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دوره چهارم			

همانطوری که قب ً
ال یادآور شدیم ،مبحث "جنبش کمونیستی افغانستان" قسمت چهارم مسودۀ گزارش سیاسی
به دومین کنگرۀ سراسری حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را تشکیل می داد .اما "کمسیون تدارک و برگزاری
 ...کنگره  "...یکی دو روز قبل از برگزاری کنگره به این نتیجه رسید که بخاطر جلوگیری از طوالنی شدن بیش از حد
وقت کنگره الزم است این قسمت از مسودۀ گزارش سیاسی را به کنگره ارائه نکند و از کنگره بخواهد که نهایی سازی و
تصویب مبحث مذکور را بر عهدۀ کمیتۀ مرکزی بعدی حزب بگذارد .به پیروی از فیصلۀ کنگره درینمورد ،دفتر سیاسی
کمیتۀ مرکزی حزب بعد از کنگره یکبار دیگر روی مسودۀ قبلی مبحث "جنبش کمونیستی افغانستان" کار نموده و
اصالحات معینی را در آن به عمل آورد و سپس آن را در معرض نظرخواهی عمومی کمیتۀ مرکزی حزب قرار داد .متنی را
که در زیر می خوانید در پولینوم اضطراری کمیتۀ مرکزی حزب به تصویب رسیده است .عالوه از متن زیر ،مبحث " حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان بخاطر تامین وحدت با مائوئیست های افغانستانی بیرون از حزب مبارزه می کند" نیز
به ادامۀ مبحث "حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان" توسط دفتر سیاسی و کمیتۀ مرکزی حزب تنظیم و تصویب
خواهد شد و انتشار خواهد یافت.

جـنـبـش کـمـونـیـسـتـی افـغـانـسـتـان
نطفه های اولیۀ جنبش کمونیستی افغانستان

گفته می شود که اولین شخصیت
کمونیست در افغانستان عبدالرحمان
لودین ،که بنام عبدالرحمان بلشویک
نیز یاد می گردید ،بوده است .طبق
همین گفته ،عبدالرحمان بلشویک
باری طی یک سفر خارجی با کمینترن
نیز تماس گرفته و در یکی از کنگره
های کمینترن شرکت کرده است .اما
متاسفانه برای اثبات این گفته ها هیچ
سندی وجود ندارد و برعالوه از هیچ
شخصیت کمونیست دیگری که در
پهلوی وی قرار داشته بوده باشد نام
گرفته نمی شود .آنچه مستند و روشن
است این است که عبدالرحمان لودین
از جملۀ روشنفکران زمان شاه امان
اهلل و یکی از اصالح طلبان سرشناس
بوده است .وی در مبارزات علنی مدافع
اصالحات امانی بوده و در لویه جرگه
های امانی شرکت داشته است.
اولین حلقه ای که در افغانستان
مخفیانه به فعالیت های مطالعاتی
کمونیستی پرداخت ،حلقۀ مربوط به
داکتر عبدالرحمان محمودی فقید در
دورۀ هفت شورا بود .اعضای این حلقه
مجموع ًا هفت نفر بودند ،آثار و کتب
کمونیستی را مطالعه می کردند ،باهم
در تماس و رابطه بودند و هر چند وقت
یکبار جلسه می گرفتند .از شخص
محمودی فقید رساله ای بنام "مناظره
با وجدان" باقی مانده است که وی
در آن ایده های کمونیستی اش را تا

عبدالرحمن لودین دست راست

داکتر عبدالرحمان محمودی فقید
حدی تشریح و توضیح نموده است .این رساله
در زندان نوشته شده و بخش های مختلف آن
مخفیانه به بیرون از زندان انتقال داده شده
است .اما حزب خلق که تحت رهبری محمودی
فقید تشکیل گردید یک حزب اصالح طلب
مشروطه خواه بود و حتی رعایت موازین شرعی
در قانون گذاری مملکتی را در برنامه اش مطرح
کرده بود .جنبش دورۀ هفت شورا ک ً
ال یک جنبش
دموکراتیک طراز کهن بود و هنوز هیچ نشانۀ
آشکاری از یک جنبش دموکراتیک طراز نوین
را در خود نداشت .فعالیت های سیاسی شخص
محمودی فقید نیز ک ً
ال در چارچوب فعالیت های
دموکراتیک طراز کهن و مشروطه خواهی پیش
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می رفت .او در همین چارچوب خود را
به پارلمان کاندید نمود و به فعالیت های
انتخاباتی پرداخت .هیچ نشانه ای از
موجودیت جنبش کمونیستی در سطح
وسیع جامعه وجود نداشت و فعالیت
های کمونیستی حلقۀ معدود محمودی
و یارانش از تمامی جهات ایدیولوژیک-
سیاسی و تشکیالتی مخفیانه پیش می
رفت.
وقتی جنبش دورۀ هفت شورا توسط
ارتجاع حاکم سرکوب گردید و
محمودی فقید بخاطر مبارزات ضد
استبدادی و ترویج ایده های کمونیستی
به زندان افتاد ،حلقۀ تحت رهبری وی
فروپاشید .محمودی فقید سال ها در
زندان ارتجاع در اسارت بسر برد و
سالمت خود را از دست داد .در اواخر
دهۀ سی زمانی ارتجاع حاکم حاضر
شد او را از زندان رها سازد که دیگر
رمقی برایش باقی نمانده بود و مدتی
پس از رهایی چشم از جهان پوشید .اما
با وجود این ،بذر ایده های کمونیستی،
بخصوص در میان روشنفکران پاشیده
شده بود .این بذر در طول سال های
استبدادی صدارت داود خان بصورت
مخفیانه و به آهستگی در حال جوانه
زدن و رشد و گسترش بود .وقتی این
سال ها به پایان رسید ،چندین حلقۀ
روشنفکری مدعی باور داشتن به ایده
های کمونیستی بخصوص در مرکز
کشور وجود داشتند.
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تشکیل باند رویزیونیستی "حزب دموکراتیک خلق افغانستان"

تقریب ًا همزمان با آغاز استبداد داود
خانی ،استالین بزرگ در سال 1953
چشم از جهان پوشید و سپس باند
رویزیونیست خروشچف و شرکاء از
طریق یک کودتای درون حزبی قدرت
در شوروی را غصب کرده و بر حزب
کمونیست شوروی و دولت شوروی
مسلط شد .بدین ترتیب انقالب و
سوسیالیزم در شوروی سرنگون گردید
و حزب کمونیست شوروی به یک حزب
رویزیونیست و دولت شوروی به یک
دولت سوسیال امپریالیست تغییر
ماهیت داد.
قدرتگـیـری رویـزیـونـیـزم مدرن
در شـوروی بـاعـث گردید که در
سطح بین المللی نیز رویزیونیزم بر
تعداد زیادی از احزاب کمونیست
جهان مسلط گردد .به عبارت دیگر
باند رویزیونیستی خروشچف و
شرکاء علیرغم خیانت به مارکسیزم
– لنینیزم توانست از اعتبار و حیثیت
حزب کمونیست شوروی و دولت
سوسیالیستی شوروی اسـتفاده برده و
اکثریت احزاب کمونیست و گروه های
کمونیست کشورهای مختلف جهان را
به دنبال خود بکشاند.
سوسیال امپریالیست های شوروی در
سال  1955روابط سیاسی ،اقتصادی،

بروکراتیک وابسته به سوسیال
امپریالیزم شوروی و به مثابۀ بلند گوی
رویزیونیست ایدیولوژی و سیاست آن
در افغانستان به وجود آوردند.

فرهنگی و نظامی شان را با دولت ارتجاعی
افغانستان محکم نمودند .در آن زمان از طریق
اعطای یک قرضۀ بزرگ توسط دولت "شوروی"،
بورژوازی کمپرادور بروکراتیک وابسته به
سوسیال امپریالیزم شوروی در افغانستان شکل
گرفته و در سال های بعد وسیع ًا تقویت گردید.
در نتیجه ،نفوذ سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و
نظامی سوسیال امپریالیست ها در افغانستان
بطور روز افزون گسترش یافت.
مدتی پس از آغاز دموکراسی قالبی ظاهرخانی،
عناصر فاسد و بد نامی که فساد سیاسی گذشتۀ
شان ،در دورۀ  7شورا و در زمان استبداد داود
خانی ،کامال عیان و آشکار بود ،کنگره ای را در
دهم جدی سـال  1343دایر کردند و در آن
کنگره" ،حزب دموکراتیک خلق افغانستان"
را بر پایۀ رشد و گسترش سرمایۀ کمپرادور

بدین ترتیب قبل از آنکه کمونیست
های راستین در افغانستان فرصت
سازمانیابی پیدا نمایند ،باند
رویزیونیستی که در سال های بعد
منشاء و منبع جنایات عظیمی در کشور
گردیده و راه بلد اشغالگران سوسیال
امپریالیست شوروی در افغانستان
گردید ،به وجود آمده و به فعالیت
پرداخت و بدین ترتیب یک مانع بزرگ
فریبنده ،با ماسک ظاهرا ً انقالبی ،بر سر
راه شگوفایی نطفه های اولیۀ جنبش
کمونیستی راستین افغانستان و رشد و
گسترش بعدی آن به وجود آمد.
در اثر انشعابات در "حزب دموکراتیک
خلق افغانستان" نه تنها جناح های
"خلق" و "پرچم" این حزب از هم
جدا گردیدند ،بلکه جریانی موسوم به
"ستم ملی" نیز از درون حزب متذکره
متولد گردید که به نوبۀ خود مانعی بر
سر راه رشد و گسترش بعدی جنبش
کمونیستی راستین افغانستان ،حداقل
در سمت شمال کشور ،گردید.

سازمان جوانان مترقی
اولین سازمان مارکسیست -لنینیست -مائوتسه دون اندیشه در افغانستان
همان طوری که می دانیم ،پس از تسلط
رویزیونیزم بر حزب کمونیست و دولت
"شوروی" ،حزب کمونیست چین و
حزب کار آلبانیه مسئولیت سترگ
پیشبرد مبارزه علیه رویزیونیزم و
پاکیزه نگه داشتن جنبش کمونیستی
بین المللی را بر عهده گرفتند .مبارزات
تیوریکی که بخصوص از طرف حزب
کمونیست چین به رهبری مائوتسه
دون علیه رویزیونیزم مدرن شوروی
براه انداخته شد و در ادامۀ خود تا
سطح انقالب فرهنگی در چین تکامل
پیدا نمود ،به درستی راه خروج از بن
بست ناشی از بروز رویزیونیزم مدرن
را برای جنبش کمونیستی بین المللی
نشان داد .این مبارزات طی چند سال
اول به صورت درونی پیش رفت ،اما

به تکاپو افتادند و احزاب و سازمانهای
کمونیستی نوینی در تمام نقاط جهان
پا به عرصۀ وجود گذاشتند.

پس از آنکه مسلم شد که درونی نگه داشتن آن
دیگر سودی ندارد ،اسناد مربوطه بصورت وسیع
و علنی تحت نام "نه تفسیر" در سطح بین
المللی منتشر گردیدند .با الهام ازین مبارزات
امواج نوینی در جنبش کمونیستی بین المللی
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جنبش کمونیستی افغانستان که بر
پایۀ طبقاتی پرولتاریای جوان کشور
و در اثر مساعد شدن نسبی اوضاع
سیاسی در اوایل دهۀ چهل پایه گذاری
شد؛ مایۀ فکری و سیاسی حرکت خود
را از مبارزات تیوریک فوق الذکر حزب
کمونیست چین به رهبری مائوتسه
دون اخذ کرده و بصورت موجی از امواج
نوین جنبش کمونیستی بین المللی
تبارز نمود و رو در روی رویزیونیزم
مدرن شوروی و دنباله روان بومی آن
در افغانستان قرار گرفت.
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با برگزاری اولین کنگرۀ سازمان جوانان
مترقی افغانستان ،در  13میزن ،1344
اولین سازمان کمونیستی افغانستان
بر اساس مارکسیزم – لنینیزم –
اندیشه مائوتسه دون ،تحت رهبری
ایدیولوژیک -سیاسی رفیق جانباخته
اکرم یاری پا به عرصه وجود گذاشت.
معهذا سنتریزم موجود در داخل
مشمولین کنگرۀ موسس سازمان،
یعنی سنتریزم "سمندر" موفق گردید
که درین کنگره به بهانۀ روشن نبودن
وضعیت جنبش کمونیستی بین المللی،
از موضعگیری روشن و صریح علیه
رویزیونیزم مدرن شوروی جلوگیری
نماید .اما موضعگیری علیه رویزیونیزم
مدرن در نشست عمومی دوم سازمان
در میزان  1346رسمیت یافت ،زیرا که
تا آن زمان وضعیت جنبش کمونیستی
بین المللی بخوبی روشـن شـده بود
و سـنتـریسـت های درون سـازمان
دیـگـر بـهـانـه ای بـرای به
تـعـویـق انـداخـتـن موضعـگیری
علیه رویزیونیزم مدرن نداشتند.
به این صورت است که نقش تاریخی
رفیق جانباخته اکرم یاری در پایه
گزاری سازمان جوانان مترقی و در
نتیجه براه افتادن جنبش کمونیستی
مائوئیستی در افغانستان برجسته می
گردد .در واقع این رفیق جانباخته
اکرم یاری بود که برای اولین بار در
افغانستان در اثر مطالعات و تحقیقات
تیوریک خود دریافت که مبارزه و
کشمکش میان حزب کمونیست چین
و حزب کمونیست شوروی صرف ًا در بر
گیرندۀ یک سلسله اختالفات تیوریک
و سیاسی بین دو حزب و در نتیجه
بین دو دولت نیست ،بلکه مبارزه
و کشمکشی است میان کمونیزم
اندیشۀ
لنینیزم-
(مارکسیزم-
مائوتسه دون) و رویزیونیزم مدرن.
در آن موقع حتی برادر بزرگ رفیق
یاری که اولین استاد او در آموزش
تیوری های کمونیستی بود ،نتوانسته
بود این موضوع را بصورت دقیق و
روشن درک نماید .به همین خاطر
رفیق جانباخته اکرم یاری به عنوان
اولین پیشگام جنبش کمونیستی
مائوئیستی افغانستان برلۀ مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون و بر
علیه رویزیونیزم مدرن شوروی به
موضعگیری ایدیولوژیک -سیاسی
روشن پرداخت و پایۀ ایدیولوژیک-
سیاسی اصولی بین المللی و کشوری
برای ایجاد یک سازمان مائوئیستی
مستقل از رویزیونیست های "حزب
دموکراتیک خلق افغانستان" در کشور
را به وجود آورد.

در آن شرایط ،الهامگیری از مواضع
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اصولی ایدیولوژیک – سیاسی حزب کمونیست
چین بر مبنای ایدیولوژیک مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون علیه رویزیونیزم
مدرن شوروی بود که توانست زمینۀ اصولی
حرکت های مسـتقل اولیۀ پیشـگامان جنبش
کمونیستی مائوئیسـتی کشور و در راس آنها
رفیق جانباخته اکرم یاری از رویزیونیست ها را
که به ایجاد سازمان جوانان مترقی منجر گردید،
از لحاظ تشکیالتی مساعد گرداند.

در زمان برگزاری کنگرۀ موسس "حزب
دموکراتیک خلق افغانستان" حتی کسانی
مثل "سمندر" که بخوبی از کارنامه های ننگین
رهبران حزب فوق الذکر در جریان مبارزات دورۀ
هفت شورا اطالع داشتند ،در مورد آنها شدیدا ً
دچار توهم بودند .اگر موضعگیری روشن و قاطع
و مبارزات اصولی رفیق جانباخته اکرم یاری نمی
بود ،تاریخ افغانستان سمندر را نیز مثل کسان
دیگری در لیست موسسین "حزب دموکراتیک
خلق افغانستان" می گنجاند.
سازمان جوانان مترقی در دومین نشست خود
در میزان  ،1346عالوه بر رسمیت بخشیدن به
موضعگیری علیه رویزیونیزم مدرن شوروی،
فیصله به عمل آورد که یک نشریۀ دموکراتیک
علنی و یک نشریۀ کمونیستی مخفی ،که از آن
به عنوان " زبان بی قید و بند انقالب" یاد شده
بود ،منتشر نماید .اما متاسفانه سازمان قادر
نگردید نشریۀ کمونیستی مخفی فیصله شده را
منتشر نماید و بجای آن صرف ًا به انتشار اعالمیه
ها ،اطالعیه ها و جزوات اکتفا نمود؛ در حالیکه
موفق گردید جریدۀ شعلۀ جاوید را به همکاری
دو محفل دیگر ،یعنی همکاری محفل انجنیر
عثمان و محفل شاهپور ،در بهار سال سال 1347
منتشر نماید.
جریدۀ شعلۀ جاوید با وجودی که یک هفتۀ نامۀ
قانونی بود ،صرف ًا توانست تا شمارۀ یازدهم اقبال
انتشار یابد و پس از آن تحت سانسور ارتجاع
قرار گرفت و توقیف گردید .اما انتشار همین
شماره های معدود آن در طی صرف ًا  11هفته،
تاثیرات فکری و سیاسی عمیقی بر جامعۀ ما
وارد نموده و جریان سیاسی انقالبی جامعۀ ما،
یعنی جریان دموکراتیک نوین (جریان شعلۀ
جاوید) را به وجود آورد ،جریانی که به سرعت
و طی مدت کوتاهی به بزرگترین و با نفوذ ترین
جریان سیاسی کشور مبدل گردید و در متن آن
جنبش کمونیستی مائوئیستی کشور به رشد و
گسترش خود ادامه داد.
در سال  1347سلسلۀ تظاهرات کارگری و
روشنفکری در کشور ،به ویژه در شهر کابل،
وسیع ًا گسترش یافت .جریان شعلۀ جاوید در
پیشبرد و هدایت این تظاهرات نقش عمده بر
عهده داشت .در جریان یکی از همین مظاهرات،
شعله یی ها مورد حملۀ پولیس ویژه ارتجاع که
"غند ضربه" نامیده می شد قرار گرفت و در
جریان آن عده ای از رهبران تظاهرات دستگیر
شدند که در میان آنها بعضی از اعضای کمیتۀ
مرکزی سازمان نیز قرار داشتند .این وضعیت از
-4-
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یکجانب جلسات کمیتۀ مرکزی سازمان
را معدود ساخت و از جانب دیگر
اختالفات در درون سازمان ،منجمله در
درون کمیتۀ مرکزی سازمان ،را دامن
زد .خط پاسیفیستی که قبل از تدویر
نشست عمومی دوم سازمان در میزان
 1346با تبارز پاسیفیزم مبارزاتی یکی
از موسسین سازمان و عضو کمیتۀ
مرکزی سازمان در سه مورد ( انکار
از ادامۀ سهمگیری در فعالیت های
مخاطره آمیز مثل پخش شبنامه ها،
عدم پرداخت منظم حق العضویت و
تمایل به خارجه نشینی) خود را نشان
داده و منجر به عدم انتخاب وی به
کمیتۀ مرکزی در نشست عمومی دوم
سازمان شده بود ،این بار در جریان
یک جروبحث درونی سازمانی به
نحو روشن و صریح و به عنوان یک
موضعگیری سیاسی خود را نشان داد.
خط پاسیفیستی برین بود که ضربۀ
جوزای سال  1347در نتیجۀ تند روی
و "چپ روی" سازمان به وجود آمده
است و تجویز می کرد که باید از فعالیت
های عملی کاسته شده و در عوض روی
تنظیم و آموزش حلقات تشکیالتی
بصورت جدی تمرکز به عمل آید.
کمیتۀ مرکزی تحت رهبری رفیق اکرم
یاری تمرکز روی تنظیم و آموزش
حلقات تشکیالتی را رد نمی کرد ،اما
این کار را در صورتی موثر می دانست
که در پیوند فشرده با فعالیت های عملی
مبارزاتی پیشبرده شود .کمیتۀ مرکزی
سازمان نظریات و فیصله های خود در
مورد این مباحث را در دو نوشتۀ درونی
بنام های "تحلیل بهاری" و "تحلیل
خزانی" ارائه کرد .اما علیرغم اینکه
اختالفات تا حدی فروکش کرد ولی از
میان نرفت.
بنا به فیصلۀ کمیتۀ مرکزی سازمان،
نمایندۀ سازمان در سال  1348انجنیر
عثمان را در زندان مالقات کرده و از
وی دعوت به عمل اورد که به عضویت
سازمان در آید .تا آن زمان انجنیر
عثمان و محفل تحت رهبری اش از
موجودیت و فعالیت سازمان اطالع
دقیق و روشن نداشتند .این دعوت
بجای اینکه باعث عضویت انجنیر
عثمان به سازمان گردد ،باعث ایجاد
عکس العمل منفی در وی گردیده و
موضوع عدم اعتماد نسبت به رهبران
سازمان و مشخص ًا نسبت به رفیق اکرم
یاری ،توسط وی و محفلش را به میان
آورد .محفل انجنیر عثمان در عکس
العمل علیه این دعوت ،جزوه ای را
بنام "پس منظر تاریخی" منتشر کرد.
در این جزوه مواضع و نظریات سیاسی
محفل انجنیر عثمان که پس از آن بنام
"محفل پس منظر" نامیده شد ،انعکاس
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یافت ،ولی بخش مهمی از آن حاوی
حمالت شخصی کین توزانه علیه رفیق
اکرم یاری بود.

با انتشار جزوۀ "پس منظر تاریخی"،
اولین انشعاب بر جریان شعلۀ جاوید
تحمیل گردید .اما سازمان جوانان
مترقی بنا به محدودیت هایی که داشت
نتوانست در قبال مطالب مطرح شده
در جزوه عکس العمل منسجم تحریری
نشان دهد .با وجود این نقیصه ،انشعاب
محفل پس منظر روی فعالیت های
جریان شعلۀ جاوید تاثیرات منفی
شدیدی نکرد و مبارزات جریان کماکان
پر جوش و خروش پیش رفت.
اما از جانب دیگر در اثر زندانی شدن
بعضی از اعضای کمیتۀ مرکزی سازمان،
تبارز خط پاسیفیستی در درون
سازمان و وقوع انشعاب محفل پس
منظر مجموع ًا باعث گردید که سازمان
قادر نشود نشست عمومی سوم خود را
در میزان سال  1348دایر نماید .این
نشست با یک سال تاخیر در میزان
سال  1349دایر گردید.
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پنج نفره شامل سه نفر از جناح پاسیفیست و دو
نفر از جناح رفیق اکرم تعیین گردید.

کمیتۀ مرکزی جدید تا زمانی که رفیق اکرم در
آن فعال بود ،رویهمرفته کارهایش را بخوبی
پیش می برد .رفیق اکرم با وجودی که در کمیتۀ
مرکزی در اقلیت قرار داشت ،قادر بود بحث
هایش را در جلسات کمیتۀ مرکزی به نحوی
پیش ببرد که کمیتۀ مرکزی غالب ًا فیصله های
اصولی اتخاذ نموده و برای تطبیق فیصله هایش
اقدام نماید .اما با تاسف رفیق در اوایل سال
 1350به مریضی جانکاهی مبتال شد که توان
کار تشکیالتی سازمانی را از وی گرفت .وی نه
تنها دیگر نتوانست به فعالیت هایش در کمیتۀ
مرکزی سازمان ادامه دهد ،بلکه اجبارا ً از کار
سازمانی بطور کلی کناره گیری کرد و دیگر تا
آخر عمر نتوانست انرژی مبارزاتی گذشته اش را
بطور کامل بدست بیاورد .در نتیجه کمیتۀ مرکزی
سازمان ک ً
ال تحت سلطۀ جناح پاسیفیست قرار
گرفت و فرد باقی مانده در کمیتۀ مرکزی از
جناح رفیق اکرم (واصف باختری) غالب ًا بی چون
و چرا همراهی با جناح غالب را در پیش گرفت.
سلطۀ بی چون و چرای خط پاسیفیستی بر
کمیتۀ مرکزی سازمان ،کل سازمان و جریان را
به طرف بحران سوق داد .کمیتۀ مرکزی سازمان
نتوانست واقعۀ برخورد میان اخوانی ها و شعله
یی ها در  29جوزای  1351در پوهنتون کابل را
که منجر به جانباختن رفیق سیدال سخندان
گردید ،به درستی ارزیابی نموده و راه حل
درستی برای آن بیابد .در جریان همین واقعه
برای اولین بار و بصورت بسیار آشکار مخالفت
خوانی های " انتقادی" فیض در سطح جریان در
مقابل سازمان خود را نشان داد.
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صالحیتی از خود نشان داد که این
نشست بجای دریافت یک راه حل
اصولی برای وضعیت متشتت سازمان
و جریان ،بعد از واقعۀ جانباختن رفیق
سیدال سخندان ،به نشستی برای
سوق دادن سازمان بطرف انحالل
مبدل گردید .مدت زمان اندکی بعد از
نشست عمومی مذکور ،حادثۀ قتل قادر
"خلقی" در هرات ،در اثر برخورد میان
شعله یی ها و "خلقی" ها در  3عقرب
 1351اتفاق افتاد و کمیتۀ مرکزی
سازمان نتوانست آنرا به درستی
ارزیابی نموده و راه حل اصولی ای برای
آن بیابد .در نتیجه دو صفبندی موافق
و مخالف با کمیتۀ مرکزی سازمان
جوانان مترقی بنام های "مدافعین" و
" انتقادیون" در سطح جریان شعلۀ
جاوید براه افتاد.
بخش مهمی از " انتقادیون" که تحت
رهبری داکتر فیض خود را در "گروه
انقالبی خلق های افغانستان" منسجم
کرده بود ،در ماه اسد سال 1352
مواضع خود را در سندی بنام "با طرد
اپورتونیزم در راه انقالب سرخ به پیش
رویم" علیه سازمان جوانان مترقی و
جریان شعلۀ جاوید منتشر نمود .درین
سند ادعا گردیده بود که "گروه انقالبی
خلق های افغانستان" در خزان سال
 1351تشکیل گردیده است .در هر
حال وقتی کودتای  26سرطان داود
خان به وقوع پیوست" ،سازمان جوانان
مترقی" غیر فعال و جریان شعلۀ جاوید
متشتت و متفرق بود و این وضعیت یکی
از زمینه های مساعد برای سازماندهی
کودتا و پیروزی کودتاچیان بود.

نشست سوم سازمان جوانان مترقی به
یک جلسۀ داغ بحثی میان خط رفیق
اکرم و خط پاسیفیستی مبدل گردید.
این نشست از سه بخش تشکیل شده
بود 9 :نفر از جناح رفیق اکرم 7 ،نفر
از جناح پاسیفیست ها و  5نفر از
سنتریست ها .سنتریست ها در حالی
که غالب ًا در مباحثات تیوریک به نفع
جناح رفیق اکرم موضعگیری کردند ،در
انتخاب کمیتۀ مرکزی در سمت جناح
پاسیفیست قرار گرفتند ،به نحوی که
در پایان نشست ،یک کمیتۀ مرکزی

نشست عمومی چهارم سازمان جوانان مترقی در
ماه میزان سال  1351برگزار گردید .اما رهبری
پاسیفیست سازمان درین نشست آنچنان بی

سازمان جوانان مترقی بمثابۀ اولین
سازمان کمونیستی مارکسیستی –
لنینیستی – مائوتسه دون اندیشه
توانست نقش تاریخی برجسته ای در
حیات سیاسی افغانستان و مبارزات
انقالبی خلق های ما بازی نموده و به
عنوان سازمان رهبری کنندۀ جریان
شعله جاوید و مهم تر از آن به عنوان
سازمان پایه گزار جنبش کمونیستی
مائوئیستی کشور از افتخارات و
دستاورد های بزرگی برخوردار گردد.

ولی سازمان جوانان مترقی که یک سازمان
نوبنیاد بود و به علت عدم موجودیت پراتیک
مبارزات کمونیستی قبلی در جامعه از تجارب
مبارزات قبلی و استفاده از آن تجارب محروم
بود؛ در بطن خود کمبودات و انحرافات متعددی
را حمل می کرد .خط ایدیولوژیک – سیاسی
اصولی ای که در ابتدا به رهبری رفیق زنده
یاد اکرم یاری بر سازمان مسلط گردید ،برای
تعمیق و استحکام خود به زمان و پراتیک
مبارزاتی بیشتر نیاز داشت تا نواقص و کمبودات
معین خود را اصالح کرده و با تصفیۀ سازمان از
انحرافات موجود در درون سازمان ،اصولیت های

انقالبی خود را بطور روز افزون تعمیق
و گسترش بدهد .اما متاسفانه چنین
فرصتی میسر نگردید.

سیاسی
ایدیولوژیک-
خط
مارکسیستی -لنینیستی -مائوتسه
دون اندیشه یعنی خط بنیانگزار
سازمان جوانان مترقی و خط رفیق

اکرم یاری که نقش تاریخی ماندگاری در پیدایش
و تکامل اولیۀ جنبش مائوئیستی افغانستان بازی
نمود ،حامل چندین کمبود جدی بود.

اولـیـن نـقـص و کـمـبـود جـدی
ایـن خـط بی توجهی به ضرورت و نیاز
فوری برای تشکیل حزب کمونیست
در افغانستان بود .چنانچه موسسین

نـواقـص ،کمبودات و انحرافات در درون سازمان جوانان مترقی و جریان شعله جاوید:

نـواقـص و کـمـبـودات سـازمـان جـوانـان مـتـرقـی:
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سازمان جوانان مترقی به این ضرورت
و نیاز فوری توجه می کردند ،می
توانستند در همان ابتدای تجمع شان
در نشست اول سازمان ،فعالیت های
شان را برای تشکیل حزب کمونیست
افغانستان سمت و سو بدهند .اما
متاسفانه آنها چنین جهتگیری ای را
در پیش نگرفتند و صرف ًا به سازمان
سازی و پیشبرد فعالیت های سازمانی
اکتفا کردند .در نتیجه مادامی که
جنبش دموکراتیک نوین به سرعت
به یک جنبش وسیع در جامعه مبدل
گردید و در متن آن جنبش کمونیستی
مائوئیستی نیز شگوفا گردید و بدین
ترتیب پایه های عینی تشکیالتی و
توده یی ،حد اقل در سطوح اولیه،
برای ایجاد حزب فراهم گردید ،به
دلیل فقدان دید و برنامه برای تشکیل
فوری حزب کمونیست در نزد سازمان
جوانان مترقی ،پایه های تشکیالتی و
توده یی مذکور نتوانست خط تیوریک
برنامه یی و تشکیالتی حزبیت را بیابد.
سازمان جوانان مترقی تا آخرین زمان
موجودیت و فعالیتش در خط فعالیت
های سازمانی محدود باقی ماند و
نتوانست از این محدوده ،هم در تیوری
و هم در پراتیک پا فراتر بگذارد.

دومـیـن نـقـص و کـمـبـود
جـدی خـط سـازمـان جـوانـان
مـتـرقـی "مخفی کاری" افراطی
ای بود که منجر به مخفی نگه داشتن
موجودیت سازمان ،نه تنها از توده های
مردم ،بلکه حتی از جنبش تحت رهبری
سازمان یعنی جریان دموکراتیک نوین
(جریان شعلۀ جاوید) گردید .بر مبنای
این "مخفی کاری" افراطی ،حتی اعضا
و رهبران سازمان مبلغ عدم ضرورت و
عدم موجودیت سازمان در میان شعله
یی ها بود و تاکید می گردید که تبلیغ
در مورد موجودیت سازمان به معنای
جاسوسی برای دشمن است .این مخفی
کاری باعث گردید که برنامۀ سازمان در
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سطح محدود سازمانی محصور مانده و به مثابۀ
یک برنامۀ سیاسی در سطح وسیع جامعه ،و
حتی در سطح جریان شعلۀ جاوید ارائه نگردد.
در نتیجۀ این مخفی کاری افراطی ،از یک جانب
سازمان نتوانست به اندازۀ کافی گسترش یابد
و با محدود و معدود باقی ماندن یکی از شرایط
تحکیم خود را نیز از دست بدهد و از جانب دیگر
کلیت جریان بزرگ شعلۀ جاوید ،هم از لحاظ
تیوریکی و هم از لحاظ پراتیکی ،به مثابۀ یک
جریان غیر متشکل و پراگنده و شامل محافل و
گروپ های متعدد باقی ماند که به محض مواجه
شدن با مشکالت جدی مبارزاتی به احاد خود
تجزیه گردید و فروپاشید .این مخفی کاری
افراطی باعث گردید که رهبری سازمان بر جریان
شعلۀ جاوید بسیار شکننده و متزلزل باشد و
زمینه های وسیعی برای ایستادن شعله یی ها در
مقابل سازمان به وجود بیاید .این کمبود جدی
در پیوند نزدیک با اولین کمبود جدی سازمان
قرار داشت و متقاب ً
ال همدیگر را تقویت می کرد.

سـومـیـن نـقـص و کـمبـود جـدی
سـازمـان جـوانـان مـتـرقـی ،محدود باقی
ماندن فعالیت های وسیع مبارزاتی آن (فعالیت
های جریان شعلۀ جاوید) ،در چهارچوب فعالیت
های علنی شهری بود .این کمبود جدی از
یکجانب باعث گردید که علیرغم مخفی کاری
افراطی سازمانی ،تمامی صفوف و رهبران
سازمان در فعالیت های علنی شهری درگیر و
در نتیجه افشا گردند و از جانب دیگر سازمان
تا حد زیادی از پیشبرد فعالیت های مبارزاتی
در مناطق روستایی باز ماند .در نتیجه ،سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید به عنوان
بزرگترین و کثیر العده ترین جنبش سیاسی آن
وقت در افغانستان ،از کسب پایه های تشکیالتی
و توده یی منظم در روستاها و در میان دهقانان
محروم گردید.
چـهـارمـیـن نـقـص و کمبود جـدی
سـازمـان جـوانـان مـتـرقـی ،عدم موفقیت
سازمان در انتشار جریدۀ کمونیستی درونی
بود .انتشار این جریده در نشست عمومی دوم
سازمان ،در میزان  ،1346تصویب شده بود ،اما
سازمان تا آخر قادر به اجرای فیصلۀ متذکره

انحرافات خطی در سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید:
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نگردید .بعد از آنکه جریدۀ دموکراتیک
شعلۀ جاوید ،آنهم بعد از یازده هفته
انتشار ،توقیف گردید ،سازمان و جریان
بطور کلی فاقد هرگونه نشریه ای گردید
و سال ها بدین ترتیب باقی ماند .این
کمبود جدی به نوبۀ خود ،پراگندگی
ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی
را بطور کلی دامن زد و باعث تقویت
کمبودات جدی دیگر سازمان گردید.
پـنـجـمـیـن نـقـص و کـمبـود
جـوانـان
سـازمـان
جـدی
مـتـرقـی ،تن ندادن رهبران سازمان،
و حتی یک تن از آنها ،تا آخر حیات
سازمان به فعالیت های انقالبی حرفه
یی بود .در نتیجۀ همین کمبود جدی
بود که در زمان فعالیت های مبارزاتی
جدی و مخاطره آمیز جریان شعلۀ
جاوید در سال  ،1347کلکتیو رهبری
سازمان جوانان مترقی بجای اینکه
به نحو متمرکز و فعال عمل نموده و
مبارزات جاری را با جدیت و بطور
منظم رهبری نماید ،از فعالیت باز ماند
و رهبری فعالیت های جریان به دست
عناصر غیر سازمانی ای چون انجنیر
عثمان افتاد و او با اتخاذ تاکتیک های
"چپ روانه" زمینه را برای وارد آمدن
ضربه بر جریان مساعد ساخت.
شـشـمـیـن نـقـص و کـمـبـود
جـوانـان
سـازمـان
جـدی
مـتـرقـی ،عدم صراحت کمونیستی
در نام و برنامۀ سازمان و برین پایه
در اعالمیه ها ،اطالعیه ها و جزوات
منتشره توسط سازمان بود .در واقع
همین عدم صراحت کمونیستی باعث
گردید که سازمان نتواند دست به
انتشار نشریۀ کمونیستی ،حتی بصورت
درونی بزند و یا مث ً
ال در زمان مناسبش
جزوۀ "پس منظر تاریخی" را بصورت
تحریری جواب بگوید.

درینجا انحرافات خطی مهم در درون سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید را مختصرا ً مورد ارزیابی قرار می دهیم.

 – 1سـنـتـریـزم:
حاملین سـنتریزم با وجـودیکه از
بـانـد "حـزب دمـوکراتیک خـلـق
افغانستان" فاصله داشتند ،اما از لحاظ
ایدیولوژیک و بر مبنای مارکسیزم-
لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون (امروز
مائوئیزم) مرزبندی شان با رویزیونیزم
مدرن شوروی روشن نبود .سنتریست
ها قبل از تشکیل کنگرۀ سازمان

جوانان مترقی علیه رویزیونیزم مدرن شوروی
موضعگیری ایدیولوژیک -سیاسی نداشتند و
حاضر نبودند علیه آن موضع گرفته و مواضع
حزب کمونیست چین را مورد تائید قرار دهند.
علیرغم مبارزات تیوریک رفیق جانباخته اکرم
یاری که سنتریست ها را ظاهرا در سنگر دفاع از
موضعگیری های ضد رویزیونیزم مدرن شوروی
قرار داد ،آنها توانستند در کنگرۀ اول سازمان
جوانان مترقی از موضعگیری روشن و صریح
علیه رویزیونیزم مدرن شوروی جلوگیری نمایند.
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در کنگره دوم سازمان جوانان مترقی،
موضعگیری ضد رویزیونیزم مدرن
شوروی بر مبنای مـارکـسـیـزم-
لنـیـنیـزم -اندیشه مائوتسه دون
(امروز مائوئیزم) توسط رفیق اکرم
یاری و سایر عناصر استوار مارکسیست
– لنینیست -مائوتسه دون اندیشه (
امروز مائوئیست) رسم ًا تثبیت گردید.
اما سنتریست ها که موضعگیری شان
بر مبنای اصولی مارکسیزم – لنینیزم –
اندیشه مائوتسه دون (امروز مائوئیزم)

شعله جاوید		

شماره (		)4

استوار نبود ،این موضعگیری سازمان
را عمیقا نپذیرفتند و هرگز در موضع
قاطع دفاع از مبارزه علیه رویزیونیزم
مدرن شوروی قرار نگرفتند.

سنتریست ها در مبارزات شان علیه
رویزیونیست های "خلق" و پرچم،
نه بر اساسات ایدیولوژیک مارکسیزم
 لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون(امروز مائوئیزم) ،بلکه بر جنبه های
منفی اخالقی و سیاسی شخصی افراد
سرشناس رویزیونیست تکیه میکردند.
پس از براه افتادن تبلیغات زهر آگین
آوانتوریست ها و اکونومیست ها علیه
رهبری سازمان جوانان مترقی و جریان
شعلۀ جاوید ،سنتریست ها برای مدتی
عم ً
ال به بلند گویان آنها مبدل گردیده
و در درون زندان و بیرون زندان به
زهر پراگنی علیه خط رهبری سازمان
جوانان مترقی و رفیق اکرم یاری
مصروف شدند و تا زمان انحالل سازمان
و حتی بعد از آن به این تبلبغات منفی
شان ادامه دادند.

 - 2پـاسـیـفـیـزم:

طوری که قب ً
ال گفته شـد ،این انحـراف
پس از حـوادث سـال  1347در درون
سـازمـان جـوانـان مترقی بصورت
مخالفت با مبارزات عملی سازمان
و جریان خود را به روشنی متبارز
ساخت .پاسیفیست ها به مبارزات
عملی سازمان مهر چپروی زده و
خواستار آن شدند که باید از فعالیت
های عملی و سهم گیری سازمان در
مبارزات روشنفکران و کارگران کاسته
شود .آنها نه تنها یک سلسله فعالیتهای
عملی ضروری و کامال درست سازمان را
بنام "چپروی" مورد حمله قرار دادند،
بلکه حتی ضربۀ ماه جوزای  1347را ،که
اساس ًا به علت غیر فعال بودن سازمان
و تعطیل جلسـات کمیتۀ مرکزی آن در
اثر پیشـنهاد فرد مسـئول تظاهرات
(سمندر) که چهرۀ اصلی سنتریست
در درون سازمان جوانان مترقی بود،
بر سازمان و جریان وارد گـردید ،به
"چپروی" های سازمان نسبت دادند.
پاسـیفیست ها پس از مباحثات درون
سازمانی در سال  1347تا زمان دایر
شدن کنگرۀ سوم سازمان جوانان
مترقی ظاهرا ً علیه مشـی کمیتۀ
مرکزی تحت رهبری رفیق زنده یاد
اکرم یاری ،چندان مخالفت فعال ،حد
اقل در سطح وسیع نداشتند .با وجود
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این ،در کنگرۀ سوم سازمان جوانان مترقی یکبار
دیگر طرحات پاسیفیستی به میدان آمدند که در
سطح فیصله های تیوریک نتوانست جا باز نماید.
اما درین کنگره ،سنتریست هایی که خود شانرا
در موضع بینابینی میان مشی مرکزیت سازمان و
طرحات پاسیفیست ها قرار داده بودند ،از لحاظ
تشکیالتی جانب پاسیفیست ها را گرفتند و
آنها در کمیتۀ مرکزی سوم سازمان اکثریت پیدا
نمودند.
مریضی رفیق اکرم یاری در ابتدای سال 1350
منجر به کناره گیری جبری اش از فعالیت های
سازمانی گردید .از آن ببعد پاسیفیست ها
بر کمیتۀ مرکزی سازمان و در نتیجه بر تمام
سازمان تسلط پیدا کردند.

حاکمیت پاسیفیزم بر سازمان جوانان مترقی
باعث گردید که سازمان از درون متالشی
شده و جریان روز بروز بطرف پراکندگی سیر
نماید .از جانب دیگر بدبینی صفوف سازمان
و جریان نسبت به بعضی از افراد پاسیفیست
و پیشبرد تبلیغات خصمانۀ وسیع توسط آنها
علیه پاسیفیست ها ،تعداد زیادی از افراد
صفوف سازمان و جریان دموکراتیک نوین را از
سازمان دور کرد و زمینه را بیشتر از پیش برای
حمالت آوانتوریستها و اکونومیست ها مساعد
ساخت .سازمان جوانان مترقی که تحت رهبری
پاسیفیست ها هم از درون متالشی شده بود و
هم از جانب آوانتوریست ها و اکونومیست ها
مورد حمالت سختی قرار گرفته بود ،سعی کرد
از طریق برگزاری کنگرۀ چهارم خود در خزان
سال  1351وضعیت در حال فروپاشی خود را
سروسامان دهد .اما تدویر این کنگره بجای
اینکه راه حلی برای مشکالت سازمان بیابد عم ً
ال
سازمان را بطرف فروپاشی کامل سوق داد.

 -3آوانـتـوریـزم:

محفل حامل آوانتوریزم (محفل انجنیر عثمان )
در انتشار جریدۀ شعله جاوید در پهلوی اعضای
سازمان جوانان مترقی سهم داشت ،ولی افراد
این محفل در سازمان عضویت نداشتند .گرچه
آوانتوریزم این محفل در تظاهرات مربوط به
جریان دموکراتیک نوین هم تبارزات عملی ای
داشت ،ولی برآمد رسمی و علنی آنرا باید مربوط
به انتشار جزوۀ "پس منظر تاریخی" دانست.
جزوۀ "پس منظر تاریخی" پس از آن انتشار
یافت که سازمان جوانان مترقی از انجنیر عثمان
در زندان دعوت نمود
که عـضـویـت سـازمـان را بـپـذیـرد .تا آن
زمـان نـه انجنیر عثمان از موجودیت سازمان
جوانان مترقی اطالع دقیق و روشنی داشت و
نه هم افراد محفلش .در نتیجه ،این دعوت بجای
اینکه باعث عضویت انجنیر عثمان در سازمان
جوانان مترقی گردد ،محرک اولین انشعاب در
جریان شعلۀ جاوید گردید .جزوۀ "پس منظر
تاریخی" که سند رسمی این انشعاب بود،
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در عین حال مواضع ایدیولوژیک-
سیاسی محفل متذکره را نیز تا حدی
روشن ساخت.
آوانتوریست ها که از لحاظ ایدیولوژیک
– سیاسی با مارکسیزم – لنینیزم –
اندیشه مائوتسه دون ،پیوند عمیق
نداشتند و تحت تاثیر افکار و نظریات
چریکی چه گوارائی قرار داشتند،
در "پس منظر تاریخی" طرح تقدم
جنگ چریکی نسبت به ایجاد سازمان
سیاسی را پیش کشیده و تشکیل
چنین سازمانی را فقط و فقط در جریان
جنگ چریکی اصولی اعالم کردند.
افکار انحرافی در آوانتوریسـت ها
تا آن حدی نیرومند بود که تاریخ
جامعـۀ ما را که مانـنـد تاریخ تمام
جوامع طبقاتی اساس ًا عبارت است از
تاریخ مبارزات طبقاتی؛ بصورت تاریخ
مبارزاتی بین قبایل و اقوام مختلف
در آوردند و حتی جریان های سیاسی
موجود کشور در آن زمان را نه عمدت ًا به
طبقات مختلف اجتماعی بلکه عمدت ًا به
ملیت ها و اقوام مختلف کشور نسبت
دادند.
آنها ایجاد سازمان جوانان مترقی را به
توطئه دربار نسبت داده و مبارزات ضد
رویزونیستی سازمان جوانان مترقی و
جریان شـعلۀ جاوید را مبارزه انتی
کمونیستی در تحت رهبری سی آی ای
و انتلجنت سرویس خواندند.
محفل انجنیر عثمان به دنبال سـالها
فعالیت ضد سازمان جوانان مترقی
و جریان شـعلۀ جاوید در اوایل
زمامداری داود خان پس از کناره گیری
دو تن از گردانندگان اصلی این محفل
( انجنیر عثمان و مضطرب باختری) از
مبارزه سیاسی از هم پاشید .در نتیجه
تعداد زیادی از افراد صفوف این محفل
پراگنده شدند و از مبارزۀ سیاسی
کناره گیری نمودند .اما بقایای فعال این
محفل در سال های بعد در ترکیب یک
تعداد از سازمان ها از قبیل "ساما" و
غیره سهم گرفتند.

 -4اکـونـومـیـزم:

گرداندۀ اصلی این مشی یعنی داکتر
فیض تا زمانیکه رفیق زنده یاد اکرم
یاری در سازمان جوانان مترقی
فعال بود ،بخاطر داشتن یکسلسله
خصوصیات منفی سیاسی ،از قبیل
سکتاریزم و فرکسیون بازی ،دوبار از
عضویت در سازمان پس زده شد .ولی
بعد از آنکه رهبری پاسیفیستی بر
سازمان جوانان مترقی مسلط گردید،
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وی به عضویت سازمان جوانان مترقی
در آمد .ولی در عین حال گروپ مستقل
خود را نیز داشت و به فرکسیون بازی
در درون سازمان جوانان مترقی و
جریان شعله جاوید مصروف بود.
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" انتقادیون" را در "گروه انقالبی خلق های
افغانستان" تحت رهبری خود بگیرد.

گروه فیض و انتقادیون تحت رهبری اش
توانستند با براه انداختن تبلیغات و سروصدای
زیاد علیه سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ
جاوید ،جنبش را عمیق ًا در بحران فرو ببرند و
آن را از یک مانع سیاسی جدی بر سر راه اهداف
و خواسته های دارو دستۀ داود خان و در واقع
دارو دستۀ رویزیونیستی "حزب دموکراتیک
خلق افغانستان" ،به یک جریان فرورفته در
خود مبدل نمایند ،به نحوی که نتواند در مقابل
کودتای  26سرطان  1352هیچگونه عکس
العملی از خود نشان دهد.

همزمان با جانباختن رفیق سیدال
سخندان بدست باند سیاه اخوان،
گروه فیض تبلیغات و تخریباتش را
علیه سازمان جوانان مترقی و جریان
شعلۀ جاوید ،بر مبنای یک خط
اکونومیستی شدت بخشیده وعلنی
ساخت .خط اکونومیستی گروه فیض
بعدها در سندی تحت عنوان "با طرد
اپورتونیزم در راه انقالب سرخ به پیش
رویم" فرمولبندی گردید .در نتیجه به
تدریج کل جریان شعلۀ جاوید عم ً
ال به
دو بخش موافقین و مخالفین رهبری
سازمان جوانان مترقی تحت نام های
"مدافعین" و " انتقادیون" تقسیم شد
و گروه فیض موفق گردید بخش اعظم

اگر جنبش چپ افغانستان در زمان کودتای هفت
ثور نتوانست به علت سر درگمی و پراگندگی
عکس العمل سریع و به موقع اصولی در مقابل
کودتا از خود نشان دهد و در طول سال های
مبارزه و مقاومت علیه سوسیال امپریالیست
ها و رویزیونیست های مزدور شان با مبتال

پس از مسلط شدن انحراف
پاسیفیستی بر کمیتۀ مرکزی سازمان
جوانان مترقی ،بدنبال مریضی و کناره
گیری رفیق اکرم از کمیتۀ مرکزی و
بطور کل از فعالیت سازمانی در سال
 ،1350جنبش چپ افغانستان در
مجموع تحت سلطۀ انحرافات موجود
در سازمان جوانان مترقی و جریان

شعلۀ جاوید ( پاسیفیزم ،سنتریزم ،آوانتوریزم و
اکونومیزم) قرار گرفت .در نتیجه تمامی سازمان
هایی که بعد از انحالل سازمان جوانان مترقی در
طول دهۀ پنجاه خورشیدی تشکیل گردیده و به
فعالیت پرداختند ،قادر نبودند ادامه دهندۀ خط
اصولی رفیق اکرم یاری باشند .البته بعضی از این
سازمان ها تاریخ ًا میراث دار خصومت با خط و
رهبریت بنیانگزار سازمان جوانان مترقی بودند
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بودن و مبتال شدن به سردرگمی های
ایدیولوژیک – سیاسی و تشکیالتی
و پیشبرد مبارزات پراگنده از طریق
سازمان ها و تشکالت متعدد ،تلفات
سنگینی را متحمل شد ،مسئولیت
آن تا حد نسبت ًا زیادی به دوش گروه
متذکره بوده و به نقش تاریخی منفی
آن ارتباط دارد.
سند اکونومیستی "با طرد اپورتونیزم
در راه انقالب سرخ به پیش رویم" بطور
کلی مبتنی بر مخالفت علیه بردن آگاهی
انقالبی کمونیستی در میان حرکت های
مبارزاتی و صنفی خـودبـخـودی
کارگـران و روشـنـفکـران ،ضـدیـت
بــا کوشـش دایمـی برای ارتقای این
حـرکـت های مبارزاتی به حـرکت
های سیاسی آگاهانه و کرنش در مقابل
حرکت های مبارزاتی خود بخودی توده
یی بود .به همین جهت خط گروه فیض
به عنوان خط اکونومیستی شناسایی
گردید.

سلطۀ انحرافات پاسیفیستی ،سنتریستی ،آوانتوریستی و اکونومیستی بر کل جنبش چپ

و بعضی دیگر شان از این خصوصیت
برخوردار نبودند و یا نمی خواستند
برخوردار باشند.
تشکالت چپی ای را که بعد از فروپاشی
"سازمان جوانان مترقی" و "جریان
شعلۀ جاوید" ،توسط بقایای سازمان
و جریان تشکیل گردیده و به فعالیت
های سیاسی پرداختند ،ذی ً
ال مورد
ارزیابی قرار می دهیم:

"گروه انقالبی خلق های افغانستان" و "سازمان رهایی افغانستان":
کمی بعد از پیروزی کودتای داود خان
در  26سرطان سال  1352خورشیدی
که "خلقی ها" و پرچمی ها در آن
سهم داشتند و در واقع مقدمۀ ضروری
ای برای کودتای هفت ثور  1357بود،
گروه داکتر فیض و تعداد دیگری از
"انتقادیون" سند "با طرد اپورتونیزم
در راه انقالب سرخ به پیش رویم" را
انتشار دادند و در آن سند ادعا کردند
که تشکیالت انتشار دهندۀ آن یعنی
"گروه انقالبی خلقهای افغانستان "
در خزان سال  1351تشکیل گردیده
است .اگر این ادعا را بپذیریم می
توانیم بگوییم که "گروه انقالبی خلق
های افغانستان" ،بدنبال نشست
عمومی چهارم سازمان جوانان مترقی
و آغاز فروپاشی آن سازمان ،از طریق
وحدت گروه داکتر فیض و تعدادی

از "انتقادیون" نزدیک به آن گروپ تشکیل
گردیده است.
"گروه انقالبی خلق های افغانستان " ،سازمان
جوانان مترقی ،جریدۀ شعله جاوید و جریان
دموکراتیک نوین را کام ً
ال نفی کرده و ماهیت
جریان شعلۀ جاوید و حزب دموکراتیک خلق را
یکی اعالم نمود .به ادعاهای این گروه در نوشته
" با طرد اپورتونیزم "...درین مورد توجه نمائیم:
« انتشار شعله جایود در واقع سر آغاز رسمی
مبارزات ضد پرولتری سازمان جوانان مترقی
محسوب میگردد».
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« محتوی به اصطالح ضد رویزیونیستی
شماره های شعلۀ جاوید منحصر بود
به چند مقاله پیرامون تزهای عام
رویزیونیستی اقتباس شده از نشریات
پکن و مطالبی در باره نتایج اعمال
سیاستهای رویزیونیستی در برما ،هند،
مصر و غیره»...
« سازمان جوانان مترقی با همه
ادعاهایش نگهدارندۀ همان علم تکه
پارۀ رویزیونیستی حزب دموکراتیک
خلق بود ،منتها با قبای دیگر .عم ً
ال
میان جریان شعلۀ جاوید به رهبری
سازمان جوانان مترقی و حزب
دموکراتیک خلق تفاوتی نبود» .
سند " با طرد اپورتونیزم "...یک مشی
اکونومیستی را پیش کشیده و سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید را
از بابت تالش بخاطر ارتقای اعتراضات
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صنفی کارگران و روشنفکران به
اعتراضات سیاسی مورد مالمت قرار داد
و با تکیه برین مشی تمامی دستاوردهای
مبارزاتی عملی سازمان و جریان را مورد
انکار قرار داد.
متاسفانه از آنجائیکه تسلط رهبری
پاسیفیستی بر سازمان جوانان مترقی
باعث ایجاد بحران در سازمان جوانان
مترقی و جریان شعلۀ جاوید شده و
سرانجام باعث فروپاشی سازمان و
در نتیجه فروپاشی جریان گردید،
زمینه و فضای مناسبی برای گسترش
فعالیت های "گروه انقالبی خلق
های افغانستان" ،بخصوص در میان
"انتقادیون" ،به وجود آمد و این
گروه قادر شد در مدت کوتاهی تعداد
نسبت ًا زیادی از منسوبین سابقۀ جریان
فروپاشیدۀ شعلۀ جاوید را به سوی خود
جلب نماید و به یک گروه بزرگ مبدل
شود .این گروه حتی قادر شد بعد از
فروپاشی محفل "پس منظر"یکی از
بخش های فعال باقیمانده از آن یعنی
گروپ تحت رهبری زنده یاد مجید
کلکانی را به سوی خود بکشاند و مدت
تقریب ًا سه سال از خزان سال  1354تا
خزان سال  1357با آن گروپ به فعالیت
های مشترک بپردازد.

"گروه انقالبی خلق های افغانسـتان"
در سال  1355دچار انشـعاب شـد.
گروپ انشـعابی با موضعگیـری علیه
اکونومیزم "گروه" دست به تشکیل
یک سازمان مستقل بنام "سازمان
مبارزه در راه تشکیل حزب کمونیست
افغانستان" زد و این سازمان مدتی بعد
نشریه ای بنام " اخگر" منتشر ساخت.
به همین جهت سازمان مذکور معموالً
بنام "سازمان اخگر" نامیده می شد.
عالوه از این انشعاب و تقریب ًا همزمان با
آن یک گروپ دیگر ،تحت رهبری زنده
یاد توریالی نیز از "گروه انقالبی  "...و
با موضعگیری علیه اکونومیزم و راست
روی آن گروه انشعاب کرد .این گروپ
بعدا ً با محفل "سمندر" به وحدت رسید
و جناح متحدۀ آنها به عنوان جناح
تحت رهبری "سمندر" در پروسۀ
تشکیل "ساما" سهم گرفت.
"گروه انقالبی خلق های افغانستان" در
ابتدای کودتای هفت ثور  ،1357نظریۀ
فروکش کردن مبارزات سیاسی انقالبی
در افغانستان را ،در اثر ریفورم های رژیم
کودتا ،پیش کشیده و نیاز به سازش
های "تاکتیکی" در قبال این رژیم را
مطرح نمود .در واقع همین نظریه باعث
گردید که کمیتۀ مرکزی مشترک "گروه
انقالبی "...و جناح تحت رهبری زنده یاد
مجید کلکانی فیصله نماید که زنده یاد
مجید به مالقات رهبران رویزیونیست
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رژیم کودتا برود و سعی نماید حالتش را عادی
و قانونونی بسازد .در نتیجه زنده یاد مجید به
مالقات دستگیر پنجشیری رفت و با وساطت وی
با حفیظ اهلل امین مالقات کرد .اما حالت عادی و
قانونی زنده یاد مجید صرف ًا سه ماه دوام کرد و
پس از آن وی مجبور گردید مجددا ً مخفی گردد
و قیوم رهبر برادر زنده یاد مجید ،که فرد درجه
دوم جناح آنها و عضو کمیتۀ مرکزی مشترک
با "گروه انقالبی "...بود ،نیز مجبور گردید از
افغانستان خارج شود.

در هر حال ،نظریۀ "فروکش کردن مبارزات"...
به سرعت رنگ باخت و " گروه مشترک"...
تصمیم گرفت که بخاطر کسب آمادگی برای
پیشبرد مبارزات آینده ،روابط بین المللی خود را
گسترش دهد .بر اساس این تصمیم گیری ،برنامۀ
سفر به چین توسط یک هیئت دو نفری "گروه
مشترک "...رویدست گرفته شد .اما سفر این
هیئت طبق یک برنامۀ واحد فیصله شده صورت
نگرفت.

به فرد مربوط به جناح تحت رهبری زنده یاد
مجید توسط خودش توصیه شده بود که سفرش
صرف ًا یک سفر سیاسی و دیپلماتیک و بخاطر
مالقات با مسئولین دولتی چین است و شامل
مالقات با رهبران حزبی و صحبت با آنها بر سر
مسایل ایدیولوژیک نمی گردد .در عین حال به
وی توصیه شده بود که متوجۀ حرکت های فرد
دیگر عضو هیئت باشد ،چرا که افراد رهبری
"گروه" مزدور منش و معامله گر هستند .سفر
این هیئت در خزان سال  1357صورت گرفت.
نمایندۀ جناح تحت رهبری داکتر فیض درین
سفر مواضع رویزیونیستی سه جهانی حزب
رویزیونیست حاکم بر چین را پذیرفت و پس
از اجرای سفر و در حالی که هنوز به افغانستان
نرسیده بود ،در اروپا بطور صریح و روشن به
دفاع از تیوری سه جهان پرداخت .این سفر
آغاز ارتباط نزدیک و فشردۀ گروه تحت رهبری
داکتر فیض با رویزیونیست های بر سر اقتدار در
چین محسوب می گردد.
اما نمایندۀ جناح دیگر شامل در هیئت ،در
جریان سفر و گفتگو با مقامات چینی سواالتی
در مورد "نه تفسیر" و همچنان جملۀ معروف
تین هسیائوپینگ در مورد پشک سیاه و سفید
را در مقابل مقامات مذکور قرار داد و بدین
صورت غیر قابل قبول بودن تیوری سه جهان از
طرف خودش را به آنها رساند .تین هسیائوپینگ
درینمورد گفته بود:
« مهم نیست که پشک سیاه یا سفید باشد ،مهم
این است که بتواند موش بگیرد».
منظور این جمله آن بود که رنگ اقتصاد مهم
نیست ،بلکه مهم آن است که تولیدات در آن
افزایش یابد.
این جمله در مخالفت با فرمولبندی های معروف
مائوتسه دون بیان شده بود .در فرمولبندی های
مائوتسه دون گفته شده است که:
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« انقالب را دریابید ،تولید را افزایش
دهید ".و « سرخ بودن و متخصص
بودن».
به عبارت دیگر تین هسیائوپینک در
جملۀ متذکره ،تـقـدم انقـالب نسبت
به افزایش تولید و تقدم سرخ بودن
نسبت به متخصص بودن را انکار نموده
بود.
در واقع اختالف بر سر پذیرش و عدم
پذیرش تیوری سه جهان بود که قبل
از هر چیزی باعث به وجود آمدن
فاصله میان دو جناح متذکره گردیده
و با پیدایش اختالفات دیگری در میان
شان عاقبت در زمستان سال 1357
منجر به جدایی آنها از همدیگر گردید.
"گروه انقالبی "...در بهار سال 1358
و پس از خیزش های خودبخودی
توده یی و حرکت های تنظیم شده
توسط نیروهای ارتجاعی مذهبی
علیه رژیم کودتا ،رسم ًا در سندی
تحت عنوان " رویدادهای اخیر و
مواضع ما " به حمایت از وجه اسالمی
این خیزش ها و حرکت ها پرداخته و
شعار جمهوری اسالمی را تائید کرد.
بر اساس همین موضعگیری" ،گروه
انقالبی "...موجودیت جبهه ای را بنام
"جبهۀ مبارزین مجاهد" اعالم کرده و
یرنامۀ آن را بر اساس خواست تشکیل
جمهوری اسالمی در افغانستان منتشر
نمود و توام با آن به مغاک کودتاگری
سقوط نموده و در ماه اسد سال ،1358
از طریق یک اقدام مشترک با بعضی
از جناح های اسالمی ،تحت نام جبهۀ
متذکره در کودتای ناکام باالحصار سهم
گرفت و تلفاتی را متحمل گردید .داکتر
فیض پس از ناکامی کودتای مذکور
توسط رژیم کودتا دستگیر گردید،
ولی به نحو معجزه آسایی موفق گردید
از زندان فرار نموده و پس از مدتی
زندگی مخفی در افغانستان با عبور از
خط دیورند ،در پاکستان مستقر گردد.
بدین ترتیب "گروه انقالبی "...اولین
تشکیالت مربوط به منسوبین سابق
جریان شعلۀ جاوید بود که رهبری اش
را به پاکستان انتقال داد .این گروه در
عین حال یگانه گروه چپی مخالف رژیم
کودتا و مخالف اشغالگران سوسیال
امپریالیست بود که از همان ابتدای
مستقر شدن رهبری اش در پاکستان
تا حدی از حمایت های دیپلوماتیک
چین رویزیونیست در آن کشور
برخوردار گردید.
"گروه انقالبی "...در سـال 1359
در نشریۀ تیوریک سیاسی"مشعل
رهایی" اعالم کرد که بخاطر گسترش
تشکیالتش ،نام خود را به "سـازمان
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رهایی افغانستان" تغییر داده اسـت.
اما این تغـییـر نام از "گروه" به
"سازمان" در عین حال به مفهوم
حذف کلمات "انقالبی" و "خلق ها" از
نام قبلی و انتخاب یک نام "ملی" صرف ًا
استقالل طلبانه نیز بود.
"سازمان رهایی افغانستان" در
"مشعل رهایی" رسما به دفاع از
تیوری سه جهان پرداخت و به بلند
گوی ایدیولوژیک -سیاسی آشکار
و رسمی رویزیونیستهای چینی در
افغانستان تبدیل شد و از حمایت های
مالی و سیاسی دولت چین برخوردار
شد ،حمایت هایی که هنوز هم می
تواند ادامه داشته باشد.
هیئت کامال رویزیونیستی "گروه"...
در قالب" سازمان رهائی افغانستان"
سازمان رویزیونیستی را به نمایش
گذارد که انحراف عمیق ایدیولوژیک-
سیاسی رویزیونیستی در قبال جنبش
کمونیستی کشور و مقاومت ضد
سوسیال امپریالیستی را پیشه نموده
و خوش خدمتی به نیروهای ارتجاعی
وابسته به امپریالیزم غرب را در
پیش گرفت" .مشعل رهایی" نه تنها
جـمـهـوری اسـالمـی بلکه حتی
انـقـالب اسـالمـی را مورد تائید قرار
داد ،ولی از جانب دیگر موضعگیری
های دشمنانۀ سند قبلی اش علیه
سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ
جاوید در سند " با طرد اپورتونیزم"...
را تا حدی مورد انتقاد قرار داد تا بدین
وسیله بتواند شـعله یی های سابق
پراگنده و فاقد تشـکیالت را گـرد
خود جمع نماید.
نیروهای مربوط به "سازمان رهایی
افغانستان" در زمان جنگ مقاومت
ضد اشغالگران سوسیال امپریالیست
و رژیم مزدور شان ،در مناطق مختلف
کشور ،در میان جبهات جنگی مربوط به
احزاب اسالمی پوشش گرفتند و تا آخر
این جنگ به این فعالیت های نظامی
پوششی شان ادامه دادند .در عین حال
سازمان مذکور از طریق حمایت های
دیپلماتیک دولت رویزیونیستی چین
توانست در پاکستان از فضای نسبت ًا
مساعدی برای پیشبرد فعالیت های
توده یی و به اصطالح دموکراتیک خود
برخوردار گردد و حتی به سازماندهی
دسته های مسلح در پاکستان بپردازد.
رهبری مستقر شدۀ "سازمان رهایی
 "...در پاکستان روابط نزدیکی با منابع

دوره چهارم			

کمکی غربی برقرار کرده و در عین برخورداری
از کمک های مالی چین -که حداقل ساالنه به
یکصد هزار دالر امریکایی می رسید -کمک های
منابع مختلف غربی را از طریق انجوها و یا تحت
نام کمک به جبهات ضد "شوروی" نیز جلب
کرده و رویهمرفته از امکانات مالی نسبت ًا وسیع
برخوردار گردید .سازمان مذکور با سوء استفاده
از آوارگی و دربدری تعداد زیادی از شعله یی
های سابق در افغانستان ،پاکستان و ایران و
ارائۀ کمک های مالی به آنها ،تعداد نسبت ًا زیادی
از آنها را بطرف خود جلب کرده و تشکیالت خود
را گسترش داد.

سازمان رهایی یک تشکیالت شبه فاشیستی
داشت و یگانه سازمان برآمده از سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید بود که
همانند حزب اسالمی گلبدین حکمتیار در
میان بنیادگرایان اسالمی سنی و سازمان نصر
در میان بنیادگرایان اسالمی شیعه ،بطور مداوم
به تصفیه های خونین در میان روابط خود می
پرداخت .بطور مثال ،در اعتراض به همین تصفیه
های خونین درونی بود که "بخش اروپایی
جبهۀ مبارزین مجاهد افغانستان" و در بطن آن
"بخش اروپایی سازمان رهایی "...علیه رهبری
"سازمان رهایی  "...به موضعگیری پرداختند و
در سال  1363رسم ًا از آن سازمان جدا شدند.
اما انشعابیون نیز طبق یک خط اصولی و درست
کمونیستی حرکت نکردند .آنها از یک موضع
لیبرالی و حتی ضد کمونیستی علیه رهبری
سازمان رهایی حرکت کردند و قلم بدستان
شان بعدا ً به بخشی از نویسندگان "شورای
دموکراسی" و نشریۀ لیبرالی آن مبدل شدند
و سر انجام بعض ًا در ترکیب رژیم دست نشانده
سهم گرفتند.

هنوز پس لرزه های ناشی از قتل داکتر
فیض در میان روابط "سازمان رهایی
 "...از میان نرفته بود که همسر داکتر
فیض (مینا) نیز در جریان یک تصادم
خونین درون سازمانی با دوتن دیگر
از اعضای آن سازمان به قتل رسیدند.
قاتل با دو خواهر مینا و دختر داکتر
فیض به کابل فرار نموده و به استخبارات
رژیم تسلیم گردیدند و در "خاد پنج"
جا داده شدند .قاتل مذکور چند سال
بعد دوباره به پاکستان برگشت ،اما در
مرز توسط پولیس پاکستان دستگیر
و زندانی گردید و بعد از یک محاکمۀ
طوالنی توسط محاکم پاکستان به
اعدام محکوم گردید و حکم اعدام
باالیش تطبیق شد.
پس از مرگ داکتر فیض و همسرش،
رهبری بعدی سازمان رهایی ،به
اصطالح کنترل امور سازمانی به طریقۀ
سابق را از دست داد و انشعابات پیهم
گریبان این سازمان را گرفت.
سازمان رهایی تضعیف شده ،پس از
تجاوز امپریالیست های امریکایی و
متحدین شان به افغانستان و اشغال
کشور و رویکار آمدن رژیم دست
نشانده در کابل ،راه همنوایی و
همکاری با اشغالگران و رژیم پوشالی را
در پیش گرفت .این سازمان در شرایط
تجاوز امپریالیستی بر کشور و مسلط
بودن حالت اشغال بر کشور ،تضاد
عمده در کشور را نه تضاد با اشغالگران
و رژیم دست نشاندۀ شان بلکه تضاد
با بنیادگرایان اسالمی قلمداد کرده
و به تشکیل حزب یا احزاب علنی
راجستر شدۀ رسمی پرداخت و طی
چندین سال در انتخابات پارلمانی و
انتصابات لویه جرگه یی رژیم دست
نشانده سهم گرفت .گرچه درین اواخر
منسوبین سازمان رهایی در اینجا و
آنجا به موضعگیری های معینی علیه
اشغالگران می پردازند ،ولی هنوز هم
نه به عنوان دشمن عمده و برعالوه
نه بنام سازمان رهایی بلکه به نام ها و
عناوین دیگری.

بعد از آنکه دو تن از اعضای سـازمـان رهـایی
در مناطـق شرقـی کشـور ،کـه به حـزب
اسالمی یونس خالص پیوسته بودند ،توسط روابط
برحال سازمان مذکور در آن والیت به کمین
افتاده و کشته شدند ،انجنیر خان محمد سمیع
که سابق ًا بنام مسئول جبهۀ مبارزین مجاهد
به مقامات پاکستانی معرفی شده بود ،ولی از
مدتی به اینطرف روابطش را با رهبری "سازمان
رهایی "...قطع کرده بود ،بخاطر انتقامگیری از
قتل آنها مجددا با داکتر فیض تماس گرفت و
خواهان اعادۀ موقعیتش در "سازمان" گردید.
او با جای گرفتن مجدد در تشکیالت "سازمان
رهایی" توانست به نام مالقات داکتر فیض با
مقامات نظامی پاکستانی بخاطر گرفتن راکت
های سنگین بی ام یک و راکت های دافع هوا از
آنها ،او را اختطاف نموده و به کمک روابط حزب
اسالمی گلبدین به قتل برساند.

البته سازمان متذکره از مدت ها به
اینطرف هیچ فعالیت بیرونی مشخص
رسمی و سازمانی ندارد و حتی فعالیت
های ملی – دموکراتیک مستقل خود را
نیز از مدت ها به اینطرف تا حد زیادی
تعطیل کرده و صرفا تحت نام حزب یا
احزاب راجستر شدۀ رسمی در رژیم
دست نشانده فعالیت می نماید.

رهائیبخش خلقهای افغانستان"سرخا" توسط
یک عده از منسوبین سابقۀ "س ج م" تشکیل
گردید.

قبل از آن ،یک عده از کادرهای
سازمان جوانان مترقی نوشتۀ مفصلی
را به عنوان جوابیه علیه "پس منظر

سازمان رهاییبخش خلق های افغانستان (سرخا):

تقریب ًا سه سال بعد از فروپاشی
سازمان جوانان مترقی ،یعنی در سال
 ،1354سازمان دیگری بنام سازمان

جدی  ( ۱۳۹3جنوری ) ۲۰۱۵
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تاریخی" و "با طرد اپورتونیزم در
راه انقالب سرخ به پیش" تهیه کرده
بودند .این جمع سر انجام به این نتیجه
رسیدند که بخاطر اصالح نوشتۀ شان
و بخاطر رهبری بعدی شان ،شمولیت
زنده یاد صادق یاری در جمع شان
حتمی است ،لذا با وجود عدم اطمینان
در مورد پذیرش دعوت شان از طرف
زنده یاد صادق یاری ،به سراغ وی رفته
و خواست شان را با وی مطرح کردند
و او را وادار نمودند که باری در جلسۀ
شان شرکت نماید .شرکت زنده یاد
صادق یاری در جلسۀ این جمع منجر به
پذیرش دعوت آنها از طرف وی شد .او
بخش های زیادی از نوشتۀ آنها را حذف
کرده و بخش های باقیمانده را اصالح
کرد .عنوان نوشته نیز تغییر داده شد
و تحت عنوان " انقالب سرخ است یا
اکونومیزم بورژوایی" منتشر گردید.
برخالف عدم اطمینان اولیۀ برخی
از کادرهای مذکور و مشخص ًا عدم
اطمینان زنده یاد صادق یاری در مورد
سازمانیابی مجدد بقایای سازمان
جوانان مترقی ،انتشار نوشتۀ متذکره
باعث گردید که عده ای از منسوبین
سابقۀ سازمان و جریان گرد آن جمع
شوند .بدین ترتیب نه تنها مواد و
مصالح معینی برای یک فعالیت مجدد
سازمانی فراهم شد ،بلکه رهبری
زنده یاد صادق یاری بر سازمان در
حال تشکیل بعدی نیز پیش از پیش
مسجل گردید .اینچنین بود که سازمان
رهاییبخش خلق های افغانستان
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"سرخا" ،به عنوان سازمان میراثدار خط مسلط
بر سازمان جوانان مترقی بعد از مریضی و کناره
گیری رفیق اکرم یاری ،یعنی خط پاسیفیستی،
تشکیل گردید.
"سرخا" در یکی از کودتاهای ناکام علیه ر ِژیم
داود خان شرکت کرد و به این ترتیب عم ً
ال و
بطور آشکار از استراتیژی جنگ توده یی طوالنی
منحرف گردید.
"سرخا" بجای مبارزه بخاطر تشکیل حزب
کمونیست افغانستان طرح اتحاد جبهوی میان
بخش های مختلف جنبش چپ کشور را پیش
کشـید و حتی مدعی شـد که عناصر مربوط به
صفوف "حزب دمـوکراتیک خلق افغانستان"
که مرتکب جنایت علیه مردم نشـده باشـند
نیز می توانند درین جبهه شامل گردند.
"سرخا" اولین سازمان بازمانده از جریان شعلۀ
جاوید بود که فرمولبندی "اسالم مبارز" را
مطرح نمود ،ولی فرصت نیافت که آن را بیشتر
بپروراند .پروراندن بیشتر این فرمولبندی بعدها
بر عهدۀ "سازمان رهایی" و "ساما" افتاد.

جدی  ( ۱۳۹3جنوری ) ۲۰۱۵

"سازمــان رهـایی بخـش خـلقهای
افغانستان" اولین سازمان چپی در
افغانستان بود که بعد از کودتای هفت
ثور به پخش شبنامه ها علیه رژیم
کودتا دست زد و به همین خاطر از همه
اولتر مورد آماج حمالت سرکوبگرانۀ
رژیم کودتا قرار گرفت.
"سرخا" به علت تشکیالت سست
و غیر منطبقش با اوضاع جاری
استبدادی و جنگی ،که از انحراف
پاسیفیستی ایدیولوژیک – سیاسی
حاکم بر آن سازمان مایه میگرفت،
و همچنان به علت نفوذ جواسیس
رژیم در آن که ناشی از طرح اتحاد
جبهوی چپ و شمولیت صفوف حزب
بر سر اقتدار در آن اتحاد بود ،صرف ًا
با دریافت چند ضربه از طرف دولت
مزدور سوسیال امپریالیزم شوروی ،در
سال  1358منحل گردیده و از صحنۀ
سیاسی جامعه خارج گردید.
تعداد زیادی از رهبران و کادرهای
"سرخا" توسط رژیم کودتا دستگیر
شده و توسط دژخیمان رژیم
جانباختند .یک تعداد از بقایای
"سرخا" در سطح محدودی در جنگ
مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی
بصورت پوششی شرکت نمودید ،تعداد
دیگر شان بعد از انحالل آن سازمان
ک ً
ال از لحاظ سیاسی منفعل شدند و
تعداد دیگری هم به سازمان های چپی
دیگری پیوستند.

سـازمـان مبارزه در راه تشکیل حزب کمونیست افغانستان (سازمان اخـگـر):

از جملۀ انشعابات گذشتۀ "گروه
انقالبی "...در دهۀ  ،50انشعابی که
باعث تشکیل "سازمان مبارزه در راه
تشکیل حزب کمونیست افغانستان"
یا "سازمان اخگر" گردید ،بطور خاص
قابل ذکر است .یکی از جناح های
انشعابی "گروه "...با عده ای از افراد
سابق ًا شعله یی ،علیه راست روی و
اکونومیزم "گروه" اعالم موضع کردند
و "سازمان اخگر" را به وجود اوردند.
"سازمان اخگر" در ابتدا مارکسیزم
– لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون را
پذیرفت .ولی از آنجائیکه خصومت
و نفرت علیه رهبری سازمان جوانان
مترقی و جریان شعلۀ جاوید ،مشخص ًا
خصومت علیه رفیق اکرم یاری ،را از
"گروه "...به ارث برده بود؛ نتوانست
موضعگیری ایدیولوژیک خود را عمق
کافی بدهد .خصومت علیه رهبری
سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ
جاوید تکیه گاه تاریخی موضعگیری
ایدیولوژیک  -سیاسی مبتنی بر

مارکسیزم – لنینیزم – اندیشه مائوتسه دون
در جنبش کمونیستی کشور را ،برای "سازمان
اخگر" از میان برد .به همین سبب بالفاصله
پس از تبارز رویزیونیزم چپ نمای خواجه،
این سازمان تحت تاثیر آن قرار گرفته و پس
از مسلط شدن جناج طرفدار دگما رویزیونیزم
خواجه یی برین سازمان ،خصومت علیه رهبری
سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید تا
سطح خصومت نسبت به مارکسیزم -لنینیزم-
اندیشه مائوتسه دون ارتقا نمود.
اما تسلط آشکار دگما رویزیونیست های خواجه
یی بر "سازمان اخگر" مدت زیادی دوام نکرد.
آنها با مشاهدۀ جدی عکس العمل صفوف سازمان
علیه خودشان بخصوص در داخل کشور ،دست
به عقب نشینی زدند .در نتیجه دگما رویزیونیزم
آشکار خواجه یی به یک نوع سنتریزم تبدیل
شد .این سنتریزم ،ظاهرا ً مائوتسه دون را یک
مارکسیست -لنینیست کبیر می دانست ،اما
"اندیشۀ مائوتسه دون" را نمی پذیرفت و او
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را صاحب اندیشه نمی دانست .این
سنتریزم تا آخرین لحظه های حیات
سازمان مذکور بر آن مسلط باقی ماند
و حتی در همان لحظات آخر ،شامل
یک موضعگیری فلسفی رسمی علیه
مائوتسه دون گردید که نشان می داد
سنتریزم مذکور تا حد زیادی تحت
تاثیر افکار دگمارویزیونیستی خواجه
یی قرار دارد.
"سازمان اخگر" که طرفدار تشکیل
حزب کمونیست افغانستان بود ،در
همکاری با بعضی از جناح های دیگر
چپی" ،کمیتۀ تدارک برای تشکیل
حزب کمونیست افغانستان" را تشکیل
داد .اما این کمیته به دلیل اختالفات
ایدیولوژیک جناح های تشکیل دهندۀ
آن بر سر "اندیشۀ مائوتسه دون"
و همچنان به دلیل مورد ضربه قرار
گرفتن رهبری "سازمان اخگر" از
طرف رژیم کودتا ،از فعالیت باز ماند و
نتوانست گام جدی ای به طرف تشکیل
حزب کمونیست افغانستان بردارد.
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بعدها "سازمان اخگر" نام خود را از
"سازمان مبارزه برای تشکیل حزب
کمونیست افغانستان" به "سازمان
مبارزه برای رهایی طبقۀ کارگر
افغانستان" تغییر داد و برین اساس
از در وحدت با یک گروپ دیگر بنام
"دستۀ پیشرو" در آمد .سازمان جدیدا ً
تشکیل شده بنام " سازمان انقالبی
زحمتکشان افغانستان" (سازا) نامیده
شد و حتی مسودۀ برنامۀ آن منتشر
گردید .درین برنامه ،سنتریزم "سازا"
در قبال اندیشۀ مائوتسه دون و نظرات
خواجه ،یکبار دیگر فرمولبندی شده و
مورد دفاع قرار گرفته بود .اما سازمان
متذکره و مسودۀ برنامۀ آن بدون هیچ
بحث و تبصره ای به فراموشی سپرده
شد و جناح های تشکیل دهندۀ آن
مدت ها هر کدام با همان نام های
شناخته شدۀ قبلی شان به فعالیت
ادامه دادند.
"سازمان اخگر" نیز علیرغم ظاهر
"چپروانه" اش ،در زمان مقاومت
علیه اشغالگران سوسیال امپریالیست
و رژیم مزدور شان ،در تعدادی از
مناطق کشور به فعالیت های پوششی
نظامی در داخل جبهات احزاب اسالمی
پرداخت و این حرکت را در "برنامۀ
سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان
" تیوریزه کرد.
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"سازمان اخگر" بخاطر بحران ایدیولوژیک –
سیاسی و تشکیالتی ای که برای مدت طوالنی
دامنش را گرفته بود سرانجام در اواسط دهۀ 60
خورشیدی بطور کامل از هم پاشید و از آن زمان
تا کنون هیچگونه تبارز ایدیولوژیک – سیاسی
و تشکیالتی روشن نداشته و در شرایط کنونی
حتی بصورت انفرادی نیز کسی یا کسانی وجود
ندارند که از سازمان متذکره و موضعگیری
هایش پشتیبانی نمایند.
ناگفته نباید گذاشت که در اوایل دهه شصت
خورشیدی یک بخش بنام "روشنگر" از بدنۀ
اخگر جدا گردید .این بخش در ایران مستقر
بود" .روشنگر" در ابتدا در بارۀ اوضاع جهان
همان دید دگمارویزیونیستی اخگری ها را
داشت .اما بعدها نه تنها اندیشۀ مائوتسه دون
را کنار گذاشت بلکه به مارکسیزم ـ لنینیزم نیز
بی باورشد" .روشنگر" حامل یک خط التقاتی
اسالمیستی مبتنی بر انقالب اسالمی و دیدگاه
بورژوازی لیبرال بود" .روشنگر" در مدت چند
سال فعالیت خود نتوانست هیچ برنامه و آئین
نامه ای ارائه نماید.

"روشنگر" اقدام به نشر جریده ای تحت نام
"جنبش" نمود .این نشریه تا سه شماره منتشر
گردید ،اما بعد از آن دیگر انتشار نیافت .اما
بعد از مدت مدیدی رساله ای بنام " جامعه
شناسی علمی و جامعه آزاد انسانی" توسط
"روشنگر" منتشر گردید .در تمام این نوشـتـه

سازمان آزادیبخش مردم افغانستان "ساما":

"سازمان آزادیبخش مردم افغانستان"
(ساما) در ماه سرطان سال  1358در
اثر وحدت سه جناح بازمانده از سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید
تشکیل گردید .هر یک از جناح های
تشکیل دهندۀ "ساما" به نوبۀ خود از
گروپ ها و دسته های مختلفی تشکیل
گردیده بود .تشکیل "ساما" در واقع
ثمرۀ پروسۀ وحدت آغاز شده میان
تعدادی از بخش های گوناگون بازمانده
از سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ
جاوید بعد از کودتای  7ثور  1357بود.

در زمان وقوع کودتای  7ثور ،1357
بازماندگان جریان شعلۀ جاوید و
سازمان جوانان مترقی به ده ها دسته
و گروپ جدا از هم تجزیه شده بودند.
کودتای  7ثور  1357ذهنیت و گرایش
به وحدت را در تمامی این دسته ها و
گروپ ها قوی ًا دامن زد و پروسۀ وحدت
میان شان شکل گرفت .اما پروسۀ
وحدت آغاز شده در آن زمان ،بنا به
موجودیت اختالفات ایدیولوژیک-
سیاسی میان بخش های مختلف
جنبش چپ ،نتوانست بصورت یک
پروسۀ واحد پیش برود ،بلکه بصورت
های گوناگون پیش رفت.

"سازمان رهاییبخش خلق های افغانستان"
(سرخا) طرح اتحاد جبهوی چپ را مطرح نمود.
این طرح نتوانست در عمل پیاده گردد .برعکس
"سرخا" توانست تعدادی از منسوبین سابقۀ غیر
متشکل جریان شعلۀ جاوید را در سال  1357و
اوایل  1358جذب نموده و روابط تشکیالتی خود
را گسترش دهد.
" گروه انقالبی خلق های افغانستان" وحدت
گروپ های مختلف جنبش چپ را در داخل
تشکیالت خود مطرح نمود و گویا طرفدار "طرح
جذب" همۀ گروه ها به گروه خود بود .این طرح
توانست تا حد معینی تعدادی از دسته ها و
گروپ های کوچک شعله یی های پراگنده را به
سوی "گروه انقالبی "...جلب نماید ،اما نتوانست
دسته ها و گروپ های نسبت ًا بزرگ را به سوی
آن بکشاند.
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هـا و بـخـصـوص در نوشـتۀ اخیر
ماهیت اسالمیستی ارتجاعی و ضد
مارکسیستی ـ لنینستی ـ مائوئستی
(در آن زمان اندیشه مائوتسه دون)
خط "روشنگر" بخوبی هویدا بود.
از آن به بعد روشنگر به همکاری
مستقیم با حزب اهلل پرداخت.
گرچه پس از مدتی تعدادی از افراد
"روشنگر" از این کار دست کشیدند و
ک ً
ال غیر فعال شدند ،اما تعدتد دیگری
از آنها به همکاری خود با حزب اهلل
ادامه دادند وهمین حاال از جملۀ حجت
االسالمهای پروپا قرص و پیرو خط
خمینی اند .سند " جهان بینی علمی
و جامعۀ آزاد انسانی" این گروپ در
زمانش مورد نقد قرار گرفته است.
این نقد در بخش اسناد تاریخی سایت
شعله جاوید موجود است.
در نیمۀ دوم دهۀ شصت خورشیدی
"روشنگر" عمال فروپاشید .بعدها
رهبران این گروه که از جملۀ فیودال
های بیروکرات هرات بودند به کشور
های اروپائی پناهنده شده و در آن
کشورها مسکن گزین شدند.
"سازمان مبارزه برای تشکیل حزب
کمونیست افغانستان" (سازمان
اخگر) ،طرح وحدت تمامی گروه های
چپ در حزب کمونیست افغانستان را
پیش کشید .این طرح وحدت به "طرح
جمع" یعنی جمع شدن همه گروه
ها در یک حزب از طریق تدویر یک
کنگرۀ وحدت ،معروف شد .سازمان
"اخگر" برای تطبیق "طرح جمع" در
همراهی با چند گروپ دیگر" ،کمیتۀ
تدارک برای تشکیل حزب کمونیست
افغانستان" را تشکیل داد .اما این
طرح به دلیل موجودیت گرایشات
نسبت ًا نیرومند غیر حزبی در میان
بخش های مختلف چپ نتوانست زمینه
پیدا نماید .بر عالوه "کمیته تدارک"...
به دلیل موجودیت گرایشات ضد
مائوتسه دون ،بصورت گرایشات خواجه
ایستی و سنتریستی در میان بخشی از
تشکیل دهندگان آن ،نه تنها قادر نبود
بخش های دیگر را بسوی خود بکشاند،
بلکه وحدت خود را نیز نتوانست حفظ
نماید و بعد از ضربه خوردن تشکیالت
"اخگر" در کابل در اواخر سال 1359
از هم پاشید .در نتیجه "طرح جمع"
شدن همه گروه های چپ در حزب
کمونیست نتوانست جنبۀ تطبیقی پیدا
نماید و ناکام گردید.
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طرح دیگر" ،طرح جذب و جمع" بود
که در اثر تطبیق آن "ساما" به وجود
آمد .براساس این طرح در قدم اول
باید تمامی گروپ های خورد و بزرگی
که از لحاظ ایدیولوژیک -سیاسی با
هم نزدیک بودند و می توانستند به
سرعت با هم متحد شوند ،باید در یک
گروه بزرگ جذب شوند تا در نتیجۀ
آن فقط چند گروه بزرگ باقی بماند.
سپس وحدت بین این گروپ های
بزرگ رویدست گرفته شود و پروسۀ
وحدت در میان شان تا رسیدن به
یک توافق عمومی پیش برده شود
و در فرجام یک تشکیالت واحد به
وجود بیاید .بر اساس این طرح در ابتدا
چندین گروپ خورد و کوچک در سه
گروه بزرگ جذب شدند و سپس در اثر
توافق این سه گروه بزرگ ،یعنی گروه
مجید ،گروه سمندر و گروه معروف به
"چهار گروپ متحده" ،که بعد ها به
تازه اندیشان معروف شد ،در جریان
یک کنفرانس در سرطان سال ،1358
"ساما" اعالم موجودیت کرد.

یک تعداد از گروپ ها و افرادی که
نتوانسته بودند با هیچ یک از طرحات
فوق حرکت کنند ،در جریان تابستان و
خزان سال  1358تماس هایی در میان
شان برقرار کردند و برای تامین وحدت
در میان شان کوشیدند .این گروپ ها
و افراد در اوایل زمستان سال ،1358
"سازمان پیکار برای نجات افغانستان"
را تشکیل دادند.
طرح "جذب و جمع" برای وحدت که
در اثر تطبیق آن "ساما" به وجود آمد،
در مرحلۀ پیوستن گروپ های کوچک
به گروه های بزرگ ظاهرا ً بدون بروز
مشکالت مهم سپری گردید .اما وقتی
گروه های بزرگ نشست های شان
را برای حل اختالفات بصورت جدی
شروع کردند ،معلوم شد که اختالفات
زیادی میان آنها وجود دارد.
گروه سمندر که در واقع ادامۀ کار
سنتریست های درون سازمان جوانان
مترقی و میراثدار آن سنتریزم بود،
صرف ًا از مارکسیزم -لنینیزم دم می
زد و اندیشۀ مائوتسه دون را قبول
نداشت .گروه مجید بصورت شفاهی
مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه
دون را قبول داشت ،اما طرفدار برآمد
کمونیستی نبود ،بلکه طرفدار برآمد
دموکراتیک بود .اما گروه "چهار گروپ
متحده" که شامل گروپ شاهپور،
گروپ اشرف ،گروپ پویا -دادفر و
گروپ معروف به گروپ هراتی ها بود،
گرچه در میان خودشان نیز از وحدت
مستحکم ایدیولوژیک -سیاسی
برخوردار نبودند ،ولی رویهمرفته
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طرفدار برآمد و پوشش اسـالمـی بودند و
مارکسیـزم -لنیـنیـزم -اندیشـۀ مائوتسـه
دون ،بخصوص اندیشــۀ مائوتسه دون ،را به
مثابۀ روکشی برای توجیه اینچنین برآمد و
پوشش بکار می بردند.
در جریان جلسات مشترک سرانجام توافق
صورت گرفت که کمیته ای بنام "کمیتۀ تحقیق
تیوریک" توسط نمایندگان هر سه گروه تشکیل
گردد .در جریان چندین جلسه ،در "کمیتۀ
تحقیق تیوریک" توافق حاصل شد که مسودۀ
برنامه ،به زبان و ادبیات متداول نوشته شود و نه
با زبان و ادبیات مارکسیستی صریح و روشن .در
نتیجه قبل از آنکه مسودۀ برنامۀ سازمانی تدوین
و تصویب گردد و حتی قبل از آنکه موجودیت
سازمان اعالم گردد ،اعالمیه ای بنام "زنده باد
پیوند خون اقوام و ملیت های کشور" در بهار
سال  1358به زبان و ادبیات متداول تهیه گردید
و در کابل و شمالی بصورت شبنامه پخش گردید
و در عین حال ولسوال شکر دره توسط چریک
های کوهدامن به هالکت رسید.
بدین ترتیب چریک های مربوط به گروه مجید
فعالیت های جنگی شان را شروع کردند .در
جریان همین فعالیت های جنگی اولیه بود که
یکی از چریک های معروف شمالی توسط یک
گروپ مسلح دولتی مورد سوء قصد قرار گرفت و
جانباخت .این حادثه در شرایطی اتفاق افتاد که
خیزش های توده یی خود بخودی و حرکت های
تنظیم شده توسط احزاب ارتجاعی مخالف رژیم
کودتا و یا توسـط گـروه های چپ مخالـف رژیم
از هر طـرف براه می افتاد و به سـرعت گسترش
می یافت.

جلسات "کمیتۀ تحقیق تیوریک" معموالً
بصورت یک جلسۀ سه جانبه میان نمایندگان
هر سه گروه پیش برده می شد .در این کمیته
توافق صورت گرفت که یک جلسۀ وسیع مرکب
از چند نماینده از هر گروه تشکیل گردد تا
بصورت وسیع تر روی اختالفات تیوریک بحث
صورت بگیرد .این جلسۀ وسیع در سرطان
 1358تشکیل گردید .اعضای جلسه که از قبل
شدیدا ً تحت تاثیر خیزش ها و حرکت های
جنگی ضد رژیم کودتا قرار داشتند ،در جریان
جلسه از جانباختن چریک معروف شمالی نیز
اطالع یافتند .در چنین وضعیتی پیشنهاد اعالم
موجودیت سازمان در جلسه مطرح گردید و
مورد پذیرش قرار گرفت ،در حالیکه قب ً
ال حتی
روی نام سازمان نیز صحبت و توافق صورت
نگرفته بود و نوشتن مسودۀ برنامۀ سازمانی
حتی شروع نشده بود .در نتیجه ،جلسۀ وسیع
برای بحث روی اختالفات تیوریک به کنفرانس
موسس "ساما" مبدل شد و اعالمیۀ موجودیت
"ساما" در همین کنفرانس ،طبق توافق قبلی،
به زبان و ادبیات متداول به رشتۀ تحریر در آمده
و منتشر گردید.
اعالمیۀ موجودیت "ساما" در واقع یک اعالمیۀ
التقاطی بود .درین اعالمیه گفته شده بود که
سوسیال امپریالیست ها و مزدوران شان اسالم را
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به مثابۀ سدی در برابر سیاست امحای
هویت ملی مردم ما مورد تعارض قرار
داده است و در مقابل مردم ما از هویت
ملی شان زیر لوای اسالم قهرمانانه
دفاع می کنند .بدینگونه رد پای خط
پوشش و برآمد اسالمی "چهار گروپ
متحده" (تازه اندیشان) در اعالمیۀ
موجودیت "ساما" قابل دید بود .در این
اعالمیه بدون اینکه از ضرورت تشکیل
حزب و نیاز به موجودیت آن برای
رهبری جنگ و جبهۀ متحد صحبتی
به عمل آید ،از ضرورت تشکیل "
جبهۀ آزادیبخش ملی" صحبت شده
بود .همچنان اعالمیه از وجود "جهان
آزاد" در مقابل سوسیال امپریالیست
ها صحبت کرده بود...
قبل برین ،مرتبط به طرحات کودتا-
قیام ،اعالمیه ای بنام "اعالمیۀ جبهۀ
متحد ملی افغانستان" منتشر شده بود.
این اعالمیه در نتیجۀ توافق میان زنده
یاد مجید کلکانی و یک تعداد افسران
و متنفذینی که با طرحات کودتا -قیام
موافق بودند ،منتشر شده بود و بعد
از انتشار مورد مخالفت هیچ بخشی
از جناح های بعدی تشکیل دهندۀ
"ساما" قرار نگرفته بود .درین اعالمیه
خواست تشکیل جمهوری اسالمی به
عنوان اولین هدف سیاسی "جبهه"
معین و مشخص شده بود و بدین
ترتیب خط پوشش و برآمد اسالمی "
چهار گروپ متحده" (تازه اندیشان)
در سطح جبهوی بصورت روشن و
صریح مورد پذیرش قرار گرفته بود .در
عین حال انتشار "اعالمیۀ جبهۀ متحد
ملی افغانستان " قبل از انتشار اعالمیۀ
موجودیت "ساما" به این مفهوم بود
که به نظر موسسین "ساما" می توان
جبهۀ متحد ملی را قبل از تشکیل
حزب و حتی قبل از تشکیل سازمان
ایجاد کرده و موجودیتش را اعالم نمود.
ثمرۀ برجستۀ طرحات کودتا -قیام
شورش ناکام چنداول کابل بود که
باعث قتل عام و گرفتاری وسیع اهالی
چنداول و سایر محالت شهر کابل توسط
رژیم کودتا گردید .این نقشۀ کودتا-
قیام در واقع توسط حزب اسالمی و
سازمان نصر طراحی شده بود و گروه
زنده یاد مجید بصورت غیر مستقیم در
آن سهم داشت .اجرای این نقشه بنا به
دالیلی لغو گردیده بود ،ولی طراحان
نقشه نتوانسته بودند گروپ عملیاتی
چنداول را به دلیل گرفتاری فرد رابط
با آن گروپ از لغو نقشه آگاه کنند .لذا
گروپ عملیاتی چنداول در موقع معینه
حرکتش را آغاز کرد و در مراحل اولیۀ
عملیات موفقیت هایی بدست آورد،
ولی عاقبت به سختی سرکوب شد و
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در نتیجه صدمات بزرگی بر اهالی کابل
تحمیل گردید.

پس از اعالم موجودیت "ساما" ،در
طول سال  1358چندین اعالمیۀ دیگر
نیز از جانب "ساما" نشر گردید که
همه با همان زبان و ادبیات متداول
فیصله شده ،به رشتۀ تحریر در آمده
بود .همۀ این اعالمیه ها در شهر کابل،
شمالی و بعضی از مناطق دیگر تحت
نفوذ "ساما" بصورت وسیع پخش می
شد .در نتیجه" ،زبان سامایی" نه تنها
در میان روابط تشکیالتی خود "ساما"
و روابط جبهوی اش ،بلکه در میان
خوانندگان شبنامه هایش نیز به نحوی
به یک زبان شناخته شده مبدل گردید.
در این مدت مسودۀ برنامۀ سازمانی بنا
به همان فیصلۀ قبلی پذیرفته شده در
"کمیتۀ تحقیق تیوریک" توسط زنده
یاد مجید کلکانی به رشتۀ تحریر در
آمده بود .اما قبل از آنکه این مسوده
بصورت رسمی در کنگرۀ سازمانی به
تصویب برسد ،زنده یاد مجید کلکانی
و فرد همراهش در اواخر زمستان سال
 1358در داخل شهر کابل دستگیر
گردیدند.
"ساما" در عکس العمل علیه این
واقعه ،اجرای یک طرح نظامی از قبل
تنظیم شده اش را که تصرف غند
حسین کوت در کوهدامن بود جلو
انداخت و مدت زمان اندکی پس از
دستگیری زنده یاد مجید ،آن را عملی
کرد .این پیروزی نظامی زمینۀ تشکیل
گروپ های مسلح را نه تنها در شمالی
بلکه در نقاط دیگر کشور نیز توسط
"ساما" مساعد ساخت.
در عکس العمل علیه حرکت های
نظامی "ساما" در شمالی  ،گروپ های
تحت رهبری احمد شاه مسعود در
پنجشیر از ابتدای سال  1359لشکر
کشی به مناطق مختلف کاپیسا و
پروان را شروع کردند تا هم گروپ های
چریکی "ساما" را در منطقه سرکوب
نمایند و هم مناطق تحت کنترل خود
شان را گسترش دهند .برخورد ها میان
نیروهای دو طرف مدت تقریب ًا  9ماه دوام
نمود .سرانجام نیروهای تحت رهبری
احمد شاه مسعود که بصورت دسته
های ده ها نفری می جنگیدند ،موفق
شدند گروپ های چریکی "ساما" را
که همگی بصورت گروپ های کوچک
چند نفری سازماندهی شده بودند
تا اواخر خزان سال  1359از تمامی
مناطق شان در والیات کاپیسا و پروان
تصفیه نمایند .در جریان این جنگ ها
نیروهای ساما در کاپیسا و پروان بیشتر
از صد نفر تلفات دادند ،بیشتر از صد
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نفر شان به کوهدامن عقب نشینی کردند و خانه
های همگی آنها مورد چور و چپاول قرار گرفت
و به آتش کشیده شد .در جریان این جنگ ها
نیروهای جمعیت اسالمی از یک برتری دیگر نیز
برخوردار بود .آنها درین جنگ ها تمامی نیروهای
شان از کاپیسا ،پروان و پنجشیر را بسیج می
کردند ،در حالیکه گروپ های چریکی "ساما"
غالب ًا در سطح قریه ها می جنگیدند و فقط در
یکی دو مورد گروپ های مختلف بهم کمک
رساندند ،اما از خارج منطقه ،منجمله از منطقۀ
کوهدامن ،حتی یک گروپ کمکی نیز به یاری
آنها نشتافت .برعالوه نیروهای شکست خوردۀ
کاپیسا و پروان ،در منطقۀ کوهدامن و بعدا ً شهر
کابل به حالت بسیار رقت باری گرفتار شدند و
حـتـی بـرخـی از آنـها بنا به عقده گیری از
رهبری "ساما" به سازمان رهایی تسلیم شدند.

در هر حال دستگیری زنده یاد مجید کلکانی،
زمینه را برای پیدایش یک بحران تشکیالتی
در "ساما" مساعد ساخت .در اوایل بهار سال
" 1359گروه چهار گروپ متحده" برخالف
فیصلۀ قبلی ،مسودۀ برنامۀ اسالمی اش را که
از قبل تنظیم نموده بود ،بصورت یکجانبه ده
ها کاپی تکثیر نموده و در میان روابط "ساما"
پخش نمود .گروه تحت رهبری "سمندر" در
عکس العمل علیه این حرکت "تازه اندیشان"،
به عنوان حرکتی که باعث از بین رفتن اعتماد
باالی گروه متذکره گردیده است ،بعد از مدتی
جنجال درونی ،از "ساما" انشعاب کرد و به
تنهایی "سازمان انقالبی وطنپرستان واقعی "
(ساوو) را با یک برنامۀ به اصطالح مارکسیستی-
لنینیستی تشکیل داد .برنامۀ "ساوو" از
پذیرش "اندیشۀ مائوتسه دون" سرباز زده بود
و در واقع یک برنامۀ سنتریستی بود.
دو جناح باقیمانده در "ساما" ،کنگرۀ سازمان
را تقریب ًا یکسال بعد از "کنفرانس موسس" در
حالی دایر نمودند که چند روز قبل از آن ،حکم
اعدام زنده یاد مجید کلکانی توسط رژیم کودتا
اعالم و تطبیق گردیده بود .در کنگره ،برنامه
و آیین نامۀ نوشته شده توسط زنده یاد مجید
کلکانی ظاهرا ً به اتفاق آراء به تصویب رسید و
اعضای اصلی و علی البدل کمیتۀ مرکزی تعیین
گردیدند.
جناح " چهار گروه متحده" (تازه اندیشان) در
کنگره پیشنهاد کرد که کنگره به کمیتۀ مرکزی
صالحیت بدهد که یک برنامۀ اسالمی به عنوان
درفش بیرونی یعنی درفشی برای برآمد سازمان
در میان توده ها تدوین و تصویب نماید .این
پیشنهاد پذیرفته شد .این برنامۀ اسالمی تحت
عنوان " اعالم مواضع سازمان آزادیبخش مردم
افغانستان (ساما)" به عنوان درفش بیرونی بعد
از کنگره توسط کمیتۀ مرکزی سازمان تهیه و
تصویب شده و منتشر گردید .به این ترتیب
"ساما" دارای یک برنامۀ درونی و یک برنامۀ
بیرونی گردید .برنامۀ درونی به زبان و ادبیات
متداول و به اصطالح دموکراتیک نوشته شده
بود ،در حالیکه برنامۀ بیرونی به عنوان درفش
بیرونی سازمان یک برنامۀ اسالمی بود و خواست
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اساسی سیاسی در آن ،تشکیل
جمهوری اسالمی در افغانستان بود.
به عبارت دیگر آنچه که در "اعالمیۀ
جبهۀ متحد ملی افغانستان" ،قبل از
انتشار اعالمیۀ موجودیت "ساما"،
در مورد خواست جمهوری اسـالمی
در افغانسـتان مطرح شده بود ،در
کنگرۀ "سـامـا" رسـم ًا به عنوان یک
خواسـت سـازمانی نیز مورد پذیرش
قرار گرفت.
بطور کلی افراد مربوط به خط برنامۀ
"ساما" در کمیتۀ مرکزی انتخاب شده
توسط کنگرۀ "ساما" اکثریت داشتند،
اما در دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی
افراد مربوط به خط "اعالم مواضع"
در اکثریت بودند .مدتی بعد از تدویر
پولینوم اول کمیتۀ مرکزی سازمان،
یک عضو دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی
سازمان که در عین حال مسئول
تشکیالت سازمان و مربوط به جناح
زنده یاد مجید کلکانی بود ،در اواخر
تابستان سال  1359در کابل دستگیر
گردید .به فاصلۀ زمانی اندکی پس از
این دستگیری ،یک عضو دیگر دفتر
سیاسی و مسئول نظامی سازمان که
وی نیز مربوط به خط برنامۀ "ساما"
بود ،در شمالی مفقود گردید و بعدا ً
گفته شد که توسط اخوانی ها کمین
شده و جانباخته است .درست در
همین زمان یکی از افراد کلیدی
مربوط به خط برنامۀ "ساما" که بعد از
دستگیری مسئول تشکیالت سازمان
تا حدی شیرازۀ تشکیالت مرکزی
را محفوظ نگه داشته بود ،دستگیر
گردید .با تاخیر چند روزه ،بعد از
این دستگیری ،یکی دیگر از اعضای
دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی سازمان
که مربوط به خط "اعالم مواضع"
بود ،بدون هیچگونه اطالع قبلی به
سازمان و اتخاذ فیصلۀ سازمانی خود
را به پشاور کشید و در واقع به پشاور
فرار کرد .دو فرد دیگر باقیمانده از
اعضای دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی
سازمان ،که آنها هم مربوط به خط
"اعالم مواضع" بودند ،بعد از فرار فرد
متذکره به پشاور خانه نشین شدند و
از تمامی فعالیت های سازمانی خود را
کنار کشیدند .به این ترتیب در واقع
مدت زمان اندکی پس از تدویر کنگرۀ
"ساما" ،دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی
"ساما" و راس تشکیالت مرکزی
سازمان بکلی فروپاشید و کل سازمان
به حالت بالتکلیفی افتاد.
پس از مدتی بالتکلیفی ،در واقع دو
تن از کادرهای مـربـوط به خـط
برنامۀ "سـاما" که هیچ یک عضو
کمیتۀ مرکزی سازمان نبودند بعد
از یک سلسله تالش و کوشش فقط

شعله جاوید		

شماره (		)4

یکی از اعضای خانه نشین شدۀ دفتر
سیاسی کمیتۀ مرکزی سازمان را
که در واقع فرد اصلی مربوط به خط
"اعالم مواضع ساما" بود ،وادار به
فعالیت مجدد سازمانی نمودند ،در
حالیکه عضو دیگر دفتر سیاسی کمیتۀ
مرکزی سازمان دیگر حاضر به فعالیت
سازمانی نگردید .به این ترتیب همۀ
فعالین "ساما" به گرد عضو باقیماندۀ
دفتر سیاسی سازمان گرد آمدند و
به رهبری خط "اعالم مواضع" بر
کل سـازمـان تـثـبـیـت گردید.
پولینوم دوم کمیتۀ مرکزی سازمان
که در خزان سال  1359دایر گردید،
فیصله هایی به عمل آورد که رهبری
مذکور را در فعالیت های بعدی سازمان
در عمل تثبیت نمود.
در واقع بعد از پولینوم دوم کمیتۀ
مرکزی "سـامـا" بود کـه "اعـالم
مـواضـع" یا به اصطالح درفش
بیرونی سازمان وسیع ًا تکثیر شده و در
درون و بیرون از سازمان پخش گردید.
همچنان بعد از پولینوم دوم کمیتۀ
مرکزی سازمان بود که "ارگان نشراتی
ساما" بنام "ندای آزادی" به دست
نشر سپرده شد .تا آن زمان "ساما"
ارگان نشراتی نداشت و تبلیغات
کتبی آن صرف ًا از طریق شبنامه ها
پیش برده می شد" .ندای آزادی"
در خط " اعالم مواضع ساما" حرکت
می کرد و سرلوحۀ آن با یک بسم اهلل
الرحمن الرحیم جلی مزین شده بود.
شش شماره از این نشریه تا اواسط
تابستان سال  ،1360که دفتر سیاسی
کمیتۀ مرکزی سازمان مورد ضربت
قرار گرفت و همۀ اعضای آن دستگیر
شدند ،منتشر گردید.

عالوت ًا بعد از پولینوم دوم کمیتۀ
مرکزی سازمان ،گروپ چریک های
شهری کابل که قب ً
ال تشکیل گردیده و
فعالیت هایی را پیش برده بود ،بیشتر
از پیش به فعالیت هایش ادامه داده و
تقریب ًا تا یکسال دیگر ،چندین عملیات
چریکی مهم در داخل شهر کابل را
پیش برد که مهم ترین آن قتل یک
جنرال روسی مربوط به کا جی بی بود.
تشدید فعالیت های این گروپ چریکی
شهری باعث تقویت بیشتر حیثیت و
اتوریتۀ رهبری جدید در درون سازمان
و در میان هواداران سازمان می گردید
و این احساس را در درون "ساما"
دامن می زد که در نبود زنده یاد مجید
کلکانی نیز فعالیت های سازمان بخوبی
پیش می رود.
دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی "ساما" در
اواسط ماه اسد سال  1360مورد ضربت
قرار گرفت و همۀ اعضای آن دستگیر
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گردیدند .رژیم مزدور یک نمایش تلویزیونی پر
سر و صدا در مورد این دستگیر شدگان براه
انداخت و بار بار آنها را در تلویزیون نشان داد.

کمیتۀ مرکزی ترمیم شده ،مدت زمان اندکی
پس از تـقـبـل مسـئولـیـت رهبری سازمان،
با معضلۀ جنگ میان نیروهای "ساما" و حزب
اسالمی در کوهدامن روبرو شد .نتیجۀ این
درگیری ها آن بود که هم فرماندهان نیروهای
"ساما" و هم فرماندهان نیروهای حزب اسالمی
در منطقه در اواخر خزان سال  1360با رژیم
مزدور رابطه گرفته و قراردادهای همکاری ،یا در
واقع قرار دادهای تسلیمی ،با رژیم امضا کردند.
این رابطه گیری توسط سامایی ها با جناح پرچم
رژیم ،که قوای هوایی ر ِژیم را در اختیار داشت،
و توسط اخوانی ها با جناح خلق رژیم ،که قوای
زرهی ر ِژیم را در اختیار داشت ،صورت گرفت.
درگیری ها میان دو طرف در حالی ادامه یافت
که قوای هوایی ر ِژیم از نیروهای تسلیم شدۀ
"ساما" و نیروهای زرهی ر ِژیم از نیروهای
تسلیم شدۀ حزب اسالمی حمایت می کردند.
پس از رابطه گیری فرماندهان نظامی کوهدامن
با رژیم و امضای توافقنامه میان دو طرف،
کمیتۀ مرکزی "ساما" بجای خط کشی قاطع
ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی با تسلیم
شدگان ،خواست جریان تماس و رابطۀ تسلیم
شدگان با رژیم را از طریق تعیین یک نماینده
زیر کنترل بگیرد تا گویا پس از مدتی این رابطه
را قطع نماید .به این ترتیب کمیتۀ مرکزی
"ساما" بجای مبارزه علیه روند تسلیم طلبی
آن را رسمیت بخشید و نتیجه آن شد که
نیروهای تسلیم شده تا آخرین لحظه های عمر
رژیم مزدور عمدت ًا در پهلوی رژیم باقی ماندند و
پس از سرنگونی قدرت نجیب مزدور نیز عمدت ًا
به شورای نظار جمعیت اسالمی تسلیم شدند.
پس از این تسلیم طلبی ها و تسلیمی ها از
یکجانب قیوم "رهبر" از اروپا به پاکستان آمد
و از جانب دیگر کمیتۀ مرکزی تسلیم طلب
"ساما" خود را به پاکستان انتقال داد .قب ً
ال
قیوم "رهبر" در پولینوم دوم کمیتۀ مرکزی
"ساما" در خزان سال  ،1359بدون اینکه قب ً
ال
عضو کمیتۀ مرکزی سازمان بوده باشد ،بنا به
پیشنهاد یکی از اعضای کمیتۀ مرکزی سازمان از
کوهدامن ،غیاب ًا به عضویت دفتر سیاسی کمیتۀ
مرکزی انتخاب شده بود .بنابرین کمیتۀ مرکزی
هزیمت یافته به پاکستان گرد قیوم "رهبر"
تجمع کردند.
اما کمیتۀ مرکزی مستقر شده در پاکستان،
تحت رهبری قیوم "رهبر" ،از اواخر خزان
سال  1360تا اواخر خزان سال  ،1362یعنی تا
زمان برگزاری کنفرانس سرتاسری "ساما" ،در
رابطه با سازمان" ،سیاست موش مردگی" را در
پیش گرفت و در عوض تا توانست برای رونق
بخشیدن به فعالیت های "جبهۀ متحد ملی" در
پاکستان و اروپا کوشید" .سیاست موشمردگی"
اصطالحی بود که قیوم "رهبر" خود ابداع کرده
بود .طبق این سیاست" ،ساما" برای مدت
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بیشتر از دو سال نه اعالمیه و اطالعیه
ای منتشر کرد و نه هم نشریه ای بیرون
داد ،بلکه کام ً
ال سکوت پیشه کرد .در
واقع طبق "سیاست موشمردگی"
سیاست رسمیت بخشیدن به
پروتوکول تسلیمی کوهدامن به رژیم
مزدور ادامه یافت .اما در عوض جلسات
"جبهۀ متحد ملی "...در پاکستان و
فعالیت ها بنام آن در اروپا گرم بود .بنا
به همین فعالیت ها سرانجام "جبهۀ
متحد ملی "...توانست در سال 1362
دفتر خود را در شهر پاریس فرانسه باز
نماید.
در طول این مدت یکی از مسایل
مهم مورد توجۀ رهبری "ساما"
سفرهای خارجی بود که در جریان آن
برای گسترش ارتباطات بین المللی
" جبهۀ متحد ملی "...و "ساما"
در سطوح مختلف کوشش به عمل
می آمد .در نتیجۀ این کوشش ها
"ساما" توانست "افتخار" عضویت
مشورتی در " کنفرانس بین المللی
ساالنۀ احزاب سوسیالیست جهان" را
بدست بیاورد و قیوم "رهبر" شخص ًا
در یکی از جلسات این کنفرانس در
مرکز پرتگال شرکت کرد .مسئلۀ اصلی
درین کوشش ها روی برقراری روابط
نزدیک با رویزیونیست های حاکم
بر چین متمرکز بود و این مسئله از
اعضای کمیتۀ مرکزی "ساما" و فعالین
"ساما" بصورت مخفی پیش برده می
شد .ولی افراد مورد اعتماد "رهبر"
در سطوح مختلف سازمان و حتی در
"جبهۀ متحد ملی  "...از آن اطالع
داشتند و بعض ًا در جریان سفرها نیز
دخیل بودند.
جبهۀ نظامی کوه صافی در واقع بخاطر
موجودیت یک سند تبلیغاتی برای این
سفرهای خارجی در یک منطقۀ بیگانه
و بخاطر برقراری رابطۀ نزدیک با تسلیم
شدگان منطقۀ کوهدامن ،در زیر سایۀ
جبهۀ حرکت انقالب اسالمی در منطقه
ایجاد گردید و تا آنجاییکه ممکن بود
حفظ گردید .سرانجام این جبهۀ نظامی
یک قتل عام فاجعه بار ده ها چریک
جانباز توسط تفنگداران نظامی جمعیت
اسالمی افغانستان به تحریک و دستور
احمد شاه مسعود بود.
در بهار سال  1362اختالفات درونی
در "ساما" بر سر موضوع تسلیمی
کوهدامن به رژیم و نحوۀ برخورد رهبری
سازمان با آن شدت گرفت و "بخش
غرجستان ساما" موضعگیری علیه
تسلیم طلبی را تشدید کرد و رابطه
اش را با کمیتۀ مرکزی قطع کرد .کمیتۀ
مرکزی سازمان طرح تدویر کنگرۀ دوم
سازمان را رویدست گرفت ،اما بخش
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غرجستان حاضر نشد بدون حل و
فصل موضوع تسلیم طلبی در کنگره
شرکت نماید .در نتیجه طرح تدویر
کنگره کنار گذاشته شد و در عوض
کنفرانس سرتاسری سازمان در اواخر
خزان  1362برای بحث روی موضوع
تسلیم طلبی دایر گردید .در کنفرانس
سرتاسری بحث روی موضوع تسلیم
طلبی تا حدی به یکسلسله نتایج
رسید و فیصله هایی در مورد به عمل
آمد که مهم ترین آن ،فیصله در مورد
تشکیل "کمسیون تحقیق و بررسی
تسلیم طلبی " بود .اما در قسمت
دوم کنفرانس دو تن از افراد مربوط به
جناح "تازه اندیشان ساما" بصورت
غیر مترقبه طرحات -ایدیولوژیک-
سیاسی و تشکیالتی شان را در
کنفرانس مطرح کردند و خواهان
آن شدند که کمیتۀ مرکزی بعدی
سازمان رسم ًا به شرکت نمایندگان هر
دو جناح تشکیل گردد و فیصله های
آن مبتنی بر توافق نمایندگان هر دو
جناح باشد .این طرحات حتی مورد
توافق نمایندگان تشکیالت حوزۀ
غرب سازمان که تاریخ ًا به جناح تازه
اندیشان تعلق داشت ،قرار نگرفت و
توسط اکثریت قریب به اتفاق شرکت
کنندگان کنفرانس رد گردید .در نتیجه
دو فرد معترض از کنفرانس و از "ساما"
بیرون رفتند و بدین ترتیب گویا جناح
"تازه اندیشان" بطور کلی از سازمان
تصفیه شد.
اما با وجود این ،رسمیت "اعالم
مواضع "...در ساما همچنان بحال خود
باقی ماند و کمیتۀ مرکزی سازمان که
دیگر نمی توانست "سیاست موش
مردگی" را ادامه دهد" ،ندای آزادی"
را در دورۀ دوم نشراتی اش ،مثل
دورۀ اول نشراتی آن در زمان رهبری
"تازه اندیشان" بر سازمان ،بصورت
یک نشریۀ بسم اهلل دار منتشر کرد.
همچنان سازمان با پخش قطعنامۀ
کنفرانس سرتاسری سازمان ،برای
اولین بار پس از دو سال علیه تسلیم
طلبی به اعالم موضعگیری پرداخت.
کمیتۀ مرکزی منتخب کنفرانس
سـرتاسـری سـازمان" ،کمسـیون
تحقیق و بررسی تسـلیـم طلبی" را
تشکیل داد و این کمسیون کارهایش را
شروع نمود .اما به دلیل اینکه اکثریت
اعضای کمیتۀ مرکزی ،به شمول قیوم
"رهبر" با این کمسیون همکاری نمی
کردند و حتی جلو پیشرفت کار آن را
به طرق مختلف می گرفتند ،کار آن تا
آخر نتوانست ادامه یابد .برعالوه تالش
بخاطر بیرون کشیدن روابط تسلیم
شده به ر ِژیم در کوهدامن چندان
نتیجه نداد .از میان مجموع تسلیم
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شدگان ،صرف ًا بیست و چند نفر از آنها ابالغیۀ
کمیتۀ مرکزی سازمان مبنی بر قطع رابطۀ بدون
قید و شرط با رژیم را جواب مثبت دادند و از غند
دولتی خارج شدند .اما اکثریت قریب به اتفاق
آنها ،که شامل چند صد نفر می شدند ،کماکان
در غند دولتی باقی ماندند و ابالغیۀ کمیتۀ
مرکزی سازمان را عم ً
ال رد کردند .کمیتۀ مرکزی
سازمان علیه آنها موضعگیری نمود و برای اولین
بار موقفش را در مورد تسلیم طلبی در کوهدامن
طی یک ابالغیه بیان نمود .اما علیرغم این
موضعگیری رسمی سازمانی" ،قـیـوم رهبر" و
افـراد نزدیکش از کوهدامن کماکان روابط شان
را با افراد باقی مانده در غند حفظ کرده بودند.
از جانب دیگر سلسلۀ تماس های سازمان در
سطح باال با رویزیونیست های چینی ادامه یافت
و سرانجام یک هیئت  11نفری به رهبری مسئول
تشکیالت سازمان به چین سفر نمود .چینی ها
توسط مسئول این هیئت یک پیام جدی مبنی بر
روشن ساختن موقف "ساما" برای کمیتۀ مرکزی
فرستاد .برین اساس"،قیوم رهبر" خواهان
انعطاف ایدیولوژیک در قبال رویزیونیست های
چینی شد .این موقفگیری اختالفات در درون
کمیتۀ مرکزی را تشدید کرد و مشاجرات در آن
را شدت بخشید.
الینحل ماندن اختالفات بر سر مسایل تسلیم
طلبی و چگونگی رابطه با چینی ها در کمیتۀ
مرکزی سرانجام منجر به انشعاب در کمیتۀ
مرکزی سازمان و در کل سازمان گردید.
اقلیت کمیتۀ مرکزی ابتدا در چوکات "بخش
غرجستان ساما" اعالم موجودیت کرد و سپس با
موضعگیری علیه کلیت خط "ساما" در همراهی
با افراد دیگری که قبال از ساما بیرون رفته بودند،
"هستۀ انقالبی کمونیست های افغانستان" را
تشکیل دادند.
برعالوه بخش دیگری از "ساما" که خود را
"تشکیالت کابل و پروان ساما" می دانست نیز
در زمستان سال  1364تحت نام "جناح انقالبی
ساما" اعالم انشعاب کرد .این بخش برای مدتی
در خط "ساما" باقی ماند ،سپس تمایالتی به
خط سازمان پیکار ایران پیدا نمود و در آخر
هم به سوی خط کمونیست های کارگری ایران
کشانده شد و سرانجام پس از چند سال تالش و
کوشش بی ثمر از هم پاشید و از میان رفت.
یک بخش دیگر ساما که خود را میراثدار خط
اشرف می دانست ،نیز مقارن همین ایام ،تحت
نام "ساما -آرمان رنجبران" از رهبری ساما
اعالم انشعاب نمود .اما این بخش فقط موفق
شد یک اعالمیه و دو نوشتۀ کوتاه منتشر نماید،
ولی پس از آن کارش ادامه نیافت و دیگر اثری
از آن دیده نشد .قیوم رهبر و رفقایش در کمیتۀ
مرکزی باقیمانده ،علیه هر دو انشعاب متذکره،
همانند انشعاب تازه اندیشان در کنفرانس
سرتاسری و سایر انشعابات ،سکوت پیشه کردند
و به هیچگونه موضعگیری مخالف نپرداختند.
برعکس علیه انشعاب بخش غرجستان عکس
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العمل شدید نشان داده شد و طی
سه اعالمیه علیه انشعابیون "جهاد"
اعالم گردید و حتی اقداماتی تا سطح
خشونت های فزیکی ،چور و چپاول
منازل و استفاده از پولیس کشور
خارجی علیه آنها رویدست گرفته
شد .اما این اقدامات هیچ سودی
بحال سازمان در حال بحران "ساما"
نداشت ،بلکه بحران آن روز بروز عمیق
تر و وسیع تر شد ،بخصوص ازینجهت
که " بخش غرجستان ساما" و "هستۀ
انقالبی کمونیست های افغانستان"
برخالف انشعابات قبلی و بعدی در
"ساما" علیه تهدیدات ایستادگی
نموده و مبارزات شان را پیش بردند.
درعین حال روابط برقرار شده با
حاکمان رویزیونیست چین ،که قیوم
رهبر برای آن خیلی "زحمت" کشیده
بود ،به دلیل رقابت های سازمان رهایی
بی نتیجه ماند و رابطۀ "ساما" با چینی
ها نیز بکلی قطع گردید.
طی چند سال بعدی" ،ساما" به
وضعیتی افتاد که سرانجام قیوم رهبر
در زمستان  1368تصمیم گرفت دوباره
به اروپا برگردد .اما یکروز قبل از آنکه
به آن طرف حرکت کند ،در شامگاه
روز  28دلو  1368در حیات آباد پشاور
توسط تفنگداران حزب اسالمی مورد
سوء قصد قرار گرفت و جانش را از
دست داد.
بعد از جانباختن قیوم رهبر فقط یک
نفر از اعضای کمیتۀ مرکزی منتخب
کنفرانس سرتاسری ساما در مقر
فرماندهی ساما در پاکستان باقی مانده
بود که "رهبر" مسئولیت ساما را به او
سپرده بود .اما این رهبر جدید بجای
اینکه در مقر فرماندهی اش بماند و برای
سرو سامان دادن به وضعیت آشفتۀ
سازمان تحت رهبری اش بکوشد ،نه
تنها جلو عقب نشینی سایر منسوبین
ساما به اروپا و کانادا را نگرفت ،بلکه
خود نیز به اروپا عقب کشید و در آنجا
بجای تالش برای سرو سامان دادن به
"ساما" ،پشت یک تشکیالت موهوم
کاغذی بنام "سازمان مارکسیست-
لنینیست افغانستان" ،و آنهم صرف
از طریق شرکت در کنفرانس های
بین المللی احزاب و سازمان های
مارکسیست -لنینیست ،پنهان شد.
اما این فقط یک جانب از جوانب مختلف
قضیه بود .در عمل سامایی ها در داخل
و خارج وسیع ًا به تسلیم طلبی افتادند.
کسانی از آنها که بعد از جانباختن قیوم
رهبر نتوانسته بودند به اروپا و کانادا عقب
بکشند ،روابط شان را با غند تسلیم شدۀ
سنگین در کوهدامن منظم کردند و بعد از
فروپاشی رژیم مزدور نجیب یکجا با غند
مذکور در درون شورای نظار خزیدند.
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یکسال بعد از فاجعۀ هشت ثور  1371آنها
خواستند با دوستم پیوند برقرار کنند ،اما
احمد شاه مسعود به آنها فرصت نداد و
سی و یک نفر شان را در ثور  1372مورد
سوء قصد قرار داد و با ایجاد یک سانحۀ
ساختگی هوایی قتل عام کرد .ولی افراد
باقیمانده ،کماکان در ارتباط با شورای
نظار باقی ماندند و در طول جنگ های
جنایتکارانۀ ارتجاعی داخلی در کابل به
احمد شاه مسعود خدمت کردند .این روابط
با شورای نظار حتی در دورۀ امارت اسالمی
طالبان محفوظ باقیماند.

پس از آنکه امـپـریـالـیـسـت های

دوره چهارم			

امریکایـی و متحدین شان به افغانستان تهاجم
کرده و کشور را اشغال کردند ،بقایای ساما از
رهبران سابق تا کادرها و اعضا ،وسیع ًا به تسلیم
طلبی افتادند .آنها نه تنها احزاب قانونی تشکیل
داده و احزاب مذکور را در وزارت عدلیۀ رژیم
راجستر کردند ،در موقعیت های حساس دولتی
قرار گرفتند و در انتخابات رژیم سهم گرفتند،
بلکه این تسلیم طلبی های شان را از لحاظ
تیوریک نیز توجیه کرده و سنگر گیری به نفع
دموکراسی در جنگ علیه استبداد فیودالی
خواندند .حتی برای اثبات به اصطالح درستی
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کار شان کتاب نوشتند و از طرحات
تسلیم طلبانه دفاع کردند .کار عملی
رهب ِر بعد از "رهبر" و افراد نزدیکش
در اروپا و جاهای دیگر برای مدتی
آن بود که مصارف دفاتر یک حزب
قانونی راجستر شده در دولت پوشالی
را تهیه کرده و در اختیار دفتر داران
حزب مذکور قرار دهند و گاهی سری
به "وطن" بزنند و دفتر داران مذکور را
در پیشبرد فعالیت های شان ترغیب و
تشویق نمایند.

سازمان پیکار برای نجات افغانستان:
سازمان پیکار برای نجات افغانستان در
اوایل جدی سـال  1358و فقط چند
روز قبل از تجاوز اشغالگرانۀ نیروهای
نظامی سوسیال امپریالیست های
شوروی به افغانستان تشکیل گردید.
گروپ های مختلفی که در کنگرۀ
موسس این سازمان شرکت نموده و
سازمان مذکور را تشکیل دادند ،نه تنها
پروسۀ جروبحث بر سر برنامۀ سازمانی
را پیش از کنگره تکمیل نکرده بودند،
بلکه حتی قبل از کنگره بر سر نام
سازمان نیز توافق عمومی در میان
شان به وجود نیامده بود .یکی از گروه
های شرکت کننده در کنگرۀ سازمان
پیکار" ،گروه مجاهدین آزاد" بود که
نام "سازمان مجاهدین برای نجات
افغانستان" را برای سازمان پیشنهاد
کرد ،ولی این پیشنهاد از طرف سایر
گروه های شرکت کننده در کنگره رد
گردید.
برنامـه ای که در کـنگرۀ مـوسـس
سـازمان پـیکار برای نجات افغانستان
مورد تصویب قرار گرفت ،برنامه ای بود
که حتی نمی توان آن را یک برنامۀ
ملی -دموکراتیک استوار خواند .این
برنامه در بهترین حالت یک برنامۀ
صرف ًا ملی بود .زبان بکار رفته در
تدوین برنامه ،زبان کمونیستی نبود،
بلکه زبانی بود شبیه به زبان برنامۀ
"ساما" و حتی بدتر از آن .حداقل
در دو مورد برنامۀ مذکور از « مردم
مسلمان" و "جهاد" صحبت نموده
بود و به این ترتیب موضوع اسالم و
مسلمانی در متن برنامۀ مذکور داخل
شده بود .موضعگیری های سیاسی
برنامۀ مذکور نیز بسیار نازل بود و در
سطح پایینی قرار داشت.
این برنامه مدت زمان اندکی پس از
تدویر کنگره توسـط اکثریـت کمیتۀ
مـرکـزی و اعضای سازمان رد گردید.
چند ماه بعد از تدویر کنگره ،دو تن از

اعضای کمیتۀ مرکزی وظیفه گرفتند که مسودۀ
یک برنامۀ جدید را تدوین نمایند .مسوده ای را
که آنها ترتیب و تنظیم نمودند نه تنها بهتر از
برنامۀ تصویب شدۀ کنگره نبود ،بلکه بدتر از آن
بود .این مسودۀ برنامه در واقع مسودۀ یک برنامه
اسالمی بود که گرچه خواست جمهوری اسالمی
در آن وجود نداشت ،ولی متن آن با فرازهایی از
نهج البالغه مزین گردیده بود .این مسوده نیز
توسط اکثریت اعضای کمیتۀ مرکزی سازمان رد
گردید .ماه ها بعد از آن ،یعنی در اواسط خزان
سال  1359بازهم کسان دیگری از کمیتۀ مرکزی
سازمان وظیفه گرفتند که مسودۀ یک برنامۀ
دیگر سازمانی را تنظیم نمایند .این مسوده در
واقع هیچ وقت تنظیم نگردید چه رسد به اینکه
در یک نشست همگانی سازمانی مورد تصویب
قرار بگیرد.
به این ترتیب" ،سازمان پیکار برای نجات
افغانستان" از یکجانب برنامۀ تصویب شده در
کنگره اش را رد نموده و قبول نداشت ،ولی
از جانب دیگر قادر نگردید برنامۀ جدیدی به
تصویب برساند .در نتیجه ،سازمان به سردرگمی
عجیبی گرفتار گردید ،به این معنا که از یکجانب
حیثیت قانونی و حقوقی برنامۀ تصویب شده در
کنگره ،که مورد پذیرش نبود ،بحال خود باقی
ماند و از جانب دیگر برنامۀ دیگری تدوین و
تصویب نگردید" .سازمان پیکار "...سال ها از
این سردرگمی و بی برنامگی رنج برد.
"سازمان پیکار برای نجات افغانستان" در
کنگره اش بجای یک آئین نامۀ مدون تشکیالتی
که اصول و احکام تشکیالتی در آن مشخص و
معین شده باشد ،سندی را بنام "معیار های
عضویت در سازمان پیکار برای نجات افغانستان"
تصویب کرده بود .این سند در بهترین حالت
صرف ًا روشن می ساخت که چه کسانی می توانند
عضو سازمان باشند و مسئولیت ها و حقوق
اعضا کدام اند .در سند مذکور ،اصول تشکیالتی
و ساختمان تشکیالتی اص ً
ال گنجانده نشده بود
و وظایف و صالحیت های کمیتۀ مرکزی و حتی
نحوۀ انتخاب کمیتۀ مرکزی نیز در آن معلوم
نبود .بدین ترتیب "سازمان پیکار "...در واقع
یک سازمان فاقد آئین نامۀ تشکیالتی مدون بود
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و چون چارچوب تشکیالتی مشخصی
برای پیشبرد فعالیت های مبارزاتی
منظم نداشت ،نمی توانست فعالیت
هایش را بصورت منسجم و متشکل
پیش ببرد.
مدتی بعد از تدویر کنگره" ،سازمان
پیکار "...انتشار نشریۀ " رستاخیز"
را رویدست گرفت ،اما فقط سه شماره
از این نشریه اقبال انتشار یافت و پس
از آن بنا به دالیل گوناگون ،از جمله
ضربات وارده بر سازمان ،چندین سال
از نشر باز ماند.
برخالف برنامۀ سازمان ،سند
"معیارهای عضویت "....و نشریۀ
"رستاخیز" ،به رویت شماره های اول،
دوم و سوم آن ،در تائید از "مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون" اعالم
موضعگیری کرده بود .اما در قبال
رویزیونیزم سه جهانی و همچنان
رویزیونیزم خواجه یی موضعگیری
روشن و صریح نداشت.
سازمان پیکار برای نجات افغانستان در
حد توان و قدرت خود در جنگ مقاومت
ضد سوسیال امپریالیستی سهم گرفت.
این سهمگیری هم شامل فعالیت های
چریکی شهری در شهر کابل بود و هم
فعالیت در چند جبهۀ روستایی را در
بر می گرفت .عملیات چریکی شهری
در اطراف شهر کابل ،عملیات مستقل
توسط خود افراد سازمان بود و پوشش
احزاب اسالمی را نداشت .اما سازمان
هیچگاه از لحاظ سیاسی مسئولیت این
عملیات را بر عهده نگرفت .برعالوه این
فعالیت ها عمر نسبت ًا کوتاهی داشت و
تا اواخر سال  1359پایان پذیرفت.
ولی فعالیت های سازمان در جبهات
جنگی روستایی همه در پوشش احزاب
اسالمی پیش رفت که آنهم عمر نسبت ًا
کوتاهی داشت.
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بنا به همین دالیل ،خط برناموی و مشی
مبارزاتی سازمان پیکار برای نجات
افغانستان یعنی خط و مشی ای که در
کنگرۀ این سازمان تصویب شد و در طی
چند سال اول عمر این سازمان تا حدی
در عمل پیاده شد ،بخشی از انحرافات
مسلط بر کل جنبش چپ افغانستان در
طول دهۀ پنجاه و نیمۀ اول دهۀ شصت
به حساب می آید و از اساس با خط و
مشی ای که در اواسـط دهۀ شصت با
تاثیر پذیری از مواضع جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی در پیش گرفت ،فرق
داشته است.
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تشکیالت "سازمان پیکار "...در کابل در اواخر
سال  1359خورشیدی ضربت خورد که در نتیجۀ
آن عده ای از رهبران سازمان بدست دشمن
افتادند و عدۀ دیگری از آنان خود را از شهر
به مناطق روستایی انتقال دادند و در جبهات
جنگی مربوط به احزاب اسالمی به فعالیت های
پوششی نظامی پرداختند .از جانب دیگر اولین
مسئول تشکیالتی سازمان بعد از اخراج از
سازمان آشکارا به دشمن تسلیم گردید و بعدها
در همراهی با خاینین دیگری حزب نامنهادی
را بنام "حزب عدالت دهقانان" تشکیل داد
و حزب مذکور در جبهۀ نامنهاد دولتی بنام
"جبهۀ ملی پدر وطن" داخل گردید .به این

جدی  ( ۱۳۹3جنوری ) ۲۰۱۵

ترتیب موجودیت تشکیالتی "سازمان
پیکار "...در کابل پایان یافت.
فعالیت های جنگی سازمان در روستاها
نیز مدت زیادی دوام نیاورد و تمامی
روابط سازمانی شامل دران فعالیت ها،
پس از ضربه ای که برین فعالیت ها وارد
گردید ،تا اواخر سال  1360خورشیدی
مجبور شدند از کشور خارج شده و در
پاکستان و ایران جابجا شوند .با انتقال
"سازمان پیکار "...به پاکستان و ایران
فصل جدیدی از فعالیت های این
سازمان شروع گردید.

سازمان انقالبی وطنپرستان واقعی (ساوو):
سـنتریست ها بعد از فروپاشی سازمان
جوانان مترقی تا زمان یکجا شدن با
محفل رفیق جانباخته توریالی ،در
حالت غیر فعال قرار داشتند .اما پس
از آنکه رفیق توریالی علیه اکونومیزم
گروه انقالبی موضع گرفت و گروپ وی
به صورت مستقل به فعالیت پرداخت،
با یکجا شدن با سنتریست ها ایشان
را از حالت غیر فعال بیرون نموده و
به فعالیت واداشت .محفل جدید بعدا ً
به عنوان یکی از جناح های تشکیل
دهنده "ساما" در تاسیس آن سازمان
سهم گرفت و تا بهار سال  1359در
"ساما" باقی ماند .اما این محفل ،پس
از آنکه "تازه اندیشان" در "ساما"
در بهار سال  1359و در جریان برنامه
نویسی ،مسودۀ برنامۀ اسالمی شان
را بطور یکجانبه وسیع ًا پخش کردند،
از "ساما" انشعاب کرده و مدتی بعد
سازمانی را بنام "سازمان انقالبی
وطنپرستان واقعی" (ساوو) تشکیل
داد.
برنامۀ "ساوو" گرچه خود را طرفدار
مبارزه و مقاومت علیه اشغالگران
روسی و رژیم مزدور آنها اعالم کرده
بود ،اما در قبال رویزیونیزم مدرن
روسی و سوسیال امپریالیزم شوروی
تمایالت سنتریستی داشت.
"ساوو" در برنامه اش علیه رویزیونیزم
سه جهانی موضعگیری روشن نداشت و
دولت تحت رهبری رویزیونیستهای
سه جهانی چین را به نحوی به عنوان

یک دولت سوسیالیستی مورد تائید قرار می داد.
در برنامۀ " "ساوو" علیه دگما رویزیونزم چپ
نمای خواجه یی موضع گرفته نشده بود و دولت
حاکم بر البانیه به عنوان یک دولت سوسیالیستی
مورد تائید قرار گرفته بود.
برنامۀ "ساوو" مرحلۀ اول انقالب در افغانستان
را بنام انقالب دموکراتیک یاد کرده بود و بطور
روشن از "انقالب دموکراتیک نوین" یاد آوری
نکرده بود.
"ساوو" اساس ًا "اندیشۀ مائوتسه دون" را
قبول نداشت و مائوتسه دون را صرف ًا یک
مارکسیست -لنینیست کبیر می دانست.
کمیتۀ مرکزی"ساوو" فقط چند ماه بعد از
تشکیل این سازمان مورد ضربت قرار گرفت و
همۀ اعضای آن ،به استثنای "سمندر" ،توسط
پولیس رژیم مزدور سوسیال امپریالیست های
اشغالگر دستگیر و زندانی شده و مدتی پس از
دستگیری اعدام شدند .تنها "سمندر" توانست
از این ضربه جان سالم بدر برده و از محل ضربه
فرار نماید .وی مدتی پس از زندگی مخفی در
کابل ،در بهار سال  1360خورشیدی توسط یکی
از اعضای "ساوو" به پاکستان انتقال داده شده
و در پشاور مستقر گردید.
تا جایی که معلوم است ،کمیتۀ مرکزی "ساوو"
در پاکستان هیچگاهی بصورت رسمی ترمیم
نگردید .درآنجا "سمندر" شخص ًا مقاالتی را

اتحاد مارکسیست -لنینیست های افغانستان (امال):

"سمندر" در توافق با روابط باقی
مانده از "کمیتۀ تدارک برای تشکیل
حزب کمونیست افغانستان" – از جناح
"فرقۀ انقالبی جوانمردان خراسان"
و یک شخص منفرد در اروپا که

خود را "هوادار جنبش" می دانست ،در سال
 1364خورشیدی تشکیالتی را بنام " اتحاد
مارکسیست -لنینیست های افغانستان" (امال)
ایجاد کردند .تشکیل دهندگان "امال" ً ً
قبل با
"ساما"" ،اخگر" و " سازمان پیکار "...نیز
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به قلم خودش می نوشت و این مقاالت
بنام نظرات "ساوو" فوتوکاپی و تکثیر
می گردید و در اختیار روابط "ساوو"
و روابط سایر سازمان های چپی قرار
می گرفت" .ساوو" هیچگاهی قادر
نشد یک نشریۀ رسمی منظم و حتی
غیر موقوته داشته باشد .این سازمان
نه ازین توانمندی برخوردار بود که
بصورت مستقل و یا پوششی در جنگ
مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی
شرکت نماید و نه برای حصول اینچنین
توانمندی کوشش و تالش به خرچ داد.
"ساوو" در سال  1363خورشیدی
بخاطر بدست آوردن امکانات مالی با
سفارت چین در اسالم آباد تماس گرفت
و برنامه و اساسنامۀ خود را در اختیار
آن سفارت قرار داد .اما این تماسگیری
سودی نبخشید و فقط یک آبروریزی
سیاسی برای "ساوو" به وجود آورد.
مارکسیست-
"اتحاد
تشکیل
لنینیست های افغانستان" (امال)
در سال  ،1364عم ً
ال به مفهوم اعالم
انحالل "ساوو" تمام شد .در "امال"
فقط شخص "سمندر" شامل بود و نه
کل "ساوو" به عنوان یک سازمان.
پس از اعالم موجودیت "امال" ،بدون
اینکه رسم ًا انحالل "ساوو اعالم گردد
دیگر هیچ سندی بنام "ساوو" منتشر
نگردید و این سازمان از میان رفت.

تماس گرفته بودند ،اما نتوانسته بودند
توافق آنها را برای فعالیت مشترک
بدست بیاورند.
"امال" به فاصلۀ کمی بعد از انتشار
اعالمیۀ موجودیتش ،شروع به انتشار
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یک جریدۀ تیوریک– سیاسی بنام
"جرقه" نمود که در طی چند سال
فعالیت "امال" ده ها شماره از آن به
دست نشر سپرده شده و نظرات "امال"
را انعکاس داد.
"امال" که خود را یک جمع
"مارکسیست -لنینیست" می دانست،
مائوتسه دون را یک مارکسیست-
لنینیست کبیر می دانست ،اما اندیشۀ
مائوتسه دون را قبول نداشت .از
این نظر "امال" میراثدار سنتریزم
درونی سازمان جوانان مترقی از
طریق "سمندر" و تا حدی سنتریزم
"سازمان اخگر" و " کمیتۀ تدارک
برای تشکیل حزب کمونیست
افغانستان" از طریق "هوادار جنبش"
و بقایای " فرقۀ انقالبی جوانانمردان
خراسان" بود و این سنتریزم را بیشتر
از پیش فرموله کرد و برعالوه با تاکید و
بار بار در شماره های مختلف "جرقه"
بیان نمود.
"جرقه" با وجودی که ظاهرا مواضع
قاطعی علیه رویزیونیزم خروشچفی و
سه جهانی و خواجه یی ها اتخاذ کرد.
ولی مضمون این حرکت جدید همچنان
سنتریستی و میانه گزینی باقی ماند،
منتها در قالب عبارات و لفافه های
جدید و تازه.
سنتریست ها که روزی در "سازمان
جوانان مترقی" از اتخاذ موضعگیری
روشن علیه رویزیونیزم خروشچفی ابا
می ورزیدند و سر انجام در اثر مبارزات
تیوریک مارکسیست – لنینیست
 مائوتسه دون اندیشه های درونسازمان به پیشگامی رفیق زنده یاد
اکرم یاری ،ظاهرا به مواضع آنها تسلیم
شدند ،مدت ها بعد در چوکات "امال"
و در صفحات "جرقه" زیاده روی های
سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ
جاوید ،در مبارزه علیه رویزیونیزم
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خروشچفی را به باد انتقاد گرفتند و ازین بابت
شکوه و شکایت سر دادند .به نظر آنها سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید می بایست
از شدت مبارزه علیه رویزیونیزم خروشچفی
و باند های رویزیونیست وطنی می کاست و
در عوض بیشتر علیه دولت فیودالی به مبارزه
می پرداخت!؟ در حالی که سازمان و جریان
مکلفیت داشتند که در عین تشدید مبارزه علیه
دولت فیودال -کمپرادور ،مبارزه علیه باندهای
رویزیونیست وطنی را نیز بصورت جدی پیش
ببرند.

در رابطه با تیوری رویزیونیستی سه جهان ،با
وجودیکه در چوکات "امال" و بر روی صفحات
جرقه موضعگیری ایدیولوژیک سیاسی صورت
گرفت ،ولی در عین حال رسمیت برنامۀ
"ساوو" که دولت بر سر اقتدار در چین را یک
دولت سوسیالستی می شناخت ،به قوت خود
باقی ماند .همچنان تماس رسمی"ساوو" با
سفارت چین در پاکستان را "امال" از جنبش
کمونیستی کشور مخفی نگه داشته و با آن
مسئله بر خورد قاطع نکرد .وقتی این قضیه
برای جنبش کمونیستی کشور روشن گردید و
به عنوان یک قضیۀ ایدیولوژیک – سیاسی روی
آن تاکید صورت گرفت" ،امال" در مسیر بحران
و فروپاشی قرار گرفت.
همچنان با وجودی که در شمارۀ اول جرقه
از طرف " امال" علیه رویزیونیزم خواجه یی
موضعگیری شد ،ولی بعدها با وجودی که
این موضعگیری اولیه رسما مورد تردید قرار
نگرفت ،اما در صحبت های شفاهی از موجودیت
رویزیونیزم در البانیه انکار گردید .البته روشن
بود که مواضع"امال" روز بروز بطرف رویزیونیزم
خواجه یی نزدیکتر میشد .در واقع عدم قبول
اندیشه مائوتسه دون توسط "امال" ،گرایشی را
در آن به وجود می آورد که سر انجام آن فقط
می توانست سقوط به مواضع رویزیونیزم خواجه
یی و یا گودال شبه تروتسکیستی دیگری باشد.
"امال" در طول تقریب ًا سه سال فعالیت خود در
محیط پناهندگی در پاکستان ،غیر از انتشار ده ها
شماره از نشریۀ تیوریک -سیاسی اش ،در واقع

بـخش هـای مـخـتـلـف عـیـاران:

عیاران نام خود را از جنبش عیاران،
که تحت رهبری یعقوب لیث صفار
قرار داشت و در قرن سوم خورشیدی
توانست سلسلۀ صفاریان را پایه گزاری
نموده و به سلطۀ اعراب بر قلمرو
سیستان و مناطق اطراف آن خاتمه
دهد ،گرفته بودند .این نامگزاری ،با
آنچه که اتحادیۀ کمونیست های ایران
در زمان قیام آمل انجام داد و نام
حرکت خود را "سربداران" گذاشت،
حد اقل یک تشابه تقریبی بهم می
رساند .عیاران در واقع در پهلوی
جریان شعلۀ جاوید و سازمان جوانان
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کار دیگری نتوانست انجام دهد .این
جمع نه توانست به داخل کشور راه باز
نماید و نه حتی در خارج از افغانستان
توانست خود را گسترش دهد .برعکس
روز بروز منفرد تر و معدود تر گردید.
"سمندر" و "هوادارجنبش" از همان
ابتدای تشکیل "امال" به عنوان دو
شخص منفرد در آن سهم گرفتند.
تنها فرد مربوط به بقایای "فرقۀ
انقالبی جوانمردان خراسان" در ابتدای
تشکیل "امال" یک تعداد از روابط
سابقش را با خود داشت .ولی در طول
یکی دو سال فعالیت "امال" روابط
مذکور نیز بطور کلی با مسئول شان
قطع رابطه کردند و او را در "امال"
تنها گذاشتند .بدین ترتیب "امال" بعد
از یکی دو سال فعالیت ،بجای اینکه
گسترش پیدا نماید ،فقط یک جمع سه
نفره باقی مانده بود.
سـرانجام با برآمد " امال – بخش
مائوتسـه دون اندیشـه" یا در واقع
در اثر فشـار مبارزاتی گـروپ های
بـاورمـنـد به مارکسیزم – لنینیزم
– اندیشۀ مائوتسه دون ،که به برآمد
نوین جنبش کمونیستی کشور تعلق
داشتند ،کام ً
ال به بحران افتاد و به
سرعت فروپاشید و در سال  1367از
میان رفت.
حاال دیگر چندین سال است که هم
"ساوو" و هم "امال" از هم پاشیده اند
و فعالیتی ندارند .البته دو سه سال قبل،
"سمندر" بصورت شخصی یکبار دیگر
منش سنتریستی خود را تبارز داده و با
براه انداختن بحث های بی پایۀ تاریخی
در مورد جنبش کمونیستی کشور،
خواست تبارز و برآمدی داشته باشد.
اما با وجودی که افرادی در خارج از
کشور از این حرکت او تا حدی حمایت
کردند ،اما این حرکت ادامه نیافت و
متوقف گردید ونتوانست بجایی برسد.

مترقی به وجود آمد و از لحاظ تاریخی پیوند
محکمی با جنبش مائوئیستی کشور نداشت .اما
بخش های مختلف آن بعد ها و در زمان بعد از
فروپاشی سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ
جاوید در تماس و ارتباط نزدیک با بعضی از گروه
ها و سازمان هایی که از بقایای جریان به وجود
آمدند قرار گرفتند.

سال تحت نام "عیاران خراسان"
فعالیت داشتند ،در سال  1358دست
به تشکیل سازمانی بنام " سازمان
کارگران و دهقانان خراسان" زدند.
این سازمان به زودی منشعب گردید
و گروپ انشعابی نام خود را "فرقۀ
انقالبی جوانمردان خراسان" گذاشت.
این گروپ نیز نتوانست وحدت خود
را حفظ نماید و گروپی بنام " دستۀ
پیشرو کارگران افغانستان" از آن
انشعاب کرد.

عیاران که در ابتدای فعالیت شان در طول چند

"سازمان کارگران و دهقانان خراسان"
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در طول زمان موجودیت خود در
فعالیت های جنگی پوششی علیه
اشغالگران سوسیال امپریالیست
و رژیم مزدور آنها سهم نگرفت و
توان فعالیت مستقل جنگی را نیز
نتوانست بدست بیاورد .به همین جهت
اشغالگران سوسیال امپریالیست و
رژیم مزدور آنها این سازمان را جزء
مخالفین مسلح خود نمی دانستند و
افراد آن را در بخش مخالفین سیاسی
شان رده بندی کرده بودند .به همین
جهت تا آخر نه کسی از افراد این
سازمان توسط اشغالگران سوسیال
امپریالیست و رژیم مزدور آنها اعدام
شد و نه در جریان مقاومت مسلحانه
جان باخت .به همین جهت این سازمان
به تدریج رو به انحالل رفت و در اوایل
دهۀ شصت خورشیدی از میان رفت،
بدون اینکه انحالل آن رسم ًا اعالم
گردد.
"دستۀ پیشرو کارگران افغانستان"
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پس از انشعاب از "فرقه "...در سال  1359برای
مدتی در داخل کشور در سطح محدودی به
فعالیت پرداخت و سپس ناچار شد مرکز فعالیت
هایش را به پاکستان انتقال دهد .درآنجا این
دسته رابطۀ نزدیکی با اخگری ها برقرار کرد و
یکجا با آنها در جبهات جنگی اسالمی مناطق
جنوب کابل پوشش گرفت" .دسته "...در تهیۀ
مسودۀ برنامۀ "سازمان انقالبی زحمتکشان
افغانستان" (سازا) یکجا با "سازمان اخگر" سهم
گرفت ،ولی این کار بجایی نرسید و "سازمان"
مورد نظر تشکیل نگردید" .دسته "...در
پاکستان محدودتر و معدود تر گردید و سرانجام
پس از چند سال ابراز وجود درانجا کام ً
ال منحل
گردید و از میان رفت .انحالل این تشکیالت نیز
هیچگاهی اعالم نگردید.
"فرقۀ انقالبی جوانمردان خراسان" در یک
سطح محدود محلی در نبرد علیه رژیم کودتای
 7ثور مستقالنه سهم گرفت ،اما به سـرعت
فعالیت های جنگی اش در مـحـل ضربه خـورد
و ناچار شد مـرکـز فعالیت های سـیاسی و
تشکیالتی اش را به شهر کابل انتقال دهد.
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"فرقۀ انقالبی جوانمردان خراسان"
که در " کمیتۀ تدارک برای تشکیل
حزب کمونیست افغانستان" در
پهلوی "سازمان اخگر" سهم
گرفت ،برای مدتی تحت تاثیر خط
دگمارویزیونیستی خواجی یی آن
سازمان به دگمارویزیونیزم غلطید.
سپس و بازهم تحت تاثیر سنتریزم
"سازمان اخگر" ،مائوتسه دون
را مارکسیست -لنینیست کبیر
دانست ،ولی "اندیشۀ مائوتسه دون"
را نپذیرفت و بقایای آن با همین
موضعگیری در تشکیل "امال" سهم
گرفتند .سرانجام فرد باقیمانده از
"فرقه "...با پذیرش "اندیشۀ مائوتسه
دون" در سال " ،1366امال  -بخش
مائوتسه دون اندیشه" را تشکیل
داد ،به برآمد نوین کمونیستی کشور
پیوست ،عضو "کمیتۀ انسجام و وحدت
جنبش کمونیستی افغانستان" گردید
و در تشکیل "سازمان کمونیست های
انقالبی افغانستان" سهم گرفت.

مـطـالـبـی در مـورد رفـیـق اکـرم یـاری در زمـان مـریـضـی اش
رفیق زنده یاد اکرم یاری نه تنها در
دورۀ رهبری ایدیولوژیک -سیاسی
و تشکیالتی سازمان جوانان مترقی
بلکه حتی در دورۀ بعد از مبتال شدن به
مریضی جانکاه ،که دیگر توان پیشبرد
مبارزۀ مداوم سازمانی را از وی سلب
شده بود و دیگر تشکیالت سازمانی ای
تحت رهبری نداشت ،نیز مدافع پیگیر
اصولیت های مارکسیستی – لنینیستی
– مائوئیستی (آنروز اندیشۀ مائوتسه
دون) بود .درینجا به عنوان نمونه به
چند مورد از این پافشاری رفیق روی
اصولیت های مبارزاتی مائوئیستی در
سال های دهۀ پنجاه خورشیدی اشاره
می نماییم.

موضعگیری استوار در
مورد ضرورت تشکیل
حزب کمونیست:
«  ...برای آنکه بتوان تمام زحمتکشان
همۀ ملیت های تحت ستم و ملیت
حاکم را در یک اردوگاه واحد جهت
یورش موفقانه بر پایگاه ارتجاع
یعنی سیستم فیودالی – بروکراتیک
نظامی مرکزی متحد ساخت و برای
آنکه بتوان از همۀ انواع اجحافات
و ستمگری ها و فسادهای سیستم

فیودالی -بروکراتیک نظامی سیل واحدی را به
جریان انداخت و برای آنکه بتوان انواع گوناگون
نارضایتی های خورد و بزرگ را در یک مسیر
واحد جهت پیروزی انقالب دموکراتیک توده یی
متحد نمود – برای همۀ این ها الزمی است ستاد
فرماندهی واحد انقالبی ،با انضباط و دانشمند
در وجود حزب واحد کمونیست سرتاسری
افغانستان را تاسیس نمود».
«  ...ولی در بارۀ فعالیت در شهرها نیز بایستی در
میان کارگران و روشنفکران به تشکیل دسـته
های کوچک دارای شـعور عالی سـیاسـی
اهمیت درجه اول قایل شـد ،زیرا تشـکـیـل
حزب کمونیسـت در ابتدای وحله فقط می تواند
از این راه صورت گیرد» ...
این جمالت در سال  1356به رشتۀ تحریر در
آمده است ،یعنی موقعی که رفیق اکرم یاری در
واقع تنها است و از داشتن یک نیروی تشکیالتی
محروم .اما در آن سال و سال بعد -یعنی آخرین
سال های عمر رفیق  -وی همچنان بر روی
اصولیت مبارزه در راه تشکیل حزب کمونیست
افغانستان پافشاری می نماید .این پافشاری
روی مبارزه در راه تشکیل حزب کمونیست
افغانستان بخصوص آن وقتی درخشش حقیقی
اش را نشان می دهد که در تقابل با طرح جبهوی
"سرخا" مورد مطالعه قرار گیرد .همان طوری
که قب ً
ال گفتیم ،خط " سرخا" را باید تداوم همان
خط ناسالمی تلقی کرد که بعد از مریضی و کنار
رفتن رفیق زنده یاد اکرم یاری از رهبری سازمان
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جوانان مترقی بر آن سازمان حاکم
گردید .عناصر و نیروهای اپورتونیست
مخالف رفیق زنده یاد مداوم ًا سعی
کرده اند و می کنند که رفیق اکرم را
با حاملین این خط در یک ردیف قرار
دهند تا بتوانند حمالت شان علیه وی
را توجیه نمایند.
انحراف جبهوی "سرخا" انحرافی بود
که دامنۀ گسترده ای داشت و اکثریت
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نیروهای منسوب به جریان را در سال
های  1356و  1357و سال های بعد در
خود فرو برده بود .در چنان وضعیتی
تکیه روی اصل مائوئیستی مبارزه در
راه تشکیل حزب کمونیست افغانستان
که رفیق اکرم یاری مشعلدار استوار
آن بود ،یک نکتۀ اساسی در تداوم خط
انقالبی اصولی سازمان جوانان مترقی
و همچنان تکامل آن نسبت به زمان
رهبری رفیق بر سازمان محسوب می
گردد.

مدافع استوار برپایی جنگ
توده یی طوالنی:
«  ...عمده ترین نیروی انقالب به
رهبری ایدیولوژی م .ل .ا .دهقانان می
باشد .ازینجا بر می آید که مرکز فعالیت
های انقالبی در دهات است .ولی از
سوی دیگر پایان بودن شعور سیاسی
دهقانان تا مدت نسبتا درازی سبب
آن می شود که جریان سیاسی واقعی
انقالبی نتواند برآمد مهم آشکاری
داشته باشد .چون بروکراسی نظامی
بر سازمان جاسوسی مخفی و پولیس
نیرومند متکی است ،لذا شکل عمدۀ
فعالیت سیاسی فقط می تواند شیوۀ
مخفی کاری و سازمان دادن دهقانان
در انواع اتحادیه ها و تشکل نامرئی
نیروی مسلح در میان ایشان باشد،
زیرا دولت مسلح را فقط می توان با
خلق مسلح پاسخ گفت .ازینرو دهات و
شیوۀ مخفی کاری و مسلح کردن توده
های دهقانی انعکاس فعالیت های حزب
کمونیست است».
این موضعگیری رفیق زنده یاد نیز
تداوم خط انقالبی سازمان جوانان
مترقی و تکامل آن نسبت به زمان
رهبری رفیق بر سازمان محسوب می
گردد.
عالوت ًا این موضعگیری نمونه ای از یک
موضعگیری انقالبی مائوئیستی است.
وی به شـرکت در کودتای جنرال سید
میر احمد شاه دعوت شده بود ،اما
این دعوت را نپذیرفته بود .رفیق به
فرستادۀ کودتاگران گفته بود که:
« من به راه کودتا باور ندارم .کودتا راه
اساسی سرنگونی دولت نیست .راهی را
که برگزیده اید مورد تائید من نیست.
فقط و فقط از طریق برپایی جنگ توده
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یی طوالنی است که می توان دولت موجود را به
معنی واقعی کلمه سرنگون ساخت و دولت نوین
بجای آن به وجود آورد .من نمی توانم با شما
همکاری نمایم» .

این موضعگیری رفیق زنده یاد اکرم یاری نیز در
تناقض با موضعگیری عملی "سرخا" مبنی بر
شرکت در کودتای نظامی مذکور داشت.

تمرکز روی فعالیت های
مبارزاتی روستایی:
« علت اسـاسـی از هم پـاشـیـدن جـریـان
شـعله جای باز نکردن آن در دهات بود...
دهقانان بالفعل نیروی مهم تولیدی کشور اند.
اساس اقتصاد جامعۀ افغانی زراعت و مالداری
است .ولی در میان دهقانان سموم مذهبی و
عنعنات پوسیدۀ قبیلوی و پاتریارکال و عدم
سواد ابتدایی وجهۀ ممیزه است .باید درین دیوار
به اصطالح عظیم کهن رخنه کرد و جای پای باز
نمود .بدون این کار سرنوشت هر جریان ولو هر
قدر انقالبی باشد ،پوچی است» .
این موضعگیری رفیق زنده یاد نیز نسبت زمان
رهبری وی بر "سازمان جوانان مترقی" متکامل
تر بوده و تداوم تکاملی همان خط محسوب می
گردد.

نفی مساعدت های ارتجاعی-
امپریالیستی:
کودتای هفت ثور و به دنبال آن تجاوز قوای
سوسیال امپریالیزم شوروی به کشور مقاومت
وسیع سرتاسری در کشور را برانگیخت .روشن
بود که این مقاومت صرفا مقاومت برخاسته از
حرکت های خودبخودی توده های مردم و حرکت
آگاهانۀ نیروهای سیاسی طیف های مختلف چپ
نبود .درین میان نیروهای ارتجاعی به حمایت
ارتجاع منطقه و امپریالیزم غرب نیز دست اندر
کار شده و با استفاده از زمینه های مساعد در
میان اهالی کشور بال و پرش را گسترانید.
به جرئت می توان گفت که اکثریت قریب به
اتفاق نیروهایی که ادعای ضدیت با ارتجاع
و امپریالیزم را داشتند در طول سال های بعد
از " 7ثور" و "  6جدی" نظرا ً و عم ً
ال دنباله
رو نیروهای ارتجاعی وابسته به امپریالیزم
غرب گردیدند .انحرافی که متاسفانه تا هنوز
هم سخت جانی نشان می دهد .دلخوشی به
پیشکش های ارتجاعی و امپریالیستی و مجذوب
مساعدت های مسموم کنندۀ محافل و نهادهای
مربوط به امپریالیزم شدن ،یکی از شاخص های
اصلی این انحراف است که هنوزهم به نحو بسیار
گســترده ای عمل می نماید.
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بگذارید درین میان بازهم به
موضـعـگـیـری اصـولـی نمونه وار
رفیق اکرم یاری رجوع نماییم .در سال
 1357پس از آنکه وی یکبار برای مدتی
از زندان رژیم آزاد گردید ،نمایندگانی
از یک محفل خارجی دوبار به مالقات
وی آمدند و با دلسوزی در مورد
خطرناک بودن موقعیت وی در داخل
کشور صحبت کرده و او را به خارج از
کشور دعوت کردند و گفتند که بخاطر
پیشبرد مبارزه علیه رژیم هرگونه
مساعدتی در اختیار وی قرار خواهند
داد .پیشنهاد وسوسه برانگیزی بود،
وسوسه ای که بسیاری در مقابل آن
سپر انداختند و بطرف مساعدت های
ارتجاعی و امپریالیستی جذب شدند.
اما رفیق اکرم یاری در مقابل این
پیشنهاد عکس العملی از خود نشان
داد که فقط و فقط یک مائوئیست
صدیق و استوار می تواند نشان دهد.
وی به نمایندگان محفل متذکره با
صراحت یک انقالبی اصیل گفت که:
« مـا و شـمـا در اسـاس از لحاظ
فکری و سیاسـی در دو راه مختلف
و متضاد روان هستیم .مسایل را
آنطوریکه شما فکر می نمایید من فکر
نمی کنم .شما نمی توانید مساعدت
های مورد خواست مرا برایم فراهم
سازید .مسـاعـدت هایی که شما در
اختیار دارید به درد کاری که من می
خواهم انجام دهم نمی خورد».
به این ترتیب وی مجذوب مساعدت
های پیشنهاد شده نگردید و آن را
رد کرد .این رد البته برای وی آسان
نبود بلکه به قیمت جانش تمام شد .اما
اصولیت انقالبی چیزی نیست که برای
یک انقالبی مائوئیست اصیل فدای
مصالح و منافع فردی و حفظ حیات و
زندگی شخصی گردد.
با تاسف باید گفت که موضعگیری
های اصولی مائوئیستی فوق الذکر
در آن زمان به دلیل عدم موجودیت
یک تشکیالت انقالبی تحت رهبری
رفیق نتوانست در عمل پیاده گردد.
این موضعگیری ها صرف ًا می توانست
در محدودۀ فعالیت های آموزشی نه
چندان منظم یک محفل محلی بچرخد
و یا در صفحات کتابچه های یادداشت
بصورت خصوصی تحریر و بایگانی
شود .در واقع موضعگیری های متذکره،
نه ثمرۀ یک فعالیت منظم تشکیالتی
بود و نه هم بخاطر ایجاد عاجل یک
تشکیالت منظم کمونیستی ،که در آن
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وقت از دید رفیق فقط می توانست
یک حزب کمونیست افغانستان شمول
باشد ،مطرح می گردید .به همین دلیل
در حقیقت بخاطر به چالش طلبیدن
جدی و عاجل سلطۀ بالمنازع انحرافات
بر جنبش چپ کشور فرمولبندی نشده
بود و برعالوه به دلیل ناتوانی عملی و
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مشخص ًا نبود یک تشکالت منظم قادر هم نبود
که چنین نقشی را بر عهده بگیرد .در واقع رفیق
تا آخرین روزهای حیاتش بطور کامل صحت یاب
نگردید و قادر نبود که به کار منظم سیاسی و
تشکیالتی بپردازد.
با وجود این ،رژیم کودتایی رویزیونیست و مزدور
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سوسیال امپریالیست های شوروی از
وی نگذشت و در ماه حوت سال 1357
برای بار دوم گرفتارش کرد و پس از
ماه ها نگهداری در غل و زنجیر و زیر
شکنجه ،در هفت قوس سال 1358
جانش را گرفت.

انشعابات بعدی در "سازمان رهایی افغانستان"

سـازمـان سـوسـیـالـیـسـت هـای کـارگـری:
انشعابی را که در سال  1371در
"سازمان رهایی افغانستان" اتفاق
افتاد باید یکی از مهم ترین انشعابات
به وقوع پیوسته در سازمان رهایی به
حساب آورد .این انشعاب تحت رهبری
یک تن از اعضای کمیتۀ مرکزی
آن سازمان رخداد و در ابتدا منجر
به تشکیل " اتحاد راه زحمتکش"
گردید" .اتحاد راه زحمتکش" که
خود را مارکسیست -لنینیست می
دانست و اندیشۀ مائوتسه دون را
قبول نداشت ،از همان ابتدا تحت تاثیر
افکار کمونیست های کارگری ایران
قرار داشت و به تبعیت از نمونۀ کار
آنها ،یکی از برنامه های مهم شان را
"خود مختاری هزاره جات" (مثل خود
مختاری کردستان در ایران) قرار داد
و درینمورد جزوه ای به رشتۀ تحریر
در آورده و منتشر کرد" .اتحاد راه
زحمتکش" نیز مانند "سازمان انقالبی
افغانستان" همۀ کاسه ها و کوزه ها را
بر سر رهبری جدید سازمان رهایی
یعنی رهبری بعد از مرگ داکتر فیض
می شکست و نسبت به داکتر فیض
ابراز ارادت می کرد.

و بعد از مدت کوتاهی فروپاشید .ولی گروپ
اصلی برای مدتی بنام "اتحاد راه زحمتکش" به
فعالیت هایش ادامه داد .این گروپ نیز بعد از
آنکه فرد اصلی آن به اروپا انتقال یافت و در آنجا
به "کمیتۀ افغانستان حزب کمونیست کارگری
ایران" پیوست ،از میان رفت.
"کمیتۀ افغانستان حزب کمونیست کارگری
ایران" برای تشکیل "حزب کمونیست
کارگری افغانستان" فعالیت می نمود .مدتی
بعد پروگرام تشکیل حزب کنار گذاشته شد و
بجای آن تشکیل "سازمان کمونیستی کارگری
افغانستان" در دستور آن کمیته قرار گرفت.
اما این برنامه نیز به دلیل بروز اختالفات و
انشعابات در حزب کمونیست کارگری ایران بعد
از مرگ منصور حکمت کنار گذاشته شد .پس
از انحالل "کمیتۀ افغانستان حزب کمونیست
کارگری ایران" ،پروگرام تشکیل " سـازمـان
کمونیسـتی کارگری افغانسـتان" به پروگرام
تشکیل "سازمان سوسیالیست های کارگری
افغانستان" تبدیل گردید و این سازمان
سرانجام در سال  ...در اروپا تشکیل گردید.

تا حد زیادی در مطابقت قرار دارد .به
همین جهت میان آنها مدت چند
سال مراودات و مباحثاتی برای تامین
وحدت وجود داشته که درآن کسان
دیگری بنام "فعالین مارکسیست"،
شامل یکی دو چهره از میان منسوبین
عالیرتبۀ رژیم دست نشانده ،نیز سهم
داشته اند .تا جایی که ما اطالع داریم
این تالش ها نه تنها نتیجه ای در بر
نداشته است ،بلکه درین اواخر فرد
اصلی "سازمان سوسیالیست های
کارگری "...از آن سازمان استعفا داده
و دست به تشکیل یک گروپ دیگر
در اروپا زده است .برعالوه از مدت
ها به اینطرف عالیم حیاتی سیاسی
از "چپ رادیکال" به مشاهده نمی
رسد .درین اواخر اسناد مشابه با
اسناد قبلی "چپ رادیکال" ،اما بدون
امضای گروپ مذکور ،توسط بعضی از
افراد در شهر کابل دست به دست می
گردد که نشاندهندۀ فروپاشی گروپ
مذکور است .بدین ترتیب انشعاب و
فروپاشی در میان نیوتروتسکیست
های افغانستانی شروع شده و آنها را
در معرض پراگندگی و فروپاشی کلی
قرار داده است.

گرایشات "اتحاد راه زحمتکش"
بطرف حزب کمونیست کارگری ایران
روز بروز وسیع تر می شد و همین
امر سرانجام بعد از تقریب ًا دوسال
فعالیت آن گروه ،منجر به انشعاب
در آن گردید .گروپ انشعابی خود را
" پیشمرگان هزاره" نامگزاری کرد

نظرات "سـازمان سـوسـیالیسـت های
کارگری افغانسـتان" که در اسـاس مبتنی بر
نظرات "کمونیسـت های کارگری ایران" است،
در طی چند سال گذشتۀ حیات این سازمان از
اساس فرق نکرده است .این نظرات با نظرات یک
گروپ دیگر قب ً
ال منشعب شده از "سازمان رهایی
افغانستان" که خود را "چپ رادیکال" می نامید

طوری که دیده می شود اکونومیزم
راست "گروه انقالبی "...در وجود نیو
تروتسکیست ها ،به اکونومیزم "چپ"
به اصطالح کمونیزم کارگری استحاله
شده و به این طریق ادامه یافته است.

آخرین انشعاب به وقوع پیوسته در
سازمان رهایی که سرانجام منجر به
تشکیل "سازمان انقالبی افغانستان"
گردید ،در ابتدا از لحاظ امکان
تعمیق و گسترش موضعگیری های
ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی
علیه "سازمان رهایی" و امکان کسب
قاطعیت اصولی کافی علیه آن سازمان،
مایۀ امیدواری بود .اما این سازمان

بجای اینکه مسیر مبارزه علیه سازمان رهایی
را قاطعانه تعقیب نماید و موضعگیری های اولیه
علیه سازمان رویزیونیستی متذکره را تا حد
الزم تعمیق و گسترش دهد ،بعد از درگذشت
رهبر بنیانگزارش ،به راست روی افتاده و اکنون
بجای سازمان رهایی در سطح مطبوعاتی
به مدافع اصلی داکتر فیض و اکونومیزم و
رویزیونیزم "گروه انقالبی" و "سازمان رهایی"
تبدیل گردیده و جنگ مطبوعاتی نیابتی گروه

و سازمان متذکره علیه ادامۀ خط
رفیق جانباخته اکرم یاری توسط حزب
کمونیست(مائوئیست) افغانستان و
جناح های دیگر مائوئیست کشور را
پیش می برد .برعالوه بطور آشکاری
مواضع ضد مائوئیستی در پیش گرفته
و نظرات ضد مائوئیستی اش را بطور
آشکار مطرح می نماید و در عین حال
به تبلیغات زهرآگین علیه مائوئیزم و

سـازمـان انـقـالبـی افـغـانـسـتـان:
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"سازمان انقالبی افغانستان" نه از
لحاظ ایدیولوژیک – سیاسی تا حال
توانسته است مرزبندی هایش را با "
سازمان رهایی " »...بطور واضح ،صریح
و قاطع بیان نماید و نه تا حال توانسته
است تشکیالتش را بطور روشن از آن
"سازمان" جدا و مستقل نماید.
بـرعـالوه سـازمـان مـتـذکـره در
جریان دو -سـه سال قبل چند اعالمیۀ
مشترک با یک بخش از "ساما" (
ساما -ادامه دهندگان) انتشار داد که
همه به زبان سامایی یا به اصطالح زبان
دموکراتیک بود .در انتشار این اعالمیه
های مشترک بطور واضح مشخص شده
نتوانست که آیا "سازمان انقالبی"...
ادبیاتش را به سطح زبان آزوپ سامایی
پایین آورده است یا برعکس "ساما-
ادامه دهندگان" یا بطور کلی "ساما"
را یک سازمان ملی -دموکراتیک ،و
نه کمونیستی ،می داند و اعالمیه های
مشترکی به زبان دموکراتیک با آن
سازمان انتشار می دهد؟ در هر حال به
نظر می رسد که این همنوایی نمایشی
سیاسی نتوانست مدت زیادی دوام
نماید.

طی یکی دو سال گذشته ،نه تنها "سازمان
انقالبی" اعالمیۀ مشترکی با "ساما -ادامه
دهندگان" انتشار نداده است ،بلکه بطور
کلی نیز فعالیت چندانی نداشته است .ناگفته
نماند که فعالیت های این سازمان بطور کلی
نیز تقریب ًا بصورت صد در صدی محدود و
منحصر به فعالیت های پراگندۀ نشراتی بوده
است .برعالوه" ،سازمان انقالبی" با فعالیت
های محدود و پراگندۀ نشراتی خود و علیرغم
استفاده از نام داکتر فیض ،در جلب و جذب
روابط سازمان رهایی بطور عمده موفق نبوده
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است .برعکس ،این سیاست باعث شده
است که روابط سازمان رهایی تا حد
زیادی در درون سازمان انقالبی نفوذ
نماید .اگر این وضعیت دوام نماید ،دیر
یا زود "سازمان انقالبی "...فرو می
پاشد و از میان می رود.
بنابرین عامل و حامل اصلی خط
رویزیونیستی "سازمان رهایی  "...را
باید کماکان خود این سازمان و روابط
و بقایای آن دانست و نه "سازمان
انقالبی" ."...سازمان انقالبی "...فقط و
فقط در تعمیق و گسترش موضعگیری
های ضد "سازمان رهایی "...طبق
خط مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم
می توانست زمینۀ ارتقا و گسترش
اصولی داشته باشد و نه از طریق دفاع
از گذشتۀ آن سازمان .اما وقتی چنین
مسیر اصولی ای را تعقیب نکرد بلکه
به عقب برگشت نمود و به دفاع از
گذشتۀ "سازمان رهایی "...و رهبر
بنیانگزارش دست زد ،در واقع از لحاظ
ایدیولوژیک– سیاسی مجددا ً به خط
سازمان مذکور پیوست و به آن منفعت
رساند و برعکس جلو رشد و گسترش
تشکیالتی و توده یی خود را گرفت.

انشـعـابـات بعـدی در "ســامـا"

"ساما -ادامه دهندگان" و "ساما -مرکزیت":
تسلیمی و تسلیم طلبی عمومی
"ساما" و سامایی ها در قبال اشغالگران
کنونی و رژیم دست نشاندۀ اشغالگران
کمتر از یک دهه را در بر گرفت .ولی
سرانجام مادامی که طشت رسوایی
"دموکراسی" اشغالگرانۀ امریکایی
و فساد رژیم دست نشاندۀ فیودال
کمپرادور "ضد استبداد فیودالی" به
زمین افتاد و نارضایتی های توده یی
از هر طرف بر ضد اشغالگران و رژیم
اوج گرفت ،آنها گویا بخود آمدند و
دست به موضعگیری علیه اشغالگران
و رژیم پوشالی زدند .اما اینها که در
تسلیم طلبی ها در یک وفاق کلی
باهم باقی مانده بودند ،در موضعگیری
علیه دشمن عمده و موضعگیری علیه
تسلیم طلبی های خود شان ،بر سر
اینکه چه کسانی "سخنگویان فکری"
ساما هستند ،به نفاق افتادند و دو شقه
شدند.
بخشی که خود را "ساما -ادامه
دهندگان" می خواند و ادعا دارد که
سران شان "سخنگویان فکری" ساما
هستند ،بخش دیگر را "مرکزیت

تسلیم طلب" می خواند و تمام مسئولیت های
تسلیمی ها و تسلیم طلبی های تقریب ًا یک دهۀ
گذشته را به دوش آن می اندازد .بخش مذکور
ادعا دارد که ادامۀ دهندۀ خط زنده یاد مجید
و همچنان قیوم "رهبر" است .این بخش از
پرداختن به تسلیمی ها و تسلیم طلبی های
تقریب ًا یک دهۀ گذشتۀ شان و "سکوت"
تسلیم طلبانۀ بیشتر از دو دهۀ شان می پرهیزد
و با رجزخوانی های میان تهی و الف زنانه نشان
می دهد که حتی به اندازۀ یک سر سوزن هم
روحیۀ انتقاد از خود ندارد .آنها با تمام آن
گذشته های معلوم و مشخص و نتایج نظری و
عملی منفی و انحرافی معلوم تر و روشن تر ،بر
زمین و زمان فخر می فروشند و خود را استوار
ترین رزمندگان و استوار ترین قهرمانان کشور و
مردمان کشور جا می زنند.
در مقایسه با آنها" ،مرکزیت تسلیم طلب"
متواضع تر است .این مرکزیت می پذیرد که
سال های سال در توهم حمایت از دموکراسی
و مدرنیزم امپریالیستی علیه استبداد فیودالی و
نظام قرون وسطایی ،به دشمن عمده تسلیم بوده
است ،ولی اکنون با مشاهدۀ مخالفت های توده
یی علیه اشغالگران و رژیم پوشالی تازه پی برده
است که طی این سال ها کشور در اشغال بوده و
کماکان در اشغال قرار دارد.
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مشکل اساسی هر دو بخش این است
که با تسلیمی ها و تسلیم طلبی های
شان برخورد ریشه یی و اساسی نمی
کنند و هنوز روی باقی ماندن در خط
سامایی اصرار دارند .این مشکل اساسی
باعث شده است که با گذشت چند سال
از زمان موضعگیری های شان ،هنوز
نتوانند خود را حتی در حد انتشار
دهندگان یک یا دو نشریه انسجام
بخشند" .مرکزیت تسلیم طلب" فقط
در همان اوایل موضعگیری قادر شد
دو شماره از "ندای آزادی" را منتشر
نماید ،اما بیشتر از آن نتوانست ادامه
دهد و یکبار دیگر سکوت پیشه کرد.
بخش "ادامه دهندگان" حتی تا همین
حد نیز نتوانسته است کاری انجام
دهد ،برعکس چند سال تالش کرد که
به مناسبت های مختلف اعالمیه هایی
انتشار دهد و ازین طریق خود را مطرح
نماید .اما درین اواخر چنین به نظر می
رسد که این بخش نیز یکبار دیگر به
"بی زبانی" افتاده و سکوت پیشه
کرده است.
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ســازمـان مارکسـیسـت– لنینیســت افـغـانســتان:

یکی از گروپ های قب ً
ال مربوط به
"ساما" که فع ً
ال به عنوان یک گروپ
خارج از کشور در سطح نشرات و
روابط خارجی فعالیت های معینی
دارد ،انتشار دهندگان نشریۀ "عقاب"
هستند.

این نشریه چند سال قبل و تقریب ًا
همزمان با موضعگیری های جدید هر
دو بخش ساما -مرکزیت و ساما -ادامه
دهندگان ناگهان و بطور غیر مترقبه در
صفحات انترنیت ظاهر شد و خود را
ارگان نشراتی "سازمان مارکسیست-
لنینیست افغانستان" خواند" .نشریه"
ادعا کرد که "سازمان مارکسیست-
لنینیست افغانستان" در سال 1358
در داخل افغانستان تشکیل شده و
بیشتر از سی سال عمر دارد .طبق
آن "ادعا" سازمان مذکور در "جنگ
رهاییبخش ضد سوسیال امپریالیستی
در افغانستان" سهم گرفته و قربانی
داده است و در طی بیشتر از سه دهۀ
گذشته به مبارزاتش در داخل و خارج
ادامه داده است.
نام "سازمان مارکسیست -لنینیست
افغانستان" برای اولین بار در اوایل
دهۀ  90گذشته یعنی بیست و چند
سال قبل ،در پای اعالمیۀ " کنفرانس
بین المللی چهارم احزاب و سازمان
های مارکسیست -لنینیست" ظاهر
شد .در آن موقع هیچ کسی غیر از به
اصالح "روابط" خود این "سازمان"،
اگر موجود بوده باشند ،اطالع نداشت
که این سازمان چه زمانی و توسط
چه کسانی و با کدام سوابق سیاسی
تشکیل شده است ،برنامۀ و آئین نامۀ
آن چگونه است و فعالیت هایش از
چه قرار است؟ حتی یک سند کتبی
و حتی یک مدرک غیر کتبی در مورد
این سازمان را کسی مطالعه نکرده بود
و نشنیده بود .در واقع این همزمانی
برآمد نشریۀ "عقاب" و "ساما -ادامه
دهندگان" بود که حقایق در مورد
"سازمان مارکسیست -لنینیست
افغانستان" را برمال کرد و روشن
ساخت که این کار جعلکارانۀ تاریخی
به رهبر بعد از "رهبر" ساما (ولید) و
چند فرد دور و برش تعلق دارد.
اینها قبل از آنکه دست به انتشار
نشریۀ عقاب بزنند ،در جلسه ای که
برآمد "ساما -ادامه دهندگان" را
فیصله کرده بود ،شرکت نموده بودند.
در واقع یکی از کسانی که درین جلسه
" سخنگویان فکری ساما" خوانده شد
"ولید" بود .او و روابطش در "ساما"
تاریخ ًا به "خط اعالم مواضع ساما"

یعنی "خط تازه اندیشی" که وجه ممیزۀ آن
"پوشش و برآمد اسالمی" بود تعلق داشتند .اما
در کنفرانس سرتاسری و فعالیت های تدارکی
قبل از آن از "تازه اندیشان" فاصله گرفتند و
در پهلوی جناح طرفداران برنامۀ "ساما" قرار
گرفتند.

او شخص ًا بعد از کنفرانس سرتاسری ساما یکی
از افراد تحت تحقیق در کمسیون تحقیق و
بررسی تسلیم طلبی در ساما بود و به همین
خاطر یکی از سنگ اندازان در مقابل فعالیت
های این کمسیون .بعد ها روشن شد که یکی
از نمایندگان تشکیالت حوزۀ غرب "ساما" در
کنفرانس سرتاسری "ساما" یکی از خاینین
و تسلیم شدگان معروف در حوزۀ مذکور بوده
است .در واقع کمسیون تحقیق و بررسی تسلیم
طلبی در ساما تا زمان موجودیت و فعالیت خود
فقط بصورت ناچیزی توانست در جریان وقایع
تسلیم طلبانه در تشکیالت حوزۀ غرب ساما
قرار بگیرد .آنچه امروز در بارۀ این وقایع می
دانیم ثمرۀ زمان فعالیت های حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان در زون غرب کشور
است.
"ولید" طرح "رهبر" در مورد انعطاف
ایدیولوژیک در مقابل رویزیونیست های حاکم
بر چین را پذیرفت و مدافع آن طرح گردید.
برعالوه او در اولین جلسۀ کمیتۀ مرکزی منتخب
کنفرانس سرتاسری ساما به عنوان معاون منشی
عمومی کمیتۀ مرکزی ساما انتخاب گردید و در
جریان جلسات کمیتۀ مرکزی تقریب ًا بطور عموم
بحیث منشی کمیتۀ مرکـزی کار می کرد .بنا به
تمامی این وجـوهـات" ،رهبر" بعد از آنکه در
سال  1368تصمیم گرفته بود که بطرف اروپا
عـزیـمـت نمایـد ،مسئولیت تمامی امور
سازمانی را به وی تسلیم نموده بود.
به نظر می رسد که "سازمان مـارکسیست-
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لنینیست افغانستان" یک سـازمان
فاقد برنامه سیاسی و آئین نامۀ
تشکیالتی باشد ،یا الاقل تا حال برنامۀ
سیاسی و آئین نامۀ تشکیالتی اش را
انتشار نداده است .بنابرین در مورد
خط ایدیولوژیک – سیاسی ،مشی
مبارزاتی و اصول و ساختار تشکیالتی
این سازمان نمی توان به رویت اسناد
اساسی سازمانی اش ،صحبتی به عمل
آورد .تا جاییکه صفحات "عقاب"
نشان می دهد" ،سازمان مارکسیست-
لنینیست افغانستان" خود را یک
سازمان باورمند به مارکسیزم-
لنینیزم اندیشۀ مائوتسه دون می داند
ِ
و مائوئیزم را قبول ندارد .این سازمان
در سطح فعالیت های بین المللی خود
برای چندین سال عضو "کنفرانس
بین المللی احزاب و سازمان های
مارکسیست – لنینیست" بود و در
چند کنفرانس آن شرکت کرد .مدتی
بعد از فروپاشی آن تجمع بین المللی،
در یک تجمع بین المللی دیگر بنام "
همآهنگی بین المللی انقالبی" شرکت
کرد و از چند سال به این طرف یکی از
اعضای آن است.
"کنفرنس بین المللی احزاب و سازمان
های مارکسیست -لنینیست" در واقع
یک تشکیالت منظم بین المللی نبود،
بلکه تجمعی از چندین حزب و سازمان
بود که هر چند سال بعد یکبار در یک
کنفرانس بین المللی گرد هم می آمدند
و راجع به مسایل بین المللی بحث می
کردند و نتایج بحث شان را در یک
قطعنامه منتشر می ساختند .در این
کنفرانس ها بعض ًا احزاب رویزیونیست
آشکاری مثل "اتحاد مارکسیست-
لنینیست های نیپال"یا "حزب کار
بلژیک" نیز شرکت می کردند .اما
"همآهنگی بین المللی انقالبی" حتی
در سطح کنفرانس مذکور نیز یک
تجمع بین المللی کمونیستی نیست،
بلکه در واقع یک جبهۀ بین المللی
است و در آن حتی گروپ هایی مثل
"ساما -ادامه دهندگان" نیز شرکت
دارد .اما عالوه از تشکالتی مثل
ساما -ادامه دهندگان ،بعضی از احزاب
رویزیونیست ،مثل رویزیونیست
های هندی نیز در آن شرکت دارند
و " سازمان مارکسیست -لنینیست
افغانستان" بخود حق می دهد که به
دلیل همین بافت جبهه یی "همآهنگی
بین المللی" با رویزیونیست های
مذکور مراوده و تماس و رفاقت داشته
باشد.
"سازمان مـارکـسیست -لنینیسـت
افغانـسـتان" با وجودی که اندیشۀ
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مائوتسه دون را قبول دارد ،اما خود
را مارکسیست -لنینیست – مائوتسه
اندیشه نمی داند ،بلکه از جملۀ
مارکسیست -لنینیست های مائوتسه
دون اندیشه محسوب می نماید.
اینگونه دید در مورد اندیشۀ مائوتسه
دون در گذشتۀ جنبش چپ افغانستان
نیز وجود داشته است .مث ً
ال در درون
"سرخا" ،حداقل بعضی از افراد
لنینیزم اندیشۀ
عبارت "مارکسیزم-
ِ
مائوتسه دون" (با کسر م لنینیزم)
را به کار می بردند که مفهوم آن با
عبارت "مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ
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مائوتسه دون" فرق داشت .برعالوه "سازمان م
ل افغانستان" بعض ًا صرف عبارت مارکسیزم-
لنینیزم را به کار می برد .در نوشته های "سرخا"
نیز بعض ًا فقط از عبارت "مارکسیزم -لنینیزم"
استفاده می شد.
"سازمان م ل افغانستان" در مورد تضاد عمده و
تضاد اساسی دچار اغتشاش است و هر دو تضاد
را یکی می داند و در این مورد دید مائوئیستی
و حتی دید مائوتسه دون اندیشه ندارد .مث ً
ال در
شرایط افغانستان برخالف دید مائوئیستی که
تضاد با دشمن اشغالگر را تضاد عمده محسوب
می نماید ،از عمده بودن تضاد با امپریالیزم و
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ارتجاع در مجموع صحبت می نماید.
اینگونه برخورد به دشمن عمده و
دشمن غیر عمده نه تنها از لحاظ
فلسفی یک دید نادرست ،انحرافی
و ضد مائوئیستی است و نشان می
دهد که سازمان مذکور دید روشنی
از تکامل فلسفۀ مارکسیزم -لنینیزم
توسط مائوتسه دون ندارد ،بلکه از
لحاظ سیاسی نیز در واقع بقایای همان
دید تسلیم طلبانۀ سال های قبلی ساما
در قبال اشغالگران و رژیم پوشالی
است.

جـنـبـش نـویـن کـمـونـیـسـتـی افـغـانـسـتـان

پیدایش جنبش نوین کمونیستی افغانستان در واسط دهۀ  60خورشیدی:
جنبش نوین کمونیستی افغانستان در
اواسط دهۀ  60خورشیدی سر بلند کرد.
این جنبش از لحاظ داخلی عکس العمل
کمونیستی در مقابل خط های انحرافی
مسلط بر سازمان های چپ کشور در
طول دهۀ پنجاه و نیمۀ اول دهۀ شصت
و شرکت آنها در جنگ مقاومت ضد
سوسیال امپریالیستی بر اساس خط
های انحرافی مذکور و شکست تقریب َا
کلی آنها در جریان سه سال اول این
جنگ بود.
از لحاظ بین المللی ،سر بلند کردن این
جنبش با ت ُاثير پذيري و الهام از مواضع
جنبش کمونیستی بین المللی ،مشخصا
جنبش انقالبی انترناسـیونالیسـتی،
در جذب روشـن و اصـولي
تجـارب انقـالب كبير فـرهـنگي
پـرولـتـاريايي چين و در موضعگيري
و مبارزۀ قاطع عليه رويزيونيزم چيني
و خوجه يي رقم خورد.
از لحاظ تاریخی ،جنبش نوین
کمونیسـتی ،احیاء کننده ،میراث
دار و تکامل دهـنـدۀ خـط
مائوئیسـتـی ای بود که جنبش
کمونیستی (مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی) افغانستان را در اواسط
دهۀ چهل شمسی پایه گزاری نمود.
بهتر است این مسایل را مختصرا ً مورد
دقت و ارزیابی قرار دهیم:
 – 1با کنار کشیده شدن اجباری
رفیق زنده یاد اکرم یاری از رهبری و
فعالیت های سازمان جوانان مترقی
در سال  1350و مسلط شدن انحراف
پاسیفیستی بر سازمان مذکور ،دیگر آن
سازمان مدافع اصولیت های مائوئیستی
در مقابل خط های انحرافی سنتریستی،
آوانتوریستی و اکونومیستی نبود ،بلکه

انحرافی همچون انحرافات سایر جناح ها بر آن
مسلط گردید .این سلطۀ بالمنازع انحرافات بر
جنبش چپ کشور از همان سال تا اواسط دهۀ
شصت خورشیدی همچنان بحال خود باقی ماند.
در بحبوحۀ سلطۀ این انحرافات بر کل جنبش
چپ کشور بود که این جنبش با چالش عظیم
شرکت در مبارزه علیه ر ِژیم کودتای هفت ثور
و سپس مقاومت علیه اشغالگران سـوسـیـال
امپریالیـسـت مواجه گردید.

«ساما» در چند ساحۀ مشخص ،بنام
خود جنگید و مسئولیت گرفت ،ولی
حتی رزمندگان همین سازمان نیز اکثرا ً
در پوشش تنطیم های جهادی خزیدند.
اما جنگ های مستقل «ساما» نیز تحت
نام «سامای اسالمی» و زیر درفش
بیرونی اعالم مواضع اسالمی سازمان
مذکور پیش رفت و از لحاظ خطی
تفاوت اساسی با جنگ های پوششی
سایر سازمان های چپ نداشت.

طبیعی بود که این جنبش با چنین وضعیتی
نتواند با چالش متذکره برخورد اصولی و انسجام
یافته به عمل آورد .در آن زمان بنیانگزار جنبش
ما در قید حیات بود ،اما چنانچه گفتیم هم از
لحاظ شخصی و هم از لحاظ تشکیالتی در
وضعیتی نبود که بتواند راهگشا و رهنمای کل
جنبش گردد .در نتیجه ،این فقط سازمان های
موجود بودند که باید از لحاظ تیوریک و عملی
در مقابل این چالش قرار بگیرند .اما هیچ یک
از سازمان های از قبل موجود ( گروه انقالبی
خلق های افغانستان که بعدا ً سازمان رهایی
افغانستان نامیده شد ،سازمان رهاییبخش خلق
های افغانستان (سرخا) و سازمان مبارزه برای
تشکیل حزب کمونیست افغانستان (اخگر) )
و سازمان های نوتشکیل ( سازمان آزادیبخش
مردم افغانستان (ساما) ،سازمان پیکار برای
نجات افغانستان ،سازمان انقالبی وطنپرستان
واقعی (ساوو) و بخش های مختلف عیاران)
نتوانـسـتـنـد درفـش جـنـگ انـقـالبـی
تحـت رهبـری کمونیستی را در میدان کارزار
جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی
برافرازند.

برعالوه ،این جنگ ها چه در سطح کل
جنبش و چه حتی در سطح سازمان های
مشخص بصورت منظم و سازمانیافته
پیش نرفت و پراگندگی و تشتت
عملیاتی خصیصۀ مشترک تمامی
آنها بود ،حتی خصیصۀ جنگ های به
اصطالح مستقل سامایی .در نتیجه،
تمامی این سازمان ها تا آخر سال
 1360خورشیدی بطور عمده در میدان
های جنگ شکست خوردند و نیروهای
شان عمدت ًا به پاکستان و ایران عقب
نشینی نمودند و از آنجاها نیز در سال
های بعد اکثرا ً راه کشورهای غربی را در
پیش گرفتند .البته بقایای جنگجویان
این سازمان ها قسم ًا تا سالیان متوالی
در بعضی از مناطق کشور زیر پوشش
اسالمی تنظیم های جهادی باقی
ماندند ،اما این «چپ» بعد از سال 1360
بطور کلی از میدان های جنگ تصفیه
شده در نظر گرفته می شد و دیگر یک
جناح جنگی قابل محاسبه نبود.

مسلمان نمایی ،جمهوری اسالمی بازی ،پوشش
و برآمد اسالمی و حتی طرفداری از انقالب
اسالمی ،نتیجۀ منطقی چنین وضعیتی بود .همۀ
سازمان ها ،از «اخگر» گرفته تا سازمان رهایی،
فعالیت های جنگی شان را در پوشش جبهات
تنظیم های جهادی پنهان کردند و بنام مجاهدین
اسالمی تنظیم های جهادی جنگیدند .تنها

محیط پشت جبهه در پاکستان و ایران،
برای افراد و حلقاتی از چپی های
افغانستان که در این محیط تجمع کرده
بودند ،علیرغم مشکالت اقتصادی،
خانوادگی ،اجتماعی و تا حدی
فرهنگی ،از یکجانب فرصت های زیادی
برای مطالعه و جروبحث به وجود آورد
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و از جانب دیگر روابط نسبت ًا گستردۀ
بین المللی با جنبش کمونیستی بین
المللی .این وضعیت باعث گردید که
کمبودهای معرفتی و عقب ماندگی
های تیوریکی آنها در طی چند سال تا
حد زیادی رفع گردد .در نتیجه برای
بخشی از این افراد و حلقات این زمینه
مساعد گردید که با دید نسبت ًا وسیع
تر کمونیستی به شکست های شان
بنگرند .درین میان از همه مهم تر جنگ
خلق جاری در پیرو و بطور کل فعالیت
های جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
بود که توانست یک منبع الهام بین
المللی اصولی برای همۀ آنها محسوب
گردد و بخش هایی از آنها را سمت و
سوی نسبت ًا اصولی بدهد.
 – 2پیشگامان ما و در پیشاپیش
آنها رفیق زنده یاد اکرم یاری،
در زمان تاسیس سازمان جوانان
مترقی ،توانستند نبض اصولی جنبش
کمونیستی بین المللی را دریابند و با
تاثیر پذیری از مواضع ضد رویزیونیستی
و ضد سوسیال امپریالیستی حزب
کمونیست چین ،جنبش مائوئیستی
افغانستان را بنیانگزاری نمایند .اما
همین جنبش متاسفانه نتوانست در
موقع مناسب به جذب روشن و اصولی
تجارب انقالب فرهنگی پرولتاریایی
چین موفق گردد .اسناد تمامی جناح
های چپ ،به شمول اسناد «سرخا» و
حتی یادداشت های بجا مانده از رفیق
زنده یاد اکرم یاری ،نشاندهندۀ آن
است که جذب روشن و اصولی تجارب
انقالب فرهنگی پرولتاریایی چین و
بطور مشخص درک «تیوری ادامۀ
انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا» ،تا
نیمه های دهۀ شصت برای جنبش چپ
کشور ما ممکن نگردیده بود .این امکان
از لحاظ تیوریک ،فقط پس از پیوند با
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی برای
جنبش کشور ما به وجود آمد و توسط
افراد و حلقات معینی محکم بدست
گرفته شد.
برعالوه با تاسف باید گفت که جنبش
کشورما ،مرتبط با کمبود ذکر شدۀ
فوق ،در موضعگیری علیه رویزیونیزم
چینی و همچنان دگما رویزیونیزم
خوجه یی نیز دیر عمل کرد« .گروه
انقالبی »...و به ادامۀ آن «سازمان
رهایی» از یکجانب و «سازمان اخگر»
از جانب دیگر ،یکی به طرفداری از
رویزیونیزم چینی و دیگری در مخالفت
علیه آن ولی از موضع خوجه یی،
موضعگیری کردند .اما سایر گروه ها
ترجیح دادند که درین مورد عموم ًا
سنتریزم پیشه کنند .از جمله ،اسناد
«سرخا» و حتی آخرین یادداشت های
رفیق زنده یاد اکرم یاری در سال

دوره چهارم			

 ،1356در مورد موضعگیری علیه رویزیونیزم
چینی ساکت ماندند .موضعگیری سنتریستی
در مورد رویزیونیزم خوجه یی نیز همین گونه
بود .البته رویزیونیزم خوجه یی نتوانست
طرفدار قاطع پیدا نماید ،چرا که «سازمان
اخگر» نیز از پشتیبانی آن دست کشید و به
سنتریزم غلطید ،اما «سازمان رهایی» در راه
رویزیونیستی پشتیبانی از رویزیونیزم چینی ،تا
هم اکنون ناپشیمان باقی مانده است .بهر حال
زمینۀ جدی برای بحث روی رویزیونیزم چینی
و دگما رویزیونیزم خوجه یی و موضعگیری علیه
آنها نیز پس از مطالعۀ اسناد جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی برای جنبش کشور ما به وجود
آمد و توسط افراد و حلقات معینی بطور اصولی
جذب گردید.

اما موضعگیری های اتخاذ شده علیه تبارزات
خط های انحرافی در فعالیت های جنگی شرکت
در جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی و
پشتوانۀ بین المللی این خط های انحرافی در حد
خود محدود باقی نماند و نمی توانست محدود
باقی بماند .این موضعگیری ها در واقع از لحاظ
مضمون ایدیولوژیک -سیاسی خود توانست احیا
کنندۀ خط اصولی مائوئیستی ای گردد که در
دهۀ چهل خورشیدی موجد و بنیانگزار جنبش
کمونیستی مائوئیستی افغانستان گردیده بود
ولی پس از آن برای مدت یک و نیم دهه نه
سخنگویی داشت و نه هم توان تشکیالتی و
قدرت عمل.
در طول دهۀ پنجاه و نیمۀ اول دهۀ شصت،
خط های انحرافی به تصور خودشان آنچنان
خط اصولی را دفن کرده بودند که کسی جرئت
سخن گفتن از آن خط و احیای آن را نداشت.
وقتی برای اولین بار در نیمه های دهۀ شصت
خورشیدی از خط بنیانگزار جنبش کمونیستی
مائوئیستی کشور صحبت به عمل آمد و از آن
خط دفاع گردید ،کسانی از منحرفین ،این کار
را «کاه کهنه به باد دادن» خواندند و «مدافعین
جدید» را «احمق های سیاسی» شمردند.

«مدافعین جدید» صرف ًا به احیای خط اصولی
قناعت نکردند ،بلکه خود را میراثدار آن خط
نیز اعالم کردند ،چرا که فقط بدین صورت
ممکن بود یک احیای حقیقی در کار باشد.
برعالوه «مدافعین جدید» صرف ًا به میراثداری
اکتفا نکردند ،بلکه خط اصولی اولیه را در شرایط
جدید دو دهه بعد از زمان ایجاد جنبش ما ،از
طریق جذب تجارب مبارزاتی مثبت گذشتۀ
جنبش کمونیستی و چپ کشور و تجارب مثبت
جنبش کمونیستی بین المللی ،مشخص ًا جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی به طرف تکامل بیشتر
نیز سوق دادند.
البته مرزبندی های ایدیولوژیک -سیاسی و
تشکیالتی در رابطه با سه مسئلۀ مطرح شده
در فوق به یکبارگی شکل نگرفتند و به پختگی
نرسیدند ،بلکه از زمان شکل گیری اولیه تا
زمان نضج گیری پیشرفتۀ نسبی ،در یک مسیر
پر فراز و نشیب و مملو از پیچ و خم های زیاد
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و نسبت ًا طوالنی طی طریق کردند
تا به تدویر کنگرۀ وحدت جنبش
کمونیستی (مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی) افغانستان و تاسیس حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان
رسـیدند و به ادامۀ آن مسیر مبارزاتی
ده سال گذشته را پیمودند.
جنبش نوین کمونیستی افغانستان ،در
نیمه های دهۀ  60خورشیدی ،در چهار
بخش عرض وجود نمود:
 –1کمیتۀ تبلیغ و ترویج مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون.
 –3هستۀ انقالبی کمونیست های
افغانستان.
 –3مواضع نوین سازمان پیکار برای
نجات افغانستان.
 –4اتحاد مارکسیست – لنینیست
های افغانستان – بخش مائوتسه دون
اندیشه.
در سال های بعد و در دور دیگری از
جنبش وحدت طلبانۀ مائوئیستی،
گروپ های دیگری از قبیل «اتحاد
انقالبی کارگران» « ،سازمان پیکار -
اصولیت انقالبی پرولتری» و « هستۀ
مائوئیستی اروپا» نیز به عنوان بخش
های دیگری از جنبش نوین کمونیستی
در افغانستان برآمد کردند و یا
برآمدهای قبلی شان وضوح بیشتری
یافت.
کمیتۀ تبلیغ و ترویج مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون در
بهار سال  1365از طریق انتشار اولین
شماره از نشریۀ «شعله» موجودیت
خود را اعالم نمود .جریدۀ «شعله» که
ارگان نشراتی کمیتۀ تبلیغ و ترویج
مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه
دون بود ،طی چند سال منظم ًا منتشر
شد و وظیفۀ تبلیغ و ترویج م ل م را
بصورت انسجام یافته انجام داد .این
کمیته توسط رفقایی تشکیل گردید که
روابط نسبت ًا طوالنی قبلی با منسوبین
امریکایی و ایرانی جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی داشتند و با خط
و مشی «جاا» از نزدیک آشنا بودند.
رفقای مذکور گرچه قبل از تشکیل
کمیتۀ تبلیغ و ترویج م ل م از لحاظ
پیوند های تشکیالتی به هیچ سازمانی
از سازمان های چپی آن زمان مربوط
نبودند ،ولی رویهمرفته روابط نزدیکی
با سازمان مبارزه برای رهایی طبقۀ
کارگر (اخگر) و بخصوص «اتحادیۀ
عمومی محصالن و پناهندگان افغانی
در خارج از کشور» یعنی تشکیالت
دموکراتیک تحت رهبری سازمان
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مذکور داشتند و فعالیت های مشترکی
را با آن اتحادیه پیش می بردند .این
رفقا قبل از تشکیل کمیتۀ تبلیغ و
ترویج م ل م در چوکات «اتحادیۀ ملی و
دموکراتیک آوارگان افغانی در امریکا»
به فعالیت دموکراتیک می پرداختند.
اتحادیۀ مذکور تحت رهبری سازمان
اخگر قرار نداشت ،ولی با «اتحادیۀ
عمومی محصالن و پناهندگان افغانی
در خارج از کشور» ،که بطور عمده در
اروپا فعالیت می نمود ،از نزدیک رابطه
و همکاری داشت.
هستۀ انقالبی کمونیست های
افغانستان ،در اثر وحدت میان «بخش
غرجستان ساما» و چند شخصیت
منفرد که قب ً
ال بخاطر مشکالت خطی
ساما با آن سازمان قطع رابطه کرده
بودند ،در اوایل بهار سال 1365
تشکیل گردید و از طریق یک اعالمیه،
موجودیت خود را اعالم نمود .بخش
غرجستان ساما یک بخش انشعابی
از ساما بود که در خزان سال 1364
خورشیدی به دلیل اختالفاتی که با
جناح تحت رهبری قیوم «رهبر» در
موضعگیری علیه تسلیم طلبی ملی
در ساما در قبال اشغالگران سوسیال
امپریالیست و رژیم مزدور آنها و برقرار
شدن روابط با رویزیونیست های بر سر
قدرت در چین توسط جناح مذکور،
پیدا نموده بود از ساما انشعاب کرد و
مبارزاتی را علیه ساما پیش برد .هستۀ
انقالبی کمونیست های افغانستان
جریده ای را بنام «ندای انقالب» به
عنوان ارگان نشراتی خود به دست
نشر سپرد و از همان ابتدای نشر این
جریده اعالم نمود که مبارزه برای
تشکیل حزب کمونیست افغانستان
را در سرلوحۀ وظایف خود قرار داده
است .برآمد هستۀ انقالبی کمونیست
های افغانستان به مثابۀ یک برآمد
مبتنی بر مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ
مائوتسه دون و به حمایت از جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی ،اولین برآمد
کمونیستی اصولی در میان گروه ها و
دسته های متعدد انشعابی از ساما بود
که طی سالیان متوالی از سازمان مذکور
خارج شده بودند.
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سازمان پیکار برای نجات افغانستان برای اولین
بار در محیط پناهندگی پاکستان به تدوین
و نشر چند سند کمونیستی نسبت ًا منظم و
منسجم بر مبنای مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ
مائوتسه دون ،علیرغم مشکالت معینی که
این اسناد داشت ،دست زد .تدوین و نشر این
اسناد یک تکامل مثبت در حیات این سازمان
بود .سازمان پیکار برای نجات افغانستان قبل از
اعالم موجودیت «اتحاد مارکسیست -لنینیست
های افغانستان» دعوت شده بود که در تشکیل
«امال» سهم بگیرد .اما سازمان مذکور بخاطر
اختالفاتی که بر سر عدم پذیرش اندیشۀ
مائوتسه دون توسط دعوت کنندگان با آنها
داشت ،دعوت آنها را رد نموده و در تشکیل
«امال» سهم نگرفت .امالیی ها در واقع در عکس
العمل علیه همین حرکت سازمان پیکار ،شمارۀ
پنجم «جرقه» ارگان تیوریک -سیاسی «امال»
را به بحث در مورد سازمان پیکار برای نجات
افغانستان اختصاص دادند و در واقع به یک
نوع تبلیغات منفی غیر سازنده علیه سازمان
مذکور دست زدند .سازمان پیکار علیه جرقۀ
شماره پنجم عکس العمل شدید نشان داد
و رساله ای در رد تبلیغات منفی امال در سال
 1366منتشر نمود .درین رساله ،سازمان پیکار
برای نجات افغانستان برای اولین بار از جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی و جنگ خلق در پیرو
بطور صریح و روشن حمایت به عمل آورد و بدین
ترتیب مواضع نوین این سازمان بصورت نسبت ًا
صریح شکل گرفت.
«اتحاد مارکسیست -لنینیست های افغانستان
(امال) – بخش مائوتسه دون اندیشه» در اثر
انشعاب بخش «کمیتۀ تدارک برای تشکیل
حزب کمونیست افغانستان» یا بخش «فرقۀ
انقالبی جوانمردان خراسان» از امالی سنتریست
به وجود آمد« .امال» به دلیل بافت جبهوی خود
از همان ابتدایی تشکیل با مشکالت درونی
مواجه گردید .در ابتدا بر سر چگونگی پخش
«جرقۀ» شماره پنجم ،کم و بیش مشکالتی
میان دو بخش سمندر و جیحون در «امال» بروز
کرد« .جرقۀ» شماره پنجم توسط فرد مربوط به
«کمیتۀ تدارک »...در «امال» به رشتۀ تحریر در
آمده و تکثیر و پخش شده بود .بعد از آنکه این
شمارۀ جرقه ،بدست سازمان پیکار برای نجات
افغانستان افتاد و سازمان مذکور حساسیت
شدیدی علیه این تبلیغات منفی «امال» نشان
داد« ،سمندر» از پذیرش مسئولیت متن این
سند توسط «امال» و خودش خود داری کرد و

تشکیل کمیتۀ انسجام و وحدت جنبش کمونیستی افغانستان:

«کمیتۀ انسجام و وحدت» در ابتدا
بصورت یک کمیتۀ مشترک دو جانبه
میان «هستۀ انقالبی کمونیست های
افغانستان» و «کمیتۀ تبلیغ و ترویج
مارکسیزم -لنبنیزم -اندیشۀ مائوتسه
دون در راه تشکیل حزب کمونیست
افغانستان برای رهایی طبقۀ کارگر»
به وجود آمد و اعالمیۀ آن در ماه حمل

( 1367اپریل  )1988نشر گردید .در اعالمیه
گفته شده بود که تشکیل این کمیته که در قدم
اول بخاطر ایجاد وحدت میان «هستۀ انقالبی
کمونیست های افغانستان» و «کمیتۀ تبلیغ و
ترویج م ل م  »...مبارزه می نماید ،گامی است
در جهت تشکیل حزب کمونیست افغانستان
بر مبنای مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ
مائوتسه دون و در پیوند با جنبش کمونیستی
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آن را یک اقدام شخصی نویسندۀ
سند عنوان نمود .اما مشکل جدی
میان این دو بخش در امال ،بعد از افشا
شدن موضوع ارتباط گیری «ساوو»با
سفارت چین در اسالم آباد پاکستان
توسط هستۀ انقالبی کمونیست های
افغانستان ،که حین تشکیل «امال»
از دو بخش دیگر تشکیل دهندۀ امال
مخفی نگه داشته شده بود و همچنان
تحت سوال قرار دادن چگونگی فرار
«سمندر» از مخفیگاهش و آنهم در
شرایطی که تمامی اعضای دیگر کمیتۀ
مرکزی «ساوو» توسط پولیس رژیم
مزدور دستگیر شدند ،به وجود آمد.
همزمان با بروز این مشکل جدی میان
دو بخش متذکره در «امال»« ،هستۀ
انقالبی کمونیست های افغانستان»
مبارزۀ خطی علیه «امال» را در ابتدا
توسط یک ابالغیه و سپس در صفحات
«ندای انقالب» در سطح جنبش علنی
ساخت و عالوه بر دو موضوع فوق
الذکر مربوط به «ساوو» ،روی بافت
جبهوی «امال» نیز مکث نمود .از جانب
دیگر روشن شد که «سمندر» اسناد
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را
بطور عمدی از سایر روابط «ساوو»
و روابط «امال» پنهان کرده و عمدا ً
سانسور کرده بود .تمامی این مسایل
باعث شد که مطالعۀ اسناد جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی به درون
«امال» راه یابد و تاثیرات مثبت خود را
به سرعت نشان دهد .در نتیجه« ،امال-
بخش مائوتسه دون اندیشه» به وجود
آمد و انتشار جرقۀ امالی مائوتسه
دون اندیشه ،به کمک تخنیکی هستۀ
انقالبی کمونیست های افغانستان،
شروع گردید و طی تقریب ًا یک و نیم
سال  5شماره از آن منتشر گردید.
برآمد امالی مائوتسه دون اندیشه نه
تنها یک گروپ دیگر بر گروپ های
جنبش نوین کمونیستی کشور در آن
وقت افزود ،بلکه باعث گردید که امالی
سنتریست بطور کلی از هم بپاشد و
دیگر هرگز به میدان مبارزات سیاسی
بر نگردد.
بین المللی ،مشخص ًا جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی.
سپس در ماه سرطان ( 1367اگست
 )1988یک اعالمیۀ مشترک توسط
«هستۀ انقالبی »...و «کمیتۀ تبلیغ و
ترویج »...در مورد «کمیتۀ انسجام و
وحدت» منتشر گردید که در آن وظایف

شعله جاوید		

شماره (		)4

و مسئولیت های کمیتۀ مذکور توضیح
گردیده و از سایر گروه ها و افراد
مارکسیست -لنینیست -مائوتسه
دون اندیشه دعوت به عمل آمد که به
خاطر تامین وحدت میان همۀ نیروها و
شخصیت های م ل م بخاطر تشکیل
حزب کمونیست افغانستان به کمیتۀ
مذکور بپیوندند.
«کمیتۀ انسجام و وحدت» تا اواخر سال
 1367فعالیت های خود را صرف ًا با همان
ترکیب اولیۀ دوجانبه پیش برد ،ولی در
اواخر همین سال دو جناح دیگر نیز
به این کمیته پیوستند :سازمان پیکار
برای نجات افغانستان و امالی بخش
مائوتسه دون اندیشه.
متاسفانه کمیتۀ انسجام و وحدت در
وضعیتی قرار نگرفت که بتواند جلسات
منظم چند جانبه دایر نموده و بطور
منسجم و پیگیر نتیجه گیری های
این جلسات را جمعبندی نماید .کمیتۀ
تبلیغ و ترویج م ل م در فاصلۀ بسیار
دور و در ماوراء ابحار قرار داشت و قادر
نبود زود زود تماس های مستقیم برقرار
نماید .برعالوه نه تنها به دلیل مشکالت
مربوط به جرقۀ شماره پنجم»امال»،
بلکه بنا به دالیل دیگری نیز سازمان
پیکار برای نجات افغانستان ،حاضر
نبود در جلسات رویاروی با امالی
بخش مائوتسه دون اندیشه شرکت
نماید .بنابرین کمیتۀ انسجام و وحدت
در واقع کمیته ای بود که بحث های آن
در یک رابطۀ دوجانبۀ جدا جدا میان
«هستۀ انقالبی» و « کمیتۀ تبلیغ و
ترویج»« ،هستۀ انقالبی» و «سازمان
پیکار» و «هستۀ انقالبی « و « امالی
بخش مائوتسه دون اندیشه» پیش می
رفت.
«هستۀ انقالبی کمونیست های
افغانستان» و « سازمان پیکار برای
نجات افغانستان» در ماه می 1989
(ثور )1368پنجمین سالگرد تشکیل
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی را با
انتشار یک اطالعیۀ دوجانبه و تکثیر
و انتشار وسیع اسناد «جاا» بصورت
مشترک تجلیل نمودند .ولی پس از
آن ،مباحثات و همکاری های عملی
میان «هستۀ انقالبی  »...و امالی بخش
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مائوتسه دون اندیشه سرعت بیشتری گرفت.
آنها چندین ماه برای تدوین یک «اعالم مواضع
مشترک» کار نمودند که در نتیجۀ آن هر دو
جانب با هم به وحدت رسیدند « .اعالم مواضع
سازمان کمونیست های انقالبی افغانستان» و
آئین نامۀ تشکیالتی آن در اواخر سال  1368به
تصویب رسید و سازمان مذکور اعالم موجودیت
نمود« .اعالم مواضع سازمان کمونیست های
انقالبی افغانستان» در رابطه و پیوند نزدیک با
کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و اخذ
مشوره های اصولی و مفید آن کمیته تدوین و
تصویب گردید.
«سازمان کمونیست های انقالبی افغانستان»،
پس از حزب کمونیست پیرو و حزب کمونیست
انقالبی امریکا ،سومین تشکیالت کمونیستی در
جهان بود که «مائوئیزم» را به عنوان سومین
مرحله در تکامل علم و ایدیولوژی انقالبی
پرولتری پذیرفت و در «اعالم مواضع »...خود
که حیثیت یک سند برناموی برای آن سازمان را
داشت ،بیان داشت که «مارکسیزم -لنینیزم-
مائوئیزم» را ایدیولوژی رهنمای خود می داند.

در اواسط سال  ،1369سازمان کمونیست های
انقالبی افغانستان به عضویت جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی پذیرفته شد .سازمان خواست
بدین مناسبت یک محفل تجلیلیه دایر نماید و
در عین حال پروسۀ وحدت با دو جناح دیگر
یعنی «کمیتۀ تبلیغ و ترویج »...و «سازمان
پیکار »...را از طریق تدویر یک جلسۀ سه جانبه
به جلو سوق دهد .اما چنین جلسه ای دایر شده
نتوانست« .سازمان پیکار برای نجات افغانستان»
در اعتراض علیه وحدت « هستۀ انقالبی  »...و «
امال -بخش مائوتسه دون اندیشه» در سازمان
«کمونیست های انقالبی افغانستان» و همچنان
پذیرش عضویت این سازمان در جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی تماس و رابطۀ خود را با «
سازمان کمونیست ها »...قطع کرد و در واقع
از «کمیتۀ انسجام و وحدت» بیرون رفت .اما
«کمیتۀ تبلیغ و ترویج  »...به دلیل مشکالت
تخنیکی نتوانسـت در محفل تجلیلیه شرکت
نماید ،ولی در کمیتۀ انسجام و وحدت باقی ماند
و مراودات و مباحثات میان دو طرف ادامه یافت.
پس از پذیرش عضویت «سازمان کمونیست
های انقالبی افغانستان» در جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی ،مبارزه برای تشکیل حزب
کمونیست افغانستان نه تنها توسط این سازمان
بلکه توسط « کمیتۀ تبلیغ و ترویج »...نیز جدی
تر گردید و هر دو جناح در سال  1369برای

حـزب کـمـونـیـسـت افـغـانـسـتـان:

تاسیس حزب کمونیست افغانستان در اول
می سال  11( 1991ثور  )1370یک گسست
پیشروانه از دید سنتی جنبش مائوئیستی
و کل جنبش چپ افغانستان در مورد پیش
شرط های تاسیس حزب کمونیست در یک
کشور بود .طبق این دید سنتی ،جنبش
کمونیستی در یک کشور فقط آنگاهی

حق دارد و می تواند دست به تشکیل حزب بزند که
سازمانی از انقالبیون حرفه یی ،صفوف تشکیالتی
وسیع هزارها نفری و پایۀ توده یی صدها هزار نفری
داشته باشد.
این دید نادرست در مورد تاسیس حزب و پیش شرط
های آن ،از کتاب «تاریخ مختصر حزب کمونیست
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تدوین مسودۀ برنامۀ حزب کمونیست
افغانستان کوشیدند و مباحثات میان
دو طرف جدی گردید« .کمیتۀ تبلیغ
و ترویج  »...همزمان با طرح مسودۀ
برنامۀ حزبی پیشنهادی خود اعالم
کرد که «مائوئیزم» را پذیرفته و آن
را سومین مرحله در تکامل ایدیولوژی
کمونیستی می داند .به همین جهت
نام «کمیتۀ تبلیغ و ترویج مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون» به
«کمیتۀ تبلیغ و ترویج مارکسیزم-
لنینیزم -مائوئیزم» تغییر یافت
«سازمان کمونیست های انقالبی
افغانستان» با رد مسودۀ برنامۀ حزبی
مطرح شده توسط «کمیتۀ تبلیغ
و ترویج ،»...در خزان سال 1369
تصمیم گرفت که با تکیه بر مسوده
های مرامنامۀ حزبی و اساسنامۀ حزبی
پیشنهادی خود بطرف تدویر کنگرۀ
حزبی و تشکیل حزب کمونیست
افغانستان برود .کنگرۀ موسس حزب
کمونیست افغانستان در اول می 1991
(  11ثور  ) 1370دایر گردید و با تصویب
مرامنامه و اساسنامۀ حزب کمونیست
افغانستان ،موجودیت آن حزب را اعالم
نمود.
پس از آنکه اسناد کنگرۀ موسس حزب
کمونیست افغانستان در اختیار کمیتۀ
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و
همچنان «کمیتۀ تبلیغ وترویج م ل
م» قرار گرفت ،نمایندۀ «کمیتۀ تبلیغ
و ترویج »...چند ماه بعد از تدویر
کنگرۀ مذکور در یک جلسۀ بحثی
جدی چندین روزه با دفتر سیاسی
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست
افغانستان شرکت نمود و سرانجام با
پیوستن «کمیتۀ تبلیغ و ترویج م ل
م  »...به حزب کمونیست افغانستان
موافقه نمود .اعالمیۀ پیوستن «کمیتۀ
تبلیغ و ترویج »...به حزب کمونیست
افغانستان ،در ماه سنبلۀ سال 1370
تدوین و تصویب گردید و همزمان با
انتشار اسناد کنگرۀ آن حزب منتشر
شد .بدین ترتیب کار «کمیتۀ انسجام
و وحدت» از طریق وحدت سه جناح
از چهار جناح شامل در این کمیته در
حزب کمونیست افغانستان پایان یافت.

اتحاد شوروی» نوشتۀ استالین ،در اثر یک
برداشت ناقص قسمتی از متن آن کتاب
به وجود آمده بود .در واقع همین دید
نادرست در مورد تاسیس حزب کمونیست
بود که در زمان تاسیس سازمان جوانان
مترقی ،رفقای پیشتاز ما را به تشکیل
«سازمان» ،و نه «حزب» واداشت.
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واقعیت این است که کتاب متذکره در
مورد خصوصیات یک حزب کمونیست
واقعی صحبت می نماید ،خصوصیاتی
که باید یک حزب ساخته و پرداخته
شده داشته باشد ،و نه در مورد
پیش شرط های تاسیس یک حزب.
خصوصیات متذکره همان هایی اند که
لنین در کتاب «چه باید کرد» آن ها را
بر می شمارد .این کتاب چند سال بعد از
زمان تاسیس «حزب کارگری سوسیال
دموکرات روسیه» یعنی در سال 1901
به رشتۀ تحریر درآمد ،در حالیکه حزب
متذکره در سال  1898تاسیس گردیده
بود .لنین در زمان تاسیس «حزب
کارگری سوسیال دموکرات روسیه»
در سایبریا و در حال تبعید بسر می
برد ،ولی موقعی که از آن اطالع حاصل
کرد قاطعانه از آن حمایت به عمل آورد
و آن را یک گام تاریخی برای طبقۀ
کارگر روسیه و جنبش کمونیستی
روسیه – که آن وقت جنبش سوسیال
دموکراتیک روسیه نامیده می شد -به
حساب آورد.

چگونگی تاسیس حزب کمونیست
چین یک مثال تاریخی بسیار واضح
به حساب می آید .جنبش کمونیستی
در چین بصورت روشن از سال 1919
شروع گردید .موقعی که کنگرۀ موسس
 11نفری حزب کمونیست چین در سال
 1921دایر گردید ،مجموع کسانی که
نمایندگان شان به این کنگره فرستاده
شده بودند 57 ،نفر بودند .در آن زمان
چین کشوری دارای  450میلیون نفوس
بود.
بدین ترتیب موقعی که رفقای پیشتاز
ما در میزان سال  1344گردهم جمع
شدند تا خود را متشکل سازند ،از لحاظ
پیش شرط های تاسیس حزب فقط
یک کمبود داشتند و آن عدم آمادگی
تیوریک و در مجموع عدم آمادگی
ایدیولوژیک -سیاسی و تشکیالتی،
ناشی از یک دید نادرست در مورد
پیش شرط های تاسیس حزب ،برای
تقبل مسئولیت های مبارزاتی حزبی
بود و نه هیچ چیز دیگری .در آن زمان
مدت بیشتر از  15سال از زمان فعالیت
های محمودی و یارانش میگذشت،
مجموع کسانی که نمایندگان شان به
کنگرۀ موسس  11نفری سازمان جوانان
مترقی گردهم آمده بودند 35 ،نفر می
شدند ،از لحاظ بین المللی نیز خط
درست ضد رویزیونیزم مدرن روسی
و ضد سوسیال امپریالیزم شوروی را
اتخاذ کرده بودند و مسوده های برنامه
و آئین نامۀ تشکیالتی انقالبی را نیز به
کنگره آورده بودند .اما با وجود تمامی
این شرط ها و پیش شرط های تاسیس
حزب کمونیست ،دست به تشکیل
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حزب نزدند و سازمان جوانان مترقی را تشکیل
دادند.

کنگرۀ موسس حزب کمونیست افغانستان یک
کنگرۀ  8نفری دارای  11رای بود .به عبارت دیگر
سه فرد دعوت شده در کنگره توسط اعضای
حاضر در کنگره نمایندگی می شدند .این
کنگره توسط سازمان کمونیست های انقالبی
افغانستان ،که به عنوان یکی از اعضای جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی پشتیبانی «جاا» را با
خود داشت ،دعوت گردیده بود .مسوده های
مرامنامه و اساسنامۀ حزب کمونیست افغانستان،
که توسط کمیتۀ مرکزی سازمان کمونیست های
انقالبی افغانستان تدوین گردیده بود ،به کنگره
آورده شده بود .بعد از آنکه مرامنامه و اساسنامۀ
حزبی ،پس از تعدیالت و اصالحات الزمه ،توسط
کنگره به تصویب رسید ،یکبار دیگر موضوع
اعالم موجودیت حزب با تکیه بر مرامنامه و
اساسنامۀ تصویب شده و یا حفظ موجودیت
سازمان و ارائۀ مرامنامه و اساسنامۀ تصویب
شده به عنوان مرامنامه و اساسنامۀ پیشنهادی
سازمان برای جنبش کمونیستی م ل م کشور،
مورد بحث قرار گرفت .شرکت کنندگان کنگره
به اتفاق آراء فیصله کردند که کنگره می تواند-
و باید -موجودیت حزب کمونیست افغانستان را
اعالم نموده و مرامنامه و اساسنامۀ حزب را به
جنبش کمونیستی م ل م کشور ارائه نماید.
بالفاصله پس از این فیصله ،یکی از اعضای کنگره
در حالیکه مرامنامه و اساسنامۀ فیصلۀ شدۀ
حزب را در دست چپ خود داشت بپا خواست
و دست راست خود را روی آن اسناد گذاشت.
سپس سایر رفقای حاضر همه بپا خاستند و همه
دست روی دست همدیگر و روی اسناد اساسی
حزب گذاشتند و سوگند یاد کردند که تا پای
جان در راه تعیین شده خواهند رزمید .رقت
قلبی که پس از ادای این سوگند ،رفقای حاضر
در کنگره را فرا گرفت و همه را به گریه انداخت،
مدت چند ساعت دوام کرد و باعث گردید که در
طول این مدت ،ادامۀ کار کنگره طبق معمول از
سر گرفته نشود .این حاالت غیر معمول با ارزش
ترین حاالت برای بستن یک عهد و پیمان تا پای
جان است و انقالبیون پاکباز پرولتری بر سر آن
تا پای جان می روند و آنانی که روحیۀ انقالبی
شان را از دست بدهند ،نامردمانه بر سر آن پای
می گذارند تا جان شان را و «جهان» شان را
نجات دهند.
با وجود این ،کنگره فیصله نمود که اعالم
موجودیت حزب برای مدت  5ماه به تعویق
انداخته شود و در اوایل اکتوبر همان سال ( 13
میزان  ) 1370از طریق انتشار اولین شمارۀ ارگان
مرکزی حزب( شعلۀ جاوید -دورۀ دوم) مورد
اجرا قرار بگیرد.
قبل از آنکه موجودیت حزب کمونیسـت
افغانسـتان در مـاه مـیـزان  1370اعالم گردد
و اسـناد مربوطۀ آن انتشار یابد« ،کمیتۀ تبلیغ
و ترویج م ل م  »...نیز پس از برگزاری یک جلسۀ
بحثی چند روزه میان دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی
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حزب کمونیست افغانستان و نمایندۀ با
صالحیت آن کمیته ،به حزب پیوست
و در تشکیالت حزب ادغام گردید.
اسناد این گام پیشروانۀ وحدت طلبانه
همزمان با اسناد کنگره انتشار یافت.
عالوت ًا در سال بعدی ( )1371ناشرین
یک نشریۀ چپ در خارج از کشور
بنام «یورش» نیز به حزب کمونیست
افغانستان پیوستند.
حزب کمونیست افغانستان در طول
حیات مبارزاتی  12سالۀ خود 30 ،شماره
از ارگان مرکزی خود (شعلۀ جاوید-
دورۀ دوم) و  17شماره از نشریۀ درونی
مرکزی خود (سنگر) را برای پیشبرد
بحث های خطی درونی به دست نشر
سپرد و ده ها اعالمیه به مناسبت های
مختلف انتشار داد که بعضی از آنها
بصورت شبنامه در مناطق معینی از
پشت خط دیورند پخش گردید .عالوت ًا
دو واحد منطقه یی حزب ،یک نشریۀ
منطقوی بنام «سخندان» را در یکی
از مناطق پشت خط دیورند و نشریۀ
منطقوی دیگری را در کشورهای غربی
انتشار دادند که چند شـمـاره از آنها
منتـشـر گردید ،ولی بنا به مشکالت
منطقه یی انتشار شان ادامه نیافت.
حزب کمونیست افغانستان در همان
ابتدای وقوع حادثۀ  11سپتامبر ،تجاوز
امپریالیست های امریکایی و متحدین
انگلیسی شان به افغانستان ،تجمع
خاینین ملی در بن ،اشغال کشور
و شکلدهی به رژیم پوشالی توسط
اشغالگران ،علیه اشغالگران و رژیم
دست نشاندۀ موضعگیری نموده و
شعار مقاومت ملی مردمی و انقالبی
علیه آن ها را بر افراشت و روی
ضرورت وحدت م ل م های کشور در
آن برهۀ حساس تاریخ کشور تاکید
به عمل آورد .این موضعگیری در
شکلدهی و آغاز پروسۀ وحدت جنبش
کمونیستی (مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی) کشور نقش مهمی بازی
نموده و با پیشرفت آن پروسه ،در
موضعگیری های «کمیتۀ مشترک
مشمولین پروسۀ وحدت »...عمیق تر و
گسترده تر گردید.
برعالوه حزب در همکاری با بعضی از
افراد چپ کشور یک نشریۀ دموکراتیک
بنام «نای» را برای مدت چند سال انتشار
داد .فعالیت برای این نشریه ،سرانجام
منجر به یک کار جبهوی مشترک با
گروه چپی «اتحاد راه زحمتکش» و یک
گروه رادیکال اسالمی پیرو شریعتی
بنام «گروه توحیدی قیام مستضعفین»
گردید .این همکاران جبهه یی حزب
در جریان فعالیت های مشترک جبهه
یی با حزب ،فراخوان دفاع از جان صدر
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گونزالو را امضا کردند و در کارزار جمع
آوری کمک مالی مربوطه سهم گرفتند.
با پیدایش گرایشات حکمتیستی در
«اتحاد راه زحمتکش» و نقل مکان
نمودن فرد اول آن به اروپا و همچنان
فروپاشی «گروه توحیدی قیام
مستضعین» ،بعد از ناکامی آن گروه
در تشکیل کنگرۀ سازمانی در داخل
کشور ،کار مشترک جبهه یی مذکور
نیز فروپاشید.
اما فعالیت های توده یی ملی-
دموکراتیک حزب بصورت های دیگری
و در عرصه های مبارزاتی کارگران،
زنان و جوانان ادامه یافت و اشکال
توده یی نسبت ًا وسیعی را بخود گرفت.
این فعالیت ها از دو جهت دارای کمبود
جدی بود :یکی محدودیت ملیتی
و دیگری هم خارج کشوری بودن.
متاسفانه هر دو کمبود متذکره تا آخر
حیات حزب کمونیست افغانستان
یعنی تا زمان تدویر کنگرۀ وحدت و
ایجاد حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان ،علیرغم راه باز کردن نسبی
به داخل افغانستان ،بصورت عمده بحال
خود باقی ماند .این مبارزات علیرغم
آنکه بار بار از طرف نیروهای ارتجاعی و
ناسیونالیست های تنگ نظر پاکستانی
مورد تهدید و برخورد فزیکی قرار
گرفت ،همچنان ادامه یافت و در مقابل
تهدیدات و برخوردهای فزیکی مذکور
ایستادگی صورت گرفت.
مهم ترین مبارزۀ خطی درونی حزب
کمونیست افغانستان ،مبارزه علیه خط
انحرافی راست روانه و تسلیم طلبانه
ای بود که بعد از تسلط طالبان بر هزاره
جات و مناطقی از سمت شمال کشور،
عده ای از کادرهای منطقه یی و دو
تن از اعضای علی البدل کمیتۀ مرکزی
حزب به آن آلوده شدند.

خصوصیات عمدۀ این خط انحرافی راست
عبارت بودند از :مسلمان نمایی تحت
عنوان احترام به عقاید مذهبی توده ها و
دوری از «چپ» روی های جدا از مردم،
امکانات گرایی ،گرایشات ناسیونالیستی
تنگ نظرانۀ هزاره گی و تبدیل برنامۀ
حزبی به یک برنامۀ درونی ،که در ذات خود
انعکاس دهندۀ یک موضعگیری تسلیم
طلبانۀ طبقاتی بود .حاملین این خط ،خود
سرانه و بدون کسب مجوز حزبی ،از طریق
انتشار یک اعالمیه ،موجویت جبهه ای
بنام «جبهۀ مقاومت ملی مردم افغانستان»
را که حامل خصوصیات انحرافی فوق الذکر
بود ،اعالم کردند و تالش نمودند که برای
آن جبهه در یکی از محالت داخل کشور
نیروی توده یی جذب نمایند.
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آنچه که از لحاظ وضعیت درونی حزب ،به
حاملین خط انحرافی راست جرئت بخشید که
آشکارا خط انحرافی و تسلیم طلبانۀ راست شان
را در درون حزب مطرح نمایند ،اقدام خود سرانۀ
یکی از اعضای دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب
مبنی بر انتقال خود و خانواده اش به کانادا و
همزمان با آن استعفای عضو دیگر دفتر سیاسی
کمیتۀ مرکزی حزب از موقعیتش برای فراهم
شدن زمینۀ انتقال خود و خانواده اش به استرالیا
بود .در چنین وضعیتی در یک جلسۀ اضطراری
تصمیم به برگزاری کنگرۀ اضطراری حزب گرفته
شد .اما این کنگره برگزار شده نتوانست ،چرا که
در جریان تدارک برای تدویر آن خط انحرافی
راست تسلیم طلبانه در حزب تبارز نمود .درین
جریان عضو دفتر سیاسی انتقال یافته به کانادا
در همراهی با یکی از اعضای کمیتۀ مرکزی در
ایاالت متحدۀ امریکا بصورت بسیار ناعاقبت
اندیشانه و غیر اصولی به حمایت از حاملین
خط راست تسلیم طلبانه پرداختند .در نتیجه،
منحرفین داخل حزب بیشتر از پیش به حرکت
در مسیر انحرافی ادامه دادند و عاقبت به پرتگاه
تسلیم طلبی آشکار ملی و طبقاتی سقوط
کردند .فقط آنگاه بود که دو تن از رهبران حزبی
مقیم در کشورهای غربی دست از حمایت آنها
کشیدند .این حرکت ناعاقبت اندیشانۀ غیر
اصولی متاسفانه باعث گردید که عضو سابق
دفتر سیاسی حزب ک ً
ال از فعالیت های حزبی
کنار رود و تا حال نتواند روحیۀ مبارزاتی اش را
احیاء نماید.
در نتیجۀ تبارز این خط در درون حزب ،یک
مبارزۀ دو خطی حاد در درون حزب براه افتاد.
پنج شماره از نشریۀ درونی حزب (نشریۀ سنگر)
به پیشبرد این مبارزۀ خطی توسط رهبری حزب
اختصاص یافت .در فرجام این مبارزۀ دو خطی،
حاملین خط انحرافی تسلیم طلبانۀ راست
از حزب تصفیه شدند .در نتیجۀ این مبارزۀ
دوخطی درون حزبی و تصفیه ها و کنار کشیدن
های مرتبط به آن ،حزب بیشتر از  %40مجموع
روابط خود ،به شمول یک عضو دفتر سیاسی،
دو عضو علی البدل کمیتۀ مرکزی ،تعدادی
از کادرها و صفوف حزبی ،را از دست داد .هم
اکنون منحرفین اصلی تصفیه شـده از حزب یا
موقعیت های مهمی در رژیم دسـت نشـانده
دارند و یا در کانادا ،استرالیا و پاکستان در حالت
غیر فعال بسر می برند.
پس از پایان یافتن مبارزۀ دوخطی متذکره ،حزب
مجبور گردید که در یک پیوند فشرده با کمیتۀ
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی پای یک جلسۀ
طوالنی بررسی و جمعبندی از چرایی و چگونگی
تبارز خط راست در درون حزب بنشیند و پس
از رسیدن به نتایج معینی در این بررسی و
جمعبندی ،کمیتۀ مرکزی حزب را ترمیم نماید.
حزب کمونیست افغانستان به عنوان یکی از
اعضای جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،در
اتخاذ مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم بجای
مارکسیزم -لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون ،از
لحاظ ایدیولوژیک یکی از اعضای پیشتاز «جاا»
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بود .حزب کمونیست پیرو در سال 1980
مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم را بجای
اندیشۀ مائوتسه دون پذیرفته بود؛
حزب کمونیست انقالبی امریکا در سال
 1988و سازمان کمونیست های انقالبی
افغانستان یعنی سازمان سلف حزب
کمونیست افغانستان در سال .1990
بنابرین طبیعی بود که حزب کمونیست
افغانستان در جلسۀ گستردۀ جنبش
در سال  1993بصورت جدی شرکت
نماید و در تصویب سند «زنده باد
مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم» و سایر
اسناد این جلسه ،فعاالنه سهم داشته
باشد.

عالوت ًا حزب اولین سند بحثی درونی
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
بعد از جلسۀ گستردۀ سال  1993را
بنام « در بارۀ اوضاع جهان» تدوین
و تصویب نموده و بعد از ترجمه به
انگلیسی در اختیار جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی قرار داد تا در میان
اعضای جنبش بصورت درونی پخش
گردد .اما متاسفانه برخالف فیصلۀ
جلسۀ گسترده که محور بحث های
درونی را بحث روی اوضاع جهان قرار
داده بود ،ناگهان کمیتۀ جنبش به
دلخواه خود محور بحث را تغییر داد
و موضوع تبارز خط راست در حزب
کمونیست پیرو را به موضوع اصلی
بحث درونی جنبش مبدل نمود؛ بحثی
که چندان درونی هم باقی نماند و
«کمیته» بازهم خودسرانه و بازهم طبق
دلخواه خود تصمیم گرفت که آن را
بیرونی بسازد.
حزب در مورد سایر مسایل
تیوریک درونی جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی ،علیرغم تمامی
محدودیت ها و مشکالت خود در حد
توان سهم گرفت و نظرات خود را ،چه
در جلسات رویاروی با نمایندگان کمیتۀ
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی و چه
از طریق اسناد مکتوب ،با کمیتۀ «جاا»
در میان می گذاشت .برعالوه بخش
مهمی از مندرجات شماره های مختلف
نشریۀ مرکزی درونی حزب (نشریۀ
سنگر) آن اسنادی از جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی بود که نشر و پخش
بیرونی شان یا ک ً
ال و یا بصورت موقت
مجاز شمرده نمی شد.
حزب کمونیست افغانستان ،عـلیرغم
چند تالش جـدی تـدارکـی جـنـگی
درسـت یا نادرسـت در دو و نـیـم
سـال اول اشـغـال افـغـانسـتـان
توسط امپریالیست های امریکایی
و متحدین شان و همچنان در سال
های قبل از آن ،موفق نشد به یک
حزب رهبری کنندۀ جنگ خلق مبدل
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گردد .علت عمدۀ این عدم موفقیت،
مشـکالت و کمبودات ذاتی ای بود که
حزب نتوانست تا آخر حیات سیاسی
و تشکیالتی خود آنها را از خود دور
نماید .این مشکالت و کمبودات عبارت
بودند از:
 -- 1مشکالت و کمبودات در دفتر
سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب :در کنگرۀ
موسس حزب کمونیست افغانستان از
لحاظ حقوقی  11نفر شرکت داشتند،
یعنی  11رای در کنگره وجود داشت.
اما سه نفر بصورت غیابی و توسط افراد
دیگری نمایندگی می شدند ،به نحوی
که یک نفر دارای سه رای بود و یک
نفر دیگر هم دارای دو رای و افراد
حاضر در کنگره  8نفر بودند .سه نفری
که از آنها بصورت غیابی نمایندگی
می شد ،در غرب بسر می بردند .در
انتخابات کنگره همۀ اعضای کنگره
بحیث عضو اصلی و علی البدل کمیتۀ
مرکزی انتخاب شدند و در کنگره نه
کاندیدی وجود داشت و نه هم رای
دهنده ای .وقتی اولین پولینوم کمیتۀ
مرکزی بعد از کنگره دایر گردید ،در
مورد انتخاب سه نفر از اعضای کمیتۀ
مرکزی به دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی
حزب مشکل جدی بروز نمود .طرح
آن بود که هر سه نف ِر کمیتۀ مرکزی
سازمان کمونیست های انقالبی بحیث
عضو دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب
انتخاب شوند .اما یک نفر از اعضای
کمیتۀ مرکزی سازمان کمونیست های
انقالبی علیرغم توافق قبلی اش از
تقبل مسئولیت در دفتر سیاسی خود
داری کرد .اجبارا ً یکی از اعضای کمیتۀ
مرکزی مقیم غرب که در کنگره غیاب ًا از
وی نمایندگی می شد ،بحیث عضو سوم
دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی انتخاب
گردید و تا زمان تقبل مسئولیت عملی
توسط وی ،بصورت موقت یکی دیگر از
اعضای کمیتۀ مرکزی حزب ،مسئولیت
های او را بر عهده گرفت .فردی که غیاب ًا
عضو دفتر سیاسی حزب انتخاب شده
بود متعهد گردید که طی سه ماه آینده
زمینۀ عودتش از غرب را فراهم نموده
و مسئولیت هایش را عم ً
ال به دوش
بگیرد .اما از لحاظ عملی این کار صورت
گرفته نتوانست و عضو جانشین موقت
دفتر سال های سال در موقعیتش باقی
ماند .حزب می توانست این کمبود را
در حین پیوستن کمیتۀ تبلیغ و ترویج
م ل م به حزب رفع نماید .اما رفیق
مسئول آن کمیته آمادگی نشان نداد
که از سکونت در غرب صرفنظر نماید
تا بتواند عضویت دفتر سیاسی کمیتۀ
مرکزی حزب را حاصل نماید.
مشکل دیگر دفتر سیاسی کمیتۀ
مرکزی حزب ،قرار داشتن آن در
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پشت خط دیورند بود .در اوایل سال  1994دفتر
سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب رسم ًا فیصله نمود
که هرچه زودتر خود را به داخل کشور انتقال
می دهد .صدر کمیتۀ مرکزی حزب مدت زمان
اندکی بعد از این فیصله به داخل انتقال یافت،
اما دو عضو دیگر دفتر سیاسی نه تنها از لحاظ
عملی در واقع تمایلی به اجرای این فیصله از
خود نشان ندادند ،بلکه یکی از آنها با اعالم
موجودیت یک جبهۀ ناموجود در مسیر خالف
خط حرکی حزب قرار گرفت .صدر مجبور گردید
که بخاطر جلوگیری از گسترش این جبهه بازی
تقلبی ،بعد از سپری نمودن مدت تقریب ًا ده ماه
در داخل کشور ،مجددا ً به پشت خط دیورند
برگردد .در نتیجه ،برنامۀ استقرار دفتر سیاسی
کمیتۀ مرکزی حزب به داخل کشور شکست
خورد .بعدها معلوم گردید که یکی از اعضای
دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب ،مخفیانه
و بدون مشوره با سایر اعضای دفتر سیاسی و
کمیتۀ مرکزی ،از چند سال به اینطرف نقشۀ
انتقال خود و خانواده اش را به یکی از کشورهای
غربی پیش برده و تکمیل کرده است .او نقشه
اش را اجرا نمود و خود و خانواده اش را به آن
کشور انتقال داد.
به این ترتیب در آخرین سال های حیات حزب،
مشکل دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب جدی
تر گردید .به این معنا که یک عضو دفتر سیاسی
کمیتۀ مرکزی حزب از عضویت دفتر استعفا
داد و عضو دیگر هم خود را به کانادا انتقال
داد .کمیتۀ مرکزی ترمیم شدۀ بعد از مشاوره با
کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ،در واقع
هم کمیتۀ مرکزی بود و هم دفتر سیاسی.
مشکالت و کمبودات دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی
یک حزب در واقع مشکالت کلکتیو دایم ًا فعال
رهبری آن است .این مشکالت و کمبودات در
دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست
افغانستان به قدری زیاد بود که این دفتر در
طول  13سال حیات سیاسی و تشکیالتی حزب
حتی برای یکبار نیز نتوانست پولینوم کمیتۀ
مرکزی حزب را فراخواند و دایر نماید .کمیتۀ
مرکزی حزب کمونیست افغانستان فقط یکبار
توانست پولینوم خود را دایر نماید و آن پولینوم
اول کمیتۀ مرکزی حزب بود که بالفاصله بعد از
کنگرۀ حزب و در همان محل تدویر کنگره دایر
گردد.
 – 2مشکالت و کمبودات در کمیتۀ مرکزی
حزب :همانطوری که قب ً
ال گفتیم کمیتۀ مرکزی
حزب کمونیست افغانستان  11عضو داشت .اما
بعد از آنکه کمیتۀ تبلیغ و ترویج م ل م به حزب
پیوست ،تعداد اعضای کمیتۀ مرکزی حزب جمع ًا
به  14نفر رسید 6 :نفر عضو اصلی و  8نفر عضو
علی البدل .دو عضو اصلی و  4عضو علی البدل
کمیتۀ مرکزی در کشورهای غرب بسر می بردند،
سه عضو دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی و دو عضو
علی البدل کمیتۀ مرکزی در پشت خط دیورند
و یک عضو اصلی و دو عضو علی البدل کمیتۀ
مرکزی در داخل کشور .بعد از آنکه یک عضو
دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب خود را به یکی
-31-
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کشور غربی انتقال داد ،مجموع اعضای
اصلی و علی البدل کمیتۀ مرکزی حزب
در کشورهای غربی به  7نفر رسیدند که
شامل سه عضو اصلی کمیتۀ مرکزی و 4
عضو علی البدل کمیتۀ مرکزی بودند.

این کمیتۀ مرکزی پراگنده و نسبت ًا
وسیع ،در مقایسه با تشکیالت نسبت ًا
کوچک حزب کمونیست افغانستان،
در طول حیات سیاسی و تشکیالتی 13
سالۀ حزب قادر نگردید تدویر پولینوم
دوم خود را شاهد باشد ،برعکس به
دلیل عمدت ًا خارج کشوری ماندن خود
و خارج کشوری ماندن دفتر سیاسی
روز بروز بیشتر و بیشتر غیر فعال
گردید ،به نحوی که در کنگرۀ وحدت
جنبش کمونیستی ( م ل م ) افغانستان
صرف ًا دو نفر از اعضای اصلی آن
توانستند شرکت نمایند و بقیه همگی
در زمان تدویر کنگرۀ وحدت در چنان
وضعیتی از حالت غیر فعال بسر می
بردند که نتوانستند در هیچ سطحی در
تشکیالت حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان سهم بگیرند.
 -- 3محدودیت ملیتی تشکیالت حزب
کمونیست افغانستان :بخش غرجستان
ساما حین انشعاب از «ساما» یک
گروپ تک ملیتی شامل یک جناح از
تشکیالت سابق بخش غرجستان ساما
بود .اما مشمولین نشست موسس هستۀ
انقالبی کمونیست های افغانستان پنج
نفر بودند که صرف ًا یکی از آنها مربوط
به بخش غرجستان ساما می شد .از
جملۀ این پنج نفر ،یکی از آنها در همان
اولین سال فعالیت هستۀ انقالبی ...به
دلیل فساد ایدیولوژیک از هسته اخراج
شد و سه نفر دیگر شان در سال های
بعدی خود را به غرب انتقال دادند .ولی
با وجود آن ،تشکیالت هسته علیرغم
آنکه عمدت ًا ادامۀ همان بخش غرجستان
منشعب شده از ساما باقی ماند ،اما یک
تشکیالت صرف ًا تک ملیتی نبود.
در زمان تشکیل و فعالیت سازمان
کمونیست های انقالبی افغانستان
بافت عمدت ًا تک ملیتی ،و نه صرف ًا تک
ملیتی ،تشکیالت کماکان به قوت خود
باقی ماند ،چرا که مسئول امال – بخش
مائوتسه دون اندیشه در آن زمان در
واقع یک شخص منفرد باقی مانده
بود و تمامی روابط قبلی اش منفعل
شده بودند .اما در سال سوم تشکیل
حزب کمونیست افغانستان ،تعدادی
از روابط سابق امال -بخش مائوتسه
دون اندیشه مجددا ً فعال شدند و آنها
توانستند روابط دیگری را نیز جلب و
جذب نمایند .در نتیجه بافت عمدت ًا تک
ملیتی اولیۀ حزب تا حدی برهم خورد
و تشکیالت حزب به مناطق مختلف
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گسترش یافت .اما متاسفانه با انتقال
یک عضو دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی
حزب به غرب تقریب ًا تمامی روابط
مذکور روحیۀ شان را از دست دادند و
غیر فعال گردیدند و توام با آن حزب
در تمامی مناطق داخل کشور ،غیر از
غرجستان ،حضور خود را از دست داد
و به این ترتیب صرف ًا در خارج از کشور
تعدادی از روابط غیر غرجستانی برای
حزب باقی ماندند.
 – 4محدودیت تشکیالتی حزب
کمونیست افغانستان :حزب کمونیست
افغانستان در زمان تاسیس یک
تشکیالت معدود و کوچک بود .در سال
های بعدی فعالیت های حزب ،دو سه بار
تشکیالت حزب گسترش یافت و دو سه
بار هم فشرده تر گردید .حزب با تصفیۀ
حاملین خط راست تسلیم طلبانه
تقریب ًا  % 40روابط خود را ار دست داد و
فشرده تر گردید.
آخرین گسترش یابی تشکیالت حزب
کمونیست افغانستان با آغاز پروسۀ
وحدت جنبش کمونیستی (م ل م )
به وقوع پیوست .در جریان پیشرفت
این پروسه نه تنها تشکیالت حزب در
داخل کشور کم و بیش گسترش یافت
و»هستۀ مائوئیستی» در اروپا به حزب
پیوست ،بلکه تعدادی از روابط غیر
فعال شدۀ حزب در کشورهای غربی
نیز مجددا ً فعال شدند .اما با وجود این،
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تشکیالت حزب کمونیست افغانستان در زمان
تدویر کنگرۀ وحدت جنبش کمونیستی (م ل
م) افغانستان به زحمت توانست حد گستردگی
زمان تاسیس خود را حفظ نماید.

 – 5جبهه سازی های حزب کمونیست
افغانستان :حزب کمونیست افغانستان ،علیرغم
تمامی مشکالت و کمبودات ذاتی خود بخش
نسبت ًا قابل توجهی از توان مبارزاتی خود
را صرف جبهه سازی های بی ثمر و پا در هوا
نمود .یکی از این جبهه سازی ها ،تالش برای
ایجاد یک جبهه مشترک مبارزاتی با «اتحاد راه
زحمتکش» و « گروه توحیدی قیام مستضعفین»
بنام «جبهۀ آزادیبخش ملی مردم افغانستان»
بود که اتفاق ًا مثل تالش های دیگر کام ً
ال بی پایه
نبود .اما چنانچه گفتیم این تالش به دلیل بروز
مشکالت برای آن گروه ها نتیجه نداد و در نیمۀ
راه متوقف گردید .یک تالش ناکام دیگر انتشار
«اعالمیۀ جبهۀ رهاییبخش ملی افغانستان» بود
که بر مبنای فعالیت های جریدۀ «نای» رویدست
گرفته شد و بر مبنای بروز اختالفات در مورد
«جنبش انقالبی انترناسیونالیستی» بی نتیجه
ماند .تالش ناکام دیگر انتشار «اعالمیۀ جبهۀ
رهاییبخش مردم افغانستان» توسط یک عضو
دفتر سیاسی حزب بود که صرف ًا با خواست دو
نفر از دوستان وی برای تشکیل چنین جبهه ای
منتشر گردیده بود و مورد انتقاد قرار گرفت .یک
تالش دیگر نیز انتشار «اعالمیۀ جبهۀ مقاومت
ملی مردم افغانستان» بود که گرچه مثل اعالمیۀ
قبل الذکر بی پایه نبود ،ولی از لحاظ ایدیولوژیک
و سیاسی بدتر از آن بود .در این اعالمیه نشانه
های آشکاری از مسلمان نمایی و تمایالت
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ناسیونالیستی تنگ نظرانه مشهود بود.
«جبهۀ مقاومت ملی مردم افغانستان»
در واقع توسط حاملین خط انحرافی
راست به میان آمده بود و در یکی از
محالت داخل کشور ،جلب و جذب
توده یی و تعهد گیری از روابط توده یی
جذب شده بصورت عبور دادن آنها از
زیر قرآن صورت گرفته بود .اعالمیۀ این
جبهه و اعالم موجودیت آن به شدت
مورد انتقاد حزب قرار گرفت و این
انتقاد به عنوان سرآغاز رسمی مبارزۀ
خطی علیه خط انحرافی تسلیم طلبانۀ
راست در حزب تثبیت گردید.
این مشـکالت و کمبـودات و دوام
نسـبت ًا طوالنی آنها ،تـمـامـی عرصه
های مبارزاتی حزب را بصورت منفی
متاثر می ساخت .مشخص ًا تالش های
تدارکی آغاز شدۀ حزب برای حضور
در میدان مبارزاتی جنگ خلق به
علت همین مشکالت و کمبودات بود
که نتوانست به موفقیت بینجامد و هر
بار با تحمل صدمات و تلفات معینی
شکست خورد .تالش های حزب در
سایر عرصه های مبارزاتی نیز عمدت ًا
به دلیل موجودیت همین مشکالت و
کمبودات حزب و دوام آنها نتوانست
مسیر تعمیق و گسترش روز افزون
خود را حفظ نماید و «جمع و جوش»
مبارزاتی مطلوب حاصل نماید.

بـرآمـد نـویـن سـازمـان پـیـکـار بـرای نـجـات افـغـانـسـتـان:

همانطوری که قب ً
ال گفتیم برآمد نوین
سازمان پیکار برای نجات افغانستان
در اواسط دهۀ شصت خورشیدی،
یک تفاوت کیفی با حیات سیاسی و
تشکیالتی تقریب ًا  7سال گذشتۀ آن
داشت .مشخصات این برآمد نوین
عبارت بودند از:
 – 1استواری و صراحت بیشتر در
موضعگیری های مارکسیستی-
لنینیستی -مائوتسه دون اندیشه.
موضعگیری صریح علیه
--2
رویزیونیزم سه جهانی و رویزیونیزم
خوجه یی.
 – 3موضعگیری روشن علیه سنتریزم
«اخگر» و «امال».
 – 4دفاع از جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و جنگ خلق در
پیرو.
 -- 5حمایت از خط مبارزه برای

تشکیل حزب کمونیست افغانستان و پیوستن
به «کمیتۀ انسجام و وحدت جنبش کمونیستی
افغانستان».

سال 1365به وجود آورد و در سال
 1368برنامه و اساسنامه اش را بیرون
داد.

اما سازمان پیکار همزمان با اتخاذ این موضعگیری
های درست و اصولی یک مشکل جدی داشت و
آن تالش برای پیوند دادن گذشتۀ غیر اصولی
و برآمد نوین اصولی ،و دومی را ادامۀ اولی
دانستن ،بود .برین مبنا یک برآمد کمونیسـتی
آشـکار و صریح کماکان ،مثل گذشـته ،تحت
یک نام ملی یعنی «سـازمـان پیکار برای
نجـات افـغـانسـتان» مطرح می شد و این
روحیه وجود نداشت که آن گذشته بصورت
اصولی و بنیادی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

موضوع محوری در انشعاب بخش ایران
سازمان پیکار ،بحث روی برنامۀ سازمان
بود .رهبری سازمان بجای اینکه از بروز
این مباحثات به مثابۀ زمینه ای برای
رفع نقص جدی بی برنامگی سازمان
استفاده نموده و یک گردهمآیی عمومی
سازمانی برای تصویب برنامه و همچنان
آئین نامۀ سازمانی را تدارک ببیند و
کار برای تدوین مسوده های این اسناد
اساسی را شروع نماید ،بصورت بسیار
غیر اصولی و غیر واقعی از حفظ و ابقای
برنامۀ موجود دفاع کرد .واقعیت این
بود که برنامۀ موجود با شکل گیری
برآمد نوین سازمان پیکار از اساس رد
شده بود و در واقع دیگر برای سازمان
قانونیت و موجودیت نداشت.

در واقع همین دوگانگی ایدیولوژیک -سیاسی
و تشکیالتی باعث گردید که «سازمان پیکار»...
در جریان برآمد نوینش نه تنها نتوانست کار
با «کمیتۀ انسجام و وحدت جنبش کمونیستی
افغانستان» را تا آخر ادامه دهد ،بلکه در اوایل
شکل گیری همین برآمد ،با یک انشعاب مواجه
شد و کل تشکیالت ایران آن دست به انشعاب
زده و «اتحاد انقالبی کارگران افغانستان را « در
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در مقایسه با بی برنامگی سازمان
پیکار باشد .اما متاسفانه این برنامه،
در رابطه با جنگ مقاومت ضد سوسیال
امپریالیستی ،یک موضعگیری نادرست
و غیر مائوئیستی اتخاذ نمود و جنگ
مذکور را از هر دو طرف ارتجاعی و
ضد انقالبی خواند و شرکت در آن را
تحریم نمود .این موضعگیری مبتنی
بود بر نادیده گرفتن تضاد عمده و یکی
دانستن آن با تضاد اساسی .پایۀ عینی
این موضعگیری جا خوش کردن در
محیط پناهندگی در ایران و عدم تمایل
به برهم زدن آن حالت عینی از طریق
برنامه ریزی برای کار تشکیالتی و توده
یی در داخل کشور بود ،حالت عینی ای
که تا آخرین روزهای حیات رژیم نجیب
مزدور دوام نمود و فقط موقعی برهم
زده شد که «پیروزی» احزاب جهادی
فرا رسید.
اما سازمان پیکار برای نجات افغانستان
بعد از مقاطعه با «کمیتۀ انسجام و
وحدت جنبش کمونیستی افغانستان» و
در حالی که کلیه روابطش را با «سازمان
کمونیست های انقالبی افغانستان» و
سپس « حزب کمونیست افغانستان»
برای چندین سال قطع شده نگه
داشت ،خود تالش برای وحدت با گروپ
های دیگری را در پیش گرفت.
قبل برین سازمان پیکار کوشیده بود
که از طریق برگزاری یک کنفرانس
سرتاسری ،ارزیابی ها و جمعبندی
هایش را هم در مورد جنبش
کمونیستی افغانستان و جنبش
کمونیستی بین المللی و هم در مورد
گذشتۀ خودش انسجام بخشد .این
ارزیابی ها و جمعبندی ها در بخش
های جنبش کمونیستی افغانستان و
جنبش کمونیستی بین المللی ،در عین
حالی که پیشرفت های مثبت در حیات
سازمان را نشان می داد ،در برگیرندۀ
نقطه نظرات منفی و نادرست نیز بود.
این نقطه نظرات منفی و نادرست ریشه
در برخورد ک ً
ال نادرست سازمان پیکار
با گذشتۀ تاریخی خودش داشت.
درینمورد باز هم سازمان تالش کرد
که از گذشتۀ تاریخی اش تقریب ًا بی
کم و کاست جانبداری نماید و آن را
اساس ًا و عمدت ًا درست و اصولی بداند.
کنفرانس سرتاسری قبل از همه می
بایست در مورد مشکل نبود برنامه و
آئین نامۀ تشکیالتی سازمان پیکار
تصمیم گیری می نمود ،اما این کار را
نکرد و علیرغم آن «سازمان پیکار برای
نجات افغانستان» را از ابتدا تا انتها یک
سازمان اصولی کمونیستی قلمداد
نمود.

دوره چهارم			

اما این گونه برخورد غیر اصولی به گذشتۀ
سازمانی ،مانع از آن نشد که انشعاب در حال
وقوع در سازمان پیکار صورت نپذیرد .در
وضعیتی که سازمان پیکار موجودیت تشکیالتی
خود را در داخل از دست داده بود و بخش ایران
آن نیز چند سال قبل انشعاب نموده بود و تحت
نام «اتحاد انقالبی کارگران افغانستان» فعالیت
داشت و فعالین سازمان پیکار صرف ًا در حد افراد
معدودی باقی مانده بودند ،یک انشعاب دیگر در
سال  ...بر سازمان تحمیل گردید« .پوالد» که در
واقع در آن زمان موثر ترین فرد در تشکیالت
به سختی فشرده شدۀ سازمان پیکار بود ،در
ضمن تصمیم گیری برای انتقال به اروپا تحت
نام «سازمان پیکار -اصولیت انقالبی پرولتری)
دست به انشعاب زد و پس از آنکه به اروپا
رسید ،سعی کرد گروپش را از طریق بیرون دادن
اعالمیه ها و اسناد تحریری زنده نگه دارد .این
انشعاب با وجودی که ظاهرا ً روی مسایل مورد
اختالف مالی در رابطه با فعالیت های انجویی
و مسایل فرعی دیگری به وقوع پیوست ،اما
برخاستگاه ایدیولوژیک -سیاسی اساسی آن
از هر دو طرف ،همان دوگانگی میان برآمد نوین
کمونیستی و خط برنامه یی سازمان پیکار بود.
طرفین نتوانسته بودند این مشکل را بصورت
اصولی حل و فصل نمایند ،کما اینکه در رابطه
با فعالیت های انجویی و مسایل مالی مربوطۀ
آن نیز نتوانسته بودند با برخورد اصولی با آن
راه حل مناسبی برایش پیدا نمایند .اختالفات
درینمود از هر دو طرف بر سر مسایل فرعی دور
می زد و نه بر سر اساس و پایۀ کار انجویی و دوام
و یا عدم دوام آن.
نتیجۀ انشعاب برای «پوالد» آن بود که نقل
مکان او به اروپا را برایش سهل تر ساخت و در
نتیجه توانست به کاری در مسیر تطبیق پالیسی
امپریالیستی « کشاندن مغز ها از کشورهای
تحت سلطه به کشورهای امپریالیستی» دست
زد ،کاری که اگر بدتر و غیر اصولی تر از کارهای
انجویی نباشد ،به هیچ وجه کمتر از آن نخواهد
بود.

از جانب دیگر کارهای انجویی به نحوی «سازمان
پیکار برای نجات افغانستان» را در خود پیچاند
که در واقع کارهای مذکور محوری شد برای
گردآمدن سازمان به دور تشکیالت انجو و
امکانات انجویی .درین مسیر ظاهرا ً امکانات
خوبی برای گسترش فعالیت های تشکیالتی
سازمانی و فعالیت های توده یی سازمانی با
استفاده از برنامه های انجویی برای سازمان
فراهم گردیده بود .اما از این امکانات حداقل
استفاده نیز صورت گرفته نتوانست و با توجه به
وضعیت مشخص سازمان پیکار در آن زمان ،نمی
توانست هم صورت بگیرد .کل روابط سازمان به
دور امکانات مالی انجو و فعالیت های مالی مرتبط
به آن گرد آمده بودند و از آن طریق تامین مالی
می شدند .این حالت ،بصورت آگاهانه یا ناآگاهانه،
دوام کار انجو را باالتر از هر چیز دیگری قرار
می داد .در نتیجه ،و بازهم آگاهانه یا ناآگاهانه،
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عم ً
ال کسی حاضر نشد بخاطر فعالیت
های تشکیالتی سازمانی و یا فعالیت
های توده یی سازمانی ،کار مذکور را با
چالش ها و مخاطرات مواجه سازد.
اما علیرغم این مسایل« ،سازمان پیکار
برای نجات افغانستان» به فعالیت
های وحدت طلبانه اش با بخش های
دیگری از جنبش چپ کشور ادامه
داد .سرانجام این فعالیت های وحدت
طلبانه به تشکیل « کمیتۀ وحدت
جنبش کمونیستی افغانستان» در سال
 ...منجر گردید .در این کمیته «سازمان
پیکار برای نجات افغانستان» « ،محفل
جوانان مترقی» و « مبارزین راه آزادی
مردم « شامل بودند .تشکیل این
کمیته یک گام پیشروانۀ دیگر از لحاظ
ایدیولوژیک -سیاسی برای «سازمان
پیکار برای نجات افغانستان» بود،
بخصوص از این جهت که کمیته تصمیم
گرفت برای تدوین یک برنامۀ مشترک
سازمانی یا حزبی کار نماید.
«محفل جوانان مترقی» یک گـروپ
انشـعابی از «سـاما» بود .فرد محوری
این گروپ «استاد شور» سابقۀ سرخایی
داشت .او بعد از فروپاشی «سرخا» ،در
خزان سال  1358به «ساما» پیوسته
بود .بر وی در جریان جنگ های سال
 1359در کاپیسا و پروان میان نیروهای
«ساما» و نیروهای جمعیت اسالمی
تحت رهبری احمد شاه مسعود ،حادثه
ای گذشته بود که بخاطر آن نفرتش از
اخوان دو چندان شده بود .اخوانی های
تحت رهبری مسعود که حین حمله بر
گروپ تحت فرماندهی وی نتوانستند
بر زنده یا کشتۀ خودش دست ییابند،
طفل خورد سال شیرخوارش را با
برچه کشتند و جسدش را بر سر برچه
گرفتند تا هم نفرت شان را از وی تبارز
دهند و هم خانوادۀ خودش و سایر
خانواده های قریه را بترسانند.
وقتی در اواخر خزان سال  1359تمامی
گروپ های مسلح «ساما» در پروان و
کاپیسا بعد از تحمل تلفات سنگین
در جریان جنگ های  9ماهه شکست
خوردند و بقایای شان به کوهدامن
عقب نشستند« ،استاد شور» نیز در
میان آنها بود .در واقع وی و سایر افراد
پناهنده شده به کوهدامن نتوانستند در
کوهدامن باقی بمانند و مبارزات شان
را درانجا پیش ببرند .رهبری آن وقت
«ساما» نتوانست مشکل این پناهندگان
را بصورت درست و اصولی حل و فصل
نماید .در واقع آنها تنها گذاشته شدند
تا گویا خود مشکل شان را حل و
فصل نمایند« .استاد شور» خود را به
کابل انتقال داد و در یک گراج نمناک
کرایی مسکن گزید .در طول زمستان
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کسی به داد پناهندگان نرسید و آنها
زندگی سختی را سپری کردند و حتی
از بابت سردی هوا و فقر غذایی و حتی
نبود غذا تلفات دادند .بخصوص «استاد
شور» بیشتر از همه مورد بی لطفی و
بی توجهی رهبری تحت هژمونی تازه
اندیشان قرار گرفت.
در چنین وضعیتی سازمان رهایی به
سراغ وی آمد و با وی غم شریکی کرد.
اعالمیه ای که وی در اواخر زمستان
سال  1359مبنی بر گسست از «ساما»
و پیوستن به «سازمان رهایی »...بیرون
داد ،برای همه قابل تعجب بود .او در
واقع نمی توانست و نه توانست با
«سازمان رهایی »...کام ً
ال کنار بیاید.
وقتی در اواخر سال  1360قیوم رهبر
به پشاور آمد و او از این موضوع مطلع
گردید ،در بهار سال  1361از دوام رابطه
با سازمان رهایی ابا ورزید و بدون قید
و شرط رهبری قیوم رهبر و سازمان
تحت رهبری اش را پذیرفت و قیوم
رهبر نیز بدون قید و شرط خواست
او را قبول کرد و او مجددا ً به «ساما»
وصل شد.
«استاد شور» در جریان شکل گیری
انشعاب بخش غرجستان از «ساما»
قرار داشت .اما از همراهی با این
انشعاب خود داری کرد .در عین حال
وی از همراهی فعال با قیوم رهبر و
اعوان و انصارش نیز خود داری نمود .به
همین جهت وی در واقع از آن پس فقط
اسم ًا با «ساما» بود .با تمام اینها وی از
پیوستن به «هستۀ انقالبی کمونیست
ها» خود داری نمود ،زیرا باور داشت که
گروپ های مختلف فقط باید در ترکیب
تشکیالتی یک حزب کمونیست به
وحدت برسند.
در گذشت «استاد شور» در سال 1371
سکتگی نسبت ًا مهمی در پیشرفت و
کیفیت کار « کمیتۀ وحدت جنبش
کمونیستی افغانستان» ایجاد نمود
و باعث گردید که «محفل جوانان
مترقی» به یک محفل غیر فعال مبدل
گردد.
یکی از افراد اصلی دیگر «محفل
جوانان مترقی» شخصی از بخش
غرجستان «ساما» بود .وی که یکی
از اعضای «کمسیون تحقیق و بررسی
تسلیم طلبی» ،یکی از نمایندگان
بخش غرجستان در «کنفرانس
سرتاسری «ساما» و یکی از دو نمایندۀ
بخش غرجستان حین اعالم قطع رابطۀ
تشکیالتی «بخش  »....با کمیتۀ مرکزی
«ساما» بود و از مسایل مورد اختالف در
«ساما» حین انشعاب بخش غرجستان
بخوبی آگاهی داشت ،از همراهی با

دوره چهارم			

انشعاب خود داری کرد و برای جلب اطمینان
رهبر و اعوان و انصارش کشمکش با انشعابیون
را تا حد توسل به پولیس کشور خارجی علیه
آنها کشاند .وی در واقع اولین اسناد مکتوب
«محفل جوانان مترقی» را به مثابۀ پردۀ دودی
برای انتقالش به غرب مورد استفاده قرار داد و
پس از رسیدن به آنجا در حقیقت «استاد شور»
و «محفل جوانان مترقی» را به فراموشی سپرد .
فرد اصلی سوم «محفل جوانان مترقی» یکی از
فرماندهان نیروهای ساما در یکی از ولسوالی
های کوهدامن بود .در واقع درگیری سال 1360
میان نیروهای «ساما» و نیروهای حزب اسالمی
در کوهدامن بخاطر عشر گیری زورگویانۀ وی از
یکی از قریه های مربوط به حزب اسالمی گلبدین
شروع گردید ،درگیری ای که سرانجام منجر به
تسلیمی نیروهای هر دو طرف به جناح های خلق
و پرچم ر ِژیم مزدور گردید .وی پس از درگذشت
«استاد شور» و عزیمت فرد دیگر محفل به غرب
در واقع شخص اول محفل جوانان مترقی تلقی
می گردید .اما چون توان کار سیاسی و تشکیالتی
را نداشت ،فقط اسم ًا می توانست «محفل جوانان
مترقی» را حفظ نماید و تا آنجاییکه توانست این
کار را انجام داد ،تا اینکه سرانجام بعد از بروز
ناتوانی وی و همراهانش در همراهی با «پروسۀ
وحدت »...و «کمیتۀ مشمولین پروسۀ وحدت»...
در سال « 1384محفل جوانان مترقی» از لحاظ
صرف ًا اسمی نیز فروپاشید و از میان رفت.

مبارزین راه آزادی مردم نیز یک گروپ انشعابی
از «ساما» بود .این گروپ به بیان خط و مشی و
مواضع خود حتی در سطح یک اعالمیۀ مختصر
گروپ صرف ًا بنام
نیز مبادرت نکرد .شمولیت این
ِ
در «کمیتۀ وحدت جنبش کمونیستی افغانستان»
از ابتدا تا انتها یک کار نادرست و غیر اصولی بود.
بعد از آنکه این محفل ،یکجا با همراهان خود
ناتوانی شان را در همراهی با «پروسۀ وحدت» و
«کمیتۀ مشمولین پروسۀ وحدت  »...عم ً
ال نشان
دادند ،محفل متذکره حـتـی اسم ًا نیز نتوانست
موجودیت خود را حفظ نماید و از میان رفت.
در مورد موضوع برنامه نویسی توسط «کمیتۀ
وحدت جنبش کمونیستی افغانستان» باید گفت
که پروگرام برنامه نویسـی در « کمیتۀ وحدت
جنبش کمونیسـتی افغانسـتان» عم ً
ال به عنوان
یک کار پیشروانه آغاز گردید و ادامه یافت .امـا
در این برنامه نویسی در طی چند سال ،فقط
«بخش پیشینۀ تاریخی افغانستان» توانست
تا حدی تدوین گردد .این نوشته پس از شروع
پروسۀ وحدت و تشکیل کمیتۀ مشمولین پروسۀ
وحدت ،تا حد معینی در تدوین مبحث «پیشینۀ
تاریخی افغانستان» ،ضمیمۀ شماره دوم برنامۀ
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان ،مورد
استفاده قرار گرفت.
«سـازمـان پیکار برای نجات افـغـانستان»
بعد از آنکه جلسـۀ عمومی سال  1993جنبش
انـقـالبی انترناسیونالیسـتی« ،مائوئیزم» را
جاگزین «اندیشۀ مائوتسه دون» نمود و سند
«زنده باد مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم» را
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تصویب کرد ،مائوئیزم را پذیرفت و
از آن زمان به بعد بجای «مارکسیزم-
لنینیزم -اندیشۀ مائوتسه دون» از
عبارت «مارکسیزم -لنینیزم -مائویزم»
استفاده نمود.
رهبری سازمان پیکار ،از طرف خود و
همچنان به نمایندگی از «کمیتۀ وحدت
جنبش کمونیستی افغانستان» در
سال  2000با روابط حزب کمونیست
ایران (م ل م) ،مستقیم ًا در تماس
شده و مباحثاتی را با آنها پیش برد.
سپس از طریق همین روابط ،یکی از
کارکنان ایرانی کمیتۀ جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی در تماس نزدیک
با رهبری سازمان پیکار قرار گرفت
و بدین ترتیب جریان تماس ،ارتباط
و مباحثات با سازمان پیکار و «کمیتۀ
وحدت جنبش کمونیستی» را مستقیم ًا
کمیتۀ جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
بر عهده گرفت .در جریان چند دور
مباحثات میان کارکن کمیتۀ جنبش و
«سازمان پیکار »..و «کمیتۀ وحدت،»...
نه تنها موضعگیری های ایدیولوژیک-
سیاسی مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی سازمان پیکار و «کمیتۀ
وحدت جنبش کمونیستی افغانستان»
استحکام بیشتری یافته و به جلو سوق
داده شد ،بلکه آنها آماده شدند که
روابط قطع شده با «حزب کمونیست
افغانستان» را مجددا ً برقرار ساخته و
همکاری های مبارزاتی دوجانبۀ معینی
را با حزب سازماندهی نمایند .در واقع
در آن زمان نه تنها خط ایدیولوژیک-
سیاسی «سازمان پیکار برای نجات
افغانستان» از لحاظ برآمد نوین این
سازمان و موضعگیری علیه گذشتۀ
آن تا حد معینی شفاف شده بود ،بلکه
مرتبط با این شفافیت ،حساسیت در
مورد فرد اول « امال -بخش مائوتسه
دون اندیشه» نیز اساس ًا از میان رفته
بود.
بدین ترتیب با فراهم آمدن زمینه های
مساعد ،تماس و رابطۀ نزدیک میان
«سازمان پیکار برای نجات افغانستان»
و «کمیتۀ وحدت جنبش کمونیستی
افغانستان» از یکطرف و «حزب
کمونیست افغانستان» از طرف دیگر به
وجود آمد ،تماس و رابطۀ نزدیکی که
با توجه به وضعیت حساس کشور ،در
مدت زمان بسیار کمی باعث شکلگیری
«پروسۀ وحدت جنبش کمونیستی
افغانستان» و تشکیل «کمیتۀ مشمولین
پروسۀ وحدت  »...گردید ،پروسه ای
که در طی جریان پربار دو ونیم سالۀ
خود منجر به تدویر کنگرۀ وحدت
جنبش کمونیستی ( م ل م) کشور و
تشکیل «حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان» گردید.
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اتـحـاد انـقـالبـی کـارگـران افـغـانـسـتـان:

همان طوری که قب ً
ال گفتیم« ،اتحاد
انقالبی کارگران افغانستان» در اثر
انشعاب بخش ایران «سازمان پیکار
برای نجات افغانستان» از آن سازمان
به وجود آمد .موضوع محوری در این
انشـعـاب اختالف در مورد برنامۀ
سـازمان پیکار بود .گروپ انشعابی
برنامه اش را تحت عنوان «برنامۀ اتحاد
انقالبی کارگران افغانستان» بیرون
داد .این حرکت می توانست یک گام
پیشرونده در مقایسه با بی برنامگی
«سازمان پیکار برای نجات افغانستان»
باشد .اما متاسفانه این برنامه ،در
رابطه با جنگ مقاومت ضد سوسیال
امپریالیستی ،یک موضعگیری نادرست
و غیر مائوئیستی اتخاذ نمود و جنگ
مذکور را از هر دو طرف ارتجاعی و
ضد انقالبی خواند و شرکت در آن را
تحریم نمود .این موضعگیری مبتنی
بود بر نادیده گرفتن تضاد عمده و یکی
دانستن آن با تضاد اساسی .پایۀ عینی
این موضعگیری جا خوش کردن در
محیط پناهندگی در ایران و عدم تمایل
به برهم زدن آن حالت عینی از طریق
برنامه ریزی برای کار تشکیالتی و توده
یی در داخل کشور بود ،حالت عینی ای
که تا آخرین روزهای حیات رژیم نجیب
مزدور دوام نمود و فقط موقعی برهم
زده شد که «پیروزی» احزاب جهادی
فرا رسید.
«اتحاد انقالبی کارگران افغانستان» در
سال  1369و در اثر فعالیت های تبلیغی
و ترویجی»رادیوی سربداران» (رادیوی
مربوط به اتحادیۀ کمونیست های
ایران) در جریان موجودیت و فعالیت
«جنبش انقالبی انترناسیونالیستی» و
همچنان موجودیت و مواضع «سازمان
کمونیست های انقالبی افغانستان»
به عنوان یکی از اعضای «جاا» قرار
گرفت .با تاثیر پذیری از تبلیغات و
ترویجات متذکره« ،اتحاد انقالبی

کارگران افغانستان» تا حد معینی به پیشروی
ایدیولوژیک -سیاسی و گسترش تشکیالتی
دست یافت ،اما از آنجاییکه پس از تشکیل
سازمان کمونیست های انقالبی افغانستان،
«کمیتۀ انسجام و وحدت جنبش کمونیستی
افغانستان» از فعالیت باز مانده بود ،نتوانست به
مثابۀ بخشی از جنبش نوین کمونیستی کشور در
متن پروسۀ وحدت میان بخش های مختلف این
جنبش جای بگیرد.
در حدود یک و نیم سال بعد ،در اثر یک پیشآمد
تصادفی برای «اتحاد انقالبی »...این فرصت پیش
آمد که از موجودیت و تا حدی از فعالیت و خط و
مشی «حزب کمونیست افغانستان» اطالع حاصل
نموده و زمینۀ تماس با حزب برایش مساعد
گردد« .اتحاد انقالبی  »...از این فرصت بخوبی
و به سرعت استفاده به عمل آورد .مذاکرات و
مباحثات چند روزه میان دو طرف حداقل مواضع
هر دو طرف بحث را تا حدی برای همدیگر روشن
ساخت و زمینۀ بهتری برای دوام تماس و ارتباط
متقابل در آینده فراهم ساخت.
مهم ترین موضوعات مورد اختالف یکی در مورد
چگونگی تشکیل حزب کمونیست بود و دیگری
در مورد چگونگی برخورد به جنگ مقاومت ضد
سوسیال امپریالیستی .طرف «اتحاد انقالبی»...
در مباحثات ،در مورد تشکیل حزب تابع همان
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نظر سنتی اتخاذ شدۀ نادرست چپ
افغانستان از کتاب «تاریخ مختصر حزب
کمونیست شوروی» بود و دستیابی به
آن را یک پروسۀ طوالنی می دانست.
برعالوه ،طرف «اتحاد انقالبی» جنگ
مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی
را اص ً
ال یک جنگ مقاومت ضد اشغال
نمی دانست ،بلکه آن را از هر دو طرف
یک جنگ ارتجاعی -امپریالیستی و
ارتجاعی می دانست و شرکت در آن
را غیر اصولی و ضد انقالبی ارزیابی می
کرد .این نظر در مورد جنگ مقاومت
ضد سوسیال امپریالیستی نیز از آثار
حزب کمونیست شوروی ،مشخص ًا
نظرات لنین در مورد جنگ ،که در
شرایط متفاوتی غیر از شرایط یک
کشور تحت سلطۀ اشغال شده مطرح
شده بود ،بصورت نادرست اقتباس
گردیده بود.
در هر حال بعد از یک دور مذاکرات و
مباحثات میان دو طرف ،قرار شد که
تماس میان دو طرف برقرار باقی بماند
و زمینه برای دور دیگری از مذاکرات و
مباحثات میان دو طرف جستجو گردد.
اما متاسفانه بعد از آنکه روابط «اتحاد
انقالبی »...در سال  1371به داخل
افغانستان انتقال یافتند ،سلسلۀ تماس
ها میان دو طرف قطع گردید و برای
چند سال قطع شده باقی ماند.
پس از آنکه «پروسۀ وحدت جنبش
کمونیستی (م ل م) افغانستان»
میان «حزب کمونیست افغانستان» و
«سازمان پیکار برای نجات افغانستان»
شروع گردید« ،اتحاد انقالبی »...ابتدا
با «سازمان پیکار »...در تماس و رابطه
قرار گرفت و سپس با «حزب کمونیست
افغانستان» و به این ترتیب به عنوان
یکی از جناح های شرکت کننده در
«پروسۀ وحدت جنبش کمونیستی
افغانستان» شامل گردید.

پـروسۀ وحدت جنبش کمونیستی (مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی) افغانستان:

پروسه وحدت جنبش كمونيستي (
ُ
ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي
) افغانستان ،پس از آغاز تهاجم نظامي
امپرياليست هاي امريكايي و شركاء
و تقريب ًا همزمان با «تجمع خاینين
ملي در بن» توسط «حزب كمونيست
«كميته وحدت جنبش
افغانستان» و
ُ
كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) افغانستان»
«كميته جنبش انقالبي
و به همياري
ُ
انترناسيوناليستي» آغاز گرديد.
«اعالميه
شروع اين پروسه ،با انتشار
ُ
مشترك حزب كمونيست افغانستان

كميته وحدت جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ
و
ُ
م ) افغانستان» به تاريخ  29عقرب 20 ( 1380
نوامبر  ) 2001اعالم گرديد .در اين اعالميه ،از
تمام ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست هاي
افغانستان دعوت به عمل آمد كه با اين مبارز ُه
اصولي و جدا ً ضروري همنوا و هماهنگ گردند.
اسـاسـات ايديولوژيك ـ سـياسـي ،اصول
پروسـه وحـدت
تشـكيالتي و محور سـياسـي
ُ
جـنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) افغانستان،
بصورت روشن و صريح در اولين توافقنامه ميان
آغازگران اين پروسه بيان گرديد:
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« مبناي اساسي اين حركت وحدت
طلبانه ،توافق روي اساسات ايديولوژيك
سياسي و اصول تشكيالتي ذيل است:
الف ـ اساسات ايديولوژيك ـ سياسي:
 1ـ حزب كمونيست افغانستان ،حزب
پيشاهنگ پرولتاريا در افغانستان .
 2ـ ماركسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم،
ايديولوژي رهنماي انديشه و عمل
حزب.
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برنامه
 3ـ انقالب دموكراتيك نوين،
ُ
برنامه حد
حد اقل حزب براي گذار به
ُ
برنامه حد
اكثر ،انقالب سوسياليستي
ُ
جامعه جهاني بي
اكثر حزب ،رسيدن به
ُ
طبقه كمونيستي دورنماي غايي و هدف
ُ
ادامه انقالب
نهايي حزب ،از طريق
ُ
تحت ديكتاتوري پرولتاريا و بر پايي
انقالبات فرهنگي متعدد و گسترش و
تعميق انقالب در سطح جهاني.
 4ـ جنگ خلق استراتژي مبارزاتي
حزب و فعاليت تداركي براي برپايي
و پيشبرد جنگ خلق محور اساسي
مرحله كنوني.
مبارزاتي در
ُ
 5ـ تكيه بر اصل انترناسيوناليزم
پرولتري ،از طريق مبارزه در صفوف
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ،براي
تشكيل انترناسيبونال نوين كمونيستي
و شركت در مبارزات انقالبي پرولتري و
مبارزات آزاديبخش ضد امپرياليستي و
ضد ارتجاعي در سطح جهاني و رهبري
اين مبارزات.
ب ـ اصول تشكيالتي:
 1ـ نفي و طرد سكتاريزم و ضرورت
تمثيل وحدت انديشه ،وحدت اراده و
وحدت عمل پرولتاريا در افغانستان ،در
يك حزب كمونيست واحد .
 2ـ رهبري متمركز حزبي متناسب با
استراتژي جنگ خلق و تدارك براي
برپايي و پيشبرد آن.
 3ـ سانتراليزم دموكراتيك.
 4ـ انتقاد و انتقاد از خود.
 5ـ مبارز ُه دو خط .

محور سياسي كنوني اين حركت
وحدت طلبانه را ضرورت پيشبرد
مبارز ُه متحدانه عليه كارزار تجاوز
كارانه امپرياليسـت هاي امريكايي
ُ
و شـركاء انگليسـي ،روسي … .آنها
زورگويانه
بر افـغـانسـتنان و كارزار
ُ
امپرياليسـتي در سطح جهاني تشكيل
مي دهد».
پايه اين اساسات ايديولوژيك ـ
بر
ُ
سياسي ،اصول تشكيالتي و محور
توافقنامه آغازگران
سياسي ،در اولين
ُ
پروسه وحدت جنبش كمونيستي ( م
ُ
ـ ل ـ م ) افغانستان ،موافقه به عمل
آمد كه:
« دسترسي به يك برنامه و يك
پايه وحدت
اساسنامه مشترك حزبيُ ،
ُ
در يك حزب كمونيست واحد را
تشكيل مي دهد».
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اساسنامه
براي دسترسي به يك برنامه و يك
ُ
اساسنامه حزب
مشترك حزبي ،مرامنامه و
ُ
مثابه دو سند محوري
كمونيست افغانستان به
ُ
در بحث و مبارزه براي دسترسي به اين اسناد
مثابه اسناد اصلي
اساسي و يا به عبارت ديگر به
ُ
مورد بحث در اين حركت مبارزاتي ،پذيرفته
شدند .اين موضوع مورد توافق قرار گرفت كه
مرامنامه و اساسنامه حزب كمونيست افغانستان
مجموعه پيشنهادات اصالحي و تعديلي
با توجه به
ُ
«كميته وحدت
«حزب كمونيست افغانستان»،
ُ
جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) افغانستان»
و ساير مشمولين اين پروسه و پيشبرد مباحثات
كميته مشترك نمايندگان»
وسيع در سطح «
ُ
و كادر ها و صفوف مشمولين اين پروسه و
كل جنبش كمونيستي افغانستان و جنبش
كمونيستي بين المللي ،باز نويسي گردد .توافق
به عمل آمد كه اين بازنويسي از طريق برخورد
نقادانه به اشتباهات ،كمبودات و نواقص مرامنامه
اساسنامه موجود و بر مبناي سانتراليزم
و
ُ
دموكراتيك ،انتقاد و انتقاد از خود و مبارز ُه دو
خط صورت گيرد و داراي دو جنبه باشد :يكي
تكيه و استادگي روي مواضع درست و اصولي
ايديولوژيك ـ سياسي و تشكيالتي ماركسيستي
ـ لنينيستي ـ مائوئيستي متبلور در مرامنامه و
اساسنامه موجود «حزب كمونيست افغانستان»
ُ
و ديگري انتقاد از اشتباهات و نواقص و كمبودات
اين اسناد و رفع آنها .اين موضوع مورد پذيرش
قرار گرفت كه در اثر اين بازنويسي ممكن است
بخش هايي از مرامنامه و اساسنامه موجود كم و
بيش اصالح گردد ،بخش هايي به صورت جدي
تعديل گردد ،بخش هايي تغيير يابد ،بخش
هايي حذف گردد و بر بخش هايي مطالب جديد
مختصر و يا مفصل اضافه گردد.
در پيش گرفتن اين سبك كار براي دسترسي
اساسنامه مشترك حزبي براي ت ُامين
به برنامه و
ُ
وحدت جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) افغانستان
در يك حزب كمونيست واحد ،مبتني بر ديد
«اعالميه مشترك
مشترك پذيرفته شده در
ُ
كميته وحدت
حزب كمونيست افغانستان و
ُ
جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) افغانستان» ،در
مورد حزب كمونيست ،ت ُاسيس حزب كمونيست
و ضرورت ت ُامين وحدت جنبش كمونيستي ( م ـ
ل ـ م ) در يك حزب كمونيست واحد ،بود .در
اعالميه مشترك درينمورد گفته شده بود:
ُ
« تمثيل وحدت انديشه ،وحدت اراده و وحدت
عمل پرولتاريا در يك كشور در يك حزب
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بمثابه پيشاهنگ
كمونيست واحد،
ُ
وظيفه اساسي كمونيست ها
پرولتاريا،
ُ
( م ـ ل ـ م ها ) در مسير دستيابي به
سالح هاي مورد نياز انقالب محسوب
مي گردد .حزب كمونيست در ميان
سه سالح معجزه آساي انقالب نقش
اساسي را بر عهده دارد .با دسترسي به
اين سالح اساسي است كه مي توان به
دو سالح ديگر انقالب يعني ارتش خلق
جبهه متحد دست يافت .
و
ُ
جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م )
افغانستان براي دستيابي به سالح
اساسي انقالب يعني حزب كمونيست،
مسير پر فراز و نشيب و درد آوري
را پيموده است .اين جنبش در زير
بار انحرافات و كمبود هاي متعدد و
سنگين ،سال هاي سال از دستيابي به
اين سالح محروم ماند .ت ُاسيس حزب
كمونيست افغانستان در سال 1370
(  ،) 1991گسست كيفي مهمي ازين
راستا كه تشكيل حزب كمونيست
افغانستان را به هدفي در خود مبدل
ساخته و پيش شرط هاي گوناگون
غير اصولي را در پيش پاي آن قرار مي
داد ،محسوب ميگردد .اما اين گسست
ايديولوژيك ـ سياسي و تشكيالتي ،بنا
بر علل و كمبود هاي معين و مشخصي
كه كل جنبش كمونيستي ( م ـ ل
ـ م ) افغانستان ،منجمله م ُوسسين
حزب كمونيست افغانستان ،از آن
رنج مي بردند ،قادر نگرديد وحدت
جنبش كمونيستي كشور در يك حزب
كمونيست واحد را ت ُامين نمايد.
جنبش نوين كمونيستي افغانستان
دهه شصت شمسي (
نيمه دوم
كه از
ُ
ُ
دهه هشتاد ميالدي ) ،تحت
اواسط
ُ
ت ُاثير مواضع ايديولوژيك ـ سياسي
و مبارزات عملي جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي ،از درون جنبش
چپ مبتال به انحرافات و كجروي هاي
گوناگون در افغانستان ،سر بلند كرد،
«هسته انقالبي كمونيست
در وجود
ُ
«كميته تبليغ و
هاي افغانستان»،
ُ
ترويج م ـ ل ـ م در افغانستان»،
«مواضع نوين سازمان پيكار براي
نجات افغانستان» و «امال ـ بخش
مائوتسه دون انديشه» ،خود را نشان
داد .تالش براي وحدت اين مجموعه
بخاطر ت ُاسيس حزب كمونيست
«كميته
افغانستان ،منجر به تشكيل
ُ
انسجام و وحدت جنبش كمونيستي
افغانستان» گرديد .اين كميته ابتدا
«هسته انقالبي كمونيست هاي
توسط
ُ
«كميته تبليغ و ترويج
افغانستان» و
ُ
م ـ ل ـ م در افغانستان» تشكيل
گرديد و بعدا «امال ـ بخش مائوتسه
دون انمديشه» و «سازمان پيكار براي
نجات افغانستان» نيز به آن پيوستند.
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اين كميته فعاليت هايي را انجام داد،
اما به علت عدم تجانس ايديولوژيك
ـ سياسي و تشكيالتي خود نتوانست
تمامي مشمولين خود را بطرف ت ُاسيس
حزب كمونيست افغانستان هدايت
نمايد.
سه موضوع محوري ايديولوژيك ـ
سياسي و تشكيالتي در اين عدم
تجانس عبارت بودند از:
 1ـ پذيرش و عدم پذيرش ماركسيزم ـ
لنينيزم ـ مائوئيزم به جاي ماركسيزم
انديشه مائوتسه دون.
ـ لنينيزم ـ
ُ
 2ـ ديدگاههاي مختلف در مورد پيش
شرط هاي ت ُاسيس حزب كمونيست
افغانستان.

 3ـ عاجل و اضطراري دانستن و يا
ندانستن ت ُاسيس حزب كمونيست
افغانستان.
هسته انقالبي كمونيست هاي افغانستان
ُ
و امال ـ بخش مائوتسه دون انديشه ،بر
مبناي پذيرش ماركسيزم ـ لنينيزم ـ
مائوئيزم بجاي ماركسيزم ـ لنينيزم ـ
انديشه مائوتسه دون ،به پاي تشكيل
«سازمان كمونيست هاي انقالبي
افغانستان» رفتند .اين سازمان كه
توانست عضويت رسمي جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي را حاصل نمايد ،بنا
به داليل مختلف به تنهايي و بدون
كميته تبليغ و
شركت دو بخش ديگر (
ُ
ترويج م ـ ل ـ م  . . .و سازمان پيكار
… ) .اقدام به ت ُاسيس «حزب كمونيست
افغانستان» نمود .اين گسست كيفي
مهم و قاطع از گذشته ،مورد حمايت
جنبش انقالبي انترناسيوناليستي قرار
«كميته تبليغ و ترويج م ـ ل
گرفت و
ُ
ـ م … « .كه تقريبا همزمان با «سازمان
كمونيست هاي انقالبي افغانستان»،
ماركسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم را مورد
پذيرش قرار داده بود ،چند ماه بعد از
ت ُاسيس «حزب كمونيست افغانستان»
به آن پيوست.
اما «سازمان كمونيست هاي انقالبي
افغانستان» نه تنها بدون شركت دو
بخش ديگر ،اقدام به ت ُاسيس «حزب
كمونيست افغانستان» نمود ،بلكه
كار تهيه و تدوين «مرامنامه حزب
كمونيست افغانستان» و «اساسنامه
حزب كمونيست افغانستان» را بصورت
دروني و صرف ًا در داخل سازمان
پيش برد و جرو بحث عمومي حول
مندرجات آنها را در سطح عمومي
جنبش كمونيستي افغانستان و جنبش
كمونيستي بين المللي دامن نزد .اين
شيوۀ كار بسيار عجوالنه ،محدوديت
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هايي را از لحاظ ايديولوژيك ـ سياسي و
تشكیالتي بر حزب كمونيست افغانستان تحميل
نمود كه نه تنها براي چندين سال حزب را رنج
داد ،بلكه ت ُاثيرات آن بر كل جنبش كمونيستي
كشور نيز مشهود بود.

درين ميان بخش هاي ديگري از جنبش
كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) كشور به صورت هاي
جداگانه به تكامالت ايديولوژيك ـ سياسي و
تشكيالتي خود ادامه دادند و بر مبناي قبول
ماركسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم و تائيد و حمايت
از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي متشكل
گرديده و مبارزات شان را پيش بردند.
«سازمان پيكار براي نجات افغانستان» بر مبناي
قبول ماركسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم و حمايت
از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي ،در سال
 ،1994با دو بخش جدا شده از «ساما» ( محفل
جوانان مترقي و مبارزين راه آزادي مردم)،
كميتۀ مشتركي بنام «كميته وحدت جنبش
كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) افغانستان» تشكيل
داده و به مبارزات شان براي دستيابي به وحدت
ادامه دادند.
قبل برين تشكيالت ديگري بنام « اتحاد انقالبي
كارگران افغانستان « به وجود آمده بود كه در
ابتدا بر مبناي ماركسـيزم ـ لنينيزم ـ انديشـۀ
مائوتسـه دون اسـتوار بود و بعد ها ماركسيزم ـ
لنينيزم ـ مائوئيزم را مورد پذيرش قرار داد .اين
تشكيل از همان ابتداي ايجادش ،جنبش انقالبي
انترناسيوناليستي را مورد حمايت قرار داد.

برعالوه تحت ت ُاثير مواضع و مبارزات جنبش
انقالبي انترناسيوناليستي و جنبش مائوئيستي
خود افغانستان ،يك هستۀ ماركسيستي ـ
لنينيستي ـ مائوئيستي توسط منسوبين جنبش
مائوئيستي افغانستان در اروپا ،در اواخر دهه 70
خورشیدی ( اواخر دهۀ  90ميالدي ) به وجود
آمد و به فعاليت هاي مبارزاتي معيني پرداخت.
همچنان از اواسط دهۀ گذشته ميالدي تحت نام
«سازمان پيكار براي نجات افغانستان ( اصوليت
انقالبي پرولتري )» اعالميه ها و نشريه هايي
در اروپا به دست نشر سپرده شدند كه بر مبناي
ماركسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه دون
و حمايت از جنبش انقالبي انترناسيوناليستي
استوار بودند« .سازمان پيكار براي نجات
افغانستان ( اصوليت انقالبي پرولتري ) « پس
از آغاز پروسه وحدت جنبش كمونيستي ( م ل
م ) افغانستان ،به نحوي ماركسيزم ـ لنينيزم ـ
مائوئيزم را مورد پذيرش قرار داد.
پروسۀ وحدت جنبش كمونيستي ( ماركسيستي
ـ لنينيستي ـ مائوئيستي ) افغانستان ،با
وجوديكه در ابتدا توسط «حزب كمونيست
افغانستان» و «كميته وحدت جنبش كمونيستي
( م ـ ل ـ م ) افغانستان» آغاز گرديد ،اما ت ُامين
وحدت تمامي بخش هاي اين جنبش در يك
حزب كمونيست واحد را وجه همت خود قرار
توجه جدي
پروسه آغاز شده سريع ُا مورد
داد.
ُ
ُ
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ساير بخش هاي جنبش كمونيستي (
م ل م) كشور قرار گرفته و آنها نيز به
دنبال تماسها و مذاكراتي به اين پروسه
پيوستند.
«اتحاد انقالبي كارگران افغانستان»
به تاريخ هفت ثور  1381اعالميه اي
را تحت عنوان «اعالميه اتحاد انقالبي
كارگران افغانستان پيرامون توافقنامه
حزب كمونيست افغانستان و كميته
وحدت جنبش كمونيستي م  .ل  .م .
افغانستان» نشر نموده و در آن ،پروسۀ
وحدت آغاز شده را مورد تائيد قرار
داده و اعالم نمود كه خود را در اين
پروسه سهيم مي داند و با جديت هر
چه تمام تر در پيشبرد اهداف سترگ
آن كوشا خواهد بود.
به دنبال يكسلسله تبادل نظرات ميان
«حزب كمونيست افغانستان» و «هستۀ
ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي
در اروپا» ،اين هسته ترجيح داد كه از
طريق پيوستن به «حزب كمونيست
افغانستان» در پروسۀ وحدت جاري
سهم بگيرد .اطالعيه پيوستن “ هسته
” به “ حزب ” به تاريخ  31مارچ
 ،2002مشترك ًا توسط رهبري «حزب
كمونيست افغانستان» و رهبري «هسته
ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي
«در اروپا ،به دست نشر سپرده شد.
«سازمان پيكار براي نجات افغانستان (
اصوليت انقالبي پرولتري )» ،به دنبال
نامه مورخ دهم
مكاتبات قبلي ،طي
ُ
جوزاي  1381خود ،عنواني «حزب
كمونيست افغانستان» و «كميته
وحدت جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م )
افغانستان» ،آمادگي اش را براي شركت
پروسه وحدت جاري از طريق شركت
در
ُ
«كميته
غير مستقيم در فعاليت هاي
ُ
پروسه وحدت …».
مشترك مشمولين
ُ
اعالم نمود .در اين نامه گفته شده بود
كه« :سازمان پيكار ( ...اصوليت …« ).
سعي مي نمايد هر چه زود تر مشكالت
خود را حل و فصل نموده و مستقيم ًا در
كميته مشترك سهم بگيرد.
كار
ُ
پروسه وحدت جنبش
به اين ترتيب،
ُ
كمونيستي ( ماركسيستي ـ لنينيستي
مائوئيستي ) افغانستان ،از يك حركت
دو جانبه توسط «حزب كمونيست
«كميته وحدت جنبش
افغانستان» و
ُ
كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) افغانستان» ،به
يك حركت چند جانبه تبديل گرديده و
كل جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م )
كشور را در بر گرفت.
تدوير «كنفرانس مشترك احزاب و
سازمان هاي ماركسيست ـ لنينيست
ـ مائوئيست افغانستان و ايران در بار ُه
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اوضاع فعلي جهان ،منطقه و بطور اخص
«كميته جنبش
افغانستان» ،به ابتكار
ُ
انقالبي انترناسيوناليستي» ،گام بسيار
مهمي بود كه در جريان پيشرفت كار
پروسه وحدت جنبش كمونيستي ( م
ُ
ـ ل ـ م ) افغانستان به پيش برداشته
شد .اين كنفرانس به اشتراك «كميته
وحدت جنبش كمونيستي ( م ـ ل
ـ م ) افغانستان»« ،حزب كمونيست
افغانستان»« ،اتحاد انقالبي كارگران
افغانستان» و «حزب كمونيست ايران (
ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست)»،
در ماه جوزاي ( 1381جون ،)2002
برگزار گرديد .برگزاري اين كنفرانس
سطح اتحاد جنبش كمونيستي ( م ـ
ل ـ م ) منطقه را ارتقا داد و اين ارتقا
سنگ بناي خوبي براي اتحاد عميق تر
و گسترده تر جنبش كمونيستي ( م
ـ ل ـ م ) منطقه در آينده محسوب
گردید .تدوير اين كنفرانس ،پروسه
وحدت جنبش كمونيستي (م ـ ل ـ م)
افغانستان را نیز بصورت جدي به پيش
سوق داد .در قطعنامۀ اين كنفرانس كه
به تاريخ  30جوزاي  20 ( 1381جون
 ) 2002انتشار يافت ،عالوه از فيصله
هاي مهم و حياتي ديگر ،فيصله هاي
مشخصي در رابطه با پيشبرد هرچه
پروسه وحدت
اصولي تر و سريع تر
ُ
جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م )
افغانستان» قرار ذيل درج گرديد:
«جنبش كمونيستي افغانستان بخش
تفكيك ناپذيري از جنبش کمونیستی
بين المللي است .در اين چوكات،
ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست
پروسه
هاي افغانستان مكلفند كه
ُ
وحدت آغاز شده ميان نيروهاي مختلف
ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست
وظيفه عمده فعلي شان بخاطر
بمثابه
را
ُ
ُ
ايجاد يك حزب كمونيست واحد در
كشور ،هر چه اصولي تر و شتابنده تر به
پيش برند .با اجراي موفقانۀ اين وظيفۀ
عمدۀ مبارزاتي است كه مي توان در
جهت اجراي هر چه درست تر و اصولي
تر وظيفه اساسي مبارزاتي كه همانا
تدارك ،بر پايي و پيشبرد جنگ خلق
است و در شرايط فعلي شكل مشخص
جنگ مقاومت ملی مردمي و انقالبي
ضد تجاوز و اشغالگری امپرياليستي را
بخود مي گيرد ،به پيش گام برداشت».
بر مبناي توافقات بدست آمدۀ قبلي
ميان مشمولين حركت وحدت طلبانۀ
جنبش ماركسيستي ـ لنينيستي
ـ مائوئيستي افغانستان و توافقات
بدست آمده در كنفرانس تصميم گرفته
شد كه:
“ … «كميته مشترك» كار روي برنامه و
آئين نامه مشترك براي ارائه به صفوف
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جنبش و در قدم بعدي به كنگره را به مثابه
وظيفۀ عمده اش به پيش برد و در عين حال
همكاري هاي عملي مبارزاتي در ساير عرصه
ها را سازماندهي و رهبري نمايد .در راُس اين
فعاليت ها ،سازمان دادن فعاليت ها و مبارزات
مشترك عليه تجاوز امپرياليستي و مزدوران
دست نشانده قرار دارد .يكي ديگر از عرصه
هاي مبارزاتي مشترك ،عرصۀ زنان است كه بايد
فعاالنه سازماندهي شده و به پيش برده شود”.

در واقع پس از تدوير «كنفرانس مشترك احزاب
و سازمان هاي ماركسيست ـ لنينيست ـ
مائوئيست افغانستان و ايران … ».بود كه «كميته
مشترك مشمولين پروسه وحدت …» كار روي
تهيه و انتشار مسوده هاي برنامه و اساسنامۀ
مشترك حزبي را بصورت بخش بخش آغاز نمود.
«كميته مشترك … ».پس از تهيه و تدوين هر
بخش از اين مسوده ها ،به نشر و پخش وسيع
آن در ميان صفوف مشمولين پروسۀ وحدت
و كل جنبش كمونيستي افغانستان و جنبش
كمونيستي بين المللي ،مبادرت ورزيد و سعي
نمود پيشنهادات و انتقادات در مورد اين اسناد
را جمع آوري نمايد .در پيشبرد اين وظيفه و
مسئوليت «كميته مشترك … ،».در ابتدا صرف ًا
نمايندگان «حزب كمونيست افغانستان» و
«كميتۀ وحدت جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م
) افغانستان» ،بصورت مستقيم سهم داشتند .اما
بعد از خاتمه يافتن بحث روي «پيشينۀ تاريخي
افغانستان» در مسودۀ برنامۀ مشترك حزبي
و تدوين و انتشار اين بخش ،نمايندۀ «اتحاد
انقالبي كارگران افغانستان» نيز بصورت مستقيم
در فعاليت هاي «كميتۀ مشترك … ».سهيم
گرديد و كار مستقيم اين كميته ،شكل سه جانبه
را بخود گرفت.
مرتبط با «کمیتۀ مشترک مشمولین پروسۀ
وحدت  »...یک کمیتۀ مشترک دیگر ،بنام
«کمیتۀ مشترک مشمولین پروسۀ وحدت
جنبش کمونیستی (م ل م) افغانستان در اروپا»
تشکیل شد که در آن افراد مرتبط به حزب
کمونیست افغانستان ،سازمان پیکار برای نجات
افغانستان ،اتحاد انقالبی کارگران افغانستان و
سازمان پیکار برای نجات افغانستان -اصولیت
انقالبی پرولتری شرکت داشتند .این کمیتۀ
مشترک وظیفه داشت که تحت رهبری کمیتۀ
مشترک اصلی ،پروسۀ وحدت در اروپا را هدایت
نموده و فعاالنه مباحثات مربوط به مسوده های
برنامه و اساسنامۀ مشترک حزبی را دامن بزند
و نتایج نهایی مباحثات متذکره را در اختیار
«کمیتۀ مشترک »...اصلی قرار دهد .اما متاسفانه
در عمل این کمیته حتی قادر نشد که یک بحث
جدی در میان اعضای خود را در مورد مسوده
های اساسنامه و برنامۀ مشترک حزبی دامن
زده و نتایج آن را در اختیار «کمیتۀ مشترک»...
اصلی قرار دهد ،چه رسد به اینکه این مبارزه را
در سطح کل اروپا پیش ببرد.
«كميته مشترك مشمولين پروسه وحدت
جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) افغانستان»،
انتظار داشت كه كار تدوين مسوده هاي برنامه
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و اساسنامۀ مشترك حزبي را تا اواخر
خزان سال ( 1381اوايل سال )2003
به پايان برساند و بعد از آن تدوير هر
چه سريع تر كنگره وحدت جنبش
كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) افغانستان
را رويدست يگيرد .اما متاسفانه بنا به
بروز يكسلسله مشكالت نا خواسته،
كاري كه بايد در ظرف چند ماه به
پـايـان مـي رسـيـد ،بـراي مـدت
تقريب ُا يك و نيم سال به درازا كشيد.
مشكالتي كه «كميته وحدت جنبش
كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) افغانستان»،
بعد از آغاز اولين مرحله از كار تدوين
مسودۀ برنامۀ مشترك حزبي توسط
«كميته مشترك ،»...بنا به انحالل
طلبي آشكار بخشي از منسوبين خود،
با آن مواحه شد و سرانجام منجر به
انحالل «كميته وحدت « ...و تبديل
شدن موقعيت نمايندگان اين كميته
به نمايندگان «سازمان پيكار براي
نجات افغانستان» در «كميتۀ مشترك
مشمولين پروسه وحدت »...گرديد،
نقش مهمي در به درازا كشيدن كار
«كميته مشترك مشمولين پروسه
وحدت »...بازي نمود .عالوتا سهم
نگرفتن كامل «سازمان پيكار براي نجات
افغانستان ( اصوليت انقالبي پرولتری)»
در پيشبرد كار پروسه وحدت و حتي
گاهگاهي نقش منفي عليه اين پروسه
بر عهده گرفتن نيز در به درازا كشيدن
كار «كميته مشترك »...و كل «پروسه
وحدت جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م
) افغانستان» ،نقش بازي نمود.
بعد از آنكه كار تهيه و تدوين مباحث
ماركسيزم ـ لنينيزم ـ مائوئيزم،
رويزيونيزم ،انترناسيوناليزم پرولتري
و اوضاع جهاني و جنبش جهاني
كمونيستی ،در مسودۀ برنامه مشترك
حزبي ،توسط «كميته مشترك »...به
پايان رسيد و بخش تهيه شدۀ مسوده
براي نظر خواهي به كادرها و صفوف
مشمولين پروسه وحدت … .ارائه
گرديد ،مشكالتي كه قب ً
ال نيز كم و
بيش خود را در ميان «كميته وحدت»...
نشان داده بود ،آشكارا و بصورت يك
طرح انحالل طلبانه عرض وجود نمود.
يكي از اعضاي رهبري «سازمان پيكار
براي نجات افغانستان» كه در عين
حال يكي از نمايندگان اين سازمان در
«كمينه وحدت »...نيز بود ،در همراهي
با نمايندگان دو بخش ديگر در «كميته
وحدت ،»...عليه پروسۀ وحدت جاري
قرار گرفتند .طرحي كه آنان ارائه
كردند در مخالفت با توافقات ،تعهدات
و عملكرد هاي تقريب ًا يك سالۀ پروسه
وحدت و بطور مشخص در مخالفت
با تعهدات و فيصله هاي «كنفرانس
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مشترك احزاب و سازمان هاي
ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست
افغانستان و ايران» قرار داشت.

طرح آنان مبتني بر نفي حزب
كمونيست افغانستان و نفي مرامنامه و
اساسنامه حزب به عنوان اسناد اصلي
ُ
و يا اسناد محوري در جرو بحث براي
دستيابي به برنامه و اساسنامۀ مشترك
حزبي بود .آنان برين مبنا ميخواستند
پروسه وحدت را به دو پروسه تبديل
نمايند  :يكي پروسه وحدتي كه
«كميته وحدت »...بايد با ساير بخش
ها پيش ببرد و ديگري پروسۀ دروني
حزب كمونيست افغانستان براي تدوير
كنگرۀ دوم حزب .به اين ترتيب آنان
كل پروسه وحدت را نفي ميكردند و
ميخواستند كه پراگندگي و تشتت
تشکیالتی جنبش كمونيستي ( م ـ ل
ـ م ) افغانستان براي ساليان متمادي
ديگر نيز دوام نمايد.
اين طرح انحالل طلبانه در حقيقت بر
عدم درك ضرورت عاجل و اضطراري
تامين وحدت جنبش كمونيستي ( م ـ ل
ـ م) افغانستان در يك حزب كمونيست
واحد براي پاسخدهي به ضرورت هاي
تدارك و برپايي جنگ مقاومت ملي
انقالبي و مردمي عليه اشغالگران
امپرياليست و رژيم دست نشانده آنان،
استوار بود .به عبارت ديگر اين طرح
انحالل طلبانه ،بر فرار از مبارزه و شانه
خالي كردن از زير بار مسئوليت هاي
مبارزاتي عليه اشغالگران امپرياليست
و مرتجعين دست نشانده استوار بود.

انحالل طلبان براي مدت تقريب ًا
يكسـال ظاهرا ً با «پروسـۀ وحدت
جنبش كمونيسـتي … ».همـراهي
كردند و در تمامي توافقات و تعهدات
آن ،منجمله در توافقات و تعهدات
«كنفرانس مشترك »...سهم گرفتند.
اما مادامي كه كار پروسۀ وحدت حالت
جدي به خود گرفت ،تمامي تعهدات و
توافقات قبلي شان را زير پا كردند و
راه انحالل طلبي را در پيش گرفتند ،تا
اگر نتوانند جلو پيشروي هاي «پروسه
وحدت »...را بگيرند ال اقل خود را از
مشكالت و مصاف هاي خطير فعلي و
آينده اين مبارزره «نجات» دهند.
«كـمـيـتـه مـشـتـرك مشموليـن
پروسه وحدت جنبش كمونيستي (
م ـ ل ـ م ) افغانستان» و به ويژه
نمايندگان «كميته وحدت … ».در
«كميته مشترك … ».در ابتدا كوشيدند
عليه اين حركت انحالل طلبانه بصورت
دروني مبارزه نمايند .اما انحالل طلبان
به سرعت دست به انتشار اعالميه
هاي بيروني زدند و مشكالت مطروحه
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را از شكل دروني خارج ساختند .ولی با وجود
آن تالش اعضاي «كميتۀ مشترك  ». . .براي
رفع مشكل ادامه يافت .پس از آنكه اين تالش
ها بي نتيجه ماند« ،سازمان پيكار براي نجات
افغانستان» دست به تدوير يك جلسه سازماني
زده و با اعالم خروج نمايندگانش از «كميته
وحدت  ». . .و اعالم بر طرفي يكي از نمايندگان
باقي مانده اش در پهلوي دو بخش ديگر ،انحالل
«كميته وحدت  ». . .را اعالم نمودند .در نتيجه
موقعيت دو تن از نمايندگان «كميته وحدت ». . .
در «كميته مشترك … ».به نمايندگان «سازمان
پيكار براي نجات افغانستان» در اين كميته
تغيير يافت .حتي پس از اين نيز تالش براي
اقناع انحالل طلبان در جهت دست بردار شدن
شان از انحالل طلبي و بر گشت به داخل پروسۀ
وحدت ادامه يافت .اما از آنجاييكه آنها قاطعانه
راه فرار از مبارزه را در پيش گرفته بودند ،اين
تالش ها بي نتيجه ماند.
بخشي كه تحت نام «مبارزين راه آزادي مردم»
در «كميته وحدت  ». . .سابق شركت داشت ،نه
قبل از شركت در «كميته وحدت  ». . .و نه در
طول چند سال شركت در اين كميته ،هيچگاهي
داراي مواضع رسمي مشخص و معين نبود و در
واقعيت امر هيچگاهي نتوانسته بود حيثيت يك
گروپ مستقل سياسي را كسب نمايد .بخش
«محفل جوانان مترقي» نيز در واقع بعد از
درگذشت رفيقي كه باني اين محفل بود ،حيثيت
يك گروپ مستقل سياسي را از دست داده بود
و فقط بصورت تعدادي از افراد باقي مانده بود.
در هر حال بروز حركت انحالل طلبانه از درون
«كميته وحدت »...سابقه و پيشبرد مبارزه عليه
آن ،يك مصروفيت چند ماهه براي «كميته
مشترك »...به وجود آورد.

«كميته مشترك مشمولين پروسه وحدت جنبش
كمونيستي (م ـ ل ـ م) افغانستان» جدا ً آرزو
داشت كه «سازمان پيكار براي نجات افغانستان
( اصوليت انقالبي پرولتري )» ،مطابق به تعهد
سپرده شدۀ مكتوبي اش ،كه در سطور قبلي
از آن ياد كرديم ،در پيشبرد كار پروسۀ وحدت
فعاالنه سهم بگيرد .اما متاسفانه اين آرزو كام ً
ال
بر آورده ناشده باقي ماند« .سازمان پيكار براي
نجات افغانستان (اصوليت انقالبي پرولتري)»،
نه تنها در تركيب «كميته مشترك مشمولين
پروسه وحدت »...شامل شده نتوانست ،بلكه
در مباحثات حول مندرجات بخش هاي مختلف
مسوده هاي برنامه و اساسنامۀ مشترك حزبي
نيز هيچگونه سهمي نگرفت و هيچگاهي به تبليغ
براي پروسۀ وحدت نپرداخت .در واقع «سازمان
پيكار براي نجات افغانستان (اصوليت انقالبي
پرولتري )» در عمل ،كام ً
ال بيرون از پروسۀ
وحدت جنبش كمونيستي ( م ل م ) افغانستان
باقي ماند .نقش كام ً
ال غير فعال «سازمان پيكار
براي نجات افغانستان ( اصوليت انقالبي پرولتري
)» در طول دوره پيشرفت پروسۀ وحدت ،ناشي
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از سه موضع نا درست ايديولوژيك ـ
سياسي بود:

«سازمان پيكار براي نجات
افغانستان ( اصوليت:»...
 1ــ بر سر پذيرش ماركسيزم ـ
لنينيزم ـ مائوئيزم استوار نبود و تا آن
زمان از ماركسيزم ـ لننيزم ـ مائوئيزم
يا ماركسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه
مائوتسه دون صحبت مي نمود.
 2ــ وحدت جنبش كمونيستي (
م ـ ل ـ م ) افغانستان در يك حزب
كمونيست واحد براي پاسخدهي
مناسب به ضرورت هاي مبارزاتي ضد
اشغالگران و رژيم دست نشانده را يك
امر عاجل و اضطراري تلقي نمي نمود.
 3ــ براي تامين وحدت ميان بخش
هاي مختلف جنبش كمونيستي ( م ـ
ل ـ م ) افغانستان ،قبل از پرداختن
به وحدت برناموي و اساسناموي ،يك
مرحله مقدماتي حل و فصل خرده
ُ
اختالفات گوناگون را ضروري مي
دانست و به اين ترتيب در واقع باورمند
بود كه جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م )
افغانستان اصال در موقعيتي قرار ندارد
كه راس ُا براي وحدت در يك حزب
كمونيست واحد مبارزه نمايد.
فعاليت هاي مبارزاتي «كميته مشترك
مشمولين پروسه وحدت »...عالوه از
تـدويـن و انـتـشـار مسـوده هاي
برنامه و اساسنامۀ مشترك حزبي،
جمع آوري انتقادات و پيشنهادات
در مورد مسوده ها و جمعبندي آنها،
سازماندهي همكاري هاي مبارزاتي
معين و همچنان انتشار اعالميه هاي
مشترك را نيز در بر مي گرفت.
اين اعالميه هاي مشترك عبارت بوده
اند از :
ــ اعالميه مشترك مورخ  29عقرب
 1380در مورد آغاز پروسه وحدت
جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م )
افغانستان.
ــ اعالميه مشترك مورخ اول قوس
 1380در مورد جلسه بن تحت عنوان
«تجمع خاينين ملي نوكر امپرياليزم در
زير بال و پر امپرياليست ها را محكوم
كنيم».
ــ اعالميه مشترك مورخ اول سرطان
 1381در مورد لويه جرگۀ اضطراري
تحت عنوان «لويۀ جرگه اضطراري
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يا نمايش مضحكه آميز امپرياليست
هاي متجاوز ومرتجعين دست نشانده
شان».

مورد لويه جرگۀ تصويب قانون اساسي رژيم
دست نشانده ،تحت عنوان «لويه جرگه ،تصويب
قانون اساسي و خاينين ملي».

ــ اعالميه مشترك مورخ اول جدي
 1381در مورد پروسۀ وحدت جنبش
كمونيستي … .تحت عنوان «با تعميق
و تسريع هر چه اصولي تر پروسۀ
وحدت جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ
م ) افغانستان ،براي اجراي فعاالنه
وظايف مبارزاتي مان آماده شويم».

كميته مشترك مشمولين پروسۀ وحدت جنبش
كمونيستي ( ماركسيستي ـ لنينيستي ـ
مائوئيستي ) افغانستان ،عليرغم مشكالت سر
راه ،به اشتراك نمايندگان «حزب كمونيست
افغانستان»« ،سازمان پيكار براي نجات
افغانستان» و «اتحاد انقالبي كارگران افغانستان»،
با پشت گرمي اعضاي رهبري ،كادر ها و صفوف
مشمولين «پروسه وحدت« ،»...كميته جنبش
انقالبي انترناسيوناليستي» و اعضاي اين جنبش،
به ويژه حزب كمونيست ايران ( ماركسيست ـ
لنينيست ـ مائوئيست ) ،توانست تقريب ًا دو سال
بعد از آغاز «پروسه وحدت ،»...كار تدوين نهايي
مسوده هاي برنامه و اساسنامۀ مشترك حزبي

ــ اعالميه مشترك اول ماه مي 2003
( 11ثور  )1382تحت عنوان «به پيشواز
روز جهاني كارگران».
ــ اعالميه مشترك مورخ بيست و پنج
جدي ( 1382پانزده جنوري  )2003در
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را غرض ارائه به كنگرۀ وحدت جنبش
كمونيستي ( م ـ ل ـ م ) كشور ،براي
تامين وحدت اين جنبش در يك حزب
كمونيست واحد ،به انجام رساند .پس
از آن مطابق به توافقات قبلي ميان
مشمولين «پروسه وحدت« ،»...كميته
مشترك مشمولين پروسه وحدت،»...
به «كميته تدارك براي تدوير
كنگرۀ وحدت جنبش كمونيستي (
ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي
) افغانستان» تبديل گرديد.
«كميتۀ تدارك براي تدويركنگرۀ
وحدت جنبش كمونيستي ( م ـ ل ـ م
) افغانستان» ،توانست به سرعت كارش
را پيش برده و امر خطير تدارك براي
تدويركنگره را به سر انجام رساند.

کنگرۀ وحدت جنبش کمونیستی (مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی) افغانستان:
کنگرۀ وحدت جنبش کمونیستی
(م ل م) افغانستان ،به اشتراک
نمایندگان «حزب کمونیست
افغانستان»« ،سازمان پیکار برای
نجات افغانستان» و «اتحاد انقالبی
کارگران افغانستان» به تاریخ اول
می  11( 2004ثور  )1383دایر گردید.
بعضی منابع بی خبر بنا به دالیل
نامعلومی گفته اند که این کنگره در
اروپا دایر گردیده است .اما این گفته
صحت ندارد« .کنگرۀ وحدت »...در
یکی از مناطق پشت خط دیورند و
در نزدیکی مرزهای فعلی افغانستان
دایر گردید.
طبق توافقات حاصله در "کمیتۀ
تدارک برای تدویر کنگره ،"...قرار
بود که مجموع ًا  13نفر از نمایندگان
هر سه تشکل شامل در "پروسۀ
وحدت "...شرکت نمایند 6 :نفر از
حزب کمونیست افغانستان 4 ،نفر از
سازمان پیکار برای نجات افغانستان
و  3نفر از اتحاد انقالبی کارگران
افغانستان .اما دو نفر از افراد شامل
در این مجموعه که اعضای "کمیتۀ
مشترک  ...اروپا" بودند نتوانستند
و یا نخواستند در کنگره شرکت

نمایند .لذا شرکت کنندگان در کنگره به 11
نفر تقلیل یافت 5 :نفر از حزب کمونیست
افغانستان 4 ،نفر از سازمان پیکار برای نجات
افغانستان و  2نفر از اتحاد انقالبی کارگران
افغانستان .بدین ترتیب" ،کمیتۀ مشترک ...
اروپا" یکبار دیگر نقش خود را به عنوان یک
بخش ضعیف "پروسۀ وحدت "...عم ً
ال نشان
داد.
یکی از جنبه های نیرومند انترناسیونالیستی
کنگرۀ وحدت جنبش کمونیستی (م ل م)

افغانستان این بود که نمایندۀ کمیتۀ جنبش

انقالبی انترناسیونالیستی در آن شرکت
داشت .شرکت نمایندۀ کمیتۀ جنبش در
کنگره ،ادامۀ حضور آن کمیته ،در طول

شکلگیری و پیشرفت پروسۀ وحدت جنبش
کمونیستی (م ل م) افغانستان ،از طریق

نماینده اش بود.
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 4تن از نمایندگان شـرکت کـنـنده
در کنگره از داخل کشور آمده بودند
و یک تن از غرب 6 .تن دیگر مقیم
پاکستان بودند .بنابرین نسبت
نمایندگان مقیم در داخل کشور در
برابر نمایندگان مقیم در خارج از
کشور 4 ،در برابر  7بود .اما از میان
این  7نفر فقط یکی از آنها که مقیم
غرب بود از سال ها به اینطرف با
شرایط داخل کشور تماس مستقیم
نداشت ،ولی  6نفر دیگر در سطوح
مختلف با شرایط داخل کشور در
تماس و رابطۀ مستقیم و تاثیر
پذیری مستقیم قرار داشتند.
جوان ترین فرد شرکت کننده در
کنگره دو سه سال کمتر از چهل
سالگی عمر داشت .دو تن دیگر
عمر شان باالتر از  40ساله بود .اما 8
تن دیگر که اکثریت را تشکیل می
دادند ،همه دارای سنین باالتر از 50
و کمتر از  60بودند .جوان ترین عضو
کنگره دارای سابقۀ سیاسی چپی و
کمونیستی تقریب ًا  20ساله بود ،در
حالی که میان ساالن سابقۀ سیاسی
چپی و کمونیستی باالتر از  25سال
داشتند .افراد مسن که اکثریت
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داشتند ،دارای سوابق سیاسی چپی
و کمونیستی  30تا  40ساله بودند.
 6نفر از اعضای کنگره ،دارای
تجارب عملی جنگی بودند و به
درجات مختلف در جنگ مقاومت
ضد سوسیال امپریالیستی و سایر
فعالیت های جنگی مستقیم ًا شرکت
کرده بودند 4 .تن دیگر با وجودی که
شخص ًا دارای چنین تجارب عملی
نبودند ،اما با این تجارب بیگانه نیز
نبودند و به درجات مختلف دارای
تجربۀ تماس نزدیک با فعالیت
های مذکور بودند .صرف ًا یک تن از
اعضای کنگره که از غرب آمده بود و
قبل از جنگ های ضد رژیم کودتای
 7ثور و جنگ مقاومت ضد سوسیال
امپریالیستی از کشور بیرون رفته
بود ،رویهمرفته با تجارب عملی
جنگی بیگانه بود.
کنگره در مجموع یک کنگرۀ مردانه
بود و حتی یک زن نیز در کنگره
شرکت نداشت .در واقع مجموع
مشمولین پروسۀ وحدت در آنچنان
وضعیت تشکیالتی قرار نداشتند که
حد اقل یکی از نمایندگان شان زن
باشد.
کنگره ترکیب کثیر الملیتی داشت.
مشمولین کنگره از لحاظ ملیتی در
برگیرندۀ  4تن از ملیت پشتون4 ،
تن از ملیت هزاره ،دو تن از ملیت
تاجیک و یک تن از یک اقلیت ملی
بود.
کنگره با سـرود انترناسیونال به
کارش آغاز نمود .سپس پیام کمیتۀ
جنبش انقالبی انترناسیونالیستی
به کنگره و بعد از آن پیام حزب
کمونیست ایران (م ل م) به کنگره
قرائت گردید .این پیام ها با
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احساسات گرم رفیقانۀ حاضرین در کنگره
بدرقه گردید و کنگره فیصله نمود که پیام
های جوابیه و امتنانیۀ متقابل به کمیتۀ
جنبش و حزب کمونیست ابران (م ل م)
ارسال نماید.
بعد از آن ،گـزارش «کمیتـۀ تدارک برای
برگزاری کنگرۀ وحدت »...در مورد «پروسۀ
وحدت جنبش کمونیستی ( م ل م ) »...به
کنگره ارائه گردید .گزارش بعد از بحث و
بررسی و تعدیالت و اصالحات معین به اتفاق
آراء مورد تصویب کنگره قرار گرفت.

بیشترین قسمت وقت کنگره را بحث و بررسی
مسوده های اساسنامه و برنامۀ مشترک
حزبی (مسوده های اساسنامه و برنامۀ حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان) بخود
اختصاص داد .هر بخش از این اسناد اساسی
به نوبت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
سرانجام پس از تعدیالت و اصالحات الزمه
به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .اما
در جریان مباحثات دو تن از اعضای کنگره،
آنچنان سواالت و مباحثاتی را مطرح کردند
که گویا اص ً
ال مسوده های اساسنامه و برنامۀ
حزب را قب ً
ال نخوانده و مورد بحث قرار
نداشته باشند (رستم و حمید) .این وضع،
یکی از جنبه های ضعیف ترکیب اعضای
کنگره بود .در آخر این قسمت از کار کنگره،
اساسنامه و برنامۀ حزب بطور کل نیز به اتفاق
آراء مورد تصویب قرار گرفت.
انتخاب اعضای کمیتۀ مرکزی حزب نیز یکی
از موضوعات مهم در کنگره بود .کنگره به
اتفاق آراء به این توافق رسید که تمامی
مشمولین کنگرۀ وحدت بحیث اعضای اصلی
و علی البدل کمیتۀ مرکزی انتخاب شوند تا
بتوانند مجموع ًا حزب را تا رسیدن به کنگرۀ
بعدی رهبری نمایند 6 .تن از اعضای کنگره
بحیث اعضای اصلی کمیتۀ مرکزی و  5تن
دیگر بحیث اعضای علی البدل کمیتۀ مرکزی
انتخاب شدند .به این ترتیب هر سه تشکل
شامل در پروسۀ وحدت موقعیت هایی را
-41-
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در کمیتۀ مرکزی بر عهده گرفتند.
درینجا این نکته قابل تذکر است که
چون کنگرۀ وحدت کنگرۀ مشترک
سه تشکل مستقل از هم و شامل در
پروسۀ وحدت بود ،الزم بود که در
کمیتۀ مرکزی حزب واحد تشکیل
شده نیز نمایندگان هر یک از جناح
های شرکت کننده در کنگره و در
پروسۀ وحدت شامل می بودند.
بعد از انتخاب اعضای اصلی و علی
البدل کمیتۀ مرکزی حزب ،قطعنامۀ
کنگرۀ وحدت ،بخاطر اعالم اختتام
موفقیت آمیز پروسۀ وحدت جنبش
کمونیستی م ل م کشور و تشکیل
حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان تدوین گردید و به اتفاق
آراء به تصویب رسید .همچنان در
کنگره پیام های متقابل جوابیه و
امتنانیه برای کمیتۀ جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی و حزب کمونیست
ایران (م ل م) نیز تدوین و تصویب
گردید .برعالوه در کنگره یک پیام
همبستگی با حزب کمونیست نیپال
(مائوئیست) و جنگ خلق پیش
رونده در آن کشور نیز تدوین گردید
و به اتفاق آراء به تصویب رسید و
قرار شد که این پیام از طریق کمیتۀ
جنبش به حزب کمونیست نیپال
ارسال گردد.

کنگرۀ وحدت جنبش کمونیستی
(م ل م) افغانستان ،همان گونه که
با سرود انترناسیونال آغاز شده
بود ،با سرود انترناسیونال خاتمه
یافت.
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