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مشـکل ترین و حیاتی تریـن مبارزه یک تشـکل مارکسیسـتی، مبـارزه درونی 
اسـت. دشـمِن هرقـدر خطرنـاک و قـوی نمی تواند سـازمان را از پـا درآورد 
امـا در صورتـی کـه از درون بـه فسـاد و بـه تحلیـل رود، آرام و بی صـدا 
بـه ورطـه فروپاشـی خواهـد غلتیـد. تجـارب چیـن، شـوروی و کشـورهای 
دیگـر نشـان داد که کمونیسـت ها بزرگ ترین دشـمنان داخلـی و قدرت های 
بیرونـی را قهرمانانـه شکسـت دادنـد، امـا وقتـی مبـارزه درونـی به سسـتی یا 
انحـراف گراییـد، اپورتونیـزم و رویزیونیـزم بخصـوص در سـطح رهبـری 
حاکـم گردیـده، احـزاب پرولتـری را متالشـی و بـه زایده هـای بـورژوازی 

سـاخت. مبدل 

چیـز  هیـچ  پرولتاریـا  امـر  »بـرای 
زیانبخش تر و مصیبت بارتر از دیپلماسی 
درون حزبـی در برابر اپورتونیسـت ها و 

سوسیال شوونیست هانیسـت.«

لنین



2اهمیت مبارزه درونی و درس هایی از آن

مبـارزه درون تشـکیالتی مـا، انعکاسـی از مبـارزه طبقاتـی و تضـاد بین کهنه 
و نـو در اجتمـاع اسـت. پـس بایـد پاالیـش روزمـره ایدئولوژیـک سـازمان، 
منحیـث جدی تریـن و جانبخش تریـن وظیفـه، لحظـه ای فرامـوش یـا کنـد 

نگردد.

درس هـای گرانبهـای مبـارزات درونـی، بریدن ها، توطئه هـا و حتی خیانت ها 
در تاریخ سـازمان را باید پیوسـته و در عمل مدنظر داشـت.

وقتـی یـک تشـکیالت انقالبـی دچـار سـانحه و شکسـت هایی می شـود و یـا 
جنبـش در مجمـوع فروکش نموده جامعه را رخـوت و ناامیدی فرامی گیرد، 
معمـوالً عناصـر متزلـزل، جبـون، اپورتونیسـت و ایمان باخته ناگهـان ماهیت 

واقعـی خـود را برمـال نمـوده، صفـوف آن را تـرک می گویند.

اکثریـت اعضای سـازمان متشـکل از روشـنفکرانی با منشـاء خرده بورژوایی 
انـد. شـاید بتـوان گفت مرده روشـنفکر مـا از خصوصیات منحصـر به فردی 
رنـج می بـرد: با خوانـدن چند کتاب واقعا خـود را بقول مائوتسـه دون پریده 
از دمـاغ فیـل و شـتر می دانـد و وقتـی آشـکارا در لجنـزار پشـت کـردن بـه 
آرمـان سـازمان غوطـه می زنـد، بـا وقاحـت و شـیادی بی نظیـر می کوشـد از 
مارکـس تـا مائـو نقـل کـرده و تمـام دانسـتنی های »مارکسیسـتی« خـود را 
جهـت توجیه »تئوریک« خیانت، دسـته بازی، تسـلیم طلبی، بدبینـی، ترس یا 
فـرارش سـند بیـاورد امـا اعتراف بی کم وکاسـت بـه اشـتباه و انتقـاد از خود 
صریـح را بی آبرویـی مطلـق و نقطـه پایـان زندگی سیاسـی خـود می پندارد.

فاشـیزم و تروریـزم اخـوان و جو خفقان اگر انقالبیون و رزمندگان سـازمان 
را بـه مبـارزه ی طوالنـی، سـنجیده و بیهـراس مصمم تـر می سـازد، اعضـای با 



سازمان رهایی افغانستان 3

روحیه و ذهنیت خرده بورژوایی را به وحشـت و ناامیدی و حتی تسـلیم طلبی 
می کشاند.

از اشـغال افغانسـتان توسـط امریـکا و ناتـو در 2۰۰۱ بدینسـو، دالـر، مقـام، 
تحصیالت عالی و اقامت در غرب، دل و دماغ تعدادی را تا حد پشت کردن 
بـه سـازمان تسـخیر کـرد و یا عشـق به نام و نشـان عده ای را بـه عناصر حامی 
دولـت پوشـالی و خاینـان مبـدل سـاخت. در ایـن میـان نفرت بارتـر وضعیت 
عثمـان و همراهانـش بـود کـه بـه دلیـل خودخواهـی، راسـت روی و ترس و 
دلباختگـی اش بـه عناصـر کثیـف دولتـی، تحـت شـدیدترین انتقـادات قرار 
داشـت اما پس از بریدن، به فعالیت های مشـکوک و افشـاگرانه ضدسـازمانی 

مبـادرت ورزیـده در نوشـته هایی یکباره بـه سـرخ نمایی پرداخت.

خصوصیـت روشـنفکر جامعـه مـا بـا جوامع دیگـر فـرق دارد. اگر در سـایر 
جاهـا عمومـاً مبـارزه و ایسـتادگی بـر موضـع مطـرح اسـت ولـی در اینجـا 
نامردی هـا، نازنی هـا و نیم راهی هـا، عـدم صداقـت و دورویـی ، بـروز افـکار 
بشـدت عقب مانـده با خصوصیـات و فرهنـگ فیودالی وغیـره را پرچم ادعا 
سـاخته، بـه عـوض چسـبیدن بـه دشـمن و قاتـالن رفقـای مـا و یـا تقویـت و 
ایجـاد هسـته های سـازمانی و آگاهی دهی و تشـکل توده ها علیـه بنیادگرایان 
و باداران امپریالیسـت آنان و سـایر وظایف جدی و حیاتی، به شایعه پراکنی، 
اتهام زنـی و تبصره هـای غیابـی دشـمن شـادکن رو می آورنـد. وقتـی مـورد 
انتقـاد قـرار می گیرنـد، عقده مندتـر شـده و در سـطح الابالی تریـن افـراد بـه 

لجن پاشـی خویـش شـدت می بخشـند.

تجـارب سـال های اخیر گواه  آنسـت کـه سازشـکاری، زیر پا کـردن اصول، 
عـدم انتقاد شایسـته، صریـح، موثر و شـدید، محکم نگرفتن کمبودها، چشـم 
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بسـتن بـر انحرافات مزمـن افراد حتی در سـطح رهبری، بروکراسـی و غیره، 
ضربـات مهلکی بر سـازمان وارد آورده اسـت. با شـماری فقـط زمانی مبارزه 
صـورت گرفـت کـه بـه لجنـزار زندگـی شـخصی، خودخواهـی و امـراض 

دیگـر فـرو رفتـه، اصالح ناپذیر گشـته بودند. 

اکثـر رفقـای مـا معمـوالً انتقـاد را گلدسـته سـاخته پیـش  می کننـد تـا طرف 
بـاره  در  مائوتسـه دون  نـدارد.  هیـچ موثریـت  انتقـادی  نرنجـد کـه چنیـن 

ضـرورت انتقـاد شـدید توصیـه می کنـد:

»اگـر شـما بقـدر کافـی صریـح نباشـید، اگر نیـش به قلب نرسـد، 
فـرد مـورد انتقـاد دردی را احسـاس نکـرده و توجـه و اعتنایی نیز 
نخواهـد کـرد.... در واقـع، اگر شـما فکرتـان را بگویید و مسـایل 
را صریحـا طـرح کنیـد در ایـن صـورت همـکاری بـا دیگـران را 
آسـان تر خواهیـد کـرد. شـاخ های تان را تـو نکشـید. گاو نـر چـرا 
دو شـاخ دارد؟ بـرای جنگیـدن، دفـاع از خـود و حملـه. مـن اغلب 
از رفقـا می پرسـم کـه آیـا روی سـر شـان “شـاخ” دارنـد یـا خیـر. 
رفقـا بـه سـرتان دسـت بزنیـد ببینیـد شـاخ دارید یـا نـه. رفقایی را 
می بینـم که شـاخ دارنـد، عده ای شـاخ دارنـد ولی زیاد تیز نیسـت، 
و سـایرین اساسـاً شـاخ ندارنـد. بـه عقیـده من بهتر اسـت که شـاخ 
داشـت چه این به نفع مارکسـیزم اسـت. یکی از اصول مارکسـیزم 
انتقـاد و انتقـاد از خـود اسـت.« )»سـخنراني هایی در کنفرانـس 

کشـوري حزب کمونیسـت چیـن«، مـارچ ۱۹۵۵(

عناصـر  ظهـور  علـل  از  یکـی  سـازمان  در  اشـتباهات  و  کمبودهـا  وجـود 
ضدسـازمانی اسـت. تصامیـم و سیاسـت ها در مـواردی بطـور یکدسـت، بـه 
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سـرعت و همزمـان یا سرتاسـری اجـرا نمی شـوند. گاهی به اشـتباهات مکرر 
در مکـرر و جـدی افـراد بـا قاطعیت الزم مبـارزه صورت نگرفته، ریشـه های 
ایدئولوژیـک و سیاسـی آنهـا برمـال نگردیـده و تمامـی رفقـا از درس هـا و 

تجـارب آن بـه شـکل سـند کتبـی یـا حتـی شـفاهی مسـتفید نشـده اند.

در اشـتباه، پشـت کـردن، فـرار و خیانـت فـرد یـا جمـع علـت یـا علت هـای 
خارجـی نمی توانـد عمده باشـد بلکه باید اسـاس آن را در فسـاد و دگرگونی 
ایدئولوژیـک جسـتجو کـرد. آمـوزش سـازمان »ذاتـاً انتقـادی و انقالبـی 
اسـت« و از افشـای اشـتباهات و انتقـاد از خود ابایی نـدارد. و به این گفته ی 

لنیـن بـاور راسـخ دارد که:

»رویـه  ای کـه یـک حزب سیاسـی نسـبت بـه خطاهای خـود اتخاذ 
می کنـد، مهمتریـن و قاطع ترین مالک سـنجش جدی بـودن حزب 
و اجـرای و ظایـف وی نسـبت به طبقـه خود و توده ی زحمتکشـان 
در عمـل می باشـد.«  )»بیمـاری کودکی چـپ روی در کمونیزم«، 

)۱۹2۰

نبایـد ایـن اصـل را فرامـوش کنیـم کـه »در برخورد بـا رفیقی کـه مرتکب 
اشـتباه شـده  اسـت دو دسـت داریـم. یکدسـت بـرای مبـارزه بـا او و دسـت 
دیگـر بـرای وحـدت بـا وی«. ولـی ریشـه بحث هـای افـراد »مسـئله دار« را 
بایـد تیزبینانـه و دقیـق کاویـد کـه آیـا واقعـاً هدف شـان انگشـت گذاشـتن 
بـه کمبود هـای سـازمان و رشـد و اسـتحکام آنسـت یـا جبـن، خودخواهـی ، 
عشـق بـه زندگی شـخصی و نهایتاً توجیه بریـدن از مبارزه زیـر نام »اختالف 
ایدئولوژیـک و سیاسـی« با چهره »متفکر« و »منتقد خیلی آگاه«. اسـتالین 

در نوشـته »در بـاره مبتـذل کـردن شـعار انتقـاد از خود« نوشـت: 
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»از نقایـص کار مـا در سـاختمان جامعـه انتقـاد کنیـد؛ امـا شـعار 
انتقـاد از خـود را بدنام نسـازید و آن را به داسـتان های خجالت آور 

کودکانـه تبدیـل نکنید.«

هـر گاه افـرادی پیـدا شـوند کـه یکپارچگی و اسـتحکام سـازمان را تخریب 
کننـد، صداقـت مـا را به عدم صداقت و شـهامت ما را به جبن تعبیر و تفسـیر 
کننـد و باالخـره وقـت و انـرژی رفقا را بربـاد دهند، دیگر جایی بـرای دراز 

کـردن دسـت وحدت با آنـان باقـی نمی ماند.

سـازمان بعـد از اعـدام چند خاین طـی اعالمیه ای در حـوت ۱362 موضع اش 
را در مـورد شـیوه حـل تضادهـای درونـی اعـالم نمـود و تـا امـروز بـر ایـن 
اصـول اسـتوار مانـده و همیشـه کوشـیده با صداقـت و دقت به حـل تضادها 
پرداختـه و در پرتـو حقایـق بـه جنـگ علیـه انحرافـات و اشـتباهات بـرود. 
تمـام اعضـا حـق و وظیفه داشـته اند در هر زمینـه ای الزم به شـیوه ای اصولی 
و مجـاز تشـکیالتی آن چه را برای سـازمان و هدفـش -رهایی میهن و مردم- 
زیانبخـش تشـخیص می دهنـد، بـه باد انتقـاد و بازخواسـت قرار دهنـد. بدون 
یـک چنیـن برخوردهایـی، غلبـه بـر نارسـایی ها و حـل تضادهـای درونـی، 

شـادابی، تحـرک و پیشـرفت ما بـه مخاطـره می افتد.

در همیـن اعالمیـه، قاطعیـت در برابـر دشـمنان صراحـت دارد: کسـانی کـه 
از سـازمانی مخفـی و از چهـار سـو مـورد تاخت وتـاز دشـمنان رنگارنـگ... 
ناگهـان فـرار می کننـد یا بـا ظاهـر بی غل وغش بـدون رعایـت کوچک ترین 
اصـل یـک مبـارزه سـالم ایدئولوژیک، بـه تخریـب و توطئه چینـی پرداخته 
و وظیفـه عاجـل خود را افشـای بی پروای اسـرار سـازمان )معرفـی کادرهای 
مخفـی، موقعیت هـای تشـکیالتی، وظایـف و مسـئولیت های افـراد، و منابـع 
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مالـی...( قـرار داده و حتـی جرئت می کنند به دارایی سـازمان دسـت ببرند، 
در قامـوس هـر تشـکیالت انقالبی خاین به شـمار رفته و تضاد بـا آنان، تضاد 

با دشـمن قسـم خورده اسـت.

تجربـه داریـم، کسـانی هـم می خواهنـد سـازمان را بـا بحث هـای طوالنـی و 
فاقـد ارزش مصـروف سـازند. زمانـی کـه لجاجـت، کج بحثـی و بی منطقـی 
آنـان عیـان شـود، بـا آن هـم بـه نتیجه گیـری جمـع رفقـا تمکیـن نکـرده و 
پیـروزی  شـان را در مصـروف نگهداشـتن رفقـا می بیننـد تـا از یـک طـرف 
خـود را »مطـرح« سـازند و از طرف دیگر بر سالوسـی و عـدم صداقت خود 
پـرده اندازنـد. ادامـه بحـث با چنیـن عناصر اتالف وقـت و بها قایل شـدن به 
پدیـده ای بـی  ارزش اسـت. اگـر ماسـک ریـاکاری را بی درنـگ پـاره نکنیم، 
پیـروزی از آن ریـاکاران خواهـد بـود. در عیـن حالـی کـه از انتقـاد انقالبی 
رفقا به عنوان ضامن اسـتحکام و سـرزندگی سـازمان باید اسـتقبال کرد، الزم 
اسـت پیوسـته مواظب باشـیم تا آن را از شـر موجودات شریر و بدطینت دور 
نگـه داریـم. اگـر ما بـه این وظیفه ی خـود صحیح عمل کنیم، پیکار با دشـمن 

طبقاتـی بـه خوبـی پیش خواهـد رفت.

اپورتونیسـت ها دو چهـره دارند. ظاهر با باطن شـان نمی خوانـد. برخوردهای 
رذیالنـه و ناصادقانـه بـه سـازمان را کـم تجربـه نکرده ایـم. اگـر از سرشـت 
واقعـی و نـه ظاهـر خان محمـد حرکـت کـرده و بـا او مصممانـه و بی تردید 
عمـل می شـد، دچـار مصیبـت عظیـم و جبران ناپذیـر از دسـت دادن رفیـق 
احمـد و رفقـای دیگـر نمی شـدیم. چـرا سـیما، حلیـم و... جرئـت کردنـد 
دارایـی سـازمان را بزننـد؟ زیـرا قاطعیـت و عـزم راسـخ جایـش را عمدتـاً به 

دموکراسـی افراطـی، لیبرالیـزم و دودلـی داده بـود.
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بـا اصـول نبایـد معامله گـری و دیپلماسـی کرد. این اصلی  اسـت برخاسـته از 
تجـارب احزاب انقالبی مارکسیسـتی. بـا محکم گرفتن مبـارزه ایدئولوژیک 
بـران و پیگیـر و انتقـاد از خـود صریـح و صادقانـه می توانیـم در اسـتحکام 
وحـدت و رسـاندن اشـتباه بـه حداقـل موفـق باشـیم. در غیر آن ذهـن با عین 
در تضـاد قـرار گرفتـه ارفـاق، عواطـف و عشـق و احتـرام رفیقانـه ی مـا در 
ارزیابـی بـا افـراد به شکسـت انجامیـده و باز هـم از این روحیه ی ما اشـخاص 
حقیـر، کم ظـرف و مملـو از خودخواهی سوءاسـتفاده می کننـد. در مواردی 
کـه اصـول مراعـات شـده، باخـت ما کمتر و دسـتاوردها بیشـتر بوده اسـت.

اخیـراً بـا اخراج سـه تن از مسـئوالن و اعضای مرکزی قبلـی )که به علت دل 
نکندن از شـهوت ثروت اندوزی، خانه سـازی و تجمل پرسـتی با انتقاد شـدید 
و همه جانبه ی بخصوص رفقای جوان مواجه شـدند و با وصف مبارزه بسـیار 
طوالنـی، در نهایـت بنابر پافشـاری روی حقانیت ملکیت غیر منقـول، احتراز 
از بازگردانـدن مقـداری امانت سـازمان، روش زندگـی بورژوایی و متفاوت 
از دیگـر اعضـا اخـراج گردیدنـد( انگشت شـمار رفقا گوشـزد می کردند که 
»در این شـرایط که باید به وحدت تقدم داد اخراج سـه نفر صالح نیسـت.« 
ایـن طـرِز دیـد هرچند آمیخته با »حسـن نیـت«، برای پاکیزگی، زبده شـدن 
و وجاهـت ایدئولوژیـک یـک تشـکل انقالبی خطرناک و کشـنده اسـت. با 
عناصـری کـه در گذشـتن از منافـع شـخصی و خانوادگـی بلنگنـد، مصالحـه 
بنابـر هـر ملحوظـی، در واقـع زرق سـم در بدن سـازمان اسـت. »وحـدت« با 
عناصـری کـه عشـق و ایمان شـان را لمیـدن در خانه های چند ده هـزار دالری 
تشـکیل می دهـد و نـه بلنـد نگهداشـتن پرچم پیـکار و نحـوه زندگـی احمد، 
محسـن، راهـب و دیگـر جانباختگان کـه با حداقل شـرایط به سـر می بردند، 
سـازمان را بـه سـوی انحطـاط می  بـرد. اسـتالین یکچنیـن عناصـر را »مهمانان 
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بی مصـرف« خوانـده تصفیـه بی  چون و چرای شـان را برای اسـتحکام حزب 
پیشـنهاد می کنـد. در سـازمان اگـر فقـط بـه انـدازه انگشـتان دسـت اعضایی 
بماننـد متعهـد، انقالبـی و از جان گذشـته، کار پیـش خواهـد رفت تـا این که 
بـه لشـکری از اعضـای سسـت اراده و عـاری از خصـال انقالبـی دل خـوش 
نماییـم. بــاید تــاکید کـرد و همــواره بـه خاطر داشـت که رســوخ عناصر 
مصـاب بـه افـکار و خصوصیـات خرده  بورژوایـی در صفـوف یـک تشـکل 
کمونیسـتی به غده  سـرطانی ای می ماند که اگر فوری جراحی نشـود، ریشـه 

دوانیـده کل سـازمان را بـه تباهی می کشـاند. 

لنین می آموزد: 

»اعضـای متظاهـر حـزب مفـت هـم بـه درد مـا نمی خورنـد. یگانه 
حـزب دولتـی جهان که در بند افزایـش کمیت اعضای خود نبوده، 
بلکـه در فکـر بهبود کیفیت آنان و تصفیـه حزب از “منفعت جوها” 
اسـت، حـزب ما -حـزب طبقه کارگـر انقالبـی اسـت.... حزب را 
از وجـود کسـانی کـه می خواهند فقـط از فواید ناشـی از موقعیت 
اعضـای حـزب دولتـی “مسـتفید گردنـد” و نمی خواهنـد مشـقات 
کار فداکارانـه بـه نفـع کمونیزم را متحمل شـوند، تصفیـه نماییم.« 

)»دولـت کارگـران و هفته حزبـی«، اکتوبر۱۹۱۹(

»سـازمان رهایی افغانسـتان« میراث رفقای بزرگی چون احمد، محسـن، راهب 
و سـایر رفیقان جانباخته اسـت. نیروی خون آنان و ایدئولوژی ظفرنمون شـان 
عامـل اصلی ایسـت که تـا کنون از طاقت فرسـا ترین دشـواری ها و شکسـت ها 
گذشـته و سـینه خیز امـا مصمـم بـه پیـش مـی رود. عضویـت در چنیـن جمـع 
افتخاری سـت کـه نباید طعمه پشـت کردگانی گـردد که ایدئولـوژی و درفش 
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بـا شـکوه اش را بـر زمیـن گذاشـته و حاضـر بـه رزمیـدن فداکارانـه و از جـان 
و دل بـرای آن نیسـتند. آنانـی کـه مارکسـیزم انقالبـی را بـه پـای امپریالیـزم 
و سـگ هایش ریخته انـد و بـا هیـچ میـزان مبـارزه ایدئولوژیـک قابـل اصـالح 
نیسـتند، بایـد افشـا و طـرد گردنـد. تصفیـه هـر سـازمان انقالبـی از بیمـاران 

متذکـره، ضامن رشـد و اسـتحکام آن می باشـد.

بـرای حـل مسـایل بایـد مبتنـی بـر شـیوه »از توده ها بـه توده هـا« و تقویت 
هـر چه بیشـتر شـور و شـوق و ابتکار رفقـا حتی االمکان بـه آرای عمومی در 
فضـای دموکراتیـک مراجعـه کرد تـا هر رفیق بتوانـد آزادانه فرصـت ابراز 

نظـر بیابد. بر اسـاس آموزش مائوتسـه دون:

مرکزیـت  آن  در  کـه  زد  جـو  یـک  ایجـاد  بـه  دسـت  »بایـد   
باشـد  حاکـم  اراده  وحـدت  آزادی،  و  انضبـاط  و  دموکراتیـک 
طـوری که هرکسـی دارای روحیه ای سرشـار از رضایت و اشـتیاق 
باشـد... بدون دموکراسـی نمی توان بر مشـکالت فایق آمد. روشن 
اسـت کـه بـدون مرکزیـت نیـز چنیـن امـری محـال اسـت. جایـی 
کـه دموکراسـی نباشـد، مرکزیـت نیـز وجـود نخواهـد داشـت.« 
)سـخنرانی در کنفرانـس وسـیع کمیتـه مرکزی حزب کمونیسـت 

چیـن، 3۰ جنـوری ۱۹62(

تجربـه سـازمان بـه اثبـات رسـانیده اسـت کـه مشـارکت هـر چـه وسـیع تر 
رفقـا در بحث هـا و حـل بسـیاری مسـایل سـود عظیمـی دارد. مسـئله افرادی 
کـه مرتکـب اشـتباهات جـدی می شـوند و یـا بـا افاده فروشـی می خواهنـد 
دیگـران را مرعـوب سـازند، در همیـن جلسـات همگانـی ممکـن اسـت بهتر 
و سـریع تر حـل شـود. برگـزاری جلسـه های مباحثـات وسـیع بایـد بـه جـزء 
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الینفـک زندگـی سـازمان بـدل گردد که بـه یقیـن افزایش آگاهـی و تجربه  
رفقـا را بـه دنبـال خواهد داشـت. 

بـردن بحث سـه نفـر بین جوانـان سـازمان تجربه ی به غایـت ارزنده  بـود. آن 
سـه تن در برابر اسـتدالل  کوبنده و قوی جوانانی قرار گرفته و بیچاره شـدند 
که شـاگردان و نواسـه های شـان به شـمار می رفتند. اگر ایدئولوژی سـه نفر 
را زنـگار دلباختگـی حقیر سـاختن زندگی نگرفته بود، از شـنیدن حرف های 
جوانـان، با احسـاس شرمسـاری تکان خـورده، از خـود انتقاد شایسـته نموده 

و فی المجلـس بر جایدادهای شـخصیت کش شـان تـف می انداختند.

خانواده بـازی و برخوردهـای فیودالـی نیـز مبـارزه ایدئولوژیـک درونـی را 
لـرزان و لنگ سـاخته اسـت. وقتـی رفقایی دچار اشـتباه جدی و یـا انحراف 
ایدئولوژیـک می شـوند، معمـوالً رفیق یـا رفقایی که رابطه خونـی یا فامیلی 
بـا آنـان دارنـد، مقابلـه سـزاوار یـک انقالبـی، ابـراز تنفـر و جـدل تـا حـد 
قطـع رابطـه بـا آنان نداشـته بـه سازشـکاری، کتمـان ضعف ها، سـکوت و در 
مـواردی به همسـویی سـقوط می کننـد. اختیار کردن این شـیوه های سسـت 
و غیرانقالبـی کـه نمودهایـش حتی در سـطح رفقـای مرکزیت فـراوان دیده 
شـده، باعـث سسـت شـدن اعتمـاد گردیـده بـه امـر وحـدت ایدئولوژیک و 

تشـکیالتی مـا شـدیداً صدمـه می زند.

مثـاًل در ارتبـاط بـا سـه تن اخراجـی، اگر فقط یـک عضو خانواده شـان دفاع 
از موضـع سـازمان را وظیفـه خـود شـمرده بـه جنـگ آنـان می رفـت، ایـن 
جـدل ایدئولوژیـک سـال ها طـول نمی کشـید و چه بسـا سـه نفـر در انتخاب 
بیـن منافـع شـخصی و منافـع سـازمان در گـودال منافـع شـخصی سـرنگون 

نمی  شـدند.
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خونـی  پیوندهـای  کـه  می گـردد  تضمیـن  زمانـی  مـا  پوالدیـن  وحـدت 
و خانوادگـی را از سـطح روابـط عامیانـه و صـوری بـه سـطح پیونـد عمیـق 
ایدئولوژیـک و سیاسـی ارتقـا بخشـید و ایـن از راه مبـارزه بی گذشـت بـا 
انحـراف خجالـت آور مذکـور که سـازمان را همچو خوره  خـورده و لکه دار 

می نمایـد، میسـر اسـت.

کسـی کـه کار می کنـد حتمـاً مرتکـب اشـتباه می شـود، مهـم اینسـت کـه 
بـه مجـرد درک اشـتباه بـه انتقـاد و تصحیـح آن پردازیـم تـا تراکـم نکننـد. 

می نویسـد:  مائوتسـه دون 

»کمونیسـت ها نباید از اشـتباه واهمه داشـته باشـند. اشـتباه ماهیتی 
دوگانـه دارد. از یکسـو اشـتباه به حزب و خلق آسـیب می رسـاند، 
از سـوی دیگـر اشـتباه معلـم خوبـی اسـت. هـم بـه حـزب و هـم 
بـه خلـق آمـوزش خوبـی می دهـد و ایـن امـر بـه انقـالب سـود 
می رسـاند. شکسـت مـادر پیروزی اسـت. اگـر هیچ چیـز خوبی در 
شکسـت نباشـد، پس چگونـه می تواند مـادر پیروزی باشـد؟ زمانی 
کـه اشـتباهات زیـادی رخ داد، باالجبـار چرخشـی بسـوی بهبود به 
وجـود می آیـد ایـن مارکسـیزم اسـت. “پدیده هـا وقتـی کـه بـه 
نهایـت خـود می رسـند به ضد خـود تبدیـل می گردنـد”، وقتی که 
اشـتباهات روی هـم انبـار می شـوند، روشـنایی زیـاد دور نیسـت.« 

)»برخـي تجـارب در تاریـخ حـزب مـا«، 2۵ سـپتامبر ۱۹۵6(

شـاهد نمونه هایـی نیـز بوده ایـم کـه وقتـی رفقایـی مرتکـب اشـتباه کالن و 
مکـرر گردیده انـد بـه جـای آنکـه مسـئوالنه بـه چرایـی و چگونگی اشـتباه 
خـود اندیشـیده و بـه انتقـاد از خـود برسـند، انتظـار داشـته اند سـازمان بـه 
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»اسـتمالت« از آنان برخاسـته، به وظیفه دیگری گمارده شـوند و بحث روی 
خطـای شـان را مسـکوت بگـذارد! و متاسـفانه کم اتفـاق نیفتاده که سـازمان 
هـم در برخـورد به یکچنـان رفقایی عوض اصـرار بر اصول، از سـهل انگاری 
و تسـامح کار گرفتـه کـه طبعـاً در تربیـت و رشـد رفقـای مذکـور اثر منفی 

اسـت. گذارده 

مائوتسه دون در تشریح دیالکتیک مبارزه و وحدت خاطرنشان ساخت: 

»پیـش از آن کـه وحـدت بدسـت آیـد، بایـد از طریـق مبـارزه 
بـدان دسـت یافـت.... یـک خط صحیـح در جریـان مبـارزه با خط 
ناصحیـح شـکل مي گیـرد. صحبـت از ایـن کـه مي تــوان از هـر 
اشـتباهي جلوگیـري کـرد، بطوري کـه فقط چیزهـاي صحیح برجا 
بمانند، یک دیدگاه مارکسیستی-لینیسـتي نیسـت. مسـئله این است 
کـه اشـتباهات کمتـر یـا کوچک تـري مرتکـب شـویم. درسـت و 
نادرســت وحـدت اضـداد هسـتند.« )»نمونه هایـی از دیالکتیـک 

)تفسـیرهای مجـرد(«، ۱۹۵۹(

سـازمان مـا نیـز زمانـی می توانـد نقش پیشـاهنگ خـود را به انجام رسـانده و 
شایسـتگی چنیـن نامی را دارا باشـد کـه اکثریت اعضایش در جریـان مبارزه 
درونـی بـه اصول مارکسیسـتی بـه توافق رسـیده و در پراتیـک روزانه آن را 
مرعـی دارنـد. غلبه بر دشـمن خونخوار طبقاتـی، امپریالیسـت ها و مولودات 
اخوانی و غیراخوانی آنان فقط از همین طریق مقدور اسـت و بس. دشـمنان 
رنگارنـگ کـه ایـن روش کار انقالبیـون را شـناخته اند می خواهنـد انقالبیون 

از بکاربـرد این اصل و سـالح سـر بپیچند.



۱4اهمیت مبارزه درونی و درس هایی از آن

سـطور زیـر از جـزوه ی »در بـاره اپورتونیسـت های اخیر« )جـوالی ۱۹8۹( 
کـه جمعبندی ایسـت از تجربـه مبارزه بـا نیمه  راهان خزیده در سـازمان، هنوز 

گویاست:

»سـازمان تـا زمانی که از ایدئولـوژی پرولتری، تود ه ها و سیاسـت 
منطبـق بـر واقعیـات دور نشـده، اراده مبارزه با حـل و دفع هرگونه 
اپورتونیـزم و توطئه هـای ضدسـازمانی را خواهـد داشـت. زیـرا 
سـازمان مـا از آتـش و رنـج گـذر کـرده و از میـان خـون و رعد و 
فریـاد مردمـش برخاسـته؛ زیرا رهبران و اعضای شـهیدش عشـق و 
رویاهـا و خـون شـان را در راه آن نهـاده و اکنـون تفنـگ و بیـرق 
شـان در دسـت همرزمانی قسـم خورده به خون و شـرف آنـان قرار 
دارد کـه تـا روز انتقـام، تـا فتـح نهایـی بـر زمیـن گـذارده نخواهد 

شد.«


