيست «

در جريان مبارزه نرمش تا زمانی که بر اساس اصول قرار دارد . »يگانه سياست صحيح، سياست اصولی است«که 

   رويزيونيسم خروشچف را به آخر برسانيممبارزه عليه ـ» نرمش بايد در جھت خدمت به اصول باشد. صحيح است

» جواسيس«و ھمين است که در برابر . بدل از نرمش، کرنش است» مائويست ھای«اما، ديده می شود که برداشت 

سازمان «. کنند خوانی می»رفيق«افتند و مثل بلبل  به کرنش می» ھای زحمتکش خيانت کننده به انقالب و توده«و 

داند و بر اين اساس، با  ھا قرار دارد، نرمش برای اصول را وظيفۀ خود می مستقيم تودهکه در پراتيک » انقالبی

. ل. م«تمام سازمان ھای چپ که ضمن اشتباھات، با تسليم طلبی ملی و طبقاتی قطع رابطه کنند، از سنگر مستحکم 

  .کند ھا گام بردارند، ھمکاری می  تودهئی در راه رھا»ا

) ادامه دھندگان(مثالً وقتی در برابر ما و ساما . بھتر از ھمه می فھمند» نرمش«ورد خجل، در م» مائويست ھای«

بخوان (» نرمش«را تقويت کنند به » ھا ائتالف مائويست«که توانسته باشند  کنند و برای اين  میئیصف آرا

ژوازی قرار داشت، خواندند که در خدمت بور آنان که زمانی رفيق مجيد را ميھن پرستی می. دھند تن می) کرنش

» زمين لرزه بزرگ خلق شھيم افغانستان«، او را )ادامه دھندگان(خصوص پس از احيای ساما ه باره و ب يک
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است، ولی نوع » نرمش«خواندند و ھژمونی پرولتاريا را منوط به تداوم راه او اعالم کردند، اين خود نمونۀ خوب 

  :توان آفتابی کرد ھا می انقالبی خلط کرد، در اين نمونه» مشنر«اما کرنش آنان را که نبايد با . خفتبار آن

 به ئیھا را در کنار اپورتونيست» مائويست ھا«را نقد می کردند که چرا » سايت بابا«که تا ديروز » مائويست ھا«

تضاد درون خلق » «حزب«قرار داده اند و چرا تضاد آنان را با اين ) مائويست(کمونيست » حزب«نام 

هللا  را با صبغت» حزب«در کنار خلق قرار ندارد؛ آنان که تا ديروز رھبری » حزب«که  ، در حالی»ندخوان می

 »آی. اس. ای و آی. آی. نيد، سی«را خدمتگذار » حزب«دانستند و  مجددی و پير سيد احمد گيالنی ھمسان می

 در کنار خلق بلکه کمونيست و را نه تنھا» حزب«بينيم که به کرنش ننگين تن داده،  خواندند، اکنون می می

و » انقالب«ھای خجل با اين وضع مسخره آمده اند تا به ديگران درس  اين انسان!!! کنند مائويست ھم خطاب می

و » جواسيس«که خود به پای » کارگران«اينان و . بدھند... و» گسست قص و ناقص«و » گسست«و » مارکسيزم«

زھی . را غير کمونيست به اثبات برسانند» رفيق مجيد«و » رفيق احمد« يادان زندهلولند، آمده اند که  می» خاينان«

  !!وقاحت

دھند  کنند، نشان می در مورد ساما موضع گيری می) آن ھم در کمتر از يک ماه(نيز که با دو ديدگاه » کارگران«

اينان از يک . کنند برخورد مینيز رياکارانه » ھا ائتالف مائويست«که در برخورد با انقالبيون صادق نيستند و با 

ادامه دھنده -ساما"ھای رويزيونيسم گذشته را که اينک در وجود  ساپروفايتھا و زائده: که ما«: نويسند طرف می

گی پرازيتی خويش را سپری ميکنند، افشاء ميکنيم و جنبش انقالبی  زنده" سازمان انقالبی افغانستان"و " گان

ای به نام  و در طرف ديگر در نوشته» .ھای گذشته خالصی ميبخشيم ائدهپرولتری کشور را از لوث اين ز

در حاليکه سازمان «: کنند عضو کميته مرکزی، تحرير می»  خيزش«به قلم »  سال اخير٣۴افغانستان در «

اد  آن در راستای ايج}از{ بدست قھرمانان اين سازمان ايجاد گرديد و بعد ١٣۵٨آزاديبخش مردم افغانستان، درسال 

گذاری نمود، که   خود را در بسياری از واليات کشور نطفهئی جبھه متحد ملی تالش نمود و ھمزمان ارتش توده

ھای اين سازمان در آن  زمان بر اين گفته صحه ميگذارد وبر  ھای چريک اسناد اعالميه جبھه متحد ملی  وعمليات

  ».خندد عمل می  اين منتقدان بی}»پوالد«و » حزب«، »عمدتاً مائويستھا«، »ھا مائويست«{ريش 

گذشتۀ ساما کدام » رويزيونيسم«پرسيد که منظور اين عالی جنابان از » سازمان کارگران افغانستان«اينجا بايد از 

، »کند زندگی پرازيتی خويش را سپری می... گان ساماـ ادامه دھنده«است که اينک در وجود » رويزيونيسم«

ھای  عمليات«، و يا »اعالميه جبھه متحد ملی«، »ای در بسياری از واليات هارتش تود«، »جبھه متحد ملی«

ھای تان را در مورد   ، کدام يک؟ اگر نتوانيد يکی از اينھا را انتخاب کنيد، حق بدھيد که حرف»چريکی

 را خواھد »پوالد«و » ھا مائويست«، »حزب«باد بخوانيم، آن ھم باد گنده و بويناکی که مشام » رويزيونيسم ساما«

در » کارگران«کند، بپرسيم که با اظھارات  تلوارکشی می» ساما«که ضد » پوالد«چه خوبست ھمينجا از . سوختاند

  ! موافق است يا خير؟»  سال اخير٣۴افغانستان در  «ۀنوشت

مبارزه و  اين واقعيت را ميدانند که ھر کسی که ادعای هحاال ھم«: در ھمين حال در ھمين نوشته، تحرير شده است

ھای فراری  اگر پشت کرده. انقالب کردن را ميکند بايد درميان مردم خود باشد، تا مردم را رھبری کند

 باز ھم ادعای مبارزه را دارند برای اثبات خود }»مائويست ھای حزبی«و » پوالد«، »ھای افغانستان مائويست«{

ھای شريف شان به   جان نکنند، بلکه حداقل با خانوادهشان که به اين امر ھنوز ايمان دارند، ترک سر و ترک مال و

ای است، چيزيکه دشوار و محک  درغرب نشستن و به گذشته انتقاد کردن کار ساده. خاک خود شان تشريف بياورند

 کسانی که ھمه زندگی خود را }رفيق فيض و رفيق مجيد{نوشتن عليه ... صداقت است مبارزه در ميان مردم ميباشد
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ما از ... است} رذيالنه {ھا نھايت رزيالنه نقالب ومبارزه مردم افغانستان فدا کرده اند بدون اين محکدر راه ا

يک مبارز . کنيم ولی اين را ميدانيم که کسانی اشتباه ميکنند که عمل کنند اشتباھات گذشته به ھيچ عنوانی دفاع نمی

 در زمان }رفيق مجيد و رفيق احمد{ انقالبی کشور ما رھبران جنبش... فرق ميان اشتباه وعمل قصدی را بايد بداند

آنان تا زمانی که زنده بودند . تجاوز شوروی به نبرد آزاديخواھانه پرداختند و تا پای جان در کنار مردم خود ايستادند

  .اشکال مختلف مبارزۀ مردم را رھبری نمودند

مريکا وديگر شرکای آن ميگذرد، کجا اند نزديک به دوازده سال از اشغال افغانستان توسط امپرياليسم ا

 که جنگ خلق را عيله اين ئی خوش گذرانان کاباره} اين» پوالد«و آقای » حزبی«و » مائويستھای شورشی«{

آنھا برعالوه ساير اراجيف شان که بدون در نظر داشت شرايط آن زمان تجاوز اتحاد . اندازی نمايند گران راه اشغال

 پيش کسوتان جنبش انقالبی ما در کار }رفيق احمد و رفيق مجيد و رفيق مينا اين{عليه شوروی بر کشور ما، بر

مبارزه آن زمان انتقاد ميکنند، اين مساله کتابی را نيز نشخوار ميکنند که مطابق فرمول از قبل ارائه شده اول بايد 

، چه »مائويست«{نظر اين آقايان ب. ئی حزب کمونيست ايجاد ميشد، بعد آن جبھه متحد ملی و بعد آن ارتش توده

ھای انقالبی در جنگ عليه اتحاد   علت اصلی شکست سازمان}»پوالد«و چه ھم » حزبی«، چه »شورشی«

ھای  بعضی از اين اشخاص مدعی اند که بعلت ھمين انحرافات از سال... شوروی عدم رعايت اين فرمول بوده است

، »افغانستان) مائويست(حزب کمونيست «مثل { بريده اند و احزابی ھا تر، از اين سازمان تر و بعد  يا پيش١٣۶٢

 را از آن زمان تاسيس کرده اند، حاال سوال اين }»)اصوليت پرولتری(سازمان پيکار «، »مائويست ھای افغانستان«

 صفحه است که اين احزابی که بگفتهء اين آقايان مطابق ھمه معيارھا ايجاد گرديده است کجا فعاليت دارند؟ در

  » و يا در ميان مردم؟}»سوم عقرب«و » پيام آزادی«، »شورش«، »شعله جاويد«{انترنت 

و خود » حزب«، »پوالد«، »مائويست ھای افغانستان «ۀاين نوشته بايد چون سيلی ھای آبدار بر گونه ھای پژمرد

با اين ! ار آن نبايد خسته شويمبار بار نواخته شود و تا توبه نکشيده اند، از تکر» سازمان کارگران افغانستان«

ھا بر  تاخت و تاز رويزيونيست«: شود که دود می» کارگران«ھای جانانه اين ادعا و قيل و قال  سيلی

افغانستان، تاخت و تاز بر سازمان کارگران افغانستان ) مائوئيست(ھای افغانستان و حزب کمونيست  مائوئيست

ازمان کارگران افغانستان، بخشی از تاخت و تاز بر جنبش مائوئيستی است، و به ھمين ترتيب، تاخت و تاز بر س

توان به  اين شاه فرد زشت، با اين سيلی جانانه، باد ھوا می شود و در گرد و خاک آن می» .کشور محسوب ميشود

  !!!را ديد» سازمان کارگران افغانستان» «نيولوجيزم«و » افاشيا«ھای غليظ  خوبی رگه

» پوالد«و » ھا مائويست«سازمان کارگران افغانستان، عمل «با وجودی که : ان باقی مانده استاما يک سؤال کماک

شوند که اسناد اين سازمان را به  خواند، آنان چگونه حاضر می می» نھايت رذيالنه«، نه، ببخشيد، »رذيالنه«را 

د کنند؟ از ئيش و دشنام او را تأھای شان نشر و فح در وب سايت» ـ مائويست ـ لنينيست مارکسيست«حيث سازمان 

و » افاشيا« ھستند که مبتال به ئیبيماران روان» کارگران«يا اينان باور دارند که : دو حالت بيرون نيست

ادامه (ساما «و » سازمان انقالبی«شوند، اما در حمالت عليه  اند و گاھگاھی از چته بيرون می» نيولوجيزم«

قابل مصرف ھستند، و يا اين دو خود کرنشگرانی ھستند که !!!)»ی سه جھانتئور«البته بر اساس (» )دھندگان

  .خواند می» نھايت رذيالنه«سايند که عمل آنان را   جبين میئیکشند، و در جا خجالت نمی

اين حزب و رھبران ... «: داريم و آن اينکه با وجودی که باور دارد» پوالد«به ادامۀ اين سؤال، يک سؤال ديگر از 

ھای  ھا و اھداف امپرياليست ا انحرافات اپورتونيستی شان و ھم اينکه طی ھشت سال اخير به خدمت برنامهآن ب

اين «... ».کشور وارد کرده است) م ل م(ھا را به جنبش  اشغالگر دولت مزدور قرار گرفته است، شديدترين ضربه
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ولوژيک سياسی و موقعيت اجتماعی ديگر يک حزب کمونيست واقعی نيست و رھبران آن بر اساس ايدئ» حزب«

پاسخ به (» بر تن دارند) ـ مائويستی ـ لنينيستی مارکسيستی( ھستند که پوشش ئیشان از جمله بورژوا کمپرادورھا

چگونه است که باز ھم دست به نشر ) ٢٠١٢ جوالی ٧» ھای افغانستان گروه مائويست«بنياد  اتھامات بی

» تاخت و تاز«را » افغانستان) مائويست(کمونيست » حزب««بر »  و تازتاخت«زند که  ھای سازمانی می نوشته

  ای است؟  خواند؟ آيا زير کاسه نيم کاسه می» جنبش مائويستی«بر 

اقدام » کارگران«ھای  به نشر نوشته» پوالد« ديالکتيکی به اين موضوع نگاه کنيم، وقتی ۀاگر از منظر رابط

» تاخت و تاز«کند و  دفاع می» حزب«پردازد؛ نظرياتی که از  ظريات آنان مید و تبليغ نئيکند، در حقيقت به تأ می

با وجود اختالف جدی » پوالد«و » کارگران«اين که ميان . خواند می» تاخت و تاز بر جنبش مائويستی«بر آن را 

دانيم،  د نمیچه قراردادی بسته شده است، ما در مور) »انقياد طلب«خواند، ديگری  می» مائويست«يکی حزب را (

» تاخت و تاز«، »حزب«را بر » پوالد» «تاخت و تاز«ھم کوتاه بپرسيم که » بيماران روانی«ولی چه بھتر که از 

 با ئیبه خاطر ھمسو» حزب«يا چنانچه قبالً گفته ايد !! خوانند، يا خير؟ می» جنبش مائويستی«و » کارگران«بر 

  !!! تان به شمار نمی رود؟» جنبش مائويستی« است، از اينرو جزء »خيانت به انقالب و توده ھا«طالبان متھم به 
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