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انکارازواقعيتھا وتحريف حقايق مربوط به ماھيت
وموقعيت جنبش انقالبی پرولتری)م ل م(افغانستان
توسط يک اپورتونيست کھنه کارپرمدعا!
چند ماه قبل نوشتۀ دست نويسی درحدود) (800صفحه تحت عنوان"جنبش انقالبی پرولتاريا وبوالھوسی
ھای روشنفکران خرده بورژوا" توسط دوستی ازطريق ايمل بمن رسيد .تاريخ نوشته  19اپريل 2005
ذکرشده است .اگرچه نويسنده درپای نوشته اش امضا نکرده است ليکن درمتن نوشته نام وھويت وی
بخوبی آشکاراست)"ه.م"(.نويسنده يکی ازفعالين سابقه داردرجنبش مترقی کشورخاصتا ً جنبش
دموکراتيک نوين وجنبش کمونيستی کشوربوده است .اودراين نوشتۀ طوالنی عمدتا ً سعی کرده است تا
فعاليتھای سياسی خودش وتاجای ھم ازفقيد دوکتورعبدالرحمان)محمودی( رادرمراحل مختلف برشتۀ
تحريردرآورد.بعبارت ديگراوبرايش»تاريخی« نوشته است.اما اين تاريخ بيشتربرداشتھای ذھنی
خودنويسنده استواربوده تا برواقعيتھای عينی وحقايق معلوم آنزمان .نويسنده دراين ضمن به
طورمختصربه فعاليتھای ضدارتجاعی وضدامپرياليستی مبارزين موسوم به "دوره ھفت شورا"
دراخيردھه بيست شمسی نيزاشاره کرده است .ھمچنين اوبه مبارزات مردمی دوران جريان
دموکراتيک نوين درنيمه دوم دھه چھل شمسی وجنبش انقالبی پرولتری کشورازآغازتاامروزتماس
گرفته است که بازھم سراپادروغبافی ،جعلکاری ،وارنه ساختن واقعيتھا وتحريف حقايق است .خالصه
اگربتوانيم اين نوشته را درموردش درحد مکث کوتاھی به تاريخ جنبش ملی دموکراتيک وجنبش
انقالبی پرولتری)م ل ا( کشورھم بپذيريم؛ نويسنده به اين جريانات ازديدغرض آلود وتاحدی خصمانه
نگريسته وقضاوت ھايش دربارۀ اين جنبشھا کامالً انحرافی وخالف ماترياليسم ديالکتيک است.
دراين نوشتۀ طوالنی مسايل زيادی است که بايد بآن پرداخته می شد؛ ليکن جھت اجتناب ازاطالۀ مطلب
ازآن صرف نظرنموده وفقط مواردمعين قابل توجھی ازآنرا انتخاب کردم .ازطرفی ھم ما نقطه نظرات
ومواضع ايدئولوژيک سياسی نويسنده رادرسالھای قبل چه زمانی که رھبری تشکيل" سازمان انقالبی
وطن پرستان واقعی) ساوو(" رابعھده داشت وچه زمانی که منحيث يکی ازاعضای ھيئت رھبری
تشکل »اتحاد مارکسيست  -لنينيستھای افغانستان)امال(« فعاليت می نمود؛ طی دوسند زيرعنوان" جرقه
شماره) (5نمود کاملی ازاپورتونيسم »امال« است!" وسند" مارکسيسم انقالبی وانحرافات اپورتونيستی"
 ،مورد نقد وبررسی ھمه جانبه قرارداده وبيش ازپيش ماھيت اپورتونيستی ورويزيونيستی نويسنده و
تخريبکاريھا ،جعلکاريھا وتوطئه گريھای اورادرجنبش انقالبی پرولتری کشورنقد وافشا کرده ايم .اين
اسناد درجنبش انقالبی پرولتری کشورموجوداند .اما ازاينکه نويسنده بارديگرجھت گمراه کردن آن
بخش ازروشنفکران مردمی درداخل وخارج کشورکه درجريان مسايل جنبش دموکراتيک نوين وجنبش
کمونيستی)م ل م( کشوردرگذشته وشرايط کنونی طورشايد وبايد قرارنداشته وندارند؛ به موارد
ومسايلی از"سازمان جوانان مترقی و جنبش دموکراتيک نوين)شعله جاويد(" وماھيت کنونی "جنبش
کمونيستی)م ل م(" کشوربگونۀ غيرواقعی وکامالًنھيليستی برخوردکرده است؛ لذاالزم ديدم تا موارد
ومسايلی ازاين نوشته را بطورمختصرمورد بررسی ونقد قراردھم.
البته درتاريخ جنبش بين المللی کمونيستی کم نبودند اپورتونيستھا ورويزيونيستھای که مدعی باوربه
مارکسيسم انقالبی بودند؛ ونيزامروزھستند احزاب ،گروه ھا وافرادی مانند نويسنده که مدعی اعتقاد به
مارکسيسم -لنينيسم ويامارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم ھستند؛ ولی نظراً وعمالً درمنجالب ارتداد
ورويزيونيسم افتاده اند .وتعدادی ازاينھا به امرانقالب ومردم خيانت کرده ودرخدمت امپرياليسم
وارتجاع قرارگرفته اند.
حال برگرديم به اصل مطلب:
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درصفحه) (220اين نوشته چنين ميخوانيم ":سازمان درحال پيدايش بود) منظورنويسنده سازمان جوانان
مترقی است -توضيح ازمن است( ،برنامه تھيه شد که از" دوتاکتيک سوسيال دموکراسی درانقالب
دموکراتيک" الھام می گرفت ونشان می داد ما ازتئوريھای انقالبی مارکسيستی -لنينيستی درنظروعمل
پيروی می کرديم .اين برنامه درچند جلسه بين رفقای ھمرزم تحليل وبادرک وسطح دانش ھمان روزی
که بدون شک بدرجات مختلف بين رفقا تفاوت وجود داشت ارزيابی وتائيد گرديد."...
درصفحه ) (229ميخوانيم":کنگره دوم سازمان :بخاطرمی سپارم که ما درآستانه تدويرکانگره دوم
سازمان درسال) (1964باطوفان انقالب فرھنگی چين وسيل تبليغات پيرامون آن رويداد قرارگرفتيم که
سراسرجھان راتکان داد وسازمان نوپای ما بانيروی مادی -ايدئولوژيک ناچيزش اين توانائی رانداشت،
مستقل پای تحقيق بنشيند ماھيت اين انقالب را بررسی کند ،بروجوه مثبتش تکيه وازنکات ضعيف ابھام
انگيزوانحرافيش انتقاد کند".
بدون شک اشعۀ تابناک انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی درچين تحت رھبری مائوتسه دون که ميليونھا
تن ازکارگران ،دھقانان وروشنفکران انقالبی درآن سھم داشتند ،درسراسردنيا پخش گرديد .پژواک اين
انقالب بزرگ پرولتاريائی بعد ازشکست انقالب پرولتری دراتحادشوروی ،پرولتاريا وسايرزحمتکشان
رادرسراسرجھان تحرک وروحيه آزادی خواھی بخشيده وبربيداری سياسی وانقالبی آنھا بطورگسترده
اثرگذاشت .اين انقالب به لحاظ ماھيت آن بعد ازکمون پاريس وانقالب کبيراکتوبروانقالب پرولتری
چين ،بزرگترين دست آورد انقالبی پرولتاريا وزحمتکشان جھان محسوب می شود .با آغازاين انقالب
تحرک وشورشوق انقالبی توده ھا وروشنفکران انقالبی ومترقی را دربخش اعظم قاره ھای جھان
ازآسيا تااروپا وامريکای شمالی وجنوبی وافريقا فراگرفت .اين انقالب عظيم مردمی جنبشھای انقالبی
پرولتری وجنبشھای آزادی بخش ملی وجنبشھای ضدامپرياليستی وضدارتجاعی رادراکثرکشورھای
جھان نيروبخشيد.جای دارد تا ازنويسنده سوأل نماييم که اگردرسال  1964ميالدی اين» نيروی مادی -
ايدئولوژيک ناچيزش اين توانائی رانداشت تا مستقالنه درباره ماھيت اين انقالب پرولتاريائی تحقيق
وبررسی کند" چرابعد ازچھل سال که اين نوشته راتھيه کرده است ،وبه مقايسه چھل سال قبل
حتما ًاز»توانائی فکری« بيشتری نيزبھره مند شده است؛ دربارۀ اين انقالب عظيم به تحقيق وبررسی
نپرداخته است؟! تابقولش ميتوانست"بروجوه مثبتش تکيه کرده وازنکات ابھام انگيزوانحرافی اش انتقاد
کند«"! اماعلت اصلی اين است که چون نويسنده مرحلۀ تکاملی مارکسيسم -لنينسيم ،علم انقالب
پرولتاريائی يعنی" مائوئيسم" را قبول ندارد ؛ ازاينروزحمت تحقيق وبررسی راھم بخود نداده است.
ازآنجائيکه تحقيق نکرده حق قضاوت راندارد ،پس نويسنده چگونه اين حق رابخود می دھد که از»
نکات ابھام آميزوانحرافی« انقالب کبيرفرھنگی صحبت کند! البته جای شک نيست که انقالبيون چين
منجمله مائوتسه دون درجريان انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی که سيل خروشان جنبش انقالبی خلق
چين رارھبری می کردند ،ناگزيردچاراشتباھات وياانحرافاتی ھم شده اند .و درطی چھل سالی که ازاين
انقالب سپری می شود کمونيستھای انقالبی جھان بطورھمه جانبه اين انقالب عظيم پرولتاريائی
راموردتحقيق وارزيابی دقيق قرارداده واشتباھات آنرامشخص ونقد کرده اند .موضوع ديگراينکه
نويسنده درتمام اين مدت طوالنی درموردانديشه مائوتسه دون ويامائوئيسم ،فقط يک منطق داشته است
که" :اگرکسی بتواند مرا قانع بسازد من حاضرم آنرابپذيرم" .استداللی که حداقل درھمين مورد
ھيچگونه پايه علمی وديالکتيکی ندارد .زيرااگرکسی خاصتا ً يکی ازجمله فعالين باسابقه جنبش ملی-
دموکراتيک وجنبش کمونيستی کشور) ه م (؛ دربارۀ فراگيری علم انقالب وتحقيق وبررسی دربارۀ
تکامل اين علم وھم اينکه اين علم تاامروزتا کدام مرحله عالی تکامل کرده است ،نتواند ويانخواھد بداند
وبه حقيقت علمی وانقالبی آن باورمند شود ،ديگرھيچ کسی نمی تواند جناب ايشان وھم سنخان او راقانع
سازد و درآينده ھم نخواھد توانست!
بعدازمرگ استالين درسال  1953ميالدی ومسلط شدن رويزيونيسم خروشچفی برحزب ودولت واحيای
سرمايه داری دريک کشورسوسياليستی وسرنگونی ديکتاتوری پرولتاريا؛ ھمه کمونيستھای انقالبی
جھان راباين فکرواداشت تا علل شکست اين انقالب )علل داخلی وخارجی( آنرا مورد تحقيق وبررسی
علمی وديالکتيکی قراردھند .بيش ازھمه مائوتسه دون رھبرحزب کمونيست چين شکست انقالب
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درروسيه رادرپرتو ديالکتيک ماترياليستی مورد تحليل وتجزيه علمی قرارداد .مائوتسه دون با قبول اين
اصل که طبقات وتضادھای طبقاتی دردوران سوسياليسم وجود دارد ومبارزه طبقاتی ومبارزه بين راه
سوسياليستی وراه سرمايه داری وخطراحيای سرمايه داری درکشوری سوسياليستی بايد بدون وقفه
ادامه يابد؛ تئوری" ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا" راتدوين کرد وبابراه انداختن انقالب
کبيرفرھنگی پرولتاريائی درچين توانست عمالً انقالب چين رابرای مدت يکدھه ازشکست توسط
عناصرسرمايه خزيده دردرون حزب ودولت نجات دھد .ونيزاوبدرستی گفت که":برای نجات انقالب
وسوسياليسم ازسلطه بورژوازی ورسيدن به کمونيسم به چندين انقالب فرھنگی نيازاست" .ھمچنين
نکته اساسی تکامل مائوتسه دون درزمينه تئوری مارکسيستی -لنينيستی دولت وبطورمشخص
ديکتاتوری پرولتاريا می باشد ،بخصوص اين نکته دراعمال اين ديکتاتوری وعمل کردن گذاربه
کمونيسم ھيچ معياری جزادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا نميتواند باشد.
مائوتسه دون مھمترين خدمات فناناپذيررا به مارکسيسم لنينيسم انجام داد .زيربنای تئوريک انقالب
فرھنگی ،واينکه چگونه آن تئوری که انقالب فرھنگی رارھبری کرد ،نمايندۀ عظيم ترين خدمات
فناناپذيرمائو به علم مارکسيسم -لنينيسم است" .مائوباتحليل مارکسيستی -لنينيستی نشان داد که چگونه
طبقات کماکان به موجوديت خود تحت سوسياليسم ادامه می دھند ،اونشان داد که چگونه اين طبقات به
مبارزۀ شان ادامه می دھند وچگونه طبقۀ کارگربايد مبارزه اشرا تحت اين شرايط نوين ادامه داده
وانقالب را تحت ديکتاتوری پرولتاريا به پيش برد ".ھمين تحليل خود يک پيشرفت کيفی وتکاملی نوين
درتئوری مارکسيستی  -لنينيستی است.
درھمان زمان حوالی سال 1957دردرون حزب کمونيست چين نيزمبارزه بين دوخط جريان داشت،
مبارزه ای که انعکاسی ازمبارزه جاری درجنبش بين المللی کمونيستی وھمچنين مبارزه طبقاتی درچين
بطورکلی بود .درآن وقت دوتحول مھم اما کيفيتا ً متفاوت ومتضاد درجنبش کمونيستی بين المللی
ودرکشورھای سوسياليستی رخ داده بود :يکی آن که درخودچين تاسال 1957تحول سوسياليستی سيستم
مالکيت ،ديگربطورعمده بدست آمده بود .يعنی دربخش صنعت مالکيت دولتی اساسا ً مستقرشده بود،
ودرکشاورزی بشکل پائين تری ازمالکيت سوسياليستی درروستاھا يعنی شکل مالکيت جمعی برزمين
وابزارتوليدی مھم توسط گروه ھای ازدھقانان ،غالب گشته بود ) که کمون ھای داجای و داچين نمونه
بارزآن بود ( .ليکن درھمان زمان عقب گرد عظيمی دراولين کشورسوسياليستی جھان بوقوع پيوست.
باين عبارت که عناصرسرمايه داری خزيده دردرون حزب کمونيست اتحاد شوروی برھبری
خروشچف برحزب کمونيست ودولت سوسياليستی مسلط شدند .ودرچين بخصوص آنھايـی که درسطوح
بااليی حزب خزيده بودند ودرفکراحيای سرمايه داری درچين بودند ،طبيعتا ً پشتوانه ای دررويزيونيسم
خروشچف وشرکاء يافتند .ودربرابرسيرتکامل انقالب پرولتری وگذاربه سوسياليسم مقاومت می کردند.
ھمچنين اين عناصربه سختی به مقابله باتالشھای افشاگرانه ومبارزه جويانه مائوتسه دون وديگررھبران
انقالبی حزب کمونيست چين برعليه رھبران حزب »کمونيست« اتحاد شوری ،رويزيونيسم مدرن  ،می
پرداختند .دراين زمان مائو مبارزه سختی را برعليه رھبران رويزيونيستی مانند ليوشائوچی ودن
سيائوپين که معتقد بودند طبقات ومبارزه طبقاتی درچين درحال مردن ھستند ،و اساسا ً ديگرنيازی
برای ديکتاتوری پرولتاريا درچين ديده نمی شود ،به پيش برد .درآن زمان درواقع دومقرفرماندھی
درحزب کمونيست چين وجود داشت .رھروان سرمايه داری دستگاه ھا ومقرھای خودراداشتند والزم
بود که آنھا کنارزده شوند تاازکشيده شدن چين به راه سرمايه داری جلوگيری شود .ھمان بود که مائو
صدرحزب کمونيست چين به توده ھا فراخوان داد که برخاسته وافراد قدرتمند حزب ،بورژوازی درون
حزب راسرنگون سازند .مائو بابراه انداختن انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی بااتکاء به توده ھای خلق
چين درحقيقت درجھت تصفيه حزب ازعناصربورژوازی وانقالبی کردن حزب وبازسازی وتقويت آن
عمل کرد .مائواين مھمترين نکته را ازتجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا درچين وکشورھای ديگر،
بخصوص تجربه منفی حاکم شدن ضدانقالب دراتحادشوروی ،جمعبندی نمود وشروع به تکامل راه
وابزاربازسازی وانقالبی کردن حزب نمود .ھمچنين مائوجمعبندی نمود که رھبری پرولتاريا درادامه
مبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم فقط باارتقای سطح آگاھی توده ھای مردم وبااتکاء به آنھا و بسيج توده
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ھا تحت رھبری خط مارکسيستی  -لننيستی ميتواند مشکل راحل کند .درجريان انقالب فرھنگی
پرولتاريائی مائوبه جمعبندی پراتيک انقالب تابدان زمان ،وھم به طراحی استراتژی وتاکتيکھای
بيشترآن پرداخت .خودانقالب فرھنگی ازپيچ وخم ھای بسياری گذرکرد که درتمام دورانش مائو
درمبارزه آنرارھبری کرد .مائودرمورد ھدف انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی چنين می گويد ":مبارزه
عليه رھروان سرمايه داری يک وظيفه عمده است ،اما ھدف نيست .ھدف عبارت است ازحل مشکل
جھانبينی وپاک کردن رويزيونيسم".
ھمچنين مائوبارھا تا کيد کرد که" :ديکتاتوری پرولتاريا فقط زمانی ميتواند ديکتاتوری پرولتارياباشد که
ديکتاتوری اش توسط خود توده ھای وسيع اعمال گردد ،واين بمعنای بسيج ومسلح ساختن آنان باخط
مارکسيستی  -لنينيستی برای مبارزه عليه دشمنان طبقاتی -وتوانا ساختن آنان درتشخيص خط درست
ازنادرست ومنافع واقعی پرولتاريا ازمنافع بورژوازی درجريان مبارزه خودشان ومطالعه مارکسيسم-
لنينيسم برای تسلط برمواضع اساسی ،ديدگاه واسلوب آن -می باشد".اين چيزی بود که مائوآنرادرجريان
انقالب کبيرفرھنگی پرولتاريائی درچين بکاربست .وبدين وسيله توانست انقالب رابرای يک دھه
ازشکست نجات دھد .اين درموردش يک تجربه تاريخی نوين درتاريخ انقالبات پرولتری درجھان بود
که تئوری آن توسط مائوتسه دون تدوين شد ودرپراتيک مبارزه طبقاتی آن را بکاربست.
درصفحه  231ميخوانيم ":دراين کنگره عالوه ازاينکه ازانقالب فرھنگی چين بدرقه درخورتوجه بعمل
آمد ،ھويداشد که نقل وقولھای کتابچه سرخ که ازجانب لين پيائو ترتيب شده بود به اذھان رفقای ھمرزم
ماسلطه داشت ،حتی طورمعروف درزيربالشت ھرکدام شان قرارداشت".
مالحظه ميشود که نويسنده باکسانی که آثارمائوتسه دون منجمله" کتابچه سرخ نقل وقولھای" مائوتسه
دون رھبرانقالب چين رادرآنزمان مطالعه می کردند باکنايه برخورد می کند .واين خود قايل نشدن
اھميت به مطالعۀ اين آثارراتوسط نويسنده نشان می دھد .درحاليکه ھرانقالبی درجھان خاصتا ً
درکشورھای تحت سلطه که می خواھد مبارزات توده ھای خلق رادرجھت پيروزی انقالب
ديموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی رھبری کند؛ الزاما ً بايد ھمزمان با مطالعه آثارديگررھبران
بزرگ پرولتاريای جھان ،مارکس وانگلس ولنين واستالين؛ آثارصدرمائو را نيزمطالعه می نمود و
بنمايد.
درصفحه 234ميخوانيم....":ديده شد که بعضی افراد راحت طلب برخاسته ازطبقه اشراف فئودال که
چند کتابی رانظربه مساعدت شرايط بيشترورق زده بودند وخود با چند مريد زيرکش ،درباره اوتبليغ
مبالغه آميزمی کردند وتئوريسن بی بديل اش می خواندند ،غره بود که نبايد به عمل دست بزند وخواه
نخواه درصدرمجلس جاه گيرد ونکته ھای حکيمانۀ موعظه نمايد".
ً
قبل ازاينکه باين مطلب بپردازم الزم است تايادآوری کنم که نويسنده تقريبا درتمام موارد اين نوشته
ازگرفتن نام افراد موردنظرومورد حمله اش ويا ازمخففھا ونام ھای مستعارآنھا )که بخاطرملحوظات
امنيتی درمطبوعات چپ انقالبی بکاربرده می شد ومی شود( ،خودداری کرده است .باين صورت
درھمچون مواردی ادعای نويسنده دربارۀاين افراد چندان حايزاعتبارنيست .بھرصورت ازمتن فوق
بنابرقراين چنين استنباط می شود که منظورنويسنده عمدتا ً بايد فقيد شھيد رفيق اکرم ياری باشد.
زيرادرسازمان جوانان مترقی اغلب مخالفين ورقبايش وی رابراساس خاستگاه طبقاتی اش)" اشرافيت
فئودالی"( معرفی می کردند تا ماھيت فکری وسياسی وموقعيت واھميت مبارزات انقالبی اودرآن
زمان .درحاليکه رفيق اکرم ياری يکی ازبنيان گذاران" سازمان جوانان مترقی" و"جريان دموکراتيک
نوين" بود .اوبرخالف موقعيت وافکاروايدئولوژی طبقاتی اش بافراگيری علم انقالب پرولتاريائی
)مارکسيسم -لنينيسم -انديشه مائوتسه دون -درآن شرايط (-درکنارتوده ھای خلق)کارگران،
دھقانان،روشنفکران مترقی ومردمی وسايراقشارزحمتکش( کشورقرارگرفته وباسالح علم انقالب
پرولتاريائی؛ عليه فئوداليسم ،کمپرادوريزم وامپرياليسم وسوسيال امپرياليسم وافشای ماھيت رويزيونيسم
مدرن مبارزه می کرد .ديده شد که اودرآنزمان تاحد زيادی ازتعلقات طبقاتی اش گسست کرده
ودرکنارتوده ھای خلق قرارگرفت.ازاينکه اودرپروسه عمل )کارزارمبارزه طبقاتی( دچارچه اشتباھاتی
شده است ضرورت به بحث جداگانه ای دارد و فعالً ّبآن نمی پردازيم .ليکن چيزی که تقريبا ً به ھمه
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فعالين جنبش انقالبی پرولتری افغانستان آشکاراست ،اينست که اوتاآخرين لحظات حياتش که بدست
باندھای جنايتکاروآدمکش خلقی پرچمی وباداران سوسيال فاشيست شان» بجرم« داشتن انديشه انقالبی
به جوخه ھای اعدام سپرده شد ،ازايدئولوژی وراه وخطی که بآن اعتقاد داشت انحراف نکرد .دراينجا
ديده می شود که نويسنده بگونه غيرعلمی وغيراصولی وبدون کمترين احساس مسئوليت سياسی
واخالقی وازروی اختالف ايدئولوژيک سياسی وعقده مندی با اکرم ياری اين چنين برخورد می نمايد.
اين گونه برخورد ھا دارای ھيچگونه اصوليت انقالبی پرولتری نيست .ھمين شيوۀ برخورد بــا اکرم
ياری بدون ترديد يک شيوۀ اپورتونيستی است .واگرچنين نيست نويسنده بايد اشتباھات وانحرافات
ايدئولوژيک سياسی اکرم را درعرصه نظری وعملی درھمان وقت ويابعد ازآن بگونه آشکاربه نقد می
کشيد .ولی تاجائی که معلوم است" ،سازمان جوانان مترقی" ازمحافل وافرادی چند تشکيل شده بود
وطوريکه بعدھا آشکارگرديد ،ماھيت خطی وسياسی ونظرات ومواضع ھرکدام ازاين محفل ھا توسط
بخشھای مختلف جنبش انقالبی پرولتری) م ل م( کشورمورد نقد وبررسی قرارگرفته اند وپرداخت
دوباره به آنھارا دراين نوشته زايد ميدانم .ولی آنچه که بيش ازھمه عيان بوده موضع اصولی اکرم
ياری برمبنای خط اصولی وانقالبی) م ل ا( در"سازمان جوانان مترقی" بوده است .انحراف سنتريستی
جناح) ه .م( ،انحراف اکونوميستی جناح )داکترفيض( وافکارانحرافی افراد ديگرنيزدر"سازمان جوانان
مترقی" ويا گروه ھای که درجريان ديموکراتيک نوين فعاليت می کردند مانند انجينر)عثمان( که جزوۀ
)" پس منظر ( "...را انتشارداد ،مشخص بوده اند.ھمچنين نويسنده دراين جا از»چند مريد زيرک«
اکرم ياری يادکرده که»دربارۀ او »مبالغه آميزتبليغ می کردند وتئوريسن بی بديل اش می خواندند«.
ازاينکه تاچه حدی اين موضوع دربارۀ شخص اکرم ياری مصداق داشته واوچگونه به چنين افرادی
اجازه ميداده که درسازمان به ستايش اوبپردازند  ،مازياد نمی دانيم .ولی تاجای که تجربه حدود چھل
سال اخيرنشان می دھد ؛ متاسفانه که چه درسازمان جوانان مترقی ودرجنبش دموکراتيک نوين وچه
درسازمانھای که بعدازفروپاشی جريان دموکراتيک نوين عرض وجودکردند؛ عمالً چنين گرايشات
مذمومی وجود داشته ودارد.عدۀ که عطش رھبرشدن شان بسيارزياد بود ونسبت به ديگراعضای
سازمانھا)خاصتا ً درمرکزيت سازمان( اندوخته ھای بيشتری ازتئوريھای انقالبی داشتند ودارند،
گرايشات ھم خونی وھم مليتی وحتی ھم منطقه ای ،بدرجات واشکال مختلف بوضوح درآنھا بمشاھده
می رسيد ومی رسد  .تجربه نشان می دھد که علت اصلی آنھم کمبود دانش وضعف ايمان انقالبی وجاه
طلبی ھای خرده بورژوامآبانه اين افراد بود .اگرچه ھمه اين سازمانھا بنام اعتقاد به ) م ل ا( تشکيل
شده بودند؛ ليکن برنامه ھا ونظريات ومواضع وعملکردھای آنھا درپراتيک مبارزه انقالبی بوضوح
ماھيت ايدئولوژيک سياسی ھرکدام ازآنھاراآشکارساخت .وازطرفی ھم درآن شرايط  ،درتشکيل
سازمانھا کمتربه معيارھای انقالبی پرولتری درمورد انتخاب اعضای آنھا عطف توجه می شد .بايد
تذکرداد که درآن وقت)سالھای بعد ازکودتای ننگين ثور( که شرايط حساس وخطيری برای منسوبين
جريان دموکراتيک نوين وھرفرد مترقی وميھن دوست درکشوربوجودآمده بود؛ دروقت تشکيل
سازمانھای چپ ،موضوع اعتماد دوجانبه وسابقه "شعله ای" داشتن بيشترمالک قضاوت قرارمی گرفت
تا خط ايدئولوژيک سياسی ومعيارلنينی برای عضويت دراين سازمان ھا که مدعی سازمان انقالبی
بودند .البته به ھيچ صورت اين بمعنای موردسوأل قراردادن ھمه شعله ايھا نيست ونه ھم تائيد ھمۀ
آنھااست .زيراپروسه عمل اين موضوع راآشکارکرد که درآن شرايط تعدادی حتی باورمند به خط
"شعله جاويد" ھم نمانده بودند .البته با گذشت سی سال اخيرباتاسف که اين موضوع به جھت منفی شکل
ديگری ھم بخودگرفته است .دراينجا ناگزيربايد تذکردھم که يکی ازرفقای نويسنده ھمين نوشته بنام
)جيحون( درزمان فعاليت اش درتشکل»امال« ،درسالھای قبل دريکی ازنوشته ھايش شکايت کرده بود
که وقتی مناسبات بين اوونويسنده)سمندر -اسم مستعارسابق اش( برھم می خورد ،سمندروی را توسط
يکی ازخويشاوندان اش)که عضوسازمان ھم نبوده است( موردلت وکوب قرارداده وآنرا» بی آب«
کرده است .مالحظه می شود که روحيه قوم وخويش بازی واعتمادھای شخصی برافراد بطورمشھودی
درنويسنده وجود داشته است .که دراين نوشته ازذکرموارد ديگرآن صرف نظرمينمايم.
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درھمين صفحه  234نويسنده "اززحمتکشی بيدريغ وصادقانه کادرھای سازمان درکارھای عملی
وغفلت آنھا ازعدم توجه به فراگيری تئوری تذکرداده وعالوه می نمايد که اين نقض وکمبود درمجموع
به روابط آگاھانه اعضای سازمان ضربه می زد وتفاوت بين اعضارابرجسته ساخته وخودبخود به آتش
نفاق ودوپارچگی ياچند پارچگی دامن می زد .نويسنده ادامه می دھد :چون درمقابل سازمان دشمنان
طبقاتی پرولتاريا باھيوالی استبداد ازيک سو وياتفتين ودسيسه روشنفکران خرده بورژوا درتشکيلی
بنام» حزب دموکراتيک خلق افغانستان« وجودداشت ،سازمان جوانان مترقی روی ضرورتی ،آن نفاق
وشقاق درونی سازمان را کنارگذاشته وعليه دشمنان مبارزه می کرد".
موضوع عدم توجه جدی رھبران سازمان جوانان مترقی به مسئله ترويج انديشه ھای انقالبی پرولتری
عمدتا ً دربين کدرھا واعضای سازمان ودربين طيف گسترده صفوف روشنفکران مردمی ھوادارجريان
دموکراتيک نوين که درآن زمان گرايشات فراوانی به فراگيری انديشه ھای انقالبی پرولتری) م ل ا(
داشتند،آشکاربود .درعمل ديده می شد که چند نفر»نخبه« منابع علمی وتئوريک انقالبی)خاصتا ً
آثارمائوتسه دون( رادراختيارداشتند وبرمبنای آنھا درميتينگھا وتظارات سخنرانی می کردند .موضوع
ديگراشتباه بزرگ سازمان جوانان مترقی سرپوش گذاشتن روی انحرافات بخشھای تشکيل دھنده
سازمان بود) که نويسنده آنھاراصرف »نفاق وشقاق می خواند« که نه بطوردرست واصولی عليه آنھا
مبارزه ايدئولوژيک سياسی صورت می گرفت ونه ھم آن انحرافات واختالفات درونی سازمان را
دربين جنبش انقالبی علنی می کردند .بعبارت ديگرتداوم مبارزه بين دوخط دردرون سازمان ونقد نقطه
نظرات انحرافی وطرد آنھا وتزکيه سازمان ازانديشه ھا وافکارانحرافی اپورتونيستی وتقويت واستحکام
ايدئولوژيک سياسی وتشکيالتی سازمان ازاھميت کمتری برخورداربوده است .که نويسنده دليل
آنرااھميت بيشترقايل شدن به مبارزه عليه دشمنان طبقاتی پرولتاريا وھيوالی استبداد وتفتين ودسيسه
اعضای»حزب دموکراتيک خلق« وانمود می کند .وآنھم که رويزيونيستھای خلقی پرچمی ،نه تنھا
دسيسه وتفتين که خصومت عميق فکری سياسی وطبقاتی دربرابرجنبش انقالبی کشور) سازمان جوانان
مترقی وجريان ديموکراتيک نوين( داشتند .درحاليکه يک سازمان وياحزب انقالبی که توسط خط
اصولی وانقالبی پرولتری رھبری شود وازاستحکام تشکيالتی برخوردارباشد ،بھترواصولی تر
ودوامدارترميتواند عليه دشمان طبقاتی وملی وجريانات اپورتونيستی ورويزيونيستی درسطح جامعه
مبارزه کند .وبدون مبارزه عليه اپورتونيسم ،مبارزه عليه فئوداليسم ،کمپرادوريزم وامپرياليسم ممکن
نيست .ودرشرايطی نيزمبارزه عليه اپورتونيسم ورويزيونيسم درداخل سازمان وحزب انقالبی درجھت
استحکام آن ازاھميت بيشتری برخوردارمی شود .زيرابدون داشتن يک سازمان دارای واقعا خط
انقالبی وانقالبيون واقعی نميتوان مبارزه طبقاتی ومبارزه عليه اپورتونيسم ورويزيونيسم رادرسطح
جامعه ودرون جنبش انقالبی وسطح جھان به پيش برد .شرط اصلی پيشبرد يک مبارزه اصولی
وانقالبی ورھبری مبارزات توده ھای مردم عليه ارتجاع وامپرياليسم وبه پيروزی رساندن انقالب به
سالح وياسالحھای مبارزه يعنی بيک سازمان انقالبی پرولتری دارای خط روشن انقالبی وارتش
انقالبی وجبھه متحد ملی)خاصتا ً درشرايط کشورھای مستعمره ونيمه ومستعمره ونيمه فئودال(
ضرورت است .درعمل ديده شد که کم بھاء دادن باين موضوع ھم موجب انحالل سازمان جوانان
مترقی شد وھم موجبات فروپاشی جنبش دموکراتيک نوين را فراھم کرد  .ازاينجا باين نتيجه می رسيم
که بدون داشتن حزبب دارای خط انقالبی پرولتری) م ل م( که توسط بھترين عناصرآگاه انقالبی
رھبری شود ولوھرقدرپايه توده ای ھم داشته باشد وحتی ارتش توده ای تحت رھبری اش باشد؛ شکست
می خورد .دورنمی رويم؛ مثال برجستۀ آن شکست انقالب درنپال درچھارسال اخيراست .که ده سال
جنگ خلق وتشکيل ارتش آزاديبخش خلق وتشکيل ھسته ھای قدرت نوين خلق دردھات) درھشتاد
درصد خاک نپال( تحت رھبری حزب وارتش انقالبی خلق وتکامل جنگ خلق که به مرحله تعادل
وحتی وتعرض استراتژيک رسيده بود؛ زمانی رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( ازخط انقالبی
پرولتری منحرف شده ودرمنجالب اپورتونيسم ورويزيونيسم فرو رفتند ھمه چيزبه عکس خود تبديل
شده وانقالب خلق نپال به شکست کشانده شد.
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درصفحه  258می خوانيم ":صيت واعتبار"شعله جاويد" روز افزون باالمی گرفت وھواداران باالقوه
اش زيادترمی گرديد .ھرقدربه کميت اين ھواداران می افزود ،کيفيت انقالبی رانشان نميداد که تضمين
کند جنبش انقالبی پديدآمده ودارد به حرکت خود نويدی را حمل می کند .تئوری نشرشده درشعله جاويد
دراذھان نفوذ نکرد وخود موجب نشد ،کدرھای پديدآيد وآگاھانه ازآرمان"شعله جاويد" بدفاع برخيزد.
مظاھرات واعتصابات خود جوش محصلی ،کارگری که صبغه توده ای داشتند ،درھوای" شعله جاويد"
پروبال می زدند ونفرت عميق خودرا نثاربلند گويان رويزيونيسم معاصرشوروی)» حزب دموکراتيک
خلق!!«( می ساختند.اماسازمان جوانان مترقی پای تعھد خود که ايدئولوژی انقالبی را بين توده ھا می
برد وباخصوصيات ملی کشورما موافق درمعرض تطبيق می گذارد ،بدان سبب وفادارنماند ،که توانائی
ايدوئولوژيک اين امررانداشت".
نويسنده نظردارد که "تئوری نشرشده در"شعله جاويد" دراذھان نفوذ نکرد وکدرھای پديد نيامد که
آگاھانه ازشعله جاويد به دفاع برخيزد"؛ اما اوعلت آنراتوضيح نمی دھد .درحاليکه تئوری ھای انقالبی
درشعله جاويد به نشرمی رسيد ،مسايل ايدئولوژيک سياسی جھت افشای ماھيت رويزيونيسم مدرن
وسوسيال امپرياليسم ومضامين سياسی افشاگرانه عليه ارتجاع وامپرياليسم وسوسيال امپرياليسم شوروی
درشعله جاويد به نشرمی رسيد ودرتنويراذھان روشنفکران مردمی ومترقی که دراطراف نشريه"شعله
جاويد" جمع شده بودند کمک کرد ودربيداری عدۀ ازکارگران وزحمتکشان شھرنشين که ازسواد
خواندن ونوشتن بھره مند بودند ،نسبتا ً موثرافتاده بود .اما تنھا نشريه "شعله جاويد" آنھم درآن زمان
محدود عرصه نشراتی اش)  11شماره( ،درتربيت ايدئولوژيک سياسی وارتقای سطح دانش انقالبی
کدرھای سازمان بھيچ صورت کافی نبود .اين وظيفۀ رھبران سازمان جوانان مترقی بود تا درعين
زمان به نشريک نشريۀ)مخفی ويانيمه مخفی( ديگربحيث ارگان سازمان جوانان مترقی جھت ترويج
واشاعه انديشه ھای انقالبی پرولتری) م ل ا( دربين اعضا وھواداران سازمان وجريان دموکراتيک
نوين درپرورش نسل انقالبی ھمت می گماشتند .واين امريکی ازکمبودھا ومسئوليتھای بزرگ رھبران
سازمان جوانان مترقی بود که بآن توجه نکردند .زيرا درآن شرايط گرايشات وزمينه ھای فراگيری
انديشه ھای انقالبی پرولتری ودموکراتيک نوين درجامعه خاصتا ٌ دربين روشنفکران مترقی ومردمی
بوفرت وجود داشت.
موضوع ديگر؛ نويسنده از"مظاھرات واعتصابات خودجوش محصلی ،کارگری" آنزمان صحبت
دارد.درحاليکه درآن شرايط زمانيکه سازمان جوانان مترقی مبارزات علنی اش راآغازکرد وبه
نشر"شعله جاويد" ناشرانديشه ھای دموکراتيک نوين وسازماندھی جريان دموکراتيک نوين مبادرت
نمود؛ اکثريت آن تظاھرات واعتصابات محصلين ومتعلمين تقريبا ً تحت رھبری جريان دموکراتيک
نوين ورھبران وکدرھای سازمان جوانان مترقی صورت می گرفت .نويسنده ازيکطرف آن تظاھرات
ھا را»خودجوش« می خواند وازطرف ديگرمی گويد که روشنفکران نفرت عميق خودرا نثاربلندگويان
رويزيونيسم معاصرشوروی )»حزب دموکراتيک خلق!!«( می ساختند .مالحظه می شود که نويسنده
بين حرکت خودجوش توده ھا وطرح خواستھا ومطالبات معين اقتصادی آنھا وحرکت خودجوش
محصلين ومتعلمين وطرح خواستھا ومطالبات صنفی توسط آنھا ومبارزه سياسی اين کتله ھای
روشنفکرباطرح خواستھا وشعارھای راديکال سياسی)مبارزات رھبری شده( رامغشوش می کند.
نويسنده توجه نمی کند که آن ابرازنفرت عميق روشنفکران عليه سوسيال امپرياليسم شوروی وحزب
رويزيونيست پيروآن)»حزب دموکراتيک خلق«( توسط روشنفکران برکدام مبنا وانگيزه وچگونه
بوجودآمده بود؟ آيا می توانست آن مبارزه عليه رويزيونيسم بدون آگاھی ايدئولوژيک سياسی به پيش
برده شود؟ درکجای تاريخ معاصرديده شده است که توده ھای مردم بگونه خود جوش برعليه
رويزيونيسم معاصرابرازنفرت وانزجارکنند وشعارسياسی بدھند؟! درحاليکه آن نفرت عميق باسوسيال
امپرياليسم شوروی ورويزيونيستھای »خلقی پرچمی« وشعارھاعليه نظام حاکم محصول جريان
خودبخودی محصلين نبود)البته نه ھمه محصلين ومتعلمين ونه ھم عميق وھمه جانبه(؛ ليکن آن حرکت
درھرسطحی ازکيفيت آگاھی سياسی که بود بوسيله روشنفکران مربوط به سازمان جوانان مترقی
وجريان ديموکراتيک نوين رھبری می شد وازآگاھی سياسی نسبی برخورداربود.اکثريت آن
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تظاھراتھای محصلين ومتعلمی بعد ازماه می  1347خورشيدی بوسيله سازمان جوانان مترقی وجريان
تحت رھبری آن ،سازماندھی ورھبری می گرديد .چگونه ممکن است که يک محصل ويامتعلم ويا
روشنفکرمردمی ھرقدرھم دارای احساس عالی مردمی باشد ،بدون آگاھی سياسی ايدئولوژيک )البته
درابتدا درجه وسطح اين آگاھی ھم متفاوت است( ميتواند برضدرويزيونيسم خروشچفی وعاملين آن
درافغانستان وجھان شعاربدھد وصحبت کند وبا طرح مسايل ايدئولوژيک سياسی عليه آن افشاگری
نمايد ؟! اين ادعای نويسنده فاقد پايه علمی است .بايد تذکردھم که ھمه روشنفکران شامل درجريان
دموکراتيک نوين آگاھی الزم را درباره ماھيت رويزيونيسم خروشچفی وسوسيال امپرياليسم شوروی
نداشتند ويا ھمه آنھا به لحاظ فلسفی وايدئولوژيک سياسی معتقد به) م ل ا( نبودند .الکن ھمين شعارھا
وخطابه ھا عليه رويزيونيسم وسوسيال امپرياليسم وارتجاع فئودال کمپرادوری حاکم وامپرياليستھای
غربی که بوسيلۀ رھبران وکدرھای سازمان مطرح می شد وموردتائيد وحمايت بخشھای زيادی
ازروشنفکران قرارمی گرفت تاحدی نمايندگی ازسطح آگاھی سياسی بخشھای از آنھا می نمود .حتی
درپيشرفته ترين جنبشھا ھمه سطوح جنبش وتوده ھای خلق يکسان به مسايل سياسی ايدئولويک وتئوری
ھای انقالبی آگاھی ندارند .منظورازاين توضيح اينست که يک جنبش خودبخودی روشنفکران مردمی
تايک جنبشی که توسط يک سازمان پرولتری رھبری می شود به لحاظ ماھيت طبقاتی وايدئولوژيک
سياسی و طرح خواستھا ومطالبات وشعارھای شان واستراتژی وتاکتيک ھای آن تفاوت کيفی وجودارد.
ھيچ جنبش خودبخودی ای شعارسرنگونی نظام حاکم وقطع سلطه امپرياليسم وسوسيال امپرياليسم
وتاسيس نظام دموکراتيک نوين رامطرح نمی کند ويا مبارزه ايدئولوژيک سياسی را عليه رويزيونيسم
مدرن به پيش نمی برد .وسرلوحه جريان دموکراتيک نوين دارای محتوی سياسی طبقاتی معين و
مشخص بود .وجنبش جريان دموکراتيک نوين تحت رھبری سازمان جوانان مترقی باخط رھبری کننده
) م ل ا( سب مرحله ای ازانقالب دموکراتيک نوين محسوب می شد .ودريک جنبش خودبخودی
مطالبات وخواستھا ازسطح مسايل صنفی ،اقتصادی و رفاھی ويا تغييرساعات کارومسايلی ازاين قبيل
فراترنمی رود .حتی بعد درآن زمان جنبشھای خود بخودی کارگران کارخانه ھا ومراکزصنعتی تاحدی
رنگ وبوی سباسی داشت.
لنين می گويد ":عنصرخودبخودی ھم درواقع ھمان شکل جنينی آگاھی است" .ودرجای ديگرمی
گويد ":عصيانھای ابتدائی ھم دراين موقع ديگرتااندازۀ مظھربيدارشدن روح آگاھی بود؛ ولی" يک
جنبش خودجوش ،نميتواند دارای آگاھی انقالبی باشد" ويامی گويد " :آزمودگی انقالبی ومھارت
سازماندھی ازخواص اکتسابی است "..و" مبارزه طبقاتی معلول مقدمات مختلفی است" و"بدون انديشه
انقالبی ھيچ جنبش انقالبی ای نمی تواند وجودداشته باشد".
درصفحه  238می خوانيم ":ماکه درسازمان ھنوزازروحيه محفل بازی خالص نشده ودرامواج
تندخيزگسترده جريان" شعله جاويد" ،گرفتارآمده بوديم ،به قدرت کيفی سازمان که بايد تکامل می کرد
وبرمحفل ھا سلطه پيدا می نمود توجه نکرده واگربه کميت آن افزوده ھم ميشد ،نظم انقالبی نداريم وھم
نمی توانستيم تشکيل دھيم ..... .حال برمی گرديم به آن مظاھره ھائيکه درموجوديت " شعله جاويد"
پديد آمدند ،بايداذعان کنيم که تمامی مظاھرات خودجوش ،خودانگيخته بودند وسھم ما بمثابه سخنگو
درصف مظاھره چيان فقط نماينده احساس مردم دوستی وانقالبی پرولتاری سازمان بود.".....
نويسنده دراينجا اگرچه به واقعيت موجوديت روحيه محفل بازی وگرفتاری رھبران درامواج تند
خيزگسترده جريان "شعله جاويد" معترف است؛ ليکن خودش يکی ازعاملين مھم محفلبازی وانحراف
سنتريستی درسازمان جوانان مترقی بود .اين گفتۀ نويسنده ازيکطرف ضعف ھمه جانبه وعقب ماندگی
رھبران را درپيشبرد مبارزه طبقاتی ورھبری جنبش نشان می دھد وازطرف ديگرضعف رھبران
سازمان رادرمبارزه عليه خطوط انحرافی که توسط محافل وافراد مختلف درسازمان حمل می شده
است .ھم چنين نويسنده سخن ازتسلط نداشتن سازمان برمحفل ھا دارد؛ ليکن فھميده نمی شود که
سازمان چگونه وازکدام طريق ميتوانست براين محافل »تسلط« پيداکند! آيا امکان تسلط ازطريق اعمال
فشاربه شيوه ھای بوروکراتيک برآنھا منظورنظرنويسنده است ويا شيوه ھای ديگری که توضيح نمی
دھد .درحاليکه دريک سازمان انقالبی پرولتری ختم محفل بازی وطرد ايدئولوژی ھا وافکارانحرافی
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غيرپرولتری ازطريق مبارزه ايدئولوژيک سياسی ،مبارزه بين دوخط امکان پذيراست .موضوعی که
درسازمان جوانان مترقی کمتربآن توجه شده وياھيچ توجه نشده است .دراينجا مسئله تسلط يک محفل
بريک وياچند محفل ديگرويا يک کميت برکميت ديگرديک سازمان انقالبی پرولتری مطرح نيست ،فقط
تصفيه وتزکيه سازمان انقالبی پرولتری ازوجود انديشه ھای اپورتونيستی ورويزيونيستی مطرح است.
ازطرفی ھم درآن کميت ھای که دراطراف جريان دموکراتيک نوين حلقه زده بودند وتحت رھبری آن
قرارداشتند پتانسيل ھای مبارزاتی وانقالبی زيادی نھفته بود که بعد ازدھه ھا اختناق واستبداد نظام حاکم
فئودال کمپرادوری وابسته امپرياليسم وسوسيال امپرياليسم ،شرايط بطورنسبی برای
تبارزآنھابودجودآمده بود تاعليه ارتجاع فئودال کمپرادوری وسلطه اقتصادی وسياسی وفرھنگی
امپرياليسم غرب وسوسيال امپرياليسم شوروی مبارزه کنند .گرچه رويزيونيستھای خروشچفی زيرنام
»حزب دموکراتيک خلق« وبکارگيری مقوله ھای بظاھرمترقی ازطريق جريده»خلق« وپرچم بخشھای
ازروشنفکران جامعه رامتوھم واذھان آنھارابا انديشه رويزيونيسم مدرن مسموم ساخته وبطرف خود
کشاندند  .اما با آغازمبارزات علنی "سازمان جوانان مترقی" که براساس يک ضرورت تاريخی
وخواست مبارزاتی توده ھای خلق درآنزمان ايجاد شده بود وتوانست جريان ديموکراتيک نوين را
دراوايل سال  1347سازمان دھد .اين سازمان درواقع بحيث يک الترناتيف انقالبی دربرابر»حزب
ديموکراتيک خلق« ) که به اشاعه وترويج وتبليغ انديشه ھای ارتجاعی وضدانقالبی رويزيونيسم
خروشچفی ،فرھنگ وايدوئو لوژی سوسيال امپرياليستی درجامعه مشغول بود( وھم چنان بمقابل گروه
ارتجاعی وسياه » اخوان« بنام سازمان جوانان مسلمان )که باترويج وتبليغ ايدئولوژی طبقات ارتجاعی
فئودال وکمپرادوروامپرياليسم غرب ،افکارتوده ھای خلق را مغشوش ساخته وبا سوءاستفاده ازعقايد
دينی و مذھبی  ،آنھاراگمراه می نمود( قرارداشت.
درعمل ديده شد زمانی که جريان دموکراتيک نوين درصحنه سياسی کشورظھور کرد  ،کتله ھای
وسيعی ازروشنفکران مترقی ومردمی بجانب اين جريان روی آورده وتحت رھبری آن قرارگرفتند.
حتی عده ای ازروشنفکرانی که درابتدا فريب شعارھای بظاھرمترقی»حزب دموکراتيک خلق«
راخورده بودند؛ باانتقاد ازخود گسست خود را ازخط رويزيونيستی ومزدوری» حزب دموکراتيک
خلق« به سوسيال امپرياليسم شوروی اعالم کرده و به جريان دموکراتيک نوين وسازمان جوانان
مترقی پيوستند .دراينجا اين نکته قابل تذکراست که :قرارمعلوم سازمان جوانان مترقی درسال 1344
ايجاد شده بود ،اما درسال  1347فعاليتھای علنی اشرا آغاز کرد .اين خود يک موضوع قابل بحث
است .اگرسازمان جوانان مترقی ازھمان سال  1344به پخش انديشه ھای انقالبی پرولتری) م ل ا(
وانديشه ھای دموکراتيک نوين درسطح جامعه آغازبفعاليت می کرد وماھيت رويزيونيسم مدرن ونظام
سوسيال امپرياليستی را افشا می نمود به يقين که اين زمينه برای نفوذ ورسوخ انديشه ھای ضدانقالبی
رويزيونيستی توسط حزب رويزيونيست »خلقی پرچميھا« دربين روشنفکران جامعه محدود می گرديد
وامکان جلب وجذب روشنفکران برای اين حزب ضدانقالبی تاآن سطح ھم ميسرنمی شد .ما درعمل
ديديم که حتی روشنفکران وتحصيل کرده ھای ازتھيدستان جامعه که می خواستند عليه ارتجاع
وامپرياليسم مبارزه کنند،فريب مقوله ھای بظاھرمترقی اين باند رويزيونيست مزدوررا خورده وجذب
شدند .وافکاراکثريت قاطع آنھا با افکاررويزيونيستی وايدئولوژی بورژوازی مسموم وآلوده شد.
ازاينکه بعد ازچھل سال يکی ازرھبران پرمدعای) س ج م( می گويد که ":تمامی آن مظاھرات
خودجوش وخودانگيخته بودند وسھم سازمان انقالبی پرولتری درآن تظاھرات ھا" بمثابه سخنگوی
درصف مظاھره چيان فقط نماينده احساس مردم دوستی وانقالبی پرولتاری سازمان بود" نه ازروی
آگاھی واحساس مسئوليت و انجام وظيفه ورسالت انقالبی وتاريخی رھبران وکدرھای سازمان جوانان
مترقی دررساندن آگاھی سياسی به توده ھای مردم وبسيج وسازماندھی آنھا به مبارزه انقالبی ومترقی
عليه ارتجاع وامپرياليسم .اين موضوع عجيبی است! يک سازمان باادعای سازمان انقالبی پرولتری) م
ل ا( که يک جريان گسترده مردمی رابنام جريان دموکراتيک نوين) که نماينده سب مرحله انقالب
کشور انقالب ملی  -دموکراتيک( بود که به لحاظ محتوی سياسی ،ايدئولوژيکی ،فرھنگی ونظامی(
مشخص آن دررھبری آن جريان قرارداشت وگاھی ھم بدرستی شعار" سياست ازلوله تنفگ بيرون می
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آيد" را نيزسرمی داد وتمام آن تظاھراتھا توسط فعالين آن جنبش وتحت رھبری) س ج م( سازماندھی
ورھبری می گرديد .ولی نويسنده ازنقش رھبری ايدئولوژيک سياسی آن جنبش عظيم توده ای به
صراحت وبدون ھيچگونه تأملی انکارمی کند .ورھبری وسخنوری خودرا درآن فعاليتھای مبارزاتی
فقط ازجنبه »احساس« مردم دوستی خودشان وانمود می کند .نه بخاطر پشيرد مبارزه طبقاتی با طرح
تاکتيکھای درست ومعين درپيش برد وتقويت استراتژی مبارزاتی سازمان انقالبی پرولتری! ازاين گفته
اين طوربرداشت می شود که خود نويسنده درصف مظاھره چيان فقط سمت سخنگوئی اماتورراداشته
است! مالحظه می شود که نويسنده بنحوی ميخواھد ازمسئوليت پذيری رھبری آن مرحله ازمبارزات
اتقالبی کتله ھای روشنفکرمردمی شانه خالی کند؛ ازاينروسھمگيری ورھبری سازمان راتا سطح"
احساس" مردم دوستی تنزيل می دھد .اين ھمه خالف گوئی ھا ،اين ھمه انکارازواقعيتھا وتحريف
حقايق مربوط به تاريج جنبش انقالبی پرولتری کشور؛ بيش ازپيش محتوی فکری وکنه واقعيت
»فعاليت سياسی« نويسنده رادرطول حيات سياسی اش تشکيل می دھد .اوتالش می کند تابشکل
زيرکانه ای آن مرحلۀ درخشان مبارزات روشنفکران مردمی ومترقی کشورراکه تحت رھبری سازمان
جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين انجام داده اند) و صدھا تن آنھا »بجرم« ھمين مبارزه توسط
رژيم آدمکش باندھای رويزيونيست ومزدورخلقی پرچمی وباداران روسی شان به جوخه ھای اعدام
سپرده شدند وھزاران تن آنھا تحت شکنجه ھای سبعانه درسياه چالھای مخوف وجھنمی )خاد وک ج ب(
سالھا عذاب کشيدند ويا توسط باندھای اسالمی آدمکش ترورشدند( ،کم بھاء د ھد .بعبارت ديگراين
بمعنای نفی نقش تاريخی سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين درتاريخ مبارزات مترقی
خلقھای افغانستان است .اگرچه درھمان وقت نيزقابل درک بود که رھبران سازمان ازرھبری درست
واصولی آن جنبش عظيم توده ای که بخشھای ازتوده ھای خلق)کارگران ،دھقانان وروشنفکران
مردمی( رادربرگرفته بود ،عاجزمانده بودند .ولی بآن ھم اين بخش ازتاريخ مبارزات روشنفکران
مردمی کشورکه باالھام ازانديشه ھای انقالبی پرولتری)م ل ا( وتحت تأثيرانقالب کبيرفرھنگی
پرولتاريائی درچين درآن زمان انجام يافته است ،باھمه کم وکاستيھا واشتباھات اش ازتاريخ درخشانی
برخورداراست.ھمين مرحله سرآغازجنبش کمونيستی ) م ل ا( کشوراست وعمالً مبارزات ضدارتجاعی
وضدامپرياليستی توده ھای مردم تحت رھبری انديشه انقالبی ) م ل ا( قرارمی گيرد .قبل ازاين دوره؛
يعنی دوره ھای مبارزات مشروطه خواھی ،مبارزات توده ھای مردم تحت رھبری نيروھای
بورژوازی قرارداشت .ودردامان ھمين جنبش بود که نسلی ازروشنفکران به انديشه ھای کمونيسم
انقالبی) م ل ا( آشنا شدند وراه تکامل راپيمودند.
درصفحه 329ميخوانيم ":معلوم بود که دراکثريت آزادی خواھی ودفاع ازدموکراسی ،مضمون اصلی
را تشکيل می داد ودربين جوانان مضمون دموکراسی بيش ترعمق داشت اما ازمحتوی انقالب
پرولتاری صريحا الھام نمی گرفت".
جای شک نيست که ھمه فعالين وروشنفکران ھوادارسازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين
بودند آگاھی الزم را ازعلم انقالب پرولتاريائی نداشتند؛ اما درآن زمان وبعداً بخش قابل مالحظه ای
ازروشنفکران مردمی درپرتو )م ل ا( وازھمين موضع مبارزه می کردند .ناگفته نماند که مفھوم
دموکراسی ھم بطورعام درنزد اکثريت ھواداران جريان دموکراتيک نوين ھمان" دموکراسی نوين"
باماھيت طبقاتی مشخص آن بود که درجريده " شعله جاويد" دربارۀ آن تبليغ وترويج صورت می
گرفت.ھمين روشنفکران شعارھا وبانرھا ی راحمل می کردند که به لحاظ سياسی ايدئولوژيک بدرستی
مفھوم دموکراسی نوين راافاده می کرد .حتی تعدادی ازروشفکران مترقی وروشن بينی که مخالف
حاکميت استبدادی نظام فئودال کمپرادوری وسلطه امپرياليسم وسوسيال امپرياليسم درکشوربودند
وخواھان آزادی ودموکراسی وترقی بودند؛ باآنکه درچوکات جريان دموکراتيک نوين فعاليت نمی
کردند  ،اما با ھمين جريان عالقه نشان می دادند وعليه خلقی پرچمی ھا و»اخوانيھا« قرارداشتند.
ازاينکه انديشه انقالبی ) م ل ا( دربين آن جمعيت وسيع درجريان ديموکراتيک نوين عمق وگسترش
وتداوم الزم را نيافت ،اين بود که رھبران سازمان جوانان مترقی به وظيفه انقالبی شان کماکان عمل
نکردند .ورنه درآن وقت شرايط عينی درجامعه مساعد بود وھم زمينه برای رشد وتکامل شرايط ذھنی
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بوجودآمده بود .وديده شد که بھترين فرصتھای مبارزات انقالبی ازدست رفت .وھمان عرصه زمانی
مبارزات سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين وترويج وتبليغ انديشه ھای انقالبی
درجامعه ،درموردش مبارزه درجھت ايجاد شرايط ذھنی درجامعه نيزمحسوب می شد .اگرچه آنھا قدم
ھای اول رابرداشتند وبذرانديشه ھای انقالبی پرولتری) م ل ا( راافشاندند؛ ليکن درپروسه مبارزه
طبقاتی اکثريت آنھا توان ادامه کاری را درراه انقالب وپرورش وتربيت روشنفکران مردمی به انديشه
انقالبی وترسيم ھرچه روشنترخط ايدئولوژيک سياسی وتشکيل حزب انقالبی پرولتری را درجھت
پيروزی انقالب دموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی نداشتند .وعلت آن ھم انحراف ايدئولوژيک
سياسی تعداد ازرھبران سازمان جوانان مترقی منجمله نويسنده اين نوشته بود که تاحال ھم نتوانسته
است خودرا ازمنجالب اپورتونيسم ورويزيونيسم خالص نمايد .وحال کينه توزانه به تحريف تاريخ
جنبش انقالبی پرولتری مردم افغانستان دست زده است.
بعد ازانحالل سازمان جوانان مترقی وفروپاشی جريان" شعله جاويد" تعدادی ازکدرھای ) س ج م(
وصفوف جريان دموکراتيک نوين درجھت ارتقای سطح ايدئولوژيک سياسی خود تالش ومبارزه کرده
وازاين طريق توانستند درجھت تکامل خط اصولی انقالبی پرولتری درجنبش کمونيستی) م ل م( کشور
خدمات ارزندۀ راانجام دھند .اما دست ناپاک باندھای رويزيونيست ومزدورخلقيھا و پرچميھا وارتجاع
سياه" اخوان" وقدرتھای جھانخوا،رسوسيال امپرياليسم وامپرياليستھای غربی تعدادزيادی ازبھترين
رھبران وکدرھا واعضای سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين را اين خاينان
جنايتکارسربه نيست کردند وازاين ناحيه ضربه مدحشی رابرجنبش انقالبی) م ل م( کشوروارد کرده
وآنراتضعيف نمودند .ورنه اساس گذاران اين جنبش انقالبی مردمی باھمه اشتباھات شان سھم خودرا
تاجای توان دراين راه ادا کردند .ماامروزآن رھبران ،کدرھا وصفوف سازمان جوانان مترقی وجريان
دموکراتيک نوين که واقعا ً معتقد به انديشۀ انقالبی بودند وبا راه مردم وفادارماندند ودراين راه وآرمان
شان جانھای خودراازدست دادند وديگردربين ما نيستند ياد آنھاراگرامی داشته وازآنھا توأم بانقداصولی
تمجيد وتجليل مينمائيم.
درصفحه  330خودنويسنده ھم اقرارمی کند که "دامنه اعتراضات مردمی نه تنھا کارگران ،کسبه
کاران ،طالب معارف ومحصلين رابه ميتينگ ومظاھره واعتصاب فراخواند ،بلکه دامن دھاقين
کشوررانيزگرفت".
اين خود عمق وگستردگی آن جنبش توده ای رادرسطح کشورنشان ميداد که تحت رھبری سازمان
جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين قرارداشت .يکی ازخصوصيات مھم جنبش دموکراتيک نوين
درآن وقت اين بود که جنبش روشنفکران مردمی درمرحله ابتدائی آميختن با جنبش توده ھای مردم)
کارگران ،توده ھای شھری ودھقانان( بود و اين موضوع درتوده ای شدن وگسترش جنبش دربين توده
ھای فقيرشھری وروستائی نويد بخش بود .ولی عده ای ازرھبران با انحرافات مختلف اپورتونيستی
وگروه گرائی ھای شان ھم سازمان را تضعيف وبه ورطۀ انحالل کشاندند وھم موجب فروپاشی جنبش
عظيم توده ای) جريان دموکراتيک نوين( درکشورشدند.
دراخيرصفحه  441وصفحه  442چنين می خوانيم  " :مارفقای سازمان درمحبس ،که ازنزديک واقف
بوديم ،سازمان جوانان مترقی وجوددارد ،بيشترازسايرھمرزمان ،ھمسنگران وھمزنجيران خود حيران،
متعجب وحتی خشمگين می شديم ،که چراآن دوستان متعھد ،اينقدربی اعتنا وبی پروا شده وازحال
اسيران غافلند ،درک نمی کرديم ،که روح انقالب ورونق انقالبی درسازمان ندميده وازترقی ھم نشانی
اگرمانده کم رنگ وکم رونق است .روحيه محفلی باالگرفته ،روح مذھبی محسوس وقوم گرائی ملموس
است .رھبران می بينند که اگرازثبات قدم وپافشاری روی مبارزه زندانيان درسنگرمردم عليه استبداد
واستعمار ،مردم کشورراباخبرسازند ،ريشه شخصيت سازی وشھرت طلبی خودرا به تبرخودقطع می
کنند وازکجا که سبب شھرت زندانيان نه شود".
نويسنده درچندين مورد درنوشته اش ازانديشه انقالبی وموضع مارکسيسم انقالبی ومنطق ديالکتيک
ماترياليستی سازمان جوانان مترقی صحبت دارد .اما ھمين که اووچند نفرديگرازکدررھبری به زندان
می روند ورفقای بيرون زندان ھم گويا نسبت به آنھا کم توجھی می کنند؛ سازمان را سازمانی می گويد
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که درآن »روح انقالب ورونق انقالبی ندميده وفاقد ماھيت ترقی بوده است« .البته درمورد باالگرفتن
روحيه محفلی ،محسوسيت روح مذھبی وملموس بودن قوم گرائی درسازمان جوانان مترقی؛ ازجمله
مسايلی اند که فکرنمی شود که درغياب اين رھبران درسازمان بظھوررسيده باشد ،بايد زمينه ھای اين
انحرافات قبالً درسازمان موجود بوده باشد وتوسط محفلھای مختلفی اين انحرافات حمل می شده است
که بعد ازآن تشديد شده است .ازجمله محفل خود نويسنده درسازمان جوانان مترقی دچارانحراف
سنتريستی بود .وديده شد که نويسنده نه اينکه ازاين انحراف اپورتونيستی گسست نکرد که باآلخره
درگودال رويزيونيسم سقوط کرد.موضوع ديگر،ھمينکه رھبران وکدرھای خارج زندان مردم
کشورراازثابت قدمی وپافشاری زندانيان درسنگرمردم عليه استبداد درداخل زندان باخبرنمی
سازند،باين عبارت که دربين روشنفکران مترقی ودرسطح جامعه دربارۀ آنھا به تبليغ نمی پردازند
موضوع شخصيت سازی و شھرت طلبی خودآنھا مطرح شده وگفته می شود که عمداً از»شھره شدن«
زندانيان دربيرون اززندان جلوگيری کرده اند .دراينجا نويسنده بحث ايدئولوژيک سياسی جدی
وچگونگی پيشرفت مبارزه طبقاتی ورھبری مبارزات توده ھا توسط سازمان بارفقای خود درخارج
زندان موضوعی ندارد بلکه موضوع بيشتردرسطح شھرت طلبی وشخصيت سازی بين آنھا مطرح
بوده است .بھرصورت ديده می شود که عده ای ازرھبران سازمان ازچنين مرضی نيزرنج می برده
اند .اين موضوع اکثراً ناشی ازطرزتفکرانحرافی وخصلت خرده بورژوائی افراد است که بيشتربه
شھرت وجاه ومقامی برای خود درسازمان ويادرسطح جامعه می انديشند تا ارتقای سطح دانش انقالبی
وگسست ھرچه بيشترازافکاروخصلتھای طبقاتی وقشری آنھا وتبديل شدن به انسانی نوين .البته محو
اين خصايل درپروسه طوالنی مبارزه انقالبی پرولتری امکان پذيراست .وشخصيت ھای واقعا ً انقالبی
ھرقدرسويه علمی ودانش انقالبی وموقعيت تشکيالتی واجتماعی آنھا باالمی رود ،ازاين
افکاروخصوصيات گسست می نمايند وبفکرپيشرفت انقالب درکشورھستند تا شھرت خودشان .ھمه
رھبران بزرگ پرولتاريا خاصتا ً لنين بزرگ دارای اوصاف وخصايص ويژه ای دراين زمينه بود.
درمورد غفلت وبی اعتنائی اعضای سازمان جوانان مترقی ازرفقای زندانی شان بايد تذکردھم که
درآن وقت من شاھد بودم که کدرھا واعضای سازمان جوانان مترقی وجريان ديموکراتيک نوين
وصفوف ثابت قدم شعله جاويد بطورمنظم به مالقات اين زندانيان می رفتند؛ حتی دراين امرچنان باھم
پيشی می گرفتند که رفتن درزندان براساس نوبت ازروی ليست مرتبه صورت می گرفت وبرای تنظيم
اين رفت وآمد ھا نوبت اول به کدرھای بلند پايه واعضای اصلی س ج م وبعد کدرھا وصفوف
برجسته جريان دموکراتيک نوين داده می شد .بفرض اگررھبران بيرون اززندان به لحاظ امنيتی ويا
بداليل ديگربه زندان برای مالقات رفقای زندانی نمی رفتند وياکمترمی رفتند ،مسايلی اند که ما
ازجزئيات موضوع اطالع دقيقی نداريم.
درصفحه  477ميخوانيم ":درھمين فرصت مامشغول خودسازی يادوباره سازی خويش بوديم درحلقه
ھای معدود آثارکالسيک مارکسيسم -لنينيسم رابادقت وتوانائی ای که داشتيم درزمينه ،اقتصاد سياسی،
فلسفه وسوسيولوژی علمی مطالعه وباسطح درک خودسعی داشتيم زمينه تطبيق آنرا درھمين مرحله
انقالب درافغانستان مشخص سازيم."....
مالحظه می شود که نويسنده لزومی به مطالعه آثارمائوتسه دون وآموختن ازتجارب مبارزات انقالبی
پرولتاريا وخلق چين درپيروزی انقالب دموکراتيک نوين وپيروزی انقالبی سوسياليستی وانقالب
کبيرفرھنگی پرولتاريائی درچين نمی بيند.درحاليکه خط ايدئولوژيک سياسی رھنمای سازمان جوانان
مترقی)مارکسيسم -لنينيسم -انديشه مائوئوتسه دون( بود .مائوتسه دون مارکسيسم  -لنينيسم رادرعرصه
ھای سياسی ،اقتصادی ،فلسفی ،نظامی وفرھنگی تکامل داده وخدمات ارزشمند وجاويدانی را به علم
انقالب پرولتاريائی انجام داده ودرکناررھبران بزرگ پرولتاريای جھان قراردارد .وامروز" مائوئيسم"
عالی ترين مرحله تکاملی مارکسيسم -لننيسم بوده وکمونيستھای انقالبی جھان علم انقالب خودرا
مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم می نامند .درآن وقت نيزمطالعه وآموزش آثار انقالبی مائوتسه دون برای
ھرانقالبی پرولتری حايز اھميت بود .ھمچنين نويسنده صحبت اززمينه تطبيق مارکسيسم -لنينيسم دراين
مرحله انقالب) انقالب دموکراتيک نوين  -توضيح ازمن است( دارد .وخدمات مائو درپيروزی انقالب
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ملی  -دموکراتيک )انقالب دموکراتيک نوين( درکشوری نيمه فئودالی ونيمه مستعمره وپيروزی انقالب
سوسياليستی درچين درنظرنمی گيرد.مائو تئوری انقالب درکشورھای نيمه مستعمره ومستعمره ونيمه
فئودالی وتئوری جنگ انقالبی درازمدت خلق راتدوين وبکاربست .مائو باتحليل اجتماعی اقتصادی
جامعه چين وتحليل تضادھا ومشخص کردن تضاد اساسی وتضاد عمده وتعيين مراحل انقالب چين
)مرحله انقالب ملی دموکراتيک وانقالب سوسياليستی( وتعيين استراتژی وتاکتيک جنگ انقالبی خلق
وجنگ توده ای طوالنی ،محاصره شھرھا ازطريق دھات وايجاد پايگاه انقالبی دردھات تحت رھبری
حزب کمونيست انقالبی را طرح وتحقق آنرادرپراتيک مبارزه طبقاتی به ثبوت رساند .فھميده نمی شود
که نويسنده درپيروزی مرحله انقالب دموکراتيک نوين درافغانستان ،کشوری) نيمه فئودالی ونيمه
مستعمره وفعالً مستعمره ونيمه فئودالی( براساس کدام تئوری ھای انقالبی وکدام استراتژی مبارزاتی
انقالب کشوررا به پيروزی می رساند؟ ديده می شود که نويسنده بخشی ازتجارب انقالبی پرولتاريا
وخلقھای جھان را ناديده می گيرد و تکامل تاکنونی علم انقالب پرولتاريائی را قبول ندارد.آيا ميتوان
چنين افرادی را کمونيست انقالبی دانست؟ که نه!
درصفحه  484درمورد جزوه »پس منظر« چنين ميخوانيم ...":وقتی متن را مطالعه می کردم ،متوجه
شدم که غيظ وتعصب چطورملکات عقلی نويسندگان اين جزوه را زيرگرفته که فراموش کرده اند که
چند زمان ازھمرزمان ،ھمسنگران وحتی ھمزنجيران" شعله جاويد" بودند وپوشيده نيست که باصداقت
ودالوری ھمکاری کردند .حاال چرافراموش می کنند که "شعله جاويد" يک ظرف ومظروفش،
مارکسيسم -لنينيسم انقالبی ومنطقش ديالکتيک ماترياليستی بود ...بکدام فرد وياگروه خاصی تعلق
نداشت وازآن کسانی بود که به مارکسيسم -لنينيسم باورعلمی داشتند ودرعمل ازھمين سنگر بدفاع
برمی خاستند....چرافراموش می کنند که"شعله جاويد" ازجانب ھمين سازمان رھبری می شد وبه
نشرمی رسيد".
ً
با مطالعه اين بخش اوال :ھرچه بيشترنقيض گوئی ھای نويسنده وتحريف حقايق مربوط به جريان
دموکراتيک نوين وخط رھبری آن که نظردارد آن ھمه تظاھرات واعتصابات محصلين ومتعلمين،
کارگران وتوده ھای شھری خاصتا ً تظاھرات گسترده درشھرھرات بتاريخ دھم ماه سرطان سال 1348
که تحت رھبری جريان دموکراتيک نوين انجام شد ودولت وقت رابوحشت انداخت » ،خود جوش«
بوده اند! ثانيا ً :که خط رھبری جريان دموکراتيک نوين که توسط سازمان جوانان مترقی مارکسيسم-
لنينيسم -انديشه مائوتسه دون بود .بارديگربرمال می شود که نويسنده باھمه اين ادعاھای بلند باالخط
ايدئولوژيک سياسی رھبری کننده سازمان جوانان مترقی را قبول نداشته وچنانچه تاحال ھم قبول ندارد.
وبعبارت ديگراوصادقانه وبراساس خط انقالبی پرولتری با اين سازمان ھمراھی نمی کرده ويکی
ازمحراقھای انحراف اپورتونيستی يعنی سنتريسم دراين سازمان بوده است .ثالثا ً :نويسنده تاجای که
بخواھد خط فکری وعملکرد خودرا»محق« جلوه دھد نظرات ومواضع عده ای ازرھبران خاصتا ً اکرم
ياری وکالً خط ايدئولوژيک سياسی سازمان جوانان مترقی وفعاليتھای آنرا موردحمله قرارمی دھد
وحتی آنرافاقد ماھيت انقالبی می خواند .ولی زمانی ازطرف جناح ديگری چون جناح "انجينرعثمان"
ازداخل جريان دموکراتيک نوين،خودش مورد حمله قرارمی گيرد ،برای حفظ »وجھه« اش »بدفاع «
ازخط ايدئولوژيک سياسی سازمان جوانان مترقی برمی خيزد و درزيرلوای آن پناه می گيرد .ھمين
طرزبرخورد دوگانه وچند گانه نويسنده درباره خط ايدئولوژيک سياسی سازمان جوانان مترقی
وفعاليتھای مبارزاتی جريان ديموکراتيک نوين ھم بدون ترديد بيانگراپورتونيسم وی است.
درصفحه  496ميخوانيم " :جنبش خودبخودی درھمان روزھای معين سربلند کرده وپيروان" شعله
جاويد" را فزون ترازپيش افزون کمی می داد .اما کيفيت آن که روح انقالبی پرولتاری راحمل کند نه
محسوس بود ونه دورنما ملموس .موجی می آمد ،ھيبتی پديد می شد ،جوش وخروش ھويدا می گشت.
اماآنی وزودگذر .زيرا سازمان ديگرتوشه وتوان رھبری انقالبی راازدست داده بود ورھبران بمقام
پرستی ومنصبداری عالقمند بودند".
بازھم نويسنده دربارۀ ماھيت ايدئولوژيک سياسی) س ج م( که جريان دموکراتيک نوين رارھبری می
کرد ،خصلت» خود بخودی جنبش« را درموردآن تکراروبرآن تاکيد می گذارد  .اوحتی منکراينست که
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آن جنبش عظيم توده ای وآن فعاليت ھای مبارزاتی مترقی ومردمی روشنفکران وتوده ھای شھری به
لحاظ کيفی حتی ازروح انقالبی پرولتری ھم برخورداربوده باشد! دراينجا ماھيت وکنه اپورتونيسم و
نھيليسم نويسنده بيشترآشکارمی شود.البته اوتضادھا ی درونی سازمان جوان مترقی رابگونه ميکانيکی
ناشی ازعالقمندی عده ای ازرھبران به مقام پرستی ومنصبداری می داند .درحاليکه سازمان جوانان
مترقی منحيث يک پديده زنده دارای ماھيت طبقاتی بوده وتضاد ھای طبقاتی جامعه درآن بازتاب داشته
وبرای حل آن تضاد ھا بايد مبارزه بين دوخط بدون وقفه به پيش برده می شد .ازآنجائيکه نويسنده
ازجمله رھبران مرکزی سازمان جوانان مترقی بوده ومحفل اوومحفل اکرم ياری ازمحافل عمده
درسازمان جوانان مترقی بودند .ازھمينجاست که اختالف وتضاد وحتی عقده ھای شخصی نويسنده
برسرمقام رھبری درسازمان با طرف مقابل که دررھبری قرارداشته است ھرگزراه حل نيافت .تاکه
اختالفات وتضادھای ايدئولوژيک سياسی محافل وافراد متشکله سازمان آنرا تضعيف کرده وباآلخره
موجب انحالل وازھم پاشيدگی آن گرديد .قابل تذکراست که محفل انجينرعثمان ومحفل شاھپوروافراد
مستقل مترقی ديگر)خارج ازتشکيل سازمان جوانان مترقی( با سازمان جوانان مترقی متحداً جريان
دموکراتيک نوين رارھبری می کردند .درتمام اين مباحثات نويسنده بجای مطرح کردن انحرافات
درون سازمان ونقد اصولی وانقالبی آنھا ،تمام توجه وی روی مقام وموقعيت تشکيالتی افراد دررھبری
آن سازمان تمرکزدارد  .دراينجا جای دارد که ازنويسنده سوال کنيم که چرادرھمان موقع اين مسايل
مھم درون سازمان رابه بيرون انتشارنداد .بجای اينکه طيف ھای وسيع روشنفکران ھوادارسازمان
وھواداران جريان دموکراتيک نوين که خبرتاسف بارانحالل سازمان راشنيدند وبه آينده نامعلوم سازمان
وخالی ماندن سنگرمبارزه مردم نگران بودند؛ به جريان واقعی مسايل درون سازمان قرارمی گرفتند
وموضوع حق وباطل ،جناح انحرافی وجناح اصولت انقالبی درسازمان مشخص می شد .بيقين که درآن
زمان روشنفکران مترقی وانقالبی به دفاع ازخط وراه اصولی وانقالبی برمبنای ) م ل ا( برمی خاستند
وبجای انحالل سازمان خطوط انحرافی ازآن طرد ميشد وسازمان حيات نومی يافت وبااستحکام
بيشتروبا خط روشن انقالبی پرولتری به رھبری مبارزات توده ھای خلق ادامه ميداد .نويسنده اگرواقعا ً
چنانکه مدعی است جھت اصوليت انقالبی پرولتری راتشکيل می داده است؛ درھمان وقت بعد ازرھائی
اززندان می توانست اين مسايل رادرسطح جنبش مطرح کند .البته اين سوأل متوجه فقيد اکرم ياری
وديگررھبران سازمان جوانان مترقی نيزھست که درموقع به آن عمل نکردند تا ازانحالل سازمان
وجريان دموکراتيک نوين جلوگيری می کردند.
درصفحه  506ميخوانيم  " :ازتخم بد حاصل بد درو می شود ،اوپورتونيسم راست ،رويزيونيسم حاصل
ديگری نداشت جزخيانت به مارکسيسم لنينيسم -کمونيسم علمی -ازاين سبب گروه گرائی ھای بعدی
تحت نام ھای"پيکار" "،اخگر""،دسته پيشرو" "،سازمان خراسان" "،کميته تدارک" "،گروه
قاضی" "،گروه امان" وقس عليھذا .بدرجات مختلف واشکال گوناگون رويزيونيسم راحمل ونقاب
سوسياليسم را به چھره داشتند .يکبارازتروتسکی تغذی می شدند وبارديگرناخودآگاه زيرنام "مردم"
درک نادرستی ازمبارزه حزب کمونيست چين درانقالب  1949بدست می دادند ونام وعمل خودرا
مارکسيستی  -لنينيستی می شمردند ،اما دراساس يکنوع ناسيوناليسم عاميانه راتقليد می نمودند."...
دراين بخش دربارۀ سازمانھای سياسی ايکه بعد ازانحالل سازمان جوانان مترقی درسال ، 1351
تشکيل شده اند منجمله" :گروه انقالبی خلقھای افغانستان" که درسال  1352خورشيدی تشکيل شد
وباانتشارجزوۀ بنام" باطرد اپورتونيسم درراه انقالب سرخ به پيش" اعالم موجوديت نمود .اين گروه
ازھمان ابتدا دچارانحراف اکونوميستی بود ودرسال  1358به » سازمان رھائی« تغييرنام داد .وبه
لحاظ خط ايدئولوژيک سياسی درمنجالب رويزيونيسم» سه جھانی« وپيروی ازرھبران مرتد چينی
افتاد" .سازمان رھائی بخش خلقھای افغانستان)سرخا(" درسال  1354تشکيل شد .اين سازمان نيز
دارای اشتباھات وانحرافات ايدئولوژيک سياسی بود .افراد ديگری با انشعاب از» گروه انقالبی خلقھای
افغانستان« درسال  1356بنام "سازمان مبارزه برای ايجاد حزب کمونيست افغانستان" را تشکيل دادند
وبعداً دچارانحراف ايدئولوژيک سياسی شده ودرمنجالب" دگمارويزيونيسم" خوجه ای سقوط نمودند.
سازمانھای ديگری که درسالھای بعد ازکودتای ننگين ثورسال  1357تشکيل شدند منجمله" :سازمان
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آزادی بخش مردم افغانستان)ساما("" ،سازمان پيکاربرای نجات افغانستان"" ،دسته پيشروکارگران
افغانستان" و" سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی)ساوو(" .وگروه ھای ديگر.
اين سازمانھا که ازوحدت محافل وافراد گوناگون تشکيل شدند؛ تشکل آنھا ازابتدا نه برمبنای وحدت
ديالکتيکی که شتاب زده وبشکل ميکانيکی بوحدت رسيدند .ازاينروھمۀ آنھا دارای خطوط ايدئولوژيک
سياسی انحرافی بودند وبرمبنای آن درپروسه عمل ) عرصه مبارزه طبقاتی وملی( دچارانحرافات جدی
ديگری ھم شده واکثريت آنھا درمنجالب انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم افتادند .اما برخالف ادعای
نويسنده که ھمه بخشھای جنبش چپ کشوررا دارای عين خط وراه ورسم مبارزاتی وسرنوشت می
داند؛ اکثريت اعضای "سازمان پيکاربرای نجات افغانستان" که واقعا ً به مارکسيسم -لننيسم -انديشه
مائوتسه دون باورداشتند ،بعد ارضربه دولت مزدورخلقی پرچمی ھا و سوسيال امپرياليسم شوری
مبارزه بين دوخط رابرمبنا)م ل ا( درسازمان به پيش برده وسازمان راازخطوط وانديشه ھای انحرافی
اپورتونيستی ورويزيونيستی تزکيه کرده وخط اصولی انقالبی را درپرتوعلم انقالب پرولتاريائی)
مارکسيسم -لنينيسم -انديشه مائوتسه دون(ترسيم وتثبيت کردند .وبخشھای ازآن سازمان تاامروزبراساس
خط اصولی انقالبی درجنبش کمونيستی) م ل م (کشوربه مبارزه انقالبی عليه ارتجاع وامپرياليسم
ومبارزه عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم ادامه می دھند .ھمچنان گروه ھا وافراد ديگری
نيزازخطوط انحرافی اپورتونيستی ورويزونيستی سازمانھای متذکره ديگرگسست کرده وبرمبنای خط
انقالبی ) م ل م( درجنبش کمونيستی انقالبی کشوربه مبارزه شان ادامه می دھند .ليکن نويسنده دراين
باره ھيچ گونه توضيحی نمی دھد وبدون تفکيک ھمه را»اپورتونيست راست ورويزيونيست
وناسيوناليست عاميانه« می خواند .درحاليکه يکی ازسازمانھای که بقول نويسنده» ازتخم بدحاصل
بددرومی شود«؛ گروه نويسنده در»سازمان انقالبی وطنپرستان واقعی) ساوو(« بود که به) م ل ا (
معتقد نبود .و خط فکری مسلط در"ساوو"ھمان خط فکری نويسنده بود واودررھبری "ساوو"
قرارداشت .وبراساس ھمين خط انحرافی درمنجالبھای ديگری افتاد .اين سازمان بعدازانشعاب
از»ساما« دراوايل سال  1359باموضع سنتريستی تشکيل گرديد».ساوو« تحت رھبری نويسنده
درغياب سايررھبران وکدرھای آن که توسط رژيم خونخوارخلقی پرچميھا وسوسيال فاشيستھای روسی
اعدام شدند ويادرزندان بسرمی بردند؛ نه اينکه ازخطوط انحرافی اپورتونيستی گسست نکرد که ھرچه
بيشتربجانب انحرافھای عميق تری کشيده شد ".ساوو" تحت رھبری نويسنده باآلخره درسال 1365با
دوبخش انحرافی ديگريک تشکيل جبھوی رابنام »اتحاد مارکسيست  -لنينيستھای افغانستان)امال(«
اعالم نمود .نويسنده يکی ازاپورتونيستھای کھنه کاروسرسخت درجنبش کمونيستی افغانستان بود
وھست؛باتشکيل»امال« ازسه خط انحرافی)سنتريستی ،دگمارويزيونيستی وفردی باسابقه رويزيونيسم
مدرن وعضويت در» حزب دموکراتيک خلق«( نه اينکه ازاين خطوط گسست نکرد بلکه ھرچه
بيشتردرمنجالب اپورتونيسم ورويزيونيسم سقوط نمود .دراينجا بازھم پای نويسنده درمورد بيان واقعيتھا
واظھارحقايق لنگش داشته ويک قلم ازحقيقت وجودی بخشھای اصولی وانقالبی جنبش کمونيستی) م ل
م( کشورانکارمی کند .ھمچنان عده ای ازاعضای"ساوو" ازخط اپورتونيستی آن گسست کرده وبرمبنای
خط انقالبی) م ل ا وم ل م ( درجنبش کمونيستی کشورمبارزه می کنند.
دربارۀ بکاربرد ضرب المثل عاميانه » ازتخم بد حاصل بد درومی شود« که نويسنده آنرادرمورد
سازمانھای چندی باخطوط انحرافی که اساس گذاران آنھا ازاعضای سازمان جوانان مترقی وجريان
دموکراتيک نوين بودند ،بکاربرده است .آيا اين نظروارزيابی نويسنده درمورد سازمانھا وخطوط
انحرافی آنھا چقدرپايه علمی وديالکتيکی دارد؟ درحاليکه "بذراولی" يعنی) م ل ا( ايدئولوژی وسياست
رھبری کننده سازمان جوانان مترقی بود؛ وبعدازآنکه بخشھای مختلفی ازاين سازمان دچارانحرافات
مختلف اپورتونيستی شدند منجمله محفل خود نويسنده درسازمان جوانان مترقی که سرسختانه روی خط
انحرافی اش استوارماند .ليکن بذری که اين سازمان درجامعه افشاند ھمه بخشھای حاصالت آن فاسد
نشد وبخشھای که دربرابرآفات )انحرافات ايدئولوژيک سياسی(سازمان جوانان مترقی مصئون ماندند
وبعد زانحالل سازمان جوانان مترقی بااتکاء به مارکسيسم انقالبی ازخودمقاومت نشان دادند ،راه تکامل
درپيش گرفته ودرسنگرمبارزه طبقاتی وملی ومبارزه عليه انواع اپورتونيسم ورويزيونيسم به مبارزه
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مرگ وزندگی ادامه داده وھنوزھم به مبارزه درھردوسنگرادامه می دھند .ولی بخشھای ھم که
دچارفساد انحراف گرديدند ،زمينه ھای پرورش آنھا نامناسب بود .ورنه تخم ازابتداسالم بود .اين زمينه
وعوامل ناسالم وفاسد کننده بود که "حاصل" رامتضررساخته وصدمه زد .خط رھبری کننده سازمان
جوانان مترقی خط انقالبی )م ل ا( بود ،ولی خطوط وانديشه ھای انحرافی بورژوازی درسازمان
جوانان مترقی نفوذ کردند وخطوط انحرافی دراکثريت قرارگرفت وخط اصولی انقالبی دراقليت ماند و
حاملين اين خطوط انحرافی منجمله محفل نويسنده وجناح داکترفيض احمد بودند.
درصفحه  524ميخوانيم " :حزب کارآلبانی تحت رھبری انورخوجه وحزب کمونيست چين تحت
رھبری مائوتسه دون تااواسط سالھای 76 )70؟( نقش رھبری کننده درافشای سوسيال امپرياليسم
خروشچف بريژنيف ودنباله روان شان داشتند وتئوری ھای رويزيونيزم معاصروايدئولوژی آنراانتقاد
کردند .بی ترديد اين انتقادات درست وبه درجات مختلف نکات ضعفی ھم داشتند ورويزيونيسم
معاصرراخوب عريان نمی ساخت" .
ليکن نويسنده نه اين نکات ضعف رانشانی کرده ونه ھم درجھت افشای بيشترماھيت رويزيونيسم
خروشچفی ھمت گمارده است .باين صورت »انتقاد« نويسنده دراين مورد بجای روشنی انداختن به
موضوع ھرچه بيشترابھام خلق می کند .و درطی بيش ازچھل سال نويسنده قادربه نقد اين ضعفھا
وکمبودھا نشده وفقط برای اينکه اوھم چيزی گفته باشد وباصطالح ازقافله عقب نمانده باشد ،سالھا ھمين
گفته را تکرارکرده است .ھيچ کس نمی گويد که رھبران بزرگ پرولتاريا منجمله مائوتسه دون درحيات
مبارزاتی شان اشتباه نکرده اند ويا درمواردی دچارانحرافی نشده اند وعاری ازھرعيب ونقصی بوده
اند؛ ليکن ھرادعای بايد بااستدالل علمی و)منطق ديالکتيک( استواربوده وھرتحليل وارزيابی ای دربارۀ
حزبی وشخصی وياموضوعی نيزبايد برھمين اساس صورت گيرد .حرف زدن بسيارآسان است ولی
عمل کردن نھايت مشکل.
درصفحه  525می خوانيم " :نکته شايان توجه اينست که درزمان جاری برخی ازجريان ھا ازنام
مائوتسه دون وانورخوجه سوء استفاده می کنند ودرلوای آن اپورتونيسم راست رادنبال می نمايند .ما
ازموقعيت کمونيستی مائوتسه دون وانورخوجه به دفاع می خيزيم وازآثارانقالبی شان که به مارکسيسم-
لنينيسم خوانائی دارد می آموزيم .اما می گوئيم که بايد اشتباھات شان انتقاد شود .چنانکه لنين ازيکسو به
روزالوکسمبورک به حيث يک کمونيست احترام قايل بود ،ولی ازسوی ديگراشتباھات اورا انتقاد می
کرد".
بيش ازھمه اين مسئله ابھام برانگيزاست که نويسنده ازکدام "انورخوجه" صحبت دارد؛ ازانورخوجه
قبل ازارتداد وغرق شدن او درمنجالب دوگما رويزيونيسم ويا بعد ازآن! ولی اومی گويد" درزمان
جاری" ،باين صورت وی درمورد انورخوجه دچاراغتشاش است .درواقع اوآگاھانه وناآگاھانه بدفاع
ازخط دگمارويزيونيستی خوجه برخاسته است! وبدون تفکيک می گويد :ازھمه آثاراوبايد بيا آموزد
حتی ازکتاب »امپرياليسم وانقالب« انورخوجه ،علی الخصوص بخش دوم اين کتاب؛ که ھرچه
بيشترماھيت دگمارويزيونيستی خوجه رابرمال ساخت.
اما درمورد اينکه نويسنده می گويد :ازآثارمائوتسه دون که به مارکسيسم -لنينيسم خوانائی دارد می
آموزيم واشتباھات اوبايد انتقاد شود"؛ اما اومشخص نمی سازد که کدام اثروياکدام موضوع
ازآثارمائوتسه دون با مارکسيسم -لنينسيم» خوانائی ندارد«؟! درحاليکه مائوتسه دون خدمات فناناپذيری
را به مارکسيسم -لنينسم)علم انقالب پرولتاريائی( انجام داده واو درھمه عرصه ھا مارکسيسم  -لنينيسم
راتکامل داده است .دراينجا تنھا مسئله ھمخوانی آثارمائوتسه دون بامارکسيسم -لنينيسم مطرح نيست
بلکه اومارکسيسم  -لنينيسم را به عالی ترين قلۀ آن تاامروزتکامل داده است .ولی مائوتسه دون
نيزازاشتباه بری نبوده است .بھرصورت نويسنده تا حال که بيش ازچھاردھه می گذرد ھمچنان
»اشتباھات« مائوتسه دون رامشخص نکرده وبه نقد نکشيده است.
درصفحه  531می خوانيم ":درداخل زندان ازھرزبان می شنيديم که در" سازمان جوانان مترقی" شيعه
گری نفوذکرده است .وقتی اين مطلب را باپايواز سياسی درميان گذاشتيم ،اوگفت :باتأسف درسازمان
قومگرائی برمذھب گرائی چربی می کند .حقيقت اين بود که "سازمان جوانان مترقی" را ازدرون
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حشرات قومگرائی ومذھب پرستی می خورد ،آثارمترقی اشرا ارتجاع مذھبی می زدود وگام ھا به
عقب می برد ".سازمان" را که دراساس باايدئولوژی انقالبی پرولتری بحرکت افتاد وباماترياليسم
ديالکتيک ،جامعه موجودکشوررا بابرداشت مادی ومنطق ديالکتيک به تحليل ميگرفت به ورطه
متافزيک ايدآليستی انداخت .اگردراوايل اين رھبران باجبن وترس ،محافظه کاروبه اصطالح محتاط
شدند ،درزمانھای بعد انحطاط کردند وبه مذھب روآوردند وآن عھد ووفا اوليه رافراموش نمودند".
درمورد مسايل فوق بازھم نويسنده نه چگونگی ظھوراين انحرافات راتوضيح می دھد ونه ھم منحرفين
رامعرفی می کند .اگرنويسنده فکرمی کند که با اين شيوه اوسھم اش رادرمبارزه ايدئولوژيک سياسی
دردرون سازمان جوانان مترقی ادا کرده است کامالً به خطا رفته است .دريک سازمان انقالبی
پرولتری ،وقتی فردی وياافرادی ازخط اصولی سازمان انقالبی عدول کردند به يقين که ديگرانديشه
ھای ارتجاعی بورژوائی وخرده بورژوائی وحتی فئودالی رھنمای عمل آنھا قرارمی گيرد .بعبارت
ديگربجای ديالکتيک ماترياليستی به متافزيک وايده آليسم ومذھب گرايش پيداکرده وحتی به قومگرائی
وناسيوناليسم ارتجاعی متوسل می شوند .ھرقدراين قماش افراد توجيه بافی کنند ويابظاھرازاعتقاد به
علم انقالب پرولتاريائی) م ل م( دم بزنند وادعای مبارزه درراه مردم را بنمايند ،ديگرھمه حرفھای
پوچی بيش نيست .انحراف ازخط ايدئولوژيک سياسی رھبری کننده  ،انحراف ازراه انقالب ومردم
است .زيرا درجھان دو راه وجود دارد ياراه دفاع ازمنافع خلق وپيشبرد مبارزه طبقاتی وانقالب کردن تا
تاسيس ديکتاتوری پرولتاريا وياراه ضدانقالب وحمايت ازمنافع طبقات ضد خلق وقرارگرفتن به خدمت
آنھا .ولی بدرستی فھميده نمی شود که نويسنده ازاين» افشاگری« مسايل درون سازمان جوانان مترقی
چه ھدفی را تعقيب می کند .آيامی خواھد فقط خودرا تبرئه کند وديگران را ملزم بسازد! اين شيوۀ انتقاد
که ھيچ مخاطبی را مشخص نمی سازد جزباصطالح" تنھا به قاضی رفتن" چيزديگری نيست .اين
شيوه» انتقاد« چندان مفيديتی برای دونسل کنونی منسوب به جنبش انقالبی پرولتری کشورندارد .باين
صورت ھرخوانندۀ کمتروارد به مسايل چھاردھه اخيرجنبش انقالبی پرولتری کشوردرمورد صحت
وسقم اين انتقادات بايد دچارترديد شود.
درصفحه  535نويسنده درمورد سازمان جوانان مترقی چنين می نويسد... ":می گفتند گپ ازاين
سرحد گذشته است وسازمان رافساد وانحطاط فراگرفته ،يعنی ازعالج خارج شده است .روی
تدويرکنگره اصرارداشتم وازطريق انتخابات دموکراتيک رفقای " خوب واصولی" را به کنگره ببرند
وروياروی حق اين حقه بازان رابکف دست آنھا بگذارند ،کمترگوش شنوايافتم ".ودرصفحه : 540
نويسنده ازقول دوستش که درزندان به مالقات اوآمده بوده وچشم ديد اشرابرای اوبازگوکرده است
ونويسنده چنين برداشت کرده است که  ":درھمان وقت درسازمان دسيسه ای درحال جريان بوده
است".نويسنده چنين ادامه می دھد :دوستش بيان کرد درشبی که فردای آن درصحن پوھنتون ميتينگ
جوانان مورد حمله قرارمی گيرد ،چھاررفيق دريک خانه گرد ھم آمده بودند ومن دراتاق ديگرتنھا
مشغول چای نوشيدن بودم وقتی دوسه نفرازاين رفقارا بخانه ھای شان می رساندم ،ازمذاکره شان
دانستم که فردادرپوھنتون ميتينگی برپا می شود ولی ازقلعه جواد به پشتيبانی دولت مردمان وطنی،
مريدان حضرات باسوته ھا وسالح ھای قتاله برمظاھره چيان حمله می کنند .بی طاقت شدم ،ازآنھا
پرسيدم شما دراين مورد چه فيصله کرده وچه اقدامی داريد ،ھمه خموش بودند.
به اين دوست توضيح دادم که رفقای ديگربرای من شرح دادند که درھمان روزی که ميتينگ برپاشد
ازسخنرانان مشھورومعروف " ،شعله جاويد" کسی درصحنه وجودنداشت .اما ھمزمان ديگر) کسان(
که به "شعله جاويد" وفاداربودند روی ستژبرآمده نفس"شعله جاويد" راگرم ساختند .اينست که
موردحمله قرارگرفتند ،سيدال شھيد شد ،عصمت قندھاری واکبررامن به بچشم سرديدم که درشفاخانه
محبس عمومی به چه حالی قرارداشتند .عالوه کردم .می بينی دوست وبرادرعزيز! که" سازمان"
مشغول چه بازيھای طفالنه است ،چقدرغيرمسئوالنه بمسايل حياتی جنبش برخورد می کند وجنبش
خودبخودی باچه قيمتی به اين بی پروائی جواب داده وچه تلفات مدھشی رامواجه می شود.
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بيادم آمد که درمورد بيست وپنج جوزا ھم بعضی ازاعضای سازمان خبرداشتند دولت به مظاھره چيان
حمله می کند! اما به افراد مسئول خبرندادند وآن حادثه پديدآمد .درھرمسئله که عميق ميشدی ،ميديدی
که "سازمان" ازدرون پوسيده وبفساد گرائيده است".
بازھم خواننده ميتواند قضاوت نمايد که :عده ای ازمسئولين سازمان جوانان مترقی و"شعله جاويد" شبی
جلسه می کنند وتصميم می گيرند که فردای آن درصحن پوھنتون ميتينگی به درخواست مسئولين
جريان دموکراتيک نوين دايرمی شود .ولی بازھم نويسنده مانند موارد قبلی مدعی است که اين جنبش
خودبخودی است .بايد توجه داشت که دراين بخش مسايل مھم تشکيالتی وحتی امنيتی ھم مطرح است؛
ولی بازھم نويسنده نام چھارنفرمسئول راکه درمورد ھمان ميتينگ پوھنتون صحبت کرده اند وازتصميم
شان به سوال کننده چيزی نگفته اند ،نيزافشا نمی کند.ھمچنان اوازافشای نام»سخنرانان
مشھورومعروف« که ھمان روزحمله برشرکت کنندگان ميتينگ غايب بوده اند ،نيزخودداری می کند.
ھمچنين که ازذکرنام افرادی ازسازمان جوانان مترقی ويا ازجريان دموکراتيک نوين که ازتصميم
دولت درحمله برتظاھرات  25جوزای سال 1347اطالع داشته اند ،خودداری ميکند .دريک سازمان
انقالبی اينھا مسايل کوچکی نيستند ولی نويسنده دربرابراين مسايل مھم فقط باگفتن اينکه» سازمان
مشغول بازيھای طفالنه است ويا غيرمسئوالنه به مسايل حياتی جنبش برخورد می کند« ويا اينکه می
گويد » سازمان ازدرون پوسيده وبفسادگرائيده است«؛ می خواھد باصطالح يخن خودراازاين قضايا
به ھمين سادگی خالص کند .خودداری ازافشای نام عاملين اين اعمال خطرناک ،بايد نويسنده خود
باصطالح ريگی درکفش داشته باشد.درحاليکه اينھادرماھيت مسايل خورد وريزه ای درسازمان جوانان
مترقی وجريان دموکراتيک نوين نبوده اند ونتايج آن وقايع فاجعه باری برای سازمان وجنبش انقالبی
مردم افغانستان ببارآورد .فرزند مبارزپرشورخلق) سيدال سخندان( بدست گلب الدين جنايتکاروقاتل
کشته شد وچندين تن ازرھبران سازمان برای مدت طوالنی به زندان افتادند وشکنجه شدند؛ ودرغياب
اکثريت اعضای رھبری وکدرھای سازمان جوانان مترقی وجريان ديموکراتيک نوين تحت رھبری اش
چنان دچارضعف گرديد که بعدازچند سال معدودی منحل وآن جنبش انقالبی مردمی ھم فروپاشيد .البته
که انحرافات ايدئولوژيک سياسی سازمان علت عمده رادرانحالل آن تشکيل می داد .ازجھت
ديگردربارۀ اين وقايع ورويدادھا بايد بگونه جدی دقت شود  .بدون ترديد اينھا مسايلی بوده اند که
تصادفی بوقوع نپيوسته اند بلکه دراين گونه تصاميم وحرکات بگمان اغلب بايد دست عمال مخفی
دولت درسازمان وجريان مردمی تحت رھبری آن دخيل بوده باشد .ونيزسازماندھی باندھای لومپن
واوباش ومزدوربنام مريدان حضرتھاونقيبھا وگروه ارتجاعی » اخوان« بشمول افراد پوليس مخفی
دولت درسرکوب آن جنبش توده ای؛ بيشتروحشت دولت راازسرکوب مستقيم آن بوسيلۀ افراد پوليس
وارتش نشان می داد .زيراآن جنبش توده ای ازحمايت وسيع مردم وروشنفکران مترقی جامعه
برخورداربود.
بايد تذکرداد که بعدازضربه  25جوزادرسال  1347برسازمان وجريان دموکراتيک نوين؛ درعرصه
فعاليتھای عملی روزمره نه اينکه بی نظمی ھا وخودسريھا بمشاھده می رسيد که درامرپيشبرد مبارزه
تاکتيکھای نادرست طرح می شد وتصاميم غلط نيزاتخاذ می گرديد .ولی ازآن جاييکه آن جنبش درآن
شرايط باتمام کم وکاستی ھا وعيوب ونواقص واشتباھات آن يگانه جنبش مردمی درکشوربود؛ توده ھای
مردم کمتربه اين مسايل توجه می کردند .البته ناآگاھی سياسی ايدئولوژيک طبقه پرولتاريا وطيف
وسيعی ازروشنفکران مردمی درزمينه نيزدخيل بود .وبيشتراين مشکالت بدون شک ريشه درانحرافات
ايدئولوژيک سياسی رھبران اين سازمان داشت.
دراينجا الزم می بينم تا دربارۀ ذھنيت آن روزی عدۀ ازپيشقراوالن تظاھرات جنبش دموکراتيک نوين
درمورد برخوردبه رويداد صحن پوھنتون که درفوق ذکرآن رفت يادآوری نمايم .درھمان روزما ھمه
شاھد تدارکات باندھای ارتجاعی مذھبی درصحن پوھنتون واطراف آن بوديم .ما تعداد زيادی
ازافراداين دارودسته ھای ارتجاعی ومزدورامی ديديم که بطرف پوھنتون می آمدند .من وعده ای
ديگرازھواداران وھواخواھان جنبش انقالبی پرولتری کشوروجريان دموکراتيک نوين موضوع رابه
عده ای ازاعضای مسئول درجه دوم جريان دموکراتيک نوين که درتنظيم تظاھراتھا وميتينگھا نقش
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داشتند ودرصحنه حاضربودند ،درميان گذاشتيم وسعی کرديم تا آنھارا ازدايرکردن ميتينگ درآن
روزدرصحن پوھنتون منصرف سازيم ولی کوشش ما بجای نرسيد .ما به آنھا استدالل کرديم که دولت
بشکل گسترده ای توطئه چينی کرده تانه مستقيم توسط قوای خودش بلکه توسط ارتجاع سياه
)حضرتھای قلعه جواد وسايردارودسته ھای ارتجاعی مذھبی خاصتا ً گروه »اخوان«( اين جنبش
مردمی راسرکوب کند ،اما کمتربه مشورۀ ماوقعی گذاشتند .يکی ازآنھا) که نام آن دقيق بيادم نيست(
باتبختروبا ژست افراد بی باک حرفھای مارا ردکرده و می گفت ":ما دربرابرارتجاع عقب نشينی نمی
کنيم " .ما به آنھا گفتيم که اين اقدام شما درماھيت آن يک ماجراجوئی است .به ھرصورت
قدراصرارکرديم وحتی مجادله لفظی بين ما وآنھا صورت گرفت وآنھاراازتوطئه دولت وحکومت
برحزرداشتيم ولی بازھم حرف ھای مارا ناشنيده گرفتند ومارا"جبون" خطاب کردند .خالصه ميتينگ
رادرصحن پوھنتون دايرکردند ودولت توسط ارتجاع سياه سوء قصد خاينانه وازپيش طراحی کرده
اشرا عليه جريان دموکراتيک نوين)شعله جاويد( عملی کرد .سيدال سخندان به دست سياه و ناپاک گلب
الدين اين جنايتکارحرفه ای بقتل رسيد.
صفحه  -542نويسنده چنين می نگارد ":قاصد ديگر؛ پس ازمدت ھا داکتررحيم محمودی بديدنم آمد.
اوحامل پيامی بود .پيام ناخوش آيند وپوست کنده ضدانقالب .اوتوضيح داد ازچتديست دونفرازوکالی
شورا ،يکی وکيل شکردره بوده آن ديگرش رامعرفی نکرد ،وخانواده علومی چندبارنزدوی آمده ازشاه،
اين پيام رادارند ،که اگرشما --فاميل محمودی -ازمبارزه عليه رژيم خسته نشديد ،او -واحتماالً
دودمانش -احساس خستگی می کند .ازاين روشاه مايل است ازدرآشتی وصلح پيش آيد .اين پيام آوران
ھم به ذرايع ،وسايل وطرق مختلف داکتررحيم را ترغيب می کنند ،ازاين موقع استفاده کند وازدرآشتی
پيش آيد .دوکتوررحيم گفت ،مسئله را بااعضای فاميل درميان گذاشتم پس ازجروبحث آنھا گفتند
موضوع را باھادی ھم درميان گذارونظراورادرمورد بپرس .اينست که من آمد ه ام تانظرشمارا بشنوم.
به اوگفتم :به اوضاع بحرانی جاری درکشورعميق شويد ،تادريابيد رژيم شاھی ازدرون پاشيده ودرحال
فروريختن است ،ھرروزآوازه ھا بگوش می رسد که کودتای درشرف وقوع است .وقراريکه ازقراين
برمی آيد ،اين کودتاراھم ،بايد يکی ازاعضای فاميل سلطنتی برای حمايه ازمنافع خانواده خويش
رھبری کند ،که فکرمی شود واالحضرت داود باشد .پس درچنين حال واحوالی ،نبايد شما که انقالب
می خواھيد ،بارژيمی که از ريشه بامنافع مردم مخالف ودشمن اصلی مردم -کارگرودھقان -است دست
آشتی درازکنيد ولکه ھای ننگ اوراغيرمستقيم حمل نمائيد .تأکيد کردم که من خودبکلی ضداين آشتی
طلبی طبقاتی موقف می گيرم واحتمال دارد درھمين زندان جان بسپارم  ،اما لکه ننگ اين آشتی را
نپذيرم .اورفت وپس ازچندروزبازگشت وگفت ،آنھا دست ازسرمن برنداشته وراه ھای مختلف صلح
وآشتی راپيش می کشند .به داکترصاحب گفتم! درست نيست اعتباروحيثيت خودرا مفت وھدرازدست
دھيد وبه مکروحيله اين آستان بوسان وکاسه ليسان فريب خورده ،خودرا دردام صياد افکنيد .من
نظرخودرا بی پرده وباوضاحت کامل پيش روی شما نھادم .بااين کياديھای شيادسرسازش ندارم درراه
انقالب دموکراتيک ضدامپرياليستی ھرروزبيشترازروزپيش مصمم می شوم ويامرگ وياپيروزی می
گويم .داکترصاحب رفت وبازنيامد".
ازاينکه نويسنده بدون ھيچ گونه توضيحی ،بوسيله گزارش مطلب فوق دراين نوشته چه پيامی رادربارۀ
تنھا »اھميت وموقعيت مبارزاتی« فاميل محمودی درآن شرايط وھم اينکه درآن جنبش وسيع مردمی،
نظام سلطنت تنھا فاميل محمودی رامحرک می دانسته ودرآشتی باآن پيش آمد کرده است ،چه چيزی را
به خواننده می رساند ،تاحد زيادی مشخص است .وھرخواننده ميتواند برداشت خودش راازآن داشته
باشد .اما دربارۀ مطلب فوق روی چند نکته بايد مکث نمود -1 :ازاينکه چراداکتررحيم محمودی
پيشنھاد "ظاھرشاه" رادراولين تماس پيام آوران )او( بگونه جدی رد نکرده وحاضرشده است تاآنرا با
ديگراعضای فاميل محمودی منجمله داکترھادی محمودی درزندان مطرح وبا وی مشوره کند ،خود
تاحدی قابل تأمل است -2 .چگونه است که دربارسلطنت دررأس آن ظاھرشاه بحيث نماينده طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادوربابرخورداری ازحمايت امپرياليستھای غربی وسوسيال امپرياليسم شوروی
ازفشارآن ھمه مبارزات روشنفکران مردمی ،کارگران وتوده ھای شھری وروستائی درآن شرايط
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»خسته نه شده« وبوحشت نيفتاده بود که تنھا ازطرف "فاميل محمودی" اينقدروحشت داشته وخودرا
مجبوربه» آشتی ومصالحه« باآن می بيند ؟  -3نويسنده بدون توجه به نقش روشنفکران مردمی وانقالبی
وتوده ھای مردم درمبارزه مترقی وانقالبی وھم اينکه خون فرزندان رشيد مردم دراين راه بدست
ارتجاع حاکم وايادی آن ريخته شده است ،صحبتی ندارد و به نحوی می خواھد برازندگی واھميت فاميل
محمودی رادرجنبش انقالبی مردم افغانستان وترس ووحشت طبقات حاکم راازآن وانمودکند!
اين درست است که داکترعبدالرحمان محمودی فقيد درمبارزات ضدارتجاعی وضدامپرياليستی مردم
افغانستان درمقطع معينی ازتاريخ مبارزات مردم خاصتا درمبارزات معروف به "دوره ھفت شورا"
درکنارسايرمبارزين آزادی خواه نقش مھمی داشته ودربين مردم افغانستان خاصتا ً درشھرکابل ازشھرت
مبارزاتی وشخصيتی خوبی برخورداربوده است .وعدۀ معينی ازاعضای فاميل اومنجمله شادروان
داکتررحيم محمودی وسايربرادرانش درجنبش دوره ھفت شورا وفرزندان اودرجريان دموکراتيک نوين
سھم فعال داشتند؛ وعده ای منجمله داکتررحيم محمودی،سيف الرحمان محمودی ،عظيم محمودی وخود
نويسنده اين نوشته) داکترھادی محمودی( زندانی شدند وشکنجه ھا ومشقتھا را تحمل کردند .ليکن
بعدازانحالل سازمان جوانان مترقی وفروپاشی جريان دموکراتيک نوين خاصتا ً درطی سه دھه
اخيرمالحظه می شود که فرزندان داکترعبد الرحمان محمودی با مبارزه مردمی وداع کرده اند .ازجملۀ
آنھا داکتررحيم محمودی) منحيث عضومرکرزی" سازمان پيکاربرای نجات افغانستان"( به مبارزه
عليه ارتجاع وامپرياليسم تادم مرگ ادامه داد.وعضوديگراين فاميل ،لطيف محمودی کدرمرکزی
"ساوو" بوسيله دولت مزدوراتحادشوروی باديگراعضای مرکزی اين سازمان اعدام شدند .اما جان
کالم ھم ھمينجاست که نويسنده بدون ھيچگونه توضيحی صحبت داکتررحيم محمودی
راازجريان»پيشنھاد مصالحه« دولت ودربارمطرح کرده ودرمورد به تبصره نمی پردازد که :محرکين
ورھبران اين جنبش وسيع توده ای تنھا اعضای فاميل محمودی نبودند؛ بلکه صدھا روشنفکرمردمی
وھزاران تن ازتوده ھای مردم بودند که درچوکات اين جنبش تحت رھبری سازمان جوانان مترقی عليه
نظام فئودال کمپرادوری شاھی وسلطه امپرياليسم وسوسيال امپرياليسم مبارزه می کردند وعده ای
درھمان وقت دراين راه جانھای خودراازدست دادند.صرنظرازھرموضوع ديگر،روحيه خودمرکزبينی
وخصلت خرده بورژوائی نويسنده دراينجا بوضوح ديده می شود که آنرانمايان ساخته است.
ھمچنين اين نکته نيزقابل تعمق است که نويسنده به داکتررحيم محمودی می گويد ":درست نيست
اعتباروحيثيت خودرامفت وھدرازدست دھيد"...؛ اين گفتۀ نويسنده حاوی مطلبی است که مقصد اصلی
وباطنی وی درآن نھفته است .ھمينکه اوبجای "رد قطعی آن پيشنھاد به ھرقيمتی که تمام شود
وھرعواقبی را که درقبال داشته باشد"  ،ازعبارت" مفت وھدرازدست ندادن حيثيت واعتبار" صحبت
دارد؛ اين خود می رساند که اودربرابرآن امتيازبزرگی را منظورداشته است!
درصفحه  566و 567نويسنده دربارۀ ادامه مبارزه گروه تحت رھبری اش چنين می نويسد »:مبالغه
نيست که درجنبش ازاعتباری برخوردارشديم ،آمد وشد باسايرمبارزين کسب شدت ووسعت کرد.
باگروھی که خودرا» راه سوم« نام دادند ھم بتماس شديم ونماينده آن که درتئوری رويزيونيستی،
اقتصاد سياسی تحصيل کرده ونشان می داد درتئوری صالحيت دارد ،باما آمد وشد داشت .نماينده گروه
» راه سوم« می گفت ":نه راه مسکو رادنبال می کنيم ونه راه پيکن« را ».راه سومی« را اختيارمی
کند .به اوحالی ساختيم يابايد ازمارکسيسم -لنينيسم انقالبی پيروی کرد وياخالف قرارگرفته ودرطيف
ضدانقالب افتيد ».راه سوم« خودش راه اپورتونيسم است ،راه ابھام تردد وشکاکيت است .وافتيدن به
چاه متافزيک .بعدازتوضيحاتی نويسنده چنين ادامه می دھد :اگرشماحاضريد) منظورھمين گروه
رويزيونيست معلوم الحال است -توضيح ازمن است( بانشريک جريده موقت دست ارتجاع ،امپرياليسم
 ،رويزيونيسم معاصروفئوداليزم را درسنگرمبارزه فرھنگی بلند کنيم ولکه ھای خون بيگناھان
رادرکف دستھا بمردم نشان دھيم ودرعين حال اذھان مردم را بافرھنگ عالی پرولتری آشنا وبسوی
انسانيت سوق دھيم دست مابرای ھمکاری درازاست .ضرورنيست بنام مبارزه فرھنگی ،داستانھای
معمول ادبيات رنگ گذشته)؟( راتعقيب وفرھنگ راجدا ازسياست بسازيم ،بايد فرھنگ درخدمت
سياست وسياست انقالبی پرولتاری رھنمون فرھنگ باشد .چون رھروان» راه سوم« بارويزيونيسم
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معاصردرزد وبند بودند ،نمی توانستند ازاين دوست بزرگ شمالی دل بکنند .معلوم شد که اينھابا»
ستمی ھا« ھم آھنگ اند ودريک مرحله بعدی ھم جھت شدند.فقط آرزوداشتند ازرقبای" خلقی وپرچمی"
خويش درقلمرو دولت چوکيھای چربترومقام ھای بلندتری راکسب کنند."......
ھرخواننده مبارزراه مردم که شمه ای آگاھی انقالبی پرولتری داشته باشد ،ميتواند بخوبی به ماھيت
اپورتونيستی غليظ نويسنده وگرايشات رويزيونيستی وی پی ببرد .ازجھت ديگرنويسنده که ھميشه
ازبيان " واقعيت ھا" صحبت می کند ،مالحظه می شود که دراين نوشته بوی ازواقعيت وواقعيت گوئی
بمشام نمی رسد .زيرا اودراينجاآگاھانه ازمعرفی ھويت رھبری اين گروه طفره می رود .درحاليکه اين
گروه رويزيونيستی درابتدا بنام»گروه کار« تحت رھبری اسحاق کاوه فعالين می کرد وبعداً
باگروه»ستمی« ھا بوحدت رسيده و»سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان -سازا« راتشکيل دادند .اين
سازمان رويزيونيست و ضدانقالبی ومزدوربه دولت مزدورپيوسته واسحاق کاوه دردولت نجيب جالد
ومزدوربه حيث وزيرمعادن ،وديگراعضای مرکزی اين سازمان مانند محبوب ﷲ کوشانی بحيث
)وزيرپالن و معاون صدراعظم( وبشيربغالنی بحيث وزيرعدليه ولوی سارنوال وباقی اعضا ی آن
درمقامات عالی ديگردردولت مزدورگمارده شدند .اسحاق کاوه يکی ازرويزيونيستھای پروپا قرص
وازمھره ھای مورد نظرسوسيال امپرياليسم شوروی بشمارمی رفت .ولی نويسنده موضوع راطوری
مطرح می کند که گويا اودربارۀ ھويت اين گروه رويزيونيستی ورھبری آن قطعا ً اطالع قبلی نداشته
وفقط بگونه تصادفی درجريان ديد وبازديدھا با ھم آشنا ومعرفی شده اند!درحاليکه نويسنده به صراحت
دروغ می گويد وازقبل اعضای اين گروه رامی شناخته وعضومرکزی ديگر"ساوو" لطيف محمودی
ازسالھا قبل بااسحاق کاوه وسايراعضای مرکزی »گروه کار« درارتباط ونشست وبرخاست بوده
است.
خوانندگان توجه نمايند؛ گروھی باادعای اعتقاد به »مارکسيسم انقالبی« دست ھمکاری رابايک گروه
رويزيونيستی دشمن مردم درازکرده وخواسته با نشريک جريدۀ مشترک بقول او» دست ارتجاع،
امپرياليسم)نه سوسيال امپرياليسم-توضيح ازمن است(،رويزيونيسم معاصروفئوداليسم رادرسنگرمبارزه
فرھنگی بلند کند ...وبااين جناح ازرويزيونيستھای خروشچفی اذھان مردم رابافرھنگ عالی پرولتری
آشنا ساخته وبسوی انسانيت سوق دھد«؛ بفرض اگراين اقدام آگاھانه نباشد خود توھم وسردرگمی عميق
رھبران اين گروه را درفرق بين کمونيسم انقالبی ورويزيونيسم مدرن بنمايش می گذارد .درحاليکه اين
کاربا معرفت کامل صورت گرفته است .عجب مارکسيست -لننيستی! که با يک گروه رويزيونيست
مدرن ونوکرسوسيال امپرياليسم در» مبارزه« وباگروه رويزيونيست مماثل ونوکرعين باداراقدام به
ھمکاری وعقد قرارداد برای نشرجريدۀ سياسی ايدئولوژيک می نمايد! بايد تذکردھم که اين اقدام
نويسنده وگروه تحت رھبری اودرآن وقت ،تصادفی نبوده و برپايۀ انحراف ايدئولوژيک سياسی نويسنده
وگروه تحت رھبری او صورت گرفته است .ھمين خودنويسنده رادرنظربگيريد وبه نوشته ھای اوکه
بيانگرنظريات ومواضع فکری وسياسی وی ھستند دقيق توجه نماييد؛ اودرطول حيات سياسی اش باتمام
ادعاھای نادرستی که داشته ودارد ،بين مارکسيسم انقالبی واپورتونيسم ورويزيونيسم خط فاصل سرخی
نکشيده است.
}يک تذکرکوتاه  :بتاريخ  18جدی سال  1355خورشيدی محاکمه متھمين حادثه دروازآغازوتا 28
حوت ھمان سال ادامه داشت .محمد طاھربدخشی بادفاعيه کوبنده که محکمۀ نظام آن وقت را به لرزه
درآورد ،درنتيجه محمد طاھربدخشی ،محمد بشيربغالنی ،استاد جمشيد خاوری ،موسی ،محمد نظر،
محمد اسحاق کاوه ،رحيم شاه ونورالحق وچند تن ديگربرائت گرفتند ،ودردھم ماه حمل سال 1356
خورشيدی رھا شدند .موالنا باعث به  16سال حبس ،عبدالحفيظ مشھوربه عبدﷲ به  14سال ،و6
رفيق ديگرآنھا ھريک به  12سال ودونفرآنھاھرکدام به  8سال حبس محکوم شدند -.نقل ازبخش سوم
نوشته ای تحت عنوان" محمد طاھربدخشی کی بود ،چگونه فکرمی کرد - "....سايت گفتمان{.
تذکرکوتاه فوق به منظورشناخت بيشتر"اسحاق کاوه" وھمقماشان وی می باشد.
نويسنده مدعی است که درآن وقت درجنبش از» اعتباری« برخوردارشده بوده؛ چه نوع اعتباری؟!
گروھی که نويسنده دررھبری آن قرارداشته است ،چگونه فرق بين انقالب پرولتری ورويزيونيسم
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خروشچفی ھنوزبرايش روشن نبوده وحاضرمی شود با يکی ارسردمداران رويزيونيسم خروشچفی واز
نوکران سوسيال امپرياليسم شوروی درکشوروديگررويزيونيستھای ھم قماش آن تا پای ھمکاری سياسی
ايدئولوژيک پيش برود .اين رابطه واقدام چه چيزی راتداعی ميکند! اين طرزتفکرواين عمل
جزانحراف صريح اپورتونيستی واعتشاش فکری بين کمونيسم انقالبی ورويزيونيسم مدرن چيزديگری
می تواند باشد؟ که نه! درحاليکه قرارمعلوم درآن وقت بين نويسنده ورھبران »گروه کار« صحبت
ازنشر»سوسياليسم علمی« درآن جريده درميان بوده است؛ ونويسنده دراينجا مانند ديگرموارد حقيقت
راکتمان کرده است .او وقتی می گويد که نماينده گروه» راه سوم« را »حالی« می ساخته که بايد
ازمارکسيسم -لنينيسم پيروی کند! او حال بزعمش می خواھد خوانندگان خودرا نسبت به اين عملش
اغوانمايد ،واين شيوه برخورد به اين موضوع جز يک ترفند وفريبکاری چيزديگری نيست .درحاليکه
اقدام به اين ھمکاری تا سرحد نشريک جريده مشترک وانتشاربقول آنھا» سوسياليسم علمی« درجامعه
نه برمبنای يک تصادف و» بی خبری« که آگاھانه توسط نويسنده صورت گرفته وپايه ايدئولوژيک
سياسی اين اقدام ھم درتفکرخود نويسنده ازسالھا وجودداشته است .ودرسند" نيازمبرم جنبش" انحراف
سنتريستی ورويزيونيستی نويسنده دراين مورد بوضوح ديده می شود.
درصفحه  578نويسنده دربارۀ ھمکاری با مجيد چنين می نويسند" ....بااآلخره مجيد وفيض ازھم
جداشدند وبااين رفقا چند زمانی ھمسنگربوديم .بايد تذکردھم که ازنظرايدئولوژی بين ما ،درزاصولی
وجوداشت .وازنظرتشکيالتی ھم آن رفيق وھمرزمانش به چيزی که تمکين نمی کردند انضباط
واطاعت ازيک اصل سازمانی بود .ازآنجا که رفيق مجيد شھرتی داشت ،اوبيش ليبراليزم را پيروی می
کرد تاانضباط پرولتری را .فکرمی کرد ،اعتباروشھرتش ،اورا مختارمی سازد ازھرنوع قيد وبند
تشکيالتی فارغ وخود باالترازآن قرارگيرد .يکعده ازھمرزمان نزديکش نيزاورا تشويق وترغيب می
نمودند ،قھرمان يکه تازوخود رای باشد وبرين تن درندھد که اصول تشکيالتی برکاروبارش قيد وبند
بزند.
اوکه می ديد طورمثال ،ترکی بی سروپا وگمنام به مقام»رياست جمھوری« رسيده ،ومی شنيد که
راديوھای جھان ازقبيل بی بی سی وراديومسکو ،درباره مجيد کلکانی که اورا"رابنھود" افغانستان می
خواندند ،تبصره ھائی دارند ،بدين قرارمی رسيد ،که ھرچه زودتروسريع ترازھرطريق که شود به آن
مقام برسد ،تانشان دھد ازآن بی سروپا نمی ماند وحتی قدمھاپيشتراست .شھرت خودش باانضباط
تشکيالتی تکرمی کرد وحل اين تضاد خودش برای ما معضله ای را می ساخت که تاآخرالينحل ماند.
پديده سازمان انقالبی) آزاديبخش؟( مردم افغانستان"ساما" ازھمين تضادآب می خورد وخودش مولود
توطئه روشنفکران خرده بورژوائی است که شايق شھرت ونام اند نه عالقمند انقالب پرولتاری،
بخصوص انقالب دموکراتيک ضدامپرياليستی درکشورما."...
اوالً :ازاينکه نويسنده می گويد :ازنظرايدئولوژی بين او و"ساما" فقط يک درزاصولی وجودداشته
است ونه اختالف اصولی وتضاد شديد .وبه لحاظ تشکياتی ھم رھبران "ساما" خاصتا ً مجيد به انضباط
تشکيالتی تمکين نمی کرده است .بادرنظرداشت خط فکری سياسی نويسنده وھم اينکه اوھيچ وقت
نتوانسته است ويانخواسته است ازاپورتونيسم گسست نمايد؛ دراين موردھم راست می گويد.
زيرابادرنظرداشت خط ايدئولوژيک سياسی انحرافی»گروه انقالبی «....وبعداً »سازمان رھائی« وخط
ايدئولوژيک سياسی انحرافی»ساما« واختالف نويسنده باآنھا فقط درسطح يک "درزاصولی" ،بازھم
انحراف ايدئولوژيک سياسی نويسنده رابخوبی عيان می سازد .فردی وياگروھی که واقعا ً به مارکسيسم
انقالبی معتقد باشد ،بايد دربرابرخطوط ايدئولوژيک سياسی اپورتونيستی ورويزيونيستی موضع روشن
وقاطع اصولی وانقالبی داشته باشد .واين موضع نويسنده دربرابرآنھا ناشی ازانحراف سنتريستی
نويسنده درآنزمان بوده است.
ثانيا ً :نويسنده درمورد مجيد بيشتربه خصوصيات فردی مجيد برخوردکرده تا نقد خط فکری سياسی
وی ،خط ايدئولوژيک سياسی "ساما" که اوبآن تعلق داشت .اگرچه بين خصايص فردی وخصلت
طبقاتی يک شخص نيزرابطۀ وجوددارد)زيراموقعيت اجتماعی تعيين کننده شعوراجتماعی است(.
وروشنفکرواقعا ً انقالبی پرولتری درمسيرمبارزه انقالبی بايد ھرچه بيشترازخصلت طبقاتی وقشری اش
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گسست نمايد .خط ايدئولوژيک سياسی مجيد ھمان خط مندرج دربرنامه"ساما" وسند "اعالم مواضع"
بود که صحبت از)تاسيس دولت جمھوری اسالمی مردمی که انعکاس دھندۀ راستين خواسته ھا
وآرمانھای ملی ودموکراسی مردمی مردم افغانستان باشد( دارد ومسايل انحرافی ديگرکه بعد ازمرگ
مجيد »ساما« را به منجالب تسليم طلبی طبقاتی وملی کشاند .امادرمورد شخص مجيد بايد گفت که
قرارگفته عده ای ازمنسوبين جريان ديموکراتيک نوين که درآن وقت زندانی بودند ،دژخيمان رژيم
مزدورسوسيال امپرياليستھای شوروی و)ک گ ب( مجيد را تحت وحشيانه ترين شکنجه ھا به شھادت
رسانده اند .وھمچنين صحبت ازاين است که دولت مزدوروسوسيال امپرياليستھا اورابه تسليم شدن
ونجات ازمرگ ترغيب می کرده وپيشنھاداتی رانيزبه اوارايه کرده اند ،ولی اوآنھارابه شدت رد کرده
وشجاعانه مرگ رابرتسليم شدن به دشمنان مردم وميھن ترجيح داده وجان خودرادرراه آزادی مردم
وميھن فداکرد.ازھمينجا اين ادعای نويسنده را درمورد مجيد که سعی داشته است تا مانند ترکی ھرچه
زودتروازھرطريق ممکن بقدرت برسد را رد می نمايد .ونيزنويسنده مدعی است که
راديومسکودرکنارراديوبی بی سی وسايرراديوھای جھان مجيد را"رابنھود"افغانستان می خوانده اند.
درحاليکه اين ادعا درمورد راديومسکوديگريک مضحکه است .زيرا دولت سوسيال امپرياليسم شوروی
ورژيم مزدورآن وکشورھای بلوک شرق درمطبوعات ورسانه ھای جمعی شان خاصتا ً رسانه ھای
فارسی زبان ھمواره ازمجيد منحيث يک »قطاع الطريق ورھزن وجانی « يادمی کردند.
درھمين مورد بايد تذکردھم که :مجيد درسال  1358خورشيدی دراواسط حکومت امين جالد روی
طرح يک»کودتا -قيام« وسرنگونی حاکميت مزدورباندھای خلقی پرچمی کارمی کرد .ولی آن طرح
فرصت بعمل درآمدن رانيافت وافغانستان توسط سوسيال امپرياليسم شوروی اشغال نظامی شد  .اما ھيچ
سندی تاحال ارايه نشده است که مجيد آن طرح را به حمايت وکمک کدام قدرت منطقه ای ويا بين المللی
عملی می کرده است .طبق اظھارات نماينده يکی ازمحافل شرکت کننده درجلسات آن طرح :نظرمجيد
دراين باره بعد ازپيروزی » کودتا -قيام« تشکيل يک دولت ملی و»مستقل« متشکل ازتمام نيروھا
وافرادمترقی وملی کشوربوده است .البته بايد تذ کرداد که درعصرامپرياليسم وانقالب پرولتری
بادرنظرداشت سرشت وخصلت طبقاتی دولتھا ی "ملی" سرنوشت آنھا مشخص بوده ودرنھايت
وابستگی به سرمايه وامپرياليسم بين المللی است.
ثالثا ً :نويسنده ازاينکه چگونه وبرکدام اساس ومعياری با گروه داکترفيض وگروه مجيد به وحدت رسيده
وبرمبنای کدام اختالفات فکری وسياسی جدا شده و"ساوو"راتشکيل داده است ،کوچکترين حرفی بميان
نمی آورد .وفقط با ذکراينکه "بااين رفقا چند زمانی ھمسنگربوديم وھم اينکه به لحاظ ايدئولوژيک بين
ما درزاصولی وجودداشت ومشکل الينحل تضاد بين شھرت مجيد وانضباط تشکيالتی"  ،بسنده می کند.
درصفحه  587و 588می خوانيم ...." :بدين شکل داوود درزيرنام ايدئولوژی وارده مخالفت وعناد
عمدی اشراعليه کمونيزم اعالم نمود.اوديگربخطا اندربودکه باند ضد ديموکراتيک خلق راپيرو
ايدئولوژی پرولتاريا می خواند .اونميدانست که اين وطن فروشان ،دشمن منافع مردم -کارگرودھقان-
وروشنفکران انقالبی اند وباپيروی ازرويزيونيسم معاصربه مارکسيسم -لنينيسم انقالبی خيانت می
کنند."....
ازاين نظرنويسنده درمورد داوود چنين استنباط می شود که گويا داوود قبل ازآن مخالفت وعنادی عليه
کمونيزم نداشته است! اوبازھم خودش بيشترازداوود بخطا اندراست که می گويد "داوود تاآن وقت باند
ھای خلقی پرچمی را پيروايدئولوژی پرولتاريا می دانسته است"؛ ازبد بدتروازانحرافی انحرافی
تراينکه اوتصورمی کند که داوود نمی دانسته که وطن فروشان خلقی پرچمی دشمن منافع خلقھای
افغانستان وجھان وميھن اند .وھمچنين ازاين نظرنويسنده چنين مستفاد می گردد که چون داوود
درجامعه روی عناصروگروه ھای دوست مردم وميھن حساب می کرده ودرنتيجه ھمين باندھای
رويزيونيست مزدوررا)» پيروايدئولوژی پرولتاريا ودوست مردم وميھن«( يافته وباآنھا ھمکاری
راآغازکرده است! درحاليکه برخالف فکرونظرنويسنده ،داوود برمبنای درک وشعوروموقعيت ومنافع
طبقاتی اش دشمن سوگند خورده کمونيسم انقالبی ونيروھا وافراد واقعا ً مترقی ،آزادی خواه وميھن
دوست بوده وآگاھانه وبراساس منافع طبقاتی ودولتی اش ونيزطبق توصيه سوسيال امپرياليسم شوروی
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قدرت امپرياليستی دوست وحامی اوبااين باندھای مزدورھمکاری راآغازکرد .بعبارت ديگرداوود با اين
بخش ازنيروھای ضد مردم وميھن درجامعه به ھمکاری نزديک پرداخت .اوبا ھمکاری ھمين باند
ومستشاران روسی درارتش کودتای  26سرطان سال  1352راسازمان داد وباآنھا دولت ائتالفی تشکيل
کرد وبيانيه »خطاب به مردم « را که بخشی ازخط مشيھای رويزيونيستی وضد مردمی
آنھارادربرداشت ،تھيه کرده وبخوردعوام کشورداد .وزمانی بنابراقتضای منافع طبقاتی اش به
امپرياليستھای غربی ودست نشانده ھای منطقه ای آنھا) دولتھای ايران ،عربستان سعودی ومصر( روی
آورد ووعده چک سفيد دوميلياردالری ازطرف شاه ايران رادريافت کرد .ھمان بود که زنگ
خطرازفاصله گرفتن داوود ازسوسيال امپرياليسم شوروی بصدادرآمد وتضاد سوسيال امپرياليسم
شوروی وباندھای مزدوربومی اش باوی تشديد گرديد .تاآنکه طی يک کودتای خونين رژيم
اوراسرنگون کردند واوواعضای خانواده واعضای کابينه اش را بقتل رساندند .واگرداوود شمۀ
ازمردم دوستی ووطن خواھی دروجود اعضای آن باند رويزيونيستی ومزدورسراغ می کرد ھرگزبه
آنھا نزديک نمی شد .اين نظريه پردازی نويسنده درمورد طرزتفکروعقيده داوود ديگرسفسطه گوئی
راتا سرحد افتضاح آن رسانده است.
نويسنده درصفحه  599در برخورد به سازمانھا وگروه ھای منسوب به چپ کشورمی گويد »:آنھارا
گروه بنديھای مسموم ازاپورتونيسم ومتأثرازرويزيونيسم معاصريافتم.«....
طوری که درصفحات قبل دربارۀ انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی سازمانھای چپ
کشورتذکردادم؛ بشمول نويسنده وگروه اوکه ازھمان ابتدادارای نظرات سنتريستی)اپورتونيستی( بوده
ودرنوشته ھايش درمواردی اغتشاش اوبين مارکسيسم انقالبی ورويزيونيسم خروشچفی نيزمتبارزاست.
اگرچه باقی بخشھای مربوط به جنبش چپ کشورنيزازابتدای تشکيل آنھا)ازسال  1352ببعد(
دچاراشتباھات وانحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی مختلف بوده اند .ولی مطلب قابل تأمل اينست که
اوھنوزدرافغانستان پديده ای بنام "جنبش کمونيستی انقالبی" نمی شناسد.
درصفحه  609نويسنده ازقول نماينده» سازمان رھائی« دريک جلسه چنين می نويسد که گفته است":
اين استخوان ناشکنی" ساوو" است که پس ازاين حمله وحشيانه دشمن بااينکه برستون فقرات او ضربه
مھلکی واردآمده ،به اين زودی قدراست کرده وصدايش بگوش جنبش انقالبی می رسد".
دراينجا نويسنده مدعی است که فقط صدای"ساوو"باصفت مشخص آن است که بگوش "جنبش
انقالبی"کشورمی رسد.درحاليکه اودراين نوشته چندين بارازوجودجنبش انقالبی پرولتری
درکشورانکارکرده است ومالحظه می شود که اوفقط »ساوو" سنتريستی خودش وگروه ھای
اپورتونيست ورويزيونيست مماثل راگروه ھای انقالبی پرولتری» استخوان ناشکن« درافغانستان می
داند! ودرواقع اين برداشت اوازجنبش انقالبی پرولتری است .و اپورتونيسم ورويزيونيسم رابجای
کمونيسم انقالبی جا می زند.
درصفحه  610چنين می خوانيم.... ":تذکردادم که "ساوو" موردحمله وحشيانه وبربرمنشانه عالقه
داری مزدورشوروی سوسيال امپرياليستی درکابل قرارگرفت.ودرھمان فرصت اول
چھارعضووکدردرجه اول خودراازدست داد که من تنھا توانستم ازچنگ دشمن فرارکنم"....
قراراطالع درحاليکه نويسنده بحيث رھبر"ساوو" درھمان محلی که سايراعضای "ساوو" توسط
»خاد« دستگيرشده اند،حضورداشته است؛ ولی تنھا اوتوانسته است ازچنگ مامورين خاد »فرار« کند.
چه »فرارمعجزه آسا« ای!
درصفحه  612ميخوانيم ":به روايات متعدد ونامکرر)؟( تلفات جنبش" شعله جاويد" درمبارزه انقالبی
مارکسيستی -لنينيستی درحداقل ھشتادھزارتخمين می شود".
نويسنده دراين نوشته اش باربارودرموارد مختلف نوشته است که :ھواداران" شعله جاويد" جزکميت
بدون کيفيت انقالبی چيزی نبود؛ تئوری نشرشده درشعله جاويد دراذھان نفوذ نکرد وموجب نشد تا
کدرھای پديدآيد وآگاھانه از"شعله جاويد" دفاع کند؛ سازمان جوانان مترقی توانائی مادی -ايدوئولوژيک
رانداشت تا ايدئولوژی انقالبی رادربين توده ھا ببرد .بدفعات تکرارکرده است که تمام تظاھرات
خودجوش بوده اند؛ دربين جوانان دراطراف " شعله جاويد" مضمون دموکراسی عميق تربود اما
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ازمحتوی انقالب پرولتری صريحا ً الھام نمی گرفت؛ توان وطاقت انقالبی درسازمان وجودنداشت؛ روح
انقالب ورمق انقالبی درسازمان جوانان مترقی ندميده وازترقی ھم نشانی اگرمانده بود کم رنگ وکم
رونق بود؛ بااآلخره ازتخم بدحاصل بد درومی شود؛سازمانھای منسوب به جريان ديموکراتيک نوين که
تشکيل شدند جزاپورتونيسم راست ،رويزيونيسم حاصل ديگری نداشتند؛ جزخيانت به مارکسيسم-
لنينيسم...؛ اين سازمانھا بدرجات مختلف واشکال گوناگون رويزيونيسم راحمل می کردند ونقاب
سوسياليسم را به چھره داشتند ،اما درعمل يکنوع ناسيوناليسم عاميانه را تقليد می کردند .ولی او
دراينجا مدعی است که تلفات جنبش" شعله جاويد" درمبارزه انقالبی مارکسيستی لنينيستی،
ھشتادھزارتخمين می شود .خوانندگان به اين تضاد گوئی ديگرنويسنده دقت کنند وھم اينکه آيا رقم
ھشتادھزار) ؟( تلفات اعضا وھواداران جنبش انقالبی پرولتری و منسوبين جريان دموکراتيک نوين
اغراق آميزنيست؟! درحاليکه رقم چند ھزارتن ازانقالبيون پرولتری ومنسوبين جريان ديموکراتيک
نوين که درزيرتيغ جالدان باندھای رژيم خلق پرچمی وباداران روسی شان درکنارصدھا ھزارازتوده
ھای خلق مظلوم کشوربقتل رسيدند ويا سالھای طوالنی درزندانھای مخوف رژيم مزدورتحت شکنجه
ھای ضدانسانی قرارگرفتند ويا ده ھا تن ديگرتوسط باندھای جانی »اخوان« کشته شدند ،شايد رقم قرين
به واقعيت باشد .وبيقين که اين بزرگترين ضايعه برای مردم افغانستان وانقالب کشوربوده است.
نويسنده درصفحه  612چنين می نويسد ....":اينست که تاحال زنده مانده وبه ايثاروفداکاری آن
ھموطنان) ھموطنانی که بقول نويسنده او رادرشرايط سخت تعقيب رژيم مزدورسوسيال امپرياليسم
شوروی پناه دادند ( ھنوزھم درراه انقالب استواروباعقيده راسخ قلم راروی کاغذآشنا می سازيم ) .می
سازم ؟(."....
ازاينکه نويسنده )درقيدحيات( است يک واقعيت است .اما اوشان به لحاظ حيات سياسی اززمانی که
عضو سازمان جوانان مترقی بودند وبعد دررھبری "ساوو" قرارداشته دچارانحراف سنتريستی بوده
واززمان تشکيل »امال« تاامروزدرلجنزاررويزيونيسم قراردارند .وباين طريق جنبش انقالبی پرولتری
رابه لحاظ ايدئولوژيک سياسی شديداً ضربه زده ومی زنند.ازاينکه نويسنده مدعی است که» باعقيده
راسخ درراه انقالب استواراست«غيرواقعی وخالف حقيقت است .زيراھيچ اپورتونيست ورويزيونيستی
نمی تواند ادعا کند که استواردرراه انقالب پرولتری گام برمی دارد .زيرا به پيروزی رساندن انقالب
پرولتری کارپرولتاريا وکمونيستھای انقالبی است؛ نه قماشھای مختلف اپوتونيستھا ورويزيونيستھا،
چون نويسنده وھمسنخانش.
ازاينکه نويسنده مدعی است" ھنوزھم درراه انقالب استواروباعقيده راسخ قلم راروی کاغذآشنا می
سازم" ،غيرواقعی است .اوبا اين ادعا خود وشايد بتواند چند ھوادارمنحرف ازخط اصولی وانقالبی
وياافراد کامالً بی اطالع ازتاريخ جنبش انقالبی پرولتری کشوروبی اطالع ازطرزتفکروخط
ايدئولوژيک سياسی انحرافی اشرا ،اغواکند .اگرمنظورنويسنده ھمين نوشته اش باشد؛ دراين نوشته نه
اثری ازخط اصولی پرولتری انقالبی ديده می شود ونه ھم اثری ازراه انقالب که بتوان درآن »استواری
وعقيده راسخ« نويسنده رامشاھده کرد .ھمچنين نويسنده درجای ديگراين نوشته مدعی است که" تاجان
دربدن دارد دراين راه ادامه می دھد" .واگرمنظورنويسنده ھمين "راھی" باشد که تاحال رفته است؛ باز
ھم سرازترکستان بيرون خواھد کرد.درحاليکه درطی حدود دودھه که نويسنده به کشورکانادا
»مھاجرت« کرده است؛خاصتا ً درطی ھشت سال اخيرآن که بارديگرتوده ھای خلق
کشوردرزيربمبارانھای ارتشھای اشغالگربه سرکردگی امپرياليسم امريکا وحشيانه بقتل می رسند،
زندانی وشکنجه می شوند؛ ودولت مزدورمتشکل ازجانيان ،جنايتکاران ،آدمکشان وخاينين ملی
شنيعترين جنايات واجحافات رابرآنھاروامی دارند؛ ولی نويسنده با اين ھمه ادعا ھا چقدرمبارزه
افشاگرانه عليه امپرياليستھا ونيروھای ارتجاعی و مزدورآنھا انجام داده است؟!
نويسنده درصفحه  613می نويسد .....":اشاره کرديم که مشکالت عديده راروبروبوديم ودشمن ھم برای
گرفتاری ماتالش بيحد وحصرميکرد ،حتی جوايزی راھم پيشکش خوش خدمتان خويش می نمود"....
اين ادعای نويسنده باموضوع »فرارتنھائی« اوازمحلی که ديگرکدرھای رھبری "ساوو" گرفتارشدند؛
ارتباط مستقيم دارد ودراينجا لزومی به توضيح بيشترآن نمی بينم.
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نويسنده درصفحه  617بعدازاينکه صحبت ازمشکالت مالی" ساوو" درپاکستان دارد ،چنين ادعا می
کند ":پيکار)منظورنويسنده "سازمان پيکاربرای نجات افغانستان" می باشد -توضيح ازمن است(
گروپ ھای کوچک پارتيزانی) چريکی( درشھرکابل دارد وازاين درک امورمالی اشرا سربراه می
سازد."....
مالحظه می شود که چون نويسنده به علت انحرافات ايدئولوژيک سياسی) اپورتونيسم ورويزيونيسم(
ايدئولوژيک اشرا سالھا قبل بيرون داده وازھمان زمان تا
ديگرخلع سالح شده وسند "افالس" سياسی
ِ
حال خودش را با دروغ پردازی ،جعلکاری واتھام تراشی سرپا نگھداشته است .اين خصايص درمورد
فردی مانند نويسنده رابطه مستقيم به انحرافات ايدئولوژيک سياسی اودارد .اين خصايص ھم
ازمظاھراپورتونيسم ورويزيونيسم است .درحاليکه "سازمان پيکاربرای نجات افغانستان" که بتاريخ
سوم جدی سال  1358تشکيل گرديد  ،يک گروپ چريکی درشھرکابل داشت که باضربه خوردن
سازمان درسال  1360ودستگيری عدۀ ازاعضای مرکزی آن توسط رژيم مزدورسوسيال امپرياليسم
شوروی وفرارعدۀ ديگرازکابل ،بعد ازآن سازمان درشھرکابل ديگرفعاليت نظامی نداشت.
دونفرازاعضای سازمان قبالًدرسال 1359به پاکستان فرارکرده بودند ودرسال1360چند
نفرديگرازاعضای سازمان به پاکستان فرارکردند ودرآغازسال1362خورشيدی چند عضو
ديگرسازمان مجبوربه ترک جبھه وفعاليتھای نظامی شده وبه پاکستان فرارکردند.
الزم به توضيح بيشترنيست؛ نويسنده وديگراعضای "ساوو" مقيم پاکستان ازوضعيت مالی اعضای
سازمان پيکاربرای نجات افغانستان بخوبی اطالع داشتند؛ زيرا ازھمان ابتدا اعضای سازمان پيکار
برای نجات افغانستان درپاکستان بااعضای "ساوو" خصوصا شخص نويسنده دررابطه وبحث ومذاکره
ايدوئولوژيک سياسی بودند .ودرآن زمان يک نفرازاعضای سازمان دروسط سال  1362توانست کاری
پيداکند وبعد درسال  1364-1363که دوسه نفرديگرازاعضای سازمان توانستند برای خودکاری
پيداکنند ،مشکالت مالی اعضای سازمان تاحدی مرفوع شد؛ وقبل ازآن اعضای سازمان به مشکالت
زيادی ازاين ناحيه مواجه بودند .برخالف ادعای نويسنده ھيچ يک ازاعضای سازمان درپاکستان
ازجانب مرکزيت سازمان درافغانستان) کابل( درآنزمان پولی دريافت نکرده است .وفقط بعد ازچند سال
رفقای سازمان که درکشورآلمان پناھنده بودند گاھی مبلغی را برای اعضای سازمان درپاکستان کمک
می کردند .اوالً :اگرنويسنده درلحظۀ که بقول خودش قلم راروی کاغذ آشنا می ساخت واحيانا
ميخواست دراين باره برای يکبارھم که شده چنين غيرواقعی سخن نزند ودروغ پردازی ننمايد ،لحظۀ
»سربجيب تفکرفرومی برد« وباخود می اند يشيد که الزم نيست باصطالح تادم گورھم عليه اعضای
جنبش انقالبی کشوردروغ گوئی وتوطئه چينی کند! درآن صورت شايد اوبرای يکبارھم متوسل به چنين
خالف گوئی نمی شد .ثانيا ً :يکی ازاعضای فاميل نويسنده که اودرپاکستان بااعضای سازمان پيکاربرای
نجات افغانستان بسيارنزديک بود بنام)انجينر-ه (-وھمچنان يکی ازاعضای"ساوو" که اوھم عضوفاميل
محمودی بود بانام مستعار) ح .ش( بااعضای سازمان پيکاربرای نجات افغانستان طی سالھاروابط
نزديک دوستانه داشت؛ می توانست موقعيت مالی اعضای سازمان پيکاربرای نجات افغانستان راازآنھا
جوياشود وبعد چنين ادعای بی بنياد وکذبی مطرح رانمايد.
نويسنده درصفحه  620مدعی است که" :قبل ازرفتن )"ساوو"( به پشاورپاکستان دراين شھريک
خموشی ورکود سياسی حاکم بود .نويسنده ازقول يکی ازاعضای "سازمان پيکاربرای نجات افغانستان"
مقيم پشاورمی گويد که اومساعی "ساوو" رادراحيای جنبش انقالبی درپاکستان قابل يادآوری می داند".
البته دراوايل که تعداد معدودی ازاعضای کمترصاحب صالحيت سازمان پيکاربرای نجات افغانستان
درپاکستان بود وباش داشتند ،روابط آنھا باسازمانھای منسوب به جنبش چپ کشوردرسطح مذاکرات
ومباحثات روی مسايل عام جنبش انقالبی کشور،اوضاع جنگ مقاومت مردم افغانستان عليه اشغالگران
سوسيال امپرياليست ورژيم مزدورآنھاوجنايات احزاب وتنظيمھای ارتجاعی اسالمی مزدورعليه توده
ھای مردم دردھات واطراف شھرھا وحمالت خاينانه وجنايتکارانه علی نيروھای انقالبی ومترقی
ومداخالت دولتھای امپرياليستھای غربی به سرکردگی دولت امريکا ومداخالت دولتھای پاکستان وايران
وعربستان سعودی درجنگ مقاومت مردم ازطريق حمايت سياسی وتجھيزوتسليح آنھا وکمکھای
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لوژستيکی برای گروه ارتجاعی اسالمی ومسلط کردن آنھا برجنگ مقاومت مردم ،متمرکزبود .وبعد
دراوايل سال  1362که اعضای مسئول سازمان پيکاربرای نجات افغانستان به پاکستان فرارکردند؛ اين
روابط شکل جدی وماھيت اصولی بخودگرفت ومباحثات ومذاکرات روی مسايل ايدئولوژيک سياسی به
منظوررفع اختالفات بين گروه ھای مختلف مربوط به جنبش چپ کشوربه منظوررسيدن به وحدت
وايجاد سازمان ويا حزب کمونيست انقالبی انجام می شد .واينکه نويسنده مدعی» احيای جنبش انقالبی«
درپاکستان است؛ حرف مفتی بيش نيست .زيرا شخصی وياسازمانی ميتواند اين ادعارابنمايد که مبارزه
اش برمبنای خط ايدئولوژيک سياسی انقالبی)م ل ا( استواربوده باشد .اين جناب که مدعی احيای جنبش
انقالبی درپاکستان است؛ خودش غرق درانحراف سنتريستی) اپورتونيستی( بود .ودرتمام دوره ھای
مذاکرات ومباحثات که بين سازمان پيکاربرای نجات افغانستان وسايرسازمانھا وگروه ھا درطی مدت
طوالنی با"ساوو" يعنی) نويسنده( صورت می گرفت؛ اوھرگرازموضع انحرافی ايدئولوژيک سياسی
اش عدول نکرد.غيرازاينکه اوانديشه مائوتسه دون)يا مائوئيسم( را منحيث مرحله تکاملی مارکسيسم-
لننيسم قبول نداشت وتا حال ھم ندارد؛ درمورد مسايل مھم ديگرايدئولوژيک سياسی نيزدچارانحرافات
جدی بود منجمله :درباره تضاد اساسی جامعه وديگرتضادھا .ازاينروماوديگربخشھای اصولی جنبش
انقالبی پرولتری کشورنتوانيستيم يک گام ھم بانويسنده ،رھبر"ساوو"درجھت وحدت ايدئولوژيک
سياسی نزديک شويم .تاآنکه اوبادونفرازھمفکرانش يکی ازبقايای فرقه عياران )که سابقه عضويت
درحزب رويزيونيست » دموکراتيک خلق«( رانيزداشته است ويکتن ديگربنام» ھوادارجنبش« که
ازپيروان خط دگمارويزيونيسم انورخوجه بود ،به وحدت رسيد ودرسال  1365تشکلی بنام» اتحاد
مارکسيست -لننيستھای افغانستان  -امال« راتشکيل داد.محتويات شماره ھای نشريه »جرقه« ارگان
نشراتی »امال« بيانگرماھيت خط ايدئولوژيک سياسی انحرافی »ساوو -امال« بود که جرقه ھای شماره
ايدئولوژک سياسی اصولی سراپا دروغ ،جعل ،توطئه گری
) (5وشماره ) (19عالوه برانحرافات
ِ
وتخريبکاری عليه بخشھای اصولی وانقالبی جنبش کمونيستی) م ل ا( کشورمنجمله سازمان پيکاربرای
نجات افغانستان وحمله به مائوتسه دون بود که بيش ازقبل ماھيت اپورتونيستی ورويزيونيستی» امال«
راآشکارساخت .اگرنويسنده ھمين فعاليتھارا درراه »احيای جنبش انقالبی« افغانستان درپاکستان
ميدادند؛ پس بدا وصد بدا برحال چنين جنبش انقالبی ای!!
درصفحه  624نويسنده مدعی است که ":می ديدم که درجنبش شوروشوق مبارزه انقالبی روزتاروزته
می کشد ،روح ليبراليزم وانارشيسم درجنبش بيداد می کند."....
دراين مورد واقعيت چنين بود که :ھرقدر»امال« درمنجالب اپورتونيسم ورويزيونيسم وتوطئه گری
وتخريبکاری عليه جنبش انقالبی پرولتری کشوربيشترغرق می شد بھمان اندازه فاصله بخشھای
اصولی جنبش ازآن زياد می گرديد .زيرا ھمه اين بخشھا مواضع ونظريات» امال« رابه نقد می کشيدند.
وبرخالف ادعای نويسنده ھرقدرخط اصولی انقالبی پرولتری درجنبش روشن ترو تثبيت ترمی گرديد
وازاستحکام برخوردارمی شد ،روح ليبراليزم وانارشيسم وديگرانحرافات ازجنبش انقالبی پرولتری
زدوده می شد .وبايد گفت که به رويت اسناد ازاوايل سال  1362خورشيدی ببعد سازمان پيکاربرای
نجات افغانستان ودو -سه بخش ديگرازجنبش انقالبی پرولتری کشورباطرد انواع خطوط انحرافی
اپورتونيستی ورويزيونيستی ،به لحاظ ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی تاحد زيادی راه تکامل را می
پيمودند .ورنه نويسنده و»امال« وسايرگروه ھای اپورتونيستی ورويزيونيستی مختلف عزم براين کرده
بودند که جنبش انقالبی پرولتری کشوررا درلجنزارانواع اپورتونيسم و رويزيونيسم وتسليم طلبی ملی
وطبقات دفن کنند.
نويسنده درصفحه  633درباره تشکيل »امال« وانتشارجريده »جرقه« مطالبی را به نشررسانده است که
عاری ازواقعيت است.
قبل ازتشکيل»امال«رھبر»ساوو«)نويسنده( بادونفرديگرمتحداوازگروه ھای ديگرو"سازمان پيکاربرای
نجات افغانستان" نيزدعوت نمودند تا درمذاکرات ومباحثات برای » اتحاد « شرکت کند که بازھم به
علت انحرافات ايدئولوژيک سياسی ومواضع ونقطه نظرات انحرافی سه جناح ديگرامکان ادامه بحث
ايدئولوژيک سياسی وھمکاری سياسی برای سازمان پيکاربرای نجات افغانستان بآانھا منتفی گرديد.
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ودراين مذاکرات ومباحثات ازھمه مھمتراين موضوع بود که سه جھت ديگرانديشه مائوتسه دون
ويامائوئيسم رامنحيث مرحله تکاملی مارکسيسم -لنينيسم قبول نداشتند .که برعالوه اختالفات اصولی
ديگراين مسئله اختالف عمده ايدئولوژيک سياسی رابين ما وسه جھت ديگرتشکيل می داد .ونويسنده
درتمام نشستھا بانماينده ھای سازمان پيکاربرای نجات افغانستان باسفسطه گوئی وبااين استدالل بی بنياد
که ھنوزنتوانسته است سطح آگاھی خودراازعلم انقالب چنان ارتقاء دھد که بتواند درک کند که
»مائوئيسم" مرحله تکاملی مارکسيسم  -لنيسم است .ھمچنان اوحاضرنه شد تا اشتباھات وانحرافات
ايدئولوژيک سياسی جدی ديگرش رانيزبپذيرد.
قرارادعای نويسنده بعد ازانحالل سازمان جوانان مترقی خودش دررھبری يک گروه سياسی قرارداشته
است .اين گروه باھمان انحراف سنتريستی درتشکيل " ساما" سھيم بود .بعد ازجداشدن از"ساما" درسال
 1359باھمين ديد سنتريستی» سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی) ساوو(« راتشکيل داد .او درھمان
وقت نوشته ای را تحت عنوان» نيازمبرم جنبش« انتشارداد ،که توھمات وانحرافات نويسنده دربارۀ
رويزيونيسم مدرن دراين نوشته نيزآشکاربود.
طورمثال :درصفحه  46نوشته » نيازمبرم جنبش« می خوانيم ".مادرخالل دودھه اخيرناظروشاھد
اين حقيقت بوديم که نبردايدئولوژيک  -سياسی دوجھان بزرگ مارکسيستی چين وشوروی
چطورپيروزی مارکسيسم -لنينيسم واقعی رابررويزيونيسم معاصرمسجل ساخت وچطورنقاب
سوسياليسم علمی راازچھره سوسيال امپرياليسم روس بدورانداخت .اينکه احزاب مارکسيستی -لنينيستی
جھان وبرخورد به اين حقيقت دردوجھت مخالف ازھم قرارگرفتند واصطالح ترند چين وترند شوروی
معمول زمان گشت خودبازتاب واقعيتی است که برخالف اراده افراد دراذھان نفوذکرده است".
مقاله تحت عنوان »نيازمبرم جنبش« توسط نويسنده زمانی که رھبر" ساوو" بوده دراوايل سال 1359
خورشيدی)1980ميالدی( به نشررسيده است؛ ليکن اومی نويسد که" :ما درخالل دودھه
اخيرناظروشاھد حقيقت نبرد ايدئولوژيک -سياسی دوجھان بزرگ مارکسيستی چين وشوروی بوديم".
درحاليکه وضعيت درجنبش بين المللی کمونيستی ودراردوگاه سوسياليستی ازاين قراربود که :بعد
ازسال  1964 -1963که ديگرحزب کمونيست چين ،رويزيونيسم حزب کمونيست اتحاد شوروی
راغيرقابل اصالح و برگشت ناپذيردانست ومبارزه ايدئولوژيک -سياسی علنی راعليه رھبران حزب
ودولت شوروی درسطح جھان آغازنموده وبطوروسيع رويزيونيسم وسوسيال امپرياليسم آنھا وبلوک
شرق تحت رھبری آنھا را افشا کرد .ولی نويسنده دراينجا درسال  1980ميالدی صحبت از» درخالل
دودھه « و»دوجھان بزرگ مارکسيستی« دارد! درحاليکه بعد ازسال  1956ميالدی که رھبران حزب
کمونيست اتحاد شوروی به پرتگاه رويزيونيسم مدرن افتادند وبعد ازآن حزب کمونيست اتحاد شوروی
به حزبی رويزيونيستی ودولت سوسياليستی به دولت سرمايه داری دولتی وسوسيال امپرياليستی
تغييرماھيت داد .وبه ھمين ترتيب بعد ازسال  1976که رويزيونيستھای »سه جھانی« قدرت حزبی
ودولتی رادرچين تصرف کردند؛ بعد ازآن چگونه ممکن است که بتوان صحبت از» حقيقت نبرد
مارکسيسم -لنينيسم درچين عليه رويزيونيسم مدرن دراتحاد شوروی وجھان بزرگ مارکسيستی چين
نمود!
موضوع ديگراينکه نويسنده  ،صحبت از"برخورد احزاب مارکسيستی -لنينيستی جھان به اين حقيقت
دردوجھت مخالف ازھمديگرواصطالح ترند چين وترند شوروی دارد" .درحاليکه بعد ازسال 1964
وحتی قبل ازآن)که درمباحث آينده دراين نوشته به تفصيل روی آن صحبت خواھد شد( احزاب
کمونيست ودولت ھای سوسياليستی)درآن وقت عمدتا ً چين وآلبانی( درمبارزه ايدئولوژيک سياسی
شديدی عليه رويزيونيسم مدرن وسوسيال امپرياليسم شوروی قرارگرفتند وماھيت وچھره رويزيونيسم
مدرن رادرسطح جھان افشاکردند .بعد ازآن موضوع موجوديت دو)»ترند« چين و»ترند« شوروی(
درجھان راسنتريستھا ورويزيونيستھا به منظوراستتارچھره رويزيونيسم مدرن وسوسيال امپرياليسم
واغوای خلقھای جھان دراين زمينه اختراع کردند.
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درصفحه  54نوشته » نيازمبرم جنبش« می خوانيم ":اگرازحاشيه انصاف قضاوت گردد ،کشورھای
بزرگ سوسياليستی درلوای دولتھای موجوده خود به بن بست ھای سود جويانه مليتاريستی
وولنتاريستی سرگرم اند" ) ازجريده" رستاخيز" شماره اول  -دوردوم 15 -اسد  1373خورشيدی(.
مالحظه می شود که نويسنده برمبنای نظريات ومواضع انحرافی قبلی اش دراينجا درسال 1980
ميالدی بازھم صحبت ازکشورھای بزرگ سوسياليستی درجھان دارد .کدام کشورھای يزرگ
سوسياليستی؟! درحاليکه بعد ازسال  1976ديگردولت ويادولتھای سوسياليستی درجھان وجود نداشتند.
درصفحه  634نويسنده مدعی است که ":جرقه" ارگان تئوريک -سياسی»امال« به نشرآغازنمود.
مبالغه نيست که جنبش انقالبی کشوررا تکان داد ومبارزه ايدئولوژيک حادرا شاھد گرديد ....وجنبش
انقالبی بيک پيچ ديگرداخل شد."...
نويسنده بازھم مدعی است که»جرقه« باماھيت ايدئولوژيک سياسی مشخص آن يعنی نشرانديشه ھای
انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی و توطئه گری وتخريبکاری عليه بخشھای اصولی جنبش انقالبی
پرولتری) م ل ا( کشورگويا جنبش انقالبی کشورراتکان داده ومبارزه ايدئولوژيک راحادکرده است.
درحاليکه انتشار»جرقه« مروج ومبلغ ھمان خطوط انحرافی ای بود که تشکيل دھندگان »امال« ازآن
پيروی می کردند .ازاينکه نويسنده مدعی است که" مبارزه ايدئولوژيک حادگرديد" بلی! مبارزه اصولی
وانقالبی عليه خط اپورتونيستی ورويزيونيستی درجنبش انقالبی پرولتری منجمله عليه »امال« تشديد
شد ومحتويات »جرقه« را موردنقد قرارمی دادند .تاکه ماھيت اصلی جرقه رابدرستی افشاکردند وجرقه
مانند گردانندگان اش درسراشيب سقوط قرارگرفت وازنشربازماند .ازاينکه نويسنده مدعی است که
»جنبش انقالبی بيک پيچ ديگرداخل شد«؛ بنظرما اين»ساوو-امال« بود که دريک مرحله انحرافی
ديگرداخل شد وماھيت غيرپرولتری اش بيش ازپيش برمال شد وسيرقھقرائی اش تسريع گرديد.
درصفحه  640چنين می نويسد ":يک عضو"امال" کيسه اشرا ازپول امال پرنمود .دکان تجارتی باز
ويکی دوعراده موتررابکارانداخت".
درمورد فوق نويسنده ازيکطرف حاضرنمی شود اين عضو" امال" رامعرفی کند ،که ازپول سازمان
صاحب ثروت شده وازطرف ديگراودرصفحاتی ازھمين نوشته اش ازتنگدستی وعسرت شرايط مالی
درپشاورواسالم آباد) پاکستان( درطی سالھا تذکراتی داده است .اومدعی است تمام اين سالھارا تنھا
ازطريق کمک دوستان گذرانده اند .ھمچنان اوتذکرمی دھد که پيشنھاد کمک مالی يک عضو"ساوو" را
که" ان جی او" ای بنام سازمان بازکرده بود وکمکھای نسبتا ً زيادی را ھم ازمنابع خارجی جلب کرده
وازاين طريق صاحب سرمايه ھم شده است ،نپذيرفته است .اما دفعتا ً اين مبلغ پول ازکجا شد که
بعدازتکافوی مصارف اعضای" امال" ،حتی يک عضو آن توانست مبلغ نسبتا ً کالنی رادستبردزده
وکيسه خالی اشرا ازپول »امال« چنان پرکند که بتواند دکان تجارتی بازکند ويکی دوعراده موترھم
بکاراندازد!
درصفحه  646می خوانيم ....":روزتاروزمعلوم شد که از"سازمانھا" و"گروه ھا" فقط نام ويگان شايعه
پراکنی خاص بجامانده وآثارمحفل بازی ھای روشنفکری خرده بورژوازی شان ھم درمحاق آمده است.
برداشت اين بود که اين "سازمانھا" رازنگ زده وبيک صيغل انقالبی نيازدارند."...
مرحبا به اين پرروئی! درحاليکه بعدازسا ل  1362بامبارزه قاطع ايدئولوژيک سياسی برمبنای
مارکسيسم -لنينيسم -انديشه مائوتسه دون خطوط انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی از"سازمان
پيکاربرای نجات افغانستان" طردگرديد وھمچنين بخشھای اصولی معتقد به)م ل ا( ازخط
انحرافی"ساما" گسست کردند وباين ترتيب خط اصولی درجنبش انقالبی پرولتری کشورروشن گرديده
وتثبيت شد .البته ھنوزشرايط برای وحدت ديالکتيکی ايدئولوژيک سياسی اين بخشھا آماده نگرديد.
وازجمله خطوط انحرافی ای که درجنبش بطورھمه جانبه افشا وطرد گرديد يکی ھم خط سنتريستی
ورويزيونيستی »امال -ساوو« بود .دراينجا ازنويسنده سوأل می کنم که :اووشرکايش باچه خط فکری
وسياسی ای می خواستند جنبش انقالبی پرولتری را باصطالح صيغل دھند! آيا ازديد منطق ديالکتيک
ماترياليستی ممکن است که بقول نويسنده سازمانھای»زنگ زده « را بتوان با سالح زنگ زده وپوسيده
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اپورتونيسم ورويزيونيسم ،صيغل داد؟ اين امرازمحاالت بوده واين ادعا ھم ازھذيان گوئی ھای نويسنده
است.
درصفحه  687نويسنده چنين تصويری ازخودارايه می دھد ":من خود به راه ورسم بنيانگزاران
سوسياليسم علمی باوردارم ،اگرمھردگماتيزم بخورم باکی ندارم .مھرسنتريستی خوردم بازھم بمبارزه
خودادامه دادم."...
نويسنده مدعی است که" به راه رسم بنيان گذاران سوسياليسم علمی باوردارد" ،درحاليکه مارکس
علم انقالب راکشف کرد واحکام پايه ای آنراپی ريخت؛ لنين آنرابسطح بسطح ديگری تکامل داد؛ ومائو
مجدداً آنرابه سطح باالتری ارتقاء داد .وتا امروز" مائوئيسم" عالی ترين قلۀ تکامل مارکسيسم -لنينيسم
است .بعبارت ديگرھمه کمونيستھای انقالبی جھان علم انقالب خودرا مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم می
نامند .اما نويسنده اين مرحله تکاملی علم انقالب راقبول نداشته ومدعی است که مارکسيست انقالبی
است.
مائوتسه دون خدمات تعيين کنندۀ را به علم انقالب پرولتاريائی ،مارکسيسم ،لنينيسم انجام داده است.
"بدون دفاع ازمارکسيسم  -لنينيسم -مائوئيسم وتکيه برآن نميتوان بررويزيونيسم ،امپرياليسم وبطورکلی
ارتجاع غلبه کرد .بزرگ ترين خدمات مائوتسه دون به مارکسيسم -لنينيسم " تئوری ادامه انقالب تحت
ديکتاتوری پرولتاريا" است .تحليل پايه ای اين تئوری ازمسئله گذاربه کمونيسم ونيزمتدولوژی پايه ای
که راھنمای اين تحليل است کاربردی جھانشمول دارد .مائوتسه دون انقالب فرھنگی پرولتاريائی
رادرچين موفقانه رھبری کرد .تجربه اين انقالب يکی ازدست آوردھای بزرگ پرولتاريای جھان است.
اين انقالب تارسيدن به کمونيسم ادامه می يابد .شالوده فلسفی مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم ،ماترياليسم
ديالکتيک است .م ل م شکست ناپذيراست .چراکه حقيقت است .اين حقيقت علمی بارباربه ثبوت رسيده
است؛ ولی نويسنده باادعای بلند باال مبنی بر»اعتقاد« به "مارکسيسم -لنينيسم" اين حقيقت رانمی پذيرد.
درصفحه  693نويسنده ازجريان سفرش به آلمان وصحبت درمحفل عالقه مندانش چنين می گويد":
وقتی درمحفلی کلمات اخيرم را اداکردم يکی ازرفقا باشورخاص خودش گفت :روحت شاد فالنی ،که
پس ازساليان درازدراين کشورآلمان بين رفقای افغانی باصراحت ازمارکسيسم -لنينيسم وکمونيسم علمی
سخن برزبان آوردی."....
چه» عيسا مسيح« ای که درطی بيش ازچھل سال دودفعه يکباردرپاکستان وبارديگردرجرمنی» روح
بيداری« را برجنبش کمونيستی افغانستان» دميده « است؟! ازاينکه نويسنده ازطرف يکی ازرفقای ھم
فکروھم نظرش وياازعالقنمدانش درآلمان مورد تحسين قرارگرفته؛ جای ھيچ تعجبی نيست واين ادعای
اوواقعيت دارد ودرست است .ولی بادرنظرداشت خط ايدئولوژيک سياسی وانحرافات اپورتونيستی
ورويزيونيستی وی ،ممکن نيست که نويسنده ازجانب کمونيست انقالبی ای ازافغانستان ويا ازکشورھای
ديگرمورد تحسين وتائيد قرارگرفته باشد ويا درآينده قراربگيرد.
درصفحه  700نويسنده چنين ابرازنظرمی نمايد ":جنبش روشنفکری خرده بورژوازی ،باادعای جنبش
انقالبی پرولتری ،که باخواندن چند جلد کتاب ،رساله يامجله ،عده ای ازروشنفکران باايده ھای انقالبی
آشنا وجلب شدند ،پيش ازآنکه جنبش کارگری سربلند کند وخواسته ھای اقتصادی اشرا مطرح نمايد ،به
خيزوجست افتاد .ازآنجا که تئوری انقالبی طورسيستيماتيک درروح جنبش نفوذ نکرده وازسه جزء
وسه منبع مارکسيسم -لنينيسم برداشت حداقل دانش علمی فراھم نيامده بود ،که بتواند رھنمای جنبش
انقالبی گردد وانقالبی ھای حرفه ای رابلند بکشد ،لذا ازھمان آغازدرداربست محفل بازی وخرده
کاريھا مشغول فضل فروشی وبحث ھای مدرسی بود .کارگران کارگاه ھا محدود ومعدود کشورھم
ازدھات وقصباتی که نزديک به آن کوی وبرزن کارگری بودند ،گردھم آمدند ،ھنوزازعاليق دھاتی
خود نبريده  ،درشکل دھقان ياپيشه وريک پای شان به ده وپای ديگرشان به شھر ،ازحب مالکيت
شخصی بروسايل توليد جدا نشده بودند."....
نويسنده دراين نوشته طوالنی اش چندين باراين مطلب رابيان کرده است که :جنبش دموکراتيک نوين
يک جنبش روشنفکری خرده بورژوازی بوده است .وبالعکس چندبارھم آنرا جنبش انقالبی پرولتری
خوانده است.البته اينھم ريشه دراپورتونيسم نويسنده داردکه ازموضوعی تاموضوعی تغييرفکرونظرمی
30

دھد .درحاليکه "جريان دموکراتيک نوين" که توسط "سازمان جوانان مترقی" رھبری می شد ،خط
رھبری کنندۀ آن )مارکسيسم -لنينيسم -انديشه مائوتسه دون( بود .ومبارزات روشنفکران وتوده ھای
مردم) تا آن وقت عمدتا ً توده ھای شھری( براساس ھمين ايدئولوژی وسياست رھبری می شد .واينکه
سازمان جوانان مترقی ازچه محافل وافرادی متشکل بود وآنھا دارای چه نوع خطوط انحرافی بودند،
نيزمشخص بود .که بعد ازانحالل سازمان جوانان مترقی وفروپاشی جريان دموکراتيک نوين ماھيت
انحرافات ھرمحفل وگروه وشخص بيش ازپيش آشکارگرديد .وھم اينکه سازمان جوانان مترقی
وجريان دموکراتيک نوين درکارزارمبارزه طبقاتی دارای چه اشتباھات وانحرافاتی بوده اند بارھا
مورد نقد و بررسی قرارگرفته است .ولی تا روزانحالل سازمان گروه) اکرم ياری( دراين سازمان
موجود بود که دردفاع ازخط ) م ل ا( قرارداشت .ولی کالً اين جنبش پرولتری وجريان مترقی تحت
رھبری اشرا »،جنبش روشنفکری خرده بورژوازی« خواندن غيراصولی وانحرافی است .وتحليل ھا
وارزيابی ھای نويسنده ازاين جنبش وجريان تحت رھبری آن کامالً به شيوۀ اپورتونيستی صورت
گرفته است .و ذھنی گری وبرخورد دگماتيستی ونھيليسم نيزدرسراپای اين نوشته بوضوح آشکاراست.
نويسنده نظردارد که :روشنفکران انقالبی)سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين تحت
رھبری اش -توضيح ازمن است( که با ايده ھای انقالبی آشنا شده بودند ،قبل ازآنکه جنبش کارگری
سربلند کند وخواسته ھای اقتصادی اش رامطرح نمايد ،به خيزوجست افتادند .دراينجا نويسنده چنين
نظروعقيده دارد که درنيمه دوم دھه چھل شمسی زمانی سازمان جوانان مترقی فعاليتھای علنی اش را
آغازکرد ،چون ھنوزجنبش خودبخودی کارگری)جنبش ترديونيونيستی( درکشوربوجود نيامده بود
وخواسته ھای اقتصادی اشرا مطرح نکرده بود؛ ازينروروشنفکرانی که به علم انقالب پرولتری ) م ل
ا( آگاھی وعقيده پيداکرده بودند ،نبايد به حرکت آغازمی کردند و مبارزه طبقاتی راشروع می نمودند.
اين روشنفکران بايد انتظارمی کشيدند تا جنبش خود بخودی طبقه کارربوجود می آمد وسيرتکوين
طبيعی اشراطی می کردوبگونه خودبخودی خواسته ھای صنفی واقتصادی اش را مطرح می نمود؛ بعد
ازآن روشنفکران انقالبی فعاليت ھای خودراآغازمی کردند ودربين کارگران می رفتند وبه آنھا آگاھی
سياسی می دادند .دراينجا نويسنده به جنبش خودبخودی طبقه کارگروتوده ھای خلق درجامعه
بيشتراھميت می دھد تا جنبش انقالبی که ملھم ازانديشه ھای پرولتری باشد .درحاليکه روشنفکران
انقالبی اين ايده ھارادربين طبقه کارگرمی برند ،تا طبقه کارگربا دستيابی به اين علم مبارزه اش
رادرپرتوآگاھی سياسی انقالبی به پيش برد وايده ھای انقالبی درپروسه مبارزه انقالبی ماديت يابد.
درحاليکه سه  -چھارسال قبل ازآن جريان رويزيونيستی حزب » دموکراتيک خلق« اعالم موجوديت
کرده بود وبا اشاعه وترويج ايده ھای ضدانقالبی)رويزيونيسم خروشچفی( اذھان وافکارطبقه
کارگروروشنفکران وتوده ھای خلق رامغشوش ومسموم می کرد .اين نظرنويسنده جزاکونوميسم
واپورتونيسم چيزديگری نيست .وازجانبی ھم رھا کردن طبقه کارگروتوده ھای خلق زحمتکش
درزيرنفوذ انديشه ھای بورژوازی ورويزيونيستھای مدرن بود .درشرايط افغانستان که جنبش انقالبی
پرولتری قبل ازجنبش خودبخودی طبقه کارگرعرض وجود کرده وبه انتقال انديشه ھای انقالبی
پرولتری دربين توده ھای خلق زحمتکش منجمله طبقه کارگرآغازکرده بود؛ آيا حرکتی خالف احکام
واصول مارکسيسم -لننيسم ومنافع طبقه کارگرکشورانجام داده بود؟ کجای اين حرکت خالف نظريه
ھای ھای مارکس ولنين بوده است؟ آيا اين روشنفکران که فعاليتھای مبارزاتی شانراقبل ازبوجود آمدن
جنبش خودبخودی طبقه کارگرآغازکرده بودند ،چه چيزی را خالف تکامل جنبش و سيرتکوين حرکت
توده ھا انجام داده اند؟ درحاليکه " طبقه کارگرباقوای خود منحصراً ميتواند آگاھی ترديونيونيستی
حاصل نمايد ،يعنی اعتقاد حاصل کند که بايد تشکيل اتحاديه بدھد ،برضد کارفرمايان مبارزه کند ودولت
رامجبوربه صدورقوانينی بنمايد که برای کارگران الزم است وغيره .ھمچنين آموزش تئوريک سوسيال
دموکراسی کامالً مستقل ازرشد خودبخودی جنبش کارگری وبمثابه نتيجۀ طبيعی وناگزيرتکامل فکری
انقالبی سوسياليست بوجود آمده است) لنين( ".واين ايده ھای انقالبی سوسياليستی بايد ازبيرون توسط
ھمين روشنفکران انقالبی بداخل طبقه کارگربرده می شد وبرده شود .وانتظارروشنفکران انقالبی درآن
زمان تااينکه طبقه کارگرجنبش خودبخودی خودرا آغازکند؛ خودرھا کردن طبقه کارگردرزيرنفوذ
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انديشه ھای بورژوازی ومذھبی بود .واحيانا ً درصورت مساعدت شرايط درکشور) قبل ازآنکه
"سازمان جوانان مترقی" بفعاليت آغازنمايد( وکارگران ميتوانستند تشکيل اتحاديه بدھند ،بازھم ھمان
اتحاديه ھادرزيرنفوذ رويزيونيستھای خروشچفی وسايرافکاربورژوازی قرارمی گرفتند  .که بزرگترين
ضربه به جنبش طبقه کارگرکشوردرآن زمان بود.نويسنده دانسته ويا ندانسته ميخواست )می خواھد( که
اول کارگران را باطرح خواسته ھای اقتصادی ورفاھی وتمايالت خودبخودی ترديدنيونيسم مصروف
ساخته وآنھارا درزيرسلطه افکاربورژوازی قراردھد .وانتظارروشنفکران انقالبی تارشد جنبش
خودبخودی طبقه کارگر ،مبارزه اقتصادی کارگران باسياست بورژوازی ومذھبی وامثال آن وابسته
ميکرد .وچون زمينه اثرات ايدئولوژی بورژوازی وفئودالی درجامعه مھيابود؛ لذا طبقه کارگربآسانی
بجانب آنھا کشيده می شد .واگردرجامعه شرايطی بوجودآيد که قبل ازآنکه طبقه کارگرمبارزه اقتصادی
اشرا آغازکند وبطورخود انگيخته مطالبات خودرادربرابرکارفرمايان ودولت مطرح نمايد؛ آگاھی
سياسی طبقاتی به طبقه کارگرانتقال يابد و طبقه کارگربه آگاھی سياسی دست يافته ومبارزه سياسی
راعليه دولت آغازکند خود گامی پيشرفته تردرجنبش طبقه کارگرمحسوب می شود .البته طبقه
کارگرمی تواندخواستھا ومطالبات اقتصادی اشرامطرح کند؛ ليکن اين مبارزه رامانند جزئی دربرابرکل
تابع مبارزۀ انقالبی درراه آزادی وسوسياليسم به پيش می برد .نويسنده بااين نظرميخواست ويامی
خواھند بجای به جلو راندن طبقه کارگروطرح مطالبات سياسی اش ومبارزه عليه دولت اورا دربند
مبارزه اقتصادی واتحاديه وی برای مدتھا اسيرنمايد .واين نظرخوداکونوميسم وپيروی ازسياست
اپورتونيستی دربرابرسياسی کردن جنبش طبقه کارگراست .درحاليکه تبليغات سياسی دربين طبقه
کارگرروح فعاليت انقالبی آنراپرورش می دھد وھرقدراين عمل زودتروبيشترانجام شود بھمان پيمانه
درارتقای سطح آگاھی طبقاتی کارگران ودميدن روح انقالبی برآنھا کمک می کند .وھرقدراين عمل
عمداً)طبق نظرنويسنده( به تعويق انداخته شود ،بھمان اندازه طبقه کارگرراعقب نگھميدارد.
درافغانستان دردھه چھل شمسی بود که طبقه کارگرباتاثيرپذيری ازفضای سياسی بوجودآمده درجامعه
يعنی فعاليتھای سياسی فعالين جنبش انقالبی پرولتری وجنبش دموکراتيک نوين اقدام به تظاھرات
واعتصابات کرد .وقبل ازآن چنين تظاھراتی کمتراتفاق افتاده بود شايد يکی دومورد .درآن زمان
روشنفکران انقالبی ومترقی فعاليتھای سياسی دربين روشنفکران پوھنتون ومکاتب ،تھيدستان شھری،
کارگران کارخانه ھا وبخشھای ازدھقانان درروستاھا آغازکردند.ازطرفی ھم درافغانستان بحيث
کشوری نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ،رشد بورژوازی تاآنزمان محدود وطبقه کارگرھم به لحاظ کمی
اندک بود .ودراين کشورھا امپرياليسم بقايای فئوداليسم راحفظ کرده وازرشد سرمايه دارانه مانند
کشورھای سرمايه داری پيشرفته جلوگيری می کند .پس باين صورت بنابرنظرنويسنده؛ روشنفکران
بايد جنبش رابه تعويق می انداختند تاروابط توليدی سرمايه داری درکشوربوجود می آمد ودھقان
اززمين رانده شده وبه لشکرنيروی کارگران مزدورمبدل شده ونيروی کاربه کاالتبديل شده وارزش
اضافی توليد می کرد وازطرف سرمايه دارخريداری می شد .باين صورت دھقان ازتمام مناسبات و
پيوندھا وعاليق اش ازروستا رھا می گرديد .درآن صورت طبقه کارگرتشکيل اتحاديه می داد
وبطورخود بخودی مبارزه اقتصادی راآغازمی کرد؛ بعد بنابرتفکرونظريه نويسنده روشنفکران انقالبی
به »مبارزه اقتصادی کارگران جنبه سياسی می دادند!« درحاليکه درھيچ کجای متون انقالبی چنين
چيزی قيد نشده است .لنين ميگويد" :شعورسياسی طبقاتی را فقط ازبيرون ،يعنی ازبيرون مبارزه
اقتصادی وازبيرون مدارمناسبات کارگران باکارفرمايان ميتوان برای کارگرآورد .رشته ای که اين
دانش رافقط ازآن ميتوان تحصيل نمود رشتۀ مناسبات تمام طبقات وقشرھا بادولت وحکومت ورشتۀ
ارتباط متقابل بين تمام طبقات می باشد ....برای اينکه به کارگران دانش سياسی داده شود ،سوسيال
دموکراتھا بايد ميان کليۀ طبقات اھالی بروند وبايد دستجات ارتش خودرا بتمام اطراف روانه سازند«.
ھمچنين مارکس ولنين ھرگزنگفته اندکه روشنفکران انقالبی انتظاربکشند تا جنبش"تريديونيونيستی"
طبقه کارگربوجودآيد ومطالبات وخواستھای اقتصادی اش رامطرح کند وبعد آنھا دربين طبقه
کارگربروند وبه آن آگاھی سياسی بدھند!
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درافغانستان تا دھه چھل شمسی بنابرساختاراقتصادی اجتماعی جامعه طبقه کارگربه لحاظ کمی اندک
بود و تحت سلطه رژيم سلطنت استبدادی واختناق حاکم برجامعه ،نتوانست تشکيل اتحاديه دھد وخواسته
ھا ومطالبات اقتصادی ورفاھی اش رادربرابرکارفرمايان ودولت مطرح کند .ولی بعد ازنيمه دوم دھه
چھل خورشيدی وآغازفعاليتھای سياسی علنی سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين ورشد
ورونق آن دربين جامعه؛ انديشه ھای انقالبی ومترقی نه تنھا برکتله ھای محصلين ومتعلمين که تاحدی
برطبقه کارگرکشوروسايراقشارزحمتکش شھری ھم اثرگذاشت وتحرکی درآنھا ايجاد شد .حتی درھمان
اولين تظاھرات محصلين ومتعلمين که تحت رھبری جريان دموکراتيک نوين صورت گرفت؛
روشنفکران اين تظاھرات ضد دولتی را دردرون فابريکه ھا ومراکزکارگری ھدايت کردند ودرآن
سخنرانی ھا نمودند وافشاگری سياسی کردند .بعد ازآن بود که درچند کارخانه کارگران دست به
تظاھرات واعتصابات زدند .وديده می شد که درحرکت ھای خود بخودی کارگران عالوه برھمان روح
آگاھی نطفه ای وابتدائی تا حدی آگاھی سياسی ھم رسوخ کرده بود .اگرچه طبقه کارگردرآن مدت کم
مسايل راکماکان درک نمی کرد؛ ولی درسطحی روح آگاھی سياسی برآن دميده بود .وتبليغات سياسی
وسخنرانيھای کدرھا و فعالين سازمان جوانان مترقی وجنبش دموکراتيک نوين برآنھا موثرواقع شده
ودرروشنائی آن خوبترمی توانستند مطالبات وخواستھای سياسی وبه تبعيت ازآن خواستھای اقتصادی
شانرامطرح کنند .بقول لنين "تاريخ تمام کشورھا گواھی می دھد که طبقه کارگرباقوای خود منحصراً
ميتواند آگاھی ترديونيونيستی حاصل کند ،يعنی اعتقادحاصل کند که تشکيل اتحاديه بدھد ،برضد
کارفرمايان مبارزه کند ودولت رامجبوربه صدورقوانينی بنمايد که برای کارگران الزم است" .ولی
تاآنزمان طبقه کارگرافغاستان حتی به آن حد ازآگاھی ھم نرسيده بود .اما ديده شد که درھمان روزاول
ماه می  1347که روشنفکران جريان دموکراتيک نوين درفابريکه حجاری ونجاری وفابريکه جنگلک
رفتند وبا سردادن شعار"مرگ برارتجاع وامپرياليسم" اين روزرا تجليل کردند .وبه کارگران توضيح
دادند که عامل ھمه بدبختيھای شماوسايرزحمتکشان کشورھمين نظام حاکم حافظ منافع طبقات فئودال
وتاجران دالل وامپرياليسم وسوسيال امپرياليسم است .وبخشھای ازکارگران اين کارخانه ھا ھمان
شعارھاراھمراھی کردند .واين اولين باری بود که چنين شعاری به گوش کارگران طنين انداخت وآنھا
آنرا تکرارمی کردند.اين درموردش به لحاظ عملی اولين گام درجھت بيدارسازی طبقه کارگربود.
آغازدوران فعاليتھای مبارزاتی سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين ونشرجريده "شعله
جاويد" درموردش آغازدوران اشاعه فرھنگ نوين انقالبی دربرابرفرھنگ مسلط طبقات ارتجاعی
حاکم وفرھنگ سوسيال امپرياليستی ورويزيونيسم مدرن ،درجامعه بود.ولی نويسنده جنبش دموکراتيک
نوين را ،جنبش خودبخودی می خواند ومدعی است که ھنوزتئوری انقالبی درروح جنبش نفوذ نکرده
بود؛ پس آن تئوريھای انقالبی وتحليل ھای سياسی وتبليغات سياسی ومبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه
رويزيونيسم خروشچفی وسوسيال امپرياليسم شوروی که ازطريق نشريه " شعله جاويد" وازطريق
اجتماعات وميتينگھا ،چگونه وتوسط کيھا مطرح می شد؟ آيا ھمه آن فعاليتھا ی سياسی وبلند کردن
شعارھای سياسی مترقی وانقالبی بطورخودجوش صورت می گرفت؟! پس بنابربرداشت نويسنده آن
خطابه ھای مھيج وبعضا ً »آتشين« اعضای سازمان جوانان مترقی وجريان ديموکراتيک نوين به »ھوا
پف« می شده است؟ درحاليکه برخالف ادعای بی اساس وخودغرضانه نويسنده که نسبت به آن جنبش
وخط رھبری آن داشت ودارد؛ جنبش دموکراتيک نوين تحت رھبری سازمان جوانان مترقی درترويج
وتبليغ فرھنگ نوين انقالبی درجامعه تاحد توانش خدمت کرد وزمينه رابرای پرورش يک نسل انقالبی
معتقد به ) م ل م( آماده ساخت .ورنه اتخاذ شيوه انحرافی اپورتونيستی نويسنده وھمفکرانش ووجود
باندھای رويزيونيستی خلقی پرچمی )که ازحمايت جناحی ازدولت برخورداربودند ونفوذ وسلطه
اقتصادی وسياسی ونظامی اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی بردولت وحکومت( وسايرگروه ھای
رويزيونيستی نيززمينه رابرای آنھاميسرمی ساخت تادرفابريکھا وکارخانه ھا ودربين سايرتوده ھای
زحمتکش نفوذ گسترده کنند واذھان آنھا را به انجماد وانحراف کشانده وباايده ھای اکونوميستی
ورويزيونيستی مسموم کنند.
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خودجوش خواندن پنج سال فعاليتھای انقالبی ومترقی روشنفکران تحت رھبری سازمان جوانان مترقی
وجريان وسيع توده ای "شعله جاويد" ومبارزه گسترده ايدئولوژيک سياسی عليه رويزيونيسم
خروشچفی واشاعه انديشه ھای دموکراتيک نوين درسطح جامعه را ،جنبش خرده بورژوازی محض
خواندن وناديده گرفتن آن ھمه جھات مثبت آن) درحاليکه جنبه ھای منفی فروانی ھم داشت(؛ خود نه
تنھا نھيليسم محض وانکارازحقيقت است که درموردش حماقت سياسی ھم ھست.
درآن زمان باآغازجنبش انقالبی پرولتری)م ل ا(درکشور ،روشنفکران مترقی درخارج کشورنيزتحت
تاثيرانقالب فرھنگی پرولتاريائی درچين ،مبارزه مترقی راآغازوتاچندين سال ادامه دادند .ونشرھمان
 11شماره" شعله جاويد" وبعد ھا پخش آثارانقالبی خاصتا ً آثارمائوتسه دون دربين روشنفکران جامعه
اثرات روشنگرانۀ رادرجامعه بجا گذاشت وروشنفکران مردمی زيادی به عرصه آموزش فرھنگ
مترقی ومبارزه انقالبی ومترقی کشيده شدند .ولی آنچه که درآن زمان وشرايط تاحدی عامل ذھنی
درجامعه محسوب می شد يعنی سازمان جوانان مترقی کماکان ازادای رسالت تاريخی ووظيفه انقالبی
اش عاجزماند .درعمل ديده شد که اکثريت رھبران آن نتوانستند خودراازھاله انحرافات گوناگون
درسازمان بيرون کشيده وباطرد انديشه ھای اپورتونيستی درپرتومارکسيسم انقالبی خط انقالبی
پرولتری را استحکام بخشيده وجنبش توده ای دموکراتيک نوين رادرجھت پيشبرد اھداف انقالبی اش
درجامعه بگونه درست واصولی رھبری نمايند .درحاليکه درآن وقت کتله ھای وسيعی ازروشنفکران
مترقی مردمی وتوده ھای شھری وبخشھای ازطبقه کارگروحتی بخشھای ازدھقانان به جنب وجوش
آمده بودند وزمينه پذيرش انديشه ھای انقالبی پرولتری بيش ازھرزمانی درجامعه آماده شده بود ،که
باسمت وسو دادن آن مبارزات ميشد که جنبش انقالبی را تکامل وتوسعه داد .ولی عکس آن؛ رھبران
سازمان جوانان مترقی و"شعله جاويد" ضعف نشان داده و راه عقب نشينی را احتيارکرده وبجای
پيشبرد مبارزه ايدئولوژيک سياسی برمبنای )م ل ا(  ،انحالل سازمان را اعالم کردند وآن جنبش وسيع
توده ای درحال رشد وتکامل رابه سقوط کشاندند .اما خالف ادعای نويسنده خط جنبش انقالبی
پرولتری توسط تعدادی ازروشنفکران مردمی راه ترقی و تکامل راطی کرد .بھرصورت سازمان
جوانان مترقی باتمام کم وکاستيھا وناتوانی ھا واشتباھاتش توانست انديشه ھای انقالبی پرولتری) م ل
ا( راولو درسطح محدودی درجامعه پخش کند وجنبش دموکراتيک نوين را برای حدود پنج سال
رھبری نمايد.
درھمين فقره نويسنده دربارۀ کميت کارگران درآن زمان وخصلت ھای طبقاتی وقشری آنان چنين
نظردارد" :کارگران کارگاه ھا محدود ومعدود کشورھم ازدھات وقصباتی که نزديک به آن کوی
وبرزن کارگری بودند گردمی آمدند ،ھنوزازعاليق دھاتی خود نبريده ،درشکل دھقان ياپيشه وروازحب
مالکيت شخصی بروسايل توليد جدانشده بودند".
قبل ازاينکه به اين موضوع بپردازم بايدمختصرتوضيح دھم که :نويسنده بدون اينکه به
ساختاراقتصادی اجتماعی افغانستان ،کشوری نيمه فئودالی ونيمه مستعمره ) درآن شرايط( توجه کند که
ازکمترين رشد توليد سرمايه داری برخورداربود.دراين کشورھا طبقه کارگرحد اکثربگونه طبيعی
ھنوزپيوندھای باروستا داردوتازمانيکه مناسبات توليدی نيمه فئودالی موجوداست طبقه کارگربدرجات
مختلف با دھات رابطۀ خودراحفظ می کند .وتا زمانيکه بطورکامل خلع يد نشود وفارغ ازھروابستگی
به زمين که منحيث کارگر» آزاد« بتواند آزادانه نيروی کارخودرا برای سرمايه داربفروشد؛ درچنين
قيد وبندھای گرفتاربوده وھنوزبا باکارگرصنعتی درکشورھای سرمايه داری صنعتی پيشرفته متفاوت
خواھد بود .سرمايه داری انحصاری جھانی سعی می کند تا حد امکان حالت نيمه فئودالی را دراين
کشورھا حفظ کند.
نگاھی مختصربه تاريخ پيدايش طبقه کارگرافغانستان وکميت آن تا نيمه دوم دھه چھل خورشيدی :
کارگرصنعتی که باماشين سروکاريافت برای اولين باردردوره سلطنت اميرشيرعلی خان بود .اولين
مطبعه دولتی درسال  1875ميالدی درکابل آغازبکارکرد .فابريکه اسلحه سازی نيزدرزمان ھمين
پادشاه تاسيس گرديد .نخستين فابريکه حربی که باقوه بخارکارمی کرد درسال  1886درزمان حکومت
اميرعبد الرحمان تاسيس شد .دراين فابريکه چھارھزارنفرمصروف کاربود .فابريکه برق جبل السراج
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وفابريکه چرمگری درسال  1907درزمان سلطنت حبيب االه خان تاسيس گرديد .ودرسال 1913
فابريکه پشمينه بافی باقوه بخارشروع بکارکرد.
درزمان سلطنت امان ﷲ خان فابريکه ھای باروت سازی ،توليد سمنت ،گوگرد ،وفابريکه برق جبل
السراج بکارآغازنمودند .ھمچنان کارخانه ھای ترميم موتر)ماشين( وپرزه سازی ،فابريکه نخ ريسی
وپارچه بافی ،فابريکه پروسس پنبه وروغن کشی ساخته شد .وبعدھا فابريکه برق سروبی درکابل
تاسيس گرديد .درآن وقت حدود چھل ھزارکارگردراين موسسات صنعتی کارمی کردند.
درزمان حکمروائی نادرخان وخاندان وی باتجمع وتمرکزبيشترسرمايه تجاری امکان سرمايه گذاری
دربخش زراعت وصنعت بوجودآمد وبه تعداد کارگران صنعتی وفالحتی افزوده گشت .درسالھای
 1930و 1946دستگاه ھای برق ،فابريکه پشمينه بافی ،ماشين خانه کابل ،پشمينه بافی قندھار ،فابريکه
نساجی جالل آباد ونساجی پلخمری وفابريکه قند بغالن وجالل آباد تاسيس گرديدند و فابريکه حجاری
ونجاری ،دستگاه برق نغلوودرونته به توليدآغازکردند .دراين زمان به تعداد کارگران صنعتی
وکارگران زراعتی وخدمات عامه وترانسپورت عامه وباربری ،کارگران ترانسپورت ھوائی ،کارگران
بنادر ،کارگران معادن ذغال سنگ وسنگ رخام افزوده گرديد .ھمچنان فابريکه چينی سازی
شاکرتاسيس شد)که بعد ازمدت کوتاھی به سبب عدم حمايت دولت ازسرمايه وصنعت ملی
دربرابرسرمايه ھای امپرياليستی وسرمايه ھای کمپرادوری ،سقوط کرد( ،فابريکه جنگلک ،فابريکه
ھای نساجی بلخ ،نساجی ھرات،فابريکه جين و پرس پنبه وتيل کشی ھرات ،فابريکه ھای سمنت
سازی ،فابريکه جين وپرس و فابريکه کودوبرق مزارشريف ،فابريکه کوکاکوال،جاکت بافی وجوراب
بافی ،فابريکه دواسازی ھوخست ،مطابع دولتی ،فابريکه صابون سازی ،فابريکه ميوه ،فابريکه بوت
آھو ،فابريکه نساجی گلبھار،شرکت سپين زر،تفحصات نفت وگازشبرغان  ،کارگاه ھای قالين باقی
وغيره مراکزصنعتی ايجاد شده وبه توليد آغازکردند .ھمه اين فابريکه ھاومعادن تاسالھای 1965
و 1970فعال بودند وبعالوه درآن زمان ھزاران نفرکارگرساختمانی وزراعتی درکشوروجود داشتند.
بايد تذکرداد که بخش
صنعتی توليد متشکل ازدوبخش بود ،بخش دولتی وبخش خصوصی.
درآن دوران )ازسال  1347تا سالھای  (1351کارگران تعدادی ازفابريکه ھا ومراکزکارگری باطرح
خواستھا ومطالبات آنھا تظاھرات ھا واعتصابات برپا کردند منجمله :کارگران شرکت سرويس ،شرکت
برق ،نساجی پلخمری ،نساجی بگرامی ،کارگران معدن ذغال سنگ کرکروسمنت غوری ،نساجی
گلبھاروسمنت گلبھار ،اعتصابات دريوران خانه سازی و شھرسازی وکارگران شرکت سپين زرقندوز،
مطبعه دولتی وتظاھرات تفحصات نفت وگازشبرغان ،اتحاديه کارمندان وکارگران ھوائی ملکی،
فابريکه جنگلک  ،نساجی پل خمری وفابريکه بايسکل سازی ،وفابريکه ميوه قندھارکه ھمه موردحمله
قوای امنيتی رژيم قرارگرفتند ووحشيانه سرکوب شدند .تعداد زيادی ازکارگران اخراج شدند وتعدادی
محاکمه وزندانی شدند .دربخشھای ازاين مراکزکارگری فعالين جنبش دموکراتيک نوين نفوذ داشتند
وکارگران تحت تاثيرسخنرانيھای مھيج آنھابحرکت افتاده بودند .تاآنزمان)آخردھه چھل خورشيدی(
تعداد طبقه کارگرکشوربين دوصد وپنجاه تا شش صدھزارتن تخمين زده می شد ).دربخش -تاريخ
پيدايش طبقه کارگرصنعتی درافغانستان وتعداد فابريکه ھا ومعادن وسايرمراکزکارگری کشور -ازمقالۀ
تحت عنوان"مروری به سيرحرکت تاريخی طبقه کارگرافغانستان" -بقلم رفيق کبيرتوخی -نيزاستفاده
شده است ( .
نويسنده درصفحات  703و  704نوشته اش چنين می نويسد ...":بخصوص وقتی دراتحادشوروی
ازسال  1956رويزيونيسم معاصرقدرت سياسی را غصب کرد وبمدت ھفت سال ،چھره اصلی او
ازانظارمردم انقالبی جھان پوشيده ماند ،زيرااحزاب انقالبی مانند حزب کمونيست چين وحزب
کارآلبانی ،ھم دراين مدت پای اعالميه ھای منتشره احزاب برادرامضا کرده وبه شکلی ازاشکال بااين
رويزيونيست ھا درآمد وشد وقسما ً قرارومداربودند ،خود فضای تيره وابرھای غليظ رادراردوگاه
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سوسياليستی پديدآورد .درسال  1964بود که حزب کمونيست چين وحزب کارآلبانی پرده ازروی
سيمای رويزيونيسم معاصربرداشتند ونشان دادند که رويزيونيسم شوروی مدافع استعمارنوين است".
دررابطه به ھمين موضوع نويسنده درصفحه  177اين نوشته نيزچنين نوشته است  ":يک نکته شايان
توجه ديگردرھمين مورد اينست که ارسال  1956تاسالھای  1964 -1963ميالدی درمطبوعات
اردوگاه سوسياليستی ابھامات ،وسوء برداشتھای ،گنگ بازی وترددھائی وجودداشت که امکان نميداد
چھره اصلی اين رويزيونيسم درست تشخيص ودرمقابلش علم درخشنده انقالبی مارکسيستی  -لنينيستی
باشدت وحدت تمام بلند گردد.ديده می شود که درپای اعالميه ھای مشترک احزاب برادرنمايندگان
صاحب صالحيت امضا کرده وحزب کمونيست چين وحزب کارآلبانی ھم درآن زمره شامل اند .ازاين
سبب رويزيونيسم جرئت کرد ماسک »سوسياليسم«رابه چھره بزند واعمال ضدانقالبی،
ضدمارکسيستی -لنينيستی اش را وجه تکاملی مارکسيسم -لنينيسم بخواند واذھان مردم جھان را ھم
فريب دھد که نظام نو ،رويزيونيسم معاصر ،دوست طبيعی کشورھای عقب نگھداشته شده ،سه قاره
آسيا ،افريقا وامريکای التين است".
برای پرداخت باين نقطه نظرات نويسنده ابتدابايد مواردی ازدوسند تحت عناوين" پيشنھاد درباره خط
مشی عمومی جنبش بين المللی کمونيستی) نامه کميته مرکزی حزب کمونيست چين درپاسخ به نامه
مورخه مارس  1963حزب کمونيست اتحادشوروی(" و"سرچشمه وسيرپيشرفت اختالفات بين رھبری
حزب کمونيست شوروی وما" را بامحتوی نامه ھای که درآن سالھا بين حزب کمونيست چين وحزب
کمونيست اتحاد شوروی تبادله شده است وھمچنين نقطه نظرات ومواضع حزب کمونيست چين
دربرابرانحرافات رويزيونيستی حزب کمونيست اتحاد شوروی را مرورنماييم.
مواردی ازنقطه نظرات ومواضع حزب کمونيست چين دربرابرانحرافات رويزيونيستی حزب کمونيست
:
ميالدی
1964
تا
از1956
شوروی
اتحاد
 "اکنون بيش ازيک ماه ازانتشارنامه سرگشاده  14ماه ژوئيه) جوالی( کميته مرکزی حزب کمونيستاتحادشوروی سپری شده است .رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی باانتشاراين نامه سرگشاده
وبااتخاذ يک سلسله اقدامات بعدی مناسبات بين چين واتحاد شوروی رابه لب پرتگاه نفاق کشانده
واختالفات جنبش بين المللی کمونيستی را به درجه حدت بيسابقه ای رسانده است .اکنون ،وقتيکه
مناسبات بين مسکو ،واشنگتن ،دھلی نووبلگراد فوق العاده نزديک وگرم شده است ،جرايد اتحادشوروی
مقاالت عجيب وغريب گوناگونی را که حاوی حمله به چين است متواليا ً درج می کنند .رھبری حزب
کمونيست اتحاد شوروی بگونه آشکارا به مارکسيسم -لنينيسم وانترناسيوناليسم پرولتری پشت پازده
وآشکارا بيانيه سال 1957واعالميه سال  1960را برھم زده وقرارداد دوستی چين واتحاد شوروی
وکمک متقابل بين چين واتحاد شوروی را علنا ً نقض کرده است وباامپرياليسم امريکا ،مرتجعين ھند
ودارودسته خاين تيتو متحد شده عليه چين سوسياليستی وکليه احزاب مارکسيستی -لنينيستی مبارزه می
نمايند .اختالفات کنونی درجنبش بين المللی کمونيستی واختالفات بين دوحزب کمونيست چين واتحاد
شوروی اختالفاتی است مربوط به يک سلسله مسايل مھم واصولی .کميته مرکزی حزب کمونيست چين
درنامه  14ژوئن) جون( خود به کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ماھيت اين اختالفات را
بگونه منظم وھمه جانبه تشريح کرد .کميته مرکزی حزب کمونيست چين طی اين نامه خاطرنشان
ساخت که اختالفات کنونی درجنبش بين المللی کمونيستی واختالفات بين دوحزب کمونيست چين واتحاد
شوروی باآلخره عبارت ازاين است که به اصول انقالبی بيانيه سال  1957واعالميه سال  1960بايد
وفادارماند يانه ،بايدانقالب کرد يانه ،بايد عليه امپرياليسم مبارزه کرد يانه وباآلخره پيوستگی اردوگاه
سوسياليستی وپيوستگی جنبش بين المللی کمونيستی الزم است يانه.
 اختالفات ازکنگره بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی شروع شده است؛ بنابرضرب المثلی که میگويد :رودخانه ازسرمای يک روزه به قطريک متريخ نمی زند .البته اختالفات درجنبش بين المللی
کمونيستی ازامروزشروع نشده است .نامه سرگشاده کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی چنين
ادعايی را شايع می کند که گويا اختالفات جنبش بين المللی کمونيستی ازمقاله" زنده باد لنينيسم"
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ودومقاله ديگرکه مادراپريل سال  1960منتشرکرديم سرچشمه گرفته است .اين دروغ شاخداريست.
سرانجام می بينيم رويداد ھا چگونه بوده است؟
درواقع يک سلسله اختالفات اصولی درجنبش بين المللی کمونيستی بيش ازھفت سال است که پديد آمده
است .اگربطورمشخص گفته شود ،اين اختالفات ازبيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی
درسال  1956آغازشده است .بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی نخستين قدمی بوده است
که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی درراه رويزيونيسم برداشته است .ازبيستمين کنگره حزب
کمونيست اتحاد شوروی تاکنون خط مشی رويزيونيستی رھبری حزب کمونيست شوروی يک
سيرپيدايش ،شکل بخودگرفتن ،تکامل ومنظم شدن راطی کرده است .شناخت خط مشی رويزيونيستی
رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی ازطرف مردم نيزيک سيرعميق تدريجی را پيموده است.
ماھمواره معتقد بوده وھستيم که بسياری ازنظرات درباره مبارزه کنونی بين المللی وجنبش بين المللی
کمونيستی که دربيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی مطرح شده بود ،غلط بوده
وبامارکسيسم -لنينيسم مغايراست .بويژه اين دومسئله ،يعنی تماما ً نفی استالين به بھانه به اصطالح
»مبارزه عليه کيش شخصيت" وديگرگذارمسالمت آميزبه سوسياليسم به اصطالح از" راه پارلمان"
اشتباھات اصولی فوق العاده جديد ترمی باشد.
 اشتباه استالين بايد موردانتقاد قرارگيرد .ولی رفيق خروشچف طی گزارش محرمانه خود درکنگرهبيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی استالين را بکلی انکارکرده وديکتاتوری پرولتاريا ،سوسياليسم،
حزب کبيرکمونيست اتحاد شوروی ،اتحاد شوروی کبيروھمچنين جنبش بين المللی کمونيستی را بدنام
نمود.
  ...ولی نامه سرگشاده حزب کمونيست اتحاد شوروی مدعی است که گويا حزب کمونيست چيندرگذشته ازکنگره بيستم حزب کمونيست اتحادشوروی کامالً پشتيبانی کرده بود وبا خود رايی نوشت که
مادرارزيابی کنگره بيستم ) حزب کمونيست اتحاد شوروی(» سمت حرکت خودرا به  180درجه
تغييرداده ايم وموضع ما متزلزل ورياکارانه است«.
 -6رويدادھا گويای آنست که پس ازکنگره بيستم )ح ک اش( رفقای رھبری کميته مرکزی حزب
کمونيست چين بارھا درمذاکرات داخلی ازاشتباھات رھبری ) ح ک ا ش( بطورجدی انتقاد کردند:
دراپريل  1956يعنی کمترازدوماه بعد ازپايان کنگره بيستم) ح ک ا ش( رفيق مائوتسه دون طی
مصاحبه ای جداگانه خودبارفيق ميکويان ،عضو ھيئت رئيسه کميته مرکزی) ح ک ا ش( وباسفيرکبير
اتحاد شوروی درچين درموردمسئله استالين نظرمارا اظھارداشت.
اين بيھوده است که نامه سرگشاده کميته مرکزی حزب کمونيست اتحادشوروی تالش دارد اين حقايق
مھم را استتارنمايد وبااستناد به قطعاتی ازبرخی بيانات علنی رفيق مائوتسه دون ،رفيق ليوشائوچی
ورفيق دن سيائوپين نشان دھد که حزب کمونيست چين کنگره بيستم حزب کمونيست اتحادشوروی را
کامالً تاييد کرده بود .حقيقت چنين است :حزب کمونيست چين ھيچ وقت وھيچ جا ھرگزبيستمين کنگره
حزب کمونيست اتحادشوروی رابطورھمه جانبه تاييد نکرده وھرگزباانکارھمه جابنه استالين وبانقطه
نظرگذرمسالمت آميزبه سوسياليسم از"راه پارلمان" موافقت نکرده است.
مدتی کم ازبيستمين کنگره حزب کمونيست اتحادشوروی يعنی  5اپريل  1956مامقاله" سخنی چند
درباره تجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا" راانتشارداديم .پس ازآن  29دسامبرسال  1956مقاله"
بازھم سخنی چند درباره تجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا" رامنتشرساختيم .....ونقطه نظرھای
اشتباه آميزبيستمين کنگره حزب کمونيست اتحادشوروی را بانزاکت ودرعين حال باوضوح تمام
موردانتقاد قرارداديم .مگراين حقايق برای تمام جھانيان معلوم نيست؟ درآن وقت مااينرادرنظرگرفتيم
که امپرياليسم وارتجاع کشورھای مختلف باستفاده ازاشتباھات بيستمين کنگره حزب کمونيست
اتحادشوروی ديوانه واربه اقدامات ضداتحاد شوروی ،ضدکمونيستی وضدخلقی پرداختند .به
منظورپيوستگی ومبارزه عليه دشمن بادرنظرگرفتن وضع دشواررھبری اتحادشوروی درآن وقت
درعدول ازمارکسيسم -لننيسم ھنوزمانند بعدھاآنقدردورنرفته بود ،مااشتباھات بيستمين کنگره حزب
کمونيست اتحاد شوروی را موردانتقادعلنی قرارنداديم .درآنوقت مابااحساسات بسيارگرم اميدواربوديم
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که رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی بتواند اشتباھات خودراتصحيح کند .بنابرين ماھميشه کوشش
می نموديم تاجھات مثبتی ازآن پيداکنيم ودربرآمدھای علنی خود ازآن پشتيبانی مناسب والزم بعمل
آوريم.
نامه سرگشاده کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی می نويسد که رفيق ليوشائوچی درگزارش
سياسی خودبه به ھشتمين کنگره حزب کمونيست چين ،بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحادشوروی
راکامالً تاييد کرد .ولی درست درھمين گزارش رفيق ليوشائوچی تجربيات انقالب چين را تشريح کرده
نشان داد که راه به اصطالح" گذارمسالمت آميز" نادرست وغيرممکن است ....شايد رھبری حزب
کمونيست اتحاد شوروی ازاين جھت درنامه سرگشاده اش چنين اتھاماتی را به مابسته است که
تصورمی کند فقط عده معدودی ازرھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی ازانتقادات گذشته ما اطالع
دارند وبدين ترتيب ميتواند بيشرمانه آنراانکارکند وممکن است که بادروغبافی اعضای زيادی از
ازحزب کمونيست اتحادشوروی ومردم اتحاد شوروی رافريب دھد .آيابکاربستن چنين شيوه ھايی تنھا
دورويی خودشان رانشان نمی دھد؟
 مشاوره مسکواحزاب برادردرسال :1957درنامه سرگشاده کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی گفته می شود که بيستمين کنگره حزب
کمونيست اتحادشوروی درزمينه تدوين خط مشی اصلی جنبش بين المللی کمونيستی" نقش بزرگی"
ايفاکرد .ولی واقعيت ھا درست برعکس است .مشاوره احزاب برادردرست دربرخی مسايل مھمی که
دارای جنبه اصولی است نظرات اشتباه آميزبيستمين کنگره حزب کمونيست اتحادشوروی را
ردوياآنراتصحيح نمود .بيانيه مشھورسال  1957مصوبه درمشاوره مسکو تجربه ھای جنبش بين المللی
کمونيستی را جمع بندی کرده وظيفه مشترک مبارزه احزاب کمونيست کشورھای مختلف را جمع بندی
کرده ووظيفه مشترک مبارزه احزاب کمونيست کشورھای مختلف رامتذکرشد واھميت عمومی راه
انقالب اکتوبررا تاييد نمود وقانونمندی مشترک انقالب سوسياليستی وساختمان سوسياليستی راخالصه
کرد وموازين بين احزاب برادروبين کشورھای برادررا قيد نمود .خط مشی عمومی جنبش بين المللی
کمونيستی که دراين مشاوره تدوين شد ،مظھراصول مارکسيسم -لنينيسم بوده ودرنقطه مقابل نظرات
نادرست مغايربامارکسيسم -لنينيسم مطروحه دربيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی
قراردارد.ھيئت نمايندگی حزب کمونيست چين که دررأس آن خودرفيق مائوتسه دون قرارداشت،
درجريان مشاوره کارھای زيادی انجام داد .....وباتمام نيروکوشش کرد تا سند مشترک موردقبول
ھمگان تدوين گردد.
 پيشرفت رويزيونيزم رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی:درمشاوره سال  1957مسکوبيانيه ای ازطرف احزاب برادرکشورھای مختلف به اتفاق آراء به تصويب
رسيد .به موقع خودمااميدواربوديم که رھبری اتحادشوروی بتواند خط مشی اين بيانيه را مراعات کرده
واشتياھات خودرا تصحيح کند .بدبختانه ،برخالف آروزھای ما وکليه احزاب برادرمارکسيستی-
لنينيستی ،برعکس ،رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی روزبروزشديد تراصول انقالبی اين بيانيه
وموازين مناسبات بين احزاب برادروبين کشورھای برادررا نقض نموده وازراه مارکسيسم -لنينيسم
عدول می کند .رويزيونيسم رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی پيشرفت وتوسعه نوينی پيداکرده
است.
 درسال  1958رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی خواستھای بی اساسی را درتالش برای تحتکنترول گرفتن چين ازلحاظ نظامی مطرح ساخت که بارد محقانه وقطعی دولت چين مواجه شد .چندی
بعد درجون سال  1959دولت اتحادشوروی بطوريک جانبه مواقتنامه درباره فنون نوين دفاعی راکه
دراکتوبرسال  1957طرفين چين واتحادشوروی امضاکرده بودند ،لغوکرد وازواگذاری بمب اتمی
ومدارک واسناد فنی برای توليد بمب اتمی به چين امتناع ورزيد.
 حزب کمونيست چين دراپريل  1960برای دفاع ازمارکسيسم -لنينيسم ،دفاع ازبيانيه سال  1958وبهمنظورروشن ساختن درھم آشفتگی ايدئولوژيکی درجنبش بين المللی کمونيستی مقاله" زنده باد لنينيسم"
ودومقاله ديگررامنتشرساخت.
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 مبارزه بين دوخط درمشاوره سال  1960احزاب برادر:درجريان نيمه دوم سال  1960دراطراف مسئله تشکيل مشاوره نمايندگان احزاب کمونيست وکارگری
کشورھای مختلف مبارزه شديدی درصفوف جنبش بين المللی کمونيستی بيش ازپيش گسترش يافت .اين
مبارزه ،مبارزه دوخط مشی يعنی خط مشی مارکسيستی -لنينيستی باخط مشی رويزيونيستی وھم چنان
مبارزه دورھنمود يعنی رھنمود پافشاری روی اصول وحفظ پيوستگی بارھنمود بدورانداختن اصول
وايجاد تفرقه بود .قبل ازتشکيل مشاوره احزاب برادربسياری عاليم نشان داد که رھبری حزب
کمونيست اتحادشوروی باسرسختی روی موضع نادرست خوداصرارورزيده وتالش دارد که خط مشی
ناصحيح خودرا برجنبش بين المللی کمونيستی تحميل کند .حزب کمونيست چين جدی بودن اختالفات
راعميقا ً درک نموده بود .مابخاطرمصالح جنبش بين المللی کمونيستی کوششھای زيادی مصروف
داشته ،اميدواربوديم که رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی درراه نادرست زياد دورنرود.
 درماه نوامبرسال 1960مشاوره نمايندگان  81حزب برادردرمسکو تشکيل گرديد .رھبری حزبکمونيست اتحادشوروی بدون توجه به تمايالت ھيئت نمايندگی بسياری ازاحزاب برادرمبنی برازبين
بردن اختالفات وتقويت پيوستگی حتا درآستانه مشاوره يک نامه به حجم بيش ازشصت ھزار
ھيروگليف که حاوی حمله خشونت آميزتری به حزب کمونيست چين بود ،بين نمايندگان احزاب برادر
که درمسکوجمع شده بودند ،پخش کرده مباحثات حادتری رابرانگيخت.
 دربيست ودومين کنگره حزب کمونيست اتحادشوروی متشکله دراکتوبر 1961عمليات رھبری حزبکمونيست اتحادشوروی درمخالفت با مارکسيسم -لنينيسم ،درايجاد تفرقه دراردوگاه سوسياليستی وجنبش
بين المللی کمونيستی به اوج بازھم بيشتری رسيد .بيست دومين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی
مرحله نوينی است که نشان می داد خط مشی رويزيونيستی که رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی
ازبيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی آغازکرده وقدم به قدم پيشرفت داده بوده است؛ اکنون
ديگربصورت يک سيستم کامل درآمده است .رويزيونيسم رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی
باغلظت تمام برنامه نوين حزب کمونيست اتحاد شوروی مصوبه دراين کنگره مجسم شده است.
 از 15دسمبرسال  1962تا  8مارچ سال  1963ماھفت مقاله جوابيه منتشرساختيم که طی آنھاازرھبری حزب کمونيست شوروی انتقادعلنی وباذکرنام به عمل نياورديم تافرصت بازگشت به اين
رھبری داده شده باشد باوجوداينکه درنتيجه اشتباھات رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی مناسبات
بين چين واتحادشوروی به وخامت بدی گرائيد.
 مادرمقاله تحت عنوان" اختالفات ازکجاسرچشمه گرفته است؟") سرمقاله  27فوريه سال 1963رزونامه ژن مين ژيبائو( بگونه خالصه سرچشمه وسيرپيشرفت اختالفات را درجنبش بين المللی
کمونيستی تشريح کرديم .درآن وقت مابرخی ازواقعيات درباره اين مسئله بويژه برخی واقعيت ھای مھم
مربوط به رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی را آگاھانه مکتوم نگاه داشتيم تا به رھبران حزب
کمونيست اتحادشوروی امکان برگشت دھيم وحاضربوديم درموقع ضروری سيمای واقعی حقايق
راروشن ساخته وحق راازباطل آشکارسازيم .اکنون درنامه سرگشاده کميته مرکزی حزب کمونيست
اتحاد شوروی درمسئله سرچشمه وپيشرفت اختالفات دروغھای زيادی بافته شده وسيمای واقعی امر
کامالً تحريف گرديده است .ازاينروما ناچارشده ايم تا باذکربرخی رويدادھا اين مسئله را بطورمفصل
شرح دھيم .درھمين سال کميته مرکزی حزب کمونيست چين درپاسخ به نامه مورخ مارچ سال 1963
کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی تحت عنوان" پيشنھاد درباره خط مشی عمومی جنبش بين
المللی کمونيستی" به مسايل زيادی تماس گرفته است .وخط مشی عمومی جنبش کمونيستی را برمبنای
مارکسيسم -لنينيسم مطرح کرده ووظايف احزاب کمونيست جھان وکشورھای سوسياليستی رادرعملی
کردن آن خواستارمی شود ).نقل ازرساله  9تفسير(".
رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی برھبری خروشچف ،بعد ازمرگ استالين ازخط مارکسيستی-
لننيستی انحراف کرده ودرمنجالب رويزيونيسم مدرن افتادند .درآن زمان بخش يزرگی ازجنبش بين
المللی کمونيستی به دنباله روی ازرھبران »حزب کمونيست« اتحاد شوروی به منجالب رويزيونيسم
مدرن رفتند .رويزيونيستھای مخفی شده درحزب کمونيست اتحاد شوروی ،حزب لنينی رابيک حزب
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رويزيونيستی ودولت سوسياليستی رابيک دولت سرمايه داری دولتی وسوسيال امپرياليستی مبدل کردند
واکثريت بزرگ احزاب برادرراباخود به منجالب رويزيونيسم کشاندند وباين ترتيب تفرقه بزرگی را
درجنبش بين المللی کمونيستی خلق کردند .بعد ازآن اتحاد شوروی سوسياليستی يزرگترين پايگاه قدرت
پرولتاريای جھان به ابرقدرت سرمايه داری تغييرماھيت داده وبه استثماروستم خلقھای اتحاد شوروی
وکشورھای بلوک سوسياليستی سابق دراروپای شرقی دست يازيده ودراستثماروستم برخلقھای
کشورھای تحت سلطه وغارت منابع آنھادررقابت باابرقدرت امپرياليستی امريکا قرارگرفتند.
حال برمی گرديم به نظرات نويسنده درمورد اينکه می گويد ":بمدت ھفت سال چھره اصلی
رويزيونيسم معاصرازانظارمردم انقالبی جھان پوشيده ماند ،احزاب انقالبی مانند حزب کمونيست چين
وحزب کارآلبانی پای اعالميه ھای منتشره احزاب برادرامضا کردند وبشکلی ازاشکال بااين
رويزيونيستھادرآمدوشدوقسما ًقرارومداربودند ،خودفضای تيره وابرھای غليظ رادراردوگاه سوسياليستی
پديدآورد .ھمچنان موجوديت ابھامات وسوء برداشتھا وگنگ بازی درمطبوعات کشورھای سوسياليستی
وجودداشت.واين موجب شد که رويزيونيسم ماسک»سوسياليسم« به چھره زده وخودرادوست طبيعی
خلقھا جابزند وخلقھای کشورھای سه قاره آسيا ،افريقا وامريکای التين را فريب دھد وانحرافات خودرا
نوآوری ونظام نوجلوه دھد".
مسلما ً که انحراف رويزيونيستی رھبران اتحاد شوروی وقت نه تنھا فضای تيره وتاری را دراردوگاه
سوسياليستی بوجودآورده بود که توھم وسردرگمی رادرجنبش بين المللی کمونيستی ودربين نيروھای
مترقی جھان بوجودآورده وبزرگترين ضربه را براردوگاه سوسياليستی درجھان وارد کرد .رھبران
حزب کمونيست چين دربارۀ چگونگی پيشبرد مبارزه بين دوخط پرولتری ورويزيونيستی ودوخط
مشی درجنبش بين المللی کمونيستی درآن زمان) بعد ازکنگره بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی(
وعلل اينکه چرا اين مبارزه راابتدا دردرون جنبش بين المللی کمونيستی انجام داده وازعلنی کردن آن
درسطح جھان خود داری کرده اند ،استداللھای ارايه داده اند .منجمله":فرصت دادن به رھبران اتحاد
شوروی که ازراه انحرافی برگردند ،درنظرگرفتن مصالح جنبش بين المللی کمونيستی ومبارزه مشترک
منسجم عليه دشمنان،امپرياليسم وارتجاع بين المللی وھمچنان شناخت خط مشی رويزيونيستی رھبران
حزب کمونيست اتحاد شوروی ازطرف توده ھای مردم) خاصتا ً دراتحاد شوروی( که سيرعميق
تدريجی رامی پيمود ومسايل ديگر" .ناگفته نماند که ازآن زمان تاحال کمونيستھای انقالبی جھان
درپرتوديالکتيک ماترياليستی ،مبارزه ايدئولوژيک سياسی حزب کمونيست چين برھبری مائوتسه دون،
عليه انحرافات رويزيونيستی رھبران »حزب کمونيست« اتحاد شوروی رامورد تحليل وارزيابی
قرارداده واظھارنظرھای کرده اند .وھم اينکه تاچه حدی رھبران حزب کمونيست چين وحزب
کارآلبانی درآن موقع اين مبارزه را درست واصولی به پيش برده اند)که ماھيت اصولی مبارزات آنھا
عليه رويزيونيسم خروشچفی دراسناد شان مشخص است(؛ وھم اينکه چرا رھبران حزب کمونيست چين
ازھمان اولين روزی که انحراف رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی درکنگره بيستم
حزب کمونيست اتحاد شوروی آشکارشد انتقاد شانراعلنی نکرده ودرسطح جھان پخش ننمودند .وچرا
اين مبارزه راتا سال  1964دردرون جنبش بين المللی کمونيستی واحزاب برادرمحدود نگھداشتند.
ھمچنين موضوع ادامه شرکت آنھا درجلسات مشاورتی احزاب برادروحفظ روابط ديپلوماتيک دولتھای
چين وآلبانی باحزب ودولت اتحاد شوروی وامضا به پای اعالميه ھای منتشره ازجانب احزاب
برادروادامۀ آن تا اوايل سال  .1964ازاينکه نويسنده مدعی است که رھبران حزب کمونيست چين
وآلبانی بارھبران رويزيونيست اتحاد شوروی» درقرارمداربودند«؛ ازجريان پروسه اين مبارزه درطی
ھفت سال برمی آيد که ادعای نويسنده نادرستی است .زيرا متن اسنادی که حزب کمونيست چين
ازھمان ابتدای کنگره بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی درسال  1956دربرابرانحراف
رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی وتاپيشرفت اين رويزيونيسم وتکامل وشکل منظم
گرفتن آن ،مبارزه کرده اند وبااين مبارزه ھمه جانبه ماھيت وخصلت رويزيونيسم مدرن راافشا کرده
اند ،موجود است .ھمچنين ازبرخوردھا واقدامات رھبران حزب ودولت اتحاد شوروی عليه رھبران
ودولت چين درآنزمان برمی که موضوع »قرارومدار« مطرح نبوده؛ زيرا دولت اتحاد شوروی ازاين
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انتقادات اصولی حزب کمونيست چين دربرابرانظرات وخط مشی ھای رويزيونيستی آنھا خشمگين
بودند .آنھا بطوريکجانبه درسال  1957ازواگذاری بمب اتمی ومدارک واسناد فنی برای توليد بمب
اتمی به چين امتناع ورزيده وموافقتنامه درباره فنون دفاعی رالغوکردند .ھمچنان کمکھای اتحادشوروی
به چين قطع شد ومتخصصين اتحاد شوروی ازچين برگردانده شدند وپروژه ھای زيادی که قبالً به
کمک اتحاد شوروی آغازشده بودند نيم کاره ماندند وچين ازاين ناحيه متحمل ضربه ھا وخسارات
شديدی گرديد .ونيزدولت اتحاد شوروی قراردا د دوستی بين اتحاد شوروی وچين وکمک متقابل بين
چين واتحادشوروی راعلنا ً نقض کرد .واگربنابرادعای نويسنده حزب کمونيست چين با رھبران »حزب
کمونيست« اتحاد شوروی در»قرارومدار« می بود ،بايد دربدل آن چيزی بدست می آورد .ھمچنين
دراسناد حزب کمونيست چين می خوانيم  ":مانظرات اشتباه آميزبيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد
شوروی رادرمشاوره احزاب برادردرمسکودرسا ل  1957رد ويا تصحيح کرده ايم .وبعد ازکنگره
بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی بارھا درمذاکرات داخلی اشتباھات رھبری حزب کمونيست اتحاد
شوروی را بطورجدی انتقاد کرده ايم  .وچنانچه می نويسند که :مگراين حقايق برای تمام جھانيان معلوم
نيست؟ مالحظه می شود که مبارزه داخلی بين جنبش بين المللی کمونيستی واحزاب برادروجودداشته
ودولت چين پای ھراعالميه ای ھم امضا نکرده است .وھمين خود می رساند که ازھمان ابتد ابخشھای
از"نمايندگان مردم انقالبی جھان" ،که تاحد زيادی توسط ) (81حزب برادرنمايندگی می شدند،
درجريان نقطه نظرھای رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی ومبارزه ايدئولوژيک
سياسی رھبری حزب کمونيست چين وحزب کارآلبانی گذاشته شده بودند .البته اين امکان ھم وجود
داشته احزابی ازجمله ) احزاب برادر( که درخط انحرافی رھبران »حزب کمونيست« اتحاد شوروی
ھمراه بودند ودرپرتگاه رويزيونيسم قرارگرفته بودند؛ اعضای حزب و توده ھای مردم کشورخودرا
حتی االمکان ازاين انحرافات بی اطالع نگھداشته بودند.
دراينجا مطلب مھم برسرمحتوی وشکل مبارزه حزب کمونيست چين عليه رويزيونيستھای حاکم
برحزب ودولت اتحاد شوروی درآن وقت می باشد .بايد ديد که اين مبارزه چقدراصولی بوده است
ويااينکه چگونه بايد اين مبارزه به پيش برده می شد وياچگونه به پيش برده نمی شد .مالحظه می شود
که به نظراول مبارزه ايدئولوژيک سياسی حزب کمونيست چين درآن زمان به لحاظ ماھيت درست
واصولی بوده ليکن به لحاظ شيوه وشکل آن اشکال داشته است .اشکال دراين بوده که اوالً :ازھمان ابتدا
اين انحراف باذ کرنام رھبران »حزب کمونيست اتحاد شوروی« بگونه علنی مطرح نشده وثانيا ً :اين
انحرافات قبل ازسال  1964درسطح بين المللی علنی نشده است .اماتحليل وارزيابی اين مسئله
وقضاوت اصولی ودرست دربارۀ آن بايد برمبنای ديالکتيک ماترياليستی وبادرنظرداشت اوضاع
وشرايط مشخص آنزمان که رھبران حزب کمونيست چين وآلبانی وکالً جنبش بين المللی کمونيستی
وکشورھای اردوگاه سوسياليستی درآن قرارداشتند ،صورت گيرد ،نه بگونۀ مجرد وميکانيکی .ھمچنين
بايداوضاع بين المللی واعمال فشارشديدامپرياليسم وارتجاع بين المللی عليه اردوگاه سوساليستی
مدنظرقرارگيرد .طبق گفته رھبران حزب کمونيست چين ،آنھا درآن وقت با درنظرگرفتن شرايط
مشخص آنزمان و ضرورت حفظ انقالب جھانی ،اين مبارزه را به پيش برده اند.
اگرچه علم انقالب پرولتاريائی حکم می کند که کمونيستھای انقالبی وظيفه دارند تابااولين نشانه
ظھورانحراف اپورتونيستی ورويزيونيستی ازجانب حزب وسازمان کمونيستی آنراصراحتا ً وعلنا ً
موردنقد قرارداده تا براشتباه وانحرافش آگاھی حاصل کرده وبرآن تجديد نظرکند .ودرصورت عدم
پذيرش وياپافشاری روی نظريه ھا ومواضع غيراصولی وانحرافی اش ،بايد بدون درنظرگرفتن ھيچ
ملحوظی آنرادرجنبش کمونيستی خودی ودرجنبش بين المللی کمونيستی افشا نمايند.
اما درمورد انحرافات رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی اين موضوع نيزبايد
مدنظرقرارگيرد که ظھوررويزيونيسم وقدرت گرفتن بورژوازی نوخاسته ازدرون حزب کمونيست
برسرقدرت وتحت ديکتاتوری پرولتاريا درواقع تاآنزمان تجربه جديدی برای پرولتاريا وکمونيستھای
انقالبی جھان بود .بآنھم ازھمان ابتدای ظھوررويزيونيسم درحزب کمونيست اتحاد شوروی ،رھبران
حزب کمونيست چين وآلبانی وھمچنان احزاب کمونيست ديگری مبارزه ايدئولوژيک سياسی راعليه
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انحرافات رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی به پيش بردند .اماقرارگفتۀ خودشان
اين مبارزه را به لحاظ نظری وعملی بادرنظرداشت مصالح اردوگاه سوسياليستی وجنبش بين المللی
کمونيستی به پيش برده اند .وبقول رھبران حزب کمونيست چين بايد برای رھبران خاطی حزب
کمونيست اتحاد شوروی فرصت داده می شد تا انحرافات خودراتصحيح کرده وبه راه انقالب برگردند.
اما ازاينکه سيرپيشرفت به جھت بازگشت به اصوليت انقالبی پرولتری نبوده ورھبران حزب کمونيست
اتحاد شوروی ھرچه بيشتردرطريق انتخاب کردۀ شان ،بسوی منجالب رويزيونيسم مدرن ادامه می
دادند وانقالب جھانی راضربه می زدند  ،امرديگری است که ھيچ قدرتی مانع آن شده نمی توانست
ونمی تواند بشود .طوريکه مالحظه می شود وازاسناد موجود ازآن مبارزه برمی آيد؛آنھاخاصتا ً رھبران
حزب کمونيست چين مبارزۀ شانرادردرون احزاب برادرازھمان ابتدا به پيش برده اند .وحتما ً عده ای
ازاحزاب برادرکه روی خط اصولی انقالبی پرولتری استواربوده اند اين مسايل رابااعضای حزب
آنھادرميان می گذاشته اند .ولی احزابی که دراين رويزيونيسم ازپيروان ودنباله روان پروپا قرص
رھبران اتحاد شوروی بودند ومنافع حزبی شان راباالترازمنافع انقالب جھانی می دانستند؛ بيقين که اين
مسئله رانه اينکه ازاعضا وتوده ھای حزب شان مخفی می کرده اند که با سفسطه گوئی رويزيونيسم
خروشچفی راتوجيه ھم می کرده اند وتا حال ھم چنين می کنند .و رھبران رويزيونيست اتحاد شوروی
باماسک»سوسياليسم« ولفاظيھا ونيرنگ بازيھا خلقھای اتحاد شوروی وخلقھای کشورھای تحت سلطه
وزحمتکشان سايرکشورھای جھان را اغوا کرده وخودرامدافع منافع وحامی آنھا جازمی ده اند .ليکن
اگرحزب کمونيست چين وديگراحزاب برادرازھمان سال  1956اين انحرافات رابگونه علنی درسطح
جھان پخش می کردند ،بازھم نمی توانستند رھبران رويزيونيست)اين سرمايه داران جديد( راازراه
ضدانقالبی ومنجالبی بسوی آن روان بودند ،بازبگردانند .اما طرح علنی اين انحرافات ازابتدای امربه
آگاھی قبلی نيروھای انقالبی جھان درشناخت ماھيت رويزيونيسم مدرن کمک می نمود .ولی ازآنجاييکه
درآن زمان دولت اتحاد شوروی دولت نيرومندی بود وبنگاه ھای وسيع وقدرتمند نشراتی دربرابررقبای
امپرياليست غربی اش دراختيارداشت وبااستفاده ازوجھه سابق کشورشوراھا بازھم می توانست بخش
اعظم احزاب کمونيست ،توده ھای خلق ،روشنفکران مردمی وپرولتاريای جھان راتا سالھا اغوا کند
چنانکه کرد .ودر  1964که حزب کمونيست ودولت چين آلبانی با گستردگی تمام وبگونه علنی عليه
رويزيونيسم مدرن مبارزه کردند واين مبارزه افشا گرانه آنھا عليه رويزيونيسم مدرن وسوسيال
امپرياليسم توانست ضربات شديدی بررويزيونيسم مدرن وارد کند .اما باين امرنيزبايد توجه نمود که
درآن وقت آگاه ساختن توده ھای مردم به لحاظ ايدئولوژيک سياسی تاکه انحرافات رويزيونيستی
رھبران» حزب کمونيست اتحاد شوروی« را درک کرده ومورد انتقاد قرارداده وطرد می کردند نه
امرآسانی بود ونه ھم درمدت کوتاھی ممکن بود.
ھمچنين درآن شرايط احزاب برادر)که تعداد شان به چند ده می رسيد( مشکل ديگری بودند دربرابر
حزب کمونيست چين وآلبانی .باستثنای حزب کمونيست چين وآلبانی وشايدچند حزب محدود ديگر،
سايراحزاب برادريکجا بارھبران » حزب کمونيست اتحاد شوروی« درمنجالب رويزيونيسم مدرن
غرق شده بودند وازانحرافات رھبران اتحاد شوروی به شدت دفاع می کردند .وھم صدا با رھبران
رويزيونيست وسوسيال امپرياليست اتحاد شوروی ،رھبران چين وآلبانی خاصتا ً
صدرمائوراموردحمالت خصمانه قرارداده وبه ) او( ناسزامی گفتند  .وانديشه وراه انقالبی اورا»انديشه
وراه خرده بورژوازی ،پوپوليسم ،اپورتونيسم چپ ويا چپ افراطی« تبليغ می کردند .وآنھا باين طريق
توانستند اذھان بخشھای ازتوده ھای مردم وروشنفکران را درکشورھای خودشان ودرسطح جھان
تاسالھا مغشوش سازند .ديديم که بعد ازارتداد رھبران حزب کمونيست اتحادشوروی اکثريت قاطع
احزاب برادرتحت تاثيرشئونيسم رھبران حزب ودولت اتحاد شوروی وقت خلع سالح شدند
ويکجاباسردمداران کرملين به حضيض ذلت ارتداد وضدانقالب سرنگون گرديدند .واحزاب کمونيست
چين وآلبانی رادرآن مبارزه تنھاگذاشتند وعلنی کردن آن مبارزه درسطح جھان تا سال  1964بطول
انجاميد.
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تجربه جنبش بين المللی کمونيستی بارھا نشان داده است که اگرافرادی ازروی کمبود دانش انقالبی
دچاراشتباه وياانحراف ايدئولوژيک سياسی شده باشند ،درپرتوعلم انقالب وتئوری ھای انقالبی وکمک
رفقای شان خودرانقد و اصالح می کنند .اما منحرفين سرسخت برعکس اصالح ھرچه عميق تربجانب
منجالب می روند .حتی منحرفينی ھم ھستند که سالھابا ظاھرسازی ،خط رھبری حزب وخط مشی ھای
آنراموردتاييد قرارمی دھند ،اينھا منتظرفرصت می مانند تا جبھه آنھا درداخل حزب قوی گردد ،درآن
وقت است که حزب راموردحمله قرارداده وبرآن حزب مسلط می شوند .اين عناصربا شيوه ھا
وژستھای خاصی خودراازانظارپنھان می کنند .گاھی اين قماش عناصربا ستايش افراطی رھبران
برجسته حزب ونمايش»انقالبی دوآتشه« ازخود ودرصورت استطاعت مالی ،اعطای کمک مالی
بيشتربه سازمان وياحزب خودرا ازھمه »وفادارتر« به حزب وانمود می کنند.
درمورد موضوع وقت دادن به منحرفين درسازمان کمونيستی ھمين آقای نويسنده رادرنظرمی گيريم؛
وی درطی بيش ازچھاردھه انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی اش ھنوزھم خودرا» مارکسيست
انقالبی« و»مارکسيست -لنينست استواروثابت قدم« می خواند.بخشھای اصولی جنبش انقالبی پرولتری
کشورطی چند دھه به اووقت دادند ،انحرافات اش را نقد کرده وبارباربااو به بحث ومذاکره پرداختند،
ولی ديده شد که اوبه "مرض" انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی عالج ناپذيری دچارشده است
وھرگزازانحرافاتش گسست نکرد .آيا حاال کسی می تواند بگويد آن مذاکرات ومباحثات ،بعبارت
ديگرآن مبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه انحرافات نويسنده وامثال او» قرارومدار« با اين اپورتونيست
ورويزيونيست سرسخت وامثال اوبوده است! بلکه درمورد رھبران چين وآلبانی اگرازانحرافات
رويزيونيستی رھبران اتحاد شوروی ازھمان ابتدا تا سال  1964اغماض می نمودند وياموضع
سنتريستی دربرابرآن اتخاذ می کردند ويا خاموشی اختيارمی نمودند؛ ودرپای اعالميه ھای احزاب
برادرومواضع انحرافی آنھا بدون درنظرگرفتن خط اصولی مارکسيستی -لننيستی ومنافع خلقھا ی جھان
وسرنوشت جنبش بين المللی کمونيستی چشم بسته امضا می کردند وبعد درسال  1964دفعتا ً رھبران
حزب کمونيست اتحاد شوروی رارويزيونيست می خواندند؛ بدون شک اين عمل آنھااپورتونيستی
وحتی سازش با رويزيونيسم ارزيابی می گرديد .درحاليکه چنين نبوده ودرآن جريان حدود ھفت سال
يک پروسه طوالنی مبارزه ايدئولوژيک سياسی درون جنبش بين المللی کمونيستی تحت رھبری حزب
کمونيست چين ودررأس آن مائوتسه دون به پيش برده شده است.
طبق گفته رھبران حزب کمونيست چين درآنزمان تنھا مسئله حزب کمونيست چين وآلبانی وحزب
کمونيست اتحاد شوروی دربين نبوده؛ بلکه مسئله احزاب برادروخلقھای اتحاد شوروی واين کشورھا
وموضوع ھمپيوستگی وھمبستگی بين کشورھای اردوگاه سوسياليستی وجنبش بين المللی کمونيستی
ھم مطرح بوده است.ازمطالعه اسناد رھبران حزب کمونيست چين برمی آيد که بنابرداليل معين آنھا
درابتدامبارزه ايدئولوژيک سياسی را به شيوه غيرانتاگونيستی به پيش برده اند .بعبارت ديگردرآن وقت
ھنوزآن مبارزه بخشی ازمبارزه بين احزاب برادرشمرده می شده ،وشايد اين امکان برای آنھا وجود
نداشته وچنان که خود اذعان می کنند بنفع جنبش بين المللی کمونيستی نبوده که ازھمان ابتدا روابط بين
احزاب برادرودولتھای شامل دراردوگاه سوسياليستی را به تيرگی بکشانند .درحاليکه رھبران حزب
ودولت اتحاد شوروی منتظرچنين فرصتی بودند تا ھرچه زودتراحزاب و دولتھای چين وآلبانی را
تجريد ومنزوی کنند .ولی درعمل ھم ثابت شد که تضاد درون احزاب )برادر( به تضاد انتاگونيستی
مبدل شد .وسوسيال امپرياليسم شوروی وديگرکشورھای بلوک شرق وتعداد زيادی ازاحزاب خارج
قدرت درکشورھای جھان به لجنزاررويزيونيسم مدرن افتادند ودراردوگاه سوسيال امپرياليستی
قرارگرفتند واحزاب ودولتھای چين وآلبانی دراردوگاه سوسياليسم ياقی ماندند.
مالحظه می شود که انحرافات رويزيونيستی »حزب کمونيست« اتحاد شوروی ازھمان ابتدا نقد شده
ودرنشرات حزبی حزب کمونيست چين به نشررسيده ودربين احزاب برادرھم مطرح شده است .ولی
خودداری ازنام گرفتن علنی حزب کمونيست اتحاد شوروی ورھبران آن) بنابرملحوظاتی که آنھا
متذکرشده اند( درآن مبارزه موضوعی است قابل انتقاد .واين مشکل مھم حزب کمونيست چين وآلبانی
درآنوقت بوده است که بايد انحرافات رويزيونيستی رھبران »حزب کمونيست اتحاد شوروی« رادربين
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احزاب برادرنه بگونه ايما واشاره که مسمی وصريح افشا می کردند تاتوده ھای خلق کشورھای
سوسياليستی ونيروھا ی انقالبی جھان ھرچه زودترباين انحرافات آگاھی می يافتند.
ھمچنين طبق گزارش اسناد موجوده اين انحرافات درجلسات مختلف احزاب برادرشرکت کننده
درمشاوره ھای عمومی مطرح شده وتازمانی آنھا نيزعليه موارد انحرافی مطروحه دراسناد احزاب
برادربا حزب کمونيست چين وآلبانی ھم نظربوده اند؛ اماازاينکه رھبران چين ازطرح آشکارانتقادات
شان وازذکرنام حزب کمونيست اتحاد شوروی خودداری کرده اند بدون شک تامدتھا ابھاماتی رادرنزد
پرولتاريا وانقالبيون درکشورھای سوسياليستی واحزاب کمونيست جھان خلق کرده بودند وبه لحاظ
اصوليت انقالبی پرولتری نادرست بوده است .اما چنانکه خودشان می گويند ،مصلحت اردوگاه
سوسياليستی وجنبش بين المللی کمونيستی مطرح بوده ويابرخورد اين چنينی راايجاب می کرده است،
بحث ديگری است .درغيرآن اگرتنھا مصلحت دولت چين وآلبانی مد نظرقرارگرفته شده باشد  ،بھيچ
صورتی اصوليت انقالبی راتوجيه نمی کند .وبرای کمونيستھای انقالبی جھان دفاع ازانقالب جھانی
مھمترازمنافع کشورسوسياليستی خودشان است .واين دولت سوسياليستی بايد منحيث پايگاه ای برای
پيشرفت انقالب جھانی خدمت و مبارزه کند.
ھمچنين دراين اسناد حزب کمونيست چين زيرعنوان" مبارزه بين دوخط مشی" درمشاوره سال 1960
احزاب برادرمی خوانيم  ":درجريان نيمه دوم سال  1960دراطراف مسئله تشکيل مشاوره نمايندگان
احزاب کمونيست وکارگری کشورھای مختلف مبارزه شديدی درصفوف جنبش بين المللی کمونيستی
بيش ازپيش گسترش يافت .اين مبارزه ،مبارزه دوخط مشی يعنی خط مشی مارکسيستی -لنينيستی باخط
مشی رويزيونيستی وھم چنين مبارزه دو رھنمود يعنی رھنمود پافشاری روی اصول وحفظ پيوستگی
بارھنمود بدورانداختن اصول وايجاد تفرقه بود. "....
موضوع ديگراينکه چنانچه ارمتن اسناد حزب کمونيست چين ھم برمی آيد؛ رھبران رويزيونيست
اتحاد شوروی سعی می کردند تا درزمان تھيه قطعنامه ھای احزاب برادرژستھای باصطالح انقالبی
گرفته وازاعتقاد به مارکسيسم -لنينيسم وانترناسيوناليسم پرولتری دم بزنند وآنھا باين شيوه توانستند
تامدتی ماھيت رويزيونيسم خودرادربرابرتعداد ی ازاحزاب برادروخلقھای اتحاد شوروی وجھان
بپوشانند .ازطرفی ھم بايد به شيوۀ غيرپرولتری" رسوخ شئونيسم عظمت طلبانه برادربزرگ« را
برسايراحزاب کمونيست جھان درکمينترن ويا بعداً درجرگه احزاب برادرکه بنام»رعايت اصل
انترناسيوناليسم پرولتری وحفظ ھمبستگی وھمپيوستگی خلقھا« برآنھا اعمال می شده است ،دقت عميق
نمود .وعدم استقالل ودنباله روی کورکورانه تعداد زيادی ازاين احزاب کمونيست دربرابررھبران
»حزب کمونيست اتحاد شوروی« آشکاربود که يکجا بابرادربزرگ شان به گودال رويزيونيسم
وسوسيال امپرياليسم افتادند.
مرگ مائوتسه دون وسقوط رھبران حزب کمونيست چين درپرتگاه رويزيونيسم »سه جھانی«
وشکست انقالب درچين ،تفرقه وتوھم رادرجنبش بين المللی کمونيستی بيش ازپيش تشديد کرد ،که
تاسال  1981ادامه يافت .اين ھم يکی ديگرازتجارب منفی پرولتاريای بين المللی درقرن بيستم است.
ولی پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی جھان تجربه منفی به شکست کشاندن انقالبات پرولتری توسط
رويزيونيستھای درون حزب را درقرن بيست ويکم نيزدارند .وآن شکست انقالب خلق نپال توسط
رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست( می باشد .که احزاب شامل درجنبش انقالبی انترناسيوناليستی
طی نشستی درکتماندو ،انحراف اپورتونيستی ورويزيونيستی رھبران حزب کمونيست نپال)مائوئيست(
رابجای انتقاد اصولی وصريح؛ درواقع صحه گذاشتند و پروسه سقوط رھبران حزب کمونيست نپال
)مائوئيست( رابسوی منجالب وشکست انقالب درنپال را تسريع کردند .وباين صورت ضربۀ سھمگينی
برجنبش بين المللی کمونيستی) م ل م( درآغازقرن بيست ويکم وارد آمد .تعدادی از احزاب شامل
در"جاا" دراطراف اين »پيروزی« تبليغات گسترده کردند .حتی عده ای منجمله» :حزب کمونيست
)مائوئيست(« افغانستان اين انحراف رھبران حزب کمونيست )مائوئيست( نپال رادربين عده ای
ازروشنفکران بی اطالع ازانحرافات رھبران حزب کمونيست نپال) مائوئيست( منحيث پيروزی
مرحله ای ازانقالب نپال تجليل کرد.
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درصفحه  716می خوانيم ....":بعدازسقوط سوسيال امپرياليسم کمونيسم نمرد ،مرگ ندارد ،زيراقانون
مندی تکامل جامعه گواھی می دھد که کمون اوليه ،کمون پاريس وکمون اتحاد شوروی سوسياليستی
درسه ونيم دھه خود بيانگراين حقيقت است".
دراينجا مالحظه می شود که نويسنده بخشی ازاين "قانونمندی تکامل جامعه" راتا حال پذيرفته؛
وپيروزی انقالب دموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی درچين وانقالب سوسياليستی درآلبانی
وپيروزی انقالبات دموکراتيک توده ای درکشورھای ديگرراانکارمی کند .واين خوددرموردش عدم
پذيرش تکامل ديالکتيکی مارکسيسم  -لنينيسم وعلم انقالب پرولتاريائی است.
بخش ضميمه:
چنانکه ازمطالعه اين نوشته برمی آيد؛ نويسنده ھمزمان بانگارش تاريخ کارنامه سياسی خودش ،تاجايی
کارنامه مبارزاتی دوکتورعبدالرحمان)محمودی( رانيزبرشته تحريردرآورده است .اگرچه دراينجا
منظوراصلی رانقد وبررسی مختصرازنظريات ومواضع خود نويسنده تشکيل می دھد؛ اما لزوما ً به
چند مورد ازاين بخش نيزبطورکوتاه اشاره مينمايم .ناگفته نماند که اين مسايل درسندی بقلم خود
داکترمحمودی وجود ندارد ومن بااستناد به ھمين نوشتۀ نويسنده اين موارد رابه ارزيابی می گيرم.
 درصفحه  83 -83می خوانيم " :دريکی ازشبھا چند نفربخانۀ داکترمحمودی می روند تاازاورویمسايل سياسی سوألھای کنند وپاسخ بگيرند .بعدازارايه جواب ازطرف داکترمحمودی يکی ازافراد جای
نمازخواسته ونمازخفتن را ادا می کند .بعد دوکتورمحمودی شخص نمازخوان وبقيه را مخاطب
قرارداده وبه آنھا می گويد :بين شما رفقا ،ھمرزمان ،ياران ،درچگونگی عقيده اختالفی وجوددارد ،شما
که درحال باھم وپھلوی ھم قرارداريد ومی خواھيد دريک صف عليه استبداد وستم طبقاتی
واستثمارانسان ازانسان مبارزه کنيد ،چرادرقدم اول ازمبنای عقيده واحد ،جھانبينی واحد بمسايل
برخورد نمی کنيد وھمه نمازنمی خوانيد واگراوبخطا اندراست شما که اکثريت را می سازيد ،چرا به
قناعتش نمی پردازيد .اوبعداً توضيح می دھد که درسطح جھان دوطرزفکروشعوراجتماعی درباره
جھان وجود دارد يکی اين جھان ،طبيعت را مادی قبول کرده وطبيعت راازخود طبيعت وقوانين سرکش
آن توضيح می دھد .ماده را درحال حرکت ديده وازتغييروتکامل ماده ،چگونگی طبيعت جامعه انسانی
که جزء طبيعت است ...اوبه مھمانان می گويد که اولترازھمه بيک ايدئولوژی علمی نجات بخش ھمنوا
شويد ودست يکد يگررا درمبارزه انقالبی محکم نگھداريد."...
دراينجا ازسخنان داکترعبدارحمان محمودی چنين استنباط می گردد که خود اوبه لحاظ عقيدتی
ماترياليست فلسفی بوده ازايدئولوژی وسياست پرولتاريا پيروی می کرده وبرھمين مبنا مبارزه طبقاتی
را به منظورنابودی ستم طبقاتی ومحواستثمارانسان ازانسان منظورنظرداشته است .ھمچنين آن افرادی
که بپای صحبت وی آمده بودند)بجزيکنفرآنھا( نيزبايد افراد مترقی بوده باشند وبه لحاظ جھانبينی شايد
معتقد به ايدئولوژی انقالبی پرولتاريا!
 درصفحه  88ميخوانيم :نويسنده ازقول داکترمحمودی می گويد که" :عبدالمجيد زابلی) سابقوزيراقتصاد ،بانکداروسرمايه داربزرگ( که دروابستگی به امپرياليسم جھانی بوده دردربارھم ازنفوذ
برخورداربوده ،سعی داشته است مراھم به شکلی ازاشکال طورمصطلح بخرد .اوکه درخانه اش
مريض ھای دارد چند بارمرا بمثابه يک داکترجھت معاينه ومعالجه مريضان دعوت کرد ومن ھم بحکم
طب که تميزی بين فقيروغنی ،سرخ وسياه ،حاکم ومحکوم ....نمی کند وسالمت انسان را مقدس می
شمرد بديدن مريضان اورفتم وبعالج شان پرداختم ".زابلی روزی به »پاداش« عرضه خدمات طبی
اش لفافه ای راکه حاوی يک چک به ارزش سی ھزارافغانی بوده به مطب دوکتورعبدالرحمان)
محمودی( می فرستد .ودرپرزه کاغذ ضميمه چک می نويسد که ":اين پول ناچيزحق الزحمه يافيس
جناب شما درمداوای مريضان فاميل اينجانب است" .ولی دوکتور)محمودی( چک مذکوررابه ھالل
احمرنذرکرده وازشعبه بانک سند تسليمی پول رابدست می آورد .چون خود زابلی رئيس ھيئت عامل
بانک ھم بوده چند روزبعد زمانی ازاين امراطالع حاصل می کند تليفونی باداکترمحمودی تماس می
گيرد وبه اومی گويد که اين پول حق خودتان بوده است چراآنرابه ھالل احمرداده ايد؟ .داکترمحمودی به
جواب )زابلی( می گويد که  ":من چندبارازمريضان فاميل شما عيادت کردم ،معموالً فيس درمعاينه
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خانه ده افغانی وبرخی ازپول داران بيست افغانی می باشد .درخانه ھم ازبيست افغانی وحد نھائی
صدافغانی دريک ويزت تجاوزنمی کند ....پس اين چک سی ھزارافغانی به چه منظوراست؟
داکترمحمودی می گويد که به زابلی چنين گفتم :عالوه ازاينکه معاش معينی درشورادارم،
درانحصارات وشرکت قند داکتربيمه آنھا می باشم وازمراجعين روزمره ھم پول کافی بدست می آورم.
ولو که ازناداران ومستمندان پول) فيس( نمی گيرم وحتی طبق ارشاد مسلک طب به مداواوپرستاری
شان برحسب حکم وظيفه می رسم .بدون مبالغه عايدات ماھوارمن درحدود سی ھزارافغانی می شود.
پس نيازندارم ازشما سرمايه داربزرگ ،که خودمی دانيد"سرمايه" چيست؟ چشم ندارم مراچنين فيس
"گزاف" دھيد وگويا مقدمه معامله ای را سربراه کنيد که مراتسليم خود سازيد؛ اين خيال است ومحال
است وجنون .داکترمحمودی ادامه می دھد " :وجدانم گواه است که بخش عمده اين درآمدرا بمردمان
مستحق ونيازمند بطريق وذرايع مختلف می رسانم وکمی ازآالم اجتماعی آنھارا می کاھم".
دراينجا به دونکته بايد توجه داشت :اول اينکه ،داکترعبدالرحمان محمودی که درسال 1288
خورشيدی تولديافته وبعد ازختم تحصيل دوره بکلوريا وفاکولته طب کابل حدودسالھای  1314يا1315
خورشيدی بعد ازفراغت بحيث استاد فاکولته طب کابل ومسئول ديپارتمنت عقلی وعصبی اجرای وظيفه
می کرده وبعد وکيل بلديه ووکيل شورابوده وطبق گفته خودش درچھار -پنج سال اخيرماموريت اش
ماھانه حدود سی ھزارافغانی عايدات داشته ،وقبل ازآن ھم که معاش شورانبوده ،معاش کرسی استادی
می گرفته که حتما ً معادل معاش دوره وکالت درشوراويا کمترازآن بوده،وھمچنان عايداتی ازدرک فيس
معاينه خانه نيزداشته است .باين صورت درتمام مدت کارداکترمحمودی که بين  15تا  17سال را در
برمی گيرد ،اوماھانه عايدات مناسبی داشته وبه لحاظ سطح زندگی اورادرموقعيت مناسبی درجامعه
قرارمی داده است .ولواونصف عايدات ماھانه اشرا به مستحقان) توزيع کرده باشد( ،بازھم بامقايسه
ازسطح زندگی نسبتا ً خوبی برخورداربوده است .ليکن قرارمعلوم او ثروتی نه اندوخته است .دوم اينکه:
ازتاريخ مبارزاتی داکترمحمودی برمی آيد که اودردوره اول حيات سياسی اش)درکارزارمبارزه
ضداستبدادی وضدامپرياليستی( دارای باوردينی ومذھبی بوده وافکارسياسی اش نيزمتاثرازاين
باوربوده است .دردوره دوم مبارزه اش اومعتقد به ماترياليسم ديالکتيک و) م ل( بوده است .درحقيقت
قبل ازسال  1331خورشيدی که او زندانی می شود به اين ايدئولوژی باورداشته و مبارزه طبقاتی رابه
شيوه ھا واشکال مختلف برھمين اساس به پيش می برده است.
حال اين موضوع مطرح می شود که برای يک شخصيت مترقی ويک مبارزمردمی ملی ديموکرات ويا
يک کمونيست درجھت پيشبرد مبارزه طبقاتی وملی تاچه حدی به صرفه ويامجازاست که بيشتروقت
ونيروی فکری وجسمی خودراجھت عايدات بيشترصرف نموده وبعد آنرابرای توده ھای مردم کمک
نمايد .البته عرضه کمک معنوی وخدمات مسلکی مجانی برای توده ھای مردم امرعليحده ايست.
درحاليکه وظيفه اساسی ومھم يک انقالبی مردمی کوشش وتالش درجھت ارتقای سطح آگاھی سياسی
خودش ورساندن آگاھی سياسی ايدئولوژيک به توده ھای مردم ومتشکل کردن وبسيج آنھابرای مبارزه
درجھت سرنگونی نظام حاکم درجامعه است .بيقين که اگرداکترمحمودی درآن شرايط بخش اعظم وقت
خودراصرف مطالعه آثارانقالبی ومترقی وتبليغ وترويج انديشه ھای انقالبی و رساندن آگاھی سياسی
وبيداری توده ھای مردم وسازماندھی آنھا می کرد ،فرصت کافی برای کارزياد نمی داشت تا اين مبلغ
رابدست آورد .شايد فقط ھمين اندازه کارمی کرد که می توانست زندگی خود وفاميل خودراتکافو کند
وپولی جھت کمک نقدی برای توده ھای نيازمند ومستمند نمی داشت .اين شيوه مبارزه برای يک
مبارزمردمی ويايک انقالبی درجامعه نادرست است .وازاين طريق جلب حمايت توده ھای مردم
دربخشی ازجامعه ،اثرات انقالبی الزم وواقعی راندارد .ولی درارتقای سطح شھرت اين شخصيت
مبارزدرموردش منحيث يک عامل اثرگسترده درھمان محل بجا می گذارد.
اما ازاين توضيح نبايد چنين استنباط شود که درنگ روی اين موضوع بمعنای خالصه کردن ھمه
شھرت داکتر عبد الرحمان محمودی درجامعه منوط به »سخاوتمندی« اوبوده است! زيرا درساختن
شخصيت اجتماعی وسياسی اوفکتورھای ديگری چون استقامت وصداقت او درمبارزه نقش عمده داشته
است .البته انجام خدمت صادقانه بمردم درحيطه وظيفه ومسلک يکی ازويژگيھا ووظايف روشنفکران
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مردمی مانند داکترعبد الرحمان محمودی است .اومنحيث يک شخص مردم دوست ،ميھن پرست و
انسان دوست اين خدمت راازطريق مسلک اش برای مردم بخوبی انجام می داده است .اگرچه سجايا،
درايت واستعداد ،خصوصيات وسيمای اخالقی شخصيتھای مبارزمردمی برروی صحنۀ حوادث
تاثيرمی گذارد؛ اما آنچه قاطعانه معيارقضاوت وارزيابی درموردآنھابايد قرارگيرد ماھيت ايدئولوژيک
سياسی وموضعگيريھای طبقاتی شان است که ازديد منافع طبقاتی وسياسی توده ھای مردم ومبارزه
عليه طبقات ارتجاعی حاکم وامپرياليسم حايزاھميت است .زيرادرچنين جوامعی؛خصوصيات شخصی،
سجايا واخالق يک فرد مبارزمردمی برروی توده ھای مردم نيزعميقا ً اثرمی گذارد .خاصتا شخصيتی
مانند داکتر عبد الرحمان محمودی که نه تنھاطبيب حاذق برای تشخيص وتداوی امراض جسمی وروانی
توده ھای مردم بوده وحتی عده ای رابدون چشم داشت اجرت معاينه وتداوی می کرده است؛ که
اودرشناخت امراض ومصايب وآالم اجتماعی توده ھای مردم وچارۀ آنھا ھم آگاھی ومھارت الزم
راداشته است .ودرپرتو دانش علمی ومسلکی وآگاھی سياسی وفکری درجھت نجات توده ھای خلق
ازسلطه ارتجاع فئودال کمپرادوری وامپرياليسم صادقانه وفداکارانه مبارزه کرد ودرراه آرمان
واھدافش وحشيانه ترين شکنجه ھای نظام سلطنت فئودال کمپرادوری وابسته امپرياليسم رادرزندان
تحمل نمود ودراين راه استوارانه جان داد وتسليم ارتجاع نشد .واين بخش ازشيوه فعاليت
داکترمحمودی) که بخش اعظم وقت ونيروی خودراجھت کسب عايدات بيشترصرف می کرد وبعد
بخشی ازآنرابه مستمندان توزيع می نمود( ،نبايد سرمشق ديگرمبارزينی که درچنين موقعيتھای
اجتماعی ھستند ،قرارگيرد.
 درصفحه 111چنين می خوانيم؛ محمودی وتکيه خانه چنداول :دريکی ازروزھای عاشورادرتکيهخانه چنداول به دوکتورمحمودی فرصت دادند تا بيانيه) خطابه( اش راايراد کند ".داکترصاحب پس
ازآنکه طبق عنعنه تحيات ودرود به روان شھدای کربال بخصوص حضرت امام حسين اتحاف دعا کرد
وازمکارم وارشادات اخالقی وشجاعت اجتماعی درراه احقاق حق که عليه ظالمان وغاصبين می
رزميدند سخنان نيکويزبان آورد ،مضمون راتاب سياسی داد وگفت ،چه بھتراست که پيروان اين
رادمرد پاکبازوجانبازراه نبرد حق ازاين ماتم وسوگواری عظيم ،يک نيروی مردمی مھياسازند ،بجای
اينکه بسروروی خود بزنند ،تارھای موی خودرا بکنند وبجسم وجان خودفشاروارد آورند ،نيروی
زرمنده خودرا عليه جابران ،ظالمان ،خونخواران يعنی شمرھا ويزيدھای معاصربسيج کنند وکاراين
ھارا يک طرف بسازند .او تاکيد کرد که حرمت شھدای راه حق وآزادی وقتی بدرستی بجاآورده می
شود که کارنامه درخشنده شان سرمشق عملی ماگردد .ماراتکان دھد تاازجابجنبيم وستمگران را مغلوب
ومنکوب ودرصورت لزوم نيست ونابود سازيم .....ازاين رووظيفه اصلی ما پيروان راه امام حسين
اينست که درراه تحقق حق انسانی اين کتله عظيم انسانی مبارزه عليه بيعدالتی وتبعيض حاکم برجامعه
براه اندازيم واثبات کنيم که ازآن پيشگامان وپيشوايان راه نبرد حق عليه باطل درس آموخته
وپيروراستين -فداکارآرمان ھای واالی انسان ھستيم ".تااينکه وقت شان پوره شد ،بازھم مکررو مؤکد
گفتند :بيائيد به روح واالی آن سردارشھيدان درود وصلوات بفرستيم وعھد کنيم استواردرراه حق عليه
باطل ازمبارزه دست نکشيم وبگوئيم:
"تاسرنرود پا نکشم ازسرکويت -نامردی ومردی قدمی فاصله دارد"
نويسنده ادامه می دھد :حاالنکه پس ازچند دھه به آن گذشته دقيق می شوم ميدانم که داکترمحمودی
بااحساسات وتمنيات نيک انسانی -انقالبی اش ،درحاليکه درسينه اش آتش مبارزه غليان داشت وسرش
ازشورانقالبی موج می زد ،درعمل درحاکميت استبداد -استعماری قرون وسطائی ازھرروزنه ی که
بوجود می آمد ياوجود داشت استفاده کرده وبه تنويراذھان مردم ،رنجبران ،زحمتکشان وروشنفکران
ھمت گماشت .تبليغ ،ترويج وتھيج می کرد ودرمورد خاصی به سازماندھی مشغول بود.ھمچنين
نويسنده بايادآوری ازافکارونظرات وبرنامه ھای داکترمحمودی می نويسد که ":اوديگرگونی انقالبی را
پيگيراست نه ريفورميزم ليبرال را -ازدموکراسی حقيقی وحکومت خلق" صحبت دارد".
درفقره فوق نويسنده تاريخ خطابه داکترمحمودی رادرتکيه خانه چنداول مشخص نکرده است تا دانسته
می شد که وی اين سخنان را درچه زمانی ازتکامل فکری وسياسی اش بيان کرده است .بھرصورت
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درعصرامپرياليسم وانقالب پرولتری برای ھرمبارزانقالبی ومترقی درجھت آگاه سازی توده ھای مردم
وھدايت آنھا براه مبارزه طبقاتی وملی يگانه راه ،رھنمائی آنھا ورھبری مبارزات شان براساس علم
انقالب پرولتاريائی است .نه توصيه توده ھای مردم به پيروی از» امام حسين« و»راه نبردحق«
اوبحيث» پيشگام وپيشوای راه حق عليه باطل« .وتوصيه به توده ھای مردم ناآگاه که اسيراحساسات
مذھبی اند ،راه آنرا سرمشق قرارداده وازاو بياموزند .امام حسين برای بدست آوردن جاه ومقام خاندانی
و طبقاتی ازدست رفته اش عليه بخش ديگری ازطبقات حاکم وقت عربستان مبارزه می کرد .نه درراه
حق وآزادی ،بيعدالتی ،تبعيض وباطل بمفھوم واقعی طبقاتی آنھا بنفع توده ھای مردم ونجات آنھا ازستم
طبقاتی واستثماروانواع مظالم وبيعدالتيھا .ايدئولوژی وسياست و راه اما م حسين وياران او به لحاظ
ماھيت طبقاتی آن مشخص بود وھدف او کسب قدرت سياسی وامپراتوری اسالمی به »خاندان نبوت«
که آنرا ميراث ) اب وجد وام ( اش می دانست }.اساسا ً "امام حسين" وپيروان اوباين عقيده وبدنبال
تحقق اين امربودند که :پيشوايی مسلمين حق الھی نسل فاطمه ،دختر"پيامبراسالم" است ،وسادات نسل
"فاطمه زھرا" راشايسته حکومت می دانند{.
ً
لذا اين شيوۀ تبليغ دربين توده ھای عوام مردم خاصتا که ازسواد وآگاھی بی بھره باشند بيشتراثرات
گمراه کننده د ارد تا روشنگرانه .اگرچه درتاريخ کشورھای شرقی وغربی بودند جنبشھای ضداستبدادی
که با پوشش مذھب انجام می شده اند .مثالً درسراسرقرون وسطی درممالک شرقی اکثريت جنبشھای
ضداستبدادی رنگ وشمايل مذھبی بخودگرفته ودرلباس مذھب وسلک دين تضادھای عميق اجتماعی
رابروزمی دادند ،ازآن جمله اند :قيام ابومسلم خراسانی و سنباد ،قيام استاد سيس بادغيسی ،جنبش سفيد
جامگان خراسان ،قيام حضين سيستانی ،عصيان بوعاصم بستی ،نھضت حمزه سيستانی ،طغيان بابک
خرمدين ،وغيره .اگردرآن دوره ھا توده ھای مردم به مبارزات شان پوشش مذھبی ميدادند ھمين راه
رامی شناختند ،يعنی ايدئولوژی مذھبی؛ وتوده ھای عوام درزيرلوای آن بسيج می شدند .ولی
درعصرامپرياليسم وانقالب پرولتری توسل باين شيوه برای مبارزين مردمی وانقالبيون مجازنيست.
ازجھتی ھم اشخاصی مانند داکترمحمودی که دربين توده ھای شھرکابل درآنزمان ازشھرت مبارزاتی
برخورداربود وارتجاع بآسانی ميتوانست با دست آويزقراردادن اين نظريه وسخنان داکترمحمودی
ھرچه بيشترتوده ھا رادرتوھم وگمراھی فروبرد.
نويسنده باتاييد شيوه تبليغات داکترعبدالرحمان محمودی می نويسد که ":اوازھرروزنه درجھت
تنويراذھان زحمتکشان ورنجبران وروشنفکران استفاده می کرد ".اين درست است که نيروھای انقالبی
مردمی درجای که توده ھاھست بايد بروند وبآنھا آگاھی دھند ،حتی دراتحاديه ھای زرد .مگرآگاھی
برچه مبنايی! يک فرد مترقی وانقالبی بايد به ماھيت واھميت فعاليتھای تبليغی وترويجی واثرات آن
برتوده ھای خلق توجه نمايد .وبه تکيه خانه ھا ومساجد رفتن وشيوه وراه مبارزه "امام حسين" وامثال
او رابرای توده ھای خلق ،مبارزه »راه حق وآزادی ومبارزه عليه باطل وبيعدالتی« ناميدن! اين شيوه
مبارزه چه تاثيری برافکارتوده ھای مردم بجاخواھد گذاشت؟ که نتيجه اش معلوم است .اگر يک شخص
مترقی وآزادی خواھد معتقد به دين درجھت ادای مراسم مذھبی اش به تکيه خانه ويا مسجد می رود ،ما
نمی توانيم به اوبگوييم که به تکيه خانه ومسجد نرود .اما اين مسئله نيزقابل تذکراست که بفرض اگراين
امکان برای يک مبارزمترقی ميسرشود که بتواند درمسجد وياتکيه خانه جھت آگاھی توده ھای مردم
تبليغات سياسی مترقی بنمايد بحث ديگری است .ليکن درجوامع طبقاتی درطول تاريخ پيدايش دين
عبادتگاه ھا ھميشه صحنه تبليغات مذھبی وسياسی طبقات واقشارارتجاعی بوده است.
چنانچه قبالً تذکردادم درطول تاريخ دردوره ھای مختلف که توده ھای مردم عليه طبقات حاکم برده
داروفئودال که دين راوسيله دفاع ازمنافع طبقاتی شان ساخته بودند و»قدسيت« شانرا ازآسمان می
گرفتند وتعرض ويورش توده ھای تحت استثماروستم رابرکاخ ستم وغارتگری آنھا ،تعرض وحمله به
دين وعرش اعلی توجيه ووانمود می کردند؛ اگرتوده ھای مردم ناگزيربه جنبشھای شان رنگ مذھبی
ميدادند ،بحث عليحده ايست .ونيروھای انقالبی ومترقی درعصرامپرياليسم وانقالب پرولتری رسالت
رھبری مبارزات توده ھای مردم بدوش پرولتاريا افتاده است وايدئولوژی وسياست رھبری کننده
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درمبارزات طبقاتی وملی علم مبارزه طبقاتی است .وپرولتاريا وسايرزحمتکشان ايدئولوژی وسالح
مبارزۀ شان) مارکسيسم -لننيسم  -مائوئيسم( را دردسترس دارند.
انگلس دراثرش " لودويک فويرباخ وپايان فلسفه کالسی آلمان" چنين می نويسد ... ":تنھا دربارۀ اين
مذاھب جھانی که کمابيش مصنوعا ً پديد شده اند وبويژه درمورد مسيحيت واسالم ،ميتوان گفت که
جنبشھای عمومی تاريخی رنگ مذھبی بخود می گيرد .ولی ،حتی درحيطه اشاعۀ مسيحيت نيز،
انقالبھائی که دارای اھميت واقعا ً جھانشمول بوده ،تنھا درنخستين مراحل مبارزۀ بورژوازی برای
رھائی خود يعنی ازقرن  13تاپايان قرن ھفدھم ،اين رنگ را بخود می گيرد .توضيح اين امرھم
برخالف آنچه فويرباخ می انديشد ،خواص قلب انسانی وحوايج ومذھبيش نيست ،بلکه تمام تاريخ گذشته
قرون وسطی است که تنھا با يک ايدئولوژی يعنی بامذھب واالھيات آشنا بوده است ،ولی ھنگاميکه
بورژوازی درقرن ھجدھم باندازه کافی محکم شد ،تايک ايدئولوژی مطابق باوضع طبقاتی خويش برای
خود ايجاد نمايد ،آنگاه انقالب کبيروکامل خود يعنی انقالب فرانسه را انجام داد که منحصراً ازايده ھای
قضائی وسياسی مدد می جست وفقط درآن حدودی راجع به آن می انديشيد که مذھب سدراھش ميگرديد.
ولی بورژوازی درآنجا حتی بذھنش ھم خطورنمی کرد که بايد مذھب نوينی را جانشين مذھب کھنه
کرد".
 نويسنده درصفحه  775می نويسد" ازآنجا که دراوايل ماقسمتی ازاين مضمون را به کارنامهدوکتورعبدالرحمان محمودی ،تخصيص داده بوديم ،وشاھد بوديم که اوبمثابه پيشوای جنبش نو-
کمونيستی -زندانی شد .....زياده ازاين به جزئيات زندگی اودرمحبس تاآنجا که خبردارم ،نمی چسپم که
اين رساله توان حملش راندارد .ازاين به آن سند گويائی زيرعنوان" مناظره" رسالۀ ازداکترمحمودی
فقيد ،درنگ می کنم که در 1333/11/26درزندان کابل نوشته است .بازھم تذکرمی دھم که محمودی
درسال  1331بندی شد ودوسال اززندانی شدنش سپری می شد که اين رساله را نوشته ،آنھم درشرايط
کوته قفلی ايکه امکان نداشت پشه ھا درھوای قلعه جديد پروبال بزند -برای اينکه سند بدست دشمن نيفتد
واورابمثابه کافرملحد ومشرک ازطريق شريعت ،نابود نسازند ،اوتذکرمی دھد که اين رساله را درحال
تبدارواختالل -شعورنوشته است."....
 "حزب خلق درسال  1329خورشيدی) 1950ميالدی( درکابل تاسيس گرديد .عبد الرحمان محمودیرئيس حزب خلق ازيونيورسيتی کابل بحيث داکترطب خارج شده ،سلوک وھمدردی صادقانۀ اين
شخص دروظايف طبی بامردم ،بسرعت اورا درکابل مشھورساخت وصراحت لھجه اش ارزش
اجتماعی اوراآشکارنمود .داکتردرانتخابات بلدی) بلديه -شھرداری( سال  1327کابل برای نخستين
باروارد صحنۀ سياست گرديد .ارگان نشراتی حزب خلق ،جريده" ندای خلق" وصاحب امتيازش خود
داکترمحمودی ومديرمسئولش ولی محمدخان عطائی داماد اوبود .جريده دراپريل  )1951جوزا (1330
تاسيس شد ،ودرجوالی سال مذکورازطرف حکومت توقيف گرديد .مرامنامه حزب خلق درشماره 29
مورخ  16سرطان  1330جريده ندای خلق به نشررسيد".
موارد معينی ازمرامنامه حزب خلق:
 ماده  :1حزب خلق يک حزب ملی است که براساسات معلومۀ ديموکراسی بنايافته است . ماده  :2تبليغ وتفھيم دين مبين اسالم رابه خلق ،واصالح اعمال راباساس اسالم يگانه عامل کاميابیوپيشرف خود می داند.
 ماده  :12حزب خلق وفاداری خويش را باساسات ديموکراسی ومشروطيت شاھی اسالمی ،ازفرايضخوددانسته ولذا تامين تعادل حقيقی را دربين قوای ثالثه ،باتقنين وروشن ساختن حدود حقوقی
رادراجتماع وتشريح وظايف دولت وملت را وجيبۀ خود می شمارد.
 ماده  :18دخول درزمرۀ اراکين حزب ،باپابندی به اخالق حزبی يعنی فداکاری درراه تامين وظيفه،رشادت ،ثبات اخالقی ،درراه نشروتفھيم اساسات اسالمی وحزبی وديموکراسی وتامين حقوق عامه
حاصل شده ،وديگرنوع امتيازوفرقی راحزب ،مخالف عدالت اجتماعی حساب می کند.
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 ماده  :23اصالح ،تعديل ،حذف ياايزاد مواد بمرامنامۀ ھذا ،بکثرت آرای مجلس عمومی حزب مربوطاست) ولی مادۀ که منافی حقوق وآزادی عامه وياوحدت ملی وياخالف ديانت اسالم ،وتھديد بحدود
سياسی افغانستان باشد طرح وقبول شده نمی تواند(.
 ماده  :24افراديکه درحزب داخل می شوند بکلمات ذيل قسم ياد می کنند:" من بنام خدای پاک وناموس سوگند ياد می کنم که به تمام مواد اساسنامه حزب خلق صادق بوده
وبرای پيشبردامورحزبی ازھيچگونه فداکاری دريغ نمی نمايم ،ودرصورت خروج ازحزب
نيزاسرارحزب را محفوظ نگاھميدارم وﷲ باﷲ وتا ".درھرحال وقتيکه حکومت برای ازبين بردن
احزاب سياسی دست به اقدام شد ،برحزب خلق نيزحمله ورگرديده يکعده اعضای حزب رابشمول
داکترعبدالرحمان محمودی درسال  1331درزندان سياسی افگند ).افغانستان درمسرتاريخ -جلددوم-
ميرغالم محمد غبار(
بادرنظرداشت موارد فوق حزب خلق درسال  1329تاسيس شد ،دوکتورعبدالرحمان محمودی درسال
 1331زندای گرديد ودرسال  1333رساله" مناظره" رانوشت .مالحظه می شود که بين انتشاربرنامه
"حزب خلق" ونوشتن رساله" مناظره"  ،چھار -پنج سال فاصله است؛ وداکترمحمودی بايد درسالھای
قبل اززندانی شدن آثارمربوط به کمونيسم انقالبی رامطالعه کرده باشد وافکاراوشکل گرفته وتکامل
کرده وبه ماترياليسم ديالکتيک و ايدئولوژی انقالبی وعلم انقالب پرولتاريائی عقيده مند شده است .ولی
برويت محتوی فکری وسياسی برنامه" حزب خلق" ميتوان اين حزب را يک حزب" ملی -اسالمی"
دانست .باآنکه دربرنامه گفته شده که "حزب خلق يک حزب ملی است وبراساسات ديموکراسی بنايافته
است" .ومواردی ازقبيل :تامين حقوق اجتماعی ومدنی مردم ،ذکرمزايای يک ديموکراسی بورژوائی
برای مردم)درحاليکه عمالًاسالم بااين نوع حاکميت ،ديموکراسی ھم درتضاد قراردارد(،حکومت خلق
)که البته بورژوازی ھم ظاھراً ازتعريف دموکراسی اش ھمين مفھوم رابدست می دھد( ،آزادی
افکاروبيان ونشرات ،عدالت اجتماعی درکارواستخدام ،مساوات قانونی وسياسی که توسط قانون تنظيم
می شود ،وحدت ملی ،مخالفت با ھرنوع تبعيض ،تامين ومصئونيت حقوق شھروندی وغيره مسايل
ازاين قبيل دراين برنامه درج است .اينھا ھمه بخشھای ازحقوق بورژوائی افراد جامعه ھستند که
درکشورھای اسالمی دولت با تمسک بردين ومذھب رسمی دولت ازعملی شدن آنھا جلوگيری می
نمايد.
بالمقابل دربرنامه گفته شده که:
تبليغ وتفھيم اساسات دين اسالم به خلق واصالح اعمال براساس اسالم که عامل پيشرفت وکاميابی
است؛ وفاداری به مشروطيت شاھی اسالمی منحيث فرض اعضای حزب دانسته شده است؛ عدم اجازه
به دخول مادۀ دراساسنامه که خالف ديانت اسالم باشد؛ وسوگند نامه اعضای حزب )،بامفھوم معين آن(.
بھرحال دراينجا ازتحليل وتفسيربيشتراين برنامه صرف نظرمی کنيم .باوجوداينکه داکترمحمودی دراين
سالھا به مطالعه متون علم انقالب دست يافته بود؛ ولی اين افکارطورالزم دربرنامه حزب خلق
انعکاسی ندارد .بھرصورت تاجای که نويسنده سيمای معينی راازداکترمحمودی دراين نوشته ارايه داده
است ،به لحاظ نظری وعملی تضادھای درآن وجود دارد .ولی تا جاييکه به داکترمحمودی مربوط
است ،دوره ھای مختلفی ازنظرتکوين افکاروانديشه ھای سياسی وشخصيت اجتماعی وی مشخص
است.
داکترمحمودی فقيد يکی اربزرگ مردان ومبارزان دليردرتاريخ معاصرکشوراست .اومبارزه عليه
استبداد حاکم وسلطه استعماروامپرياليسم راباکمال صداقت وپيگيری انجام داد .داکترمحمودی مبارزی
مردم دوست  ،ميھن پرست صادق وفداکاربود.اوبامطالعه آثارانقالبی پرولتری ،افکارخودراتکامل داده
وبه اين حقيقت رسيده بود که بدون دردست داشتن سالح انقالب ،علم مبارزه طبقاتی يعنی) م ل( امکان
سرنگونی حاکميت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروقطع سلطه امپرياليسم وپيروزی مبارزات مردم
و تشکيل دولت مردمی ورسيدن توده ھای مردم به حاکميت واقعی خودشان وختم استثمارانسان ازانسان
ممکن نيست .به اين لحاظ ميتوان داکترمحمودی را منحيث اولين مروج افکارانقالبی پرولتری درآن
دوره درکشورنيزدانست .که رساله" مناظره" سند گويايی دراين زمينه است .ولی باتاسف که اين مرد
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بزرگ ملی وانقالبی تازمان آخرين روزھای زندگی اش باجسم بيماروعليلش درزندان جباران
وستمگران) نظام سلطنت ظاھرشاھی( دربند ماند .وتوده ھای مردم ونسل روشنفکرمردمی درآن زمان
ازرھنمائيھا ورھبری وی درمبارزات مترقی آنھا محروم ماندند.ھمچنين مبارزات ضداستبدادی
وضدامپرياليستی اووھم قطارانش دردوره موسوم به" ھفت شورا" درتاريخ مبارزات مترقی مردم
افغانستان جايگاه درخورش را داراست.
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