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ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان

جریده شعله جاوید ارگان مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان شعله جاوید
مقاومت  جنگ  ربشیپد  و  ربپائی  رک،  تدا خدمت  رد  عمدات  هک  است 
دارد.   قرار  خلق(  جنگ  کنونی  مشخص  شکل   ( انقالبی  و  مردمی  ملی 

)اساسناهم حزب(

پولینوم ششم و هفتم اضطراری دومین کمیته مرکزی حزب کمونیست 

)مائوئیست( افغانستان با موفقیت دایر و اختتام یافت
بعد از در گذشت رفیق ضیاء صدر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، کمیته مرکزی تشکیل جلسه داد و با 
صدور اعالمیه ای در گذشت رفیق ضیاء را به اطالع تمامی اعضا و هواداران حزب در داخل و خارج کشور و هم چنین 

تمام احزاب مائوئیست جهان رساند.

چهار روز بعد از درگذشت رفیق ضیاء بنا به در خواست دفتر سیاسی ششمین پولینوم اضطراری و 59 روز بعد 
هفتمین پولینوم اضطراری کمیته مرکزی حزب کمونیست)مائوئیست( افغانستان تشکیل جلسه داد.      صفحه 2

مدال افتخار به رفیق ضیاء
اعضای  از  تن  یک  اضطراری،  هفتم  پولینوم  ختم  در 
کمیته مرکزی مدال افتخار مائوتسه دون را برای رفیق 
ضیاء صدر حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان اهدا 
کرد و آنرا رسما به دفتر سیاسی و مسئول جدید حزب 

صفحه 8  تقدیم نمود.    

پیام حمایت کمیته منطقوی شماره اول 
حزب، از ششمین و هفتمین پولینوم های 
اضطراری دومین کمیته مرکزی حزب 

کمونیست)مائوئیست( افغانستان
صفحه 9 

پیام حمایت کمیته منطقوی شماره دوم 

حزب، از فیصله های اضطراری ششم 

و هفتم حزب کمونیست)مائوئیست( 

افغانستان
صفحه 10 
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پولینوم ششم و هفتم اضطراری دومین کمیته مرکزی حزب کمونیست 

)مائوئیست( افغانستان با موفقیت دایر و اختتام یافت
بعد از در گذشت رفیق ضیاء صدر 
حزب کمونیست )مائوئیســـت( 
افغانستان، کمیته مرکزی تشکیل 
اعالمیه ای  صدور  با  و  داد  جلسه 
درگذشت رفیق ضیاء را به اطالع 
تمامی اعضا و هواداران حزب در 
داخل و خارج کشور و هم چنین 
تمام احزاب مائوئیســـت جهان 

رساند.

چـهار روز بعد از درگذشــــت 
رفیق ضیاء بنا به درخواســــت 
دفتر سیاســی ششمین پولینوم 
هفتمین  بعد  روز   59 و  اضطراری 
پولینوم اضـطراری کمیته مرکزی 
حزب کمونیسـت )مائوئیســت( 
افغانستان تشــکیل جلسه داد. 

تفصیلی  فصل  و  حل  چــند  هر 
مطرح  پولینوم ها  در  که  مسائلی 
گردید مستلزم پیش برد مباحثات 
و  بود  جـــانبه  همه  و  طوالنی 
ضرورت بود که جلسـات پولینوم 
به  اما  برگیرد.  در  را  روز  چندین 
بخصوص  و  امنیتی  شرایط  دلیل 
حوادث ناگوار امـــنیتی که برای 
مرکزی  کمــیته  اعضای  از  یکی 
از همان  اتفاق افـــتاد، پولینوم 
ابتدای برگزاری تصمیم گرفت که 
مجموع جلسات آن بیش تر از یک 
روز را در بر نگیرد.  به همین علت 
بود که ضـــرورت به دو پولینوم 
اضطراری افـــتاد. یعنی مباحث 
مطروحه در هر دو پولینوم دو روز 

را در برگــرفت .

در پولینوم مــباحث، بیشـــتر روی سه 
موضــــوع اصلی بازســــازی کمیته 
مسئول  تعیین  و  سیاسی  دفتر  مرکزی، 
حزب تمرکز داشــت و بعالوه عرصه های 
تشـــکیالتی، روابط بین المللی، فعالیت 
ملی – دموکراتیک و سایر عرصه ها مورد 
توجه دقیق و ارزیابی جدی قرار گرفتند، 
نتیجه گیری  و  ارزیابی ها  به  پایان  در  که 

های ذیل نائل گردید:

1-  بازسازی کمیته مرکزی، دفتر 

سیاسی و تعیین مسئول حزب:

طبق مندرجات اساس نامۀ حزب، پولینوم 
صورت  در  می تواند  حزب  مرکزی  کمیتۀ 
ضرورت در ترکیب اعضای اصلی و اعضای 
علی البدل کمـیتۀ مـــرکزی و همچنان 
اعضای دفتر ســیاســـی کمیتۀ مرکزی 
تغییراتی ایجاد نماید. بر مبنای این اصل 
اساس نامه ای بود که بعد از غور و بررسی 
همه جانبه پولینوم به اتفاق آراء یک رفیق 
را بعنوان عضو اصـلی کمیته مرکزی و دو 
رفیق را بعنوان اعــضای علی البدل کمیته 
مرکزی حــزب کمونیسـت )مائوئیست( 
آراء   اتفاق  به  و  نمود  انتخاب  افغانستان 
کمیته  ســیاسی  دفتر  به  را  رفیق  یک 
مرکزی معرفی کــرد و هم چنان پولینوم 
از میان رفقای کمــیته مرکزی به اتفاق 
حزب  مسئول  بعنوان  را  رفیق  یک  آراء 
افغانســـتان  )مائوئیســت(  کمونیست 
نمـــود  فیصله  پولینوم  نمود.  انتخاب 
کمونیست  حزب  مرکزی  کمیته  که 
تا کنگره ســوم  افغانستان  )مائوئیست( 
که در ... برگزار می گردد با همین ترکیب 
بیش ترین  می رود.  پیش  به  متحدانه 

و  استحکام  روی  پولینوم  تاکید 
تشــکیالتی حزب  گســـترش 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
به منظور عبور از حالت تدارک به 
مــرحلۀ آغاز و برپائی جـــنگ 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی دور 

می زد.  

پولینوم با تکیه بر ماده شانزدهم 
تاکید ورزید  آئین نامه تشکیالتی 
که »در فاصـــله میان دو پولینوم 
دفتر سیاسی  مرکزی،  کمـــیتۀ 
کمیتۀ مـــرکزی حزب به عنوان 
هستۀ رهـبری کننده دایمًا فعال 
حزبی، وظایف کمــیته مرکزی... 
را بر عهده داشته و قدرت آن را 
اعمال می نماید...«، اما تاکید نمود 
که این موضوع به این معنا نیست 
که سایر اعضـای اصــلی و علی 
البدل کمـیتۀ مرکزی حـــزب در 
فاصله میان دو پولینوم هیچ گونه 
مسئولیتی در رهبری فعالیت های 
مرکزی حزب بر عهده نداشــته 
که  رفقا مکلف هــستند  باشند. 
دفتر  با  نزدیک  پیوند  در  تنها  نه 
فعالیت های  رهبری  ســـیاسی، 
منطقه یی حـزب را بطور مؤثر بر 
عهده داشته باشند، بل که باید در 
رهبری فعالیت های مرکزی حزب 
نیز دفتر ســیاسی را مدد رسان 
این اصل مائوئیستی  باشند. روی 
بود که کمیته های متعدد به منظور 
مدد رسانی به دفتر سیاسی حزب 
وظایف  تقسیم  و  گــردید  ایجاد 
در کمـیته مرکزی حزب قرار ذیل 

بوجــود آمـد.
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2- روابط بین المــللی و 

وظایف و مسـئولیت های 
کمیته روابط بین المـللی 

حــزب:

پولینوم کمــیته مــرکزی حزب 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
و  جمعی  رهبری  اصل  بر  تکیه  با 
که  نمود  فیصله  فردی  مسئولیت 
کمــیته روابط بین المللی وظیفه 
دارد تا روابط حـــزب با احزاب 
مارکسیســت  ســازمان های  و 
سایر  مائوئیست  ـ  لنینیسـت  ـ 
چگونگی  هم چنین  و  کشــورها 
بین  کارزار  در  حزب  شرکت 
المللی را تنظیم نماید. این کمیته 
مکلف است که در پیوند نزدیک با 
دفتر سیاسی حزب این وظایف را 

بصورت جدی پیش ببرد.

یکــــی از مــباحث مطـروحه 
کمیته  هفتم  و  ششم  پولینوم  در 
مرکزی حـــزب، ضرورت توجـه 
بیش تر به روابط بین المللی حزب 
و سازماندهی منظم تر و منسجم تر 
این روابط بود. درین راستا ارتباط 
مستقیم میان حــزب و احــزاب 
روابط  به کمیته  مائوئیست جهان 

بین المللی حــزب سپرده شد.

تبـصــره:

حزب ما معتقد اســت که روابط 
بر  المللی حــزب مــبتنی  بین 
اسـت  پرولتری  انترناسیونالیزم 
پرولـتری  انترناســیونالیزم  و 
به عنوان یک اصل اســاســی 
حـزبی در برنامه و اســـاسنامه 

حزب قید گردیده اســت.

دقیقًا پولینوم کمیته مرکزی حــــزب 
کمونیســـت )مائوئیسـت( افغانسـتان 
بند"ی" مــاده ســیزدهم آئین نامـۀ 
تشــکیالتی که از جمله وظایف کمیته 
مرکزی حــزب اســت حســب تقسیم 
وظایف به کمــیته روابط بیـــن المللی 
سپرد. بند "ی" ماده سیزدهم آئین نامه 
تشکیالتی حزب به صراحت بیان نموده 
که »مسئولیت برنامه ریزی و رهـــبری 
فعالیت های مبارزاتی حزب برای تشکیل 
انترناسـیونال نوین کمونیسـتی و درین 
فعالیت های  و رهبری  برنامه ریزی  مسیر 
و  استحکام  ایجاد،  برای  مبارزاتی حزب 
گســـترش تشــکیالت بین المــللی 
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی 
و هم چنان پیش برد روابط حزب با سایر 
دارد و چــگونگی  بر عهده  را  کشورها 
شرکت حزب در کارزارهای بین المللی و 
سایر فعالیت های مــبارزاتی بین المللی 

حزب را تنظیم و رهبری می نماید.«

پولینوم تاکید نمــود که کمـیته روابط 
بین المللی حـزب وظایف محوله را باید 
در پیوند نزدیک با دفتر سیاسی حــزب 

پیش برد.

ما دقیقًا می دانیم که هدف عمده و عاجل 
جنبش مارکسـیستی- لنینیســـتی- 
مائوئیسـتی کشورهای مختلف جهان در 
آن  ما،  از جمله حزب  بین المللی،  سطح 
و سازمان های  احزاب  مبارزات  که  است 
مائوئیست  لنینیست-  مارکسیســت- 
مــختلف در جهان، از طریق تدویر یک 
کنفرانس بین المللی برای ایجاد تشکیل 
بین المـللی مارکسیسـتی- لنینیستی- 
مائوئیستی و تصویب یک بیانیۀ مشترک 
مطلوبی  نتیجه  در جـــهان  بین المللی 
می شود  یک دهه  از  بیش تر  آید.  بدست 
انترناسیونالیستی  انقالبی  جــنبش  که 
به اثر خیانت رویزیونیزم پسا مارکسیزم 
دنباله  و  آواکیان  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ 
اســت،  فروپاشیده  ایرانی شان  روانان 

در طـی این مـــدت تالش های 
متعددی برای ایجاد یک تشکیل 
مارکسیســـتی ـ لنینیسـتی ـ  
و  مائوئیستی صورت گرفته است 
کماکان  هم  هــنوز  تالش ها  این 

ادامــه دارد.

حـزب ما معتقد است که علت به 
درازا کشیدن این تالش  ها فقط و 
فقط نتیجه اختالفات ایدئولوژیک 
ـ سیاســـی در مــیان احزاب و 
مارکسیست  مختلف  سازمان های 
ـ لنینیستـ  مائوئیست در جهان 
است. رفیق ضــیاء این مطلب را 

چنین به ارزیابی گـرفته بود: 

» حزب کمــونیست )مائوئیست( 
افغانســـــــتان قویًا باورمـند 
اسـت که به درازا کشـــــیدن 
این تالش های مـــبارزاتی عمدتًا 
نتیجۀ اخــتالفات ایدیولوژیک- 
سـیاسی اصولی موجود در میان 
احـــزاب و ســازمان هــــای 
مختلف مارکسیست- لنینیست- 
مائوئیسـت در جــهان و برعالوه 
ناتوانی ها و محدودیت های اکثریت 
اســت.  سازمان ها  و  احزاب  این 
تا زمانی که اخـــتالفات اصولی 
موجود به صورت درست و منطقی 
راه حل پیدا ننماید، امکان ایجاد 
مائوئیستی  بین المللی  تشکیالت 
ندارد.  وجود  اصولی  صورت  به 
تالش های مبتنی بر نادیده گرفتن 
این اختالفات قطعًا نادرست است 
و به جایی نخواهد رســید و اگر 
"نتیجه بخش" هم باشــد و برین 
مبنا یک کنفرانس بین المللی نیز 
"دایر" گردد، صرفًا مـــنجر به 
سرهم بندی تشکیالت بین المللی 
مبتنی بر وحدت میکانیکی- و نه 
وحدت دیالیکتیکی- خواهد شد.    
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    حــزب کمونیست )مائوئیست( 
افغانستان به صــورت جـــدی 
طــرف دار پیش برد مـــبارزات 
میان  ســیاسی  ایـدیولوژیک- 
احزاب و سازمان های مائوئیسـت 
مختلف در جهان بــرای حـــل 
مـیان  موجود  اصـولی  اختالفات 
شان اســـت و قاطعـــانه باور 
دارد که ماست مالی کـردن و دور 
زدن این اختالفات تحت عــنوان 
وحدت طلبی نادرسـت و غـــیر 

اصولی اســت.

    اگر مشـخص تر حــــرف بزنیم 
مــی توانیم بگوییم که در حـال 
حاضـــر رویزیونیســــت های 
پاراچــندایی و رویزیونیست های 
اواکیانی در ســـطح جـــنبش 
مائوئیستی بین المللی به طــــور 
و  شده اند  تجرید  روشن  و  واضح 
دیگر در جــنبش مارکسیستی- 
لنینیستی- مائوئیستی جای پایی 
است  این  واضحش  دلیل  ندارند. 
که مــبارزه علیه این دو انحراف 
رویزیونیستی عمیقًا و وســـیعًا 
توسط احزاب و ســــازمان های 
مائوئیسـت کشــورهای مختلف 
این  و  برده شـــده  پیش  جهان 
دو انحراف رویزیونیستی افشــا 
پایین تر  سطح  در  اما  گردیده اند. 
رویزیونیستی،  انحراف  دو  ازین 
یک انحراف دیگر، یعنی انحرافی 
به نام "اندیشـۀ گونزالو"، نیز در 
ســـطح جـــنبش مائوئیستی 
بین المللی وجود داشته و دارد که 
علی رغم تأکید باربار حزب ما در 
طی چــندین سال گذشته کم تر 
به آن توجه شده و مورد آمــاج 
مبارزات ایدیولوژیک- ســیاسی 
اصولی مارکسیستی- لنینیستی- 
مائوئیســـتی قرار گرفته است. 
فرصت  انحـراف  این  نتیجـه،  در 
یافته است که در میان نیروهـای 
مائوئیست کشـــورهای مختلف 

جهان، به ویژه نیروهـــــایی که جدیداً 
بین المللی  مائوئیستی  جنبش  صفوف  به 
پیوســته اند، دست به مانور بزند و آن ها 
و  قاطع  به صورت  نه  البته  و  تا حدی،  را 

بی برگشت، به سوی خود بکشاند. 

اگر  که  دارد  باور  قاطعـــانه  ما  حزب   
مبارزۀ مســـئوالنه در سطح بین المللی 
توسط احزاب و ســـازمان های مائوئیست 
کشورهای مخــتلف جـــهان علیه این 
انحراف به صورت اصولی و روشـن پیش 
برده می شد، ما اکنون چـــنین مشکلی 
این  تا  آن هم  و  بین المللی،  سطح  در  را 
که  داریم  باور  حتی  ما  نمی داشتیم.  حد، 
اگر حـــزب ما به تنهایی قادر می شــد 
و می توانست مبارزه علیه این انحراف را 
در طی چند سال گذشته به صورت جدی 
این  تا  مذکور  مشکل  حداقل  ببرد،  پیش 
و  نمی شد  بین المللی شایع  در سطح  حد 
سطح مضرات آن به شدت پایین می آمد.« 

)شعله جاوید ـ شماره بیست و یکم(

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب 
را  مبارزاتی اش  وظایف  کشور  سطح  در 
علیه "اندیشه گونزالو" تا حـــد معینی   
مبارزات  این  نتیجۀ  در  است.  برده  پیش 
ایدئولوژیکـ  سـیاسی حــزب ما بود که 
گروپ کوچکی بنام "ســازمان کارگران 
افغانســـتان" از طرفــداران "اندیشۀ 
گونزالو" در افغانستان مدت مـــدیدی 
است که از فعالیت باز مــانده و در حقیقت 
که  متأسفانه  اما  است.  فروپاشیده  عماًل 
این اسناد بحثی ایدیولوژیک- ســیاسی 
حزب ما را در سطح بین المللی حداقل به 
ما  است.  نگردیده  ترجمه  انگلیسی  زبان 
خود  ضـعف  نکته  بعنوان  را  موضوع  این 
می پذیریم و امیدواریم همـــان طوری که 
پولینوم های اضطراری شـــشم و هفتم 
کمیته مرکزی حزب ما تاکید بر ترجــمۀ 
این اسناد توسط کمیته روابط بین المللی 
حزب نمود ما بتوانیم با ترجمه این اسناد 
به ترویج و تبلیغ جدی علیه این انحراف  

در سطح بین المللی بپردازیم.            

پـولینوم اضـــطراری شـــشم 
و هفتم  کمـــیتۀ مرکزی حزب 
این مشکل  به طور مشخص روی 
انگشت گذاشــت و فیصله نمود 
و  تبلیغ  و  پیکار  و  کار  بخاطر  که 
روابط  اسناد حزب، کمیتۀ  ترویج 
بین المللی حـــزب در ســـطح 
بین المـللی همان طوری که بعد از 
به  فعاالنه  ضیاء  رفیق  درگذشت 
ترجمـه اسـناد دری به پشـتو و 
انگلیسـی و ترجـــمه اســـناد 
احزاب و سـازمان های مائوئیستی 
جهان به دری و پشــتو مبادرت 
را  فعالیتش  همان گونه  به  ورزید 
در زمینه ترجـمه اسناد حزب به 
انگلیسی و ترجـمه اسناد احزاب 
و سازمان های مائوئیست جــهان 
بیش تری  توجه  پشتو  و  دری  به 
کمیته  رفقای  در ضمـن  و  نماید. 
روابط بین المللی حزب مکلف اند 
تا به رفقای جوان وظیفه دهند که 
اسناد حزب را از دری به پشتو و 
انگلیسی و هم چنین اسناد بقیه 
انگلیسی  از  را  مائوئیست  احزاب 
نمایند  ترجمه  پشتو  و  فارسی  به 
و از این طریق مــی توانند رفقای 
جوان را در کار ترجـــمه اسناد 

تشویق و ترغیب نمایند.   

حزب کمونیســـت )مائوئیست( 
افغانستان بعد از دســــت گیری 
)بازداشت( رفیق اجــیت و قطع 
رابطه با حزب کمونیست هـــند 
)مائوئیست( سخت تالش نمـــود 
با این حزب  تا دوباره روابطش را 
برقرار نمـاید. زیرا حزب ما معتقد 
است که بدون حزب کمونیســت 
هـــند )مائوئیســـت( و حزب 
کمونیسـت فیلپین هر تشــکیل 
مائوئیســـتی بین المـــللی اگر 
ایجاد شود یک تشکل مائوئیستی 
بین المللی نیرومــند و گسـترده 

نخواهـد بـود. 
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پولینوم تاکید ورزید که در قــدم 
بین  روابط  کمــیته  رفقای  اول 
کار  المللی حــزب موظف اند که 
ترجمۀ سـنِد "دربارۀ اندیشه، راه 
و سنتزهای نوین" را که متاسفانه 
از مدت های مدیدی به این طرف 
به تعـــویق افتاده اســـت، هر 
چه زودتر به انگلیسـی ترجــمه 
نماید تا بتوانیم در اســرع وقت 
ممکنه در اختیار روابط بین المللی 

حـزب قرار دهیم. 

3- موضـوعات مربوط به 

مسایل تشـکیالتی حزب:

حـزب کمونیســت )مائوئیست( 
افغانســــتان معــتقد اســت 
که کمــیته های حـزبی سیستم 
مهم حزبی اسـت و ایجــاد این 
کمیته ها به منـظور رهبری جمعی 
و مسئولیت فردی و جلوگیری از 
فرد  توســط یک  قدرت  انحصار 

می باشد. بنا بقول مائوتسه دون:

»سیســتم کمیته حزبی سیستم 
حزبی مهمــی است برای تضمین 
رهبری جمعی و جـلوگیری از هر 
فردی که بخواهد رتق و فتق امور 
را به انحصار خود در آورد. اخیراً 
از  برخی  در  که  است  شده  دیده 
ارگان های رهبری )البته نه در همۀ 
و  امور  انحصار رتق و فتق  آن ها( 
تصمیم گیری دربارۀ مسایل مهم 
به وسیلۀ یک فرد بصورت عادت 
از  نه  مهم  است. مسایل  آمده  در 
حزبی،  کمیته های  جلسات  طرف 
فرد حل می شوند.  از طرف  بل که 
و از عضویت در کمیته های حزبی 
نمانده  بجا  دیگری  چیز  نام  بجز 
ـ  چهارم  جلد  ـ  آثار  )منتخب  است.« 

صفحه 389(

 پولینوم ششــم و هفتم اضـطراری روی 
این اصل مائوئیستی پیرامون مشــکالت 
تشکیالتی حـزب بحــث نمود و برای از 
میان برداشتن موانع مشکالت تشکیالتی 
حزب، و رهبری جمعی و مسئولیت فردی، 
کمیته تشـکیالت مرکزی را ایجاد نمود. و 
فیصله نمــود که کمیته تشکیالت مرکزی 
به تاســی از ماده ســـیزدهم آئین نامه 
تشکیالتی می تواند طبق ـ بند )ج ـ ط ـ 
ن( که از جمله صـــالحیت ها و وظایف 
مسئولیت هایش  و  است  مـرکزی  کمیته 
را پیش برد، و منظمًا گزارشات خود را با 
دفتر سیاسـی حزب در میان گذاشته و از 
رهنمود های  حـــزب  سیاســـی  دفتر 

الزم  را بگیرد.

تبصره:

حزب کمونیسـت )مائوئیست( افغانستان 
معتقد است که تعیین خط مشی سیاسـی 
کار  و مهم ترین  البته نخســتین  صحیح 
اســت، اما رهبری کردن تنها به معنای 
تعیین مشی سیاسی صحیح نیست، بل که 
بر گزیدن شیوه های صحیح کار نیز هست. 
تجارب نشان داده حزبی که با داشتن خط 
مشی سیاسی صحیح به شیوه های صحیح 
رهبری توجه نکرده به مشکالت عدیده ای 

مواجه گردیده است.

الذکر  فوق  مطــروحه  مســـایل  به  بنا 
پولینوم های اضطراری ششم و هفتم کمیته 
مرکزی حزب کمونیســت )مائوئیسـت( 
افغانستان برای کاربرد عملی صحیح خط 
من جمله  مختلف  کمیته های  حزب  مشی 
کمیته تشکیالت مرکزی حزب را  ایجــاد 
نمود. و به همین منظور پولینوم بند)ج ـ 
ط ـ ن( که از صالحیت ها و وظایف کمیته 
مرکزی است به کمیته تشکیالت مرکزی 
جهت پیش برد کارهای تشکیالتی واگذار 
مرکزی  تشکیالت  کمیته  اســت.  نموده 
حــزب مکلف اسـت تا از جریان کارهای 
تمامی واحدهای تشــکیالت مـنطقه یی 

و پایه یی و هســته های حــزبی، 
تعداد اعضاء، هواداران، داوطلبان 
عضـویت و ســمپاتی های حزب 
و روابط توده یی مشــخص مطلع 
بوده و گزارشـات را بعد از توحید 
به دفتر سیاسی حزب ارائه نماید.

 کمیته تشــکیالت مرکزی حزب
 مکلف اســـت تا در مناطقـی که
 واحدهای تشکیالتی وجود ندارد،
 بوجود آورد و کمیته های مناطقی
 که غیر فعال و یا تا حـدودی غیر
 فعال گــردیده اند با آن ها تماس

گرفته و دوباره فعال نماید.

 کمیته های مناطق مــکلف اند که
 منبعد گزارشات دوماهه خویش را
 عنوانی کمـیته تشکیالت مرکزی
 بفرسـتند، و کمیته تشـــکیالت
 بعد از توحید، گزارشات را به دفتر

سیاسی ارائه نماید.

خط  بر  اسـتوار  تکیه  با  پولینوم 
ایدئولوژیک – سیاسی اساسنامه 
حزب که پایه اساسی ایدیولوژیک 
گسترش  و  استحکام  سیاسی   –
تشکیالتی حزب را می ســــازد 
تاکید ورزید، و روی ضـــرورت 
تعمیل پی گیر اصول و ضـــوابط 
تشکیالتی آئین نامـه تشـکیالتی 
حزب، به مثابه محـور اصـــولی 
تشکیالتی اسـتحکام و گسترش 
تشکیالت حزب نیز تاکید جـدی 
نمود. و تاکید نمود که رفقا نباید 
صرفًا بر این ســطح از استحکام 
تشــکیالتی که مـــرحــــله 
فعلی مبارزاتی مان را یعنی مرحله 
تدارک جنگ مقاومت ملی مردمی 
و انقــالبی را تشـــکیل می دهد 
قناعت نمــایند، بل که باید توجه 
نمایند که اســتحکام تشکیالتی 
مورد نیاز برای حزب کمونیســت 
از  افغانستان عبارت  )مائوئیست( 
از استحکام است که  آن سطحی 
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بتواند پایه تشکیالتی الزمه برای 
عبور از مـرحله تدارک به مرحله 
آغاز عملی جنگ مقاومــت ملی 
مردمی و انقالبی را فـراهم نماید.

پولینوم های اضــطراری حــزب 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
اســـتحکام  بر  تاکید جـــدی 
تشـــکیالتی حــزب می نماید. 
و خواهان آن اسـت که تمــــام 
واحدهای تشکیالتی حزبی و قبل 
از همه مقامـــات رهـــــبری 
برای  مختلف  سطوح  در  حـزبی 
دستیابی به این چنین ســطحی 
از اسـتحکام تشکیالتی بصورت 
اصولی، منظم و فعال کوشا باشند.

حزب کمونیســت  )مائوئیسـت( 
افغانستان اعتقـاد کامـــل دارد 
که هیچ راه حــل اصولی برای حل 
این مشــــکالت جــز پیش برد 
مبارزات ایدیولوژیک- ســیاسی 
اصولی و جدی تیوریک و عمــلی 
عــلیه رویزیونیزم، امپریالیزم و 
ارتجاع در سطح جامعه و جهان و 
خطی  مبارزات  پیش برد  هم چنان 

در درون حزب وجود ندارد. 

....

.....

......

4- مسایل مــالی :

اضــطراری  پــولینوم هــــای 
حـــــزب  مرکـــزی  کمـیته 
کمونیست)مائوئیست( افغانستان، 
به بحث و تبادل نظر در مـــورد 

مسئله مالی پرداخت و وانمود ساخت که 
در شرایط فعلی حزب ما با مشکال ت مالی 
مواجه است ودر راه رفع این مشکل  نیاز 
به تالش ومبارزه جد ی رفقای  حزب داریم 
مبارزاتی  عرصه  بر  مالی  مشکالت  زیرا 

دیگر حزب نیز اثر میگذارد.

پولینوم راه اســاسی رفع مشکالت مالی 
حزب را عــبور هرچه سریعتر از مرحله 
تدارک به مرحله آغاز جنگ مقاومت ملی 
مردمی و انقالبی می داند، اما معتقد اسـت 
که این عبور نیز به نوبه خود در یک حــد 

معین نیازمند تامین مالی اسـت.

پولینوم به این نتیجـه رســـید که در 
شرایط فعلی قبل از همــه باید پرداخت 
حق العضویت های اعضــــا و داوطلبان 
عضویت و کمک های مالی آن ها به حزب، 
بصورت منظم و منسجم درآید، و رفقای 
و  مقروض اند  العضویت ها  بابت حق  از  که 
یا این که پول حزب نزدشان است باید هر 
چه عاجل قروض شان را پرداخت نمایند. 

عدم توجه به این موضــوع  نه تنها عدم 
مالی  مسائل  قبال  در  مسئولیت  احساس 
حزب را از طرف اعضاء و یا مســـئولین 
حزب نشان می دهد ، بل که مقدم بر آن 
ابتدایی  از  یکی  تطبیق  عدم  از  نشانه ای 
محســوب  حزبی  انضباطی  اصول  ترین 

می گردد . 

تبصره:

حزب کمونیسـت )مائوئیست( افغانستان 
لحاظ  از  که  است  سیاسی  حزب  یگانه 
مالی متکی به خود می باشد، یا به عبارت 
به  متکی  مالی  لحاظ  از  ما  حزب  دیگر 
و  اعضا  مالی  کمک های  و  العضویت  حق 

هواداران حزب است.

 حــزب کمونیسـت )مائوئیست( 
به  مالی  اتکاء  افغانستان سیاست 
منابع امپریالیســتی و ارتجـاعی 
با  تناقض  در  را  داخلی  و  خارجی 
استقالل ایدیولوژیک- سیاسی و 
علیه  و  می داند  حزب  تشکیالتی 
عمیق  انحراف  یک  عنوان  به  آن 
ایدئولوژیک ـ ســـیاسی مبارزه 
هرگونه  و  می نماید،  و  نمـــوده 
حتی  را  سـیاستی  چنین  توجیه 
به مثابۀ اقدامات تاکتیکی ضروری 

نمی پذیرد.

حـزب کمونیســت )مائوئیست( 
افغانسـتان معــتقد اســت که 
این گونه توجــیه تاکـتیکی برای 
تأمین مصارف مالی به اصــطالح 
مبارزات انقالبی بخش مهمــی از 
سیاست رویزیونیستی را تشکیل 
به بخش  نهـایت  یا در  و  می دهد 
جدایی ناپذیری از این ســیاسـت 
مبدل می گردد. روی این اصل بود 
که حــزب ما در کنگـره وحدت 
تامین مــــصارف مالی از منابع 
امپریالیستی و ان جی او )انجو(ها 
را به عنوان یک سیاست انحرافی 
و وابسته نشـــانی نمود و آن را 
علیه  قاطعانه  و  ساخت  برنامه یی 
چنین سیاستی ایســـتاد و جداً 

علیه آن به مبارزه پرداخت. 

 حزب کمونیست )مائوئیســـت( 
بنیان  زمـــان  از  افغانســـتان 
گذاری اش تا کـنون هــرگز اصل 
اتکاء به خود را از لحاظ مـالی به 
فراموشی نسـپرد. بناًء همیشه به 
اعضای حزب و بخصوص کمــیته 
مالی توصیه نموده و می نماید که 
برنامه های مــالی که برای تنظیم 
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به تر امــــور مالی حزب در نظر 
منابع  از  مستقالنه  باید  می گیرند 
مالی امپریالیســـتی و ارتجاعی 
خارجی و داخلی باشد و بصـورت 

مستقالنه به پیش برند. 

بنابرین نه تنها الزم اســــت که 
تمامی اعضا و داوطلبان حزب، به 
استثنای اعضای حـرفه یی کمیتۀ 
مرکزی حق العضویت های شان را 
در مطابقت با آئین نامۀ  تشکیالتی 
حزب و بر وقت معــین بپردازند، 
بل که  در  صورت  توان مندی مالی 

کمک مالی نیز به حزب بنمایند.

هرگاه رفیقی این اصــل آئین نامه 
تشکیالتی و توصیه های حـزبی را 
در نظر نگیرند و حق العضویت های 
شان را به وقت معــینه پرداخت 
ناقص و غیر  یا بصـورت  نکنند و 
منظم پرداخت نمایند، در حقیقت 
به درجات مختلف  را  آن ها حزب 
در مضیقۀ مـــالی قـــرار داده 
و اجرای برنامه های مــــبارزاتی 
حزب را با مشـــکالت مــواجه 
می سازند. رفقا بخــوبی می دانند 
که پرداخت حق العضویت به وقت 
معینه و بطور منظم یکی از شروط 
اولیۀ عضــویت هر فرد در حزب 
اســت. هرگاه رفیقی این اصـل 
نظر  را در  آئین نامۀ تشــکیالتی 
نگیرد و حــق العضــویت شان را 
بطور ناقص و ناکافی و غیر منظم 
پرداخت نمایند در حقیقت شرط 
اولیۀ مذکور را به درجات مختلف 
خدشه دار ساخته و به انضــباط 

حزبی زیان می رســانند. 

پایه یی  و  منطقه یی  کمــیته های 
حــــزبی مکلفیت دارند تا حق 
مکلفیت های  سایر  و  العضویت ها 
مــالی حـــزبی اعضـای حزب 

و  منظم  بطور  را  شان  مربوطۀ  مناطق  در 
به وقت معینه جمع آوری نمایند و صورت 
حساب آن را در گزارشات دوماهۀ شان را 
کنند.  ارائه  حزب  مرکزی  مالی  کمیته  به 
این کمیته هـــای مکلفیت دارند تا نصف 
عواید مالی واحـدهای منطقه یی و پایه یی 
حزبی را به کمیته مالی مرکزی ارســال 

نمایند.

عدم پرداخت حق العضویت ها و ســــایر 
حزب  اعضای  توسـط  مالی  مکلفیت های 
یا پرداخت ناقص و غیر منظم آن نشانه ای 
به  می رود.  بشـمار  حزب  مالی  فساد  از 
عقیده ما این فساد مالی در اساس ناشی از 
ضعف ایدیولوژیک ـ سیاسی است و باید 
علیه آن در عرصۀ ایدیولوژیک ـ سیاسی 
به مبارزه پرداخت. وظیفه کمیته مرکزی 
است که مبارزۀ تیوریک علیه این انحراف 
ایدیولوژیکـ  سیاســـی را فرمول بندی 
نموده و به عنوان یک سند ویژه در نشریۀ 

درونی مرکزی حزب منتشر نماید.

طبق فیصلۀ پولینوم پنجم کمیته مرکزی 
حزب کمونیست )مائوئیست( افغانســتان 
» مصارف مالی اعضـــای حرفه یی حزب 
باید توسط حق العضویت هـــای رفقـای 
کمیته مرکزی و اعضــای حزب در خارج 
از کشـور و کمک های مـــالی هواداران 
گردد.«  تأمین  کشـور  از  خارج  در  حزب 
این فیصله پنجم کمیته مـــرکزی حزب 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان تا هنوز 

پا برجا و قابل اجرا اســت.

عالوه ازین ها، کمیته مالی مـرکزی حزب 
مــــکلف اســـت که برای تنظیم بهتر 
امور مالی راه های مناســـب دیگـری را 
برای رفع مشکالت مالی حــزب جستجو 
نماید و ســـایر رفقا را ترغیب نمــاید تا 
طرحات ابتکاری خود را با آن ها شــریک 

ســـازند.  

5-  رعــــایت اصـول 

مخـفی کـاری:

پولینوم  اضــطراری هفـتم روی 
افشــاگری های سیاسی و ارتباط 
گیری های افقــی از جانب بعضی 
از رفقا به بحـــث و تبادل افکار 
پرداخــت. نتیجـه گیری پولینوم 
هفتم کمیته مرکزی حزب این بود 
که علت عدم رعایت اصول مخفی 
کاری بعد از درگذشت رفیق ضیاء 
صدر حزب کمونیست )مائوئیست(
تشــوشـــــات  افغانســتان 

بیش از حــد رفقاســت. 

تبصـــره : 

در کــنگره دوم حـــــــزب 
کمونیست )مائوئیست( افغانستان 
اصل مخفــی کاری بر اصــــول 
تشکیالتی مندرج در اســاسنامۀ 

قبلی حـزب درج گردید. 

ماده پنجــم آئین نامه تشکیالتی 
حـــــــزب در مورد رعــایت 
چــــنین  مخفی کاری  اصــول 

می گــوید: 

» الف ـ ایجاد اســتخوان بندی 
تشکیالتی حزب بصورت مـخفی 
از دشمنان انقالب و مــبارزه برای 
پنهان نگه داشتن آن از عــوامل 
دشمنان انقالب، طبق شـــرایط 
مشخص مراحل مختلف تکامــل 

مبارزاتی حــزب.

ب ـ رعایت جدی سلسله مراتب 
تشکیالتی حـــزب و اجــتناب 
از رابطـه گیری های افقــــی در 

تشـکیالت حــزب.
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مخفی کاری به مفهـــوم مخـفی 
موجودیت،ایدئولوژی،  نگه داشتن 
برنامه سـیاســـی و استراتیژی 
مبارزاتی حزب در جامعه نیسـت، 
بل که یک اصـل امـــنیتی برای 
جلوگیری وارد آمدن ضـــربات 
تشکیالتی بر حــزب از جــانب 
اسـت.«   انقــــالب  دشــمنان 

)تاکیدات از ماسـت(

با کمال تاســـــف که تا کنون 
بعضی از رفقا یا این که این قسـمت 
تشــکیالتی حـــزب  آئین نامه 
به  این که  یا  و  نکرده اند  درک  را 
آن با بی اعتنایی می نگرند. گرچه 
افشاگری های  شاهد  بی گاه  و  گاه 
سیاسی و روابط افقی بوده ایم، اما 
بعد از درگذشت رفیق ضیاء صدر 
حزب کمونیســـت )مائوئیست( 
افغانســتان این گونه افشاگری ها 
و رابطه گیری های افقی بشــکل 
گسترده ای صورت گرفته اســت. 
گرچه پولینوم به این نظـر بود که 
بعد از درگذشت رفیق ضیاء صدر 
حزب کمونیســت )مائوئیسـت( 
افغانســتان برای بعضــــــی 
که  گـردید  خلق  تشویش  رفقا 

عــدم رعایت اصــول مخفی کاری را به 
رفقا  به  با جرات  ما  هم راه داشته اسـت. 
می گوئیم که آن ها باید به حــــزب شان 
و به رفقای شان اعتماد داشته باشـــند 
که آن ها توان مندی پیش برد خط ترسیم 
را  همراهانش  و  ضیاء  رفیق  توسط  شده 
دارند. اعتماد رفیقانه موجـــب پیش برد 
می گردد  اصولی  و  درست  بصورت  کارها 
جلوگیری  تشکیالتی  مرج  و  هرج  از  و 
تنها  نه  رفیقانه  اعتماد  عدم  و  می نماید، 
سبب بروز مشـکالت جدی در حـــزب 
متالشی  را  تشــکیالت  بل که  می گردد، 

می ســازد.

اعتقاد ما این اســـت که عــدم رعایت 
اصول مخفی کاری مــندرج در آئین نامه 
تشکیالتی حزب که بعد از درگذشــــت 
رفیق ضیاء پیش آمد قابل جبران است و 
ـ  ایدئولوژیک  مبارزات  با  می توانند  رفقا 
سیاسی جدی و پی گیر بر این مشکل فایق 
آیند، و مطابق به این اصل تشــکیالتی و 
انتقاد از خود و دیگران از ارتباطات افقی 
و سایر اشکال ارتباطات غیر تشـکیالتی 
میان اعضای حزب، خود داری نمـــایند 
و از هر گونه افشاگری هایی که از لحــاظ 
امنیتی به حــزب ضرر می رساند اجتناب 

ورزند.

یگانه راه حـــل این مشــکل فقــــط 

بحــث  یک  انداختن  راه  فقط  و 
حزب  مـیان  در  درونی  تیوریک 
این   از  بعد  برعالوه  می باشـــد. 
از  حزب  که  اسـت  ضــروری 
اصل  تطبیق  در  انضباطی  لحاظ 
تشکیالتی  آئین نامه  و  اساسنامه 
جداً بکوشد و در صـــورت بروز 
چنین حوادثی که مـــکرراً بروز 
نماید، اقدامات انضــباطی را در 
مورد افراد متخلف تطبیق نماید. 
لنین در مــــورد اصــــــول 

مخفی کاری چنین می گوید:

»کسی که در هنر حرفه ای خویش 
پولیس  علیه  مبارزه  در  یعنی  ـ 
سیاسی ـ ناشی و بی مهارت باشد 
ـ چنین کسی ـ ببخشید! انقالبی 
نیست بل که خــرده کار ناچـیز 
یک  در  آثار  مجموع  ـ  لنین   ( است.« 

جلد ـ صفحه 121(

سـکوت  دقیقه  یک  با  پولینوم  
داد. در  پایان  به جلســـه خود 
عضو  رفیق  یک  پولینوم  ختم 
اصلی کمیته مرکزی مدال افتخار 
ضیاء  رفیق  به  را  دون  مائوتسه 

اهدا نمود.

مدال افتخار 
اعضای  از  پولینوم  هفتم اضطراری، یک تن  در ختم 
کمیته مرکزی مدال افتخار مائوتسه دون را برای رفیق 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  صدر  ضیاء 
اهدا کرد و آنرا رسما به دفتر سیاسی و مسئول جدید 

حزب تقدیم نمود.

یاد و خاطرات رفیق ضیاء جاودان باد

زنده باد حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان
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پیام حمایت از ششمین و هفتمین پولینوم های اضطراری دومین کمیته مرکزی

حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان
به کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان ! 

درودهای گرم و انقالبی ما نثارتان باد !

کمیته منطقوی شماره اول حــزب 
کمونیسـت )مائوئیست( افغانستان، 
خرسند است که رفقای ما توانسـته 
یاد  زنده  حـیات  بدرود  از  پس  اند 
رفیق ضیاء صدر حـزب، دو پولینوم 

اضطراری را موفقانه تدویر نمایند. 

فیصله های پولینوم های اضــطراری 
ششم و هفتم ، به ما قوت قلب ایجاد 
نمود. حقیقتا خبر وفات رفیق ضیاء 
از طـــریق  صدر حزب، زمانی که 
وبسایت شـعله جاوید انتشار یافت، 
همه ما را شوکه نمود. خبر درگذشت 
نابهنگام رفیق ضیاء اصال برای هیچ 
یک از اعضای حـــزب و هواداران 
حزب باورکردنی نبود، ولی چاره ای 
جزء پذیرفتن درگذشــت نابهنگام 
رفیق ضیاء را نداشتیم. همان طوری 
اضطراری  پولینوم های  سند  در  که 
ششم و هفتم نیز تذکر رفته است، 
تشویش و نگرانی برای یک تعداد از 
بود، ولی کمیته  ایجاد گردیده  رفقا 
رفقای  به  راسخ  اعتماد  با  منطقوی 
تمام منســوبین  به  مرکزی  کمیته 
حزب در منطقه اطمـــینان خاطر 
به  تشویش  نباید  رفقا  که  بود  داده 
کمیته  داشتن  با  ما  دهند،  راه  خود 
مرکزی منضبط و منسجم می توانیم 
ازین کوره راه سنگین و دشوار نیز 
بگذریم. همین بود که با انتشار سند 
پولینوم های اضــطراری ششــم و 
هفتم آرامش خاطر به رفقا بازگشت. 

ما بسیار خرسـندیم که رفقای ما، در 
اندک زمان محدود، با دشواری های 
فراوان، با محدودیت های امــنیتی 
که شامل حال رفقا گردیده بود و در 
شرایط بغرنج و پیچیده توانسته اند 
دو پولینوم اضطراری را مـــوفقانه 
تدویر نموده و به نتایج مثمر ثمری 

دســت یازند. 

از  را  انقـــالبی خویش  و  ما درودهای گرم 
جانب خود و از جانب تمام منسـوبین حزب 
در منطقه شماره اول حزب خدمـــت تک 
تک رفقای کمیته مرکزی و دفتر ســـیاسی 
پولینوم های  تدویر  و  می داریم  تقدیم  حزب 
اضطراری ششم و هفتم را به فال نیک گرفته 
و با تعهد تشکیالتی و عزم مــتین از فیصله 
های به عمل آمـده در پولینوم های اضطراری 
اعالم حمایت و پشـتیبانی می کنیم و خــود 
عملی  تحقق  راستای  در  می دانیم  مکلف  را 
فیصله های به عمل آمده از هیچ گونه سعی و 

تالشی دریغ نورزیم. 

رفقای کمیته مرکزی ما به فیصله هایی دست 
یافته اند که نه تنها ســالمت و صالبت حزب 
پرتو فیصـله های  بلکه در  را حفظ مـی کند 
به عمل آمده مـی تواند در مــبارزات عظیم 

سیاسی وحدت حزب را تضمین نماید. 

صدر مائوتسـه دون میگوید: 

» آمــوزش و تربیت ایــدئولوژیک، وظیفه 
مرکزی برای وحدت بخشیدن به تمام حزب 
در مبارزات عظیم سیاسی است. حزب بدون 
انجام این وظیفه قادر به اجرای هیچ یک از 
)مائوتسه  بود.«  نخواهد  وظایف سیاسی خود 
دون ـ منتخب آثار ـ جلد 3 " درباره دولت ائتالفی" 

24 آوریل 1945(

فیصله های به عمل آمـده به ما قــوت قلب 
می دهـد تا در راستای تامین هرچه راسخ تر 
وحدت حزب بکوشیم و به دور دومین کمیته 
مرکزی حــزب خود گرد آئیم و با وحدت و 
حمایت قاطع از فیصله های به عمل آمده به 

پیش حرکت کنیم. 

از  نیازمـــندیم عبارتست  بدان  ما  آنچه   «
ولی  پرتالش  آرام،کار  ولی  پرشــور  روحیه 
ـ  اول  جلد  آثار  منتخب  ـ  دون  )مائوتسه  منظم.« 
چین"دسامبر  انقالبی  جنگ  در  استراتیژی  "مسایل 

)1936

بر فیصله های به عمل آمده  با تکیه 
در پولینوم های اضطــراری ششم و 
هفتم حــزب اســـت که خــود 
را مکلف می دانیم تا در قسمت حفظ 
وحدت و گسترش تشـــکیالت در 
منطقه بکوشیم. ما به رفقـای خود، 
خصوصا تک تک رفقا کمیته مرکزی 
می دهـــیم  را  اطمینان  این  حزب 
و گسترش  استحکام  در قسمت  که 
ثابت  و  استوار  همچنان  تشکیالتی، 

قدم به پیش خواهیم رفت. 

حزب  وحدت  طــریق  از  فقــط   «
کمونیســت اســت که می توان به 
وحدت تمام طبقه و تمام ملت دست 
تمام  وحدت  طریق  از  فقط  و  یافت 
طبقه و تمام ملت است که می توان 
ملی  انقالب  و  نمود  غلبه  دشمن  بر 
دموکراتیک را به سـر انجام رساند.« 
) مائوتسه دون ـ منتخب آثار جلد اول ـ  "در 
راه جــلب توده های میلیونی به طرف جبهه 
واحــد ملی ضد ژاپنی مــــبارزه کنـــیم" 7 

مه 1937(

در پایان دســـتان تک تک رفقای 
کمیته مرکزی حـــزب را به گرمی 
می فشــاریم و برای تک تک رفقـا 
آرزوی صحـت و ســالمت و آرزوی 
موفقیت های  روز افزون را خواهانیم. 

زنده باد حزب کمونیست 

)مائوئیست( افغانستان

کمیته منطقوی شماره اول
15 سنبله 1399 
)5 سپتامبر 2020(
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پیام حمــایت از فیصــله های اضــطراری ششـم و هفـتم
حــزب کمونیسـت)مائوئیســت( افغانسـتان

کمیته منطقه شــــــــــــــــــــــــــماره دوم حزب 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
صمـــــــــــــــــــــــــیمانه ترین درودهــــــای گرم و 
ن خود را هم از جانب خود و هم  آتش�ی
 از تمایم اعضا و هواداران 

گ
به نمایند�

حزب در منطقه دوم بخاطر تدویر 
ن پولینوم  ن و هفتم�ی موفقانه ششم�ی
حزب  دوم  مرکزی  اضطراری کمیته 
کمونیست)مائوئیســــــــــت( افغانستان 
حزب  دوم  مرکزی  رفقای کمیته  به 
در  و هواداران حزب  اعضا  تمایم  و 
داخل و خارج کشور تقدیم یم نماید.

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرگ  مــــــی دانیم که  نیک  ما 
حـــــــــــــــــــزب  رفیق ضیاء صدر  نابهنگام 
کمونیست)مائوئیست(افغانستان 
تمایم  و  مرکزی  رفقای کمیته  برای 
ن  اعضا و هواداران حزب خییل سنگ�ی
تمام شد. ما خییل خوش حال هستیم 
 که  حزب ما بعد از درگذشت رفیق 
آن که  با  کوتایه  مدت  در  ضیاء 
ایط امنی�ت خوب نبود،  اوضاع و �ش
تدویر  را  اضطراری  پولینوم  دو 
نموده کمیته مرکزی و دف�ت سیایس 
ن  را بازسازی و مسئول حزب را تعی�ی

کرده است.

ما تدویر موفقانه هر دو پولینوم را 
حزب  بزرگ  موفقیت  یک  بعنوان 
افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
و  حزب  مرکزی  کمیته  رفقای  به 
و  داخل  در  حزب  ن  منسوب�ی تمایم 

خارج کشور شادباش یم گوئیم.

)مائوئیســــــــــــــــت(  حزب کمونیســــــــــــــــت 
افغانستان از زمان ایجادش تا کنون 
اساس نامۀ خود  و م�ش  طبق خط 
را  مبارزاتش  که  توانســـــــته  بخو�ب 
یالیست،  ام�پ اشـــــــــــــــــــــــــغال گران  علیه 
داع�ش  اشغال گران  و  پوشایل  رژیم 
و  کشور  عمده  دشمنان  بعنوان 
علیه  ن  چن�ی هم  و  مردمان کشور  
رویزیونیس�ت  و  انحرا�ن  خط های 
ن  ب�ی و  در سطح میل  طلبانه  تسلیم 
الملیل به پیش برد و در ضمن مبارزه 

عمده   غ�ی  دشمنان  بعنوان  را  طالبان  علیه 
در همه سطوح پیش برده و بعد از �و � 
امریکا�ی  اشغال گران  با  طالبان  نمودن  پیدا 
افشاء  را  سازش کارانه شان  ارتجایع  چهره 
نماید، و بعد از امضای "توافق نامه صلح" با 
مبارزاتش   ، امریکا�ی یالیست  ام�پ اشغال گران 
وهای تسلیم شده به  را علیه شان بعنوان ن�ی

پیش برده است.

امضای"توافق نامه  از  بعد  طالبان  اینک که 
تسلیم  امـــــــــــــــــــــریکا�ی  اشـــــــــــــــــــغال گران  به  صلح" 
ن  گـــــــــــــــــــــردیدند و یم روند تا در مـــــــــــــــذاکرات "ب�ی
یک شوند و در  " در قدرت پوشایل �ش االفغا�ن
خوان پرخون یغماگران اشغال گر چهار  دس�ت
زانو بنشینند، حزب کمونیست )مائوئیست( 
چه  هر  تا  یم داند  خود  وظیفه  افغانستان 
افشاء  را  خائنانه  ارتجایع  چهره  این  بیش تر 
اشغال گران  علیه  مبارزات خود  به  و  نموده 
ن  یالیست، رژیم دست نشانده و هم چن�ی ام�پ
“رژیم پســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا توافق” بعنوان یک رژیم 

دست نشانده ادامه دهد.

امیدوار است که  کمیته منطقه شماره دوم 
بعد از پولینوم های اضطراری ششم و هفتم 
کمیته مرکزی حزب کمونیست )مائوئیست( 
و  استحکام  جهت  در  رفقا  تمام  افغانستان 
اساس نامه  اصویل  تطبیق  و  حزب  ش  گس�ت
حزب یع�ن تطبیق اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویل و خالقانه 
ی مــــــــــــــــبارزا�ت  و تاکتیک های مبارزا�ت  ش ات�ی اس�ت
حزب و فیصله های درست و اصویل پولینوم 
زیرا  بردارند.  جـــــــــــــــــــــــــلو  به  مرکزی گایم  کمیته 
تطبیق اصویل، درست و به موقع اساس نامه 
و  حزب  استحکام  بامر  حزب  فیصله های  و 

وی رزمنده آن کمک یم کند. تقویت ن�ی

 که فرا روی ما 
گ

ایط کنو�ن معضل بزر� د ر �ش
قرار دارد این است که ما در مــــــــــــیدان جنگ 
این  ن  شکس�ت درهم  برای  نداریم.  حضور 
توده ها  میان  در  حــــــــــــــزب  خط  بردن  معضل 
وری است.  الزایم و �ن و نسل جوان کشور 
این  حـــــــــــــــــل  بزرگ  وظیفه  این  اجرای  بدون 

معضل غ�ی ممکن است.

باورمند است که  کمیته منطقه شماره دوم 
افغانســــــــــــــــــتان  حزب کمونیست )مائوئیست( 

راه   � متعـــــــــــــــــــــددی  موانع  آن که  با 
تالش   

ً
جدا دارد،  قرار  مبارزا�ت اش 

این موانع را از � راهش  تا  یم ورزد 
به مرحله  از مرحله تدارک  بردارد و 
برپا�ی و پیش برد جنگ مقاومت میل 

مردیم و انقال�ب گام بردارد.

بعد  حزب  دوم  شماره  کمیته  بناًء 
فیصله های  دقیق  مطالعه  از 
اضطراری  هفتم  و  ششم  پولینوم 
کمیته مرکزی دوم حزب کمونیست 
تمایم  افغانســـــــــــــــــــــــــــــــتان،  )مائوئیست( 
فیصـــــــــتله های پولینوم کمیته مرکزی 
اصویل،  فیصله های  را  حــــــــــــــزب  دوم 
تعهد  و  دانسته  موقع  به  و  درست 
توان  و  قوت  تمـــــــــــــــام  با  یم نماید که 
خویش در اجرای هر یک از فیصله ها 

بکوشد.

با کمال تاسف کمیته منطقه شماره 
)مائوئیست(  حزب کمونیست  دوم 
به  زما�ن  را  مطالب  این  افغانســــتان 
از  ییک  یم آورد که  در  تحریر  رشته 
شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  منطقه  کمیته  رفقای 
دوم حزب کمونیســــــت )مائوئیست( 
تحت  مری�ن  نسبت  به  افغانستان 
تداوی قرار دارد. کمیته منطقه دوم 
امیدوار است که رفیق هر چه زودتر 
پیکار  و  کار  در  بتواند  و  یابد  شفا 
فیصله های  تطبیق  و  حزب  انقال�ب 
پولینوم ششم و هفتم کمیته مرکزی 
دوم  حــــــــــزب کمونیست )مائوئیست( 

افغانستان سهم خود را ادا نماید.

با درودهای رفیقانه

زنده باد حزب کمونیست 
)مائوئیست( افغانستان

کمیته منطقه شماره دوم

۱۷ سنبله ۱۳۹۹



     شعله جاوید                                                                                   شماره )28(                                                                                                        دوره چهارم                                                           عقرب1399   ) نوامبر2020 (

صفحۀ  11

مـــذاکرات "صـلح بین االفغـانی" در قطـر
و

تشـدید جـنگ در مـیدان هـای نبـرد 
بعد از امضای "توافق نامه صلح" 
میان اشـغال گران امــــریکایی 
و طالبان قرار بود که در بیســتم 
حوت 1398 خورشیدی پنچ هزار 
زندانی  هزار  و یک  زندانی طالب 
رژیم پوشـــالی آزاد گردند و در 
بیســت و نهم حوت "مذاکرات 
بین االفغانی" شــروع گردد. اما 
مذاکرات  ماه  و شش  نشد  چنین 

به تعویق افتاد.

"موافقت نامه  امـــضای  از  بعد 
صــلح " رژیم پوشالی اکت های 
آزادی واستقالل طلبی را نمـود و 
ادعا نمود که زندانی های طــالب 
جنایت کارانی اند که دوسـیه های 
حق العبدی و قاچاق مواد مــخدر 
دارند، لذا آزادی شان امکان پذیر 
نیســت. در همــان زمان مردم 
زحمت کش بخوبی می دانســتند 
که ادعای اســتقالل طلبی رژیم 
پوشالی یک ادعای بی معناسـت 
"مذاکرات  نه در  و رژیم پوشالی 
صلح" و نه هم درآزادی اسیران 
طالب تصمیم گیرنده است، بل که 
تمام  اصلی در  تصمــیم گیرنده 
امریکایی  اشـغال گران  زمینه ها 
اند. حـــال این جـا ســــوال 

خلق می شود که اگر رژیم پوشالی قدرت 
رهایی زندانیان طالب را نداشت و رهایی 
زندانیان طالب در دســــت اشغال گران 
امریکایی بود پس چــرا طبق "توافق نامه 
صلح " میان امـــریکایی ها و طالبان در 
زمان مشخص شده توافق نامه، اســیران 

آزاد نشدند؟

این مسئله مانند روز بر همه روشن است 
که اشـــغال گران امـریکایی خواسـتند 
تا طالبان را بیازمایند که مواد مندرج در 
"توافق نامه صلح " را عماًل پیاده می کنند 
یا نه! این آزمایش مدتی را می طلبید. بر 
مبنای همین دید اشــغال گران امریکایی 
بود که به رژیم پوشــالی تفهیم نمود که 
آزادی زندانیان را به تعویق بیندازد، رژیم 

پوشالی هم همین کار را کرد. 

در ظرف شــش ماه طالبان مــو به مــو 

"توافق نامه صلح" را اجرا نمودند، حتی 

دو مـرتبه از طرف اشغال گران امریکایی 

مناطق شان بمباران گــردید، اما طالبان 

هیچ گونه عــکس العمل جنگی نشــان 

نـــدادند و فقط بطور شــفاهی بمباران 

را محکوم نموده و گفتند که این حرکت 

امریکایی ها نقض آشـــکار "توافق نامه 

صلح " است.

زمانی که اشــغال گران امریکایی 
مطمـئن شـــــدند که طالبان 
طبق "توافق نامه صــلح" پیش 
می روند، آن زمان به رژیم پوشالی 
هــدایت رهایی زندانیان طـالب 
را دادند و رژیم پوشالی به شکل 
وقفه ای به رهایی زندانیان طالب 
بخاطر  اخــیر  در  و  نمود،  اقدام 
رهایی پنج صـد زندانی طالب که 
بود  انداخته  ماه ها سر و صدا راه 
که زندانیان طالبان جنایت کار اند 
دارند،  العبدی  و دوسیه های حق 
رهایی آن ها از صــالحیت استره 
محکمه است نمایش مضحکی زیر 
نام " لوی جرگه اضطراری " براه 
انداخت و مبلغ هنگفت سه  صد و 
سی و چهار میلیون )334000000( 
افغانی را حیف و میل نمود. گرچه 
کمــیته های پنجــاه گانه "لوی 
چشم  همه  اضطــراری"  جرگه 
به رهـــایی زندانیان  بســـته 
دادند و شخص  رای مثبت  طالب 
رئیس جمهور دســـــت نشانده 
اشــغال گران فــــوراً حــکم 
نمود،  امضا  را  زندانیان  رهــایی 
اما بادار او را بی آبرو ســاخت و 
که  نخواســت  مـــدتی  برای 
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زمـانی  گیرد.  صــورت  کار  این 
که اشغال گران خواستند این کار 
صورت گیرد، رژیم پوشالی بدون 
به  را  تمامی شان  رسانه ها  حضور 
استثنای شش نفـــر از زندانیان 
را رها نموده و شش نفــر را طبق 
از  قبل  روز  یک  بادارش  هدایت 
"مذاکرات بین االفغانی" به قطر 

روان نمود.

باالخره روز موعـود فرا رسید و 
هیئت مذاکره کننده به قطرسفر 
نمود. روز شنبه 22 سنبله 1399 
“مذاکرات  مراسم  خورشــیدی 
در  گردید.  افتتاح  بین االفغانی" 
این روز پومپیئو وزیر خـــارجه 
امــریکا دو پیام واضح و روشن 
برای هیئت مـــــذاکره کننده 
داشت. او در اولین پیامش گفت: 
مــــربوط  امریکا  کمک های   «
است«  االفغانی  بین  مذاکرات  به 
این هوشدار به این معـــناست، 
هرگاه خواسته های امریکا در نظر 
گرفته نشود و مذاکرات به نتیجه 
را  اقتصادی اش  کمک های  نرسد 

قطــع می کند.

امریکا   « گفت:  دومــی  پیام  در 
بدنبال تحــمیل نظامـــش در 
افغانستان نیست.« این هم بدان 
معناســـت که برای امریکایی ها 
فرقـــی نمــی کند کــه رژیم 
پســـا توافق جمهوری اسالمی 

یا ترکیبی  و  امارت اسالمی  یا  و  اســت 
از هر دو. به هر صـــورت دولـت آینده 
افغانسـتان، اسالمی خواهد بود، زیرا در 
ایاالت  توافق نامۀ صلح مــیان طالبان و 
بودن  اسالمی  روی  نیز  امریکا  متحــدۀ 
حکومت پسا توافق تأکید گردیده است. 
اما در این توافــق نامه نه از دمــوکراسی 
تحمیلی ذکر بعمل آمده و نه هم از حقوق 

زنان و آزادی بیان.  

خلیل زاد نمــاینده خاص ایاالت متحده 
امریکا برای مذاکرات "صلح" افغانستان 
صحبت وزیر خارجــــه امریکا را بطور 
واضح تر بیان نمــود. او می گوید: » ایاالت 
متحده امریکا اجــــازه نمی دهــد که 
منافع ملی به خاطر مــنافع شخصی فدا 
شود.«، »شکست در مذاکرات پذیرفتنی 
نیست«، » و مـذاکرات بین االفغانی باید 

نتیجه بدهد.«

تمام این صحبت ها به این معناست که در 
"مذاکرات بین االفغانی" منافع امریکا از 
خلیل زاد  صحبت  است.  برخوردار  الویت 
ایاالت  منافع  همان  دقیقًا  ملی  منافع  از 

متحده امریکاست نه چیز دیگر.     

اشغال گران امـــریکایی فقط برای حفظ 
منافع شان در افغانستان و منطقـه تالش 
می نمایند، بناًء رژیم پسا توافق هر شکل 
و مضمونی که بخود بگـیرد برایش فرقی 
نمی کند، و زمانی که منافعش تقاضا نماید 

از خیر همه شعارهایش می گذرد.

بیش از یک هفته از افتتاح مراســــم 

الفغـانی"  ت بین ا کرا مـــذا "
می گذرد، اما تا هنوز طـــرفین 
مـذاکره کــننده روی طرزالعمل 
مذاکرات نتوانســته اند به توافق 
برسند و معلوم هم نیست که چند 
روز دیگر را در برخـواهد گرفت. 
همان طوری که اختالفات چندین 
را  مذاکرات  طرزالعمل  روی  روز 
در بر مــی گیرد، به همان اندازه 
اختالفات روی اجندای جلسه نیز 

طول خواهد کشید.

ما در شماره 24 شعله جاوید دور 
چهارم با صراحت گفتیم :

»همان طوری که میان اشغال گران 
امپریالیســت امریکایی و طالبان 
تضاد بنیادی وجــود ندارد، میان 
امارت اسالمی طالبان و جمهوری 
اسالمی رژیم دســـــت نشانده 
نیز تضاد ماهـوی بنیادی موجود 
غیرماهوی  تضادهای  لذا  نیست. 
مبنای  بر  ذاتًا می تواند  میان شان 
سازش و تبانی حل  و فصل گردد 
و یک صــــلح امپریالیستی ـ 
شود.  برقرار  میان شان  ارتجاعی 
اما این صلح، صلحی مــبتنی بر 
منافع علیای توده های زحمت کش 
کشور نخواهد بود و به عنوان یک 
صلح امپریالیســـتی و ارتجاعی 
سراسری در کشـــــور برقرار 
نخواهد شد و ذاتًا عامل و حامل 
و  امپریالیســتی  جـــنگ های 
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ارتجاعی دیگری در حال حاضر و 
در آینده خواهد بود«

اختالفـــــاتی که میان طالبان 
و رژیم پوشالی وجود دارد، امکان 
بین شان  ماه ها مذاکرات  دارد که 
طول بکشــد. اخـتالفات کنونی 
مــــیان طالبان و رژیم پوشالی 

عبارتند از:

خواهان  ابتدا  پوشــالی  رژیم  ـ   1
آتش بس ســر تا سری است، اما 
طالبان می گویند: »تا زمانی که روی 
نظام آینده افغانستان توافق نشود، 

آتش بس ممکن نخواهد بود.«

2  ـ طالبان فقه حـــنیفی را به 
عنوان یگانه بنیاد مذاکرات قبول 
دارند. اما رژیم فقه حـــنیفی و 
جعفری را در مذاکرات می پذیرد.

3 ـ نام گذاری جنگ در بیســت 
سال گذشـته: رژیم پوشالی آن را 
بنام جنگ و منازعه می خواند، اما 
دفاع  جهاد  بعنوان  آن  از  طالبان 

می نمایند.

4ـ  ذکر نام مادر در تذکره تابعیت 
از طرف طالبان مردود به حساب 
می آید و حــتی آن را بی ناموسی 

تلقی می نمایند.

پوشـــــالی  رژیم  طالبان  ـ   5
را بعنوان یک رژیم مشــروع به 

رسمیت نمی شــناســند.

قانون  بازنگری  طالبان خواهـــان  ـ   6 
اساسی اند که اجمـــاالً توسط منسوبین 
رژیم پوشالی پذیرفته شده اســـــت. 
قانون  هفتم  ماده  کل  بصورت  طالبان  اما 
اساسی را قبول ندارند و آن را در تخالف 
پوشالی  رژیم  اما  می دانند.  اسالم  صریح 
این ماده را بعنوان به رســمیت شناختن 
حقوق بشری مطرح می نمایند. در حـالی 
که ماده هفتم در تخالف صریح ماده سوم 
قانون اساسی رژیم پوشالی نیز قرار دارد.

7 ـ ذکر نام اقوام در ســـرود ملی نیز 
جنجال بر انگیز است و طالبان فعاًل آن را 

قبول ندارند. 

جنجالی که بر سـر ماده اول وجود دارد 
بیان گر تشـــدید جنگ در جبهه نبرد 
است. تا زمانی که طرفین روی این ماده 
به توافق نرســـند آتش بس غیر ممکن 
است. امـــروز هر کدام از طرفین جنگ 
تالش دارند تا برای امــتیازگیری بیش تر 
در میدان های نبرد ساحه فعالیت خود را 

گسترش دهند.  

گرچه طالبان در حـال حاضر پیروزی های 
نسبی در میدان های جنگ بدست آورده 
و مناطق تحت کنترل خویش را  گسترش 
داده اند، اما طالبان هنوز به عنوان پیروز 
قطعی میدان های جنگ در افغانســـتان 
شناخته نمی شوند تا بر این مبنا، پیروزی 
شان در میز مذاکرات صلح تثبیت گردد و 
بتوانند مذاکرات را حســب دلخواه شان 

پیش ببرند. 

امــروز از طالبان  نه توده هـای 
مـردم در افغانستان حمـــایت 
قاطع بعمــــــل مـــی آورند 
و نه حــــامیان بین المللی شان. 
اکثریت مردمــی که تحت مناطق 
طالبان زندگی مــی کنند فقط با 
ایشان ســر می جنبانند، هیچ گاه 
توده ها از طالبان حمــایت فعال 
نمی نمایند. سوسیال امـپریالیزم 
چین و امپریالیزم روسـیه نیز از 
آن ها فقط در مــقابل امپریالیزم 
امریکا استفاده ســـیاسی بعمل 
می آورند. به همــین تـــرتیب 
رژیم دست نشانده افغانسـتان نه 
تنها از حمـایت توده ها برخوردار 
نیســـت، بل که مــورد نفرت و 
این  دارد.  قــرار  نیز  انزجارشان 
برای رژیم یک جنبۀ بســــیار 
ضعیف موجودیت آن را تشـکیل 

می دهـــد.  

به همین جهت است که هم زمان با 
گرماگرمی میز مذاکرات صلح در 
مـیدان های  گرمـــاگرمی  قطر، 
افزایش  نیز  افغانستان  در  جنگ 

یافته است

 بناء هیچ کدام از طرفین مذاکره 
کننده نه بـرنده جـــنگ بطور 
قطعی اند و نه هــم بازنده جنگ. 
لذا چـــانه زنی های شان بخاطر 
امــتیازگیری بیش تر در قـدرت 



     شعله جاوید                                                                                   شماره )28(                                                                                                        دوره چهارم                                                           عقرب1399   ) نوامبر2020 (

صفحۀ  14

اســت.  پوشالی  رژیم  سیاسی 
را  طوالنی  مدت  زنی ها  چانه  این 
در برخواهد گرفت و میدان هـای 
همــین  به  افغانستان  در  جنگ 

طریق گرم باقی خواهد ماند.

تضادهای فرعی و غیر اســاسی 
پوشالی  رژیم  و  طالبان  میان  که 
وجود دارد ذاتًا می تواند بر مبنای 
سازش و تبانی حل  و فصل گــردد 
میان شان  ارتجاعی  صلح  یک  و 
برقرار شود. اما این صلح، صلحی 
بر منافع علیای خلق های  مبتنی 
و  بود  نخواهد  کشور  زحمت کش 
حـتی به عنوان یک صـــــلح 
ارتجاعی سراسـری درافغانستان 
برقرار نخواهد شــد و عــامل و 
حامل جنگ های ارتجاعی دیگری 

خواهد بود. 

به مســـایل فوق الذکر  با توجه 
برقراری روند ســازش و تـبانی 
میان رژیم دست نشانده و طالبان 
هرچه باشـــد جز حفظ حــالت 
مستعمراتی ـ استخباراتی و عدم 
استقالل حقـیقی کشـــور چیز 
دیگری نخواهـد بود. در چــنین 
حـالتی "رژیم اســـالمی  پسـا 
توافق" باز هم از لحــاظ نظامی، 
سیاسی و اقتصادی زیر ســیطرۀ 
اشغال گران امریکایی قرار خواهد 
داشت و یک رژیم دسـت نشانده 

باقی خواهد مــاند.   

امروز بخوبی مشــــاهده می شــــود 
باید  اما  که همه مردم تشنه صلح است، 
دانســـت صلحی که از طریق سازش و 
طالبان  و  دست نشانده  رژیم  میان  تبانی 
بر مــــبنای منافع  بدست آید صلحی 
عــلیای توده های زحمت کش افغانستان 
و استقالل کشـور نخواهد بود، و رژیمی 
که بعد از توافق بوجـــود آید یک رژیم 
ارتجاعی و دست نشانده است که زیر نظر 
امریکایی است. بدین اساس  اشغال گران 
مسایل اساسی انقالب در افغانســـتان 

الینحل باقی می ماند.

گرچه "مذاکرات صــلح " مــیان رژیم 
پوشالی و طالبان به درازا خواهد کشید و 
رژیم پوشالی تالش خـواهد نمـــود که 
آن ها  و  ندهد  طالبان  به  بیش تری  امتیاز 
را مانند امیر مفلوک حزب اســالمی در 
نماید،  اساسی جمع  قانون  و  رژیم  محور 
زیرا  اســت،  ممکن  غیر  کار  این  اما 
با  " توافق نامه صلحی" که  طالبان طبق 
نموده اند  امضاء  امریکایی  اشــغال گران 
امتیازات شان  از  و  پیش خــواهند رفت 
جنجال  این  و  کرد،  نخواهند  نظر  صرف 
هــرگاه  کشــید.  خواهد  طول  مدت ها 
دو طرف مذاکره کننده نتوانند مســایل 
آن وقت  نمــــایند  حل  اختالفی شان را 
اشغال گران امپریالیســت امـــریکایی 
گام جلو خواهند گــذاشت و مســایل 
اختالفی را طبق خواسته های خود حل و 
فصل خواهد نمود، زیرا همــان طوری که 
مذاکرات با طالبان را بدون حضـور رژیم 

پوشــالی پیش برد و "توافق نامه 
صلح"  با طــالبان را امضاء نمود 
به همان قســم این مذاکرات را 
نیز زیر نظر گرفته و طبق خواسته 

خود پیش خواهد برد.  

هرگاه نیروهای انقالبی نــتوانند 
در میدان جنگ حضــــور پیدا 
نمایند و این خالء هم چنان پا برجا 
باقی بماند. برای مـــدت مدیدی 
افغانستان زیر سلطه اشغال گران 
باقی خواهد مــــاند  امریکایی 
و رژیم پوشالی پسـا توافق مدت 
مدیدی سـیاست ارتجاعی شان را 
بر مردم زحمت کش افغانســتان 

تحمیل خواهند نمود. 

هرگاه ما نتوانیم اوضـاع تاریخی 
حســـاس کشـــور را دریابیم 
خـود  تاریخی  مسـئولیت های  و 
را قاطعانه اجــــرا کـــــنیم 
دقیقًا که تاریخ کشـور و مردمان 
کشــور ما را نخواهند بخشید و 
عذر ما را نیز نخــواهد پذیرفت. 
باید هر چه جـــدی تر و قاطع تر 
نسبت به گذشـــته برای اجرای 
مسئولیت های خود بکوشــیم و 
جداً تالش نمائیم که خط حــزب 
را مـیان توده هـــا برده و از این 
طریق به حــالت تدارک جنگی 

پایان دهـــیم.     

29/ 6/ 1399 خورشیدی
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سند ذیل در جدی سال 1398 تدوین گردیده بود و قباًل در ویب سایت شعلۀ جاوید منتشر گردیده است. 
چون قرار برین بود که این سند در شماره 24 شعله جاوید منتشر گردد، اما ضرورت تمرکز روی مباحثات مربوط 
به امضای "توافق نامه صلح" اشغال گران امپریالیست امریکایی و طالبان ما را واداشت تا از نشر این سند در 
شماره 24 شعله جاوید صرف نظر نمائیم. شماره 25 شعله جاوید کاماًل مباحث کرونایی را در برگرفت و متاسفانه 
که بعد از نشر شماره 25 شعله جاوید رفیق ضیاء بدرود حیات گفت. شماره 26 و 27 شعله جاوید، شماره های 
ویژه به مناسبت درگذشت رفیق ض بود و این سند از نشر در شعله جاوید باز ماند. به دلیل اهمیت تیوریک آن 

ما آن را در شماره  28 شعلۀ جاوید منتشر می کنیم. 

"هـیـئـت تـحـریـِریـۀ شـعــلـۀ جـاویـد"

عقرب 1399 خورشیدی

دشمنان اصلی انقالب افغانستان کیانند؟
جامعــۀ افغانســـتان یک جامعـۀ 
نیمــه  مسـتعمره-  نیمه  مستعمره، 
فیودالی است. تا زمانی که این خصلت 
جامعۀ افغانستان درک نشــود، هیچ 
امکان ندارد مرز مــیان انقالب و ضد 
انقالب را درک نمود. ما زمانی قادر به 
درک این مســئله خواهـیم شـــد 
که ماهیت ذاتی درونی اشــغال گران 
و  دســت نشانده  رژیم  امپریالیست، 
این صورت  غیر  در  بدانیم.  را  طالبان 
هـوا  در  پا  و  تخـیلی  ما  بحث های 
خواهـد بــــود. عدم درک ماهیت 
ذاتی اشغال گران امپریالیست، رژیـم 
عدم  به  منجر  طالبان  و  دست نشانده 
درک تضاد عمده و غیرعمده و عدم 
اساسی  تضاد  از  عمده  تضاد  تفکیک 

می گردد. 

          »مـاهی ـت ذاتـی  درونــی 
اشغــال گـر،  امـپریـالـیست هـای 
ماهیت امـپریـالـیستی ذاتی درونی 
امپریـالیستی این قـدرت ها بـا تمام 
خصـوصیـات آن است. ماهیت ذاتی 
درونـی رژیـم دست نشانـده، ماهیت 

ارتجاعی مستعمراتی- نیمه فیودالی آن است. 
مـاهیت ذاتی درونـی طالبان ماهیت ارتجاعی 

نیمه فیودالی- نیمه مستعمراتی آن است. 

    لذا تضـــادی که از مـاهیت ذاتــی درونی 
طالبان در قــبال اشغـال گران امپریالیست و 
رِژیم دســت نشانده بر مـی خیزد، در به ترین 
کنونی  مستعمراتی  حالت  میان  تضاد  حالت، 
کشـــور و خـواست استقـالل طلـبانۀ نیـمه 
این  چنین خواست  است.  طالبان  مستعمراتی 
استقالل طلبانۀ  خواست  یک  استقالل طلبانه، 
ناقص و غیر اساسی ای است که صرفًا بر مبنای 
کنونی  تضاد عمدۀ مرحلۀ  ناقص  و  نسبی  حل 
شکل می گیرد و قادر نیست جامعه را به طرف 
حل نهایی تضاد اساسی آن سوق دهد.« )برای 
معلومات بیش تر به  صفحۀ 2- شمارۀ 21 شعلۀ جاوید ـ 

دور چهارم مراجعه شود.(

       این همـان چیـزی است که "سـازمان 
رهایی..." و "سـاما" از درک آن عاجز اند و 
به همان نسبت در دام تسلیمی و تسلیم طلبی 

دست و پا می زنند. 

       در صورتی که جامعۀ افغانستان مستعمره، 
است،  فیـــــودالی  نیمه  مستـعمره-  نیمه 

لذا دشمنان اصلـی آن امپـریـالیزم، 
فیـودالیـزم و بــورژوازی کمپرادور 
دست  که  اند  همین ها  بیروکرات اند. 
به دست هم داده افغانستان را تحت 
فشار قرار داده و مانع رشد و پیش رفت 
آن گــردیده و بر خلق افغانســتان 
هرگونه ظلم و ســتم را روا می دارند. 
کنونی  در شرایط  بیش ترین ستم  اما 
و  امپریالیست های اشغال گر  از جانب 
رژیم دســت نشاندۀ شان بر توده های 
ســـتم دیدۀ کشور اعمال می گردد. 
و  نخستین  امپریالیست  اشغال گران 
شریرترین دشمن توده های ستم دیدۀ 

افغانستان به شمار می روند.

مورد  افغانستان  که   2001 از سال      
به  امپریالیست  اشـغال گـران  تجاوز 
رهبری امــپریالیزم اشغال گر امریکا 
در  اشغال شــان  به  و  گـرفت  قـرار 
رژیم  امپریالیست،  اشغال گران  آمد، 
با  که  کسانی  تمام  و  دست نشانده 
و  می نمایند  هم داستانی  اشغال گران 
علنًا تسلیم شده اند و یا این که خود 
را برای تسلیم شدن آماده می سازند 
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از جملۀ خاینین ملی و دشمنان اصلی 
خلق افغانســتان و انقالب افغانستان 

به شمار می روند.   

به  مسلحانه  جاپان  زمانی که  »از      
امپریالیزم  است،  کرده  حمله  چین 
و  مــلت  به  خاینین  تمام  و  جاپان 
مرتجعینی که با جاپانی ها هم داستانی 
می کنند و علنًا تســلیم شــده اند و 
یا خود را برای تســلیم شدن حاضر 
می کنند، دشمنان اصلی انقالب چین 
آثار-  منتخب  ـ  )مائوتسه دون  هستند.« 

جلد دوم-  صفحۀ 465 ـ 466(

)مـائوئیست(  کمونیست       حـزب 
افغانستان در طول حیات سیاسی اش 
پافشاری  مائوئیستی  اصل  این  روی 
علیه  تنها  نه  را  مبارزاتش  و  نموده 
دست نشانده  رِژیم  و  اشـــغال گران 
و هم چنین اشــغال گران داعشی به 
عنوان دشمنان عمدۀ کشور و مردمان 
کشور و در تابعیت از این تضاد، مبارزه 
عـــلیه طالبان را به عـنوان دشمن 
غیرعمده پیش برده است، بل که علیه 
رژیم  و  اشغال گران  به  تسلیم شدگان 
پوشالی این مبارزات را به نحو احسن 
پیش برده است. باید با جرأت گفت که 
مبارزات حزب ما علیه تسلیم شدگان  
در صــفوف تسلیمی ها تزلزل ایجاد 
نمــود و سبب انشعاب در "سازمان 
رهایی افغانستان" و "ساما" گردید. 
اگـــر این مبارزات وجود نمی داشت، 
به  تن  که  همان طوری  تسلیم شدگان 
تســلیمی داده بودند به پیش حرکت 
می کردند. اما زمانی که در صفوف این 
سازمان ها انشــعاب به وجـود آمد، 
شده  منشعب  بخش های  متأســفانه 
به طور  نتوانستند  دو سازمان  این  از 
تضاد  میان  تفاوت  و دقیق  درســت 
عمده و تضاد اساسی را ببینند و هر 

دو تضاد را در انطباق باهم قرار دادند و بدین 
تسلیم طلبی  دام  از  را  خود  نتوانستند  اساس 
به شکلی  و  برهانند  اساسی  و  بنیادی  به طور 
از اشکال در دام تسلیم طلبی گیر باقی ماندند. 

    حینی که انشعاب در صفـوف هـر یـک از 
کمونیست  گردید، حزب  ایجاد  این سازمان ها 
)مائوئیست( افغانستان با آن که ایـن حـرکـت 
را  نکته  این  اما  به جلو خواند،  را گامی  شـان 
خاطر نشــان ساخت و به بخش های منشعب 
شــده هوش دار داد که عدم تفکیک تضــاد 
عمــده از تضاد اساسی نوعی از تسلیم طلبی 
کمونیســـــت   حزب  زمان  همان  از  است. 
)مائوئیست( افغانستان علیه این تسلیم طلبی 
مبارزاتش را ادامه داد و تا کنون این مبارزات 
و  تسلیم شدگان  با  مبارزه  بدون  دارد.  ادامه 
علیه  نمی توان  چپ  اصطالح  به  تسلیم طلباِن 
دست نشانده  رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران 
نمود. حزب  مبارزه  داعشی  اشـــغال گران  و 
کمونیست )مائوئیسـت( افغانستان مبارزاتش 
الینفک  جزء  عنوان  به  تسلیم طلبی  علیه  را 
به پیش  امپریالیست  اشغال گران  مبارزه علیه 

برده و می برد.

افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  حزب      
معتقد اســـــت که در شرایط کنونی نه تنها 
رژیم  امپریالیســــت،  اشغال گران  بایدعلیه 
تسلیم شدگان  و  داعشی  اشغال گران  پوشالی، 
با  هم زمان  که  است  معتقد  بل که  کرد،  مبارزه 
این مبارزه باید علیه تسلیم طلبان نیز مبارزه 
نمود. زیرا آن ها راه را برای تســـلیم شدن و 
انقیاد کشور و مردمان کشورهم وار می سازند.   

    »حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان از 
باورمند است که: تضاد اساسی  لحاظ فلسفی 
دو تبارز بزرگ دارد، که در هر مرحلۀ مشخص 
می گردد  عمده  تبارز  دو  این  از  یکی  تاریخی 
و دیگری حالت تبعی یا درجه دوم را به خود 

می گیرد.

    در شرایط کنونی که کشور اشغال گردیده تضاد 

اسـاسـی جامعۀ افغانستان، به عنوان 
یک جامعــۀ واحد مستعمراتی، نیمه 
مستعمراتی- نیمه فیودالی تضاد ملی 
و طبقاتی ملیت ها و مردمان کشور با 
امپریالیزم و فیودالیزم و سرمایه داری 
این مرحله تضاد  ولی در  دالل است. 
ملی میان ملیت ها و مــردمان کشور 
خاینین  و  امپریالیست  اشغال گران  با 
ملی عمده است و تضاد طبقاتی حالت 
تبعی را اختیار نموده است. به همین 
سبب است که باید مبارزۀ طبقاتی در 
تابعیت از مــبارزۀ ملی به پیش برده 

شود.

        حزب کمـونیسـت )مـائـوئیست( 
افغانستان با تفکیک تضاد عمــده از 
تضاد اساســـی به درسـتی مبارزه 
عــلیه طالبان را در تابعیت از مبارزه 
علیه اشغال گران امپریالیست و رژیم 
این  و  برده  پیش  کنون  تا  پوشــالی 
آخر  تا  قطعــی  طور  به  را  مــبارزه 

پیش خواهـد بــرد.

    به چشم سر مشاهده می کنیم که 
مصائب کشور ما روز به روز سنگین تر 
مـی شود، در چنین شرایـطی بـایـد 
خطیرترین مسئولیت هـا را بر عهـده 
گرفت، یعنی مسئولیت مبارزه به خاطر 
افغانستان.  زحمت کش  توده های  بقاء 
بـرای این کـار ضـروریـست  بـه طور 
امپریالیست،  اشغال گران  علیه  جدی 
رژیم پوشــالی، اشغال گران داعشی ، 
تسلیم شدگان و تسلیم طلبان مبارزه 
نمود و در تابعیت از این مبارزه علیه 
طالبان مـــبارزات را به عــــنوان 
وابســـته  و  ارتجاعی  نیروی  یک 
به امپریالیزم به پیش برد و هر آن و 
لحظه طبق شرایط عینی کـشور بـه 
افشاء زد و بندهای شان با اشغال گران 
امپـریـالیست پـرداخت. یعنی طبق 
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اندیشه  دیـالکتیک  ماتریالیزم  حکم 
باید واقعیت عینی را منعکس سازد و 
تالش نمــاید تا آن را به عــنوان یک 
حقــیقت در پراتیک عینی آزمایش 
نمایـد. این یـگـانـه راهــی اسـت 
و  برپایی  برای  تدارک  مــی توان  که 
مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  پیش برد 
بیرق  و  بخشید  سرعت  را  انقالبی  و 
جنگ مقاومت ملی مردمی انقالبی را 
اهتزاز  به  افغانستان  پایه های  کوه  بر 

در آورد. 

راه  فرا  امروز  که      مشکل جدی ای 
قرار  مردم  توده های  و  زحمت کشان 
انقالب  میان  مرز  که  آنســت  دارد، 
و ضـــد انقالب برای شان مغشوش 
تسلیم طلبان  و  تسلیم شدگان  است. 
مرز  این  تا  می کنند  کوشـــش  نیز 
که  هنگامی  نمایند.  مغشــوش تر  را 
 "... رهایی  "سازمان  وابســتگان 
راه  انتخاباتی  کمپاین های  "ساما"  و 
می اندازند، خود را کاندید مــی کنند 
و در خـــوان پرخون اشغال گران و 
برای  می شوند،  پوشالی شریک  رژیم 
مغشـــوش ساختن اذهان عامه این 
انقالبی"  "تاکتیک  را  خاینانه  اعمال 
جا مـــی زنند و حاضر نیسـتند که 
گذشتۀ انحرافی و تسلیم طلبانه خود 
را به طور اساسی مورد نقد و بررسی 

قرار دهند. 

نیست که  تنها حاضر  نه  "ساما"      
گذشته اش را مــورد انتقاد قرار دهد، 
بل که سعی می نماید که تســـلیمی 
و تسلیم طلبی های خــویش را رنگ 
"سازمان  نماید.  تبرئه  و  داده  روغن 
به "ساما"  رهایی..." که نســـبت 
به جلو گذاشــته یعنی حاضر  گامی 
شده تا از گذشته اش به اصطالح انتقاد 
نماید، نه تنها نتوانسته انتقاد اصولی 

از انحرافات و ارتداد گذشته اش بنماید، بل که 
ملی  خیانت های  و  ارتدادها  انحرافات،  تمامی 
نادرست  و  غیراصولی  عنوان  تحت  را  خود 
"اشتباهات" مـــورد بررسی قرار داده است. 
یکی از علل عدم گسست اصولی از انحرافات و 
اشتباهات گذشته در عدم موضع گیری اصولی 
بی برنامه گی  و  سازمان ها  این  انقالبی  قاطع  و 
هر دو سازمان اســت. تا زمانی که کم بودات، 
اشتباهات، انحرافات و ارتداد به صورت اصولی 
و قاطع نشـــانی نگردد، گسســت از آن ها 
غیرممکن است. برای مشخص نمودن مرزهای 
پی گیر  و  جدی  مبارزۀ  انقالب  ضد  و  انقالب 
علیه انحرافات، اشــتباهات و ارتداد گذشته 

حتمی و الزامی است.

    مسایـل فـوق الذکر ســبب گـردیده که 
بخش های معینــی از توده های مردم و حتی 
بسیاری از منسوبین سابق جریان دموکراتیک 
انقالب  ضد  و  انقالب  میان  نتوانسته اند  نوین 
خط و مرز جدی بکشند. به همین علت است 
ملی  خاین  که  نمی دانند  امروز  بسیاری  که 
در  شرکت  که  می کنند  فکر  بسیاری  کیست؟ 
کمپاین های انتخاباتی خیانت ملی نیست! و یا 
این که احزاب و سازمان های راجستر شده در 
وزارت عدلیۀ رژیم دست نشانده جزء خاینین 
ملی نیستند! این موضوع را باید به طور رک و 
صریح بیان نمود که: اشغال گران امپریالیست، 
رژیم دست نشانده و تمامی کسانی که در صف 
زیرا  ملی اند،  خاینین  جزء  ایستاده اند  شان 
انتخاباتی،  کمپاین های  انداختن  راه  با  این ها 
انتخــــاب کردن و انتخاب شدن می خواهند 
تا اشـــغال کشور و رژیم دست نشانده شان را 
مشروع وانمود سازند. این احزاب و سازمان ها 
از  بخشی  به  عمل کردشان  و  حــرکت  این  با 
رژیم پوشالی تبدیل گردیده اند. باید با چنین 
انقالب  اصلی  دشمنان  عــنوان  به  عناصری 
دربارۀ  مائوتسه دون  نمود.  مبارزه  افغانستان 
تســلیم طلبان  و  تسلیم شدگان  علیه  مبارزه 

چنین می گوید:   

تسلیم طلبان  دشمن،  با  فقط  »ما      
و ضــدکمونیســـت های سرسخت 
همه  با  دیگران،  با  و  می کنیم  مبارزه 
البته   ... اتحادیم  واقعًا خواهان  آن ها، 
ما نمی توانیم تســـلیم طلبان و ضد 
تحمل  را  کمونیست های ســرسخت 
کنیم، آن ها را تحــمل کردن به این 
بدهیم  امکان  آن ها  به  که  است  معنا 
اتحاد  در  و  مقاومت  جنگ  در  آن ها 
اخالل کنند. از این جهت باید با گروه 
و  کرد  مبارزه  مصممانه  تسلیم طلبان 
باید هر گونه تعرض عناصر  هم چنین 
ضدکمونیست را با توجه به اصل دفاع 
از خود مصممانه دفع نمود. اگر این طور 
عمل نکنیم، مرتکب اپورتونیزم راست 
شــده ایم که به امر اتحـاد و جنگ 
در  معذالک  می رساند.  زیان  مقاومت 
و  تسلیم طلب  که  کسانی  کلیه  مورد 
ضدکمونیست سرسخت نیستند باید 
سیاست اتحاد را به کار برد. در میان 
این ها اشخاصی هستند که دو دل اند، 
اشخاصی هستند که تحت اجبار عمل 
مؤقتًا  که  اشخاصی هستند  می کنند، 
گم راه شده اند. همۀ این اشـــخاص 
را باید به مــنظور وحــدت و جنگ 
مقاومت به جانب خویش جلب کنیم. 
مرتکب  نکنیم،  عمـل  طور  این  اگر 
"چپ" شده ایم و آن نیز  اپورتونیزم 
زیان  مقاومت  و جنگ  وحدت  امر  به 
ـ  آثار  منتخب  ـ  )مائوتسه دون  می رساند.« 

جلد دوم ـ صفحۀ 659 ـ 660(

        حـزب کمـونیست )مائـوئیست( 
افغانستان به درستی توانســـته که 
مبارزات خویش را در هر دو جهت به 
طور درست و اساسی پیش برد. حزب 
اشغال گران،  علیه  را  مبارزتش  هم 
تسلیم شـــدگان به اشـــغال گران 
و تســلیم طلبان پیش برده و هم در 
را  مبارزاتش  مبارزه،  این  از  تابعیت 
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علیه طالبان به پیش سوق داده است. 
برعالوه حزب مبارزه در راه اتحــاد با 
تمام نیروهاای که عــلیه اشـــغال 
ایسـتاده اند را نیز به پیش هــدایت 
نشراتی حزب  ارگان  اســـت.  کرده 
به  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 

خوبی بیان گر این مدعا است.

            حــزب کمـونیست )مائـوئیست( 
افغانستان با تفکیک تضادها و تعیین 
تضاد عمده، نیاز عاجل مبارزاتی را از 
درک  کنون  تا  ایجادش  زمان  همان 
نیاز  این  مناسبت  همین  به  و  نموده 
عاجل را در شماره های مختلف شعلۀ 
جاوید مطرح نموده و خواستار وحدت 
با تمام نیروهای مائوئیست و اتحاد با 
تمام منفــردین منســوب به جریان 
دموکراتیک نوین که با اشغال مخالف  
مبارزاتش  این  و  اســت  گردیده  اند 
برده  پیش  احسن  نحو  به  کنون  تا  را 
اما متأسفانه بعضی ها  و پیش می برد. 
روی ســکتاریزم سخت جان خویش 
پافشاری دارند و این سکتاریزم باعث 
را  مبارزاتی  عــاجل  نیاز  تا  گردیده 

درک نکنند. 

         حـزب کمـونیست )مـائـوئیست( 
مـی داند  درستــی  به  افغـانستـان 
ایستاده  اشــغال  در صف  کسانی که 
اند علنًا و عماًل در جهت انقیاد کشور 
اما  می کنند.  کار  کشــور  مردمان  و 
تسلیم طلبان که ظاهراً زمزمه های ضد 
اشغال سرمی دهند، با اختالط تضادها 
راه را برای به انقیاد در آوردن کشور و 
مردمان کشور هم وار می سازند. بدین 
علت  مبارزه علیه تسلیم طلبی الزامی 
تسلیم طلبان  مائوتســـه دون  است. 
و  سرسختان ضد کمونیست را در کنار 
هم قرار داده و حتی نام تسلیم طلبان 
را جلوتر از سرسختان ضد کمونیست 

آورده اســت. مائوتسه دون در جـریان جنگ 
ائتالفی  دولت  پیش نهاد  جاپان  ضد  مقاومت 
به صراحت  و  داد  را  جاپانی  اشغال گران  علیه 
چین  کمونیست  اعضای حزب  که  نمود  اعالن 
باید یک سوم ارگان های دولت را اشغال کنند 
و دو سوم دیگر را به دیگر احزاب و بی حزب ها 
و  تسلیم طلبان  برای  که  گفت  و  کنند  واگذار 
این دولت جایی  در  سرسختان ضدکمونیست 
نیست. به این گفتۀ مائوتسه دون توجه نمایید: 

»کمونیست ها در ارگان های دولتی و ارگان های 
را  جاها  سوم  یک  فقط  باید  خلق  نمایندگان 
اشغال کنند تا آن که دو سوم دیگر به نمایندگان 
که  بی حزب هاای  به  و  گروه ها  و  احزاب  سایر 
هوادار  و  جاپان  ضد  بر  مقاومت  جنگ  هوادار 
دموکراسی اند برسد. هر فردی، هر که باشـد، 
ضدکمونیست  و  تســلیم طلب  که  همین قدر 
نباشد، مــی تواند در ارگان های دولتی شرکت 
که  همین قدر  گروهی،  هر  و  هر حزب  جویند. 
تسلیم طلب و ضدکمونیســت نباشد، تحـت 
قدرت سیاسی ضد جاپانی باید حق موجودیت 
و فعالیت داشته باشد.« )مائوتسه دون ـ منتخب آثار 

ـ جلد دوم ـ صفحۀ661 ـ 662(

سـاما"   دهندگان  "ادامه  بخش  حینی که      
به دو بخش تقسیم گردید و یک بخش آن که 
با نوشته های "عقاب" مخالفت نشان می داد و 
تضاد عمده را لفظًا پذیرفته بود، یکی از رفقای 
حزب کمونیسـت )مائوئیســت( افغانستان با 
یک تن از ایشان که فرد فعال و ظاهراً تنظیم 
کنندۀ والیتش به شمار می رفت تماس گرفت 
و بعد از چند جلسه برایش پیش نهاد نشست 
رو در رو را نمود و برایش توضیح داد که وقتی 
روی تضاد عمده توافق داریم ما می توانیم در 
نشست های رودررو با این توافق کار مشترک 
پیش  درونی  را  مبارزات مان  و  کنیم  شروع  را 
بریم. گرچه او این مطلب را پذیرفت، اما گفت 
کوشش  نیســت،  آماده  رفقا  روحیۀ  فعاًل  که 
می کنم تا روحیۀ رفقا را برای این نشست آماده 
سازم. چندین ماه گذشت و هر زمان که رفیق 

او  نمود  می  مطرح  را  نشست  مسئلۀ 
را  روحیه  تا  دارد  تالش  که  می گفت 

آماده سازد. 

    اما همین  که اسناد تاریخی بخش 
سازمان  و  انقالبی  هستۀ  غرجستان، 
کمونیست ها از طرف حزب کمونیست 
)مائوئیســت( افغانســتان باز تکثیر 
گردید، فرد طرف "ساما" به رفیق ما 
خوب  اسناد  این  بازتکثیر  که  گفت 
نشد. رفیق از وی  پرسید که چرا؟ او 
حســـاسیت  رفقا  بعضی  که  گفت 
از  بعضی  که  و می گویند  دادند  نشان 
نیسـت.  صحیح  شده  مطرح  مسایل 
این  اوالً  می گوید:  برایش  ما  رفیق 
مبارزات  دهندۀ  انعــکاس  اســناد 
و  "ساما" است  انشعاب در  و  درونی 
مذکور  مبارزات  نیست.  حزب  نوشتۀ 
در سال  و  1360 شروع شده  از سال 
1364 در ابتدا منجر به انشعاب بخش 
غرجستان "ساما" از بخش های تحت 
"قیوم رهبر" و سپس منجر  رهبری 
"ساما" گردیده  کلیت  از  انشعاب  به 
یافته است.  ادامه  نیز  بعد  به  از آن  و 
و  تکثیر  وقتش  در  اسناد  این  ثانیًا 
کادرهای  تمام  نزد  و  گردیده  پخش 
بلند پایۀ "ساما" وجود دارد. مشکل 
تا  زمان  آن  از  "ساما"  که  اینست 
نداده  اعضایش  به  را  اسناد  این  حال 
ثالثًا  است.  انحراف  یک  خود  این  که 
قبول  مورد  اسناد  این  که  هرجایی 
صحبت  موردش  در  می توانید  نیست 
کنید و به این طریق یک مبارزۀ خطی 
راه می افتد. "ساما" درین مـورد نیز 
نگفته  چیزی  و  کرده  حال سکوت  تا 

است. 

    طرف "ساما" به رفیق ما می گوید 
که رفقای ما نمی خواهند این موضوع 
را علنًا پیش برند. رفیق می گوید خوب 
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است ما حاضریم که باهم بنشینیم و 
این مبارزات را درونی پیش بریم. 

که  کردیم  کوشش  ما  آن  از  پس      
به  را  "ساما"  علیه  علنی  مبارزات 
پیش نبریم و از طریق طرف "ساما" 
رودررو  جلســات  تا  نمودیم  تالش 
داشته باشیم و این مبارزات را درونی 

پیش ببریم. 

در  گذشت.  دوسال  قضیه  این  از      
ظرف این دوسال نه تنها آن ها حاضر 
به نشست نگردیدند، بل که بیش تر از 
پیش پروبال یافته و به تبلیغـــــات 
تسلیم طلبانه پرداختند. ما هم ناگزیر 
عــلیه  را  مبارزات مان  تا  شــدیم 
علنی  طور  به  "ساما"  تسلیم طلبی 
که  نگذاریم  و  بریم  پیش  به  جدی  و 
مغشوش  را  ذهنیت ها  این  از  بیش تر 

نمایند. 

)مائوئیست(  کمونیســت  حزب      
افغانســـتان مبارزاتش را عـــلیه 
عنوان  به  تسلیم طلبان  و  تسلیمی ها 
مبارزه  از  ناپذیری  جـــدایی  بخش 
امپریالیســـت  اشــغال گران  علیه 
تا  می برد،  پیش  دست شانده  رژیم  و 
از  ماهیت تسلیم طلبانۀ آن ها بیش تر 
پیش روشن گردیده و هر چه بیش تر 
به  تنها  نه  آن ها  که  گردد  مشخص 
مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم 
)اندیشــه مائوتسه دون( اعــتقادی 
که  تســلیم طلبانی اند  بل که  ندارند، 
لنینیزم  ـ  مارکسیزم  کوبیدن  برای 
مائو  و  لنین  مارکس،  به  مائوئیزم  ـ 
حیله  هزار  با  آن ها  می شوند.  متکی 
تســلیم طلبی  و  تسلیمی  نیرنگ  و 
انقالب  و  تاکتیک  نام  زیر  شان را 
کـه  دارنـد  تـالش  و  می زننـد  جا 
بـه  کـه  را  بـیـش تـری  افـراد 
جهان بینی علمی آگاهی ندارند از راه 
منحرف نموده و به دامن تسلیم طلبی 

بیندازند.

حــزب کمونیسـت )مائوئیســت( افغانستان 
در شــرایط اشغال کشـور خطر تسلیمـی و 
تسلیم طلبــی هـای "سـازمان رهـایـی..." 
و "ساما " را بـه خوبی درک مــی نماید و بر 
مبنای ضـرورت تـاریخی کشور مبارزاتش را 
داده  ادامه  تسلیم طلبی  و  تسلیمی  این  علیه 
نماید  فروکش  مبارزات  این  هرگاه  می دهد.  و 
خطر تسلیم طلبی بیش از پیش خود را نمایان 
مبارزه علیه  افتادن  تعویق  به  نتایج  می سازد. 
تسلیم طلبی "ساما" گویای این حقیقت است. 
مائوتسه دون و رفقای حزب کمونیست چین در 
طول دوران جنگ مقاومت علیه جاپان غافل از 
تسلیم طلبی نبوده و در جریان جنگ مقاومت 
نشانی  عمده  خطر  عنوان  به  را  تسلیم طلبی 
برخاسته  مبارزه  به  آن  علیه  همیشه  و  نموده 

اند. 

در  چین  کمونیست  مرکزی حزب  »کمیتۀ      
مانیفیست خود به تاریخ 7 جوالی 1939 چنین 
اشعار می داشت: »در لحظۀ کنونی خطر عمده 
عبارت است از تسلیم طلبی و مبارزه با حزب 

کمونیست تدارک این تسلیم طلبی است.« 

    در مانیفیست 7 جوالی 1940 چنین گفته 
می شد:

 »هرگز خطر تسلیم طلبی به این اندازه جدی 
نبوده است و امروز دشواری هاای که در جنگ 
مقاومت پیش آمده بزرگ تر از همیشه است.« 

    جوده، پون ده هوای، یه تین و سیان بین 
در تلگراف خود به تاریخ 9 نوامبر 1940 )2( به 

طور مشخص تر سخن گفتند: 

    »در کشور ما کسانی هستند که حملۀ ضد 
را  راه  تا  می انگیزند  بر  را  تازه ای  کمونیستی 
گردانند... هم وار  دشمن  به  تسلیم شدن  برای 
طریق  از  خودشان،  اصطالح  به  می خواهند، 
سرکوب  و  کارزار  در  جاپان  و  چین  هم کاری 
کمونیست ها، به جنگ مقاومت ضـــد جاپان 
خواهان  مقاومت  جنگ  جای  به  دهند.  پایان 

جنگ داخلی اند، به جای اســتقالل 
به  دشمن اند،  به  تســـلیم  خواهان 
به  انشعاب اند،  خواهان  اتحاد  جای 
اعمال  ظلمت اند،  خواهان  نور  جای 
آن ها غدارانه است، نقشه های آن ها 
جا  همه  آن ها  خبر  است.  هالکت بار 
رسیده و دل ها را به اضطراب انداخته 
وضعیت  ما  کشــور  در  هــرگز  اند. 
برقرار  امروز  مــانند  خطــرناکی 
حادثۀ  جهت  این  از  است.«  نبوده 
آن هوی جنوبی و فرمان کمیتۀ نظامی 
چون چینگ به تاریخ 17 جنوری پیش 
به  است.  حوادث  سلسله  یک  درآمد 
دارای  فرمـــان 17 جوالی  خصوص 
است.«  مهمی  بسیار  سیاسی  معنای 
)مائوتسه دون ـ منتخب آثار ـ جلد دوم ـ صفحۀ 
683ـ  684( برای دانســتن شــمارۀ 
به  مائوتسه دون  نقل قول  مـتن  در   2
یادداشـــت های منتخب آثار- جلد 

دوم- صفحۀ 689 مـراجعه نمایید.

نظری  افغانستان  تاریخ  به  هرگاه      
بیـفکنیم به خوبی دیده می شـــود 
رژیم  علیه  مـــبارزه  زمـان  در  که 
مقاومت  جنگ  و  ثور  هفت  کودتای 
علیه سوسیال امپریالیزم شـــوروی، 
افغانســتان در چنین وضــــعیت 
خطرناکی قرار نداشــت. در آن زمان 
"چپ شعله یی" علیه  نیروهای  تمام 
اشغال  و   1357 ثور  هفت  کودتای 
کشور موضــع گرفته و در مبارزه و 
مقاومت شــرکت نمودند و علی رغم 
خط های مبارزاتی غــیر اصولی شان 
به طور خیلی عمــده در تســلیمی 
و تســلیم طلبی در قبال رژیم کودتا 
امپریالیست  سوسیال  اشغال گران  و 

قرار نداشتند. 

توسط  اشــغال کشور  از  بعــد  اما   
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به  کنونی  اشغال گر  امپریالیست های 
امریکا،  اشغال گر  امپریالیزم  رهبری 
خطـرنـاکی  وضعیـت  در  افغانستان 
نسبتًا  دو سازمان  زیـرا  قرارگـرفت، 
مقاومت علیه  و  مبارزه  بزرگی که در 
رژیم کودتای هفت ثور و اشغال گـران 
گرفته  سهـم  امپریالیست  سوسیال 
و  امپریالیست  اشغال گران  با  بودند، 
رژیم دسـت نشاندۀ  شان به رهبـری 
امپریـالیزم امـریکـا هــم نوا حرکت 
کردند. آن ها نه تنها در جرگۀ خاینین 
در  بل که  نمودند،  بن شرکت  در  ملی 
و  اشغال گران  یغمای  پرخون  خوان 
گردیده  شریک  دست نشانده  رژیم 
دست نشانده  رژیم  از  بخشی  به  و 
و  به تبلیـغ  و  گـردیـدند  تبـدیـل 
انقیاد طلبانه  و  تسلیم طلبانه  ترویج 

پرداختند. 

شمـارۀ  اولـین  زمـانی کـه        
شعـلۀ جـاویـد )ارگان مرکزی حزب 
افغـانستان(  کمونیست)مائـوئیست( 
نشر گردید، تسلیمی ها و تسلیم طلبان 
به مخالفت عـــلیه  آن  سامایی علنًا 
زهرآگین  تبلیغات  به  و  برخاســتند 
علیه حزب کمونیســت )مائوئیست( 
افغانستان پرداخـتند. آن ها تا آن جا 
پیش رفتند که عـــلنًا اظهار نمودند 
حـزب  اعضــای  از  تن  یک  ما  که 
را  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست 
به دولت معرفی می کنیم و خانه اش را 
به دولت نشـان می دهیم. فقط بعد از 
برخورد جدی رفقای حزب در منطقه، 
تسلیم شدگان و تسلیم طلبان سامایی 
ازین بابت دست به عقب نشینی زدند، 
اما تبلیغات زهرآگین شان علیه حزب 
ن  نستا فغا ا ) ئیست ئو ما ( نیسـت کمو
تبلیغات  این  علیه  یافت. حزب  ادامه 
علیه  مبارزه  و  ایســتاد  زهرآگین 
برد.   پیش  را  و تسلیم طلبی  تسلیمی 

این مبارزه بعد از ده سال نتیجه داد و در صف 
تسلیم شدگان تزلزل ایجــاد گردید و هر دو 
انشعاب  دست خوش  ساما(  و  )رهایی  سازمان 

گـردیدند. 

    اما با تأسف بخش های منشعب شدۀ هر دو 
با  انقالبی  و  قطعی  طور  به  نتوانستند  سازمان 
به  را  آن   و  نموده  حساب  تسویۀ  گذشتۀشان 
دانستن  منطبق  با  و  نمایند  نقد  اساسی  طور 
از  شکلـی  به  عمده  تضـاد  و  اساسـی  تضاد 
و  ماندند  باقـی  تسلیم طلبی  دام  در  اشکـال 
این تسلیم طلبـی شان تـا کنـون ادامه یافته 

است.

بـا  هـم واره  تسلیم طلبان  و  تسلیمی هـا      
و  انتخـــابـاتی  کمـپایـن هـای  راه انداختن 
زهرآگین  تبلیغـات  و  تضـادها  نمودن  خلط 
تـالش نموده و مـی نمایند تا اشغال کشور را 
مشروع وانمود کنند و راه را برای انقیاد کشور 
هم وار نمایند. این ها به جای شعار تدارک برای 
برپایی و پیش برد جنگ مقاومت ملی مردمی و 
انقالبی شعار پارلمانتاریزم را مطرح می کنند و 
یا به عبارت دیگر به جای جنگ مقاومت علیه 
سازش  خـواهان  پوشالی  رژیم  و  اشغال گران 
با اشغـال گـران و رژیم پوشالـی اند. به جای 
کشور  اشغـال  علیه  اتحـاد  بـرای  مبارزه 
جــای  به  و  انشعاب اند  و  سکتاریزم  خواهان 
استقالل خواهان تسـلیم شدن و انقیاد کشور 
این گفتۀ رفقای حزب  ما حق داریم که  و  اند 

کمونیست چین را در مورد شان به کار بریم: 

    »اعمال آن ها غدارانه است، نقشه های آن ها 
رسیده...  جا  همه  آن ها  خبر  است.  هالکت بار 
مانند  خطرناکی  وضعیت  ما  کشور  در  هرگز 

امروز برقرار نبوده است.«

    "سـازمان رهـایی..." و "ساما" در طول 
را  منسوبین شان  تا  نمودند  کوشش  سال   18
روحیۀ  و  نمـوده  منحرف  انقالبی  مسیر  از 
به  نمـــایند.  به آن ها دیکته  را  انقیاد پذیری 
نمــی خواهند  آن هـا  که  است  علـت  همین 

تفاوت میان تضـاد عمده و غیرعمده 
و هم چنین تضــاد اساســی و تضاد 
عمده را ببینند. همین مسـأله باعث 
شده که با روحیۀ تسلیم طلبانه هم نوا 
با اشغال گران امپریالیســـت و رژیم 
دست نشانده حرکت نموده و خواهان 
امنیت  ایجاد  و  همه گانی  سالح  خلع 
سرتاســری در افغانسـتان زیر چتر 
اشغال گران گردند. یا به عبارت دیگر 
آوردن  در  انقیاد  به  خــواهان  آن ها 
کامل توده های زحمت کش افغانستان 
بوده و می خــواهند که توده ها را به 
بناًء  بردگان بی همه چیز تبدیل کنند. 
مبارزه علیه آن ها جزء الینفک مبارزه 
علیه اشغال گران امپریالیست و رژیم 
به  که  مبارزه ای  است،  دست نشانده 
هیچ عنوان نباید به فراموشی سپرده 

شود.

    این سازمان های تســلیم طلب را 
زمانی می توان جزء منسوبین جنبش 
بر  که  آورد  حساب  به  کشور  انقالبی 
بطالن  خـط  تسلیم طلبـی هـای شان 
بکشند و گذشتۀشان  را به طور علمی 
انتقاد  مورد  و  نموده  تحلیل  و  تجزیه 

قرار دهند.  

             حـزب کمـونیست )مـائـوئیست( 
طریق  از  تا  است  امیدوار  افغانستان 
آخرین  فعال  ایدیولوژیک  مـبارزات 
بکوبد  تسلیم طلبی  تابوت  بر  را  میخ 
و عناصری  را که واقعًا قلب شان برای 
آزادی و اســـتقالل کشور می تپد از 
اصولی  مسیر  در  مبارزات  این  طریق 
و انقالبی ره نمایی نموده و نجات شان 

دهد.   

22 میزان 1398 خورشیدی



     شعله جاوید                                                                                   شماره )28(                                                                                                        دوره چهارم                                                           عقرب1399   ) نوامبر2020 (

صفحۀ  21

سند ذیل در جدی سال 1398 تدوین گردیده بود و قباًل در ویب سایت شعلۀ جاوید منتشر گردیده است. 
چون قرار برین بود که این سند در شماره 24 شعله جاوید منتشر گردد، اما ضرورت تمرکز روی مباحثات 
مربوط به امضای "توافق نامه صلح"اشغال گران امپریالیست امریکایی و طالبان ما را واداشت تا از نشر این 
سند در شماره 24 شعله جاوید صرف نظر نمائیم. شماره 25 شعله جاوید کاماًل مباحث کرونایی را در برگرفت 
و متاسفانه که بعد از نشر شماره 25 شعله جاوید رفیق ضیاء بدرود حیات گفت. شماره 26 و 27 شعله جاوید، 
شماره های ویژه به مناسبت درگذشت رفیق ض بود و این سند از نشر در شعله جاوید باز ماند. به دلیل اهمیت 

تیوریک آن، ما آن را در شماره  28 شعلۀ جاوید منتشر می کنیم. 

"هـیـئـت تـحـریـِریـۀ شـعــلـۀ جـاویـد"

عقرب 1399 خورشیدی

چه گونه "بامــداد"
افکار "و. آئیژ" و شــرکاء را بســط و "تکامل" می  دهــد

در  اکنون  همـــین  که  سندی      
است  سندی  دارد،  قرار  ما  دست رس 
که توسط »بامداد« تحت عنوان »واژۀ 
خزعبالت  چاشنی  نباید  »کمونیست« 
نویسی شود« به رشته تحریر در آمده 
تسلیم طلبانه  تنها  نه  سند  این  است. 
است، بل که یک سند کاماًل ضد علمی 
و ضد حزبیت کمونیستی یا به عبارت 
لنینیستی  ـ  مارکسیستی  ضد  دیگر 
است.  انحالل طلبانه  و  مائویستی  ـ 
دهندۀ  تکامل  حقیقت  در  سند  این 
»افغانستان  کــتاب  عــقاید  و  افکار 
امـریکایی...«  دموکراســــی  الگوی 
جاری  اوضاع  از  »تحلیلی  ســند  و 
دشنام نامۀ  و  ما«  وظایف  و  افغانستان 
داروغۀ  »کمونیست«،  السالم  »حجت 
»جــرگۀ مارکسیســت- لنینیست- 
مائوئیست ها « می باشــد. البته ایــن 
احتمال نیز وجود دارد که نویســندۀ 
سند »واژۀ »کمونیست« نباید چاشنی 
خزعبالت نویسی شود« و نویســندۀ 
کتاب »افغانستان الگوی دموکراســی 
نویسندۀ  نفر  باشد.  یک  امریکایی« 
عقاید  و  افکار  تا  نموده  تالش  سند 
و  »کتاب«  تسلیم طلبانۀ  و  رفرمیستی 
دو سند دیگر شرکاء را در ضــدیت با 
تحزب کمونیستی  تکامل دهد. ما این 
انحراف عمیق ایدیولوژیک- سـیاسی 
لنینیســتی-  مارکسیســتی-  ضد 
مائوئیستی و انحالل طلبانه را به خوبی 
نشان خواهیم داد، وجه مشترک ســه 

ســند فوق الذکر را برای خوانندگان مشــخص 
خواهیم ساخت و پیوندهــای تســلیم طلبانۀ 

مشترک آن ها را روشن خواهیم ساخت.  

    در کتاب »افغانســتان الگوی دموکراســی 
امریکایی« که نویسـندۀ آن »و. آئیژ« معــرفی 

شده اسـت می خوانیم که:

    »باید تشکل سرتاسری را به مثابه بدیل سومی 
در جامعه بنیاد نهاد و هم خود و هم مردم را از 
سرگردانی، بی برنامگی و قحط شخصیت رهانید. 
برنامه  با  منسجم  نیروی  یک  بحیث  بدیل  آن 
و  قدرت  با  ممکن  عرصه های  تمام  در  می تواند 
درپارلمان  نمایندگانش  بیابد.  حضور  توانمندی 
در  نیرومند،  اپوزیسیون  یک  حیث  به  و  بروند 
تقابل آن چه نادرست و خالف منافع مردم است 
موضع گیری روشن بکنند و طرح هـای سـالـم 
 213 )صفحۀ  برساند.«  مردم  گـوش  به  را  خـود 

کتاب ـ تأکید روی کلمات از ماست(

    »در مسائل دیگری مثل پارلمان و جرگه ها و 
غیره نیز می توان نماینده فرستاد، اما با برنامه ی 
و  بسامانی ها  نا  همه  از  انتقادی  موضع  و  روشن 
افشای زد و بندها و خورد و بردها و سیاست های 
افغانستان  ـ  آئیژ  )و.  وقت.«  حــکام  مردمی  ضد 
الگوی دموکراسی امریکایی... صفحۀ 225  ـ تأکید روی 

کلمات از ماست( 

    در صفحۀ دهم سند »تحــلیل اوضاع جاری 
افغانستان و وظایف ما« آمده است:

متناسب  تشکیالت  می توانیم  ما  کوتاه  »سخن 
خود را بسازیم و در آن کار کنیم... گره کار این 

متناسب  درسـت  مشی  یک  که  است 
تدوین شود،  اوضاع جامعه خودمان  با 
یک گروه مصمم و معـتقد در تطبیقش 
از  )تاکیدات  شـوند...«  عمل  به  حاضر 

ماست(  

»حجت االسالم  دشــنام نامۀ  در      
»کمونیســت، داروغــۀ جـــــرگۀ 
مارکسیســــت - لنینیســـــت- 
مائوئیست ها«، ضمن دروغ پردازی های 
به اصطالح شاخ دار زیادی و فحش های 
لزومی  که  ما،  علیه  بسیاری  رکیک 
با تکرار آن ها بخشــی از سند  ندارد 
کنونی را آلوده سـازیم و ادبیات آن را 
به سطح ادبیات لومپنانه پایین بیاوریم، 

می خوانیم که:   

اشغال گر  »بگذارامپریالیست های      
در  و  نمایند  آباد  را  ویران  افغانستان 
ســـرمایه داری  کشورعقب مانده  این 
و طبقۀ کارگر را رشد و پرورش دهند 
و توأم با آن دموکراسی را رایج سازند 
و سطح فرهنگی جامعه را ارتقا دهند . 
به این ترتیب برای کمونیست ها زمینۀ 
ایجاد حــزب کمونیســت و پیش برد 
مبارزات کمونیسـتی فراهم مي گردد.« 

)تأکیدات همه جا از ماســت(

دشــنام نامۀ  هفتم  صفحــۀ  در      
داروغۀ  »کمونیست«،  االسالم  »حجت 
»جرگۀ مارکسیســتـ  لنینیســت - 
مائوئیست ها«« در مورد ارتش توده یی 
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و جنگ مســلحانه چنین موضع گیری 
صورت گرفته است: 

اکنون  ارتش توده یی هم      »تشکیل 
شرایط  در  چه  نیست،  روز  دستور  در 
به  نمی تواند  کنونی ما جنگ مسلحانه 
شود.  مطرح  روز  تاکتیک  یک  عنوان 
نظامی  استراتژی  عنوان  به  آن را  ولی 

خود در نظر داریم.« 

    »اگر کســی به عنوان یک تاکتیک 
جنگ  امـــروز  همین  روز،  مبارزاتی 
افغانســتان عـلیه  مســلحانه را در 
امریکا و حتی عــلیه اخــوان بـرای 
انقالبیون مطرح کند، حماقت کــرده، 
را، سـازمان و حزب  تمام رفقای خود 
این  و  کرده  روان  قتل گاه  به  را  خود 
امروز،  نیسـت. هــرگز همین  مبارزه 
چنین چــیزی در دســتور روز قرار 
ندارد.« )صفحۀ نهم دشنام نامۀ... ــ  تأکیدات 

همه جا از ماست(

    دشنام نامه... گفتۀ ذیل از کـــتاب 
الگــوی دموکراســی  »افغانســتان 
امریکائی « را با تأکید مـورد تائید قرار 

می دهد: 

را  اکــنون که جنگ همــه      »هم 
را  زیادی  ویرانی هـای  و  کرده  خسته 
امپریالیســـت ها و فوندامنتالیست ها 
در جنگ های ویرانگرشان بر کشـــور 
شعارجنگ  طرح  کرده اند،  تحمیل  ما 
روز،  تاکتیک  یک  مثابۀ  به  مسلحانه 
طرح بســیار احمقانه ای اســـت که 
دشمنان چپ آن را به چپ نـسـبـت 

مـي دهـنـد.« )تأکید از ماست.( 

    »شما تمام پیش کســوتان جنبش 
اکرم  از  ببینید،  را  نوین  دموکراتیک 
یاری، هــادی محمودی الی آخــرین 
رهــبر  دارم،  اطالع  من  که  سازمانی 
کدام  هیچ  افغانستان،  انقالبی  سازمان 
این سازمان ها خود را حزب کمونیست 
اعالم نکردند. من از کسانی که در لفظ 
چرا  که  می پرسم  هستند  کمونیست 
با همان  یا حزب شان را  آن ها سازمان 
توان مندی و ظرفیتی که واقعًا داشتند، 
این  نکردند؟  اعالن  کمونیست  حزب 
همان قدر  که  کنند  درک  باید  آقایان 
به  است  بد  عقب ماندن  واقعیت  از  که 
جهیدن  پیش  واقعیت  از  اندازه  همان 
کشورهای  در  مبارزه  گم راهیست!  نیز 

عقب مانده بسیار دشوار، و در کشور ما دشوارتر 
چاشنی  نباید  »کمونیست«  واژۀ  ـ  )بامداد  همه.«  از 
خزعبالت نویسی شود« ـ صفحۀ اول و دوم ـ تأکیدات از 

ماست(  

    »همه مردم جهان برای پوشانیدن بدن شان 
مطابق  را  آن   کشور  هر  اما  می پوشند،  لباس 
فرهنگ خود می سازد. تطبیق خالق مارکسیزم 
نیز چنین شم پویا و دینامیک را ایجاب می کند، 
در غیر آن خودکشی کار ساده است، اما فاجعه 
دست  آن  به  می تواند  بی مقداری  هر  که  بار، 
یازد.« )همان جا ـ صفحۀ اول ـ تأکیدات همه جا از ماست(

اسـناد  نقل قول های  خواننده  زمانی که      
شـرکـاء  و  آئـیـژ«  »و.  آقـای  مـخـتـلـف 
می شود  متوجه  نماید،  مطالعه  دقـت  بـه  را 
تکمیل کنندۀ  شده  ارائه  اسناد  از  یک  هر  که 
دیگری است و همه یک هدف را دنبال می کند 
تعقیب  و  از حزبیت  برتافتن  روی  از  عبارت  که 
در  است.  پارلمانتاریستی  مسالمت آمیز  راه های 

این قسمت روی چند موضوع مکث می نمائیم. 

    1ـ زمینۀ ایجاد حزب کمونیست در افغانستان.

    2 ـ  رد طرح شعار جنگ مسلحانه به عنوان 
تاکتیک روز.

یا  قانونی  و  علنی  مبارزۀ مسالمت آمیز  ـ   3    
مخفی و غیرقانونی. 

    4 ـ نقش و اهمیت تیوری در جامعه.

    5 ـ تحلیل مشخص از اوضاع مشخص به چه 
معناست؟

 1ـ  زمینۀ ایجـاد حزب کمونیســت 

در افغانســتان:
    »بامداد« و شرکاء معتقد اند که اساسًا شرایط 
عینی پایۀ طبقاتی مساعد برای ایجـاد حــزب 
کمونیســـت در افغانســتان وجود ندارد. باید 
یک »تشکیالت متناسب« و »یک مشی درست 
تدوین«  خودمان  جامعۀ  اوضاع  با  متناسب 
نماییم. این صحبت ادامه و تکمیل کنندۀ صحبت 
»افغانستان  کتاب  در  که  است  آئیژ«  »و.  آقای 
الگوی دموکراسی امریکایی« بیان گردیده است. 
بدیل  مثابۀ  به  سرتاسری...  »تشکل  خواهان  او 

سومی در جامعه« گردیده است. 

    خواننده به خوبی می داند که هر بحث دارای 
پایۀ مادی اســت. هرگاه پایۀ مــادی این بحث 

را بشگافیم به این معناســــت که در 
افغانستان تا کنون طبقات بورژوازی و 
کارگر به عنوان دو طبقۀ استثمارگر و 
تحت اســتثمار عرض اندام ننموده و 
شیوۀ تولید در افغانستان همان شیوۀ 
همین  به  است.  فیودالی  کهن  تولید 

دلیل است که می گویند: 

اشغال گر  »بگذارامپریالیست های      
و  نمـایند  آباد  را  ویران  افغانســتان 
در این کشورعقب مانده سرمایه داری و 
طبقۀ کارگر را رشـــد و پرورش دهند 
و توأم با آن دموکراسی را رایج سازند 
و سطح فرهنگی جامعه را ارتقا دهند. 
به این ترتیب برای کمونیست ها زمینۀ 
پیش برد  و  کمونیســـت  ایجاد حزب 
مبارزات کمونیستی فراهم مي گردد.« 

به تمــام معنا غلط و  این بحث ها      
بی بنیاد اســت. طــوری که معــلوم 
مـی شـود یـا »بـامـداد« و شــرکاء 
تحلیل طبقـاتی جامعـۀ افغانســتان 
را نمــی دانند و یا این که به خـــوبی 
می دانند ولی عمداً به خاطر خوشنودی 
از  اشغال گر  امپریالیســتی  بورژوازی 
این  قالب  در  و  نموده  چشم پوشی  آن 
ایدیولوژی  می خواهند  کلمات  و  الفاظ 
را جــــای گزین  لیــبرال  بورژوازی 
نمایند. بـه  ایدیولوژی کمونیســـتی 
نـظـرمـی رســـد کـه مطلب دومی 

درســت باشد. 

   الزم است تذکر دهیم که در هر جای 
این مقاله که صحـــبت از ایدیولوژی 
یا حزب کمونیست  کمونیســــتی و 
و  م  ل  م  ایدیولوژی  هدف  می گردد 

حزب م ـ ل ـ م. می باشـد. 

کشور  یک  کــنونی  افغانســتان      
نیمه  ـ  مستعمره  نیمه  ـ  مســتعمره 
فیودالی است و هیچ  کس به شــمول 
پس  نیسـت.  آن  منکـر  تسلیم طلبان 
غیرمسلط  تولید  شیوۀ  کشور  این  در 
شیوۀ  با  هم زیستی  در  سرمایه داری 
تولید مسلط فیودالی و تغییرات معینی 
که در آن رونما گردیـده بـه سر می برد 
و نظام اقتصادی ـ اجتماعی مستعمره 
را  فیودالی  نیمه  ـ  مستعمره  نیمه  ـ 
پیش  مدت  ها  از  بناًء  می دهد.  تشکیل 
به این طرف هم شرایط عینی مساعد 
و هم پایه های طبقاتی الزم برای ایجاد 
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حـزب کمونیســـت در افغانســتان 
مســاعد گردیده اســـت.

داودخـــان  صــدارت  زمان  در      
دو  عنوان  به  کارگر  طبقۀ  و  بورژوازی 
در  استثمار  تحت  و  استثمارگر  طبقۀ 
از آن  اندام نمودند و  افغانستان عرض 
یک  عنوان  به  افغانستان  بعد  به  زمان 
کشور نیمه فیودال- نیمه مستعمره یا 
مستعمره ـ نیمه فیودال شناخته شده 
و همین حاال افغانســتان یک کشــور 
مسـتعمره ـ نیمه مســتعمره ـ نیمه 
فیودال محسوب می گردد. لذا از لحاظ 
پایۀ مادی تشکیل حزب کمونیست، این 
بحث آقایان کاماًل غلط و پادرهوا است 
که زمینۀ ایجاد حزب کمونیســت در 

افغانستان مساعد نیســت. 

کمــــونیزم  آقایان،  زمــانی که      
را یک ایدیولوژی غــیرقابل تطـبیق 
اعـالم مـــی کنند، در  افغانستان  در 
انکار  واقع جهان شمــول بودن آن  را 
ایدیولوژی  یک  کمونیزم  می نمــایند. 
جهان شمول است، بناًء در هــر کشور 
قابل  اشغالی  افغانستان  خصوص  به  و 
بورژوای  اما هر خــرده  تطبیق است. 
تسلیم طلب نمی تواند آن  را درک کند 

و به آن دسترسی پیدا کند.

    »بامداد« و شرکاء فقط با رد  ایدیولوژی 
کمونیزم می توانند به عوام فریبی دست 
زده، تجاوز اشغال گران امپریالیست را 
خوش آمدید گفته و در جهت تحکیم 
انقیاد کامل به تبلیغ و ترویج ایده های 
بورژوازی لیبرال پرداخته و بگویند که: 

اشغال گر  امپریالیست های  »بگذار      
افغانـسـتان ویران را آباد نـمـایـنـد 
عقــب مانده  کـشـــور  ایـن  در  و 
و  رشد  را  کارگر  طبقۀ  و  سرمایه داری 
پرورش دهند و توأم با آن دموکراسی 
را رایج ســازند و ســـطح فرهنگی 
جامعه را ارتقا دهــند. به این ترتیب 
بـرای کمونیســـت ها زمــینۀ ایجاد 
حزب کمونیست و پیش برد مــبارزات 
این  به  و  فراهم مي گردد.«  کمونیستی 
طریق طرح »تشکل ســــرتاسری را 
ارائه  در جامعه«  بدیل سومی  مثابه  به 

دهند. 

طـرح  همــان  ســوم  بدیل  این      
»تازه اندیشی« اســت که در »سـاما« 

ملی«  مستقل  »مشی  صریح  و  آشکار  طور  به 
تکامل  ملی«  »ایدیولوژی مستقل  به  را  »ساما« 

منفی داد و کمونیزم را رد نمود.

در  مارکســیزم  تکامـل  معنی  به  لنینیزم      
زمینه های اقتصادی، فلســفی و تیوری هــای 
از  یکی  می باشد.  علمی(  )سوسیالیزم  سیاسی 
توسط  مارکسیزم  سیاسی  تیوری های  تکامالت 
لنین تدوین تیوری حــزب سیاسی طراز نوین 
)حزب کمونیست( در هر یک از کشورهاســت. 
لنین معتقد است که نه تنها باید در کشورهای 
را  مستقل  احزاب  مســتعمرات  و  عقب مـانده 
بنیان گذاری نمود بل که باید تالش کرد تا آن ها 
را با شرایط پیش از سرمایه داری مطابقت داد. به 

این گفتۀ لنین توجه کنید:

    »ما نه فقط باید رزمندگان سازمان های حزبی 
مستقل در مستعمرات و کشورهای عقب  مانده 
شورای  نفع  به  تبلیغ  کار  فقط  نه  آوریم،  پدید 
دهقانی را آغاز کنیم و بکوشیم آن ها را با شرایط 
بل که  دهیم،  مطابقــت  سرمایه داری  از  پیش 
تیوریک  شالودۀ  باید  کمونیستی  انترناسیونال 
مناسب این قضیه را مطــرح کند که کشورهای 
پرولتاریای کشــورهای  با کمــک  عقب مانده 
پیش رفته می توانند وارد نظام شورایی شوند و با 
پشت سرگذاشتن چند مرحلۀ تکاملی، بی آن که 
باشد،  سرمایه داری  مرحلۀ  از  عبور  به  نیازی 
کمیســـیون  گزارش  ـ  )لنین  برسند.«  کمونیزم  به 
بررسی مسایل ملی و مستعمراتی ـ 26 ژوئیه ـ صفحۀ 73 

مجموع سخن رانی ها(  

که  می شود  دیده  خوبی  به  لنین  گفتۀ  در      
که  عقب  مانده  کشورهای  و  مستعمـــرات  در 
حزب کمونیست موجود نیســت، انترناسیونال 
قضیه  این  تیوریک  شــالودۀ  باید  کمونیستی 
را مطرح نمـــاید که کشــورهای عقب مانده 
پیش رفتـه  پرولتاریای کشـــورهای  کمک  به 
مـی تـوانـنـد حـــزب کمونیســت را ایجاد 
نمایند و با ایجاد حزب کمونیست و رهبری آن 
در جامعه دیـگـر نـیـازی به گذشتن از مرحلۀ 

سرمایه داری نمی باشد.   

قاطعی  نحو  به  شرکاء  و  »بامداد«  سند  اما      
در  تنها  نه  آن ها  می باشد.  لنین  طرح  علیه 
در  کمونیست  به حزب  اعتقادی  کنونی  شرایط 
افغانستان ندارند و کمونیزم را غیرقابل تطبیق 
رشد  خواهان  بل که  می دانند،  افغانستان  در 
سرمایه داری در افغانســـــتان توســـــط 

اشغال گران امپریالیست می باشند!! 

نمونۀ  به تر  این  از  ســیاســی  ادبیات  در      
آشفته فکری  از  دفاع  در  آشکار  لوحی  ساده 

خرده بورژوایی، عـــلیه نظم و انضباط 
حــزبی که گه گاه خــود را در لفافۀ 
شعارهای مارکسیستی و یا کمونیستی 
می پوشاند پیدا کرد. برخورد به چنین 
بحث هاای از آن جهت مفید و ضروری 
اســـت که آنان با وضوح کامل جنبۀ 
منفی »هستۀ اصلی« معضالت شرایط 
حمل  خود  با  را  دوران  این  مشخصۀ 
افرادی  چنین  با  برخورد  در  می کنند. 
درمی یابیم که آن ها عماًل به ترین نمونۀ 
کسانی هستند که نمی خواهند اوضاع 
عـدم  همیـن  کنند،  درک  را  جاری 
درک آن هـا اســت که ناگزیر به نفی 

موجودیت حزب منجر می گردد.       

    در دوران ما چـــه در کشورهای 
ســــرمایه داری و چه کشـــورهای 
نیمه مســتعمره ـ نیمه فیودالی و یا 
مستعمره ـ نیمه فیودالی هیچ انقالبی 
بدون آن که رهبری آن در دست حزب 
کمونیست باشـد ممکن نیســـت به 
مائوتســه دون  شود.  منتهی  پیروزی 

به صراحــت می گوید:

    »برای انقالب کردن به حزب انقالبی 
احتیاج است. بدون حزب انقالبی ای که 
بر اساس تیوری مارکسیزم- لنینیزم و 
به سبک مارکسیسـتی- لنینیســتی 
پایه گذاری شده باشد، نمی توان طبقۀ 
را  مردم  وســیع  توده های  و  کارگر 
سگ های  و  امپریالیزم  بر  غلبه  برای 
)»نیروهای  کرد.«  رهبری  زنجیری اش 
علیه  شوید،  متحد  جهان  ســـراسر  انقالبی 

تجاوز امپریالیستی پیکار کنید!(

    طبقۀ کارگر و توده هـای وســیع 
حــــــزب  بدون  نمی توانند  مردم 
بایستند،  خود  روی پای  کمونیســت 
زیرا حزب کمونیســت به منزلۀ ستون 
فقرات خلق به شــمار می رود. چنین 
حــــزبی از پیش روترین و آگاه ترین 
عناصرپرولتری شکل یافته و به تیوری 
مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی 
مائوتـســـــه دون  می باشد.  مسلط 
حـزب کـمـونـیـسـت را هـسـتـۀ 
اصـلـی رهبری کننده خلق مــی داند 
حــــزب  بدون  که  می کند  تأکید  و 
امپریالیزم  بر  نمی توان  کمونیســـت 
و سگ های زنجـیری اش پیروز گردید 
و بنیان جامعۀ دمــوکراتیک نوین را 

ریخت.  
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    حــزب کمونیســت )مائوئیسـت( 
افغانستان باور راســخ دارد که فقط   و 
فقط حزب کمونیســت هم در انقالب 
دمــوکراتیک نوین )که مــرحلۀ اول 
انقالب در کشورهای نیمه مسـتعمره- 
نیمه  مســتعمره-  یا  و  فیودالی  نیمه 
فیودالی اســت( و هم در انقــــالب 
سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیزم 
وظیفۀ رهــبری پرولتاریا و توده های 

ستم  دیده را به عهده دارد. 

چین،  کمونیست  حـزب  از  »غیر      
هیچ حزب سیاسی دیگری )نه احزاب 
بورژوایی و نه احزاب خرده بورژوایی( 
قادر نیســت این دو انقــالب بزرگ، 
انقالب دموکراتیک ]نوین[ چین  یعنی 
پایان  به  را  سوسیالیســتی  انقالب  و 
از آغاز  برساند. حزب کمونیست چین 
تأسیس خود این دو وظیفه را بر عـهده 
توده یی  حــزب  یک  بدون   ... گرفته 
کمونیست  حزب  یعنی  بلشویکی، 
از  و  فراگرفته  را  کشور  تمام  که  چین 
سازمانی  و  سیاسی  ایدیولوژیک،  نظر 
کاماًل قوام یافته باشد، غیر ممکن است 
این وظایف انجام گیرد.« )مائوتسه دون ـ 

انقالب چین و حزب کمونیست چین( 

به  این که  بــرای  »بامـــداد«      
سفسطه گویی هایش پایۀ ایـدیولوژیک 
این  و  می پردازد  عوام فریبی  به  بدهد، 

 گونه اباطیل را سرهم بندی می نماید:

رهایی بخش  مبارزات  »پیش گامان      
کشور ما، با درک عمــیقی که از علم 
انقالب داشــتند، و با در نظر داشــت 
شرایط مشــخص جامعۀشان، سـخت 
این موضوع را رعایت و عمــلی کردند. 
سرلوحۀ  وضعیت،  از  مشخص  تحلیل 
کارشـان بوده اســت. از سـرخ گویی 
بوده اند.  متنفر  شــدت  به  سیاه کاری 
وقتی آثار به جــــامانده و ارزش مند 
شان را مطالعه کنید دیده می شود که 
با درک  را  همه چیز، حتی اصطالحات 
اند.  کرده  بومی  از جامعۀ خود  درست 
انقالب و دگرگونی  زیرا که هدف شان 
فخرفروشی  نه  است،  بوده  اجتماعی 
ساده لوحانه.« )صفحــۀ اول سـند ـ تأکید از 

ماسـت(

    ببینید از نظر "بامداد" چه کســی 
پیش کسوت جنبش بوده است: 

    "شما تمام پیش کسوتان جنبش دموکراتیک 
نوین را ببینید، از اکرم یاری، هادی محمودی الی 
آخرین سازمانی که من اطالع دارم، رهبر سازمان 
انقالبی افغانستان، هیچ کدام این ســـازمان ها 
خود را حــزب کمونیست اعالن نکردند. من از 
کسانی که در لفظ کمونیسـت هستند می پرسم 
که چرا آن ها سـازمان یا حـزب شان را با همان 
حزب  داشتند،  واقعًا  که  ظرفیتی  و  توان مندی 
کمونیست اعالن نکردند؟ این آقایان باید درک 
از واقعـیت عقب ماندن  کنند که همان قدر که 
نیز  از واقعیت جهیدن  اندازه  به همان  بد است 
گمراهیست! مبارزه در کشــورهای عقب مانده 
بسیار دشوار اســت، و در کشور ما دشوارتر از 

همه.« )همان جا ـ صفحۀ اول و دوم(

در دو نقل قول فوق الذکر باید روی چند موضوع 
تماس گرفت:

    1 ـ پیش کسوتان جنبش دموکراتیک نوین.

    2 ـ تحلیل مشخص از اوضاع مشخص. 

    و 

    3 ـ مراجعه به آثار ارزش مند پیش کسوتان.

و سوم مکث  اول  مادۀ  روی  فقط  این جا  در      
مشخص  )تحلیل  دوم  مادۀ  دربارۀ  و  می کنیم 
صحبت  تفصیـل  به  بعداً  مشخص(  اوضاع  از 

خواهیم نمود. 

    از میان جمله کســانی که "بامداد" به نام 
نام گرفته، فقط و فقط رفیق زنده  پیش کسوت 
یاد اکرم یاری پیش کسـوت جنبش دموکراتیک 
و  هادی محمودی  ولی  اسـت.  کشـــور  نوین 
از جملۀ  )"پاغر"(  انقالبی"  "ســازمان  رهبر 
پیش کسوتان جنبش دمــوکراتیک نوین نبوده 
اند. هادی محمودی کســی است که به کنگرۀ 
مؤسس "حزب دموکراتیک خلق افغانســتان" 
دعوت شـده بود و اگر زنده یاد رفیق اکرم با وی 
سر نمی خورد در آن کنگره شرکت می جست و 
در جملۀ خلقی ها یا پرچمی ها به شمار می رفت. 
زنده  بحث های  هادی محمودی  این که  از  بعد 
"حزب  کنگرۀ  در  و  پذیرفت  را  اکرم  رفیق  یاد 
زمینه  این  نکرد،  شرکت  خلق"  دموکراتیک 
برای وی مساعد گردید که در تأسـیس سازمان 
از  بعد  حتی  اما  بگیرد.  ســهم  مترقی  جوانان 
"سنتریزم" گیرماند و  تأسیس آن سازمان در 
 13 )در  ســازمان  آن  اول  عمومی  نشست  در 
میزان 1344( از موضع گیری رسمی سازمان بر 
علیه رویزیونیزم مدرن"شوروی" و برلۀ "حزب 

کمونیست چین" جلوگیری نمود. 

    این موضع گیری فقط در نشســت 
عمومــی دوم ســازمـان صـــورت 
گـرفـت و مـرتـبـط بـا آن فیصــله 
نشــریۀ  یک  باید  سازمان  که  گردید 
کمونیستی درونی و مخفی و یک نشریۀ 
منتشر سازد.  علنی  نوین  دموکراتیک 
حتی بعد از این که نشریۀ دموکراتیک 
جوانان  "سازمان  طرف  از  علنی  نوین 
مترقی" نشــر گردید، هادی محمودی 
نتوانست از ســـنتریزم ببرد. وی که 
حامل سنتریزم در درون سازمان بود، 
اندیشۀ مائوتسه دون را قبول نداشت و 
این موضع گیری شبه رویزیونیستی اش 
را تا آخرین لحظۀ حیاتش ادامه داد. او 
در جریان پروسۀ وحدت برای تشکیل 
"ساما" آشکارا ازین ســـنتریزم اش 
از  انشــعاب  از  بعد  و  می کرد  دفاع 
"ساما" و تشکیل "ســاوو" سنتریزم 
مذکور را برنامه ای ساخت و برنامۀ آن 
سـازمان را به عــنوان یک برنامۀ به 
اصطالح مارکسیستی- لنینیســتی و 
لنینیستی-  مارکسیستی-  برنامۀ  نه 
مائوتسه دون اندیشه، تدوین کرد و در 
به  رساند.  تصویب  به  "ساوو"  کنگرۀ 
همین جهت است که در سراسر برنامۀ 
"ساوو" در حالی که در چندین مورد 
از "مارکسیزم- لنینیزم" یاد شــده 
است، ولی حــتی برای یک بار هم از 
نشده  گرفته  نام  مائوتسه دون  اندیشۀ 

است.

     اما "پاغر" رهبر سازمان انقالبی: او 
هیچ نسبتی به جــنبش دموکراتیک 
نوین ندارد، زیرا زمــانی که "گــروه 
افغانســتان" تحت  انقالبی خلق های 
رهبری داکتر فیض از "سازمان جوانان 
مترقی" و "جریان دموکراتیک نوین" 
انشعاب نمود، نه تنها علیه ســازمان، 
زنده یاد رفــیق اکرم و "جــــریان 
لجــن پراگنی  به  نوین"  دموکراتیک 
از  پاره ای  تکه  »علم  آن  را  و  پرداخت 
حزب دموکراتیک خلق افغانســتان« 
و حــتی بدتر از آن خــواند بلکه به 

اکونومیزم عریان غلطید.  

    "گروه انقالبی خلق های افغانستان" 
بعد از کودتای 7 ثور 1357 خورشیدی 
اسالمی"  "جمهــوری  شعار  تنها  نه 
بل که حتی شعار "انقالب اســـالمی" 
را بلند نمود و برعالوه به طــور آشکار 
به  و  داد  تن  سه جهانی  رویزیونیزم  به 
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اکونومیزم  منفی  تکامل  با  ترتیب  این 
"گروه انقالبی خلق های افغانســتان" 
به رویزیونیزم سه جهانی آشکار، گروه 
مذکور نیز با تکامل منفی به "سـازمان 

رهایی" تبدیل گردید.  

    در طی این مـدت "پاغـر" از قلم 
بعد  و   "  ... انقالبی  "گروه  فرسـایان 
"سـازمان رهایی افغانســتان " بود. 
بعد از این که به عنوان رهبر "سازمان 
انقـالبی" از "ســازمان رهــایی..." 
انشــعاب نمود، هیچ گاه به گذشــتۀ 
رویزیونیســتی اش  و  اکونومیســتی 
برخورد انتقادی اسـاســـی و بنیادی 

ننمود. 

    برای "بامــــداد" این دو تــن  و 
به خصــوص "پاغــر" بایــد پیش 
کسوت باشــد، زیرا که وی وجوهات 
وجه  اولین  دارد.  "پاغر"  با  مشترکی 
ردیف  در  که  است  این  شان  مشترک 
"انتقادیون" قــرار داشــتند و علیه 
زنده یاد رفیق اکرم، "سـازمان جوانان 
مترقی" و "جریان دموکراتیک نوین" 
ناسزا،  هــزاران  و  نموده  لجن پراگنی 
فحــش  و دشنام های رکیک نثارشان 
کردند. "بامــداد" و شرکاء امروز نیز 
)مائوئیست(  "حـزب کمونیست  علیه 
و  می نمایند  لجن پراگنی  افغانستان" 
فحش های رکیک نثارش می کنند. دوم 
تسلیم طلبی  مشـــترک  وجه  این که 

دارند.

    قرار دادن رهبر سازمــان انقالبی 
رفیق  یاد  زنده  کنار  در  را  )"پاغر"( 
اکرم بزرگ ترین جفا در حق زنـده یـاد 
حرکت  ایـن  اسـت.  اکـرم  رفـیـق 
نمی تواند از روی عمد نباشد. "بامداد" 

می نویسد: 

    »وقتی آثار به جامانده و ارزش مند 
شان را مطالعه کنید دیده می شود که 
با درک  همه چیز، حتی اصطالحات را 
درست از جامعۀ خود بومی کرده اند.« 

است.  خنده آور  دیگر  بحث  این      
"بامداد"  یا  می شود  معلوم  طوری که 
مانده  به جا  آثار  این  مورد  در  خودش 
مطالعه  را  آن ها  و  نمی داند  چیزی 
نکرده است و یا این که می داند و عمداً 
اینک  می زند.  دست  به  فریب کاری 
می بینیم زنده یاد رفیق اکرم در مورد 

حزب کمونیست در افغانستان و جنگ توده یی 
طوالنی و هم چنین کودتاگری چه موضعی دارد. 
اکرم،  رفیق  یاد  زنده  موضع گیری  این  بیان  با 
بی بنیاد بودن و میان تهی بودن تفکر"بامداد" 

به نحو احسن آشکار می گردد. 

    زنده یاد رفیق اکرم همان طوری که در دورۀ 
رهبری »سازمان جوانان مترقی« مدافع پی گیر 
اصولیت مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی 
)در آن زمان اندیشۀ مائوتسه دون( بود، بعد از 
مبتال شدن به مریضی نیز در این زمینه پی گیر و 
استوار بود. او سخت معتقد بود که برای پیروزی 
انقالب دموکراتیک نوین در افغانستان به حزب 
مورد  در  او  دارد.  وجود  جدی  نیاز  کمونیست 
ایجاد حزب کمونیست در افغانستان می نویسد: 

زحمت کشان  تمام  بتوان  آن که  برای   ...«     
ملـیـت  حـاکـم  و  تحت ستم  ملیت های  همۀ 
مؤفقانه  یورش  جهت  واحد  اردوگاه  یک  در  را 
ـ  فیودالی  سیستم  یعنی  ارتجاع  پای گاه  بر 
بروکراتیک نظامی مرکزی متحد ساخت و برای 
آن که بتوان از همه انواع اجحافات و ستم گری ها 
و فسادهای سیستم فیودالی بروکراتیک نظامی 
سیل واحدی را به جریان انداخت و برای آن که 
و  خورد  نارضایتی های  گوناگون  انواع  بتوان 
بزرگ را در یک مســیر واحد جهـت پیروزی 
ـ  نمود  متحد  توده یی  دمــوکراتیک  انقالب 
فرمان دهی  ستاد  است  الزم  این ها  همۀ  برای 
وجود  در  دانش مند  و  انضباط  با  انقالبی،  واحد 
را  افغانستان  واحد کمونیست سرتاسری  حزب 

تأسیس نمود.« )  تأکید از ماست.(

    »... ولی دربارۀ فعالیت در شهرها نیز بایستی 
تشکیل  به  روشن فکران  و  کارگران  میان  در 
سیاسی  عالی  شعور  دارای  کوچک  دسته های 
اهمیت درجه اول قایل شد، زیرا تشکیل حزب 
کمونیست در ابتدای وحله فقط می تواند از این 

راه صورت گیرد...« ــ تأکید از ماست.

را  خود  جبهوی  خط  »سرخا«  که  زمانی       
پایه ریزی نمود زنده یاد رفیق اکرم با جدیت با 

آن برخورد نمود و گفت که:

    »عمده ترین نیروی انقالب به رهبری ایدیولوژی 
م. ل. ا. ]مارکسیزم- لنینیزم- اندیشۀ مائوتسه 
که  می آید  بر  ازین جا  می باشد.  دهقانان  دون[ 
مرکز فعالیت های انقالبی در دهات است. ولی از 
بودن شعور سیاسی دهقانان  پایان  سوی دیگر 
که  می شود  آن  سبب  درازی  نسبتًا  مدت  تا 
جریان سیاسی واقعی انقالبی نتواند برآمد مهم 
نظامی  بروکراسی  چون  باشد.  داشته  آشکاری 
نیرومند  پولیس  و  مخفی  بر سازمان جاسوسی 

فعالیت  عمدۀ  شکل  لذا  است،  متکی 
سیاسی فقط می تواند شیوه" " مخفی 
کاری و سازمان دادن دهقانان در انواع 
نیروی  نامرئی  تشــکل  و  اتحادیه ها 
مسلح در میان ایشان باشد، زیرا دولت 
مسلح  خلق  با  می توان  فقط  را  مسلح 
ازین رو دهات و شیوۀ  پاسخ گفــت. 
توده های  کردن  مسلح  و  مخفی کاری 
دهقانی انعکاس فعالیت هـــای حزب 

کمونیست است.« تأکید از ماسـت.

کودتای  به  اکرم  رفیق  از  زمانی که      
با  گردید  دعوت  میراحمدشاه  جنرال 

جدیت کودتا را رد نمود و گفت: 

    »من به راه کودتا باور ندارم، کودتا 
نیـسـت.  راه اساسی سرنگونی دولت 
راهـی را کـه برگزیده اید مورد تائید 
من نیست. فقط و فقط از طریق برپایی 
جنگ توده یی طوالنی است که می توان 
دولت موجوده را به معنی واقعی کلمه 
سرنگون ساخت و دولت نوین به جای 
آن به وجود آورد. من نمی توانم با شما 

هم کاری نمایم.«

چـرا  که  می کند  سوال  »بامداد«      
را  خود  ســازمان  نام  اکــرم  رفیق 
این  روی  بارها  ما  نگذاشــت؟  حزب 
کم بودات انگشــت انتقاد گذاشته ایم 
بی توجهی  که  و خاطرنشان ساخته ایم 
به نیاز فــوری و ضروری ایجاد »حزب 
کمونیســت« در افغانســتان یــکی 
کم بودات جدی مؤسسین »سازمان  از 
در  می رود.  شمار  به  مترقی«  جوانان 
آن زمان هم شرایط ذهنی  در  حالی که 
»حزب  ایجاد  برای  طبقاتی  پایۀ  هم  و 
بود.  آماده  افغانستان  در  کمونیست« 
اما زنده یاد رفیق اکرم در زمان مریضی 
و کناره گیری از »سازمان« در سال های 
پی برد.  نقیصه  این  به   1357 و   1356
موضع گیری های فـــوق الذکر زنده یاد 
رفیق اکرم برلۀ ایجاد حزب کمونیست 
در افغانستان و جنگ توده یی طوالنی 
تداوم  نیز  کودتا بازی  علیه  و هم چنین 
و  مترقی  جوانان  سازمان  انقالبی  خط 
تکامل آن نسبت به زمان رهبری رفیق 
بر سازمان محسوب می گردد.ً در ضمن 
یک  از  بارزی  نمونۀ  موضع گیری،  این 

موضع گیری انقالبی مائوئیستی است.

    »بامداد« اگر آثار زنده یاد رفیق اکرم 
را نخوانده، اما آثار هادی محمودی چه 
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در زمان ایجاد »ساما« و چه بعد از آن را 
خوانده و به یاد دارد. پس چرا از بحث 
مشخص روی آن آثار طفره می رود. مگر 
ایجاد »ساما«  هادی محمودی در زمان 
دارای برنامۀ به اصطالح مارکسیستی- 
از  انشعاب  از  بعد  و  نبود  لنینیستی 
»ساما« زیر نام »مارکسیزم- لنینیزم« 
سازماِن تحت رهبری خود )»ساوو«( را 
نساخت؟ در تمام نشرات جرقه )نشریۀ 
از  لنینیست ها(  مارکسیست-  اتحاد 
»مارکسیزمـ  لنینیزم« دفاع نکرد؟ چه 
وقت هادی محمودی »حتی اصطالحات 
خود  جامعۀ  از  درســـت  درک  با  را 
نیز  هادی محمودی  البته  کرد؟  بومی« 
بومی کردن اصــطالحات مارکسیستی 
برنامۀ "ســاما" را پذیرفت، اما بعد از 
انشــعاب از "ســـاما"، در تشکیل 
نماند.  پای بند  توافق  این  به  "ساوو" 
از جانب دیگر "ساما" نیز به آن زبان 
با  آزوپ برنامه اش وفادار باقی نماند و 
تصویب برنامۀ اســالمی تحت عنوان 
کـنـگـره  در  ساما"  مواضع  "اعالم 
را  برنامه اش  آزوپ  زبان  آن  حـتـی 
مـبـدل  ســازمـان  درونی  زبان  به 
کـرد و درفـش بـرنـامـۀ اسـالمـی 
"اعالم مواضع" را برافراشت. از این که 
را  حزب  نام  نتوانست  هادی محمودی 
عدم  از  ناشی  بنهد  خود  تشکیل  بر 
توده ا ی  جـنگ  و  مائوئیزم  از  درکش 

طوالنی است. 

    حال از "بامداد" سوال می کنیم که 
"سازمان مارکسیست ـ لنینیست" را 
عالی  شما  مگر  ساختند؟  کسانی  چه 
جعلی  تاریخ چۀ  که  نبودید  جــنابان 
برایش ســاختید و در چــند نشریۀ 
و  لنینیزم"،  "مارکسیزم-  عقــاب 
گاه گاهی با بریدن سروتۀ نقل قول های 
را  مائوتسه دون  اندیشۀ  مائوتسه دون، 
علم نموده بودید؟ چرا در نشریۀ عقاب 
این اصطالحات را بومی نکردید؟ حال 
چه شد که دفعتًا به فکر بومی نمودن 
افتادید؟ و صــدها سوال  اصطالحات 

دیگر. 

چــیز  یک  فقط  این ها  همــۀ  از      
هرگاه  که  اینست  آن  و  هویداســت 
کسی نه ایدیولوژی داشته باشــد، نه 
اساس نامه و برنامه ای و نه هم تشکیلی 
و نه به مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم  
داشــته  اعتقادی  نوین  طراز  و حزب 
باشد؛ باید انحالل طلبی را پیشه نموده 

و خواهان یک تشکیل بی دروپیکر باشد و برای 
عوام فریبی و توجیه تسلیمی و تسلیم طلبی اش 

به "بومی کردن اصطالحات" پناه بــرد. 

لنین در مــورد کسانی که  ببینیم که      حال 
می گوید؟  چه  ندارد  قبول  را  کمونیست  حزب 
روی  کمونیست  حــزب  از  که  را  کسانی  لنین 
نه  را  آن ها  می نامد،  انحالل طلب  می تابند،  بر 
اپورتونیست  از  بدتر  بل که  اپورتونیست،  تنها 

می خواند. به این گفتۀ لنین توجه کنید:

    »البته انحالل طلبی به وسیلۀ یک رشتۀ مسلکی 
با ارتداد و روی برتافتن از برنامه و تاکتیک و با 
تنها  انحالل طلبی  اپورتونیزم مربوط است...ولی 
در  را  حزب  اپورتونیست ها  نیست.  اپورتونیزم 
یک راه غلط و بورژوایی و در راه یک سیاست 
حزب  خود  از  ولی  می کشانند،  لیبرال  کارگری 
نمی کنند.  منحل  آن را  و  نمی تابند  بر  روی 
انحالل طلبی آن چنان اپورتونیزمـی اســت که 
سرانجام به روی برتافتن از حزب منجر می گردد. 
با در  به خودی خود مفهـــوم است که حزب 
برداشتن کسانی که موجودیت آن را به رسمیت 
نمی شناسند، نمی تواند وجود داشـته باشد. این 
از کار  نیز مفهوم است که روی برتافتن  موضوع 
مخفی در شرایط موجوده روی برتافتن از حزب 
قدیم است.« )لـنـیـن مـجـمـوع آثـار و مـقـاالت ـ مسایل 
از  کلمات  روی  تأکیدات  ـ   316 صفحۀ  ـ  مشاجره  مورد 

لنین است(

    »به همین جهت انحالل طلبان به طفره متوسل 
می شوند یعنی با موضوع تماس نمی گیرند )تأکید 
در  حزب   1908 سال  قرار  مورد  در  و  ماست(  از 
)تأکید  می نمایند  اختیار  سکوت  کارگران  مقابل 
با  توأم  )اغلب  می زنند  بانگ  یا  و  است(  لنین  از 
اند.  بلشویک ها گذارانده  را  قرار  این  ناسزا( که 
ولی با ناسزاها فقط ناتوانی انحالل طلبان را بروز 

می دهند.«

    »منافع بورژوازی، که بر ضد دموکراسی و به 
طور کل ضد انقالبی اســت، خواستار انحالل و 
بورژوازی  پرولتاریاست.  قدیمی  حزب  پراگندن 
متوجۀ  که  را  اندیشه هایی  کلیه  انواع وسایل  با 
از  و  داده  رواج  است  کارگر  انحالل حزب طبقۀ 
می کوشد  بورژوازی  می نماید.  پشتی بانی  آن ها 
اشاعه  را  قدیمی  وظایف  از  برتافتن  روی  تا 
بدهد. این وظایف را »مختصر کند«، از سر و تۀ 
آن ها بزند، گوشه و کنار آن ها را ببرد. آن ها را 
میان تهی نماید و آشتی یا سازش با یوریشکویچ 
و شرکاء را جای گزین نابودی قطعی ارکان قدرت 
دادن  رسوخ  همان  انحالل طلبی  بنماید.  آن ها 
این ایده های بورژوایی روی برتافتن و ارتداد در 

محیط پرولتاریاست.

    اینست معنای طبقاتی انحالل طلبی 
که سه و نیم سال پیش به اتفاق آراء در 
نه  حزب قید شده است...انحالل طلبی 
)یعنی  انحــالل  از  عبارتســت  تنها 
پراگندن و انهداِم( حزِب قدیمی طبقۀ 
است  عــبارت  هم چنین  بل که  کارگر 
پرولتاریا  طبقاتی  استقالل  انهدام  از 
وسیلۀ  به  وی  ذهن  نمودن  مشوب  و 
)لنین ـ مجموع آثار  ایده های بورژوازی.« 
و مقاالت ـ مسایل مورد مشاجره ـ صفحۀ 317 ـ 

تأکیدات روی کلمات از لنـیـن است(

    چرا »بامداد« و شرکاء از حــزب و 
حـــزبیت روی برمــی تابند؟ دلیلش 
این  به  آن ها  که  است  روشن  و  واضح 
بهانه کار مخفی را به دور اندازند و به 
و  علنی  حزب سازی  و  علنی  کار های 
راجستر شده بپردازند و از این طریق 
هم  امپریالیست  اشغا ل گران  کمک  به 
و  کنند   ».... آباد  را  ویران  »افغانستان 
را  تروریزم...«  و  توحــش  هم »بساط 
براندازند!! پایۀ طــبقاتی اســـتدالل 
»بامداد« و شـرکاء از استدالل شان به 
خوبی هویدا است. آن ها در جهت تأمین 
منافع اشغا ل گران امپریالیســت سیر 
نیز  امپریالیست  اشغال گران  می کنند. 
برتافتن  روی  ایدۀ  تا  می ورزند  تالش 
و  دهند  اشاعه  را  کمونیست  حزب  از 
»این وظایف را »مختصر کنند«، از سر 
و تۀ آن ها بزنند، گوشه و کنار آن ها را 
ببرند، آن ها را میان تهی نمایند و زمینۀ 
آشتی و سازش با رژیم دست نشانده را 
اول  روز  از  آمادگی  این  سازند.  آماده 
در  را  به خوبی خود  افغانستان  اشغال 

چهرۀ »ساما« به نمایش گذاشت.

    ایجاد حزب کمونیست اولین وظیفۀ 
مبارزاتی کمونیست ها برای دست یابی 
برای  نیاز  مورد  سه گانه  سالح های  به 
انقالب اســت. بدون حزب کمونیست 
)ارتش  دیگر  ســالح  دو  به  نمی توان 
خلق و جبهۀ متحد ملی( دست یافت. 
از هر چیز مکلف اند  کمونیست ها قبل 
مبارزه  سالح  این  به  دست یابی  برای 
کنند و پس از آن که آن را به دســت 
و  تقــویت  و  آن  بر  تکیه  با  آوردند، 
گسترش مورد لزوم آن، برای دست یابی 

به دو سالح دیگر مبارزه نمایند.
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2 ـ  رد طرح شـعار جنگ مســـلحانه به عنوان 
تاکــتیک روز:

»کمونیست«،  االسالم  »حجت  دشنام نامۀ  هفتم  صفحۀ  در      
داروغۀ »جرگۀ مارکسیست- لنینیست - مائوئیست ها«« نوشتۀ 
ارتش  مورد  در  برومند«  »احمد  نام  به  الهویه ای  شخص مجهول 
توده یی و جنگ مسلحانه چنین موضع گیری صورت گرفته است:

    »تشکیل ارتش توده یی هم اکنون در دستور روز نیست، چه در 
شرایط کنونی ما جنگ مسلحانه نمی تواند به عنوان یک تاکتیک 
در  خود  نظامی  استراتژی  عنوان  به  آن را  ولی  شود.  مطرح  روز 

نظرداریم.« 

    »اگر کسی به عنوان یک تاکتیک مبارزاتی روز، همین امروز 
جنگ مسلحانه را در افغانستان علیه امریکا و حتی علیه اخوان 
را،  خود  رفقای  تمام  کرده،  حماقت  کند،  مطرح  انقالبیون  برای 
سازمان و حزب خود را به قتل گاه روان کرده و این مبارزه نیست. 
ندارد.«  قرار  روز  دستور  در  چیزی  چنین  امروز،  همین  هرگز 

)صفحۀ نهم دشنام نامه- تأکیدات همه جا از ماست(

    طرح موضوع به عنوان »جنگ علیه امریکا و حتی علیه اخوان« 
اتحاد  کیانند؟  اخوانی ها  است.  جالب  خیلی  است(  ما  از  )تأکید 
اسالمی،  جمعیت  خالص،  یونس  اسالمی  حزب  سیاف،  اسالمی 
احزاب وابسته به جمهوری اسالمی ایران و حزب اسالمی. این ها 
مجموعًا و در اکثریت قریب به اتفاق اجزاء مهم رژیم دست نشاندۀ 
اشغال گران امپریالیست امریکایی و متحدین شان بوده و هستند. 
بوده  این زنجیر، حلقۀ کوچک گلبدین حکمت یار  آخرین حلقۀ 
اشغال گران  و  رژیم  علیه  مخالفت  سال ها  از  بعد  گویا  که  است 

سرانجام به رژیم تسلیم شد و به بخشی از رژیم تبدیل گردید. 

و  دار  این  علیه  جنگ  کشور  امپریالیستی  اشغال  شرایط  در 
دسته ها از جنگ علیه اشغال گران جدایی ناپذیر است. بنابرین 
علیه  جنگ  حتی  و  امریکا  علیه  جنگ  عنوان  به  موضوع  طرح 
اخوان- که در آن جنگ علیه اخوان نسبت به جنگ علیه امریکا 
در  ملی  تسلیم طلبی  از  وجهی  خود  است،  برخوردار  اولویت  از 
قبال اشغال گران امپریالیست امریکایی را نشان می دهد. درست 
آن است که بگوییم که جنگ علیه امریکا و رژیم دست نشانده، 

به شمول تمامی دار و دسته های اخوانی شامل در رژیم. 

    یکی از وجوهات مشخص تســلیم طلبی ملی نیروهاای مثل 
»ساما« و »سازمان رهایی« این بوده و هست که ضمن شمولیت 
در رژیم پوشالی در درون لجن زار این رژیم به انتخاب دست زده 
درون  غیراخوانی  نیروهای  پهلوی  در  اخوانی ها  با  ضدیت  در  و 
رژیم قرار گرفتند. استفاده از عبارت »حتی جنگ علیه اخوان« 

در واقع انعکاس این وضعیت تسلیم طلبانۀ شان است.    

    »دشنام نامه« گفتۀ ذیل از کتاب »افغانستان الگوی دموکراسی 
امریکائی« را با تأکید مورد تائید قرار می دهد: 

    »هم اکنون که جنگ همه را خسته کرده و ویرانی های زیادی 
را امپریالیست ها و فوندامنتالیست ها در جنگ های ویران گرشان 

بر کشور ما تحمیل کرده اند، طرح شعار جنگ مسلحانه به مثابۀ 
یک تاکتیک روز، طرح بسیار احمقانه ای است که دشمنان چپ 

آن را به چپ نسبت مي دهند.« تأکید از ماست. 

    به این دو جمله خوب توجه کنید تا تسلیمی و تسلیم طلبی 
»بامداد« و شرکاء را به وضوح ببینید:

»چه در شرایط کنونی ما جنگ مسلحانه نمی تواند به عـنـوان 
جنگ  شعار  »طرح  شود.«،   مـطـرح  روز  تـاکـتـیـک  یـک 
مسلحانه به مثابۀ یک تاکتیک روز ، طرح بسیار احمقانه ای است 

که دشمنان چپ آن را به چپ نسبت مي دهند.«

    در هر دو جمله طرح شعار جنگ مسلحانه به مثابۀ یک تاکتیک 
روز رد می گردد، بدین معنا که نباید برای جنگ مسلحانه تبلیغ 
شعار  »طرح  با  را  خود  صریح  مخالفت  آن ها  نمود.  ترویج  و 
بسیار  »طرح  یک  آن  را  و  می کنند  اعالم  مســلحانه«  جنگ 
این که  دلیل  به  می کنند؟  را  این کار  چرا  می خوانند.  احمقانه« 
دیگر روحیۀ مبارزاتی شان را از دسـت داده و مبارزات قهرآمیز 
و جنگ توده یی طوالنی که روزی سرلوحۀ کار و پیکار تبلیغی و 
ترویجی جریان دموکراتیک نوین بود را به دور انداخته اند و راه 
و شیوۀ مسالمت آمیز و قانونی به »شیوۀ حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان« را برگزیده اند، به همین دلیل اســت که می گویند: 
»بگذار امپریالیست های اشغال گر افغانستان ویران را آباد نمایند 
را رشد  کارگر  طبقۀ  و  این کشور عقب مانده سرمایه داری  در  و 
و پرورش دهند و توأم با آن دموکراسی را رایج سازند و سطح 
فرهنگی جامعه را ارتقا دهند . به این ترتیب برای کمونیست ها 
زمینۀ ایجاد حزب کمونیســت و پیش برد مبارزات کمونیستی 

فراهم مي گردد.«

    »در مسائل دیگری مثل پارلمان و جرگه  ها ]بخوان لویه جرگه ها[ 
و غیره نیز می توان نماینده فرستاد، اما با برنامه ی روشن و موضع 
انتقادی از همه نابسامانی ها و افشای زد و بندها و خورد و بردها و 

سیاست های ضد مردمی حکام وقت.«

    طوری که مشخص می شود اسناد منتشره از طرف »بامداد« و 
شرکاء نه تنها شعار جنگ انقالبی را مطرح نمی کنند، بل که جنگ 
به همین علت است که طرح  را مطلقًا کنار گذاشته اند.  انقالبی 
شعار جنگ انقالبی را در شرایط کنونی، »طرح بسیار احمقانه« و 

»طرح دشمنان چپ« معرفی می کنند.

    در بحث فوق الذکرشان به خوبی عــیان اســت که آن ها با 
جـنـگ  شـعـار  طـرح  و  کمـونـیـسـت  حزب  انداختن  دور 
رژیم  و  امپریالیست  اشغال گران  کـنـار  در  مـسـلـحـانـه 
دست نشانده قرار می گیرند و با مخالفت صریح و آشکار با حزب 
کمونیست و طرح  شعار جنگ مســلحانه کتاب و مقاالت متعدد 
بیرون  افکار  این  منفی  تکامل  و  بســط  برای  دیگری  پی  یکی 
می دهند. آن ها آن قدر روحیۀ مبارزاتی شان را از دست داده اند 
که حاضر نیستند از اروپا و کانادا به داخل کشور بیایند و همین 
به اصطالح مبارزات شان را در داخــل کشور پیش برند، بل که از 
آن جا به نسخه پیچی برای مردم افغانستان می پردازند و کتاب و 

مقاالت تسلیم طلبانه می نویسند. 
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به  بی باور  شخص،  یک  حتی  و  سیاسی  نیروی  یک  هرگاه      
طرح »شعار جنگ مسلحانه« و راه مقاومت جنگی باشد یا توان 
اشغال گران  نبیند، می تواند علیه  را در خود  کاروپیکاری  چنین 
و رژیم دست نشانده به مقاومت غیرجنگی بپردازد، راه مخالفت 
سیاسی غیرجنگی علیه آن ها را در پیش گیرد و با آن ها هم کاری 
ننماید. بدین معنا که بازی های انتخاباتی شان را تحریم کند و در 
نیز می تواند نقش  این چنین مقاومتی  بازی ها شرکت نکند.  آن 

معینی بدون این که نقش محوری داشته باشد بازی نماید. 

    نقش محوری را در مقاومت علیه اشغال گران امپریالیست و 
رژیم دست نشانده، که از طریق جنگ کشور را اشغال کرده اند 
فقط  اند،  گرفته  در دست  را  کشور  مردمان  و  کشور  مقدرات  و 
و فقط جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی تحت رهبری حزب 

کمونیست می تواند بازی نماید.

»کتاب«  نویســـندگان  که  دیده می شــود  به وضوح  اما       
عدم  یعنی  غیرجنگی،  مقاومت  راه  بحث  مورد  »مقاالت«  و 
هم کاری با اشغال گران و رژیم پوشالی را نیز در پیش نگرفته اند. 
در واقع آن ها در انتخابات نمایشی اشغال گران شرکت می کنند 
پرخون"  "تخت  در  معینی  جای  می خــواهند  طریق  این  از  و 
اشغال گران و رژیم دست نشانده داشته باشند و در ضمن این که 
شرکت  پوشالی  رژیم  و  اشغال گران  فریب کارانۀ  بازی های  در 
آن ها  می نمایند.  آن ها  علیه  نیز  مخالفت خوانی هاای  می نمایند، 
این کار را به نفع شان می بینند. اشغال گران و رژیم دست نشانده 
چنین  زیرا  می کنند،  تحــمل  دقیقًا  را  مخالفت خوانی ها  این 
مخالفت خوانی ها به آن ها کمک می کند تا »آرایش دموکراتیک« 
واقع  بگذارند. در  نمایش  به  به تر  بازی های سیاسی  برای  شان را 

آن ها به این »آرایش« نیاز جدی دارند.

     برای برهم زدن این نمایشات عوام فریبانه باید شعار جنگ 
مقاومت ملی مردمی و انقالبی را مطرح ساخـــت و توده هــای 
مبارزاتی  مســیر  این  در  را  کشور  زحمت کشان  و  ستم دیده 
انقالبی، و  و  مقاومت ملی مردمی  واقع جنگ  نمود. در  ره نمایی 
در شرایط کنونی تبلیغ و ترویج برای آن، شکل عمدۀ مقاومت 
توسط ما است و اشکال مبارزاتی غیرجنگی، علی رغم این که غیر 

قابل انصراف اند، نقش تابع و فرعی دارند.

کنونی  در شرایط  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست       حزب 
و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  برپایی  برای  تدارک  مرحلۀ  در 
انقالبی، به مثابۀ شکل مشخص کنونی جنگ خلق در افغانستان 
در  مبارزاتی را  دیگر  اشکال  تمامی  برده،  پیش  به  را  مبارزاتش 
تابعیت ازین مبارزه و در خدمت اجرا و پیش برد این وظیفۀ عمده 

به پیش هدایت می کند.

    »قبل از شروع جنگ، تدارک برای برپایی آن و پس از آن که 
برپا گردید پیش برد اصولی و موفقیت آمیز آن به مثابۀ محور تمام 
اشکال فعالیت های مبارزاتی حزب و توده ها محسوب می گردد. 
عدم توجه به این امر در نهایت به هیچ چیز دیگری جز بی توجهی 
و  استقالل  و  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  کبیر  امر  به 
آزادی کشور و مردمان کشور و کاًل انقالب دموکراتیک نوین تمام 

نخواهد شد.

آغاز جنگ،  و  برپایی  برای  تدارک  مهم ترین عرصۀ  و  اولین      
تدارک ایدیولوِژیکـ  سیاسی و تشکیالتی خود حزب کمونیست 
)مائوئیست( افغانســـتان اســت؛ زیرا که حزب آغازکننده و 
رهبری کنندۀ جنگ اســت. بدون تدارک ایدیولوژیکـ  سیاسی 
و تشکیالتی خود حزب نمی توان خط نظامی درست و اصولی را 

تدوین نمود و به پیش برد.« )شمارۀ یازدهم شعلۀ جاوید ـ دور سوم(

3 ـ مــبارزۀ مســالمت آمـیز علنی و قانونی 
یا مخــفی و غـیرقانونی.

جامعه  در  بدیل سومی  مثابه  به  را  تشکل سرتاسری  »باید      
سـرگـردانـی،  از  را  مردم  هـم  و  خـود  هـم  و  نـهـاد  بنیاد 
به  بدیل  آن  رهانید.  شخصیت  قـحـط  و  بـی بـرنـامـگـی 
برنامه می تواند در تمام عرصه های  با  نیروی منسجم  حیث یک 
در  نمایندگانش  بـیـابـد.   توان مندی حضور  و  قدرت  با  ممکن 
پارلمان بروند و به حیث یک اپوزیسیون نیرومند، در تقابل آن چه 
نادرست و خالف منافع مردم است موضع گیری روشن بکنند و 
طرح های سالم خود را به گوش مردم برساند.« )و. آئیژ ـ افغانستان 

الگوی دموکراسی امریکایی... صفحۀ 213 ـ تأکید روی کلمات از ماست(

    »در مسائل دیگری مثل پارلمان و جرگه ها و غیره نیز می توان 
انتـقـادی  موضـع  و  روشن  برنامه ی  با  اما  فرستاد،  نماینده 
و  خوردوبردها  و  زدوبندها  افشای  و  نـابسامانی ها  هــمـه  از 
الگوی  افغانستان  ـ  آئیژ  )و.  وقت.«  حکام  مردمی  ضد  سیاست های 

دموکراسی امریکایی... صفحۀ 225  ـ  تأکید روی کلمات از ماست( 

    هرگاه به نقل قول های باال توجه نمایید به درستی درک می کنید 
که چرا »و. آئیژ«،«بامداد« و شرکاِء آن »شعار جنگ مسلحانه را 
یک کار بسیار احمقانه« می خوانند. آن ها با رد قهر انقالبی شیوۀ 
مبارزات مسالمت آمیز علنی، قانونی و پارلمانی را به شیوۀ »حزب 

دموکراتیک خلق افغانستان« در پیش گرفته اند. 

    شاید در این جا صدای اعتراض »بامداد« بلند شود که نه خیر! 
ما در ارتباط با »حزب دموکراتیک خلق افغانستان« گفتیم که: 

جنایات  کمونیسم  و  سوسیالیزم  نام  زیر  پرچمی ها  و  »خلقی ها 
هنوز  تا  آن  زخم های  که  داشتند،  روا  ما  مردم  بر  را  بی شماری 
و  سوسیالیسم  مفهوم  که  آن  بدون  مردم  است.  نیافته  التیام 
کمونیسم را بدانند که چیست و چه هدفی دارد، تا این اصطالحات 
از زبان خارج گردد، عکس العمل نشان می دهند، که گویا نمونۀ 
سوسیالیسم را در زمان حاکمیت باند وطن فروش خلق و پرچم 

دیده اند.« 

    دست نگهدارید آقایان!  

"حزب دموکراتیک خلق افغانســتان"  این بحث به معنای رد 
نیست، بل که عماًل به معنی حمایت از طرح های پارلمانتاریسـتی 
"حزب دموکراتیک خلق افغانســتان" است و بدین معناست که 
ما دیگر نباید دنبال سوسیالیزم و کمــونیزم برویم، زیرا »مــردم 
بسط  نویسنده،  اصل هدف  می دهـند«.  نشان  عکس العمل  فوراً 
ایجاد  مورد  در  و  شرکاء  آئیژ"  "و.  بحث  منفی همان  تکامل  و 
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است.  افغانستان  در  کمونیست  حزب 
برای  شرایط  "بامداد"چون  عقیدۀ  به 
افغانستان  ایجاد حزب کمونیسـت در 
موجود نیســـت باید طبق گفتۀ "و. 

آئیژ" و شرکاء عمل کرد. یعنی: 

اشغال گر  »بگذارامپریالیست های      
افغانـسـتان ویران را آباد نـمـایـنـد 
و در این کـشور عقب مانده سرمایه داری 
و طبقۀ کارگر را رشد و پرورش دهند 
و توأم با آن دموکراسی را رایج سازند 
و سطح فرهنگی جامعه را ارتقا دهند. 
به این ترتیب برای کمونیست ها زمینۀ 
ایجاد حــزب کمونیســت و پیش برد 
مبارزات کمونیستی فراهم مي گردد.« 

بسـط  معنای حقیقی  اســت  این      
و  آئیژ  "و.  بحث  منفــی  تکامــل  و 
شرکاء.« این بحث حتی بدتر از تزهای 
"حـزب دموکراتیک  رویزیونیســتی 
خواننده  می باشد.  افغانستان"  خلق 
و  نشراتی جریدۀ خلق  مرام  به  هرگاه 
پرچم مراجعه نماید، هیچ گاه به چنین 

الطایالتی بر نمی خورد.  

اشغالی  افغانستان  کنونی  شرایطی  در 
و  غــیرعلنی  مخفی  مبارزات  مسألۀ 
حزب مخفی غـیرقانونی و مــبارزات 
علنی قانونی و پارلمانی و حزب علنی 
قانونی یکی از مهم ترین مسایل عمدۀ 

بحثی است.

    این مســأله به طور جـــدی خط 
به  یا  و  انقالب  انقالب و ضد  میان  مرز 
ـ  مارکسیست  میان  مرز  عبارت دیگر 
دشمنان  و  مائوئیست ها  ـ  لنینیست 
به  را  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم 
طور عریان مشخص می سازد، آن ها را 
مقابل  در  و  جداگانه  کاماًل  صف  دو  به 
هم قرار می دهد. در شرایط کنونی این 
پرسش به میان می آید که آیا حــزب 
مخفی و غیرقانونی ضروری اســت یا 
تسلیم طلبان  تسـلیمی ها،  نظر  از  نه؟ 
و رفرمیســـت ها جواب منفی است. 
اصالحات  به  امید  چشــم  آن ها  زیرا 
بریدۀ  دم  دمــوکراسی  و  اشغال گران 
شان دوخته اند. آن ها همــه اعتقادات 
خود را نسبت به توده ها از دست داده 
اشغال گران  از  مناســبت  بدین  اند. 
می خــــواهند که با "قاطعـــیت" 
تا  کنند«  آباد  را  ویران  »افغانستان 
گویا شرایط برای مبارزات طبقۀ کارگر 

آماده شود!! 

تسلیم طلبانه  محِض  اپورتونیزم  دیگر  این      
»افغانستان  تا  بخواهیم  اشغال گران  از  که  است 
طبقۀ  و  ســرمایه داری  و  کنند  آباد  را  ویران 
کارگر را در کشـور رشد دهند.« آ ن ها براساس 
این استدالل بی پایه به ســاختن احزاب علنی 
و  علنی  مبارزات  به  و  پرداخته  شـده  راجستر 
قانونی روی آورده اند. در حالی که تاریخ انقالبات 
جهان و به خصوص انقالب 1917 اکتوبر و انقالب 
و  علنی  مــبارزات  بودن  بی بنیاد  چین   1949
قانونی را به خوبی نشــان داده اســت و ثابت 
ساخته است که نیروهاای که به ساختن احزاب 
قـانـونـی،عـلـنـی و مبارزات علنی و قانونی 
روی آوردند یا نابود شـدند و یا این که در صف 
ایستادند.  انقالبی  نیروهای  مقابل  در  بورژوازی 
ما در شماره 13 شـعـلـۀ جاوید دور چهارم به 

صراحت گفتیم که:

    »تسلیم طلبان با هدیۀ ناچیز اشغال گران تن 
تسلیم طلبان  امروز  دادند.  خفت باری  صلح  به 
ضد  بر  مـبارزه  هرِز  علف های  تخم  رفرمیست 
رژیم  و  اشغال گران  علیه  مقاومــت  و  مبارزه 
هرگاه  مــی کارند.  و  کاشته اند  را  دست نشانده 
از  و  نکر ده  توجه  مبارزاتی شان  شیوۀ  این  به 
نابود  یا  فردا  یقینًا  نکشند  دست  مبارزات  این 
می شــوند و یا در صــف سرکوب گران انقالب 

می ایستند.« 

اثر معروفش )"دربارۀ تضاد"(  مائوتسه دون در 
مي گوید: 

»در جامعۀ طبقاتي، انقالب و جنگ هاي انقالبي 
در  جهــشي  نه  آن ها  بدون  ناپذیرند،  اجتناب 
تکامل جامعه امکان پذیراست و نه ممکن است 
تا مردم  ارتجاعي حاکم واژگون گردد  که طبقۀ 

بتوانند قدرت دولتي را به دست گیرند.« 

    به همین ترتیب در اثِر دیگری به نام "جنگ 
و مسائل اسـتراتیژي" گفته است: 

شکل  عالي ترین  و  انقالب  اساسي  »وظیفۀ      
آن در دســت گرفتن قدرت دولتي به راه هاي 
مسلحانه است یعني حل مســئله به وســیله 
جنگ. این پرنســیپ مارکسیستي– لنینیستي 
یک اعتبارعمومي دارد و نه فقط در چین بل که 
نیز معتبراست. معذالک در  براي سایر کشورها 
را  پرولتاریا آن  اصل یکی است، حزب  حالی که 
گوناگون  طــرق  بـه  مختلف  شرایط  بر حسب 
عمــلی می گرداند. در کشــور سـرمایه داری، 
صرف نظر از دوران فاشــــیزم و دوران جنگ، 
کشور  درون  در  قـــراراند:  این  از  شـــرایط 
دموکراسی  رژیم  ندارد،  وجود  فیودالیزم  دیگر 
در  کشــورها  این  اســـت.  برقرار  بورژوازی 

ســتم  زیر  خود  خارجی  مناسبات 
بر  عــکس  بر  بل که  نیستند  ملی 
مــلت های دیگر ستم روا می دارند. با 
وظایف  خصوصــیات  این  به  توجــه 
حــزب پرولتاریا در کشـــــورهای 
اینست  از  عـــبارت  ســرمایه داری 
که طی یک دوران طــوالنی مـبارزۀ 
و  دهد  آمــوزش  را  کارگران  قانونی 
خود  ترتیب  بدین  و  کند  جمع  نیرو 
نهایی  ساختن  سرنگون  برای  را 
که  مسایلی  نماید.  آماده  سرمایه داری 
عبارت اند  اند  مطرح  کشورها  این  در 
استفاده  طوالنی،  قانونی  مــبارزۀ  از: 
از تربیون پارلمان، اعتصابات اقتصادی 
و  سندیکاها  سازمان دهی  سیاسی،  و 
کشـورها  این  در  کارگران.  آمــوزش 
شکل سازمانی، قانونی اســت، شکل 
مبارزه خونین نیست )به جنگ متوسل 
احزاب  مســئلۀ جنگ،  در  نمی شود( 
بر  سرمایه داری  کشورهای  کمونیست 
ضد هر جنگ امپریالیستی که به دست 
کشورهای شان برپا می شود، به مبارزه 
بر می خیزند، هرگاه چنین جنگی بر پا 
شود، سیاست این احزاب فراهم آوردن 
موجبات شکست دولت ارتجاعی کشور 
خود خواهد بود. جنگی که این احزاب 
می خواهند، جنگ داخلی است که آن 
که  زمانی  تا  اما  می بینند.  تدارک  را 
بورژوازی واقعًا ناتوان نگردد، تا زمانی 
که اکثریت پرولتاریا برای اقدام به قیام 
مسلح و جنگ داخلی مصمم نشود، تا 
زمانی که توده های دهقان داوطلبانه به 
پرولتاریا یاری نرسانند، این قیام و این 
جنگ نباید برپا شود و آن گاه که چنین 
قیام و یا جنگی برپا شد نخستین گام 
اشغال شهرها و سپس حمله به دهات 
اســت  این  عکس.  بر  نه  بود،  خواهد 
آن چه که احزاب کمونیست کشورهای 
سرمایه داری انجام داده اند، اینســت 
بر  روســیه  اکتوبر  انقالب  که  آن چه 

آن صحه گذاشــته اسـت. 

    در چین وضع طور دیگر است. ویژگی 
چین در اینست که کشور مســتقل و 
مستعمره  نیمه  بل که  نیست  دموکرات 
نظام  آن  در  که  است  فیودالی  نیمه  ـ 
بل که ستم  نیست  دموکراتیک مستقر 
فیودالی حکم فرما است، کشوریســت 
از  خویش  خــارجی  مناسبات  در  که 
استقالل ســـیاسی بر خوردار نیست 
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بل که زیر یوغ امپریالیزم قرار دارد. از 
بتواند  پارلمانی که  این جهت در چین 
مورد استفاده قرار گیرد، نیست و حق 
کارگران  برای  هم  اعتصابات  تشکیل 
حـزب  وظیفۀ  این جا  در  ندارد.  وجود 
کمونیست علی االصول این نیســـت 
از  را  طویل المدتی  قانونی  مبارزۀ  که 
به قیام و جنگ برسد،  تا  سر بگذراند 
و  کند  تصرف  را  شهرها  نخست  یا  و 
عکس  درست  بل که  را،  دهات  سپس 
اینست.... اما وقـــتی که امـپریالیزم 
به چین حملۀ مسلحانه می کند، حزب 
قشــرهای  کلیه  و  طبقات  کلیه  باید 
متجاوزین  با  که  را  کشور  اجتماعی 
خارجی مخالفند، بر ضد دشمن بیگانه 
در جنگ ملی متحد سازد ...« )تاکیدات 

از ما است.(

    این است مسایل اساسی مائوئیزم در 
کشورهای مستعمره ـ نیمه مسـتعمره 
ـ نیمه فیودالی. در این کشــورها هیچ 
مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیستی 
حق ندارد که به بازی های عوام فریبانۀ 
اشغال گران و رژیم پوشالی تن داده و به 
بازی های انتخاباتی و پارلمانتاریسـتی 
بیفتد. در چنین کشــورهاای پارلمان 
لحـاظ  از  مائوئیســتی هم  از دیدگاه 
تاکتیکی و هم از لحاظ اسـتراتیژیکی 

تحریم است. 

    به همین علت اســت که حــزب 
کمونیست )مائوئیســت( افغانســتان 
تا کنون تمام  از زمان اشغال کشــور 
شیوه های انتخاباتی اشغال گران و رژیم 
پوشالی را تحریم نموده است و تحریم 

مذکور  را برنامه یی ساخته است. 

درین گفتاِر مائوتسـه دون به خــوبی 
تفاوت میان راه انقالب در کشــورهای 
سرمایه داری و کشورهای مسـتعمره ـ 
ـ  مستعمره  نیمه  یا  و  فیودالی  نیمه 
مشخص  صریح  طور  به  فیودالی  نیمه 
عمل  آن  به  که  کسـی  است.  گردیده 
نکند یک ضد انقالبی تمام عیار است. 
کتاب  در  را  مطلب  این  مائوتسه دون 
"مسایل جنگ و استراتیژی" به طور 
روشن تشریح و توضیح نموده و تأکید 

کرده است که: 

    »تجربیات مــــبارزات طبقاتي در 
مــي آموزد  مـا  به  امپریالیزم  دوران 

فقط  زحمــت کش  توده هاي  و  کارگر  طبقۀ  که 
بورژوازي  بر  مــی توانند  تفنگ  وســـیلۀ  به 
این مــورد  پیروز شوند. در  مالکین مسـلح  و 
مجازیم بگوییم که تمام جــهان را فقط با کمک 

اسلحه مي توان تغییرداد.« 

    او هم چنین در مورد ســاختمان حزب تأکید 
می کند که: 

    »حزب کمونیســت به طور عمـده در رابطه 
با مبارزۀ مسلحانه، ساخته می شود و رشــد و 
توسعه می  یابد و نه در رابطه با مبارزات قانونی و 
شهری، زیرا مبارزۀ مسلحانه شکل عمدۀ مبارزه 
است و نه مبارزات قانونی شهری. البته در رابطه 
با گذاردن کار عمده در خدمت مبارزۀ مسلحانه، 
باید در انواع مبارزات علنی و غیرعلنی، قانونی 
و غیرقانونی در شهرها و دهات تحت تســلط 
دشمن نیز وارد شد و میان آن ها پیوند مناسبی 
ـ صفحۀ 68ـ تأکید از  )سـاختمان حزب  ایجاد نمود.« 

ما است(

انقالبی  ضــــد  خط  خوبی  به  این جا  در      
نمایش  به  را  به وضوح خود  و شرکاء  "بامداد" 
تأکید می کند که حزب  مائوتسه دون  می گذارد. 
با مــبارزۀ مسلحانه رشد  کمونیست در رابطه 
و ساختمان می یابد و مبارزۀ مسلحانه را شکل 
شرکاء  و  "بامداد"  اما  می داند.  مبارزه  عمدۀ 
برعکِس مائوتسه دون ایجاد حــزب کمونیست 
را به اشغال گران امپریالیست مربوط می دانند و 
با رشد بورژوازی زمینۀ  از آن ها می خواهند که 
ایجاد حزب کمونیســت در افغانســــتان را 
مهیا سازند! نمی توان به این "نبوغ" ضدانقالبی 

نفرین نثار نکرد.

دست  به  نتیجه  این  مائوتسه دون  بحث  از      
می آید که مبارزۀ مخفی و غیرقانونی در جوامع 
مســتعمره ـ نیمـه فیودلی یا نیمـه فیودالی- 
نیمه مستعمره شـــکل عمدۀ مبارزه است، نه 
مبارزات علنی، قانونی و شهری. به همین سـبب 
با  فقط  را  »جهان  که:  دارد  تأکید  مائوتسه دون 

کمک اسلحه می توان تغـییر داد.« 

    این بدان معنی اســت که بدون ارتش و قهر 
پا  از  را  ارتجاعي  نمي توان طبقۀ حاکمۀ  انقالبی 

درآورد و قدرت سیاسي را به دست آورد.

احزاب  مورد  در  لنین  که  می بینیم  اینک      
غیرقانونی و مخفی و هم چنین احزاب قانونی و 

علنی چه می گوید:  

توده یی،  انقالبی  آمد  بر  هر  از  »پشتی بانی      

ایجاد  آن،  تشدید  و  توسعه  و  بسط 
بدون  که  غــیرعلنی  ســازمان های 
"آزاد" هم  در کشورهای  آن حــتی 
مردم  اطالع  به  را  حقیقت  نمی توان 
از  دوم  تأکید  و  لنین  از  اول  )تأکید  رساند 
عمل  برنامۀ  تمام  است  این  است(.  ما 
ـ  )لنین  دمـــوکراسی.«  ســوسیال 
دوم  انترناسیونال  ورشکستگی  و  اپورتونیزم 

ـ صفحۀ 390(

بیان گر  لنین به خــوبی      این بحث 
آنســت که حـــتی در کشــورهای 
از طریق  را  باید مبارزات  سرمایه داری 
سازمان های غیرعلنی یعنی غیرقانونی 
و به شکل مخفـی پـیـش بـرد، زیـرا 
کـه بدون آن »در کشـورهای "آزاد " 
هم نمی توان حقیقت را به اطالع مردم 

رساند.«

    طوری که قباًل هم بیان داشتیم لنین 
آن سوســـیال دموکرات های روسیه 
را که از حزب غیرقانونی و مخفی روی 
برتافته بودند، انحــالل طلب خــطاب 
مــی خواهند  آن ها  می گوید،  و  نموده 
که:»به خاطر این واقعیت که شــرایط 
را  خود  باید  ما  حـزب  شده اند،  عوض 
با جنبش قانـونـی انطباق دهد. آن ها 
در واقع ممــنوع بودن حـزب خود را 
"غیر طبیعــی" و  پدیده ای عارضی، 
بازمانده ای از گذشته مــی دانند، و از 
نظر آن ها چیز اصلی و اساسی فعالیت 
به  تز  این  که  گفت  باید  است.  قانونی 
طور منطقی از ارزیابی "لحظۀ کنونی" 
 )Gredeskoul( که آقای گره دسکول
بیان گر آن اســت، ناشـی می شود که 
طبق آن روسیه نه به یک انقالب، بل که 

به فعالیت قانونی نیاز دارد.

    غیرقانونی بودن حزب کادت ها پدیدۀ 
ســیستم  در  اســتثنایی  و  عارضی 
و  اســـت  قانونی"  "فعالیت  عمومی 
از این جا به طور منطقی نتیجه می شود 
با  باید »خود را  که سازمان غیرقانونی 
جنبش قانونی« انطباق دهد. این است 

شیوۀ کادت ها.

    حزب سوسیال دموکرات، نظر کامـاًل 
متفاوت دارد. نتیجــۀ بنیادی ارزیابی 
این حــزب از لحظۀ کنونی این است 
نزدیک  و  است  ضــروری  انقالب  که 
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به  که  تکاملی ای  شکل های  می شـود. 
یافته  تغییر  می شوند،  منجــر  انقالب 
این  از  نیافته اند.  تغییر  اهداف  اما  اند، 
واقعیت، ما این نتیجه را می گیریم که 
سازمان دهی باید تغییر یابند، که شکل 
بیش تری  انعطاف  باید  "هسته"ها 
داشــته باشــد و این که تکامل این 
هسته ها در بیش تر اوقات نه به صورت 
سازمان های  واسطۀ  با  بل که  مستقیم، 
قانونی صورت می گیرد و  "پیرامونی" 
غیره. همۀ این ها بارها در قطع نامه های 
حزب تکرار شـــده اند. آن هایی که از 
"انطباق" سازمان غیرقانونی با جنبش 
مطلقًا  ایده ای  قانونی سخن می گویند، 
سازمان  شکل های  تغییر  این  از  غلط 
مسئله  می دهـــند.  ارائه  غیرقانونی 
اصاًل  مسئله  ]یعنی  نیسـت!  این  اصال 
انطباق سازمان غیرقانونی با جــنبش 
قانونی  ســازمان های  نیست.[  قانونی 
امــکان  که  هســتند  تکیه گاه هایی 
غیرقانونی  هسته های  ایدۀ  می دهند 
بدان  این  کنند.  نفوذ  توده ها  درون  به 
تأثیرگذاری  شکل  ما  که  است  معنی 
منظور  این  به  می دهیم،  تغییر  را  خود 
که به این تأثیرگذاری جهِت غیرقانونی 
بدهیم.«  )دو مقاله از و. ا. لنین ـ مارکسیزم 
فعالیت  و  غیرقانونی  حزب  و  رفرمیزم  و 
قانونی ـ صفحۀ 30 ـ 31 ــ  تأکیدات از ما است(

    از دیدگاه لنین فعالیت های علنی و 
قانونی باید تحت رهـــبری شاخه های 
غیرقانونی پیش برده شــود، زیرا در 
نمی توان شعا رهای  قانونی  فعالیت های 
انقالبی )سرنگونی( را مطرح کرد. طرح 
شعارهای انقالبی، به خاطــر سرنگونی 
فقط از طریق مخفی و غیرقانونی یعنی 
امکان  ترویج مخفی  و  تبلیغ  از طریق 
رژیم های  که  قوانینی  زیرا  است.  پذیر 
برای  می رسانند  تصویب  به  ارتجاعی 
حفظ و بقای شان می باشد نه سرنگونی 
رژیم های شان، بناًء شعارهای انقالبی و 

سرنگونی را تحمل نمی کنند.

عمــدۀ  لنین جــنبۀ  گفتۀ      طبق 
فعالیت های هر حــزب کمونیســـت، 
حتی در کشـورهای امپریالیستی، باید 
مبتنی بر مبارزات مخفی و غیرقانونی 
باشد؛ حــزب مخفی و غیرقانونی که 
دارای هســته ها و سازمان های مخفی 
بوده و رهبری فعالیت های علنی را در 

دست داشته باشند. 

     در اوضاع و احوالی که افغانستان یک کشور 
تسلیم طلبان  می باشد،  اشغال  تحت  مستعمرۀ 
و  ندارند  فوق الذکر  مسایل  به  توجــه ای  هیچ 
خواهان  فعالیت های کاماًل علنی و قانونی اند و از 
دیگران نیز می خواهند تا از حزبیت روی برتافته 

و به فعالیت های علنی و قانونی روی بیاورند. 

    باید تفاوت میان فعالیت های علنی و قانونی 
را درک کرده و از هم تفکیک نمود. هر فعالیت 
علنی، قانونی نیست. اما هر فعالیت قانونی علنی 
است. مثاًل بعضی از اعتصابات، تظاهرات و محافل 

توده یی علنی می توانند غیرقانونی باشند. 

غیرقانونی  و  مخفی  احزاب  اساس  این  بر      
می توانند نظر به شرایط و اوضاع مشخص جامعه 
از چنین فعالیت هایی استفاده نمایند. لذا نباید 
علنی  و  قانونی  احزاب  علنی  مبارزات  بهانۀ  به 
ساخت و مبارزات را بر مبنای فعالیت های قانونی 
)مائوئیست(  کمونیست  حزب  اما  نمود.  استوار 
مخفی  و  غیرقانونی  حزبش  آن که  با  افغانستان 
توده یی  فعالیت های  به  عین حال  در  اما  است، 
علنی نیز دست می زند و هم چنین در تظاهرات 
توده یی شرکت می نماید، این اســــت تلفیق 

مبارزات مخفی با مبارزات علنی.

    جالب این اســت که همین موضع گیری های 
اروپا و کانادا صـــورت می گیرد،  از  فردی هم 
دلیل این است که نه تشکیل وجود دارد و نه هم 
برنامه ای و اکثریت بقایای سازمان مربوطۀ آن نیز 
با این چرندیات مخالف اند و با این موضع گیری ها 
مـــوافقت ندارند. زمانی که خوب دقت نمایید 
مبارزاتی  »مسیر  آن ها  که  می گردد  مشخص 
و  گرفته اند  پیش  در  را  جویا  ماللی  شجاعانۀ« 
و  می پرورانند  در سر  را  وزارت  و  وکالت  خواب 
موقعیت های  به  آن ها  از  کسانی  نیز  اکنون  هم 

خوبی در رژیم دست نشانده رسیده اند. 

    حال بحث و عمل کرد »بامداد« و شرکاء را با 
نوین  دموکراتیک  جریان  فعالیت های  و  بحث ها 
در دورۀ دموکراسی قالبی ظاهر شاهی، مقایسه 
می کنیم تا مشخص شود که آن ها اصاًل دیگر به 
در  نیستند.  منسوب  نوین  دموکراتیک  جریان 
افغانستان  ظاهرشاهی  قالبی  دموکراسی  دورۀ 
یک کشـــور نیمه فیودالی- نیمه مسـتعمراتی 
بود، نه یک کشور تحت اشغال امپریالیست های 
متجاوز بر کشــور. البته در آن موقع رژیم یک 
رژیم وابسته به امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم 
با   » شعله یی ها   « حالت،  این  علی رغم  اما  بود، 
انتشار اعالمیۀ »مرگ بر انتخابات سرکاری« راه 
تحریم انتخابات پارلمانی ظاهرشاهی  را در پیش 

گرفتند.

    حاال که کشور تحت اشغال قوت های 
یک  و  دارد  قرار  امپریالیستی  مهاجم 
رژیم دست نشانده که مستقیمًا توسط 
اشغال گران به میان آمــده و پرورانده 
می شود در کشور به اصطالح حکومت 
می کند، »بامداد« و شرکاء با طرح »بدیل 
سوم« هــوای تشــکیل »اپوزیسیون 
پارلمانی« را در سر می پرورانند. آن ها 
به ترین  راه،  این  انتخاب  که  مدعی اند 
راه بــرای آبادی کشــور ویران شده 
بوده و زمینه سـاز »رشد طبقۀ کارگر« 
افغانســـتان می باشـــد. آن ها دورۀ 
مبارزات دهۀ چهل جریان دموکراتیک 
سپرده اند.  فراموشی  به  کاماًل  را  نوین 
انتخابات  شـعله یی ها  که  همان طوری 
پارلمانی دورۀ شاهی نیمه مستعمراتی 
ظاهرخان را تحریم کردند و انتخـابات 
و  مستعمراتی  پارلمانی  دورۀ  پارلمانی 
تشریفاتی اشغال گران را نیز با قاطعیت 
تحریم می نمایند. کسانی که این کار را 
وزارت  و  وکالت  خواب  در  و  نمی کنند 
اند، شــعله یی محســوب نمی شوند. 
افتخارات شعــله یی بودن به کسـانی 
تعلق دارد که مـیراث های مــبارزاتی 
جنبش را حفظ کــرده آن را تکامــل 

مـی دهــند.

4ـ درباره نقش و اهمـــیت  
تیـوری در جامعـه:                                                                                                                                          
 »به نظر ما درســت آنست که عمدتًا 
به پراتیک، که معــیار حقیقت است، 
چه  که  دهیم  نشــان  و  گردد  استناد 
به جز تخریب دیگران، که هیچ  کاری 
مردم  سرنوشت  و  انقالب  به  سودی 
می کنیم  فکر  ما  داده ایم.  انجام  ندارد، 
که در شــرایط موجود به تر است که 
کنونی  بن بست  از  رفت  بیرون  راه های 
زمـینه های  و  کنیم،  جســت وجو  را 
تا قطره ها  را مســـاعد سازیم  اتحاد 
مبدل  و خــروشان  بیکران  دریای  به 
گردد و خنجـــرها را به سوی دشمنان 
این  کنیم،  حواله  ما  سرزمین  و  مردم 
است وظیفه یک کمونیســت انقالبی. 
هم رزمان  مجید...و  یاد  به  نوحه سرایی 
شان بدون پراتیک انقالبی هیچ دردی 
را دوا نمـی کند و چــنان چه گفته اند 
تیوری انقالبی بـدون عمل انـقـالبـی 
ـ واژۀ  )بامـداد  بیهوده اســت.«  چـیـز 
نویسی  خزعبالت  چاشنی  نباید  "کمونیست" 

شود ـ صفحۀ 2(   
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    این نقل قول حاوی چند نکته اسـت 
که روی هر کدام مختصــرا مـــکث 

می نماییم:

    الف : فریب کاری.

    ب : پیش نهاد وحـــدت و باور 
نداشتن به تیوری انقالبی:

 الف: فریب کاری سند: 

نوشـتۀ دو صفـــحه یی "بامــداد" 
کامــاًل ضــــد حــزبی اســت. او 
افغانستان  شرایط  که  دارد  اعـــتقاد 
و  نیست  کمونیزم  پذیرش  برای  آماده 
نباید که به فــکر حزب کمونیســت 
و مسـایل کمونیستی برآمـــــــد. 
او کـــــثافت کاری های "حــــزب 
را  افغانســــتان"  دموکراتیک خلق 
برای تثبیت ادعایش مثال مــی آورد. 
)در این زمــینه بعداً صحبت خواهیم 
نمود(  از این دیدگاه حــزب کمونیست 
)مائوئیست( افغانستان را که بحث های 
تیوریکی کمونیسـتی راه انداخته متهم 
می نماید که »واژۀ "کمونیســـت" را 
چاشنی خزعبالت نویسی« نموده است. 
هرگاه خواننده، سند دو صفحه ای را به 
که  متوجه می شود  نماید  مطالعه  دقت 
در سند چندین بار از »مارکســیزم«، 
»مارکســیزم یک تیوری علمـی عام 
باالترین  »کمونیست ها  است«،  انقالبی 
و  دارند«  را  انســانی  درست  اخالق 
»وظیفۀ یک کمونیسـت انقالبی...« نام 

برده است.

    زمانی که یک فــرد و یا یک گروه 
که  مـــی کند  پیدا  اعتقاد  تشکیل  و 
و  کمونیســتی  مبارزات  برای  شرایط 
ایجاد حزب کمونیســت در افغانستان 
وجــود ندارد و حینی که مردم با این 
کلمات روبروشوند »عکس العمل نشان 
این  از  می دهند«، هیچ گاه خـــودش 
یک  وقتی  نمی نماید.  استفاده  کلمات 
شــرایط  بهانۀ  به  ســـو  یک  از  نفر 
مـــبارزه  به  کمونیسـت  حزب  علیه 
برمی خیزد و آن را رد می کند و از سوی 
"کمـونیزم"  "مارکسـیزم"،  از  دیگر 
صحبت  کمونیست"ها  "وظیفۀ  و 
عوام فریبی  جز  معناای  چه  می نماید، 
نقل قول  از  می گردد.  آن مســتفاد  از 
فوق الذکر این نتیجه به دسـت می آید 
کمونیست  »واژه  سند  نویســند ۀ  که 

مضحکه([  ])اراجیف،  خزعبالت  چاشنی  نباید 
نموده  عوام فریبی  و  فریب کاری  شود«  نویسی 
است. لنین عوام فریبی را بدترین نوع اپورتونیزم 

می نامد:

    »من هرگز از تکرار این که عوام فریبان بدترین 
دشمنان طبقۀ کارگرند خســـته نخواهم شد. 
آن ها  که  است  علت  بدان  اند  بدترین...  این که 
محرک غریزه های ناپسند در جماعت می باشند 
این  نیست  میسر  عقب مانده  کارگران  برای  و 
دشمنان را که به ِسمت دوستان آن ها به میدان 
می آیند و گاهی هم صمیمانه به میدان می آیند 
بشناسند. بدترین ـ بدان علت اســـت که در 
دوران پراگندگی و تزلزل، در دورانی که جنبش 
ما تازه دارد سروصورت به خود می گیرد چیزی 
آسان تر از آن نیست که جماعت را عوام فریبانه 
تلخ ترین  بعـــدها  که  ســوق دهند  راهی  به 
آزمایش ها می تواند وی را به خطای خویش آگاه 
سازد. به این جهت است که شعار کنونی یک نفر 
سوسیال دموکرات روس باید مبارزۀ قطعی خواه 
به درجۀ عوام فریبی  باشد که  "سوابودا"  علیه 
تنزل می نماید و خواه بر ضـد "رابوچیه دلو"که 
نیز به درجۀ عوام فریبی تنزل می نماید.« )لنین ـ 

مجموع آثار و مقاالت ـ چه باید کرد ـ صفحۀ 120( 

    جای بدبختی این جاست که عوام فریبان وطنی 
ما بعد از »تلخ ترین آزمایش ها« به »خطای شان 
از همه شکست ها  بعد  نگردیده اند. آن ها  آگاه« 
نتوانســتند درک کنند که این همـــه  هنوز 
شکست ها ناشی از "مشــی" و "ایدیولوژی" 

شان می باشد. 

    اصول مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی 
به ما می آموزد که هیچ ایدیولوژی مستقلی در 
به  ماورای طبقات و جنبش های آن ها نمی تواند 
میان آید. در این جا فقط این مسأله مطرح است، 
انقالبی،  ایدیولوژی  یا  ایدیولوژی ارتجــاعی  یا 
»بدیل سومی« نمی تواند وجود داشــته باشد. 
»بدیل سوم« یعنی نه ایدیولوژی ارتجاعی و نه 

هم ایدیولوژی انقالبی! 

اسالمیست ها چنین استدالل می نمایند که:

»اسالم بین ســرمایه داری و سوســـیالیزم راه 
اعتدال را می پیماید« و شعـار خمـــینی مبنی 
بر »نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسـالمی!« بر 
همین پـایـه اسـتـوار بـود.  بـنـا بـه قـول 

لنین: 

    »بدین جهـت هرگونه کم بهادادن به ایدیولوژی 
جســــتن  دوری  هرگونه  و  سوسیالیســتی 
ایدیـــولوژی  تقویت  معــــنای  به  آن  از 

بـــــورژوازی ]و در کل[ ایدیولوژی 
ـ  کرد  بـایـد  )چـه  است.«  ارتجـــاع 

صفحۀ 50(

    هرگاه ایدۀ سوســیالیزم با جنبش 
کارگری و توده هــای ستم دیده ادغام 
نشود، خواهی نخواهی جنبش کارگری 
راه رفرم و پارلمـــانتاریزم را در پیش 

می گیرد. لنین می نویسد: 

اندازه جـــنبش      »بدین جهت هر 
سوسیالیسـتی در یک کشور جوان تر 
باشد، به همان درجه نیز باید با شدت 
بیش تری علیه کلیه تالش هاای که برای 
تحکیم ایدیولوژی غیرسوسیالیستی به 
کار می رود، بـه مـبـارزه بـرخـاسـت 
قـاطـعــــیـت  بـا  را  کـارگـران  و 
بـیـش تـری از ناصـــحان بــدی که 
هوراکشان بر"پر بها دادن عنصــــر 
آگاه" و غیره می تازند برحذر داشت.« 

)چه باید کرد ـ صفحۀ 53(

    ب : پیش نهاد وحــــدت و باور 
نداشــتن به تیوری انقالبی:

"بامداد" می گوید که: »در شرایط      
موجود به تر اســـت که راه های بیرون 
جست وجو  را  کنونی  بن بست  از  رفت 
مســاعد  را  اتحاد  زمینه های  و  کنیم 
و  بیکران  دریای  به  قطره ها  تا  سازیم 
خروشــان مــبدل گردد و خـنجرها 
را به ســوی دشمنان مردم و سرزمین 
ما حواله کنیم، این اســت وظیفۀ یک 
کمونیست انقالبی. نوحه سرایی به یاد 
پراتیک  بدون  هم رزمان شان  مجید...و 
و  نمی کند،  دوا  را  دردی  هیچ  انقالبی 
انقالبی بدون  چنان چه گفته اند تیوری 

عمل انقالبی چیز بیهوده است.«

از این پیش نهاد قدردانی      نمی توان 
کمونیسـت  حزب  ننمود.  تشــکر  و 
)مائوئیست( افغانستان بر این امر جداً 
از همــه  راه  این  در  و  دارد  پافشاری 
ارگان  جاوید  شعــلۀ  است.  پیش گام 
مرکزی حزب کمونیســت )مائوئیست( 
افغانستان گویای این حقیقت اســت. 
ما جداً باور داریم که وحدت امر بزرگ 
و شعار کبیری است که هر مائوئیست و 
باید سرلوحۀ مبارزاتی خویش  انقالبی 
قرار دهد. ولی وحــدت فقط از طریق 
مبارزۀ ایدیولوژیک ـ سیاسی و انتقاد 
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نه  مــیان می آید.  به  از خود  انتقاد  و 
با گذشت تیوریک و پرنسیب فروشی. 

    اما در طرح وحــدت ظاهری که از 
یک  هم  باز  گردیده  مطرح  طرف سند 

عوام فریبی وجود دارد. 

    اول این که مدت دوســال یکی از 
اعضای حزب کمونیست )مائوئیسـت( 
افغـانستان در غـرب کشــور با یک 
تن از کادرهای یک بخش )فراکسیون( 
"ساما" دیدوبازدید داشت و در حین 
ما  رفیق  حــرف های  او  دید،  دیدوباز 
غیرعمده  و  عمده  تضاد  بر  مبنی  را 
سرزنش  را  "ولید"  حتی  و  پذیرفت 
تضاد عمده غلط   مورد  در  که  می نمود 
مرتبه  چندین  رفقا  و  می کند  نویسی 
این  از  تا  اند  ساخته  خاطرنشان  او  به 
کارها دست بردارد، اما هنوز خودسری 
که  ساخت  وانمود  طوری  او  می کند. 
دیگر با "ولید" نیست و دیگر مقاالت 
شان به ســـــایت رزمندگان ارسال 
نمی گردد، بل که به سایت خروش رعد 
می افتد. او حتی از تسلیمی "ساما" در 
تا  خواسته  گفت  و  کرد  صحبت  هرات 
"احمد" را از تسلیمی بکشد و به ایران 
انتقال دهد. او توضیح داد که چه گونه با 
احمد هم راه چهل نفر از کابل به هرات 
رژیم  هرات  هوایی  میدان  از  و  آمدند 
را  آن ها  چه گونه  روس ها  دست نشاندۀ 
تا شهر هرات با تانک ها اسکورت نمود. 
او گفت که هم راه چهل نفر هم صحبت 
را  "ساما"یی ها  شدن  تسلیم  و  کردم 
در جبهۀ هرات به ایشان توضیح دادم 
و از آن ها خواستم تا به منجالب نروند، 
اما رفتند. او گفت که "احمد" خواست 
تا مرا نیز به جبهه ببرد که با او نرفتم 
عسکری  به  و  کابل  برگشتم  دوباره  و 

رفتم. 

او  از  مرتبه  چــــندین  ما  رفیق      
درخواست نمــود تا یک جلسۀ رسمی 
)مائوئیست(  کمونیست  حــزب  بین 
برگذار  آن ها  فراکسیون  و  افغانستان 
صحبت  روز  موضـوعات  روی  و  گردد 
دفعه  هر  "ساما"  کادر  این  گـردد. 
آماده  رفقا  روحیۀ  هنوز  که  می گفت 
نیست و کوشش می کند تا روحیۀ رفقا 
تا  خواست  ما  رفیق  از  سازد.  آماده  را 
از  رفقا  روحیۀ  ســاختن  آماده  حین 
موضع گیری علیه "ســاما" در شعلۀ 

جاوید خودداری شود. ما هم این پیش نهاد را به 
خاطر ضرورت تدویر جلسۀ رسمی پذیرفتیم، اما 
در ظرف دوسال هیچ نشانه ای از آمادگی گرفتن 
کمونیست  حزب  با  جلسه  گرفتن  برای  آن ها 
دفعه  یک  نشد.  دیده  افغانستان  )مائوئیست( 
"ساما"  کادر  این  بود،  آمده  کابل  ما  رفیق  که 
از رفقایش  تا مقداری مواد  از رفیق ما خواست 
گرفته و برایش برساند که این کار صورت گرفت. 
حینی که یک تن از روابط "ساما" مواد را به رفیق 
ما تسلیم نمود. رفیق ما از وی خواست که با یک 
تائید  با  او  بگیرد،  تماس  منطقه  در  دیگر  رفیق 
این پیش نهاد گفت:»شما با ... صاحب موضوع را 
در میان بگذارید، هر چه ... صاحب گفت همـان 
کار را می کنیم« این موضوع با "... صاحب" در 
میان  به  رابطه ای  چنین  اما  شد،  گذاشته  میان 
نیامد. حینی که یکی از تسلیم طلبان از اروپا به 
افغانستان می آید و به غرب کشور می رسد فوراً 
"... صاحب" دو نفر را از کابل می خواهد و با آن 
مسأله  این  می گردند.  مذاکره  وارد  تسلیم طلب 
نویسندۀ  وحدت  طرح  که  است  آشکار  کاماًل 
"ساما"  تسلیم طلبان  با  اول  قدم  در  ســند 
تسلیم شدگان  )از  گوناگون  بخش های  تا  است 
بعد  و  نماید  جمع  را  "ساما"  تسلیم طالبان(  تا 
با بقیۀ تسلیمی ها و تســـلیم طلبان در صورت 
 ..." گردید  معلوم  طوری که  شود.  متحد  امکان 
صاحب" هم بیش از همه تسلیم طلب است، زیرا 
که او اوالً در غرب کشور اسناد تسلیم طلبان را 
پرنت نموده و توزیع می نماید و ثانیًا از نقِد شعلۀ 
جاوید علیه تسلیم طلبی "ساما" ناراض گردیده 
و متن اصلی "دشـــــنام نامۀ" جناب "احمد 
انداخته و آن  را در سایت مربوطه اش  برومند" 
را پرنت نموده در منطقه اش توزیع نموده است. 
لذا موضعی که علیه تسلیم طلبی "ساما" داشته 
دروغ بوده و درین مورد به نیرنگ بازی پرداخته 

است. 

)مائوئیست(  این که حزب کمونیســت      دوًم 
افغانستان یقین دارد که وحـــدت از طـریـق 
مبارزۀ ایدیـولـوژیک ـ سیـاسـی بـه دسـت 
به  طریق  این  از  وحدت  هرگاه  مـی آیـد. 
دســـت آید موجب استحکام و گسترش حزب 
و  از طریق گذشت ها  اگر  و  کمونیست می گردد 
سازش کاری ها صورت گیرد در آن صورت باعث 
تضعیف روحیۀ رزمندگی و فساد ایدیولوژیک ـ 
سیاسی می گردد. مبارزۀ ایدیولوژیک- سیاسی 
مبارزۀ  بازتاب  کمونیست  حزب  درون  در  حتی 
طبقاتی در درون جامعه و مبارزه بین کهنه و نو 
است. حفظ خصـلت پرولتری یک حزب مربوط 
و  غیرپرولتری  علیه مشی های  آن  مــبارزۀ  به 
نفــوذ ایدیولوژی های ارتجـــاعی )بورژوایی، 

خرده بورژوایی و حتی فیودالی( است. 
مبارزات  در  کمونیست  حزب  یک  اگر 
تن  سازش  به  خویش  حــزبی  درون 
دهد در جــامعه نیز به سازش طبقاتی 
تن خواهد داد. "ساما" در این عرصه 
دارای تجـارب تلخی است که سراسِر 
حیات سـیاســـی آن را در برگرفته 
و  تسلیمی  عملی  و  نظـری  عواقب  و 
تسلیم طلبی طبقـاتی و مــــلـی را 
بـرای آن سازمان بار آورده است. لنین 

با صراحت اعالم نموده که: 

کبیری  شعار  و  بزرگ  امر  »وحدت      
است! امـــا طبقۀ کارگر به وحــدت 
مارکسیست ها نـیاز دارد نه به وحدت 
مارکسیست ها با دشــمنان و تحریف 
 کنندگان مارکسیزم.« )لنین ـ کلیات ـ جلد 

20 ـ  صفحۀ 11(

    امروز در جامعۀ افغانستان به خوبی 
مشاهده می کنیم که از نظر شــجاعت، 
علیه  کینۀ عمیق  و  فداکاری  مقاومت، 
کم بودی  پوشالی  رژیم  و  اشغال گران 
یک  رهبری  بدون  توده ها  اما  نیست، 
طور  به  نمی توانند  کمونیســت  حزب 
کامل از این کیفیات برای پیـــروزی 
استفاده نمایند. چـرا در ظرف 18 سال 
نیروهای کمونیست و انقالبی نتوانسته 
اند در جنگ مقاومـــت مـلی مردمی 
و انقالبی شرکت نمــایند و توده ها از 
چنین رهبری در جنگ مقاومت محروم 
اند؟ پاسخ این ســوال را از زبان لنین 

می شنویم: 

    »در حقیقت امر هم تا کنون کسی 
گویا شکی نداشته اســـت که نیروی 
جنبش امروز در بیداری تــوده ها )به 
آن  ضعف  و  صنعتی(  پرولتاریای  ویژه 
ابتکار  روح  و  آگاهی  نارســـایی  در 
در رهبران انقالبی است.« )لنین ـ مجموع 

آثار و مقاالت ـ چه باید ـ صفحه 83(

توسط  افغانســتان  اشغال  از  بعد      
اشغال گران امپریالیســـت به رهبری 
و  تســـلیمی  موج  امریکا  امپریالیزم 
قدرت ســربلند  تمام  با  تسلیم طلبی 
فقط  تسلیم طلبان  و  تسلیمی ها  نمود. 
چشم به لطف و مرحــمت اشغال گران 

دوخته و معتقداند که اشغال گران: 

بورژوازی  و  آباد  را  ویران  »کشور      
و  می دهـد  رشــد  را  کارگر  طبقۀ  و 
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دموکراسی را در کشور رونق می دهد و 
کمونیست  ایجاد حزب  برای  را  شرایط 

آمده می سازد.« 

    آن ها که با این کشـف محیرالعقول 
نه تنها با تمام قدرت به خــراب کاری 
علیه حزب کمونیست )مائوئیســـت( 
افغانستان پرداخته اند، بل که خــواهان 
آنند که تا زمان آبادی کشور ویران شده 
و رشد بورژوازی و طبقۀ کارگر و رونق 
نباید  اشغال گران  طرف  از  دموکراسی 
کمونیستی  کاروپیکار  و  شعارها  دنبال 
رفت. آن ها با این دیدگاه به نفی عنصر 
آگاه و پیش آهنگ رسـیده اند و تالش 
می ورزند زیر نام پراتیک از تیوری من 
درآوردی که هیچ گونه پایۀ مادی ندارد 
بحث شان  قسمت  این  به  نمایند.  دفاع 

توجه نمایید:

    »به نظر من درســت آن اســـت که 
معیار حقیقت اســت،  پراتیک، که  به 
یاد  به  نوحه ســرایی  گردد....  استناد 
پراتیک  بدون  مجید... و هم رزمان شان 
و  نمی کند  دوا  را  دردی  هیچ  انقالبی 
بدون  انقالبی  تیوری  گفته اند  چنان چه 

عمل انقالبی چیز بیهوده است.« 

معیار ســنجش حقیقت      دقیقًا که 
پراتیک اجتماعی اســــت. اما هدف 
نویسندۀ سند به معنای چشم پوشی از 
نقش تیوری اســت. ختم جملۀ فوق به 
خوبی بیان کنندۀ اهداف نویســنده در 
بی اهمیت تلقی نمـــودن نقش تیوری 
مشاهده  به خوبی  فوق  گفتۀ  در  است. 
می شـــود که نویســنده نمی خواهد 
وابســتگی تیوری و پراتیک اجتماعی 
باهم را درک کــند. به این طــریق به 
دنبال ماتریالیزم تخیلی قبل از مارکس 

گام برمی دارد. 

)مائوئیســت(  کمونیســت      حزب 
افغانستان باورمند اســت که تیوری از 
و  می گـــیرد  سرچشـــمه  پراتیک 
در پیوند با پراتیک رشــد می یابد. به 
همین طریق پراتیک بدون تیوری چون 
آب هرزی است که سـمت معینی ندارد 
و شــناخت ما را از یک پدیده ژرفا و 
که  داریم  باور  ما  نمی بخشـد.  جهت 
رهبری انقالبی از مـــیان توده ها و در 
می آید  وجود  به  توده ها  مبارزۀ  جریان 
ایشان  مبارزۀ  و  توده ها  با  پیوند  در  و 

توده ها  جنبش  رهبری،  بدون  اما  می کند،  رشد 
یک جنبش خود به خودی است که سمت نیافته 
انقالبی  و ضد  ارتجاعی  در سیستم  نتیجه  در  و 
مستعمراتی- نیمـه فیودالی حاکم حل می گردد.   

    مائوئیست ها هیچ گاه تیوری و پراتیک را از هم 
جدا بررسی نمی کنند، بل که معتقداند که هر دو 
در پیوند تنگاتنگ باهم قرار دارند، همان طوری 
در  و  نیست  موجود  تیوری  پراتیک  بدون  که 
جنبش  هیچ  انقالبی  تیوری  »بدون  عین حال 
ندیدن  و  یکی  دیدن  ندارد.«  وجود  انقالبی 
متافیزیزم  به  و  بوده  مطلق  ذهنی گری  دیگری 

می انجامد. 

توأم  انقالبی  پراتیک  با  هرگاه  تیوری   ...«     
نگردد، چیز بی موضوعی خواهد شد، همان طوری 
پرتو  بـا  را  خویشتن  راه  اگـر  نیز  پراتیک  که 
تیوری انقالبی روشن نکند کور و نابینا می گردد.« 

)استالین ـ "در بارۀ اصول لنینیزم" قسمت 3(    

    مائوتسه دون گفته است که اگر چه پراتیک در 
مجموع بر تیوری الــویت دارد، ولی این رابطه 

در زمان هاای معکوس می گردد:         

شود  انجام  وظیفه ای  است  قرار  که  »زمانی      
بـرنـامـه  اسلوب،  هدایت کننده،  خط  هنوز  اما 
عمده  مسئلۀ  ندارد،  وجود  آن  برای  سیاست  یا 
روی  بر  تصمیم گیری  از  عبارت  تعیین کننده  و 
یک خط ره نما، اسلوب، برنامه یا سیاست است.« 

)مائوتسه دون ـ دربارۀ تضاد- تأکید از ماست(   

    در این جا به خوبی دیده می شود که مائوتسه دون 
به  که  و سیاست  تیوری  اهمیت خط،  به  شدیداً 
واقعیت  به  می تواند  و  دارد  تعلق  آگاهی  مقولۀ 
مادی پراتیک انقالبی تبدیل شود تکیه می نماید.

وابستگی  بر  مائوتسه دون  طوری که  همان      
کمونیست  دارد، حزب  تأکید  پراتیک  به  تیوری 
رابطه  که  است  معتقد  افغانستان  )مائوئیست( 
می دهد  تشکیل  را  تضادی  روبنا  و  زیربنا  میان 
که در مجموع زیربنا جنبۀ عمده را دارا می باشد. 
جنبۀ  روبنا  می تواند  مشخص  شرایط  در  ولی 
نقش  روبنا  این  بر  عالوه  نماید.  اختیار  را  عمده 

محرک را در تغییر زیربنا بازی می کند.

مسایل  جملۀ  از  فوق الذکر  مطروحۀ  مسایل      
مائوئیستی  لنینیستی-  مارکسیستی-  اساسی 
است که »بامداد«و شرکاء بویی از آن نبرده اند. 
بنا به عـــــدم درک این مســئله است که تا 
کــنون از یک خط ســیاســـی مدون انقالبی 
برخوردار نیستند. تدوین یک خط انقالبی بدون 
لنینیستی-  مارکسیستی-  ایدیولوژی  آموزش 

مائوئیستی امکان پذیر نیست. به همین 
علت است که لنین روی آموزش تأکید 

مکرر می نماید:

    »ما باید به هر قیمتی که شده در این 
راه گام برداریم، که نخسـت بیاموزیم، 
ســپس بیاموزیم و بازهم بیاموزیم، و 
اطمینان  آن گاه آن قدر پیش رویم که 
حاصل کنیم که آموختن، یک واژه مرده 
نباشد، بل که قسمتی از خود وجود ما و 
زندگی  متشکلۀ  اجزای  از  جزئی  کاماًل 
اجتماعی ما باشد.« )لنین ـ مقالۀ به تر، اگر 

چه کم تر(       

بیان  ایدیولوژیک- ســیاسی      خط 
و  بـوده  طبقـاتـی  جهان بینی  فشردۀ 
از طریـق پـیـش بـرد مبارزۀ طبقاتی 
و  سیاسی  قدرت  تســـخیر  که  است 
میسر  کمونیزم  به ســـوی  پیش رفت 
و  کارگر  طبقۀ  جــنبش  هرگاه  است. 
رهبری  تحـــت  ستم دیده  توده های 
حزب کمونیســت قرار نداشـته باشد، 
سـیاست  و  روش ها  بورژوایی،  اهداف 
بورژوایی بخواهی نخواهی جــای آن را 

می گیرد.

    طبقۀ کارگر و توده هــای ستم دیده 
فقط تحت رهبری حزب کمونیســـت 
اعمال  با  را  ارتجاعی  دولت  می توانند 
دیکتاتوری  و  درهم شکنند  قهرانقالبی 
طبقاتی شان را تأســــیس نمــایند. 
است  کمونیســت  حزب  فقط  و  فقط 
که در سراسر تاریخ جنبش بین المللی 
قاطع  مبارزۀ  و  فاصل  خط  کمونیستی 
میان مارکسیزم و رویزیونیزم را ترسیم 
می نماید و همین امروز هم چنین است.  

    کل کار حزب ما عبارتست از مبارزه در 
زمینه های تیوری و یا عملی و یا آماده 
اشغال گران  علیه  مبارزه  برای  شدن 
امپریالیسـت به رهـــبری امپریالیزم 
اشغال گر امریکا، رژیم دسـت نشانده و 
به عنوان دشمنان  اشغال گران داعشی 
عنوان  به  طالبان  علیه  مبارزه  و  عمده 
دشمن غیرعمده. البته حزب ما هیچ گاه 
فراموش نمی کند که بدون مبارزه علیه 
رویزیونیزم، تسلیم طلبی و انحالل طلبی 
و  با دشمنان عمده  را  مبارزه  نمی توان 
ضمنًا دشمن غیر عمده به طور احسن 

پیش برد.
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5ـ  تحلیل مشـخص از اوضاع 
مشـخص چیسـت؟

    لنین گفته است که: »تحلیل مشخص 
زندۀ  روح  و  جوهر  مشخص  اوضاع  از 
بدان  گفته  این  است.«  مارکسیزم 
مارکسیســتی-  تیوری  که  معناست 
عام  طور  به  را  مائوئیستی  لنینیستی- 
فرا گیریم و در شرایط مشخصۀ کشور 
خود به کار بندیم. مائوتسه دون به طور 
دقیق این گفتۀ لنین را درک کرد و در 

اوضاع کشور چین به کار بست. 

اکتوبر رهبری  انقالب 1917  از  قبل      
بورژوازی  دوش  به  دموکراتیک  انقالب 
اعالن  به صــراحت  مائوتسه دون  بود. 
نمود که بعد از انقالب اکتوبر بورژوازی 
دیگر قادر به رهبری انقالب نیســـت 
دموکراتیک  بورژوا  انقالب  رهبری  و 
پیش آهنگ  حزب  و  پرولتاریا  دوش  به 
زمان  آن  از  مائو  دارد.  قرار  پرولتاریا 
ـ  مارکسیزم  عام  تیوری های  بعد  به 
چین  مشخص  شرایط  در  را  لنینیزم 
به  نوین  دموکراتیک  انقالب  شعار  زیر 
کار بســت. از آن زمان به این ســو 
انقالب  برای  مؤلفه  دو  فقط  جهان  در 
وجود دارد، یکی انقالب سوسیالیستی 
در کشورهای پیش رفتۀ سرمایه داری و 
نـویـن  دموکراتیک  انقــالب  دیگری 
ـ  مســتعمــــره  کشـــورهای  در 
نیمـه  کشـورهای  یا  و  فیودالی  نیمه 
راه  نیمه مســتعمراتی.  فـیـودالـی- 
سوم و »بدیل ســومی« به اصـــطالح 

انقالبی وجود ندارد.

طرح  به  قادر  کمونیســت  حزب      
شرایط  یک  در  صحیح  برنامۀ  و  نقشه 
مشخص نیست، مگر آن که تیوری عام 
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی 
با پراتیک  را فرا گرفته و آن تیوری را 
خود  کشوری  خاِص  شرایط  مشخص 
حـزب  دیگر  عبارت  به  دهد.  تطبیق 
توانست  نخواهد  پرولتاریا  پیش آهنگ 
اســتراتژی و تاکتیک های صحـــیح 
کند  اختیار  مناسبی  سیاست های  و 
مارکسیزم  عام  تیوری های  آن که  مگر 
پراتیک  با  را  مــائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ 

مشخص مبارزۀ طبقاتی و مــبارزات انقالبی در 
شــرایط خاص کشــورش تطبیق دهــد. تنها 
و تنها بدین طریق است که حزب به قانون مندی 
مشی  و  دست یافته  مشخص  شرایط  یک  عینی 

صحیح را اختیار می نماید.

    تیوری انقالبی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم 
سطح  در  پرولتاریا  طبقاتی  مبارزۀ  جمع بندی 
در  را  جمع بندی  این  ما  هرگاه  است.  جهان 
مشخص  »تحلیل  به  قادر  هیچ گاه  نگیریم،  نظر 
این  هرگاه  و  نمی شویم،  مشخص«  اوضاع  از 
قرار  خود  عمل  و  اندیشه  ره نمای  را  جمع بندی 

ندهیم موفق به رهبری توده ها نخواهیم شد. 

    حال »بامداد« و شرکاء تطبیق این جمع بندی 
شرایط  در  را  جهان  سطح  در  پرولتاریا  مبارزۀ 
»فاجعه بار«  و  »خودکشی«  افغانســتان  خاص 
را  سومی«  »بدیل  می خواهند  و  می خـــوانند 
جای گزین جمع بندی مبارزۀ طبقاتی پرولتاریای 
جهان در افغانستان نمایند. »بامداد« این ارتداد 
عمیق ایدیولوژیک ـ سیاسی را »لباس پوشیدن 
مطابق فرهنگ خود« می نامد. »بامداد« و شرکاء 
نمی دانند که »راه سومی«  اصاًل وجود ندارد. فقط 

دو راه وجود دارد: راه انقالب و راه ضد انقالب. 

    »لباس پوشیدن مطابق فرهنگ خود« را فقط 
ملی«  نام »مشی مســقل  زیر  اندیشان«  »تازه 
به  آن  را  باالخره  که  دادند  تبارز  "ساما"  در 
دادند  منفی  تکامل  ملی«  مستقل  »ایدیولوژی 
نغمه  این  هنوز  تا  و  پرداختند  کمونیزم  رد  به  و 
را زمزمه می کنند. این آقازاده ها نه تنها تجارب 
گران بهای پرولتاریای بین المللی را دور انداختند، 
تلخ چهار  تجارب  از  نتوانسته اند  کنون  تا  بل که 
دهۀ گذشته در افغانستان درس بگیرند و نتایج 
تلخ »مشی مســتقل ملی« و »اندیشۀ مستقل 
این  نمایند.  بررسی  انتقادی  دیدگاه  از  را  ملی« 
دزد  که  گریزانند  انتقاد  از  قدر  همین  آقایون 
از  را  از خود  انتقاد  باید  ما  دزدی خود.  از محل 
مائوتسه دون بیاموریم. او گذشته اش را چنین به 

ارزیابی می گیرد:

و  کردم  مطالعه  را  کانفسیوس  گذشته  »در      
شش سال روی چهار کتاب و پنج کالسیک)4( 
گذراندم. من یاد گرفتم که آن ها را از بر بخوانم، 
اما آن ها را نفهمیدم. در آن موقع من عمیقًا به 
کنفسیوس اعتقاد داشتم و حتی مقاالتی نوشتم 
)برای تفســـیر عقاید او(. بعداً به یک مدرسه 
بورژوایی رفتم، به مدت هفت سال. هفت به عالوۀ 

شش می شود سیزده سال.

بورژوازی، علوم       من تمام چیزهای 
طبیعی،علوم اجتماعی را مطالعه کردم. 
یک مقدار تعـــلیم و تربیت به من یاد 
دادند، پنج سال مدرسۀ عادی و دو سال 
مدرسۀ متوسطه، هم چنین اوقاتی را که 
شد.  اضافه  نیز  گذراندم  کتاب خانه  در 
در آن زمان من به دوآلیزم کانت اعتقاد 
پیدا کردم و به خصوص به ایدآلیزم او. 
من اصــاًل یک فیودالیست و در عین 
حال مدافع دموکراسی بورژوایی بودم... 
وقتی به حزب کمونیسـت ملحق شدم، 
به  را  انقالب  می بایست  که  دانســتم 
انجام رسانیم، اما بر ضد چه؟ و چه طور 
دهیم.  انجام  را  کار  این  می خواستیم 
البته مسلم بود که می بایست انقالب را 
بر ضـد امپریالیزم و جامعۀ کهن انجام 

داد.

امپریالیزم  نمی فهمیدم  کاماًل  من      
این که  دربارۀ  است؟  نوع چــیزی  چه 
چه طور می توانســتیم انقالب را انجام 
دهیم هنوز کم فهمیده بودم. هیچ کدام 
یاد  سال   13 طول  در  که  چیزهاای  از 
انقالب مناسب  انجام  برای  گرفته بودم 
بارۀ  در  گفت وگو  ـ  دون  )مائوتسه  نبود...« 

مسایل فلسفه ـ 18 آگست 1964(

به گذشته،  انتقادی  برخورد  این چنین 
اصــولیت و شهــامت کمونیســـتی 
می خواهــد، هر منحــرفی نمی تواند 
گذشتۀ فاجعه بارش را به انتقاد بکشد. 
آن  بیان کننـدۀ  مائوتســه دون  بحث 
است که فقط کمونیست ها و حـــزب 
کمونیســت  می توانند تیوری های عام 
در  را  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم 

شرایط خاص کشور خود پیاده کنند.

»شرایط خاص هر کشــور تعیین کنندۀ 
نوع ویژۀ شکل سازمانی حزب آن کشور 
این تمایز حدود معینی  البته  می باشد. 
خصوصیات،  تمـام  علی الرغـم  دارد. 
شرایط کیفی مبارزات طبقاتی پرولتاریا 
در کشورهای مختلف در جریان مراحل 
مــختلف انقالب پرولتری عالـی ترین 
جـــنبش  برای  را  اهمـــیت  درجۀ 
و  بوده  دارا  بین المللی  کمونیستی 
سازمان  برای  مشترک  اساس  یک 
احزاب کمونیستی در کلیه کشورها به 

    )4(ـ  در میان آثار کالسیک کنفسیوس )چهار کتاب( هستۀ دانسته های نوآموزان را معرفی می کند و»پنج کالسیک« مجموعۀ تقریبًا 
بزرگ از آثار ادبی است. 
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احزاب  رشد  و  تشکیل  می آورد.  وجود 
کمونیست جدید باید بر این مبنا باشد. 
نباید به دنبال ایجاد احزابی با مدل های 
کاماًل جدید بود.« }لنین ـ تز سازمان احزاب 
بین الملل  کنگرۀ  سومین  مصوب  کمونیستی 
ـ   3 صفحۀ  ـ  حزب  اصول  ـ   )1921 )کمینترن 

تأکیدات از ماست{

)مائوئیســت(  کمونیســت      حزب 
افغانستان با صــراحت اعالم مـی دارد 
که بدون ره نمایی گرفتن از جمــع بندی 
مــبارزۀ طبقاتی پرولتاریای بین المللی 
یعنی مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم، 
هر جنبشی که ایجاد شود جنبش خود 
به خودی اســت که به بی راهه کشیده 
می شود و قـادر به آزاد نمــودن طبقۀ 
افغانستان  کارگر و توده های ستم دیدۀ 
از اسـارت نخــواهد بود. بدون تغذیۀ 
مــداوم تیوری از پراتیک مــبارزاتی 
پرولتاریا و توده های ستم دیده، تیوری 
رشد نخواهـد کرد و پاسخ گوی شرایط 

مشخص مبارزه نخواهــد بود.

)مائوئیسـت(  کمونیســت  حزب      
افغانستان اعتقاد راسخ دارد که نه تنها 
و  کارگر  طبقۀ  کمونیست،  حزب  بدون 
توده  های ســـتم کش قادر نیســتند 
نیروی خالقۀ خود را در جهت آزادی و 
پیش رفت کاماًل به کار اندازند، بل که در 
عین حال فقدان ارتباط نزدیک حــزب 
ستم دیده  توده های  و  کارگر  طبقۀ  با 
و  انقالب  و رکود  مایۀ عــدم خالقیت 
مارکسیزم  خالقانۀ  تکامل  است.  حزب 
همین  به  و  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  به 
به  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  تکامل  طریق 
ما  به  مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم 
آموخته که نوســازی حزب کمونیست 
)مائوئیست( افغانسـتان بدون انتقاد و 

انتقاد از خود و دیگران میسر نیست. 

    به همین طریق به ما آمـوزش داده 
شده که باید تمام اســـلوب ناپسند را 
و اســـلوب پسندیده  افگنیم  به دور 
را حفظ کنیم. ما هیچ گاه این ســالح 
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی 
زیرا  گذاشــت.  نخواهیم  زمین  بر  را 
را  توده ها  با  حزب  پیوند  ســالح  این 
به  قادر  را  و حزب  می نماید،  مستحکم 
منطقی می سازد  و  اتخاذ مشی صحیح 
سیاسی  ـ  ایدیولوژیک  انحرافات  از  و 
توده ها  منافع  خالف  جـــهت  در  که 

است، برحذر می دارد.

    »شیوه های رهبری حزب طبقۀ کارگر، چه در 
ارگان ها  و  کمیته ها  میان  ـ  حزب  درونی  روابط 
توده های وسیع  و  میان حزب  رابطه  در  و چه  ـ 
خلق، باید بر مبنای دو اصـــل زیر قرار داشته 
دیگری  و  خاص  به  عام  دادن  پیوند  یکی  باشد: 
ـ  دون  )مائوتسه  توده ها.«  با  رهبری  دادن  پیوند 

دربارۀ بعضی مسایل مربوط به شیوه های رهبری.(

    این اصل اساسی مائوئیستی را هیچ گاه آقای 
به همین  ببینند،  » و. آئیژ« و شرکاء نمی توانند 
علت است که از حزبیت به بهانۀ عدم موجودیت 

شرایط مناسب روی برمی تابند.

    رهبری مارکسیستی- لنینیستی- مائوئیستی 
عمـــل  فوق الذکر  اصل  دو  مبنای  بر  همیشه 
مارکسیستی-  عام  ایدیولوژی  یعنی  می نماید، 
لنینیستی ـ مائوئیستی و تطبیق آن در شرایط 
خاص کشور خود. اما رهبری ذهنی و بروکراتیک 
جدا  خاص  از  را  عام  تا  می نماید  تالش  همیشه 
نموده و با ترویج ایده های من درآوردی به بهانۀ 
این که شرایط برای ایجاد حزب کمونیست مساعد 
»ایدیولوژی  و  ملی«  مستقل  »مشی  به  نیست 
مسـتقل ملی« می پردازند و یا این که به التقاط  
رهبری ای  چنین  این  مـــی آورند.  روی  گرایی 
هیچ گاه قادر نیست در تحت هر شرایط وظایف 

محولۀ خویش را به طرز صحیح عملی نماید. 

افغانستان و رد و      بحِث شرایط عقب ماندگی 
انکار افکار کمونیستی در افغانستان امری نیست 
این  باشد.  افغانستان مطرح گردیده  در  تازه  که 
روسیه  انقالبی  جنبش  شرایط  در  حتی  موضوع 
انحالل طلبان  گردید.  مطرح  پلخانف  طرف  از 
و  افتاده اند  راه  به  پلخانف  دنبال  به  امروزی 
می گویند که شرایط برای ایجاد حزب کمونیست 

در افغانستان عقب مانده مهیا نیســـت.  

 طوری که همه مــیدانیم پلخــانف از پیــروان 
برجســتۀ کارل مــارکس و فـریدریش انگلس 
او  بود.  علمی  ســـوسیالیزم  بنیان گــذاران 
زمانی مبلغ برجستۀ مارکسیزم و فرد با صالحیت 

در جنبش سوسیالیستی روسیه بود.

مارکسیست های  نخستین  جمله  از  پلخانف      
روسیه بود که آثار برجسته در فلسفه، ادبـیات، 
هنر، تـاریخ، تیوری های اجتماعی و اندیشه های 
اجتماعی به جامعۀ روسیه ارائه نمود. او بسیاری 
مقاالت ارزشـــمند بر ضـــد اپورتونیست ها، 
ماخیست ها و ناردونیک ها نوشته است. لنین در 

مورد پلخانف می نویسد: 

به جا است توجۀ اعضای جوان حزب را   ...«    
بدون  نمی توانید  شما  که  کنم  جلب  نکته  بدین 

و  پلخانف ـ   آثار فلسفی  مطالعۀ کلیه 
منظور من آموختن آن هاست ـ امیدوار 
و  واقعی  کمونیست  یک  به  که  باشید 
آگاه تبدیل شوید، زیرا در هیچ کجای 
دنیا دربارۀ مـارکسیـزم به تر از آثار او 
نوشته نشده است.«  با آن هم پلخانف 
از جنبش انقالبی روسیه طرد شد، چرا؟

پلخانف،  شدن  طرد  اساسی  علت      
ناتوانی اش در فهـــم گوهـــر عصـر 
مارکسیزم  خالق  کاربرد  و  امپریالیزم  
در شرایط روسیه بود. علت دیگر طرد 
شدنش اقامت طوالنی مدت او در خارج 
اقامت طوالنی مدت  این  بود.  از کشور 
باعث جدایی او از جنبش انقالبی روسیه 
تجربۀ  تنها  نه  که  شد  سبب  و  گردید 
مثبت انقالبی سوســــیال دموکراسی 
غربی، بل که فساد رهــبران بین الملل 
دوم را نیز که با او حشر و نشر زیادی 
داشت به خود جـــذب کند. همۀ این 
عوامل باعث نااستواری پلخانف و منبع 
اشتباهات و انحرافات وی از مارکسیزم 
گردید. این انحرافات باعث گردید که او 
به این تبلیغات در روســیه بپردازد که 
فاقد »سطح  و  چون روسیه عقب مانده 
فرهنگی« الزم برای ســـــوسیالیزم 
انقالب سوسیالیستی  لذا شـعار  است، 
در روسیه یک شــعار میان تهی است. 
این عقیده مــنجر به نپذیرفتن انقالب 
کبیر سوسیالیستی اکتوبر از جانب وی 

گردید. 

    اینک در کشور اشغال شدۀ افغانستان 
توسط ابرقدرت امپریالیستی جــهان و 
شـرکـایـش، کسانی یافت می شــوند 

و می گویند: 

افغانستان عقب مانده" شرایط      »در 
برای مــوجودیت و فعـــالیت حـزب 

کمونیست آماده نیست.« 

    همین انحراف عمیق ایدیولوژیک ـ 
سیاسی، آن ها را به این نتیجه رسانده 
شعار  و  کمونیســت  حزب  »ایجاد  که 
جنگ مســلحانه در افغانستان« شعار 
میان تهی اســت. همین عقیده منجر 
ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  نپذیرفتن  به 
گردیده  ایشــان  جانب  از  مائوئیزم 
اســت. این شایعات از طرف چند نفر 
و  اروپا  در  "ساما"  سابقۀ  کادرهای  از 
کانادا دامن زده می شــــود. علت این 
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سیاسی  ـ  ایدیولوژیک  عمیق  انحراف 
همان دو علتی است که پلخانف به آن 
دچار شده بود. یکی درک ناقص آن ها 
از عصر امپریالیزم و انقالب پرولتری و 
لنینیزم-  مارکسیزم-  خالقانۀ  کاربرد 
مائوئیزم در شــرایط خاص افغانستان 
در  مدت شان  طوالنی  اقامــت  دوم  و 
از  بیش  است.  امپریالیستی  کشورهای 
سه دهه اســت که آن ها در کشورهای 
زندگی  کانادا  و  اروپا  امپریالیســـتی 
می کنند، بدون چون و چرا تحت تأثیر 
افکار انحرافی انحــالل طلبان اروپایی 
دو  همین  و  اند  گرفته  قرار  کانادایی  و 
دلیل باعث گردیده تا به مخــــالفت 
و طرح شعار  ایجاد حزب کمونیست  با 
مغاک  به  و  برخاسته  مسلحانه  جنگ 
پارلمانتاریزم سقوط کنند. آن ها از یک 
طرف به مخالفت علیه حزب کمونیست 
برمی خیزند و از طرف دیگر مارکسیزم- 
لنینیزم و گاهی اوقات اندیشــــــۀ 
مائوتسه دون را بر زبان می آورند. دلیل 
این درهم اندیشی سیاســـی آن است 
ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  که می خواهند 
مائوئیزم را در التقاط با  سایر نظام های 
فلسفی ارتجــاعی گویا تکمیل کنند. 
فرهنگ  مطابق  پوشیدن  »لباس  بحث 
خود« همین شم "پویا" را با خود دارد.

    جالب این جاست که "بامداد" ما را 
متهم می کند که جــای مبارزه دشنام 
را پیشه نموده ایم. به این گفته توجـه 

کنید: 

»دوست یا دوســتان گـــــــرامی! 
او  رزمان  و هم  مجید  به  این قدر  وقتی 
او  نوشته های  و  آثار  هستید،  باور مند 
در  مجید  آیا  باشید؟  خوانده  باید  را 
علیه حتی  رکیک  دشنام های  از  جایی 
دشمنان سِر خود استفاده کرده است؟ 
یا کسانی بسیار مؤدبانه و  وقتی کسی 
که  می دهــد  پیام  شما  به  احترامانه 
زیادی  می نویسید شمار  که  حرف هاای 
می کند.  مواجه  جدی  خطــرات  با  را 
به اصــــالح کار خود  به جای آن که 
دشنام نامه ای تان  غلظت  به  بپردازید، 
بودن  این کجای کمونیست  می افزائید. 
نباید  "کمونیست"  واژه  ـ  )بامداد  است؟« 
چاشنی خزعبالت نویسی شود ـ صفحۀ دوم « 

تأکید از ماست(
»به  ما  بلی!  می گوئیم  جواب  در      
او«  هم رزم  جان باختگان  و  مــجید 

به مثابۀ  را  یاد آن ها  احترام قایل هســـتیم و 
مترقی علیه  مقاومت  و  مبارزه  راه  جان باختگان 
سوسیال امپریالیزم شوروی و مزدوران آن گرامی 
می داریم. اما بگذارید صریحًا برای تان بگوییم که 
این باورمندی ما به مجید و هم رزمان سامایی اش 
ایدیولوژیک- سیاسی  باورمندی همه جانبۀ  یک 
و خطی نیســت و دلیل آن هم این است که ما 
او را خوانده ایم و به دقت هم  آثار و نوشته های 
خوانده ایم و در هر موردی که آن اسناد را قابل 

نقد دیده ایم مورد نقد قرار داده ایم.  

    مثاًل ما اعالمیۀ تأسیس "ساما" را، که به قلم 
و  خوانده ایم  است،  شده  نوشته  مجید  زنده یاد 
آن را مـدت هـا قـبـل، در زمـان فـعـالـیـت 
"هســتۀ انقالبی کمونیســت های افغانستان" 
را  نیز نقد مذکور  نقد کرده ایم و در همان زمان 
اسناد  مجموعۀ  در  نقد  این  کرده ایم.  منتشر 
و  کمونیست ها  انقالبی  هستۀ  غرجستان،  بخش 
سازمان کمونیست های انقالبی افغانستان، تقریبًا 
شعلۀ  تحریریۀ  "هیئت  توسط  قبل،  ســال  دو 
جاوید" مجدداً باز تکثیر گردیده اســـت. نقد 

مذکور مبتنی بر نکات ذیل است:

    1 ــ  اعالمــیۀ تأسیس "ســـاما" در یک 
کنفرانس بحثی که هــدف آن بحث روی مسایل 
ایدیولوژیک- ســیاسی مطروحه در "کمـــیتۀ 
سازمان،  تأســیس  نه  و  بود  تیوریک"  تحقیِق 
به صورت عاجل سرهم بندی و منتشر گردید، در 
ایدیولوژیک- سیاسی متذکره  حالی که مسایل 
کماکان حل ناشده و فیصله ناشده باقی مانده بود. 
به همین جهت اعالمیۀ مذکور اجباراً مضمون و 
شکل یک اعالمیۀ التقاطی، شامل ســه خط به 
بخِش  )خط  لنینیستی  مارکسیستی-  اصطالح 
)خط  دموکراتیک  خط  هادی  محمودی(،  فقید 
تازه  )خط  اسالمیستی  خط  و  مجید(  زنده یاد 
اندیشان یا چهار گروه متحده یعنی خط مشترک 
و  اشرف  محفل  شاه پور،  محفل  هرات،  محفل 

محفل پویا- دادفر( را به خود گرفت. 

    2 ــ  در اعالمیۀ تأسیس "ساما" گفته شده 
است که: 

سدی  مثابۀ  به  را  اسالم  روس  »امپریالیزم       
ما  مردم  ملی  هویت  امحای  سیاست  برابر  در 
داده  قرار  تعارض  مورد  روس  امپریالیزم  توسط 
شده  مواجه  اسالم  لوای  زیر  ملی  مقاومت  با  و 

است....« 

    این جمله نشانه ای از خط "تازه اندیشان" در 
"اعالمیه" است و این نشان می دهد که "ساما" 
از همان ابتدای تأسیس خود گنجایش خط "تازه 

اندیشان" اسالمیست را در خود داشته است. 

    درین جا باید  تذکر داده شود که حتی 
"قیوم رهبر" نیز مطلب مذکور را قبول 
سخن رانی هایش  از  یکی  در  و  نداشت 

صریحًا بیان داشته است که: 

    »اسالمــی بودن، خصـلت مقاومت 
مردم ما ضــد امپریالیزم روس نیست، 
مقاومت  خصلِت  بودِن،  اسـالمی  بل که 
خودبه خودی مردم ما ضــد امپریالیزم 

روس است.« 

    معنی این جمله آن است که "ساما" 
مقاومت  مقابل خصلت  در  نیست  ملزم 
امپریالیزم  علیه  ما  مردم  خودبه خودی 
روس ســرخم نماید، بل که باید آن را 

سمت وسوی آگاهانه بدهد. 

"ساما"  تأســیس  اعالمیۀ  ــ    3    
دارای خط حزبی نیست. اعالمیۀ مذکور 
موضوع تشکیل حزب کمونیست را کاًل 
به فراموشی ســپرده است و در حالی 
که حزب وجود ندارد، موضوع تشکیل 
"جبهۀ ملی آزادی بخش" را به عنوان 

وظیفۀ عاجل مطرح کرده است.

قـــدرت های  از  کردن  یاد  ــ   4     
امپریالیستی غرب به عــنوان "جهان 

آزاد". و غیره و غیره. 

مجموعۀ  "به  می توانند      خوانندگان 
انقالبی  اسناد بخش غرجستان، هستۀ 
کمونیست های  سازمان  و  کمونیست ها 
مکمل  نقد  و  نمایند  مراجعه  انقالبی" 
مذکور و سایر مباحث را در آن مطالعه 

نمایند. 

    هم چنان ما "برنامۀ ساما" را، که ایضًا 
توسط زنده یاد مجید به رشتۀ تحریر در 
آمده است، به دقت و بارها مطالعه کرده 
ایم و مفصاًل و در چندین مورد نقد کرده 
ایم. این نقد نیز در زمان هستۀ انقالبی 
منتشر  افغانســتان  کمونیســت های 
"مجموعۀ  در  دوم  بار  و  است  گردیده 
 "... سازمان  و  هسته...  بخش...،  اسناد 
تحریریۀ  "هــیئت  توســـط  مجدداً 
است.  گردیده  منتشر  جاوید"  شعلۀ 
نقد  مطالعۀ  برای  می توانند  خوانندگان 
مراجعه  مذکور  مجموعۀ  بـه  متذکره 

نمایند. 

    درین جا فقط دو مورد مشخص از نقد 
مذکور را متذکر می شویم:
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زبان  "ساما"  برنامۀ  زبان  ــ    1     
کمونیســـتی نیســت و اصطالحات 
کمونیستی به نحوی در آن بازسازی و 
است  شده  "بومی سازی"  اصطالح  به 
پذیرفته  و  صریح  و  روشن  مفاهیم  که 
متذکره  اصطالحات  بین المللی  شدۀ 
به این  را گنگ و مبهم ساخته است و 
به  توسل  "ساما"  برنامۀ  در  ترتیب 

رویزیونیزم ادبی صورت گرفته است. 

    این موضوع معموالً در "ســــاما" 
با نمونه قرار دادن زبان تحریر اولـیـن 
که  کمونیست چین،  بـرنـامـۀ حـزب 
"ســاما"  برنامۀ  زبان  به  شبیه  زبانی 
اما موضوع  دارد، توجیه گردیده است. 
این است که آن برنامه، برنامۀ حــزب 
بود و توســـط  کمونیست چــــین 
حزب  کمونیستی  هویت  و  ماهیت  آن 
در  صریحًا  و  نشده  داشته  نگه  مخفی 
است.  گردیده  مطرح  حزب  خود  نام 
برنامۀ  به ترین حالت،  برنامه در  این  اما 
است  مردمی ای  آزادی بخش  سازمان 
که نمی توان و نباید آن را یک سازمان 
هویت  و  ماهیت  و  نامید  کمونیستی 
واقع  در  آن چسپاند.  به  را  کمونیستی 
در "ساما" ماهیت و هویت کمونیستی 
و  اذعان  مورد  گونۀ مستند  به  هیچ گاه 
تأئید قرار نگرفته است. به همین جهت 
که:  می گفت  صریحًا  رهبر"  "قیوم 
کمونیزم  برای  تبلیغ  وظیفۀ  »"ساما" 
را بر عهده ندارد.« و این صاف و ساده 
یک  "ساما"  که  است  این  معنای  به 
در  اما  نیست.  کمونیســـتی  سازمان 
عین حال می گفت که: »"ســاما" یک 
و  نیست  نیز  کمونیستی  ضد  سازمان 
بر  نیز  را  کمــــونیزم  علیه  تبلیغات 

عهده ندارد.« 

    2 ــ  برنامۀ "ساما" در قسمت هایی 
از مــــتن خود صــرفًا عـــــلیه 
رژیم کودتای هفت ثور به عنوان دشمن 
عمده موضع گیری نموده اســـت و در 
علیه  خود  متن  از  دیگری  قسمت های 
سوسیال امپریالیزم شـــوروی. این در 
حالی است که برنامۀ "ساما" در کنگرۀ 
در جــوزای سال  که  آن سازمان  اول 
قرار  تصویب  مورد  گردید،  دایر   1359
گرفته است، یعنی تقریبًا شش ماه بعد 
از تجاوز قوای سوسیال امپریالیستی بر 
افغانستان و اشغال کشور توسط آن ها. 

زنده یاد  قول  از  بحث مان  در  ما  چرا  پس      
مطالب  این  نقل  کرده ایم؟  نقل  را  مطالبی  مجید 
ما  این است که  برای  زنده یاد مجـــید  از قول 
سامایی ها را متوجه سازیم که آن ها در برخورد 
شان با اشـغال گران کنونی و رژیم دست نشاندۀ 
شان باید برخــورد زنده یاد مجید با اشغال گران 
سوسیال امپریالیســـت و رژیم مــزدور آن ها 
شعار  طرح  با  و  دهــند  قرار  خود  سرمشق  را 
"یا مرگ یا پیروزی!" و "یا وطــن یا کفــن" 
و  کنونی  اشغال گران  به  تسلیم شدن  بر  را  مرگ 
نه  اما آن ها  دست نشاندگان شان ترجیح دهند. 
از این سرمشق بل که از سرمشق تسلیم شدگانی 
شرکاِء  و  "پیکار"  و  "سخی"  و  "آذر"  چون 
به  را  آن ها  و حتی سرمشق  می گیرند  کار  شان 
صورت منفی عمق و گسترش می دهند و آن را 
به شمولیت در رژیم دست نشانده تا سطح وزارت 

و وکالت می رسانند.

    ما برای این که آن ها را مـــتوجه بســـازیم 
و  مـائوئیزم  لنینیزم-  مارکســیزم-  به  اگر  که 
نــــــدارند،  باور  ما  کمونیســتی  بحث های 
است،  واضح  و  روشن  ما  برای  این  و  ندارند  که 
باید به موضع گیری های ضد اشغال گران  حداقل 
توسط  مزدورشان  رژیم  و  سوسیال امپریالیست 
"قیوم  موضع گیری های  و  مـــجید  یاد  زنده 
رهبر"، یعنی موضــع گیری های اصــیل آن ها 
وفاداری داشته باشند و عــلیه آن ها دست به 
مخالفت های تســلیم طلبانه در شـرایط کنونی 
عنوان  به  مذکور  موضع گیری های  طبعًا  نزنند. 
موضع گیری های اصــیل آن ها شــامل مالقات 
ثور،  با سران رژیم کودتای هفت  زنده یاد مجید 
اشغال سوسیال  افغانستان تحت  که  آن  از  قبل 
امپریالیست ها درآید، که بنا به پیش نهاد "گروه 
انقالبی..." و تائید تمامی بخش های دیگر جنبش 
گرفت،  صورت  "سرخ ها"،  استثنای  به  چپ"، 
غیراصولی  و  نادرست  حرکت  آن  نمی گردد. 
آن  "چپ"  مجمـوع  تســلیم طلبی  واقع  در 
زمان کشور، غیر از "سرخ ها"، را در قبال رژیم 
کودتای هفت ثور نشان می دهد و نمی تواند قابل 
تائید باشد. همین گونه اســت سایر حرکت های 

نادرست آن ها.     

مــبارزه  در  مجید  راه  در  رفتن  ما  بنابرین      
و مقاومت علیه اشغال گران امپریالیســــت و 
دست نشاندگان شان را به تمام سامایی ها توصیه 
می کنیم، و نه تقدیس خشک و خالی خصلت های 

شخصی وی را. 

    "بامداد" می پرسد که: »آیا مجید در جایی از 
دشنام های رکیک علیه حتی دشمنان سِر خود 

استفاده کرده است؟«

آیا  که  می پرسیم  وی  از  متقاباًل  ما      
جناب "بامداد" دشــنام نامۀ  انحرافی 
منظر  "پس  و دشــناِم  از فحش  پر  و 
کرده  مطالعـــه  و  دیده  را  تاریخی؟" 
است؟ درســت است که نوشتۀ مذکور 
و  اسـت  ننوشـــته  مجید  زنده یاد  را 
و  عثمان  انجنیر  آن  اصلی  نویسندگان 
مضطرب باختری بوده اند. ولی زنده یاد 
به عــنوان شخص سوم در  نیز  مجید 
قرار  آن ها  پهلوی  در  مذکور  انشعاب 
منظر  "پس  تائید  البته  است.  داشته 
تاریخی" از طرف زنده یاد مجید اشتباه 
فاحشی بود که بعداً از طرف خودش در 
نوشتۀ "سپاهی جریان" مورد نقد قرار 
رهبر"  "قیوم  حتی  که  نقدی  گرفت، 
به  اما  داشت.  قبول  را  آن  درستی  نیز 
امروزی زنده یاد مجید  اصطالح پیروان 
مثل "بامداد" سال های ســـال است 
نویســـندگی  سبک  به  هم چنان  که 
مانده اند  وفادار  تاریخی"  منظر  "پس 
شهامت  و  شجاعت  نمی رود  گمان  و 
را  نویسندگی  شیوۀ  چنین  این  از  نقد 
واقع درین مورد  نمایند. آن ها در  پیدا 
باختری  مضطرب  و  عثمان  انجنیر  از 
است  ممـــکن  و  می گیرند  سرمشق 
درست مثل آن ها تا آخـــر در مــورد 
باقی  ناپشیمان  نویسندگی  سبک  این 

بمانند.  

یک  مجید  یاد  زنده  این،  وجود  با      
انتی کمونیست نبود و مثاًل هیچ گاه علیه 
سازمانی مثل "ســازمان مبارزه برای 
تشکیل حزب کمونیست افغانستان در 
راه آزادی طبقۀ کارگر" )اخگر( که هم 
آشکارا نام "کمونیستی" داشت و هم 
آشکارا "مواضع کمونیستی" و برعالوه 
رویزیونیزم  تأثیر  تحت  که  زمانی  تا 
خوجه یی قرار نگرفته بود، روی هم رفته 
از مواضع نسبتًا درست مارکسیستی- 
اندیشـه  لنینیستی- مائوتســـه دون 
نیز برخوردار بود، روش خصـــمانه در 
ازین  پیش نگرفت و اخــــگری ها را 
بابت "یاوه گوی" و "چــــرندنویس" 
و علیه  ننامــــید  نویس(  )خزعبالت 
اخگری ها به عــــــنوان احمق هایی 
که تعداد زیادی را به خطر می اندازند، 

موضع گیری مستند اتخاذ نکرد.

    به ادامۀ گفتار جـــــناب "بامداد" 
توجه نماییم:        
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    »وقتی کســی یا کســانی بسیار 
مؤدبانه و احــترامانه به شــما پیام 
می دهد که حرف هاای که می نویسید 
شمار زیادی را با خطرات جدی مواجه 
کار  اصالح  به  آن که  جای  به  می کند. 
خود بپردازید، به غلظت دشنام نامه ای 
این کجای کمونیست  تان می افزائید. 

بودن است؟«

    خوب بود یک نمونه از آن پیام های 
"مؤدبانه و احترامانه" در این جا نقل 
می گردید که نقل نگردیده اســت و 
هیچ گاهی هم نقل نخواهـــد شـد، 
اصاًل  پیام هاای  چــنین  که  چـــرا 
برعکس  اما  ندارد.  و  نداشـته  وجود 
دشنام نامه های ســـراســر تهمـت 
و بهتان و ممــــلو از ضد اصولیت ها 
برومند"  "احمد  دشنام نامه های  مثل 
و کامــاًل روشن است  وجــود دارد 
که عـالی جنابان در برابر انتقادهـای 
اصــولی حـزب، بدون هـیچ شـرم 
بـه  پـیـوسـتـه  خـجـالـتـی  و 
»غلظت دشـــنام نامه یی... ]شــان[ 

می افزایند«

    "قیوم رهــبر" یکی از هم رزمان 
آیا  بود.  نزدیک زنده یاد مـــــجید 
دشنام نامۀ موضع گیری "ساما" علیه 
اعالمیۀ انشعاب بخش غرجســـتان 
"ســـــاما" از "ساما"ی تحـــت 
توسط  که  را  رهـبر"  "قیوم  رهبری 
به رشتۀ تحریر درآمده  خـــود وی 
قاعدتًا  اید؟  خوانده  و  دیده  اســت، 
باشید.  خوانده  و  باشــید  دیده  باید 
ولی ما فکر نمی کنیم که سند "پاسخ 
را  شرکاء"  و  رهبر  دشنام نامۀ  به  ما 
درســــت و دقــیق خوانده باشید 
نمی کنیم  فکر  باشـید  خوانده  اگر  و 
و دقیق درک کرده  را درست  آن  که 
باشید. این سند که شامل چند بخش 
اســـت نیز در "مـــجموعۀ اسناد 
و  انقالبی...  هستۀ  غرجستان،  بخش 

سازمان کمونیست ها..."توسط هیئت تحریریۀ 
باز تکثیر گردیده و  شعلۀ جاوید دورۀ چهارم 
در خدمت خوانندگان قرار دارد. این ســـند 
نظر  به  و  است  نشده  گفته  جواب  حال  تا 

نمی رسد که در آینده نیز جواب گفته شود.  

    چرا اعالمیۀ "ساما" علیه اعالمیۀ انشعاب 
دشنام نامه  یک  غرجســـتان  بخــــش 
و  رهبر"  "قیوم  که  زیرا  است؟  شده  خوانده 
شرکاء حتی به خاطر طرح مواضعی در اعالمیۀ 
سرتاسری  کنفرانس  در  خودش  که  بخش...، 
"ساما"  در  مواضع  اعالم  خط  علیه  "ساما" 
نمود،  اتخاذ  رویزیونیستی  یک خط  عنوان  به 
بخش  اعالمیۀ  علیه  ناسزاگویی  و  فحش  به 
در  ولی  اســت.  پرداخته  "ساما"  غرجستان 
در  که  نگردید  قادر  حیاتش  آخر  تا  عین حال 
نیز  کوتاه  سند  یک  حتی  خود  از  انتقاد  مقام 
با  را  او  تفاوت  این  و  آورد  در  تحریر  به رشتۀ 

زنده یاد مجید نشان می دهد.

زیادی  شــمار  مــی زنید  که  »حــرف هایی 
کدام  می سازد.«  مواجه  با خــطرات جدی  را 
با خطرات جدی  را  زیادی  تعداد  ما  حرف های 
مواجه می کند؟ مثاًل به صورت مشخص وظیفـۀ 
در  "ساما"  نیروهای  تســلیمی  قبال  در  ما 
کوه دامن در سال 1360 خورشیدی که توسط 
وقت  همان  در  "ســـاما"  مرکزی  کمیتۀ 
می توانست  چیزی  چه  شــد،  داده  رسمیت 
برعالوه  باشد؟  می تواند  چــیزی  چه  و  باشد 
قبل از آن تسـلیمی و تســـلیم طلبی، امواج 
در  را  "ساما"  که  تسلیم طلبی ای  و  تسلیمی 
ما  مقابل  در  را  وظایفی  چه  فراگرفت،  هرات 
و  تسلیمی  آن  می دهد؟  قرار  و  می داد  قرار 
"ساما"  سرتاسری  کنفرانس  در  تسلیم طلبی  
"ولید" و شرکایش خاتمه یافته اعالم  توسط 
گردید، ولی امروز برای ما روشن گردیده است 
که منبع اصلی این "فساد" در "ساما" همانا 
بخش  در  شـامل  چهارگانۀ  محافل  از  یکی 
در  اندیشان(  )تازه  متحــده"  گروه  "چهار 
تمام  و  بوده است  یعنی محفل هرات  "ساما" 
کنفرانس  در  که  "ساما"  غرب  حوزۀ  افراد 
بودند  نموده  شرکت  "ساما"  ســـرتاسری 

نادرســـت  گزارش  مــورد  درین 
کــرده  ارائه  کنفرانس  به  دروغین  و 
بودند. پس وظیفۀ ما در قبال تسلیمی 
و تسلیم طلبی مــذکور هنوز خاتمه 
نیافته و مــا وظیفه داریم جمع بندی 
را  از تجارب منفی آن  و درس آموزی 
نیز تکمیل نموده و در اختیار جنبش 
انقـالبی کـشـــور و جنبش انقالبی 

بین المللی قرار دهیم. 

    درین جا باید تصــریح نماییم که 
"ساما"  در  تسلیم طلبی  و  تسلیمی 
"هرات"  و  "کوه دامن"  در  صرفًا  
مختلف  درجات  به  بل که  نکرد،  تبارز 
"ساما"  دیگر  واحــــدهای  دامن 
را نیز گرفت. مثاًل دامن واحد پروان- 
کاپیسا، واحد شهر کابل، واحد شمال، 
واحد  از  افرادی  حتی  و  قندوز  واحد 
این ها  و  را  غرجستان..."  "بخش 
وقوع  از  بعد  که  هستند  همان هایی 
انشعاب بخش غرجســتان از سامای 
تکیه  با  رهـــبر  قیوم  رهبری  تحت 
بر عــناصر نزدیک به مقامات دولتی 
و پولیس پاکســتان، در فعالیت های 
خشن علیه انشعابیون سهم داشتند. 
امیداریم درین مورد در آیندۀ نزدیک 

مفصاًل صحبت نماییم.

    این ها نشان داد و نشـــان می دهد 
که پدیدۀ تسلیمی و تسلیم طلبی یک 
پدیدۀ عارضی و قسمی نبوده و دارای 
ریشۀ خطی و باالتر از آن دارای ریشۀ 
عمــومی  ســیاسی  ایدیولوژیک- 
در "ســـاما" بوده اســت. برعالوه 
قبال  در  تســلیم طلبی  و  تسلیمی 
دولت اسالمی جهادی ها و مشــخصًا 
رهبری  تحت  اسالمی  دولت  قبال  در 
از  بخش هایی  نیز  مســـعود  ربانی- 
تسلیمی  این  فراگرفت.  را  "ساما" 
نحوی  به  واقع  در  تســلیم طلبی  و 
هنوز هم در پیوند با جمعیت اسالمی 

ادامه دارد. 
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    اما تسلیمی و تسلیم طلبی کنونی 
هم  هنوز  که  "ســاما"  از  بخشی 
و  دارد  را  خود  شدۀ  راجستر  حزب 
رژیم  از  بخـشـی  واقع  در  هم  هنوز 
صدد  در  هم  هنوز  و  است  پوشالی 
رژیم  کابینۀ  و  پارلمان  به  راه یابی 
نوع  بدترین  می باشد،  دست نشانده 
است.  تسلیم طلبی  و  تســـــلیمی 
دروغین  ادعای  برخالف  بخش  این 
"ساما- ادامه دهندگان" خودسرانه و 
"ساما"  پراگندگی تشکیالتی  اثر  در 
به چنین تســـلیمی و تسلیم طلبی 
نکرده  و طــبقاتی سقوط  مــــلی 
توجیه  و  تشـویق  به  بنا  بل که  است، 
الگوی  "افغانستان  کتاب  مســـتند 
امـریـکـایـی"  دمــــوکـراسـی 

بـه ایـن مغاک افتاده است. 

همان  از  خود  کلیت  در  "ساما"      
و  کوه دامن،  در   1360 سال  خزان 
حتی از همان بهار یا تابســتان سال 
1359 در هرات و بخش هراتیان مقیم 
کابل، پیوسته تالش داشته و دارد که 
"اسرار" این تسلیمی و تسلیم طلبی 
مستمر تقریبًا چهل ساله را در سطح 
نگه  مخفی  کشــور  انقالبی  جنبش 
دارد و در ســـــطح درونی "ساما" 
آن  جمع بندی  و  بررسی  ارزیابی،  از 
حتی  "سامایی"ها  نماید.  خودداری 
از ما انتظار داشته اند و دارند که نباید 
اســناد "کمسیون تحقیق و بررسی 
تسلیم طلبی در ســــاما" را منتشر 
می کردیم و بحث در مورد آن را نباید 

ادامه می دادیم و نباید ادامه  دهیم. 

    همه می دانند که اســناد "کمسیون 
بررســی تســـلیم طلبی  و  تحقیق 
در سـاما" به سـرقت رفت. این کار 
با هر نیتی که صورت گرفته باشـــد، 
بخش  انتشار  عدم  عملی اش  نتیجۀ 
در  اسناد  این  شدۀ  ســرقت  اعظم 
موقعش توســــــط مسئول سابق 
بررســی  و  تحقیق  "کمســـیون 

تسلیم طلبی در سـاما" بوده است و لذا فقط 
بخش کوچکی از آن اسناد که مورد دست برد 
مسئول  توسط  موقعـش  در  بود،  نگرفته  قرار 
مشخصًا  گردید.  منتشر  "کمسیون..."  سابق 
یادداشت های طویل جلســـات یک هفته یی 
سرتاسری  کنفرانس  اول  مرحلۀ  مباحثات  از 
"ساما" در مــورد تسلیم طلبی دزدیده شد، 
در اخـــتیار "رهبر" قرار گرفت و توسط وی 
دوسیه اش بسته گـردید و در نتیجه از انتشار 
بحث  از  سامایی ها  امروز  تا  حتی  اما  ماند.  باز 
روی مندرجات آن خود داری می کنند و حتی 

در درون "ساما" آن را سانسور کرده اند.   

تسلیم طلبی  و  تسلیمی  ازین  چیزی  چه      
اسرار  از  جزئی  ساله،  چهل  آشکار  و  مستمر 

غیرقابل افشای یک سازمان انقالبی است؟ 

    غند دولتی سنگین در کوه دامن یک غند 
760 نفری از افراد نظامی "ساما" در کوه دامن 
بود که آشکارا وجود داشت و یک چیز پنهانی 
باید  چرا  باشد.  پنهانی  نمی توانست  و  نبود 
مزدور  رژیم  میان  هم کاری  پروتوکول  انتشار 
در کابل و سامایی های کوه دامن توسط مسئول 
سابق "کمسیون تحقیق و بررسی تسلیم طلبی 
مذکور  دولتی  غند  آن  پایۀ  بر  که  ساما"،  در 
مورد  در  تحقیقات  انتشار  و  گردید،  تشکیل 
غند مذکور "غزعبالت نویسی" قلم داد گردد 
و به این وسیله سعی در پنهان نگه داشتن یک 
تسلیمی آشکار و بـیـرقـی، کـه اصاًل ممکن 

نیست مخفی نگه داشته شود، به عمل بیاید. 

    حزب تسلیم شدۀ پارلمانتاریستی که ده ها 
داشته  دســت نشانده  رژیم  در  وکیل  و  وزیر 
چنین  دارد  ســـعی  هم  هنوز  و  اســــت 
موقعیت هایی در رژیم داشته باشد، چه چیزی 
برای مخفی کردن می تواند داشته باشد و چه 
چیزی از آن حزب می تواند جزئی از اسرار یک 

سازمان انقالبی محسوب گردد؟ 

رابطۀ  تبدیل  برای  "رهبر"  قیوم  سعی      
دیپلوماتیِک توصــــیه شده توسط زنده یاد 
رویزیونیسـت  چـین  دولت  مــــیان  مجید 
ایدیولوژیک-  رابطۀ  یک  به  "سامــا"،  و 
حــزب  و  "ســاما"  میان  ســــیاســی 

رویزیونیست بر سـر اقتدار در چین، 
زنده یاد  وصایای  با  مخالفت  در  هم 
مجید قرار داشت و هم در مخالفت با 
"ساما"  سرتاسری  کنفرانس  فیصلۀ 
و  ایدیولوژیک  "قاطعــیت  بر  مبنی 
انعطاف ســیاسی" در قبال حزب و 
دولت بر سر اقــــــتدار در چــین. 
شــــرکاء"  و  رهبر  "قیوم  به  اگر 
را  فیصله  آن  که  می شد  داده  اجازه 
وی  پیش نهادی  فیصلۀ  به  مخفیانه 
و  ایدیولوژیک  "انعطاف  بر  مــبنی 
آیا  کـنند،  تبدیل  سیاسی"  انعطاف 
می توانست  اصوالً  انعطاف"  "دو  این 
مخفی باقی بماند؟ و مقدم بر آن این 
از  چیزی  چه  مخفی کاری  اصطالح  به 
را  انقالبی  سازمان  یک  اسرار  حفظ 

می توانست در برداشته باشد؟ 

    مشخصًا وقتی ما نوشتۀ "ساما" به 
مناسبت هجدهم جوزای سال 1398 
ما  نقد  نمــودیم،  نقد  را  خورشیدی 
بعضی  خشم  شدن  برافروخته  باعث 
و دشنام نامۀ  از سامایی ها گـــردید 
که  نمودند  منتشر  را  صفحه یی  چند 
و  ما  نقد  به  ربطی  هیچ  آن  محتویات 

جواب دهی به آن نقد ندارد. 

    ما بارها از طرف آن ها مورد فحش 
گرفته ایم.  قرار  رکیک  دشنام های  و 
زنی های  اتهام  و  دشنام دادن  شیوۀ 
به  مربوط  شاخ دار  بی پایۀ  و  دروغین 
خورشیدی  پنجاه  دهۀ  "انتقادیون" 
داشــتیم  بیان  قباًل  طوری که  است. 
"گروه..."  از  )اعم  انتقادیون  همین 
از  که  بودند  هرات"(  "محفل  و 
رکیک  دشنام های  و  فحش  هیچ گونه 
به زنده یاد رفیق اکـــرم و مدافعین 
دریغ  نوین  دمـوکراتیک  جـــریان 
ننمـــودند. از آن زمان تا کنون این 
است  دسته ها  همین  به  مربوط  شیوه 
از  بخشی  هم  شرکاء"  و  "بامداد  که 
آن ها هســتند. ما بارها در پاسخ به 
دشنام نامه های شان یادآور شــده ایم 
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و  نیست  مبارزه  دشنام،  و  فحش  که 
این شیوه در ادبیات سیاسی چپ در 
افـغـانـسـتـان مـتـداول نـبـوده، 
بـل کـه یـک زبـان لومپنانه ای است 

که وارد این ادبیات گردیده است. 

معلومات  برای  گرامی  خوانندگان      
مــــزید در این زمینه می توانند به 
شماره های هشتم، نهم، دهم، یازدهم 
دور  جـاویـد  شـعـلۀ  دوازدهم  و 
سوم مراجعه کنند. آن زمان می توانند 
دقیقًا دریابند که چه کسی »به غلظت 

دشنامه نامه اش افزوده است«؟ 

هـــوا  در  پا  "بامــداد"  چرا      
بحـــث می کند و یـک جمـــله از 
دشـنـام نـامـۀ مـا را شـــــاهـد 
اسناد،  به  استناد  نمی آورد.  مـثـال 
به تر  خواننده را به حــرف نویسنده 
مدارک  بدون  بحث  می سازد.  مطمئن 
و اسناد، پوچ و میان تهی است. لنین 

در این مورد می گوید:

می فهمد  عاقلی  شخـــص  »هر      
وقتی بر سر موضـوعی شدیدا مبارزه 
می شود، برای کشف حقیقت نباید به 
اظهارات مشاجره کنندگان اکتفا کرد، 
را  اسناد  و  مدارک  شخصا  باید  بل که 
نمود و شخصا معین کرد که  بازرسی 
وجود  شــهود  طرف  از  شهادتی  آیا 
داشته و آیا این شهادت ها موثق است 

یا خیر.

این عمل  اجرای  که  نیست      شکی 
یافتن  اعتقاد  نیست.  آسان  همیشه 
به  دارد،  قرار  دست رس  در  آن چه  به 
شخص  خود  برای  آن  شنیدن  آن چه 
"آشکار"تر  آن چه  به  و  است  میسر 
دربارۀ آن فـــریاد مــی زنند وغیره 
و غیره ـ به مراتب "آسان تر" است. 
به  که  را  کسانی  دانست،  باید  منتها 
"سبک  می نمایند  اکتفا  موضوع  این 
مغز" و میان تهی می نامند و هیچ کس 
حساب  آن ها  روی  جــدی  طور  به 

نمی کند.« )لنین ـ مجموع آثار و مقاالت ـ مسایل مورد 
لنین  از  کلمات  تأکیدات روی  ـ  ـ صفحۀ 315  مشاجره 

است( 

    حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان در 
تمامی بحث هایش با هر شخص و یا تشکیلی از 
روی مدارک و اسناد شان بحث کرده و با استناد 
به آثار بنیان گذاران کمونیزم علمی  کم بودات، 
نواقص و انحرافات عمیق ایدیولوژیک سیاسی 
را نشانی نموده و مورد نقد قرار داده است. اما 
با تأسف باید گفت که چنین استدالالتی برای 
"بامداد" و شرکاء به منزلۀ فحش های غلیظ و 

"خزعبالت" محسوب گردد.

    وقتی حــزب کمونیســت )مائوئیســت( 
افغانستان نوشتۀ "ساما" به مناسبت هجدهم 
جوزای سال جاری را نقد نمود، آن ها از نقد ما 
این نتیجۀ نادرست و غیراصولی را گرفتند که 
بناًء  است.  فقط یک حملۀ خصمانه  انتقاد  این 
اتهامات  هیچ گونه  ذکر  از  که  گرفتند  تصمیم 
جعلی که خودشان به آن باور ندارند و سخنان 
داری  ما خود  به  است  ناپسند  و  ناگوار  سخت 
نکنند و با یک نام جعلی علیه ما "دشنام نامه" 
بنویسند. ما فکر می کنیم کســی که تا کنون 
این دشنام نامه را نخوانده باشد از عــنوان آن 
سند  این  قدر  چه  که  می کند  درک  خوبی  به 

بی پایه و فاقد هرگونه بحث اصولی است.

    ما با صــراحت می گوییم که چه چـــیز 
تـقـدیـس  از  خـطـرنـاک تـر  است  ممکن 
تسـلیمـی و تســــلیم طلبی در قــــبال 
چیز  چه  و  باشد؟  امپریالیســت  اشغال گران 
به  شدن  تبدیل  از  خطرناک تر  است  ممکن 
اسلحۀ دموکراســــی نیولیبرالی اشغال گران 
امپریالیست و رژیم دست نشانده در افغانستان 

باشد؟ 

    وقتی ما از فرکسیون منحلۀ "ساما" در نوشتۀ 
شان به مناسبت هجدهم جوزا انتقاد نموده و 
که  دادیم  نشان  مدارک  و  اسناد  با  برای شان 
راه برگزیدۀ شان نه تنها یک راه اصولی نیست 
بل که یک راه منطبق با خط زنده یاد مجید نیز 
نیســت و به نفع اشــغال گران امپریالیسـت 
اســـــت، خشم گین گردیده و سندی را که 

جز دشنام نامه نمــی توان نام دیگری 
"احمــد برومند"  نام  بر آن نهاد به 
علیه ما منتشر کردند و به تعـــقیب 
و تائید آن ســند " واژۀ کمونیست 
نویسی  خـزعبالت  چاشــنی  نباید 
شود" از طرف "بامداد" منتشر شد. 
البته باید یادآوری نمود که حــداقل 
"بامداد" تا حــــدی از شیوۀ بحث 
لومپنانه دوری جــسته و به بحــث 
سیاسی، ولو نادرست، پرداخته است.

با  و شرکاء  برومند"  "احمــــد      
دشنام های شــان ثابت نمـوده اند که 
از تعمق در سیر افکار مخالفین خود 
عاجز اند. در حالی که باید آن ها خیلی 
تعمق نمـــایند که چرا هرگونه تنزل 
دادن سیاست مائوئیســتی تا درجۀ 
پارلمانتاریزم، همانا به مـــثابۀ تهیۀ 
زمینه برای تبدیل شدن جنبش طبقۀ 
به آلت  کارگر و توده های زحمت کش 
نئولیبرال  تحمیلی  دموکراسی  دست 
بورژوازی امپریالیســــتی اشغال گر 

است. 

هرگونه  مـؤظفیم  ما  »هم چنین      
"هم آهنگی  و  آشتی طلبانه  نغمه های 
جلسه های  در  کـه  را  طـلبانـه" ای 
علنی کارگران از گفته هـــای فعالین 
لیبرال تراوش می کند برمــال سازیم 
روی  از  را  نغمه ها  این  آن ها  خواه  ـ 
اعتماد صادقانۀ خود به لزوم هم کاری 
مسالمت آمیز طبقات بسرایند و خواه 
از روی تمایلی که به خوش رقصی در 
باالخره  و  دارند  رؤســــا  مــقابل 
ما  سرانجام  ناشی گری.  روی  از  خواه 
مؤظفیم که کــارگران را از دامی که 
اغلب پولیس برای آن  ها می گسـتراند 
و  آثار  مجموع  ـ  )لنین  سازیم.«  برحذر 

مقاالت ـ چه باید کرد ـ صفحۀ 117(

***************
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“محفل هرات« چه گونه شکل گرفت و چه مسیری را پیمـوده اســت؟
قسمت اول

ســندی که همین اکنون تحـــــت 
عـنوان »محفل هــرات وارد جــنگ  
دست رس مان  به  می شود«  مسـلحانه 
آهن گر«  »شیر  توسط  گـــرفته،  قرار 
به رشته تحریر درآمده و امضاء گردیده 
که  طوری   همان   را  سند  این  ما  است. 
به رشته تحریر درآمده  توسط خودش 
قسمت-  یعنی  قسم  همان  به  است 

قسمت، مورد نقد قرار می دهیم.

“شیر آهن گر« از »مــحفل هرات« نام 
»محفل  گذشتۀ  مورد  در  اما  می گیرد، 
که  نگفته  او  نمی گوید.  چیزی  هرات« 
»محفل هرات« چه گونه و چرا به وجود 
به  این که  از  قبل  ناچاریم  بنابرین  آمد. 
نقد »نوشته« بپردازیم، در مورد »محفل 
هرات« روشنی بیندازیم تا خـــواننده 
به تر به ماهیت »محفل هرات« پی برده 
و بداند که این محفل چرا و چه گونه به 

وجود آمد.

در 13میزان 1344 خورشیدی »سازمان 
جوانان مترقی« تحــت رهبری زنده یاد 
رفیق اکرم بنیان گذاری گـــردید. این 
سازمان بنا به مشکالت عــدیده ای که 
داشت تا سال 1347 خورشـیدی موفق 
به نشر جـــریده ای که بیان گر اهداف 
سازمان باشد، نگردید. این سازمان در 
حمل 1347 خورشیدی به هم کاری دو 
محفل دیگر موفق به نشر جریدۀ »شعله 
جاوید« گردید و از این طریق به تبلیغ 
و ترویج ایدۀ دموکراسی نوین پرداخت. 
منسوبین »جریان دموکراتیک نـوین« 
در بین توده ها به »شعله یی« معــروف 
یک  به  زودی  به  جریان  این  گردیدند. 
محاسبه  قابل  توده یی  نیروی  و  کمیت 
تبدیل گردید که پشت رژیم سلطنتی 
بود. در همـــین  لرزه در آورده  به  را 
سال تعدادی از جـوانان انقالبی هرات 
ایشان  جملۀ  از  نیز  آهن گر«  »شیر  که 
نوین«  دمـــوکراتیک  به »جریان  بود 
پیوســـتند. آن ها مــبارزات شـان را 
تا اوایل دهۀ پنجاه خــورشیدی تحت 
نام »جریان دمــوکراتیک نوین« ادامه 
دادند. دشمنان انقــالب که تاب دیدن 
این جنبش انقالبی را نداشتند، به فکر 
توطئه برای انهـدام این جنبش انقالبی 

افتادند.   

بعد از مریضی و کناره گیری زنده یاد رفیق اکرم 
از »سازمان«، دشمنان خزیده در درون سازمان 
توطئۀ  و  طرح  خورشیدی   1351 سال  اوایل  در 
دشمنان انقالب را، آگاهانه یا ناآگاهانه، در عمل 
پیاده نمودند. برای اجرای این طرح، به شکلی از 
اشکال عمل ماجراجویانه را در 29 جوزای 1351 
خورشیدی در پوهنتون کابل به راه انداختند، در 
بود که »گلبدین حکمت یار« اخوانی،  این ماجرا 
این جالد حرفه یی »سیدال سخن دان« شعله یی 
را به قتل رساند و او را جاویدانه ســاخت. این 
حرکت و عمل ماجراجویانه زمینۀ مناسبی برای 
»ســازمان  تا  نمود  مهیا  یارانش  و  فیض  داکتر 
جوانان مترقی« و »جریان دموکراتیک نوین« را 
ببرند و زنده یاد رفیق اکرم و یارانش  زیر سوال 
افترا  و  تهمت  با  و  گوناگون  القاب  و  نام ها  با  را 
)توأم با فحش و ناسزا( مورد تمسخر قرار دهند. 
در سوم عقرب 1351 خورشیدی عین توطئه در 
والیت هرات اتفاق افتاد. این دو حادثه  مــنجر 
به انشعاب در درون »سازمان جوانان مترقی« و 

جریان دموکراتیک نوین« گردید. 

    حادثه ای که در هرات اتفاق افتاد از چه قرار 
بود؟

از  روز سوم عقرب حینی  که »خلقی«ها  در      
تظاهرات  منظور  به  هــرات  عالی  دارالمعلمین 
مکتب  شاگردان  کردند،  حرکت  شهر  سوی  به 
مقابل  در  پولیس سدی  مانند  »موفق«  متوسطۀ 
آن جا  »خلقی« ها  حینی که  »خلقی »ها  ساختند. 
به  که  ندادند  اجازه  آن ها  به  تنها  نه   رسیدند، 
آن ها  باالی  بل که  دهند،  ادامه  پیمائی شان  راه 
حمله کردند و در جریان زدوخورد یک تن به نام 
کشته  بود  فاسداالخالق  بچۀ  یک  که  عبدالقادر 
 شد. »شعله یی«ها که در داخل دارالمعلمین عالی 
حادثه  این  از  بودند،  سخن رانی  مصروف  هرات 
با  و  ناگهان »خلقی« ها سراسیمه  بودند.  بی خبر 
شعارهای رکیک و فحش و دشنام به دارالمعلمین 
برگشتند. »خلقی«ها جرئت نکردند که در داخل 
زیرا  نمایند  باالی شعله یی ها حمله  دارالمعلمین 
از »خلقی«ها  تعداد »شعله یی«ها خیلی بیش تر 

بود. 

    رفقای »شعله یی« حیران ماندند و نمی دانستند 
که چه شده، ولی از صبر و حوصله کار گرفتند و 
آرام از دارالمعلمین به سمت شهر حرکت نمودند. 
ملحق  در چوک ســـینما  دیگران  به  زمانی که 
متوسـطۀ  شاگردان  که  شدند  متوجه  گردیدند 
حمله  دلیل  کدام  بدون  »خلقی«ها  باالی  موفق 

نمـوده و در زد وخورد یک نفرشان به 
قتل رسیده است. این حادثه در حـالی 
اتفاق افتاد  که در همان ســال هم در 
داخل دارالمعلمین عالی هرات مشترکا 
»خلقی«ها  و  »شعــله یی«ها  طرف  از 
اعتصابی به خاطـر خواســـته صنفی 
و  بود  افـــتاده  راه  به  لیلیه  شاگردان 
هم چنین در همین سال تمامی معلمین 
و »خلقی« چند  از شعله یی  اعم  هرات 
هرات  معلمین  اتحادیۀ  خاطر  به  ماه 
هرات  در  هیچ وقت  و  نمودند،  اعتصاب 
بین »شعله یی«ها و »خلقی«ها درگیری 
صــورت نگرفته بود. این درگـیری را 
فقط و فقط مــی توان یک توطئه برای 
پاشاندن »جریان دمــوکراتیک نوین« 

حساب نمود. 

از  انتقام را  این      »خلقی«های هرات 
دارالمـعلمین  در  لیلیه  »شعله یی«های 
تعداد  چــــون  گرفتند.  هرات  عالی 
به  نســـبت  لیلیه  »شعــله یی«های 
»خلقی«ها کم تر بود شـــبانه به آن ها 
را  تن  چــندین  و  می شـوند  حمله ور 
زخمی و مجروح نموده و روانۀ شفاخانه 

می نمایند.   

    بعد از این که تظاهرات خاتمه می یابد، 
رژیم به دست گیری افراد شناخته شده 
از »شعــله یی«ها و »خــلقی«ها اقدام 
می نماید و روانۀ زندان مــی کند. بعد از 
سوم عقرب از درون زندان اســت که 
می شــود  بلند  انتقادیون  سروصدای 
یعنی »جریان دمــوکراتیک نوین« در 
هرات عماًل به دو بخــش » انتقادیون« 
و »مدافعین« تقسـیم می گردد. در آن 
زمان اســــت که متوجه می شویم که 
برای فروپاشاندن »جریان دموکراتیک 
نقشه  ارتجـاع  از مــدت ها  که  نوین« 
می کشـید توطئه ای در راه بوده تا این 
جریان انقـالبی را ضعیف و چند پارچه 
این  زمان آقای »ش.آهن گر«  سازد. در 
از جملۀ انتقادیون و در صـــف مقابل 

مدافعین قرار دارد.

    »محفل هرات« در چــنین حـالتی 
عرض اندام می نماید. یا به عبارت دیگر 
»محفل هرات« به عنوان یک نیروی ضد 
انقالبی در مـقابل »جریان دموکراتیک 
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نوین« و خط اصــولی »سازمان جوانان 
مترقی« عرض اندام می نماید.

جــریان  سابقه داران  از  تن  یک      
دمــوکراتیک نوین که بعد از انتقـاد با 
انتقادیون هم راه است موضوع را چنین 

بیان می دارد: 

    »بعد از این که تعــدادی به انتقاد از 
»سازمان جوانان مترقی« و جـــریان 
دمـوکراتیک نوین می پردازند، چندین 
جلســه در خانۀ من گرفته می شــود، 
ابتدا حــلقات آموزشی ایجاد می گردد 
و بعداً نام »محفل هرات« بر این حلقات 
گذاشته می شــود. در این مـیان فقط 
نبود و اصرار  نام محفل هم نوا  به  کریم 
داشت که باید حـزب را ایجاد نمود.«    

    بعد از طــرح توطئه در پوهـنتون 
کابل و هــرات زمـــینه تبارز بـرای 
نیروهای ارتجاعـــی مســاعد گردید 
و »جریان  تا »سازمان جوانان مترقی« 
نموده  تضعیف  را  نوین«  دمـوکراتیک 
و موجب خرسندی سوسیال امپریالیزم 
در  گردد.  ستم شاهی  ارتجاعی  رژیم  و 
با شرکاء زیر نام  این زمان داکتر فیض 
و  مترقی«  جوانان  »سازمان  از  انتقاد 
»جریان دموکراتیک نوین« در حقیقت 
دامن  به  و  گرفته  پیش  را  قهقرایی  راه 
نام  به  و  غطیدند  بورژوایی  اکونومیزم 
افغانستان«  خلق های  انقالبی  »گروه 
دموکراتیک  »جریان  از  را  خود  صف 
نوین« جدا نمــــودند. آن ها با بیرون 
نمودن نوشتۀ »با طرد اپورتونیزم در راه 
به پیش رویم!« چهرۀ ضد  انقالب سرخ 
انقالبی خویش را به نمایش گذاشتند و 
بی رحمـــانه به »ســازمان جــوانان 
مترقی« و »جـریان دموکراتیک نوین« 
پاره ای  تکه  »عــلم  را  آن   و  تاختند 
افغانستان«  خلق  دموکراتیک  از حزب 
که  را  یارانش  و  اکرم  رفیق  و  خواندند 
از »سازمان جوانان مترقی« و »جریان 
به  می کردند،  دفاع  نوین«  دموکراتیک 
نام هــای »خــاین«، »جاســـوس«، 
نام ها  غیره  »شـاه زاده«....و  »درباری«، 
یاد می نمودند. همان طــوری که امروز 
این  حـــق  بر  مدافعین  تسلیم طلبان 
یاد  افتراء  و  تهمت  همان  به  را  جریان 
بردن  کار  به  از  شرمی  وهیچ  می کنند 

این کلمات لومپنانه ندارند. 
داکتر  گروه  به  هرات  انتقادیون      
فیض نپیوستند، و مســتقل از »گروه 

انقالبی...« خود را »محفل هرات« نامیدند. گرچه 
»محفل هرات« نه مانند داکتر فیض و شــرکاء 
سندی ارائه نمود و نه با » گروه انقالبی خلق های 
افغانستان« پیوست، اما عمــاًل همـــان شیوۀ 
آن ها  نمود.  پیاده  را  انقالبی...«  »گروه  عمل کرد 
در کوچه و بازار بر مدافعین »جریان دموکراتیک 
الفاظ زشت و رکیک  نوین« می تاختند، و همان 
با  حتی  آن ها  می نمودند.  استعمال  را  »گروه...« 
این الفاظ زشت و لومپنانه بسنده نکرده، بل که بر 
روی مدافعین »جریان دموکراتیک نوین« بدون 

هیچ شرمی تف می انداختند.

و  انقالبی...«  »گروه  از  اعم  انتقادیون      
»جریان  پاشاندن  برای  آگاهانه  هرات«  »محفل 
این  با  و  بودند  بسـته  کمر  نوین«  دموکراتیک 
»جریان  طبقاتی  دشــمنان  عمل کرد  و  حرکت 
آن ها  نمودند.  خرســند  را  نوین«  دموکراتیک 
»سازمان  روزی  که  هـــرات(  محفل  و  )گروه 
جوانان مترقی« و »جریان دموکراتیک نوین« را 
افغانستان  زحمت کش  توده های  آرزوی  و  آمال 
به  مـــی کردند،  تبلیغ  آن  برای  و  می خواندند 
و  برآمـدند  آن  تخـــریب  پی  در  یک باره گی 
زدند  آن  بر  و...  »اپورتونیست«،  »خائن«،  مهر 
دموکراتیک  حزب  از  پاره ای  تکه  »علم  آن را  و 
بر  یک باره گی  به  و  خــوانده  افغانستان«  خلق 
لنینیزم ـ مائوئیزم )در  ایدیولوژی مارکسیزم ـ 
آن وقت اندیشۀ مائوتسه دون( پا گذاشـــتند. 
اکونومیزم  به  انقالبی«  »گروه  که  آن شد  نتیجه 
بورژوایی غلطید و تکامل منفی بیش تری نموده 
و به رویزیونیزم سه جهانی روی آورد، و »محفل 
ـ  مارکسیستی  انقالبی  ایدیولوژی  رد  با  هرات« 
روی  »تازه اندیشی«  به  مائوئیستی  ـ  لنینیستی 
آورد و حامل و عامل جمهوری اسالمی و انقالب 

اسالمی گردید.  

     ما خوب به خاطر داریم که مدافعین»جریان 
اول می ســــال 1352  نوین«  دمــوکراتیک 
خورشیدی را در هرات با یک راه پیمائی با شکوه 
»ش.  آقای  که  »انتقادیون«  اما   نمودند،  تجلیل 
آن زمان  در  که  کادرهاای  از  تن  یک  آهن گر« 
برای  داشت،  قرار  هرات  انتقادیون  راس  در 
تخریب تظاهرات اول می سال 1352 خورشیدی 
دست به کار شدند تا آن  را مختل نمایند. افراد 
گماشته شدۀ شان، در همه جا و در کنار تظاهرات 
سروصدای های خاینانه  ای به راه انداخـــتند و 
»جاســــوس«،  نام های  به  را  تظاهرکنندگان 
»خاین«، »درباری«... و غیره به مـــردم معرفی 
اما  می انداختند.  تف  سمت شان  به  و  می کردند 
تظاهرات با همان شکوهش راهش را ادامه داد و 
حمایت توده ها را تا ختم تظاهرات با خود داشت. 

    این حرکت و عمل کرد ضد انقالبی انتقادیون، 

در سطح کل کشور، زمینه ساز کودتای 
26 ســــرطان 1352 داودخان تحت 
رهبری سوسیال امپریالیزم گردید. بعد 
جوانان  »سازمان  داودخان  کودتای  از 
طرف  از  مهلکی  ضربۀ  که  مترقی« 
نتوانست  دیگر  بود،  خورده  انتقادیون 
در سال  این که  تا  کند  پیش حرکت  به 

1354 خورشیدی عماًل منحل گردید. 

    بعد از انحالل »سازمان جوانان مترقی«، 
و  افغانستان«  خلق های  انقالبی  »گروه 
»محفل هرات« چه کردند؟ آن ها نه تنها 
به جلو  نتوانستد کوچک ترین گامــی 
بردارند، بل که ده ها گام از»شعله یی«ها 
این که  جای  آن ها  اوال ً  رفتند.  عقب  به 
جلو  به  گامی  نموده  برش  سازمان  از 
کمونیست  ایجاد حزب  برای  و  بردارند 
افغانستان تالش نمایند، به گروه  گرایی 
که  حالی  در  افتادند.  محـــفل بازی  و 
انقالبیون به خوبی آگاهـند که گریز از 
حزبیت و تداوم گروه گری و محفل بازی 
انقالبی  ضـد  عمل  یک  و  سکتاریزم 
برای  که  کوشید  همیشــه  باید  است. 
گروه  و  محفل  کمونیست  حزب  ایجاد 
را فدای حزب ساخت نه آن که حزب را 
فدای گروه و محفل نمود. دوما ً »محفل 
هرات« بعد از کودتای 26 سرطان 1352 
خورشیدی دور و بر غالم علی آئین والی 
هرات جمع شدند و با خیرات ناچیز از 
قبیل دو سه چوکی مدیریت لیسه ها و 
دو سه چوکی نظارت در ریاست معارف 
خزیده  خود  الک  در  و  شده  خوشنود 
از »محفل  و  مبارزه دست کشیده  از  و 
زمان  تا  و  ماند  باقی  نامی  فقط  هرات« 
کودتای ننگین 7ثور 1357 خورشیدی 
این محفل کوچک ترین حرکتی از خود 
نشان نداد. بعد از کودتای ننگین 7 ثور 
1357 خورشیدی اگر »خلقی«ها آن ها 
هیچ گونه  یقینًا  می گرفت  بغل  در  را 
نشان  خود  از  کودتا  خالف  حرکتی 
خوبی  به  افغانسـتان  تاریخ  نمی دادند. 
تسلیم طلبی  و  تسلیمی  گواه  و  شاهد 
شان هم در زمان اشـــغال افغانستان 
روس  سوســـیال امپریالیزم  توسـط 
و هم در شرایط کنونی می باشد. چون 
بناًء  راند،  خود  از  را  آن ها  »خلقی« ها 
فعــــالیت شروع  به  هرات«  »محفل 
تایید  نیز مهـــر  نمود. »ش. آهن گر« 
اول  قسمت  او  است.  زده  بحث  این  بر 
مقاله اش)»محفل هرات وارد جـــنگ 
این طور شروع  را  مسلحانه می شود«( 

نموده است:
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»قبل از کودتاي  7 ثور 1357 ش تقریبًا 
ساله  چندین  و  گران  ســخت  خوابي 
دامنگیر ملت ما بود. نیروهاي سیاسي 
داالن هاي  و  دهلیز  در  فرومانده  اش 
تاریک تاریخ، وجامعه پاي گیر آبستني 
پرآوا. تک جوانه  زادني  از  و دور  دیرپا 
بیماري هاي  به  مصاب  نیز  روئیده  هاي 
فقدان  زا.  و کرختي  آور  افتراق  دروني 
ایدئولوژیک،  سیاسي،  روشن  برنامۀ 
پیچ  این  مشخصۀ   .  .  . و  تشکیالتي 
جامعۀ  پیشـــرو  نیروهاي  سیاست 
را  گویا  فریادهاي  تک  بود.  افغانستان 
هم هیاهوي درهم و بر هم راه مي گرفت؛ 
که ناگاه عفریت خون آشام کودتاي ثور 
و  کوبید  دروازه  بر  را  خونینش  چنگال 
تفت متعفن نفس استعمار فضاي میهن 

را آگنده ساخت.« 

کنار  از  بی اعتنایی  با  آهنگر«  “ش.      
بحث اش می گذرد و توضــیح نمی دهد 
 1357 ثور   7 ازکودتاي  »قبل  چرا  که 
ش تقــریبًا خوابي ســـخت گران و 
چندین ســـاله دامـن گیر ملت مــا 
بود. نیروهاي ســـیاسي اش فرومانده 
تاریخ،  تاریک  داالن هاي  و  دهلیز  در 
دور  و  دیرپا  آبستني  پاي گیر  جامعه  و 
از زادني پرآوا. تک جوانه هاي روئیده 
نیز مصاب به بیماري هاي دروني افتراق 
روشن  برنامۀ  فقدان  زا.  کرختي  و  آور 
 .  . و  تشکیالتي  ایدئولوژیک،  سیاسي، 
نیروهاي  سیاست  پیچ  این  مشخصۀ   .

پیشرو جامعۀ افغانستان بود.«؟ 

    مسئول این همه نابسامانی کیست؟ 
پاسخ  به  نمی خـواهد  »ش.آهن گر« 
به  گوید.  جواب  پرسش هاای  چنین 
به  آن ها  کنار  از  که  است  دلیل  همین 
سادگی می گذرد تا نسل جوان و توده ها 
را گول زده و آن ها را از مسیر اصولی و 
انقالبی منحرف نموده و به راه های ضد 

انقالبی رهنمون سازد. 

توده هــای  و  افغانســتان  تاریخ      
یاد  به  بخـــوبی  کشـــور  ستم کش 
دارند که »جریان دموکراتیک نوین« از 
سال 1347 الی سـال 1351 خورشیدی 
کشور  ســـیاسی  جنبش  بزرگ ترین 
محسوب می گردید و از به ترین پای گاه 
توده یی برخوردار بود. اما از سال 1351 
ثور   7 ننگین  کودتای  الی  خورشیدی 
فرو  خود  الک  در  خورشیدی   1357
ارتجاعی  کودتای  دو  زمینه ساز  و  رفت 

به رهبری سوســـیال امپریالیزم در افغانستان 
گردید. چرا شور و شعف انقالبی یک باره جایش را 
به یأس و ناامیدی داد، و همه  »نیروهاي سیاسي 
تاریک  داالن هاي  و  دهلیز  در  فرومانده  اش 
از  دور  و  دیرپا  آبستني  پاي گیر  وجامعه  تاریخ، 
زادني پرآوا. تک جوانه هاي روئیده نیز مصاب به 

بیماري هاي دروني افتراق آور و کرختي زا.«؟ 

    تمام این نقاط ضعف و منفی را باید در نهاد شوم 
انقالبی...« و »محفل هرات«  و زهر آگین »گروه 
جست وجو نمود. آن ها بعد از انتقاد به »سازمان 
جوانان مترقی« و جریان دموکراتیک نوین، جای 
مترقی«  جوانان  »سازمان  از  فراتر  گامی  این که 
و  رشد  را  سازمان  اصولی  جنبه های  و  بگذارند 
تکامل دهند و در جهت ایجاد حزب کمونیست 
ســازمان  از  برعکس  بردارند،  گام  افغانستان 
روی  بازی  »محفل«  و  »گروه«گرایی  به  بریدند 
آوردند و به تبلیغ و ترویج ایده های ضد انقالبی 
)ضد مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی )در 
پرداختند.  مائوتسه دون(  اندیشۀ  ضد  وقت  آن 
این حرکت و عمل کرد خاینانه باعث گردید تا » 
نیروهاي سیاسي اش فرومانده در دهلیز و داالن 
آبستني  پاي گیر  جامعه  و  تاریخ،  تاریک  هاي 
دیرپا و دور از زادني پرآوا. تک جوانه هاي روئیده 
و  آور  افتراق  دروني  بیماري هاي  به  مصاب  نیز 
روشن  برنامۀ  »فقدان  از  و  گردند  زا.«  کرختي 

سیاسي، ایدیولوژیک، تشکیالتي« رنج ببرند.

در  که  است  آگاه  خوبی  به  “ش.آهن گر«      
دموکراتیک  »جریان  خورشیدی   1348 سرطان 
چهار  در  ستم کش  توده های  حمایت  با  نوین« 
سوق )چارسو( شهر کهنه هرات حمله وحشیانه 
پولیس را درهم شکستند، حتی بی بی سی این 
 24 »ظرف  که  نمود  اعالن  صراحت  با  را  مطلب 
ساعت شهر خالی از پولیس و در دست متعلمین 
هرات بود«. )گزارش رادیو بی بی سیـ  سرطان 1348( 

انقالبی...«  اثر تخریب »گروه  پای گاه در  این      
بدون  توده ها  و  از دست رفت  و »محفل هرات« 
ـ  ایدیولوژیک  ـ  سیاسی  انقالبی  برنامۀ  یک 

تشکیالتی ماندند.

    طوری که در باال متذکر شدیم مسئول این همه 
انقالبی...«  »گروه  از  اعم  انتقادیون  نابسامانی ها 
و »محفل هرات« بودند. ما بعد از این این باندها 
زیرا  می نامیم.  انحالل گر  بل که  انتقادیون،  نه  را 
انحالل گران خواهان نظم و تشکیل انقالبی و به 
خصوص حــزب کمونیســت  )مارکسیســت 
ـ لنینیست ـ مائوئیست( نیستند، بل که خواهان 
یک تشکیل بی در و پیکر اند. لنین انحالل طلبی 
اپورتونیزم  زیرا  می داند.  اپورتونیزم  از  بدتر  را 
در  را  حــزبیت  این  اســت،  حزبیت  خواهان 

چــوکات بورژوازی می خـواهد، امــا 
و  گریزانند  حــزبیت  از  انحالل طلبان 
خواهان انحالل حزب و تشکیل انقالبی 
هستند و به یک تشکیل بی در و پیکر 
پناه می برند.  این حرف لنین به خوبی در 
افغانستان در مورد انحالل طلبان وطنی 
زیرا  مـی باشد،  و  بوده  صادق  کاماًل  ما 
عمل کرد انحالل طلبان در ســال 1351 
فروپاشاندن »جریان  خورشیدی سبب 
دموکراتیک نوین« گـــردید و » تک 
جوانه هاي روئیده نیز مصاب به بیماري 
زا.«  کرختي  و  افتراق آور  دروني  هاي 
روشن  »برنامۀ  یک  از  را  آن ها  و  نمود، 
به  تشکیالتی«  ایدئولوژیک،  سیاسی، 
سیاسی،  روشن  برنامه  »فقدان  سوی 
ایدیولوژیک، تشکیالتی« سوق داد.      

»ش.  که  گفتیم  که  همان طــوری      
این  تا  نیست  حاضر  هیچ گاه  آهن گر« 
جوانب منفی خود و شرکایش را انتقاد 
تا  می ورزد  تالش  مداومًا  بل که  نماید، 
نماید.  تقدیس  را  ننگین  گذشتۀ  این 
چنین  نوشتن  از  آهن گر«  »ش.  هدف 
مطالبی دقیقًا تقدیس گذشتۀ انحرافی 

و ضد انقالبی شان است.

    آن ها )گروه انقالبی... و محفل هرات( 
همان طوری که از »جریان دموکراتیک 
نوین« بریدند و از گرفتن نام»شعله یی« 
نفرت  نوین«  دموکراتیک  »جریان  و 
در صحنۀ  علنًا  را  نفرت  این  و  داشتند 
همــان طوری  گذاشتند،  اجرا  به  عمل 
»جریان  منسوبین  جزء  گذشته  در  که 
هم  فعــاًل  نبودند،  نوین«  دموکراتیک 
دمــوکراتیک  »جریان  منسوبین  جزء 
نوین« محسوب نمی گردند. مگر این که 
آن را  و  گویند  وداع  گذشتۀ شــان  با 
به  و جداً  نموده  تحلیل  و  تجزیه  دقیقًا 
آن برخورد انتقادی نمایند. کســـانی 
این گذشـــــته بریده اند جزء  از  که 
نوین«  دموکراتیک  »جریان  منسوبین 

محسوب می گردند.

    هرگاه خواننده به تمام نوشته های »ش. 
آهن گر« و شرکاء توجه نماید به روشنی  
در می یابد که آن ها نه تنها هیچ گاه به 
و  نکرده  انتقادی  برخورد  گذشتۀ شان 
تا  می نمایند  کوشش  بل که  نمی کنند، 
گذشتۀ شان را تقدیس نمایند. به همین 
علت هم هست که تاب شنیدن انتقاد را 
ندارند. هر گاه از ایشان انتقادی صورت 
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می گیرد، بدون آن که ســر به گریبان 
انحرافات  و  اشتباهات  متوجه  و  نموده 
می پردازند  یاوه گویی  به  گردند،  شان 
و  ناروا  اتهامات  با  که  می کنند  فکر  و 
فحاشی می توانند حقایق را پوشانده و 
دیگرگون جلوه گر سازند. آن ها نه تنها 
آن را  و  نمی کنند  انتقاد  را  گذشتۀ شان 
تقدیس می نمایند، بل که به جعل تاریخ 
نـه  تاریخی  جعل  این  می پردازند.  نیز 
یک بـار، بـل کـه بـار بار از طرف »ش. 
است.  گرفته  صورت  شرکاء  و  آهن گر« 
برمال خواهیم  ما این جعل کاری را بعداً 

نمود.

را  خود  این که  برای  آهن گر«  “ش.      
شخصیت برجسته نشان دهد حقایق را 
کتمان می کند و به جعل حقایق دست 
می زند. به این گفته »ش. آهن گر« توجه 

نمائید:

    »زمینه های دیگری که می توان آن 
هرات  24 حـوت  پیامد جـنبش  را  ها 
خواند، عمق نفرت بی حــد و حصــر 
از  )تاکید  پرچم   – خلق  رژیم  از  مردم 
بر  مردم  باورکامل  و  است(  آهنگر  ش. 
ضد مردمی بودن و خونخوار بودن این 
رژیم بود…. این نفرت عمیق و این باور 
کامل مردم هرات، آنچنان که دربخش 
تاریخی  کار  در  ریشه  گفتیم  قبل  های 
هرات  صادق  روشنفکران  روشنگرانۀ 
)محفل هرات( )تاکید از ماست( و پایه در 
برخوردهای روزمرۀ  واقعیت وعمل، در 
 – خلقی  دولت  و  حزب  وابستگان 
پرچمی  نسبت به مردم داشت و نیازی 
به  بیشتری  تبلیغاتی  کار  و  تبلیغ  به 
اثبات آن نبود. لذا تحریک مردم علیه 
نمی خواست؛  تبلیغاتی  دیگرهنر  رژیم، 
چون خود خلقی – پرچمی ها هم در هر 
برخوردشان مردم را علیه خود تحریک 

می کردند.« )صفحۀ دوم سند(

    در این جا هیچ شکی وجود ندارد که 
یکی از زمینه های قیام 24 حوت هرات 
»عمق نفرت بی حـد و حصــر مردم از 
رژیم خلق – پرچم و باورکامل مردم بر 
ضد مردمی بودن و خونخوار بودن این 
رژیم بود.« اما چیزی که در این جا قابل 
یادآوری است اینست که »ش. آهن گر« 
برای جلوه دادن شخصیت خود حقایق 
از یک طرف  او  را وارونه جلوه می دهد. 

می گوید که: 
»قبل از کودتاي  7 ثور 1357 ش تقریبًا 

خوابي سخت گران و چندین ساله دامن گیر ملت 
ما بود. نیروهاي سیاسي اش فرومانده در دهلیز و 
داالن هاي تاریک تاریخ، وجامعه پاي گیر آبستني 
جوانه هاي  تک  پرآوا.  زادني  از  دور  و  دیرپا 
افتراق  دروني  بیماري هاي  به  مصاب  نیز  روئیده 
سیاسي،  روشن  برنامۀ  فقدان  زا.  کرختي  و  آور 
ایدئولوژیک، تشکیالتي و . . . مشخصۀ این پیچ 
سیاست نیروهاي پیشرو جامعۀ افغانستان بود.« 
و از سوی دیگر می نویسد که : »این نفرت عمیق 
و این باور کامل مردم هرات، آنچنان که دربخش 
های قبل گفتیم ریشه در کار تاریخی روشن گرانۀ 
روشن فکران صادق هرات )محفل هرات(« دارد. 
آهن گر«  »ش.  گویی  تناقض  خوبی  به  خواننده 
و  گران  سخت  »خوابي  اگر  می کند.  مشاهده  را 
بوده  سیاسی  نیروهای  دامنگیر«  ساله  چندین 
روشنگرانۀ  تاریخی  کار  در  »ریشه  پس  است، 
در  هرات(«  )محفل  هرات  صادق  روشنفکران 
قبال  طوری که  متناقض  بحث های  این  کجاست. 
آهن گر«  »ش.  که  آنست  بیان گر  داشتیم،  بیان 
از  و  زده  جا  سبد  سر  گل  را  خود  می خواهد 
که  نمی داند  او  اما  بسازد،  شخصیتی  یک  خود 
چشم پوشی از حقایق نه تنها این که او را به یک 
را  شخصیتش  بل که  نمی کند،  تبدیل  شخصیت 
از این هم بیش تر له می کند. حقایق از این قرار 
است که ریشه های تاریخی نفرت عمیق توده های 
در  پرچمی ها  ـ  »خلقی«  علیه  هرات  ستم کش 
تبلیغ و ترویج »جریان دموکراتیک نوین« نهفته 
است، نه »محفل هرات«. این تبلیغ و ترویج علیه 
»حزب دموکراتیک خلق افغانستان« نه تنها در 
بل که  یافته،  انعکاس  جاوید  شعله  شماره  یازده 
همه  بطور  خورشیدی   1351 الی   1347 سال  از 
صورت  محافل  و  تظاهرات  اعتصابات،  در  جانبه 
گرفته است. »ش. آهن گر« و محفلش حتی یک 
به  نمی تواند  ترویجی  و  تبلیغ  از چنین  نمونه ای 

خواننده گان ارائه نماید.

    نیروهای انقالبی کشور به خوبی آگاه اند که 
سوسیال  علیه  مقاومت  جنگ  دوران  طول  در 
امپریالیزم روس توده های زحمت کش افغانستان 
در همه جا از نیروها و شخصیت های قبال منسوب 
»شعله یی«  بنام  نوین«  دموکراتیک  »جریان  به 
هرات«.  »مــحفل  نه  می نمــودند،  استقبال 
که  آنســـت  بیان گر  توده های  استقبال  این 
نوین«  دموکراتیک  »جریان  ترویج  و  تبلیغ 
عمیق  نفرت  و  مانده  جا  بر  پا  توده ها  اذهان  در 
شان را نسبت به رژیم مزدور پرورش داده است. 
که  است  صحیح  کامال  آهن گر«  »ش.  گفته  این 
در  را  آن ها  گران چندین ســاله  خوابی سخت 
بود.  نموده  زمین گیر  تاریخ  تاریک  دهلیزهای 
آن ها هیچ گونه تحرکی بعد از فروپاشی »جریان 
دموکراتیک نوین« نداشتند و فقط خرسند از این 
بودند که این جریان را متالشـی نمودند و امیال 

زحمت کش  توده های  طبقاتی  دشمنان 
را بر آورده ساختند.

اینک به نقل قول دیگر ســـند »ش. 
آهن گر« مراجعه می کنیم تا دیده شود 
که هدف نویسنده از این سند چیست. 

به این نقل قول توجه کنید:

تاریخی،  ســـند  این  خواندن  »با      
که بخشی از کارکرد جــنبش انقالبی 
کشوراست )امید است گزارشات محافل 
قرار  دسترس  در  نیز  دیگر  مناطق  و 
بگیرد(، خواننده پی خواهد برد که برای 
آزادی میهن و نجات جنبش خود جوش 
مردم از دستبرد امپریالیسم و ارتجاع،  
افغانستان  انقالبی  و  مبارز  روشنفکران 
داخل  در  مبارزه،  عرصه های  همه  در 
کرده  جانفشانی ها  چه  کشور  خارج  و 
بزرگی  بهای  نثار جان شان چه  با  و  اند 
پرداخته اند؛ ولی با یورش سبعانه و بی 
به خون  ارتجاع،  و  امپریالیسم  رحمانۀ 
کشیده شده و سرکوب شدند، و به قول 
عامیانه زورشان به امپریالیسم جهانی و 
ارتجاع جهانی تا دندان مسلح وحشی 
اکنون شاهد  هم  تا  که شما  و خونریز، 
و  ما  درکشور  خونریزی شان  و  وحشت 
با  نرسید.  هستید،  جهان  سراسر  در 
به  ما  کشور  انقالبیون  بازهم  حال،  این 
دلیل کمزوری شان تسلیم طلبی پیشه 
نکردند و به هیچ متجاوز و مداخله گر، 
فرود  سرتسلیم  اجنبی  هیچ  به  وکاًل 
از  تاکیدات  ـ  سند  پنجم  )صفحۀ  نیاوردند.« 

ماست(

    شــرکت نیروهای قبال منسوب به 
در  کشور  نوین«  دموکراتیک  »جریان 
جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیزم 
اشغال گر و رژیم مزدورش قابل قدر است 
تاریخی شان  رسالت  عملی  اجرای  و 
محســوب می گردد. اما این جنگ باید 
مستقالنه به پیش برده می شد که نشد، 
بزرگ ترین اشتباه تمامی نیروهای قبال 
منسوب به »جریان دموکراتیک نوین« 
از  که  بود،  استقالل شان  عدم  همین 
به  مــلهم  شکل گیری اش  آوان  همان 

تسلیم طلبی طبقاتی بود. 

    آیا بحث »ش. آهن گر« واقعی است؟ 
ما این بحث را دور از واقعیت می دانیم. 
»محفل هــرات« از همـــــان آوان 
شروع جنگ مســلحانه تن به تسلیم 
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 طلبی داد. طوری که »ش. آهن گر« خود 
مدعی است: 

    »کار به دو قسمت جداگانه و پیوسته 
به هم )سازماني وجبهه اي( مجزا گشت. 
)سازمان  کار وحدت جــنبش  رهبری 
و  “ازهر”  نعیم  یادان  زنده  به  سازی( 
انجینیر قدوس و رهبری کار جبهه ای و 
جبهه سازی به انجینیر”آهنگر” سپرده 
شد، که بعدها زنده یاد ماما غالم محمد 
نیز به آن پیوست و تا رفتنش به جبهه، 
مسئولیت کار تشــکیالتی ایران را به 
کارجبهه اي،  اولیۀ  هدف  گرفت.  عهده 
روشنفکران  براي  پایي  جاي  “بازکردن 
جبهه  )چون  گردید  تعیین  درجبهه”  
سازی مستقل درتوان ما نبود(. درحالي 
که کوچک ترین امکان مادي، از قبیل 
پول و یا سالح در دست نداشتیم، براي 
باز کردن راه در جبهه، از زوایائی چند، 

دست به کار شدیم.« )صفحۀ 4 سند(

و  »ازهر«  نعیم  مورد  در  باید  اوالً      
به  و  نمود  صحبت  تسلیم طلبی هایًش 
تعـقیب آن در مورد تســــلیم طلبی 
»محفل هرات« تحـــت رهبری »ش. 

آهن گر« خواهیم پرداخت.

طبق گفتۀ »ش.آهن گر« مســـئولیت 
»کار سازمانی« از طرف »محفل هرات« 
به نعیم »ازهر« سپرده می شود، بناًء او 
با  که  تسلیم طلبی های»ساما«  رأس  در 
»ش. آهن گر« روابط بسیار نزدیک دارد 
این که دفتر  از  قرار دارد. چنان چه بعد 
او  می خــورد،  ضربه  »ساما«  سیاسی 
با صدیق »هری« به جیپ »خاد« سوار 
شده در کلکان به مالقات تسلیمی های 
می گویند  آن ها  به  و  می روند  »ساما« 
می گذاشتید  جریان  در  را  ما  اگر  که 
از  می توانســتید  بیش تری  امتیازات 
دولت بگیرید، اما حاال خیر اســــت 
دهید.  ادامه  دولت  با  همین طور  شما 
نعیم »ازهر« یکی از کادرهای برجسته 
و رهبری کنندۀ »ساما« است. چنان چه 
»ش. آهن گر« در توصـــیف او چنین 

می گوید:

کار  جــنبش  وحــدت  پروسۀ  »در 
می کردند، به همراه اکثریت مـــحافل 
جنبش چــــپ، به ایجاد ســـازمان 
)ساما(  افغانستان  مــردم  آزادیبخش 
توفیق  “کــنفرانس موسس”  از طریق 
از  بعد  ماهی  چند  کردند.  حاصـــل 

به  “ازهر”  نعیم  یاد  زنده  آمدن  با  “ساما”،  ایجاد 
عماًل  را  “سـاما”  رهبری  زمان  درآن  که  ایران، 
متعدد  جبهات  با  غرب،  حوزۀ  داشت،  دوش  به 
مسلحانه و تشکیالتش به طور کامل، به سازمان 

مدغم شد.« )صفحۀ 4 سند(

    طراح مشی»تازه اندیشی« با برآمد »اسالمی« 
و »ش.  قدوس  انجینر  »ازهر«،  نعیم  در حقیقت 
آهن گر« هســــتند و به همین طریق طرحات 
تسلیم طلبی در »ساما« نیز توسط آن ها زیر نام 
»تاکتیک« ریخته شــده و دامنۀ آن از هرات به 
کوه دامن کشیده می شود. صدیق»هری« نفر دوم 

نعیم»ازهر« می باشد.

    زمانی که دفتر سیاسی »ساما« ضربه می خورد، 
»ازهر«  نعیم  ســراغ  به  اصاًل  پوشــالی  رژیم 
که در حقیقت کادر بلند پایۀ دفتر سیاســـی 
است نمی رود. او مدت ها بعد از ضربه خــوردن 
این که  از  بعد  می شود.  دست گیر  سیاسی  دفتر 
رژیم موفق می شود که به اتاقش در هوتل کابل 
تعدادی  و  کند  جابه جا  سمع  استراق  وسایل 
مورد  در  اتاقش  در  او  با  مرتبط  سامایی های  از 
تسلیم شدن به رژیم از وی جویای حال می شوند 
و او به توضیح مسئلۀ تاکتیکی می پردازد و آن ها 
را قانع می کند که تسلیم شدن ما تاکتیکی است. 
رژیم وقتی این ســند را به دســـت می آورد به 
این  اقدام می نماید. حینی که در  دست گیری اش 
مورد از وی سوال می شود او ابتدا منکر می شود، 
می کنند  ارائه  برایش  را  اســـناد  که  وقتی  اما 
به همین سبب  ندارد.  از خود  چاره ای جز دفاع 
است که او یک جا با سایر افراد دفتر ســیاسی 
»ساما« و سایر زندانیان »ساما« اعدام نمی شود و 
در سال بعد اعدام می شود  و رژیم بعد از اعدامش 
این  و  به خانواده اش تسلیم می کند  را  او  جنازۀ 
اولین و آخرین جنازه است که رژیم فاشیست به 

خانواده اش تسلیم می نماید. 

و  نشرات  کمیتۀ  خوردن  ضربت  از  »بعد 
استثنای  به  سیاسی-  دفتر  رفقای  دستگیری 
نعیم- در جلسۀ اضطراری که از طرف تعدادی از 
رفقا دائر گردید ضمن انتخاب افراد تازه ای برای 
دفتر سیاسی فیصله می گردد که اعضای رهبری 
در  امنیتی  خطـرات  موجودیت  به  بنا  سازمان 
کابل، باید به کوهدامن نقل مکان نمایند. بعد از 
رفت  کوه دامن  به  سازمان  رهبری  اعضای  رفتن 
در  کوهدامن  به  کابل  از  صدیق«  »داکتر  آمد  و 
ارتباط نزدیک با »نعیم ازهر« شروع می گردد.« 

)اسناد تاریخی ـ صفحۀ 8(

که صدیق  آنست  بیانگر  به خوبی  قول  نقل  این 
دارد.  قرار  »ازهر«  نعیم  با  تنگاتنگ  روابط  در 
مسئول  احمد  و  صدیق  »ازهر«،  نعیم  طوری که 

انجینران  به جبهه  از کابل  حمل سالح 
از  مهمات  و  سالح  این  اند.  هرات  در 
به هرات رسانده  با طیاره  طریق دولت 
قسمت  در  را  موضوع  این  ما  می شود. 
تسلیم طلبی های هرات بیش تر خواهیم 

شگافت. 

علیه  این که  از  بعد  هرات«  »محفل      
مترقی«  جوانان  اصولی»سازمان  خط 
موضع  نوین«  دموکراتیک  »جریان  و 
خصــــمانه گرفت، از مـــارکسیزم 
آن زمان  )در  مــائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ 
قطع  طور  به  دون(  مائوتسه  اندیشه 
برید، بناًء در ســال 1357 خورشیدی 
به  نبود،  ومشی  خط  هیچ گونه  دارای 
ثور   7 کودتا چیان  برای  سبب  همین 
گفتند.  مبارک باد  را  و کودتا  بردند  گل 
انقــــالبی، توان تفکیک  عدم مشی 
تضادها را از آن ها گرفت و آن ها را در 
طبقاتی  تسلیم طلبی  کام  به  اول  قدم 
انداخت و بعداً در مسیر تســلیم طلبی 
ملی رهنمون ساخت و تا همین اکنون 
این  در  و  می برند  رنج  برنامه گی  بی  از 
گودال دست وپا می زنند. مسئول درجه 
طبق  تسلیم طلبی  و  تسلیمی  این  یک 
گفتۀ »ش. آهن گر« که مسئول »جبهه 
سازی« در هرات بوده، خودش می باشد. 

این که  بــــرای  “ش.آهنگر«      
تسلیم طلبی اش را تبرئه نماید، می گوید 

که: 

    »)چون جبهه سازی مستقل درتوان 
کوچــک ترین  که  درحالي  نبود.(  ما 
سالح  یا  و  پول  قبیل  از  مادي،  امکان 
راه  کردن  باز  براي  نداشتیم،  دردست 
در جبهه، از زوایائی چند، دست به کار 

شدیم.«

    وقتی »ش. آهن گر« می گوید که »چون 
نبود«  جبهه سازی مستقل در توان ما 
به این معناســت که هیچ چاره ای جز 
تسلیم شدن به احــزاب جهادی و رژیم 
پوشالی برای به دست آورد »امکانات« 
»ش.  را  مطالب  این  نداشــت!!  وجود 
می نویسد،  سال  چهل  از  بعد  آهن گر« 
اما او هیچ گاه نگفته که از این تسلیمی 
چه دست آوردی داشته اســـت. »ش. 
آهن گر« دقیقا می داند که این تسلیمی 
جنبش  برای  سودی  هیچ  زیان  جز 
انقالبی و توده های زحمت کش نداشته، 
بل که ضرباتی را متوجه جنبش انقالبی 



     شعله جاوید                                                                                   شماره )28(                                                                                                        دوره چهارم                                                           عقرب1399   ) نوامبر2020 (

صفحۀ  47

آهن گر«  »ش.  چرا  است.  نموده  کشور 
تسلیم طلبانه  حرکت  این  منفی  جنبۀ 
را بررسی نمی کند؟ علت روشن است. 
گذشته  تسلیم طلبی های  تقدیس  با  او 
تسلیم طلبی های  و  تسلیمی  می خواهد 
»ش.  آیا  نماید.  تبرئه  نیز  را  کنونی اش 
آهن گر« نمی داند که هر زمان توده های 
زحمت کش بخواهند تحت رهــــبری 
ستاد فرمان دهی پرولتاریا یعنی حـزب 
لنینیست  ـ  )مارکسیست  کمونیست 
شروع  را  انقالبی  جنگ  مائوئیست(  ـ 
مادی«  امکان  »کوچکترین  از  نماید 
کمونیست  حزب  آیا  برخوردارنیستد؟ 
را  خود  دلیلی   چنین  به  بنا  دارد  حق 
دولت های  یا  و  ارتجاعی  نیروهای  به 
»امکانات  گرفتن  خاطر  به  ارتجاعی 
مادی« تسلیم نماید؟ جواب کاماًل منفی 
نمود؟  چنین  آهن گر«  »ش.  چرا  است. 
ـ  مارکسیزم  به  را  اعتقادش  او  زیرا 
لنینیزم ـ مائوئیزم از دست داده است، 
از  را  قضایا  می تواند  نه  و  نه می خواهد 
ـ  لنینیستی  ـ  مارکسیستی  دیدگاه 
مائوئیستی بررسی نماید. لذا با سفسطه 
تسلیم طلبی  های  به  می خواهد  گوئی 
خود و شرکاء پردۀ دود آلود کشیده و 

آن را تبرئه نماید.

به  هرات«  »محفل  حرکت  شروع      
رهبری »ش. آهن گر« زیر لوای »حرکت 
نبی  محمد  مولوی  اسالمی«  انقالب 
»محمدی« صــــورت گرفت، که یک 
تسلیم طلبی طبقاتی در قبال دشمنان 
غیرعمده محسوب می گردید، بعداً این 
به  و  نمود  منفی  تکامل  تسلیم طلبی 
قبال  در  ملی  تسلیمی  و  تسلیم طلبی 
و  سوســیال امپریالیست  اشغال گران 
گردید.  منجر  دست نشانده شان  رژیم 
بعدی  قسمت های  در  زمینه  این  )در 

مفصل تر صحبت خواهیم نمود.(

    در شرایط کنونی که کشور در اشغال 
رهبری  به  اشغال گر  امپریالیست های 
امپریالیزم امریکاســت، آیا کســـی 
که:  بگوید  که  دارد  حق  تشکیلی  یا  و 
ما  توان  در  »چون جبهه سازی مستقل 
نیست«، باید به خاطر راه اندازی جنگ 
ملی تن به تسلیم طلبی طبقاتی بدهیم 
و زیر بیرق طالبان دســـت به جنگ 
بزنیم؟ خیر! هرگاه کسی چنین ادعای 
نماید دقیقًا تن به تسلیم طلبی طبقاتی 
انقالبی  نیروی  یک  وقتی  است.  داده 

در چنین حالتی قرار می گیرد وظیفۀ او در قدم 
و  استحکام  بعداً  و  کمونیست  حزب  ایجاد  اول 
نه  کمونیست  بدون حزب  زیرا  آنست.  گسترش 
رهبری  و  داد  سازمان  را  انقالبی  ارتش  می توان 

نمود و نه هم جبهۀ متحد ملی را. 

    باور ما اینست که یک حــزب کمونیســت 
)مارکسیستـ  لنینیستـ  مائوئیست( با تفکیک 
تضادها و مبارزه علیه دشمنان عمده و در تابعیت 
از آن مبارزه علیه دشمن غیر عمده و هم چنین 
نیروهای  مبارزه علیه تسلیمی و تسلیم طلبی و 
متزلزل و بی اراده و فاش نمودن چهره های آن ها 
به عنوان دشمنان توده های ستم دیده استحکام 

یافته و گسترش می یابد.    

    “ش. آهن گر« طبق ادعای خودش که در آن زمان 
مسئول »جبهه سازی« بوده است و بعداً به عنوان 
کادر برجستۀ »ساما« و حتی تا معاونیت »قیوم 
ادعای  هنوز  تا  و  نمود  ارتقاء  »ساما«  در  رهبر« 
برای  نمی داند که  و  نمی دانست  دارد،  را  رهبری 
راه انداختن جنگ انقالبی سه سالح نیاز است و 
اولین و ضروری ترین این سالح حزب کمونیست 
و سومی  انقالبی خلق  ارتش  دوم  و سالح  است 
جبهۀ متحد ملی تحت رهبری حزب کمونیست 
به  ســـالح  سه  این  نمودن  وارونه  می باشد؟ 
بهانه های شرایط مشخص کشور پشت کردن به 
منافع پرولتاریا و توده های زحمت کش افغانستان 
بوده و صریحًا رد مائوئیزم یعنی سومین مرحلۀ 
عدم  می باشد.  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  تکاملی 
بود که»ش.  بینش ماتریالیستی دیالکتیکی  این 
آهن گر« را در منجالب اپورتونیزم فرو برد و تمام 
نیروهای تحت رهبری اش را به کام تسلیم طلبی 

ملی و طبقاتی کشاند.

قسمت دوم
    طوری که در قسمت اول بیان نمودیم انتقادیون 
)انحالل طلبان( با حــرکت ضــد انقـالبی )ضد 
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی( خویش 
را  طبقاتی »شعلۀ جاوید«  فقط دشمنان  و  فقط 
فروپاشی»سازمان  از  بعد  و  نمودند،  خوشنود 
نوین«  دموکراتیک  »جریان  و  مترقی«  جوانان 
آن ها را خواب گران فرا گرفت. آن ها از سال 1351 
سوسیال  علیه  تنها  نه  خورشـیدی   1357 الی 
)حزب  مزدورش  حزب  و  »شوروی«  امپریالیزم 
و  نکردند  مبارزه  افغانستان(  خلق  دموکراتیک 
این مبارزه را فقط به عنوان دشمنان درجه یک 
شان علیه زنده یاد رفیق اکرم و مدافعین »شعلۀ 
جاوید« ادامه دادند، بل که بعد از کودتای ننگین 
غلط،  دید  همان  با  خورشیدی   1357 ثور  هفت 
نگنجید  در جامه  از خوش حالی  هرات«  »محفل 
پایۀ »حزب  بلند  کادرهای  و شتابان دروازه های 
دموکراتیک خلق افغانستان« را کوبیدند و با نثار 

برای  را  ننگین  کودتای  گل  دسته های 
امیدوار  آن ها  گفتند.  باد  مبارک  شان 
خلق  دموکراتیک  »حزب  که  بودند 
افغانستان« آن ها را دیگر »شعــله یی« 
قلم داد نکند و در بغل بگیرد و سهمی 

در رژیم شان به آن ها عطا کند. 

    اما رژیم فاشیست هرگز این فکر را 
نیــروی  به ترین  آن ها  که  نکـــرد 
را  آن ها  و  خدمــت اند  آمادۀ  و  حاضر 
از دروازۀشان ناامیدانه راند. این حرکت 
تسلیم طلبانه دو سال بعد یعنی در سال 
1359 خورشیدی جامۀ عمل پوشید و 
رفقای خود  روی خون  هرات«  »محفل 
پا نهاده و در شرق هرات جبهه را کاماًل 
سوسیال امپریالیست  اشــغال گران  به 
نمود  تسلیم  مزدورش  رژیم  و  شوروی 
و در رکاب دشمنان عمــده با دشمنان 
غیرعمده از در ستیز برخاست و تعداد 
زیادی از نیروهای رزمنده و ضد اشغال 
را، که پی نبرده بودند رهبران نشسته 
در مشهد و در رأس شان »ش. آهن گر« 
به خون شان معامله نموده اند و آن ها را 
در این جبهه به خاطر منافع اشغال گران 
نمودند.  قربانی  دست نشانده  رژیم  و 
را  موضوع  این  گفتیم  که  همان طوری 
خواهیم  بیش تر  بعدی  قسمت های  در 

شگافت.

    »ش. آهن گر« در قسمت دوم نوشته اش 
فقط متن اصلی گزارش سیاسی ای را که 
در دهم دلو1361خورشیدی به مرکزیت 

»ساما« فرستاده بود نقل نموده است. 

    خواننده هرگاه به متن اصلی گزارش 
»ساما«  مـــرکزیت  به  آهن گر«  »ش. 
توجه نمــاید به خــوبی درک می کند 
یک  بل که  نیســت  گزارش  این  که 
ستایش نامه است که می خــــــواهد 
همین  ســازد.  جلوه گر  بزرگ  را  خود 
بزرگ سازی های تقلبی او را تا معاونیت 
برد.  بلند  »ساما«  عمومی  منشی  اول 
اما این جعل کاری او را با فرق بر زمین 
کوفت. گزارش به خوبی بیان گر آنست 
گزارش  در  آهن گر« حـــتی  که »ش. 
جبهۀ  تسلیمی  خورشیدی   1361 دلو 
»ساما«  مرکزیت  از  را  هرات  انجینران 
پنهان نموده است. او طــوری گزارش 
به مرکزیت فرستاده که گویا همه چیز 
در هرات مرتب و منظم اســت و هیچ 
اتفاقی هم نیفتاده است، در حــالی که 
از همان ابتدا که پای »محفل هرات« به 
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جبهۀ شــرق سرک هرات باز می شود 
توأم با تســلیمی و تســلیم طلبی در 
سوسیال امپریالیست  اشغال گران  قبال 
“شوروی” و رژیم پوشـالی بود. در سال 
1360 خورشیدی تســـلیمی »محفل 
کاماًل  هرات  ســرک  شرق  در  هرات« 
علنی گردیده بود. اما »ش.آهن گر« در 
این مورد چیزی به زبان نیاورده است. 
این گزارش هـویت و چهرۀ اصلی »ش. 

آهن گر« را به خوبی بیان می دارد. 

    می خواهیم ابتدا در مورد گزارش دهی 
مختصراً تبصره ای بنمائیم.

    در مورد گزارش دهی : 

    افرادی که گزارش می دهند، مـکلف 
اند که تمام مسائل را مــو به مـو یعنی 
تمــامی جــنبه های مـثبت و مـنفی 
را ارائه نمــایند که رهبری در تاریکی 
قرار نداشـته باشد و از تمامی مسایلی 
که در پایین مــی گذرد بی خبر نماند تا 
این که بتواند در اسـرع وقت از خطاها و 
انحرافات جلوگیری نمــوده،  تشکیل 
رهنمون  پیروزی  سمت  به  را  جبهه  و 

سازد.

    گزارش یک جبهه نظامی باید شامل 
فعالیت  های نظامی، سیاسی، اقتصادی، 
و  سالم  گرایشات  فرهنگی،  تبلیغاتی، 
بی  و  انضباط  نظـرها،  اختالف  ناسالم، 
نکات ضعف  نظامی،  نیروهای  انضباطی 
روحی  حـالت  دشمن،  و  خود  قوت  و 
و  دشــمن  و  خـود  نیروهای  روانی  و 
شیوه های اصالح انحرافاتی که در درون 
و بیرون جبهه رخ داده است، باشد. در 
غیر این صورت تشکیل دچار بحران و 
هرج و مرج می گردد. همان طوری که نه 
تنها جبهۀ انجینران در هــرات، بل که 
و  و هرج  بحران  این  به  در کل  »ساما« 
رهبری»ساما«  تنها  نه  و  افــتاد  مرج 
راه  شرایطی  چــنان  در  نتوانســت 
حــلی برای آن بیابد، بل که خودش با 
تســلیمی های کوه دامن هم نوا گردید. 
به آن حد رسید  اسفناک  این وضعیت 
که  بعــد از جان باختن قیوم رهبر عماًل 
کادرهای  و  ریخت  فرو  هم  از  »ساما« 
به شمول  پاکســتان  در  باقی مــانده 
»ش.آهن گر« آهـنگ کشورهای غربی 
را نمـودند و تا کنون زندگی شان را در 
آن دیار سپری می کنند. زمانی که جبهۀ 
انجینران در غــرب کشور در وضعیت 
وخیمی قرار گرفت، رهبری نشسته در 

را  آن ها  و  بیابد  آن  به  حلی  راه  نتوانست  ایران 
توسط  فقط  بحران  این  بل که  برهاند،  مهلکه  از 
نظامی که عضو»ساما«  از فــرماندهان  یک تن 
با  داشت  »ساما«  با  جبهه ای  پیوند  فقط  نبود، 
ابتکار خودش حل گردید و جان سی تن را نجات 
داد. در قسمت های بعدی به این موضوع بیش تر 

تماس خواهیم گرفت.

    از گزارش »ش. آهن گر« به خوبی هویداست که 
رتق و فتق امور در جبهۀ  هرات به انحصار »ش. 
آهن گر« بوده است، و در این زمینه تصمیم گیری 
در مسایل مهم جبهۀ غرب کشـور به وســیلۀ 
لذا  شخص »ش.آهن گر« صــورت گرفته است. 
مسئولیت تمام تسلیمی و تسلیم طلبی در هرات 
به دوش »ش. آهن گر« بوده و هست و تا زمانی 
خود  انحرافی  گذشتۀ  این  به  آهن گر«  »ش.  که 
برخورد انتقادی ننماید تاریخ او را محکوم نموده 

و خواهد نمود.

خوانش  به  را  گزارش  این  از  گوشه ای  حاال      
می گیریم تا تقلب کاری وی به خوبی هویدا گردد. 

به این قسمت از گزارش توجه نمایید:

غرب  جبهات  و  انجینران  جبهۀ  مورد  در  ـ   3«
می  را مشاهده  برخورد  و  تحلیل  نوع  دو  سرک 
پیکرۀ  به عـــنوان یک  انجینران  کنید، جبهۀ 
ارگانیک ارزیابی و تحلیل شده است و ازعملکرد 
افراد معینی حرفی درمیان نیست. به دلیل این 
که جبهۀ انجینران یک جبهۀ مستقل است، که 
ترکیبش عمدتًا و رهبری اش مطلقًا، از رفقا است 
تشکیالتی  ارگان  یک  بودنش  جبهه  عین  در  و 
است که با طرحی واحد و ایده ای یگانه به میدان 
می رود. عالوتًا درگیر و دارجنگ تحمیلی دشمن 
براین جبهه، کارنامۀ خونین هریک از رزمندگان 
قهرمان شهید و یا شاهــد آن، فزونتر ازشهنامه 
است؛ چه آن ها یک سال و اندی، شب و روز زیر 
آتش متقاطع دشمن، رستمانه جنگیده و سنگر 
دار بوده اند. این مختصر گنجایش آن اسطوره را 

ندارد.« )صفحۀ 6 و 7 سند(

دقیقًا  را  انجینران  جبهه  وضعیت  آهن گر«  “ش. 
می داند و عمداً گزارش آن را به مرکزیت سازمان 
وارونه جلوه می دهد. وی جبهۀ انجینران را »به 
عنوان یک پیکر ارگانیک... که با طرحی واحد و 
ایده ای یگانه به میدان می رود« به مرکز سازمان 
معرفی نموده و آن  را یک »جبهۀ مستقل« نامیده 

است.

    اوالً ـ طوری که »ش. آهن گر« در مورد جبهه 
گفته است، جبهه دقیقًا دو پارچه اســـت. یک 
دیگر  پارچـۀ  و  است  اعضای»ساما«  آن  پارچۀ 
شــرق  در  گرو پ های شان  با  که  است  افرادی 
اند. »ساما«  ســرک به »ســامائی« ها پیوسته 

عمــیقًا در مســیر تسلیم طلبی گام 
اعضای  از  نفر  دو  صــرفًا  و  برمی دارد 
مخالف اند  تسـلیم طلبی  با  که  »ساما« 
که عــبارت ند از: محمــد آخند زاده 
نفر  دو  این  زمانی که  تا  واجد.  استاد  و 
زنده اند »رهبری« به طــــور مـخفی 
جان باختن  از  بعد  دارد.  ارتباط  خاد  با 
خاد  به  عــلنًا  »سازمان«  دونفر،  این 
به  دولتی  تانک های  و  می گردد  تسلیم 
بعد  به  زمان  آن  از  می آید.  منطقۀ شان 
در درون جبهۀ انجینران تضاد عمیقی 
در مورد تسلیمی »ساما« وجود داشت 
و  افراد جبهه  بین  و همیشه کشمکش 
»سازمان« وجود داشــت و »سازمان« 
از این طریق به طور جــدی زیر فشار 
قرار  گرفت. در چنین وضعیتی مسئول 
خواهان  نامه  یک  توسط  جبهه  نظامی 
می گردد  مشهد«  »رهبری  از  رهنمود 
نظامی  مســئول  مشهد«  »رهبری  و 
منع  دولت  با  رابطه  قطع  از  را  جبهه 
نامه می رسد مسئول  می کند. زمانی که 
تازه  که   »...« به  را  نامه  جبهه  نظامی 
به جبهه رفته بود نشان می دهد. )...( 
بود هرگز سالح  به جبهه  در مدتی که 
جبهه را به علت تســـلیمی »ساما« به 
ســــوسیال امپریالیست  اشغال گران 
شانه  به  مزدورشان  رژیم  و  “شوروی” 

نکرد. »...« او می گوید: 

    »در نامــه تذکر جدی رفته بود که 
هرگز روابط خود را با x )هدف از اکس 
روابط با شـیرآقای چونگر و خاد است( 
قطع نکنید. مسئول نظامی برایم گفت: 
»از پایین فشــار است تا روابط را قطع 
کنم و رهبری دستور می دهد که رابطه 
را حفظ نمایم، مجبورم که طبق دستور 
رهبری عمل نمایم«« این شخص همین 

فعاًل شاهد زنده است.    

نیست،  مستقل  اصاًل  جبهه  ـ  ثانیًا      
مولوی  جمعیت العلمای  با  طرف  یک   از 
محمدنبی محمدی رابطه دارد و از طرف 
اشغال گران  رژیم دست نشاندۀ  با  دیگر 
سوســیال امپریالیســــت. جبهه ای 
از دوطرف توسط »رهبری« در دام  که 
در  بودنش  »مستقل«  افتاده  تسلیمی 

کجاست؟

    “ش. آهن گر« معنای مســــتقل را 
دقیقًا می داند، برای این که مـــرکزیت 
سازمان را گــول بزند و تســلیمی و 
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تسلیم طلبی هایش را بپوشاند، جبهه را 
»مستقل« جا می زند.

    “ش. آهن گر« در گزارش می نویسد 
که:

دار جنگ تحمــیلی  و  »عالوتًا درگیر 
دشمن بر این جبهه، کارنامۀ خـــونین 
هریک از رزمندگان قهرمان شـهید و یا 
شاهد آن، فزونتر از شهنامه است؛ چه 
آن ها یک سال و اندی، شب و روز زیر 
آتش متقاطع دشمن، رستمانه جنگیده 
و سـنگردار بوده اند. این مخــــتصر 

گنجایش آن اسطوره را ندارد.« 

این  باید      “ش.آهن گر« در گزارشش 
مطلب را روشــن مــی نمـود که آن ها 
اندی، شب وروز زیرآتش  »یک سال و 
متقاطع« هم گام با ارتش پوشـــــالی 
غیرعمده  دشمن  با  دست نشانده  رژیم 
)جمعیت اسالمی( »رستمانه جنگیده و 
سنگردار بوده اند.« چرا گزارش وارونه 
ارائه می گردد؟ به این دلیل تا چــهرۀ 
تسلیم طالبانه اش افشــاء نگردد. چون 
در زمان ارائۀ گزارش مبارزۀ سخت در 
درون »ساما« به خاطر تسلیم طلبی های 
کوه دامن در جـریان بود، هــرگاه »ش. 
آهن گر« گزارش را دقیق می نوشـــت 
خودش و حوزۀ غرب »ساما« نیز آماج 
نه  او  لذا  قرار می گرفت.  مبارزۀ مذکور 
بل که  داد،   وارونه جلوه  را  گزارش  تنها 
به ترین مهره ای را که از طرف »رهبری 
مشهد« با »خاد« هرات رابطه داشت، با 
خود به کنفرانس ســرتاسری »ساما« 

برد.

نه  »ش.آهن گر«  گفتیم  طوری که      
نقد  را  تنها گذشتۀ ســازش کارانه اش 
نمی کند، بل که آن را تقدیس نمــوده و 
وارونه جلوه گر می سازد. به این قسمت 

گزارش توجه نمایید: 

    »آری ! از همان نخستین دم تحمیل 
این رژیم ضد خلقی برمیهن ما، تحلیل 
دوستان پیشتاز ما این بود که: “دهارۀ 
کودتاگران، بردگان آستان بوس وجبهه 
سا بر آستان سـوسـیال امپریالیســم 
مجری  و  مزدور  رژیم شان  و  روس اند، 
سوسیال کلونیالیسم. باید به ساز ارباب 
کرملین نشین برقصند و به اشارۀ شالق 
او، از هیچ جنایتی دریغ نخواهند کرد. 
واژه های “سـوسیالیسـم” ، “دموکرات” 
آبگینۀ  سراب های   .  .  . و   ”.  .. “ضد   ،

اغوای مردم اند. خاســتگاه حاکمیتش به شکل 
عریان چوب بســت تامــین منافع کمپرادوری 
بوروکراتیک وابسـته به سوســیال امپریالیسم  
خونخوار اســـت و هیچ رابطۀ آشــتی پذیری 
نمی تواند با خلق و همراهانش داشته باشد؛ و لذا 
نهم  )صفحۀ  کنیم.«  حدادی  بیشتر  را  سالح مان 

سند(

    ما به »ش. آهن گر« با صراحت می گوییم که به 
هیچ وجه »تحلیل دوستان پیش تاز« تان از »رژیم 
اگر »تحلیل«  نبوده است.  ضد خــلقی« چنین 
با  اوالً  می بود،  چنین  خلقی«  ضد  »رژیم  از  تان 
دسته های گل به حضور کادرهای بلند رتبۀ »ضد 
خلقی« نمی رفتید و کودتای ننگین هفت ثور را 
برای شان تبریک نمی گفتید. ثانیًا جبهات نظامی 
هرات و کوه دامن را به »رژیم ضد خلقی« تسلیم 
نمی کردید و توافق نامه های ننگین را با ایشان به 
امضاء نمی رساندید. گزارش »ش. آهن گر« کاماًل 
عاری از حقیقت اســـت. یک گزارش زمانی از 
حقیقت برخوردار است که هم بخش وصفی اش و 

هم بخش تحلیلی اش مبتنی بر واقعیت ها باشد.

    زمانی که ســـران »محفل هرات«با چشم سر 
به  مشـاهده نمودند که: »رژیم ضـــد خلقی« 
مبارک بادشان توجه ای نکرد و آن ها را از بارگاه 
خود راند. آن وقت به خاطر حفظ جان خود به این 
فکر افتادند تا »سالح« شان  را »بیش تر حدادی« 
نمایند. با این که سالح شان را »حدادی« نمودند، 
با آن هم تجــارب گذشـــته را فراموش نموده 
»سالح  با  خلقی«  ضد  »رژیم  درگاه  به  دوباره  و 
حدادی شده« خویش سِرتعظیم فرود آوردند و 

تسلیم گردیدند.!!

    سند تحریری کنونی »ش. آهن گر« ممکن است 
برای نسل جوان و بقیه نیروهاای که از وضعیت 
جبهۀ هرات خبر ندارند خوش بینی ایجاد نماید، 
اما برای انقالبیون و مردم هرات که شاهد صحنۀ 
نشین«  ایران  »رهبری  تسلیم طلبی  و  تسلیمی 
بوده اند نه تنها جالب نیست، بل که با دیدۀ نفرت 

به آن می نگرند.

    »ش.آهن گر« در قســـمت آخری گزارشش 
مدعی اســت که آن ها بر مـــبنای یک »مشی 
روشن، بر مــبنای جهان بینی علمی پرولتری و 
ملهم از واقعیات عینی جامعه« حرکت نموده اند. 

به این قسمت گزارش توجه نمایید:

    »با این حال شرکت درجنبش توده ها وبسیج 
پیشتازان  و  پاکباز  به صــادقان  پاسخ  و  شان، 
دوخته  روزی  به  چشم  بی صبرانه  که  پیشمرگی 
آرمان شان  و  راه مــیهن  در  بودند که عاشقانه 
شد.  تشـــــخیص  ما  رسالت  کنند،  جانبازی 
در  مامول  این  برآوردن  ـ   امر خطیر  این  انجام 

همچو شرایطی که اجمـالش  را گفــته 
آمـدیم، مستلزم داشتن مشی روشن، 
برمبنای جهانبینی عــلمی پرولتری و 
مـلهم از واقعیات عینی جامعـــۀ ما، 
بود تا بتواند ما را ازدگماتیسـم میراثی 
گذشــته برهــاند؛ وهم برپاسیفیسم 
روی  دنباله  و  معمــول  پاســیویتۀ  و 
روشنفکر از جـنبش خودبخودی غلبه 
کند و از لغزش به چپ و راست در امان 
دارد. این ضرورت، ما را به عمق بیشتر 
کشـــاند و به جدیتی بهتر فراخواند و 
ازاینجا وارد نخستین  می توان گـفـت 
مرحلۀ کار جدید می شویم :« )صفحۀ 10 

سند ـ تأکید از نویسنده سند است(

    باور ما اینست که: »جهان بینی علمی 
پرولتری« در جامعۀ ما و جهان عبارت 
مائوئیزم  ـ  لنینیزم  ـ  مارکسیزم  از 
اندیشه  رهنمای  ایدیولوژی  که  است، 
را تشکیل  و عمل هر حزب کمونیست 
می دهد و این ایدیولوژی است که حزب 
و توده های زحمـــت کش را به سمت 

پیروزی رهنمون می سازد.

    همین که از سیاست نام می بریم، باید 
مشخص نماییم که این سیاست از کدام 
ایدیولوژی الهام می گیرد و در خـدمت 
و  جامعه  در  می گیرد.  قرار  طبقه  کدام 
ایدیولوژی  هیچ  کنونی  طبقاتی  جهان 
فراتر از طبقــات و مـبارزات طبقاتی 

وجود ندارد.

    هرگاه از مارکسیزم- لنینیزم- مائوئیزم 
دفاع نکنیم و دامنش را از تســلیمی، 
تســلیم طلبی، اپورتونیزم، ریفورمیزم 
و اشکال گوناگون رویزیونیزم پاک نگه 
نداریم، به طبقۀ کارگر و انقالب خیانت 
نموده و آگاهانه و یا ناآگاهانه به ارتجاع 

و امپریالیزم خدمت می نماییم. 

    زمانی که از »مشی« پرولتری صحبت 
می کنیم، باید تبلیغ و ترویج ما در پرتو 
تیوری مارکسیســتی- لنینیســتی- 
مائوئیستی به خاطر ایجــاد حـــزب 
آن  گسترش  و  استحکام  و  کمونیست 
صورت گیرد. بدون چنین حزبی جنبش 
توده های زحمـــت کش به شکســت 
به  و  افغانستان  تاریخ  می گردد.  منجر 
مقاومــت علیه  خصوص دوران جنگ 
سوسیال امپریالیزم اشـغال گر شـوروی 
به خوبی بیان گر این مدعاســت. بحث 
»مشی پرولتری« بدون تبلیغ و ترویج 
آن پا در هوا و میان تهی اســـت. ما 
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از  پرولتری  ترویج  و  تبلیغ  نه  کنون  تا 
»مــحفل هرات« دیده ایم و نه هــــم 
از »ساما« و به همین ترتیب حتی یک 
سند تحریری که محتوی چند پاراگراف 
از »جهان بینی علمی پرولتری« باشد از 

هیچ یک شان ندیده ایم.

    کسـانی که خود را انقالبی می خوانند 
و از انقــالب و از »مشــی پرولتـری« 
اما در عمل روح  صحـــبت می کنند، 
عمل  در  و  می کشند  را  انقالبی  تیوری 
انقــالبی حرکت  تیوری  و  انقالب  ضد 
می کنند، خیلی ببخشید! چنین افرادی 
به  که  انقالبی اند  ضد  بل که  نه،  انقالبی 
انقالب و آرمان انقالبی خیانت می کنند.

وقتی»ش.آهن گر« می گوید که:

»...مستلزم داشتن مشـــی روشــن، 
پرولتری  برمبنای جهانبینی علمـــی 
و ملهم از واقعیات عینی جامعۀ ما، بود 
تا بتواند ما را ازدگماتیسم مـــیراثی 
)تاکید از ماســت( گذشـــته برهاند؛ 
و هم بر پاسیفیسم و پاسیویتۀ معمول 
جنبش  از  روشنفکر  روی  دنباله  و 
خــودبخودی غلبه کند و از لغزش به 

چپ و راست در امان دارد.«

    درین جا دقیقا متوجه می شویم که 
»ش. آهن گر« با گذشـــتۀ »شعله  یی« 
بودنش وداع نموده اســـت، زیرا او و 
شرکاء با تدوین مشــی تازه اندیشـی، 
»انقالب اسالمی« و »جمهوری اسالمی« 
را »واقعیات عینی جامعــه« افغانستان 
قلم داد نموده و انقالب دموکراتیک نوین 
میراثی گذشته«  دانسته  »دگماتیزم  را 
این  نموده اند. تدوین  به آن پشــت  و 
»مشی« نه تنها که آن ها را از غلطیدن 
به راست و چپ نجات نداد، بل که بدتر 
از غلطیدن به راست و چپ، آن ها را به 
تسلیمی و تسلیم طلبی طبقاتی و ملی 
کشاند که تا هنوز نتوانسته اند خود را از 

این منجالب نجات دهند. 

    »ش. آهن گر« در مشهد دسته های 
و  تبلیغ  به  و  نموده  ایجاد  را  سینه زنی 
ترویج »اسالم مبارز، پیش رو و مترقی« 
به  سرخ«  علوی  »تشیع  از  و  پرداخت 
تنها  نه  مسئله  این  برخاست.  دفاع 
هــرات«  محـفل  »رهبری  سطح  در 
دامن خورده بود، بل که در مجمـــوع 
چنین  در  گرفت.  نیز  را  »ساما«  دامن 
»ســازمان  اصولی  باید خط  حــالتی 

جــوانان مترقی« و جــریان دموکراتیک نوین 
به تر  گردد.  معرفی  گذشته«  میراثی  »دگماتیزم 
خواهد بود که خط ایدیولوژیک ـ سیاسی »ش. 
جدایی  علت  چــنین  هم  و  شرکاء  و  آهن گر« 
زبان  از  را  »ساما«  از  محمودی«  هادی  »محفل 

خود هادی محمودی بشنویم:      

     »ما در آمــد و شــد با هم رزمان دیگر پنهان 
»ساما«  در  هم کاری  وجـــود  با  که  نمی کردیم 
اختالف های در سـطح فکری ایدئولوژیک داریم. 
و این معلوم است که اختالف ایدئولوژی خودش 
واحد  و صف  آورده  وارد  را  اثرش  تشکیالت  در 

سازمانی را شکل نمی دهد.

وقتی مالحظه نمــودیم که جناح مخالف از یک 
»دموکراسی« بی دم و بال صحــبت مـی کند و 
است،  اســالمی  جمـــهوری  یک   طرفــدار 
ما جدا از »دموکراســی پرولتاریا« و دیکتاتوری 
بدفاع  دهقان  ـ  کارگر  انقــالبی  دموکراتیک 

برخاستیم و سرحد جدایی ما آشکار شد.

ما درک کــردیم که آن جناح از »اسالم مبارز«، 
»اسالم پیشرو«، »اسالم مترقی« ... بدین جهت 
دفاع می کنند که از عــلوی های ســوریه الهام 
گرفته و پیرو حزب »بعث« سوریه می باشند. شما 
در مشعل رهایی که »گروه انقالبی« مدعی بود از 
دست  »سازمان«!  به  کرده  ارتقاء  گروهی  حالت 
به صراحت  را  اسالمی  تصانیف  این  است،  یافته 
»گروه  و  می شوید»ساما«  ملتفت  و  می بینید 
انقالبی« از نظر ایدئولوژیک از کدام ایده ها الهام 
می گیرند و چطور از ماتریالیزم دیالکتیک بریده 
میغلطند«  میتافیزیک  آلیزم  ایده  ورطه  به  و 
بوالهوسی  و  پرولتاریا  انقالبی  جنبش  ـ  محمودی  )هادی 
شکل  »ما  بخش  ـ  بورژوا  خرده  روشن فکران  های 

گرفتیم« ـ صفحه 243 ـ 244(

قسـمت ســوم
از  سندش  ســوم  قسمت  در  »ش.آهن گر«      
»تدوین مشی« و »تحکیم پیوند و تدارک جنگ 
این  شروع  تاریخ  می کند،  صحبت  مسلحانه« 
مرحله را اسد 1357 و ختم آن  را میزان 1358 
خورشیدی می گوید. او بحثش را این طور شروع 

می کند: 

    »تدوین یک مشی درجوی که جلوه ای از آن 
را باز گفتیم، حساس ترین وظیفۀ تاریخی بود که 
افغانسـتان سنگینی می کرد.  بردوش روشنفکر 
و  خود  بی  رهنورد  مــشی،  بدون  رونده ای  چه 
آواره ای است که سـردرگم ، گاه به راهی،  و گه 
به چاهی می رود؛ و زخمی که ازین سردرگمی، 
… درقسمت هائی ازجنبش، به تومور خبیثه ای 
تبدیل شد، تراوش گند آلودش اعضایی ازپیکره 

ناظران  خــود،  ما  کشید.  فساد  به  را 
به  و  بودیم  و ضایعات  این گندیدگی ها 
اصطالح شانس )؟( به یاری ما رســـید 
کشــیدیم.«  دامن  ورطه  ازین  که 

)صفحۀ 10 سند ـ تأکید از ماست(

    این بحث »ش. آهن گر« که: »چه رونده 
ای بدون مشی، رهنورد بی خود و آواره 
ای است که  سردرگم ، گاه به راهی،  و 
گه به چاهی می رود« کاماًل به جا است. 
اما سوال این جاست که چه نوع مشــی 
ســردرگمی«   « از  را  انسان  می تواند 
نجات دهد تا راه به چاهی نبرد؟ طوری 
که ما شــاهدیم »مشی« تدوین شده 
را  آن ها  تنها  نه  توسط »محفل هرات« 
آن ها  بل که  نداده،  نجات  سردرگمی  از 
را با فرق به داخل چاه انداخته است. از 
»تدوین مشی»اسالمیستی« که توسط 
بود،  گردیده  تدوین  هرات«  »محفل 
با کمال  به تری داشت.  انتظار  نمی توان 
این  از  کنون  تا  »ش.آهن گر«  تأسف 
تلخ ترین تجارب چیزی نیاموخته است.  
مشی  از  غیر  به  مشی  هرگونه  تدوین 
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی 
به چاه«  از»راه  را  توده های زحمت کش 
رهنمون می شود. سؤال دیگر  این است 
که مسئول »زخمی که ازین سردرگمی، 
… در قسمت هائی ازجنبش، به تومور 
خــبیثه ای تبدیل شــد، تراوش گند 
ازپیکره را به فساد  آلودش اعضــایی 
کشید.« چه کسانی اند؟ »ش. آهن گر« 
نمی خواهد در این مورد صحبتی داشته 
قباًل صحبت  مورد  این  در  باشد. گرچه 
گردید، اما ناگزیریم که یک بار دیگر در 

این مورد اشاره ای بنماییم.

و جریان  مترقی«      »سازمان جوانان 
دمــوکراتیک نوین تحـت رهبری این 
و  اشتباهات  تمام کم بودات،  با  سازمان 
انحرافات از یک مشـی مدون و اصولی 
انتقادات  بحث  زمانی که  بود.  برخوردار 
)که به تر اســت آن را اتهامات بنامیم( 
به وجود آمد، انتقادیون به جای این که 
کم بودات، اشــــتباهات و انحـرافات 
را نشــانی نمایند و در جـهت تکامل 
مشـی اصـولی سـازمان راه بپیمایند، 
با تمام قوا علیه خط اصولی سازمان و 
جریان دموکراتیک نوین به پا خاستند. 
نتوانستند خط اصــولی  نه تنها  آن ها 
خود  بل که  دهند،  ارتقاء  را  ســازمان 
زادۀ  و  آوردند  روی  بی برنامه گی  به 
پیکر ســـازمان  در  »تومـور خبیثه« 
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نوین گردیدند.  و جنبش دمـوکراتیک 
انتقادیون  همین »تومور خبیثه«ای  که 
فساد  به  را  خودشان  بودند،  آن  موجد 
فساد  این  امروز  تا  که  کشید  تباهی  و 
در  علنی  کاماًل  طور  به  گندیده گی  و 
رهایی...«  »سازمان  و  »ساما«  وجود 
و  امپریالیست  اشغال گران  قبال  در 
است.  مشهود  دست نشانده شان  رژیم 
ما با صراحت می گوییم: »مشــی« که 
توسط »محفل هرات«، » تدوین « شده 
نه تنها آن ها را از ورطۀ »فساد« نجات 
را  آن ها  پیش  از  بیش تر  بل که  نداده، 
شاهد  ما  است.  ساخته  آلوده  فساد  به 
زمان  در  »ساما«  گستردۀ  فساد  این 
اشغال گران سـوســیال امپریالیست و 
تسلیمی و تسلیم طلبی ملی و طبقاتی 
»ش. آهن گر« و شرکاء بودیم و به همین 
ترتیب شاهد تسلیمی و تسـلیم طلبی 
امپریالیست  اشغال  گران  زمان  شان در 
به رهبری امپریالیزم اشغال گر امریکا در 
وجود احزاب راجستر شده و تسلیمی و 
رهایی«  »ســازمان  طلبی های  تسلیم 
نقل قول های  در  »ساما« هســـتیم.  و 
بعدی »مشی« که توسط »محفل هرات« 
تدوین گردیده بیش تر خواهیم شگافت 
این»مشی«  که  داد  خواهیم  توضیح  و 
کاماًل یک مشی انحــرافی است. حال 
»ش.آهن گر«  گزارش  دیگر  قسمت  به 

توجه نمایید:   

    »در میزان 1357ش اساسات تئوریک 
یک مشی حاصل آمد و ارائه شـد، که به 
کلی ترین مسایل ایدئولوژیک و سیاسی 
پراتیک انقالبی روز پاسخ می داد )اثری 
به نام “از تضاد چه می دانیم و راه حلش 
را چه گونه می یابیم؟”(. پس ازآن آثاری 
ثور  در  که  این  تا  آمد،  دست  به  دیگر 
پر  پژوهش  و  کار  درنتیجۀ  1358ش، 
ارج رفقای مدبر و آگاه این حـوزه، به 
افتخار تدوین مشی علمی انقالبی نایل 
امضای  با  برنامه گونه  اثر  )این  شدیم 
همــین  به  و  شـد  منتشر  “آیژک” 
مشی  طرح،  این  یافت(.  شهرت  نام 
اندیشۀ  مشعل دارش  که  ملی  مستقل 
پرولتاریا است و برآمدی دمـوکراتیک 
شدنش  پیاده  در  و  می داند  اصولی  را 
پوشــشی  در  آزادی بخش،  جنبش  به 
مفهوم  )به  رادیکال  و  اســـالمی 
هرچند  بنیادگرایانه(،  نه  و  انقــالبی 
زودگذر و مقطعی، استتار می یابد. )این 
اثر را درپروســۀ وحـدت جـنبش، به 
از  بعــداً  و  دادیم  هم  دیگر  محــافل 

شد(.«  گرفته  بهره  “ساما”  برنامۀ  درتدوین  آن 
)صفحۀ 11 ـ 12 سند ـ تأکیدات از ماست(

که  مشی   آهن گر«  »ش.  گفتۀ  طبق  هرگاه      
توسط شان ارائه گردید »که به کلی ترین مسایل 
ایدئولوژیک و ســیاســی پراتیک انقالبی روز 
پاسخ می داد«، پس دست آوردش کجاست؟ چرا 
تدوین   مشی  زمان  از  »ساما«  و  هرات«  »محفل 
ایدئولوژیک  مســایل  کلی ترین  به  »که  شده 
سال  در  می داد«  پاسخ  روز  پراتیک  سیاسی  و 
از  را  خود  نتوانسته  کنون  تا  خورشیدی   1357
تســلیمی و تســلیم طلبی برهاند؟  مشـــی 
که »به کلی ترین مســایل ایدئولوژیک و سیاسی 
روز پاسخ« دهد روز به روز به طرف تکامل مثبت 
حرکت می کند پس چرا در »ساما« ازین تکامل 
مثبت خبری نیست. »مشی تدوین شده« توسط 
یک  بل که  انقالبی  یک مشی  نه  هرات«  »محفل 
مشی ارتجاعی ملی اســالمی، که در خــدمت 
امپریالیزم و سوسیال امپریالیزم »شوروی« قرار 
داد،  ارتجاعی  و سوی  را سمت  توده ها  و  گرفت 
انقالبی  حزب  به  انقالب  یک  رهبری  برای  بود. 
نیاز است حزبی که به تیوری های مارکسیستی ـ 
لنینیستی ـ مائوئیستی مجهز باشد. این موضوع 
را تاریخ انقالبات جــهان به خوبی اثبات نموده 

است. 

    »باالخره تجربه کمون ثابت کرد که پرولتاریا 
برای گرفتن قدرت و استقرار دیکتاتوری خود و 
استحکام آن باید حزب کارگری داشته باشد که 
بنابر تیوری و روش مارکسیستی ایجاد گشته و 

به مشی انقالبی مارکسیستی مجهز باشد.

جمع بندی  به  انگلس  و  مارکس  هنگامی که      
اظهار  ابهامی  هیچ  بدون  پرداختند  تجربه  این 
داشتند: »پرولتاریا به عنوان طبقه در مبارزه بر 
نمی تواند  دارا،  طبقات  مشترک  نیروهای  علیه 
نقش فعالی ایفاء نماید مــگر با تشـکیل حزب 
احزاب  با  که  متمــایزی  و  مشــخص  سیاسی 
گذشته  ای که به وسیلۀطبقات دارا تشکیل شده 

فرق داشته باشد«

پاریس،  کمون  شـــکست  اصلی  »علل      
واحد  کارگری  انقــالبی  حـزب  رهبری  فقدان 
کرده  حــرکت  مارکســیزم  اساس  بر  که  بود 
و خط مشی صحیحی ارائه دهــد. در آن زمان 
و  بالنکیست ها  توسط  کمون  رهبری  مواضع 
کمون  اعضای  بین  بود؛  شده  اشغال  پرودونی ها 
نداشت.  وجود  واقعی  مارکسیست های  حقیقتًا 
تیوری  از  پرودونی ها  اندازه  به  هم  بالنکیست ها 
غلطی پشــتی بانی می کردند که مــانع تحقق 
اتحاد بین آن ها در زمینۀ سـیاسی و تشکیالتی 
ترسیم مشی صحیح  و  قاطع  رهبری  برقراری  و 
در  اشتباهاتی  ارتکاب  به  را  آن ها  و  می شد 

می کشاند  تعیین کننده  مسایل  زمینۀ 
منجر  اشتباهات  همین  سرانجام  که 
)تاریخ  گردید.«  کمون  شکســـت  به 
جنبش کمونیستی بین المللی ـ گروه نویسندگان 
بهمن  مترجم  ـ    120 ـ   119 صفحۀ  ـ  شانگهای 

احمدی ـ  تأکیدات از ماست(

به  که  این  جای  به  آهن گر«  “ش.      
جمع بندی تجـــارب جنگ های 4 دهۀ 
مقاومت ضد  به خصوص جنگ  و  اخیر 
سوسیال امپریالیزم »شوروی« بپردازد 
اصلی شکست »چپ شعله یی«  علل  و 
در این جنگ را در فقدان رهبری حزب 
سالح  به  مجهز  و  کارگر  طبقۀ  انقالبی 
ببیند  لنینیزم ـ مائوئیزم  مارکسیزم ـ 
و تیوری های غلطی را که منجر به این 
شکست گردیده بررسی نماید و اذعان 
مذکور  شــکست  اصلی  علل  که  کند 
مائوئیســتی  انقالبی  مشی  فقدان  در 
و تدوین مشی اسالمیستی است، بدون 
هیچ  پرده پوشــی و با صـراحت تمام 
می نویسد که:                                              

    »درمیزان 1357ش اساسات تئوریک 
یک مشی حاصل آمد و ارائه شد، که به 
کلی ترین مسایل ایدئولوژیک وسیاسی 

پراتیک انقالبی روز پاسخ می داد.«

ساخته  ثابت  جهان  انقالبات  تاریخ      
انقالبیون طبقۀ  اصلی  اولین وظیفۀ  که 
حزب  ایجاد  از  عبارتست  دقیقًا  کارگر 
لنینیست  ـ  )مارکسیست  کمونیست 
نیروهای  گردآوری  برای  مائوئیست(  ـ 
انقالبی، به منظور آن که خود را از لحاظ 
تشکیالتی،  و  سیاسی  ـ  ایدئولوژیک 
و  جنبش ها  به  مثبت  پاسخ دهی  برای 
بدون  سازد.  آماده  آینده،  خیزش های 
چنین حزبی اصاًل طبقۀ کارگر نمی تواند 
در رأس خیزش ها و جنبش های انقالبی 
هر  و  نماید  رهبری  آن را  و  گرفته  قرار 
قیام، جــنبش و خیزشی بدون رهبری 
چنین حزبی منجر به شکست می گردد. 
افغانستان  تجارب چهار دهه جنگ در 

به خوبی بیان گر این مدعاست.  

آمادگی  کارگر  طبقۀ  آن که  برای      
برای هر نوع شـــرایط و برای رهبری 
توده های زحمت کش داشــته و از هر 
نفع  به  بتواند  توده ها  و خیزش  جنبش 
زحمت کشان بهره برداری نمـــاید به 

چنین حزبی نیاز دارد.

    »ش. آهن گر« اساســات تیوریکی 
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“از تضاد  نام  به  را در »اثری  این مشی 
گونه  چه  را  حلش  راه  و  دانیم  می  چه 
می یابیم؟”« می داند، امـــا او هیچ گاه 
چه  »اثر«  این  از  که  بگوید  نمی خواهد 
را  حلش  راه  و  است  آموخته  را  چیزی 
راه  شرکاء  و  او  است.  یافته  »چه گونه« 
درصد   51 در  لفظًا  را  تضاد  این  حل 
اشغال گر  سوسیال امپریالیزم  با  مبارزه 
یافتند،  جهادی  احزاب  با  درصد   49 و 
با 51 درصد متحد شده علیه  اما عماًل 
و  جنگ  اسالمی(  )جمعیت  درصد   49
»ش.  هرگاه  نمودند.  شروع  را  مبارزه 
آهن گر« و شرکاء تضــاد اســـاسی و 
عمدۀ جامعه را دقیق درک می نمودند، 
جمعیت العلمای  رهبری  تحت  هیچ گاه 
جنگ  در  محمدی  نبی  محمد  مولوی 
شرکت نمی کردند و عــالوه بر آن در 
مقابل دشمن عمده تسـلیم نمی شدند. 
در  را  حلش  راه  و  تضاد  از  درک  این 
این قسمت گزارش به تر می توان درک 

نمود. به این قسمت توجه نمایید:

و  کار  درنتیجۀ  1358ش،  »درثور      
پژوهش پر ارج رفقای مدبر و آگاه این 
علمی  مشی  تدوین  افتخار  به  حوزه، 
انقالبی نایل شدیم )این اثر برنامه گونه 
با امضای “آیژک” منتشر شد و به همین 
مشی  طرح،  این  یافت(.  شهرت  نام 
اندیشۀ  مشعل دارش  که  ملی  مستقل 
پرولتاریا اســت و برآمدی دموکراتیک 
را اصولی می داند و درپیاده شدنش به 
جنبش آزادی بخش، در پوشـــــشی 
انقالبی  مفهوم  )به  رادیکال  و  اسالمی 
و  زودگذر  هرچند  بنیادگرایانه(،  نه  و 
را در  اثر  )این  استتار می یابد.  مقطعی، 
محافل  به  جـــنبش،  وحدت  پروسۀ 
از آن درتدوین  بعداً  دیگر هم دادیم و 

برنامۀ “ساما” بهره گرفته شد.(« 

ثور  در  که  می گوید  آهن گر«  “ش.      
1358 خورشــیدی »به افتخار تدوین 
مشی علمی انقالبی نایل شدیم« )!( آیا 
امضای»آیژک«  به  که  »مشی«  واقعا 
انقالبی  و  علمی  مشــی  شد،  منتشر 
بود، یا مشی ارتجاعی و انحرافی؟  این 
مشی نه تنها علمی و انقالبی و اصولی 
نیست، بل که یک مشــی ضد علمی و 
شـــده  تدوین  مشی  است،  انحرافی 
بعد  که  است  مشی   »آیژک«  امضای  با 
نام  به  »ساما«  سرتاسری  کنفرانس  از 
مشی تازه  اندیشــانه )رویزیونیستی( 
گونه  برنامه  ســند  گردید.  معــروف 

گفتۀ  طبق  شد،  منتشـر  »آیژک«  امضای  با  که 
که  ]است[  ملی  مستقل  »مشی  آهن گر«  »ش. 
برآمدی  و  است  پرولتاریا  اندیشۀ  مشعل دارش 
دموکراتیک را اصولی می داند و در پیاده شدنش 
اسالمی...  پوششی  در  آزادی بخش،  جنبش  به 
از آن در »تدوین برنامۀ  استتار می یابد.« و بعداً 
بهره  »ساما«[  مواضع  اعالم  مشخصًا  ]و  »ساما« 

گرفته شد.« 

    این ها ارتجاعی ترین افکار و منحط      ترین                    شیوۀ 
تفکر است که مربوط به همان افق »تازه اندیشی« 
در چوکات مشی اسالمی است و تازه ترین افقش 
»ایدیولوژی  و  مـلی«  مســتقل  »مشی  همان 
رد  به  که  مشی   و  تفکر  است،  ملی«  مستقل 
کمونیزم پرداخت. »تازه اندیشان« در کنفرانس 

سرتاسری »ساما« با صراحت اعالن نمودند که: 

    »برنامۀ شان را آگاهانه به اعالم مواضع مسمی 
نموده اند.« 

    در جامعۀ طبقاتی هیچ فکر و اندیشه ای نیست 
که بر آن مهر طبقاتی نخورده باشد. لذا در جامعۀ 
طبقاتی افکار و اندیشه ای نمی تواند وجود داشته 
اجتماعی  طبقۀ  آن  یا  این  منافـع  از  که  باشد 
مارکسیستی  اندیشۀ  از  غیر  ننماید.  نمایندگی 
دیگری  اندیشه  هر  مائوئیستی  ـ  لنینیستی  ـ 
متعلق  گردد  مطرح  که  نشانی  و  نام  هر  تحت 
در جامعۀ طبقاتی  نمی توان  نیست.  پرولتاریا  به 
زندگی  اجتماعی  طبقات  ورای  در  ولی  زیست 

نمود.

امضای  به  که  ملی«  مستقل  »مشی  طرح      
ادامۀ  به  بود،  گردیده  منتشر  و  تدوین  »آیژک« 
»ایدیولوژی  به  »ساما«  در  خود  منفی  تکامل 
مستقل ملی« ارتقای منفی یافت و به رد کمونیزم 
در »کنفرانس ســرتاســـری »ساما« پرداخت. 
»ولید« به عنوان سخن گوی حوزۀ غرب »ساما« 
اصلی  سخن گوی  دو  علیه  مذکور  کنفرانس  در 
»تازه اندیشان« موضــع گیری کرد و علیه آن ها 
در  اما  ماند.  باقی  »ساما«  در  کماکان  و  ایستاد 
عین حال علیه مشی اعالم مواضع  به موضع گیری 
مخالف دست نزد و برعالوه انتقادی نیز بر یکی از 
فرمول بندی های سابق شان به عمل آورد. او در 

مورد »برآمد« و »پوشش« اسالمی چنین گفت:

اسالمی«  و پوشش  »برآمد  موقع  آن  در  »ما      
را مطرح کردیم. امروز مــی توانم بگویم که آن 
فرمول بندی تا حــــدی نادرســت بوده است. 
فرمول بندی درسـت »مشـــی پرولتری، برآمد 
عبارت   ( است«  اسالمی«  پوشش  و  دموکراتیک 
درج شده درین جا از لحاظ مفهوم دقیق است، ولی از لحاظ 
خوانندگان  نیست.  دقیق  عبارت  در  استفاده  قابل  کلمات 
در  »ولید«  سخن رانی  بخش  به  مورد  درین  می توانند 

کنفرانس سرتاسری »ساما«، که در مجموعۀ 
انقــــالبی  هستۀ  غرجستان،  بخش  اسناد 
کمونیســت ها و سازمان کمونیست های انقالبی 

مـــوجود است مراجعه نمایند.(

    بنابرین ادعای امروزی»شیر آهن گر« 
مبنی بر اتخاذ »مشـی پرولتری، برآمد 
توسط  اسالمی«  پوشش  و  دموکراتیک 
»آیژک« بخشًا یک ادعــــای دروغین 
است. طبق آن چه »ولید« در کنفرانس 
آن ها  نمــود،  بیان  »ساما«  سرتاسری 
پرولتری  از »مشی  اولیۀ شان  اسناد  در 
حـــرف  اسالمی«  پوشش  و  برآمد  و 
می زده اند. اما »شیر آهن گر« در نوشتۀ 
اســـت حتی  نشده  کنونی اش حاضر 
مطرح  روشــنی  به  را  مذکور  موضوع 
نماید و انتقــادی را که در »کنفرانس 
سرتاسری ساما« علیه خودشان مطرح 
نمود، یک بار دیگر در نوشتۀ جـدیدش 
صراحت دهد. اما واقعیت این اســـت 
که »ساما« در عــین حالی که از لحاظ 
داشت،  دمــوکراتیک  برآمد  برنامه یی 
برآمد اسالمی نیز داشــت که شـاهد 
زندۀ آن وجود اعالم مواضع اسالمی )به 
پهلوی  در  بیرونی ساما(  عنوان درفش 
برنامۀ دمــوکراتیک )به عنوان درفش 
که  برنامه ای  یعنی  ســـاما-  درونی 
نباید برافراشته شود بل که درونی حفظ 

گردد( است.   

    سخن گویان اصــلی »تازه اندیشان« 
در »کنفرانس سـرتاسری ساما« مشی 
و  »ولید  اما  کــردند،  رد  را  پرولتری 
»مشی  کنفرانس ظاهراً  آن  در  شرکاء« 
فقط  بل که  نکــردند،  رد  را  پرولتری« 
برعالوه  کردند.  رد  را  اسالمی«  »برآمد 
سخن گویان اصلی »تازه اندیشـــان« 
آشکارا »پوشش اسالمی« را رد کردند 
راستین  اسالمی  برآمد  یک  خواهان  و 
گردیدند، در حالی که »ولید و شرکاء« 
اصرار  اسالمی«  »پوشش  روی  کماکان 
به  می توانید  نیز  مورد  )درین  داشتند. 
»ولید«  »رهــبر«،  قیوم  سخن رانی های 
در  اندیشان«  »تازه  اصلی  سخن گویان  و 
در  که  ساما،  ســـرتاســری  کــنفرانس 
مجموعۀ اسناد بخش غرجستان، هستۀ انقالبی 
انقالبی  کمونیست های  سازمان  و  کمونیست ها 
نه  اسناد  درین  کنید.  مراجعه  اســت،  موجود 
»سخن گویان  با  »ولید«  سخنان  مقایسۀ  تنها 
بل که  است؛  دل چسپ  اندیشان«  تازه  اصلی 
نیز  رهبر«  »قیوم  و  »ولید«  سخنان  مقایسۀ 

خیلی دل چسپ است.(
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زمزمه  »شیرآهن گر«  را  چه  آن      
در  که  بود  ارتجاعی ای  مشی  می کند، 
خدمت نیروهای ارتجاعی قرار گرفت و 
توده های  نه  گرفت  بهره  آن  از  ارتجاع 
زحمت کش جامعه. این »مشـی مستقل 
ابتدا طرف دار »برآمد و  از همان  ملی« 
پوشش اســالمی« بود و خواســتش 
تشکیل یک ســازمان مــلی اسالمی 
و  اســالمی  انقالب  اسالمی،  برنامۀ  با 

جمهوری اســالمی.

به  ملی«  مستقل  مشعل دار»مشی      
هیچ وجه مشی پرولتری نبوده و نیست، 
التقاطی  مشی  یک  مشی  این  بل که 
است دارای سه ضــلع اســت و نمونۀ 
تاریخی آن »حزب مردم پاکســـتان« 
تحت رهبری بوتو بوده است. »حــزب 

مردم پاکستان« شعار می داد که: 

    »دین ما اسالم، سیاست ما دموکراسی 
و اقتصاد ما سوسیالیزم است.« 

    »سازمان مجاهدین خلق ایران« نیز 
به گونۀ نسبتًا متفاوتی از »حزب مردم 
التقاطی  این مشــی  پاکستان« حامل 

بوده و هستند. 

ملی«  مسـتقل  »مشی  زمانی که      
به  هـــرات«  »محفل  گردید،  تدوین 
نتیجۀ  در  رفت.  دیگر  محــافل  سراغ 
چندین جلســـه میان محافل مختلف 
»چهار گروه متحـده« )محفل شاهپور، 
محفل اشرف، محفل شمال )محفل پویا 
صورت  به  هرات(  محفل  و  دادفر(  و 
به  این چهار گروه  نسبی شکل گرفت. 
در  )رویزیونیست ها(  اندیشان«  »تازه 
گروه  »چهار  مشهوراند.  »ساما«  درون 
هادی  داکتر  جناح  سراغ  به  متحده« 
محمودی رفتند و با آن جناح پیرامون 
تشکیل یک سازمان به بحث پرداختند. 
زمانی که زنده یاد مــجید از »گـــروه 
جناح  دو  نمود،  انشعاب   »... انقالبی 
متذکره )محفل هادی محمودی و چهار 
گروه متحده( به سراغ محفل زنده یاد 
مجید رفتند و بحث و تبادل نظر میان 
شان شروع گردید. جناح »چهار گروه 
یک  هــرات«  »محــفل  که  متحده« 
بخش آن بود طرف دار »برآمد و پوشش 
بود و خواستش تشکیل یک  اسالمی« 
اسالمی  برنامۀ  با  اسالمی  ملی  سازمان 
با  توأم  البته  و  ملی«  و »مشی مستقل 

)همان  ترقی خواهانه  اصطالح  به  گرایشـــات 
در  آهن گر«  »ش.  که  آیژک  توسط  شده  امضا  برنامۀ 

فوق یادآوری نموده است(. 

جناح تحت رهــبری داکتر هـــادی محمودی 
اندیشۀ مائوتسه دون را قبول نداشــت و خود 
لنینیسـت می دانســت  را صرفًا مارکسیست- 
و طرف دار تشکیل یک ســازمان مارکسیست- 
لنینیست بود. جناح تحت رهبری زنده یاد مجید 
لنینیزم-  مارکسیزم-  شفاهی  صــورت  به  که 
طرف دار  داشت،  قبول  را  مائوتسه دون   اندیشۀ 
دموکراتیک  برنامۀ  و  برآمد  با  سازمانی  تشکیل 
واقع  در  که  متحده«  گروه  »چهار  جناح  بود. 
پیش گام ترین جناح در شکل گیری اولیۀ »ساما« 
و  اســالمی  برنامۀ  خواهان  می گردد،  محسوب 
برآمد و پوشش اسالمی بود. به همـین علت هم 
بود که  نشانه های اولیۀ خط رویزیونیستی »تازه 
»ساما«  شکل گیری  ابتدای  همان  از  اندیشی« 

مشهود بود. 

    »ساما« در»کنفرانس مؤسس« خود در اوایل 
جناح  سه  توســط  که  1358خورشیدی  سال 
که  را  خود  موجودیت  اعالمیۀ  گردید،  تشکیل 
انتشار داد.  نام »اعالمیۀ ساما« معروف است  به 
مبنای  بر  متحده  گروه  چهار  اسالمی  برنامۀ  کل 
مردم  ملی  مقاومت  لوای  »اسالم  که  تیوری  این 
توسط  ما  ملی  هویت  امحای  سیاست  علیه  ما 
بود. در  امپریالیزم روس« است طراحی گردیده 
متحده   گروه  چهار  اسالمیستی  مشی  این  واقع 
در »اعالمیۀ مؤسس ساما« متبارز گردید. در آن 

اعالمیه می خوانیم که:  

»امپریالیزم روس اسالم را به مثابۀ سدی در برابر 
سیاست امحای هویت ملی مردم ما مورد تعارض 
قرار داده و با مقاومت ملی زیر لوای اسالم مواجه 

شده است«

    سوال این جاست که »شیر آهن گر« چرا بعد 
از 41 سال این مشی رویزیونیستی را می ستاید 
و هیچ گونه برخورد انتقادی با آن نمی کند؟ علت 
اصلی آنســت که او تا کنون نتوانســته از این 
آن ها  مشی  این  طرح  با  هرگاه  یابد.  رهایی  بند 

توانسته اند:

    »از این ورطه )ورطۀ فساد و گندیدگی( دامن 
کشند« چرا دست آوردهایش را بیان نمی کنند؟ 
اصطالح  به  که  مشی  می داند  خوبی  به  خواننده 
غربی،  دموکراسی  از  قلم کار  شله  آش  یک 
اندیشۀ پرولتاریا و دین اسالم باشد، هیچ دست 
آوردی جز تلخ ترین تجربه را به ارمغان نمی آورد. 
بدین علت است که»ش.آهن گر« نمی تواند دست 
قول  به  افراد  طیف  این  نماید.  ارائه  را  آوردی 

لنین محرک غریزه های ناپسندی اند و 
جماعت را با عوام فریبی به راهی سوق 
آزمایش ها  تلخ ترین  بعداً  که  می دهند 
می تواند آن ها را به خــطای شان آگاه 
سازد. )نقل به مفهوم ـ مجموع آثار و مقاالت- 

چه باید کرد؟(

    این طیف افراد را لنین حامل بدترین 
نوع اپورتونیزم خطاب می کند و بدترین 
اپورتونیست  می نامد. چرا؟ زیرا بدترین 
قول  به  که  آن هایی اند  اپورتونیســت 
لنین بعد از تلخ ترین آزمـــایش ها به 
خطای خود پی مـی برند. جای بدبختی 
که عــوام فریبان وطنی  این جاســت 
به  آزمــایش ها«  »تلخ ترین  از  بعد  ما 
»خـــطای شـــان آگاه« نگردیده اند. 
آن ها بعـــد از همــه شکست ها هنوز 
نتوانســــته اند درک کــنند که این 
همه شکست ها ناشی از مشــی »تازه 

اندیشانۀ«شـان اسـت. 

    اصــول مارکسیسـتی- لنینیسـتی- 
هیچ  که  مــی آموزد  ما  به  مائوئیستی 
ایدیولوژی مستقل ملی ای از طرف طبقۀ 
کارگر و جــنبش آن نمی تواند مطرح 
باشـــد، بل که فقط تلفیق تیوری های 
عام مارکســیزم- لنینیزم- مائوئیزم با 
پراتیک مشــخص انقالب در کشـــور 
مطرح است و نه ایدیولوژی دیگر مانند 
»ایدیولوژی مســتقل ملی« و »مشـی 
مستقل ملی«. تجارب تاریخــی متعدد 
ثابت ساخته است که هر جنبشی بدون 
کارگر  طبقۀ  فرمان دهی  ستاد  رهبری 
مائوئیست( ســمت  کمونیست  )حزب 
پارلمانتاریستی  و  رفرمیستی  سوی  و 
که  شاهــدیم  خوبی  به  ما  می یابد.  را 
»ایدیولوژی  و  ملی«  »مشی مســتقل 
مستقل ملی«، »ساما« را به طور عام و 
»محفل هرات« را به طور خاص  در راه 
انداخت.  پارلمانتاریستی  و  رفرمیستی 
تجارب  تنها  نه  شرکاء  و  »ش.آهن گر« 
گران بهای پرولتاریای بین المللی را دور 
نتوانسته اند  کنون  تا  بل که  انداخته اند، 
که از تلخ ترین تجــــارب چهار دهۀ 
گذشته که ناشی از مشی اپورتونیستی 
تازه اندیشانۀ »محفل هرات« و انعکاس 
آن در »ساما« بوده است درس بگیرند و 
این تلخ ترین نتایج را از دیدگاه انتقادی 

بررسی نمایند. 

ادامه دارد.



قیمت بیرون از کشور : 2  دالرقیمت داخل کشور : 30 افغانی

وبسایت حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان
Www.cmpa.af  

   ایمل آدرس شعله جاوید: 
Sholajawid2@hotmail.com   

مذاکرات "صلح بین االفغانی" در قطر
و

تشدید جنگ در میدان های نبرد 
بعد از امضای "توافق نامه صلح" میان اشغال گران امریکایی و طالبان قرار بود که در بیستم حوت 1398 خورشیدی 
پنچ هزار زندانی طالب و یک هزار زندانی رژیم پوشالی آزاد گردند و در بیست و نهم حوت "مذاکرات بین االفغانی" 

شروع گردد. اما چنین نشد و شش ماه مذاکرات به تعویق افتاد.    

             صفحه 11

دشمنان اصلی انقالب افغانستان 
کیانند؟

جامعۀ افغانستان یک جامعۀ مستعمره، نیمه مستعمره- 
جامعۀ  خصلت  این  زمانی که  تا  است.  فیودالی  نیمه 
میان  مرز  ندارد  امکان  هیچ  نشود،  درک  افغانستان 

صفحه 15  انقالب و ضد انقالب را درک نمود.   

چه گونه "بامــداد"

افکار "و. آئیژ" و شرکاء را بسط و "تکامل" 
می  دهــد

دارد، سندی  قرار  ما  در دست رس  اکنون  همین  که  سندی 
"کمونیست"  "بامداد" تحت عنوان »واژۀ  است که توسط 
در  تحریر  رشته  به  شود«  نویسی  خزعبالت  چاشنی  نباید 
بل که  است،  تسلیم طلبانه  تنها  نه  سند  این  است.  آمده 
به  یا  کمونیستی  حزبیت  ضد  و  علمی  ضد  کاماًل  سند  یک 
لنینیستی ـ مائویستی و  عبارت دیگر ضد مارکسیستی ـ 
انحالل طلبانه است. این سند در حقیقت تکامل دهندۀ افکار 
امریکایی...«  دموکراسی  الگوی  »افغانستان  کتاب  عقاید  و 
از اوضاع جاری افغانستان و وظایف ما« و  و سند »تحلیلی 
"جرگۀ  داروغۀ  "کمونیست"،  السالم  »حجت  دشنام نامۀ 
مارکسیست- لنینیست- مائوئیست ها "« می باشد. البته این 
احتمال نیز وجود دارد که نویسندۀ سند »واژۀ "کمونیست" 
کتاب  نویسندۀ  و  شود«  نویسی  خزعبالت  چاشنی  نباید 
نفر  باشد.  یک  امریکایی«  دموکراسی  الگوی  »افغانستان 
و  رفرمیستی  عقاید  و  افکار  تا  نموده  تالش  سند  نویسندۀ 
تسلیم طلبانۀ "کتاب" و دو سند دیگر شرکاء را در ضدیت با 

تحزب کمونیستی  تکامل دهد.                 صفحه 21 

"محفل هرات" چه گونه شکل گرفت و چه مسیری 
را پیموده است؟

قسمت اول

سندی که همین اکنون تحت عنوان "محفل هرات وارد 
گرفته،  قرار  دست رسم  به  می شود"  مسلحانه  جنگ  
توسط "شیر آهن گر" به رشته تحریر درآمده و امضاء 
توسط  که  طوری   همان   را  سند  این  ما  است.  گردیده 
قسم  همان  به  است  درآمده  تحریر  رشته  به  خودش 

یعنی قسمت- قسمت، مورد نقد قرار می دهیم

 "شیر آهن گر" از "محفل هرات" نام می گیرد، اما در 
مورد گذشتۀ "محفل هرات" چیزی نمی گوید.

صفحه 42


