به مناسبت پنجاهمین سال تأ سیس"سازمان جوانان مترقی"
وآغازفعالیتهای جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید)
سازمان جوانان مترقی منحیث اولین تشکل انقالبی پرولتری برمبنای خط ایدئولوژیک-سیاسی (م-ل-ا)
بتاریخ( )13میزان سال( )1344خورشیدی توسط تعدادی ازروشنفکران مترقی کشوربرهبری فقید رفیق
اکرم یاری ایجاد گردید .این سازمان براساس ضرورت تاریخی به منظوررهبری مبارزات آزادی
خواهانه ومترقی توده های خلق وبا الهام ازانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درچین ،تشکیل گردیده
وبرای اولین باردرتاریخ افغانستان روشنفکران مردمی مبارزات توده های خلق را درپرتواندیشه های
انقالبی پرولتری رهبری کردند .قبل ازاین تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ومترقی توده های خلق توسط
اندیشه های بورژوا -دموکراتیک نوع کهن رهبری می شد.
پیشینه جنبش بورژوا -دموکراتیک درافغانستان:
با نگاهی مختصربه تاریخ معاصراین سرزمین ،افغانستان ازسال( )1839میالدی تا سال(  )1919تحت
سلطه استعماری دولت بریتانیا قرارداشت وتوده های خلق ازستم استعماری وستم واستبدادطبقه فئودال
که سردرآستان استعمارفرودآورده بودند،رنج می کشیدند .با آنکه خلق آزادی خواه افغانستان دردودور
مبارزات مسلحانه برضد ارتش نیرومند ومجهزامپراتوری استعمارگرانگلیس با رشادت وشجاعت
جنگیدند وضربات سهمگین نظامی برآن وارد کردند؛ اما شاهان وشهزادگان خود فروخته تمام دست
آوردهای مبارزات آزادی خواهانه وضداستعماری توده های خلق را درجهت تأمین منافع خاندانی
خودوطبقه فئودال وتاجردالل را به معامله گذاشته وهدردادند.سلطه طوالنی استعماروامپریالیسم واستبداد
وستم واستثمارنظام فئودالی،جلورشد بورژوازی ملی(صنعتی) ،ورشد فرهنگی خلق راعمداً سدکرده
وخلق کشوررادرگرداب ظلمت جهل وبی فرهنگی نگهداشتند.استعمارگران انگلیس دروازه های کشوررا
به روی کشورهای خارجی مسدود کرده وروابط خارجی کشوررا شدیداً تحت کنترول داشتند .درحالیکه
درآن شرایط ،باثرپیروزی انقالبات بورژوائی دراروپاجوامع سرمایه داری بوجودآمده وعلوم وصنایع
وتکنالوژی با سرعت درحال رشد وانکشاف بوده ودرمناسبات جهانی ،سرمایه داری رقابت آزاد وجود
داشت .ولی مردم افغانستان نه تنها ازفراگیری فرهنگ جدید ودسترسی به نوآوریهای علوم وتکنالوژی
بی بهره ماندندکه ازآموختن سوادنیزقهراًمحروم ساخته شدند.دردهه هفتادقرن نزدهم افکارترقیخواهانه
بورژوازی ازطریق سید جمال الدین"افغان"به طبقه باالی جامعه ازجمله امیرشیرعلیخان انتقال یافت
واویک برنامه اصالحی را به امیرشیرعلیخان ارایه داد که باثرضعف اراده وفرارامیرشیرعلیخان
ازکشورامکان عملی شدن را نیافت .روابط ومناسبات فئودالی با اقتصاد عقبمانده دهقانی وشبانی وروابط
تجارتی درسطح محدودواکثراًجنس به جنس باکشورهای هممرزدرمنطقه محصوربوده واستعمارگران
انگلیس مانع هرگونه رشد بورژوازی ملی درکشورمی شدند .بقول غبار -افغانستان درمسیرتاریخ
جلداول":-دردوران حکومت امیرعبدالرحمان خان زمینه تبارزبورژوازی دربخش تجارت آماده گردید
وتجارت رشد نمود .اما کثرت تولیدات انگلیسی که بطورروزافزون درافغانستان سرازیرمیگردید پیشه
وری وصنایع را بطرف ورشکستگی سوق نمود ومانع انکشاف صنایع ملی گردید .درتجارت کشورربا
خواران ومعامله گران هندی نقش بارزی داشتند .امیرعبدالرحمان نماینده های تجارتی درمشهد
وپشاوروقونسل درکراچی جهت حمایت ازتجارمقیم ساخت ودرداخل ازتجارحمایت کرد وبااستقرارامنیت
عمومی تجارت انکشاف نمود ،شهرهارونق گرفت وبازارداخلی بسویه سراسری کشوربمیان آمد .صنایع
دستی وپیشه وری باثرتقاضای بازاردوباره احیاشد .تولیدات فابریکه حربی کابل وفابریکه چرم گری
ورشته های فلزکاری وساختن سامان چرمی به اثرحمایت دولت انکشاف نمود" .لیکن دردوران عبد
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الرحمان استبداد وحشیانه قرون وسطائی واختناق مسلط بوده وفرهنگ سیرقهقرائی داشت وامکان
کمترین فعالیت سیاسی برای روشنفکران آزادی خواه ومیهندوست وتوده های مردم وجودنداشت .لیکن
دراوایل قرن بیستم دردوران سلطنت حبیب هللا بورژوازی کشورعمدتا ً دربخش تجارت ازرشد نسبی
برخوردارگردید .وتهداب معارف و"فرهنگ جدید " درسطح بسیارمحدودی اساس گذاشته شد وآن
عبارت بود از :تاسیس لیسه حبیبیه وچندین باب مکتب ابتدائی ونشرجریده سراج االخبار.
مردم آزادیخواه افغانستان درسال (  )1919با مبارزات استقالل طلبانه درجنگ سوم علیه ارتش
امپریالیسم بریتانیا دالورانه جنگیدند وبا شکست ارتش انگلیس سلطه استعماری آنرا برانداختند واستقالل
کشوررا حاصل کردند .خلق افغانستان درآن شرایط مانند سایرخلقها وملل ازبند رسته درجهان خواهان
آزادیهای سیاسی وپیشرفت وترقی درهمه عرصه هابودند .ازهمان روزاول اعالم استقالل روابط
افغانستان با کشورشوراها تأمین گردید واتحاد شوروی سوسیالیستی ازمبارزات آزادی خواهانه مردم
افغانستان علیه استعمارگران انگلیس حمایت کرده واستقالل کشوروآزادی مردم افغانستان رااززیرسلطه
استعمارتبریک گفته وآماده هرنوع کمک وهمکاری برای مردم افغانستان درپیشرفت وترقی شان گردید.
با آنکه امان هللا خان شخص ترقیخواه بود اما بنابرماهیت وخصلت طبقاتی اش ازروابط گسترده با
کشورشوراها خودداری می کرد .ازاینروطی ده سال حکومتش روابط فرهنگی بین افغانستان و
کشورشوراها درسطح محدود باقی ماند وتوجه امان هللا خان بیشتربجانب کشورهای امپریالیستی غرب
بود .درزمان حکومت امان هللا خان رفورم انکشاف سرمایه داری تسریع گردید وشرکتهای تجارتی
تأسیس شدند وتجارت رونق یافت؛فابریکه های چرمگری ،گوگردسازی ،نساجی ،نختابی ،باروت
سازی ،صابون سازی ،عطریات ،پنیرومسکه سازی ،تیل کشی ،نجاری ،یخ سازی وغیره تأسیس شدند.
مردم ما باکسب استقالل و آزادی ،خواهان پیشرفت وترقی وتوسعه معارف ورشد وترقی فرهنگ بودند
وبه همین جهت ازرفورمهای دولت درعرصه های مختلف حمایت کردند .درآن زمان تجارت رونق
گرفت وزمینه برای رشد وتوسعه اقتصاد درعرصه صنعت تا حدی آماده گردید .امان هللا خان در پنج
سال اول سلطنتش توجه نسبتا ً جدی به تطبیق برنامه های رفورمیستی ورشد وترقی کشورداشت؛ اما
درپنج سال دوم آن بنا برخصلت طبقاتی اش واعمال فشارنیروهای ارتجاعی فئودالی بیشتربفکرحفظ
قدرت خاندانی وطبقاتی اش بودتا پیشرفت وترقی کشور .ازاینرو اواقدامات اصالحی عمیق درجهت
تالشی نظام فئودالی که زمینه را برای پایه گذاری ورشد صنعت مدرن ورشد تولید ات صنعتی
درکشورآماده می کرد،انجام نداد .اوعمدتا ً درصدد جلب سرمایه گذاری کشورهای امپریالیستی برآمد
واین حرکت درماهیت چیزی جزمساعد ساختن زمینه برای ورود سرمایه های امپریالیستی نبود که
موجبات وابستگیهای اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی همه جانبه رادرقبال داشت،واین آغازمرحله نیمه
مستعمره ونیمه فئودالی شدن کشوربود.دردوران حکومت امان هللا خان زمینه آزادیهای سیاسی تا حدی
مهیا شد ،فضای نسبتا ً بازسیاسی موجب گردید تا حلقات سیاسی مخفی بشکل علنی فعالیت کنند .ازجمله
داشت؛اماباموجودیت
نسبتا ً«رادیکال»فعالیت
افغان"بامرام
سیاسی"جوانان
تشکل
کشورشوراهادرهمسایگی افغانستان اندیشه های انقالبی پرولتری درسطح محدودی درکشوررسوخ یافت
وروشنفکران مترقی ودموکرات به ایجاد حزب انقالبی پرولتری توفیق نیافتند که سلطه طوالنی
استعماروحاکمیت نظام فئودالی وعقبماندگی اقتصادی وفرهنگی کشوردراین زمینه نقش داشتند.
ازآنجاییکه درعصرامپریالیسم وانقالبات پرولتری ،رهبری مبارزات ملی  -دموکراتیک توده های خلق
زحمتکش بعهده حزب طبقاتی پرولتاریاست .فقط چنین نیروی درآن شرایط می توانست درجهت تأمین
حقوق وآزادیهای دموکراتیک مردم وارتقای سطح آگاهی سیاسی آنها مبارزه کند .بافقدان چنین حزبی
ونقش منفی وارتجاعی ایکه امان هللا خان بنا برخصلت طبقاتی اش بازی کرد؛دست آوردهای مبارزات
خلق افغانستان درحصول استقالل کشوروآزادیهای نسبی سیاسی وفراهم شدن زمینه رشد وترقی کشور
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وتوسعه معارف به نابودی کشیده شده وارتجاع سیاه به توطئه امپریالیسم انگلیس یکباردیگرکشوررابه
قهقرا کشانده وخلق کشوربزنجیراسارت امپریالیسم وسلطه استبدادی ارتجاع سیاه فئودالی کشیده شدند.
با سقوط دولت امان هللا وسپری شدن دوران (نه ماهه) حکومت سیاه قرون وسطائی حبیب هللا کلکانی،
نادرمزدوروسرسپرده امپریالیسم انگلیس بقدرت رسانده شد ودورظلمتباری دیگری ازاستبداد خشن
واختناق ووحشت علیه خلق افغانستان آغازگردید .نادرمنحیث دست نشانده امپریالیسم انگلستان درراُس
طبقات ارتجاعی حاکم فئودال وکمپرادوربا اقدامی ضدعلمی وفرهنگی تحصیل دختران راممنوع کرده
وتحصیل پسران را درشهرکابل وچند شهربزرگ دیگرمحدود کرد .خاندان نادرتوسعه معارف را دشمن
درجه یک نظام استبدادی شان میدانستند ".دردوران نادرمتعلمین مکاتب حق نداشتند حرفی ازسیاست به
زبان آورند .نادرساحه معارف رامحدود کرده وبه حدود  4590شاگرد و 165نفرمعلم تقلیل داد.
درحالیکه درزمان حکومت امان هللا تعداد شاگردان ذکورواناث به هشتاد وسه هزارتن می رسیدند.
درشرایط حکومت خاندانی (نادر) به سبب وحشت واستبداد قرون وسطائی،اختناق ،پیگردوزندان
وشکنجه ،روشنفکران کشوررایارای لب گشودن نبود.وهمه ازترس مجازات وحشیانه وضدانسانی رژیم
نادرسکوت اختیارکرده بودند(افغانستان درمسیرتاریخ  -جلددوم)".خاندان نادر(دربارسلطنت) دررأس
طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورطی نیم قرن برخلق افغانستان انواع ستم روادشته وهرپژواک آزادی
خواهانه توده های خلق وروشنفکران مردمی راخفته کردند وهرمبارزآزادی خواه رابه غل وزنجیرکشیده
وتوده های خلق را درظلمت جهل وبیسوادی نگهداشتند .اما با تمام این همه استبداد وحشیانه مبارزات
سیاسی برعلیه ارتجاع فئودال کمپرادوری واستبداد واختناق ونفوذ وسلطه امپریالیسم متوقف نشده
وباشکال گوناگون (بشکل مخفی درداخل کشور) ودرخارج کشورادامه یافت .بعد ازجنگ جهانی دوم
امپریالیسم بریتانیا عمده ترین حامی طبقات ارتجاعی حاکم درافغانستان تضعیف گردیده ودولت
مجبورگردید تا به منظورتخفیف شدت فشارخشم توده های مردم علیه نظام حاکم؛ تغییراتی ظاهری
درمهره های رهبری حکومت بوجود آورده وزمینه محدود آزادیهای سیاسی رافراهم کرد .دربارسلطنت
درسال  1325خورشیدی شاه محمود را بجای برادرش(هاشم) به صدارت گمارد وطبل «دموکراسی»
نواخت .دراین شرایط ازشدت فشاروحشت واختناق واستبداد رژیم تا حدی کاسته شده وفضای نیمه
مساعدی برای تنفس روشنفکران مترقی وآزادی خواه بوجودآمد .جراید غیردولتی براساس حکم قانون
اساسی اجازه انتشاریافتند وچند حزب سیاسی ایجاد شده واتحادیه محصلین تشکیل گردید .لیکن این
فضای تنفس کوتاه مدت بود ودولت برعلیه احزاب سیاسی توطئه چینی را آغازکرده وهریک ازاین
احزاب رابه بهانه های واهی مختلف تعطیل کرده ونشریه های آنها را مصادره نمود .وتعدادی
ازرهبران این احزاب منجمله داکترعبد الرحمان محمودی را برای مدت ده سال محکوم به زندان نمود.
وباردیگرفضای استبداد واختناق توسط خاندان نادربرکشورحاکم گردیده وداوود درسال  1332جا نشین
شاه محمود شد واین فضای تیره وتاروخفقان سیاسی تا اوایل دهه چهل خورشیدی با شدت ادامه یافت.
دردوره« دموکراسی» صدارت شاه محمود مبارزات ضد ارتجاعی وضد امپریالیستی مردم بوسیله ای
اندیشه های بورژوائی وخرده بورژوائی رهبری می شد .اگرچه عده ای ازروشنفکران مترقی
کشوراندیشه های پرولتری را فراگرفته بودند؛ لیکن هنوزتشکل سیاسی انقالبی ایجاد نشده بود وجنبش
انقالبی براین اساس شکل نگرفته بود .ازجمله این روشنفکران دوکتورعبد الرحمان محمودی درسال
 1328درسند" مناظره "...چنین می نویسد ...":پس ازاجمال باید عرض کنم که پروگرام ومرام
جمعیت(حزب) سوسیالیستی(کمونیستی) وهدف نهائی ما کمونیسم است .وبرای توده ملت مانند همه توده
های رنجبرگیتی هیچ دوائی دیگری به جزکمونیسم وجودنداشته وهیچ مسلک دیگراورانجات داده نمی
تواند.....البته بعدهابصورت قاچاق چند جلد کتاب محدود ازپیشوایان بزرگ خلق مثل مارکس -لنین
واستالین رامطالعه نمودم وبه افکاروعقاید خود نظم ورونقی دادم ...اما اینک روشنتربگوئیم که این
کاریعنی برانداختن رژیم استبداد فقط وفقط ازتوده بینوای ملت ساخته است که محروم ازهمه چیزاند-
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باقیام مسلح -وهم طوریکه مارکس پیشوای بزرگ خلق می گوید " :دراین عمل خلق به جززنجیرهای
اسارت خود چیزی را ازدست نمی دهد؛ زیرا چیزی ندارد که ازدست بدهد وبعد دنیارا کمائی می
کند."....

تشکیل سازمان جوانان مترقی
با مرگ رفیق استالین درسال  1953میالدی وسقوط دیکتاتوری پرولتاریاوانهدام نظام سوسیالیستی
بوسیله ای باند رویزیونیست"خروشچف ،احزاب وسازمانهای کمونیستی زیادی درکشورهای مختلف
جهان به پیروی ازحزب « کمونیست شوروی » درپرتگاه رویزیونیسم" مدرن"قرارگرفتند وبحران
جنبش کمونیستی بین المللی را فراگرفت .اما رفیق مائوتسه دون به شکست کشاندن انقالب دراتحاد
شوروی را براساس دیالکتیک ماتریالیستی مورد تجزیه وتحلیل قرارداده ودررأس مبارزه علیه
رویزیونیسم"مدرن" درسطح جهان قرارگرفت .رفیق مائوتسه دون که وجودعناصرسرمایه داری
(رویزیونیستها) رادردرون حزب کمونیست ودولت چین شناسائی کرده بود ،برای نجات انقالب چین
ازتسلط رویزیونیسم برحزب ودولت ،مبارزه بین دوخط را بیش ازپیش تشدید کرده ودرنیمه دوم
دهه( )60میالدی انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی راکه قبالًدرجهان سابقه نداشت راه انداخت .انقالب
کبیرفرهنگی پرولتاریائی  ،دیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی رادرچین برای یکدهه ازشکست
بوسیله ای رویزیونیستهای درون حزب ودولت نجات داد .انوارنجاتبخش این انقالب پرولتری به چین
محدودنماند وتحت تاثیرآن جنبشهای انقالبی پرولتری وجنبشهای رهائیبخش ملی ومبارزات ضد
امپریالیستی وضدارتجاعی درسراسرجهان اوج گرفته وگسترش یافت ودرچندین کشورجهان خلقهای
تحت ستم بپا خاستند وضربات کوبنده برامپریالیسم جهانی به سرکردگی ابرقدرت امپریالیستی امریکا
وارد کردند .درآن شرایط( دردهه چهل خورشیدی) درافغانستان که نظام فئودال کمپرادوری طی چندین
دهه توده های خلق خاصتا ً روشنفکران مترقی وآزادی خواه را درشرایط استبداد واختناق نگهداشته
بود ،جهت تخفیف فشارنارضائی توده های خلق وروشنفکران مترقی وآزادیخواه با تدوین قانون اساسی
جدید و«اعالم دموکراسی »روزنه ای درفضای سیاسی کشورگشود .وروشنفکران مترقی مردمی با
درک وفهم ازماهیت طبقاتی این« دموکراسی» درجهت آگاهی سیاسی توده های خلق به سازماندهی
وبسیج روشنفکران آزادی خواه ازآن استفاده کردند .روشنفکران مترقی مردمی دررأس آنهافقید رفیق
اکرم یاری براساس ضرورت تاریخی به منظوررهبری مبارزات توده های خلق(کارگران ودهقانان)
وروشنفکران مترقی وباالهام ازانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درچین،اولین سازمان
کمونیستی"،سازمان جوانان مترقی"رابراساس خط ایدئولوژیک-سیاسی( م -ل -ا) بنیان گذاشتند وفصل
نوینی درتاریخ مبارزات مترقی روشنفکران وتوده های خلق گشوده شد وبعد ازاین تاریخ مبارزات
روشنفکران مردمی وتوده های مردم توسط اندیشه های انقالبی پرولتری رهبری گردید .این مهمترین
حرکت انقالبی بود که درتاریخ مبارزات خلق افغانستان سابقه نداشت .وسکانداراصلی این حرکت انقالبی
فقید رفیق اکرم یاری بود .فقید رفیق اکرم یاری یک کمونیست انقالبی ووفاداربه آرمان انقالبی اش
ومتعهد به راه مبارزه انقالبی درجهت نجات خلق افغانستان ازستم واستثمارفئودالیسم وکمپرادوریزم
وسلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم وتشکیل دولت دموکراتیک خلق وایجاد جامعه سوسیالیستی بود
وتاآخرین لحظه حیاتش که بدست جالدان رژیم باندهای جنایتکارخلقی پرچمی وسوسیال فاشیستهای
روسی حامی آنهااعدام گردید ،به ایدئولوژی وآرمان طبقه کارگروفادارمانده وهرگزتسلیم دشمنان
خونخوارخلق نگردید.اودریک خانواده فئودال وماموربلند پایه دولت پرورش یافته بود؛ لیکن زمانی
اندیشه های انقالبی پرولتری را فراگرفت ،عمالً ازوابستگیهای طبقاتی اش گسست کرده وامالک میراثی
اش را بین دهقانان بیزمین توزیع کرده وشرایط زندگی همسطح آنها رااختیارنمود .ازآنجاییکه دموکراسی
دارای خصلت طبقاتی است ویکی ازانواع حاکمیت می باشد؛ «دموکراسی» دهه چهل خورشیدی برای
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طبقات ارتجاعی حاکم بودنه برای توده های خلق .چنانچه جریان عمل نشان داد که درآن شرایط دولت
دربرابرسه جریان سیاسی طبقاتی مختلف،درسطح جامعه برخوردکامالًمتفاوت داشت.دولت
دربرابرجریان سیاسی ایکه توسط رویزیونیستهای خلقی پرچمی بمثابه نمایندگان بورژوازی بوروکرات
کمپرادوروحارث منافع سوسیال امپریالیسم «شوروی» درافغانستان رهبری می شد وجریان سیاسی
ایکه توسط «سازمان جوانان مسلمان» بمثابه نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادوروحافظ منافع
امپریالیستهای غربی درکشوربود،نه اینکه کوچکترین واکنش منفی نشان نداد که به شیوه ها واشکال
مختلف ازآنها حمایت نمود؛ لیکن دربرابرجریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید) که توسط " سازمان
جوانان مترقی" رهبری می شد وبه لحاظ ماهیت خط ایدئولوژیک -سیاسی ازمنافع توده های خلق اعم
ازکارگران ،دهقانان وسایرزحمتکشان کشوردفاع کرده وعلیه طبقات ارتجاعی حاکم(دولت) وحامیان
امپریالیست وسوسیال امپریالیست آن مبارزه می کرد وبرنامه برای پیروزی انقالب دموکراتیک نوین
وانقالب سوسیالیستی درکشورداشت ،واکنش شدیداًخصمانه نشان داد.دولت ظاهرشاه باراول درسال (
 )1348برجریان تظاهرات جریان دموکراتیک نوین وحشیانه یورش برده وچندین تن ازرهبران
واعضای"س ج م"وجریان دموکراتیک نوین رادستگیروزندانی نمود .وباردگیردرسال( )1351این
جنبش انقالبی مورد حمالت سبعانه دولت وارتجاع همدست آن درصحن پوهنتون کابل قرارگرفته وسیدال
سخندان این فرزند انقالبی خلق بوسیله عنصرجنایتکارومزدوربنام گلب الدین وحشیانه بقتل رسید وچندین
تن دیگرمجروح شدند .این برخوردهای خصمانه علیه جنبش انقالبی پرولتری وسرکوب آن ازجانب
نظام حاکم امرغیرمنتظره ای نبود ودرجوامع طبقاتی درهمه ادوارتاریخی چنین بوده است .که هرجنبش
آزادی خواهی مردمی وهرفرد وگروه وجنبش انقالبی ومترقی مورد سرکوب وحشیانه طبقات حاکم
قرارمی گیرد.
تشکیل" سازمان جوانان مترقی" وآغازفعالیتهای عملی جریان دموکراتیک نوین وانتشارجریده" شعله
جاوید" فصل نوینی درتاریخ مبارزات خلق افغانستان بود که به لحاظ کیفی سابقه نداشت وبه همین سبب
است که این جنبش درسطح کشوردراذهان توده های خلق بنام" شعله جاوید" زنده مانده ودرتاریخ
مبارزات خلق افغانستان جاوید خواهد ماند .وتاکنون که نیم قرن ازبنیان گذاری این جنبش انقالبی می
گذرد ؛ ولی نام" شعله جاوید" هنوزگوش طبقات ارتجاعی وامپریالیسم را می خراشد وکینه وخصومت
طبقاتی علیه آن تبارزمی دهند .باآغازاین جنبش انقالبی درسال ( ، )1347تعداد زیادی ازروشنفکران
مترقی وآزادی خواه ازتعلق اقشارخرده بورژوازی وطبقات خلق به آن پیوستند .با آنکه قبل ازآن ،
تشکل رویزیونیستی وضدانقالبی بنام «حزب دموکراتیک خلق» درسطح کشوربفعالیت سیاسی آغازکرده
وبنا برخصلت وخصوصیات انواع رویزیونیسم خودرا«مارکسیست-لنینیست»خوانده وبابلند کردن
شعارهای بظاهر«مترقی»خود را«مدافع منافع» طبقه کارگرودهقان وانمود کرده وصحبت از«جامعه
دموکراتیک وسوسیالیسم» می نمود.؛اما کتله ای بزرگی ازازروشنفکران مترقی وآزادی خواه حد اقل
این فهم ودرک سیاسی را داشتند که فریب شعارهای باندهای رویزیونیست خلقی پرچمی را نخورده وبه
هواداری ازخط رهبری جریان دموکراتیک نوین (مارکسیسم -لنینیسم  -اندیشه مائوتسه دون )
قرارگرفتند.
"سازمان جوانان مترقی" دروسط سال  1344تشکیل گردید؛ ولی فعالیتهای علنی اش را دراوایل سال
 1347آغازنمود واین امرانتقادی را متوجه رهبری " س ج م" می سازد .اما ما تاکنون علت اصلی این
تأخیررا نمیدانیم ورهبری " س ج م" نیزدراین زمینه استداللی ارایه نکرده است .زیرا درآن شرایط
افغانستان ،این تأخیرناخواسته فرصتی شد برای باندهای رویزیونیست خلقی پرچمی تا به تبلیغ وترویج
اندیشه های رویزیونیستی شان درسطح جامعه پرداخته وتعدادی ازروشنفکران تعلق طبقات خلق را
نیزجذب واذهان آنهارا با اندیشه های ضدانقالبی رویزیونیستی مسموم ساختند .ارزیابی ازاثرات مثبت
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م بارزه ضدرویزیونیستی " س ج م" درآنوقت نشان می دهد که آغازفعالیت بموقع" س ج م" خاصتا ً
درمبارزه علیه رویزیونیسم" مدرن" امکان وزمینه برای ترویج وتبلیغ اندیشه های ضدانقالبی
رویزیونیسم برای باندهای خلقی پرچمی را بسیارمحدود میساخت .با آنهم مبارزه ضد رویزیونیستی "س
ج م"درافشای ماهیت خط ایدئولوژیک -سیاسی خلقی پرچمیهاوماهیت ضدانقالبی نظام سوسیال
امپریالیستی « شوروی» درنزد روشنفکران مترقی وتوده های خلق اثرات مثبتی بجاگذاشت .اثرات
ماندگارهمین سطح مبارزه درجامعه بود که بعد ازکودتای ننگین«  7ثور» اکثریت روشفکران وتحصیل
کرده های آزادی خواه ومیهندوست وبخشهای ازتوده های مردم به شعارها وادعاهای رژیم کودتائی
وقعی نگذاشته وازآن حمایت نکردند .وعملکرد های خصمانه وجنایتکارانه ای رژیم مزدورعلیه توده
های خلق وروشنفکران منسوب به جریان دموکراتیک نوین وسایرروشنفکران مترقی ومیهندوست،
هرچه بیشترماهیت ضدانقالبی وضدمردمی رژیم کودتائی را برمال نمود .سازمان جوانان مترقی منحیث
یگانه الترناتیف انقالبی درکشوربود وانتشارجریده " شعله جاوید" برای اولینبارفرهنگ مترقی وانقالبی
رادرسطح نسبتا ً گسترده درکشوراشاعه داد.فعالین جریان دموکراتیک نوین درجریان تظاهراتها،
میتینگها واعتصابات ماهیت ارتجاعی وضدمردمی نظام فئودال کمپرادوری که توده های خلق
رابیرحمانه استثمارکرده وموردانواع ستم قرارمیداد ووابستگیهای آن به امپریالیستهای غربی وسوسیال
امپریالیسم« شوروی» وقت که منابع وثروتهای عامه رابه تاراج می بردند وخلق راوحشیانه استثمارمی
کردند ،بگونه همه جانبه افشا نمود که تأثیرات زیادی براذهان توده های خلق بجا داشت .جنبش
دموکراتیک نوین منحیث یک جنبش توده ای ازجانب توده های شهری درچندوالیت بزرگ موردحمایت
وسیع قرارگرفت.وبخشهای نسبتا ً قابل مالحظه ای ازکارگران ،کسبه کاران  ،مزدورکاران ،مامورین
پائین رتبه ،معلمین ومتعلمین ومحصلین واستادان پوهنتون ازاین جنبش حمایت کردند .درآن زمان با
تأثیرپذیری ازانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی که درچین جریان داشت،جنبشهای انقالبی پرولتری
وجنبشهای ضدامپریالیستی وضدارتجاعی وجنبشهای ضد جنگ درکشورهای مختلف جهان درحال
گسترش بود وموجودیت جنبش دموکراتیک نوین درکشوربرای روشنفکران مردمی ومترقی انگیزه
وعالقه وافری درفراگیری فرهنگ انقالبی ومترقی ،علم انقالب پرولتری بوجودآمده بود .چندین تن
ازروشنفکران تعلق طبقاتی خلق که نا آگاهانه به صفوف رویزیونیستهای«خلقی» پرچمی پیوسته بودند
درصحن پوهنتون کابل آشکارا خط رویزیونیستی ورهبری مزدورآن را مورد نقد قرارداده وگسست
خود راازآن اعالم کرده وبه صف جریان دموکراتیک نوین پیوستند .ودرصورت رشد وتکامل جنبش
دموکراتیک نوین زمینه های بیشتری برای مساعدت شرایط ذهنی درجامعه آماده می گردید .اما متأسفانه
سازمان جوانان مترقی به این امرمهم وحیاتی توجه الزم وجدی نکرد .زیرابا تشکیل حلقه های آموزشی
مخفی وتربیت ایدئولوژیک-سیاسی این کتله بزرگ ازروشنفکران هوادارجنبش دموکراتیک نوین
وجنبش انقالبی پرولتری هرچه بیشترتقویت گردیده وگسترش می یافت .اگرچه قرارمعلوم حلقات
آموزشی چند ازهواداران جریان دموکراتیک نوین وجودداشتند که درآنها برخی ازمسایل ابتدائی تئوریک
آموزش داده می شد؛ ولی برای آن کتله بزرگ ازروشنفکران که به جنبش دموکراتیک نوین پیوسته
بودند ،به هیچ صورت کافی نبود .وآثاررهبران بزرگ پرولتاریای جهان(مارکس وانگلس ،لنین ،استالین
ومائوتسه دون) بیشتردرانحصارکدرهای " س ج م" وجریان دموکراتیک نوین قرارداشت .ونیز " س
ج م" توجهی به مهمترین مسئله ،نشرارگان کمونیستی نکرد ومی شد ازاین طریق سطح آگاهی تئوریکی
تعداد زیادی ازهواداران " س ج م" و" ج د ن" را ارتقا داد.
موضوع دیگراینکه " س ج م" به فعالیت سیاسی وتشکیالتی منظم ودوامداردربین کارگران کارخانه
های صنعتی کشورتوجه نکرد .البته درچند مورد روشنفکرانی ازهواداران "ج د ن" که درکارخانه های
صنعتی وظیفه رسمی داشتند به ابتکارخودشان چنین حلقاتی را تشکیل داده بودند ازجمله فقید رفیق
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صدیق عضو" گروه وحدت" که از" سازمان مبارزه برای تأسیس حزب کمونیست " انشعاب کرده بود
وچنین هسته ای را درکارخانه نساجی بلخ وکارخانه نساجی هرات تشکیل داده بود .رهبری " س ج
م"سازمانها ی علنی ازقبیل اتحادیه کارگران  ،اتحادیه دهقانان  ،سازمان زنان ،انجمنهای فرهنگی،
اتحادیه کسبه کاران وتشکالت توده ای دیگررا تشکیل نداد .تشکالت توده ای ازیکطرف پوششی است
برای سازمانهای مخفی ووسیله ایست جهت تأمین روابط گسترده با توده های خلق .رهبری" س ج م"
برنامه ای برای کاروفعالیت سیاسی دردهات دربین دهقانان فقیروبی زمین وکارگران زراعتی تنظیم
نکرد واین کاربرای ایجاد تشکیالت توده ای وانتقال آگاهی سیاسی به دهقانان فقیروتشکیل هسته های
نظامی جهت تدارک آغازجنگ خلق درروستاهانهایت ضروری بود .زیرادهقانان فقیروبیزمین
بزرگترین نیروی توده ای درانقالب دموکراتیک نوین محسوب می شوند ودهات ازجمله بزرگترین
پایگاه جنگ خلق درکشورهای نیمه مستعمره ،مستعمره ونیمه فئودال بشمارمی رود .آنهم که درآنزمان
شرایط عینی برای چنین مبارزه ای تقریبا ً دربخش اعظم روستاهای کشورمساعد بود .درآن شرایط
بحران اقتصادی جهان سرمایه داری را فراگرفته بود ودولت ظاهرشاه نیزدرمنجالب بحران اقتصادی
واجتماعی غرق بود وخشکسالیهای پیاپی درچندین والیت کشورمیلیونها تن ازدهقانان فقیروبیزمین
وکوچیهای فقیررابه ورطه فقروگرسنگی مرگبارکشانده بود .دروالیات هرات ،غور ،بادغیس،فراه
ونیمروزتوده های مردم ازشدت گرسنگی علوفه حیوانات رامی خوردند وروزانه ده ها تن به اثرگرسنگی
ومسمومیت جان می دادندوصدها فامیل باثرشدت فقروگرسنگی فرزندان خودرا فروختند .اما طبقات
فئودال به استثماروستم وحشیانه توده های میلیونی دهقانان وکارگران ادامه می دادند ودربارسلطنت
دررأس طبقات فئودال وکمپرادورخاینانه نظاره گراین اوضاع اسفباردرکشوربود واین وضعیت مساعد
ترین شرایط عینی برای بسیج وسازماندهی توده های خلق وآغازمبارزه مسلحانه توده ای درچندین
والیت کشوربود.کارگران،دهقانان ،کسبه کاران وسایرتوده های فقیرشهری ازفقروتنگدستی بستوه آمده
بودند .بازهم متأسفانه که رهبری" س ج م" توجهی به این اوضاع نکرده ومبارزه روشنفکران
هوادارجریان دموکراتیک نوین درچند شهربزرگ عمدتا ً درشهرکابل متمرکزبود .اشتباه دیگررهبری"
س ج م" این بود که نام سازمان وبرنامه واساسنامه آنرا تاآخرمخفی نگهداشت وگزارشی ازمصوبات
کنگره های سازمان راکه درمواردی بیانگرمبارزه ایدئولوژیک-سیاسی بین جناحهای تشکیل دهنده"س
ج م" بود،بدسترس بخشهای ازاعضا وهواداران "س ج م" وجریان دموکراتیک نوین قرارنداد .موجودیت
خطوط انحرافی سنتریستی واکونومیستی درون" س م ج" رانه اینکه برمال نکرد که مبارزه ایدئولوژیک-
سیاسی اصولی ودیالکتیکی راعلیه این خطوط انحرافی مجدانه ودوامداربه پیش نبرد .همچنین اشتباه
دیگررهبری" س ج م" این بود که نتوانست توطئه خاینانه دولت ظاهرشاه مبنی برحمله قاتالنه علیه
فعالین جنبش دموکراتیک نوین ر ا با درایت سیاسی خنثی کند .زیرا با درنظرداشت حساسیت اوضاع
درروز 29جوزا سال  1351که ازجانب نیروهای ارتجاع سیاه یعنی اعضای « اخوان المسلمین» که
بوسیله "«سازمان جوانان مسلمان» رهبری میشد وجناح دیگرارتجاع برهبری حضرتهای" قلعه جواد"با
حمایت آشکارونهان دولت درصحن پوهنتون کابل تدارک شده بود تامیتینگ جریان دموکراتیک نوین
رامورد سرکوب وحشیانه وخونین قراردهند ورهبری " س ج م" می توانست با دایرنکردن آن محفل
توطئه خاینانه دولت وارتجاع سیاه همدست آنرا درآن روزبی اثرسازد .وتدویراین جلسه علی الرغم
هوشدارهای تعدادی ازهواداران وهواخواهان جنبش دموکراتیک نوین؛ خود نوعی ماجراجوئی بود که
رهبری" س ج م" به آن توجه نکرد .این چند مورد مهم وموارد دیگری ازکمکاریها ،ناتوانیها ،اشتباهات
وانحرافات رهبری " س ج م" موجب گردید که این اولین سازمان کمونیستی کشور(که درابتدا توانست
جنبش ملی-دموکراتیک کشوررادرسطح نسبتا ً وسیعی رهبری کند) نتوانست طورالزم به وظایف
مبارزاتی اش عمل کرده وبه اهداف انقالبی اش دستیابد .دراینجا درمورد سازمان جوانان مترقی این
مطلب باید توضیح گردد که بعد ازمریضی رفیق اکرم یاری که دیگرنتوانست وظایف ومسئولیتهای
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مبارزاتی اش را به پیش برد؛ رفیق داکترصادق یاری دررهبری جناح اصولی " س ج م" قرارگرفت؛
ولی این جناح نتوانست مبارزه بین "دوخط" ،مبارزه علیه انحراف سنتریستی که بوسیله" ه .م" نمایندگی
می شد وانحراف اکونومیستی که توسط داکترفیض نمایندگی می شد را بگونه قاطع وجدی به پیش برد.
وهمین اهمال درمبارزه بین دوخط انحراف پاسیفیستی محسوب می شود .جناحهای اپورتونیستی درون
"س ج م"جناح داکترفیض وجناح"ه.م"سازمان جوانان مترقی راازدرون متالشی ساخته وبه انحالل
کشاندند وبدین صورت جریان دموکراتیک نوین تحت رهبری" س ج م" نیزمتالشی شد وجنبش
دموکراتیک نوین  ،این جنبش توده ای گسترده که روشنفکران انقالبی ومترقی درجهت تقویت واستحکام
آن مبارزه کردند ،عذاب شکنجه وزندان را متحمل شدند وفقید رفیق سیدال سخندان درراه حراست
ازجنبش انقالبی پرولتری وجنبش دموکراتیک نوین جان خودرا ازدست داد ،بعد از پنج سال فروپاشید.
با درنظرداشت توضیح مختصرفوق انحالل " س ج م" وفروپاشی" ج د ن" ،نه به سبب توطئه وحمالت
مستقیم دشمنان طبقاتی خلق(دولت) که بوسیله ای دشمنان نقابدارکمونیسم انقالبی ،اشکال اپورتونیسم
ازدرون مورد حمله قرارگرفته وتخریب گردید.
گروه دیگری که " س ج م" و رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری ازرهبران سازمان جوانان
مترقی را درسال  1349موردحمله قرارداده وبه آنها اتهام «درباری» واردکرد،گروه" پس
منظرتاریخی» برهبری انجینرعثمان بود.اوعضویت سازمان جوانان مترقی را نداشت ودررهبری
جریان دموکراتیک نوین ونشرجریده"شعله جاوید"سهیم بود.گروه "پس منظر"...به لحاظ خط
ایدئولوژیک-سیاسی یک گروه خرده بورژوازی «انقالبی»باتمایالت وروحیه آوانتوریستی
بود(.آوانتوریسم:نوعی فعالیت سیاسی غیرواقعبینانه وبدون درنظرگرفتن شرایط وامکانات موجود
وپیشرفت جامعه ودربرخی موارد عدم آگاهی به علم انقالب ،تمایل به اخذ تصمیم ناگهانی وبدون اندیشه،
سعی دررسیدن عاجل به اهداف خویش وماجراجوئی تعریف شده وهمچنین به آوانتوریسم «چپ»
وآوانتوریسم راست نیزتقسیم شده است) .این گروه درتحلیل ازاوضاع اجتماعی -سیاسی کشور ،تحلیل
طبقاتی جامعه ،موقعیت تضادها ،شیوه ها واشکال مبارزه طبقاتی درشرایط افغانستان مواضع
غیرپرولتری داشته ورهبری مبارزه توده های خلق توسط یک حزب انقالبی پرولتری را نفی نموده
وبرای رسیدن به هدفش ایجاد کانونهای چریکی رامطرح کرد.اگرچه درانحالل " س ج م" و تالشی
"جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید)" اشکال اپورتونیسم نقش عمده بازی کردند؛ اما عوامل دیگری
نیزدرآن دخیل بودند؛ ازجمله سطح پائین آگاهی اکثریت اعضا وصفوف " س ج م" ازتئوریهای علم
انقالب پرولتری وعدم شناخت الزم ازماهیت اشکال اپورتونیسم وانواع رویزیونیسم .وانحالل " س ج
م"ضربت شدیدی بود به جنبش انقالبی پرولتری ومبارزات خلق افغانستان که موجب یأس وسرخوردگی
روشنفکران زیادی ازهواداران جنبش انقالبی کشوردرآن شرایط گردید .همان بود که با وقوع کودتای
داوود وباندهای خلقی پرچمی که به کمک دستگاه جاسوسی سوسیال امپریالیسم «شوروی» درافغانستان
انجام شد وقبل ازهمه خود اقدامی درجهت مستولی شدن دوباره ای فضای اختناق واستبداد برهبری
داوود وباندهای رویزیونیست خلقی پرچمی درکشورعلیه توده های خلق خاصتا ً جنبش انقالبی پرولتری
درکشوربود؛ درکمترین سطح عکس العمل ازجانب منسوبین جنبش دموکراتیک نوین صورت نگرفت
وکودتاچیان توانستند برنامه های ضدمردمی وضدملی خود را علیه خلق مظلوم وتحت ستم وعلیه جنبش
انقالبی پرولتری کشوربه پیش برند.
وضعیت جنبش انقالبی پرولتری( م-ل-ا) بعد ازانحالل "سازمان جوانان مترقی":
با انحالل " سازمان جوانان مترقی" بحران عمیقی جنبش انقالبی پرولتری رافراگرفت وتعدادزیادی
ازروشنفکران هوادار" س ج م" و"ج د ن" دچاریأس وسرخوردگی شدند .درچنین فضای بحرانی ،تشکل
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سیاسی بنام«گروه انقالبی خلقهای افغانستان» برهبری داکترفیض که ادامه فعالیت جناح اپورتونیستی
درون"س ج م"بود ،با انتشارسند«با طرد اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم» اعالم موجودیت
کرد ومحتوی این سند اپورتونیستی ماهیت خط ایدئولوژیک -سیاسی این تشکل "جدید" رابیش ازپیش
آشکارساخت .ودرفضای بحرانی جنبش انقالبی کشوروآنهم درحالیکه اکثریت روشنفکران هوادارجریان
دموکراتیک نوین درسطح نازلی ازآگاهی به علم انقالب پرولتری قرارداشتند،داکترفیض ویارانش
توانستند باعبارت پردازیهای پوچ وترفندهای اپورتونیستی تعدادزیادی ازاین روشنفکران رابعقب خود
بکشانند.تعدادی ازهواداران "ج د ن" گروه ها ومحافل کوچکی تشکیل داده وهمزمان با ارتقای سطح
آگاهی انقالبی شان درارتباط با هم قرارداشتند وتعداد زیادی هم درحالت بی سرنوشتی سیاسی بسرمی
بردند .بعد ازمرگ رفیق مائوتسه دون درسال ، 1976رویزیونیستهای«سه جهانی» برهبری هواکوفینگ
ودینگ سیائوپینگ قدرت حزبی ودولتی را طی یک اقدام ضدانقالبی(کودوتا) غصب کرده وچین را به
جاده سرمایه داری سوق دادند ورهبری« گروه انقالبی »...علم بردارتئوری ارتجاعی وضدانقالبی«
سه جهان» درافغانستان شده ودرمنجالب رویزیونیسم چینی سقوط کرد.
دومین تشکلی که بعدازانحالل"س ج م"عرض وجود کرد"،سازمان رهائیبخش خلقهای افغانستان(سرخا)"
است .این سازمان توسط فقید رفیق دوکتورصادق یاری ودیگرافراد مربوط به" س ج م" درسال 1354
خورشیدی تشکیل گردید".سرخا"درموردتشکیل حزب انقالبی طبقه کارگرنظرغیراصولی داشت
ووحدت جبهوی را بین بخشهای مختلف مربوط به جنبش کمونیستی(م-ل-ا)مطرح کرد".سرخا" درمورد
رویزیونیسم«سه جهانی» ودگمارویزیونیسم خوجه ای موضع روشن نگرفت " .این سازمان دراوایل
سال(  )1358بوسیله ای رژیم فاشیستی باندهای «خلقی» پرچمی مورد ضربت قرارگرفته وبا اعدام
تعدادی ازاعضایش ازجمله رفیق داکترصادق یاری ازهم پاشید.
سومین تشکل "دسته پیشروکارگران افغانستان(دپکا)" بود :این گروه درسال  1354ازافرادی تشکیل
گردید که عده ای ازآنها سابقه عضویت درحزب رویزیونیست«دموکراتیک خلق» داشتند وعده ای
ازبقایای" فرقه عیاران" بودند ".دسته پیشرو "...درجهت وحدت گروه های مختلف جنبش انقالبی
کشوربرای تشکیل حزب کمونیست با « گروه انقالبی "،»...سازمان مبارزه(...اخگر)" وبعداً با«ساوو»
و" سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" مباحثات ومذاکراتی انجام داد که به نتیجه نرسید" .دپکا" بعداً
با" سازمان چریکهای مجاهدافغانستان""،ساوو" " ،اخگر" وافراد دیگرمذاکراتی بخاطروحدت انجام
داد که بی نتیجه ماند .این گروه آلبانی راکشورسوسیالیستی دانسته که برآن دیکتاتوری پرولتاریا حاکم
است ،اندیشه مائوتسه دون را قبول نداشت ومسایل انحرافی دیگر.این گروه دارای انحرافات اپورتونیستی
بود ودرسال ( )1362مورد ضربت دولت مزدورقرارگرفته وتعدادی ازاعضای آن اعدام شده وعده ای
زندانی شدند واین گروه عمالً منحل شد.
چهارمین تشکل" سازمان مبارزه درراه تأسیس حزب کمونیست افغانستان" با انشعاب از«گروه
انقالبی »....درسال ( )1356ایجاد گردید .این سازمان درشماره اول جریده " اخگر" ارگان نشراتی
اش خط ایدئولوژیک -سیاسی سازمان را" مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون" اعالم نموده ومبارزه
درراه تأسیس حزب کمونیست را ازاهداف عمده مبارزاتی اش قرارداد.این سازمان درشماره( )3جریده
" اخگر" به نقد همه جانبه تئوری ضد مارکسیستی وضدانقالبی «سه جهان» پرداخته وماهیت ضدانقالبی
دولت چین رابرمال نمود".سازمان مبارزه "...درعرصه مبارزه ملی –دموکراتیک دراتحادیه عمومی
محصلین درخارج ازکشورفعالیت داشت .لیکن نتوانست مبارزه انقالبی را درسطح گسترده درداخل
کشورسازمان دهد .این سازمان بعد ازبقدرت رسیدن باندهای رویزیونیست خلقی پرچمی وقیامهای خود
جوش توده های مردم وآغازمبارزات مسلحانه علیه رژیم مزدور ،بدفاع وحمایت ازمبارزات مسلحانه
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توده خلق برآمده وبا یکی ازگروه های مسلح بنام" شورای جانبازان اسالم" که درحوزه غرب
کشورفعالیت داشت ،همکاری نمود " .سازمان مبارزه "...درماه عقرب سال  1358مورد ضربت رژیم
جنایتکارخلقی پرچمیها قرارگرفته وحدود بیست وهشت تن ازکدرها واعضای آن توسط رژیم سفاک بعد
ازشکنجه های وحشیانه اعدام شدند .وهمچنین بیش ازده تن ازاعضای آن درجبهات مختلف جنگ علیه
سوسیال امپریالیسم «شوروی» ورژیم مزدورتوسط باندهای ارتجاعی اسالمی جنایتکارازجمله جناح
«اخوان» کشته شدند ".سازمان مبارزه "...دچارانحراف ایدئولوژیک -سیاسی شده وبا دنباله روی
از«حزب کارآلبانی» ورهبرمرتد آن انورخوجه  ،حزب کمونیست چین تحت رهبری رفیق مائوتسه دون
وانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی واندیشه انقالبی رفیق مائوتسه دون را مورد حمالت اپورتونیستی
قرارداده وبه منجالب دگمارویزیونیسم سقوط کرد .این سازمان ازهمین موضع جنگ عادالنه مردم
افغانستان علیه سوسیال -امپریالیسم « شوروی» ورژیم مزدوررا جنگ ارتجاعی خوانده وآنرا جنگ
بین قدرتهای امپریالیستی غربی باسوسیال امپریالیسم شوروی ارزیابی کرد .دراوایل دهه شصت
خورشیدی افرادی از" اخگر" انشعاب کرده ونشریه ای بنام" روشنگر" را منتشرکردند .اینها درابتدا به
لحاظ ایدئولوژیک -سیاسی مواضع نسبتا ً اصولی داشتند؛ اما این گروه نظرداشت که درشرایط "جنگ
میهنی" ابتداباید بخشهای مختلف جنبش کمونیستی" بلوکهای سیاسی نظامی" تشکیل دهند وهمزمان با
پیشبرد مبارزه مسلحانه علیه سوسیال امپریالیسم شوروی ورژیم مزدوربرای ایجاد حزب کمونیست
مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی را به پیش برند .این گروه نیزبعداً عقبگرد کرده وبه خط مشی جمهوری
اسالمی گرائید وباین صورت درمنجالب اپورتونیسم راست ورویزیونیسم سقوط کرد.
تشکل دیگری که درسال (  ) 1359اعالم هویت کرد؛ « سازمان رهائی افغانستان» است .این سازمان
تغییرنام «گروه انقالبی »...است ومشی رویزیونیستی اش درسند«مشعل رهائی» بیش ازقبل مسجل
گردید« .سازمان رهائی» مانند دیگرانواع رویزیونیسم درلفظ صحبت از« م -ل -ا» دارد؛ ولی خط
مشیها،نظرات ،مواضع وعملکردهایش برمبنای تئوری رویزیونیستی وضدانقالبی«سه جهان»
استواراست«.سازمان رهائی» مانند تشکل ماقبل آن(« گروه انقالبی »...که سازمان جوانان مترقی
راتخریب کرده وبه انحالل کشاند وجنبش دموکراتیک نوین را متالشی کرد) ده ها تن ازروشنفکران
هوادارجنبش دموکراتیک نوین رازیرنام«م -ل ا»اغوا کرده وبه منجالب رویزیونیسم «سه
جهانی»کشاند« .سازمان رهائی» به پیروی ازرهبران مرتد وضدانقالبی چین انقالب کبیرفرهنگی
پرولتاریائی رامورحمله خصمانه قرارداد« .گروه انقالبی »....درماه اسد سال  1358اقدام به کودتا
نمود که شکست خورد وشخص داکترفیض اززندان رژیم خلقی پرچمیها « فرار» کرد .داکترفیض
درطرح« کودتا -قیام» "ساما" درماه جدی همین سال سهم گرفت ،بعد با تنظیمهای ارتجاعی اسالمی
اتحاد کرده و" جبهه مبارزین مجاهد" را تشکیل داد وبه منظورپیروزی «جمهوری اسالمی» علیه رژیم
مزدوروارتش سوسیال امپریالیسم« شوروی» درجنگ شرکت کرد.رهبری «سازمان رهائی»...عالوه
بربهره مندی از«کمکهای» سوسیال امپریالیسم چین به آستان بوسی قدرتهای امپریالیستی امریکا،
انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا شتافت واز«کمکهای» آنها ودولتهای ارتجاعی خاصتا ً دولت پاکستان ونهادهای
امپریالیستی بهره مند گردید « ،سازمان رهائی »..نظردارد که":اسالم مکتب کامل بوده وسیزده قرن
بشریت را بسوی روشنائی رهنماگشته است" وبرهمین مبنا به بسیج مردان وزنان پرداخت .داکترفیض
دررهبری «سازمان رهائی »..شیوه استبدادی را دردرون تشکیالت سازمان به پیش برده وچند تن
ازمخالفین اش را سربه نیست کرد وبالمقابل خود اووچند تن ازهمفکرانش به اثریک توطئه درونی به
آدمکشان حزب اسالمی گلب الدین تحویل داده شده وبقتل رسیدند« .سازمان رهائی »..بعد ازتهاجم
نظامی امپریالیستهای امریکائی وناتو به افغانستان وسقوط رژیم طالبان درکنفرانس "بن" شرکت کرد
ودردولت دست نشانده استعماروامپریالیسم برهبری کرزی مزدورسهم گرفت .این سازمان طی یک ونیم
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دهه اخیرزیرسایه ای حمایت دولت دست نشانده وقدرتهای امپریالیستی اشغالگرباکلمات وجمالت
بظاهر«مترقی» به توجیه شرایط حاکم پرداخته وبه این صورت خلق افغانستان را اغوا می کند«.سازمان
رهائی»..حزب قانونی بنام«حزب همبستگی افغانستان»دردولت دست نشانده استعماروامپریالیسم به
ثبت رسانده وبگونه علنی فعالیت می کند« .سازمان رهائی» همین اکنون زیرنام تشکالت « مدنی» اش
ساالنه پولهای هنگفتی ازدولتها ونهادهای امپریالیستی بدست می آورد.رهبری«سازمان رهائی» طی
چهاردهه اخیرباعوامفریبی و«انقالبی نمائی» سعی کرده است تا توده های خلق نا آگاه را فریب دهد.
درسال  1387تعدادی ازاعضای «سازمان رهائی»«انشعاب» خودررا اعالم کرده وخود را«سازمان
انقالبی افغانستان» می خوانند .این گروه ازاپورتونیسم ورویزیونیسم «سازمان رهائی» گسست واقعی
نکرده و هنوزخودراپیرو«راه» داکترفیض می خواند .وبرمبنای اسناد وعملکردها ومواضع ونظراتش
این یک گروه رویزیونیستی بوده ومانند سازمان سلفش با تغییرشکل وشیوه عمل می کند.این تشکل
رویزیونیستی جنبش کمونیستی(م -ل م) کشورا مورد حمالت ضدانقالبی وخصمانه قرارداده وهویت
وآدرس ما را برای استخبارات کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی معرفی میکند .واین خاینانه
ترین عملی است که علیه جنبش کمونیستی( م -ل -م) افغانستان انجام می دهد .اینست ماهیت اصلی
همه اشکال اپورتونیسم وانواع رویزیونیسم که نقاب«انقالب» برخ می کشند وبه علم انقالب پرولتری،
جنبش انقالبی پرولتری ومبارزات مترقی توده های خلق افغانستان خیانت کرده ومی کنند.
مرحله دوم فعالیت گروه های مربوط به جنبش انقالبی پرولتری( م-ل-ایا م -ل -م)درافغانستان:
بعد ازکودتای ننگین"  7ثور" سال  1357وبقدرت رسیدن باندهای رویزیونیست«خلقی» پرچمی فضای
اختناق واستبداد وفاشیسم برکشورمستولی گردید .دراین اوضاع وشرایط قبل ازهرگروه وجریان سیاسی،
منسوبین جنبش کمونیستی(م-ل-ا)وفعالین سابق جریان دموکراتیک نوین به ماهیت این کودتا واستراتیژی
واهداف رژیم کودتائی وحامیان سوسیال امپریالیست آنها درافغانستان ومنطقه آگاهی داشتند وتاحد توان
ودسترسی توده های مردم را درباره ای ماهیت رژیم کودوتائی آگاهی دادند .متعاقب کودتا تحرک
جدیدی دربین فعالین جنبش انقالبی پرولتری وروشنفکران منسوب به جریان دموکراتیک نوین
بوجودآمده ومحافل ،گروه ها ،سازمانها وافراد مستقل برضرورت آغازمذاکرات ومباحثات ایدئولوژیک-
سیاسی وتسریع پروسه وحدت وایجاد یک تشکل انقالبی سراسری تأکید می کردند .اما اکثریت قاطع
این روشنفکران به مسئله خط ایدئولوژیک-سیاسی تشکل انقالبی پرولتری وموجودیت خطوط انحرافی
اپورتونیستی ورویزیونیستی درجنبش انقالبی پرولتری وبحران جنبش کمونیستی بین المللی کمترتوجه
می کردند .واین امرناشی ازفقرتئوریک وفقدان آگاهی الزم درباره ماهیت انواع رویزیونیسم واشکال
اپورتونیسم درجنبش بود .وتعداد زیای ازاین روشنفکران درباره رویزیونیسم چینی ودگمارویزیونیسم
خوجه ای آگاهی الزم نداشتند.علل متذکره وشرایط استبدادی وفاشیسم حاکم برکشورکه بیش ازهرنیروی
سیاسی فعالین جنبش انقالبی پرولتری ومنسوبین جریان دموکراتیک نوین درمعرض خطردستگیری
وزندان وشکنجه واعدام قرارداشتند؛ لذا این امکان محدود بودکه بخشهای مختلف بتوانند تحت چنان
شرایطی مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی اصولی را برای مدت طوالنی بمنظورطردخطوط اپورتونیستی
ورویزیونیستی به پیش برده وبا روشن کردن خط ایدئولوژیک –سیاسی بپای وحدت ایدئولوژیک –
سیاسی وتشکیالتی بروند .وازجانبی هم تعداد زیادی اهمیت این موضوع را کمتردرک می کردند.
وهرگروه وفردی که روی این مسایل پافشاری می کرد فوراً برچسب « چپ روی» براو می زدند.
واکثریت این روشنفکران " شعله ای بودن" را مساوی به" مارکسیست – لنینیست -اندیشه مائوتسه دون
" می پنداشتند .چنانچه«هسته انقالبی کمونیستهای افغانستان" درسال  1365صحبت ازاین دارد که":
هزاران تن ازکمونیستها توسط رژیم مزدورکشته شده وهزاران تن دیگردررزندانها بسر می برند".
بخشهای مختلف جنبش (بغیراز" ه .م" وگروه وگروه وی که خودرا م -ل می خواند) درلفظ ازاعتقاد به
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مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون صحبت می کردند؛ ولی درعمل اکثریت قاطع آنها براساس
وحدتهای مکانیکی چند تشکل سیاسی را بنام «سازمان انقالبی پرولتری » تشکیل دادند .وهمین
امرموجب گردید که بنام صرف " شعله ای بودن"روشنفکرانی با اندیشه های انحرافی اپورتونیستی
ورویزیونیستی وحتی عناصری که سابقه شعله ای داشتند ولی باحزب رویزیونیست « دموکراتیک
خلق» روابط برقرارکرده بودند ودربرخی ازگروه ها ومحافل مربوط به جریان دموکراتیک نوین نفوذ
کرده وبعداً درسامانهای مختلف "چپ" جای گرفتند .درحالیکه درآن اوضاع وشرایط که تضاد طبقاتی
وتضاد ملی توده های خلق علیه رژیم مزدوروارتش سوسالیسم امپریالیسم شوروی تشدید گردید وبگونه
خود جوش بپاخاسته ومبارزه مسلحانه را به پیش می بردند؛ موجودیت یک حزب انقالبی پرولتری( م-
ل -م) ضرورت مبرم بود تا می توانست مبارزات آزادی خواهانه توده های مردم را رهبری کند.
بعبارت دیگرقبل ازهمه وظیفه عمده گروه های مربوط به جنبش انقالبی پرولتری تهیه مهمترین سالح
انقالب  ،مبارزه درجهت تشکیل حزب انقالبی طبقه کارگربود (که بنا برعوامل فوق به آن دست نیافتند)
وبعد تدارک دوسالح دیگر ،یعنی تشکیل ارتش خلق وتشکیل جبهه متحدملی ازنیروهای مترقی ومیهن
پرست ضد امپریالیسم وضد ارتجاع بود .لیکن همه سازمانهای منسوب به جنبش دموکراتیک نوین
براساس دیدگاه ها وخط مشیها واهداف شان درجنگ علیه رژیم مزدور(خلقی پرچمیها) وارتش
اشغالگرسوسیال امپریالیسم « شوروی» شرکت کردند.
تشکیل" سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" :سازمان پیکاربرای نجات افغانستان بتاریخ(  )3جدی سال (  )1358خورشیدی ازچند گروه ومحفل
وافراد مستقل مربوط به جنبش دموکراتیک نوین تشکیل گردید .اما بخش بزرگی ازاین گروه ها به
کیفیت خط ایدئولوژیک-سیاسی سازمان انقالبی پرولتری ومسئله مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی وطرد
خطوط اپورتونیستی ورویزیونیستی ووحدت اصولی براصل "مبارزه -وحدت  -مبارزه" کمترتوجه
کرده وبگونه شتابزده بپای وحدتهای مکانیکی وغیردیالکتیکی رفتند وافکار،نظرات ومواضع اشتباهی
وانحرافی هریک ازاین گروه ها به سازمان انتقال یافتند که دربرنامه اول سازمان متبارزگردید
ودرپراتیک مبارزه طبقاتی وملی هرچه بیشترخودرانشان دادند .این نکته نیزقابل تذکراست که
فقرتئوریک ،فقردانش علمی انقالبی وعدم دید روشن وموضع درست واصولی وهم بی اطالعی تعدادی
ازاعضای شرکت کننده درکنگره مؤسس سازمان درباره مسایل درون جنبش کمونیستی بین المللی
منجمله درباره« تئوری سه جهان»( رویزیونیسم چینی) ودگمارویزیونیسم خوجه ای موجب گردید که
دراین زمینه ها دربرنامه سازمان موضع روشن وقاطع گرفته نشد .اگرچه درآئیننامه سازمان که بنام "
معیارهای عضویت"مسمی بود روی این موضوع تأکیده شده بود که ":ایدئولوژیک سازمان مارکسیسم-
لنینسم -اندیشه مائوتسه دون" است که اعضای سازمان باید قاطعانه برضد رویزیونیسم اعم ازرویزیونیسم
خروشچفی و« سه جهانی» مبارزه کنند" .لیکن کنگره مؤسس نتوانست درمورد دگمارویزیونیسم خوجه
ای موضعگیری روشن نماید .اما سازمان درهمان وقت درباره این کمبودها واشتباهات وانحرافات
ازخود انتقاد نمود .بعداً سازمان درباره رویزیونیسم چینی ودگمارویزیونیسم خوجه ای موضع روشن
وقاطع اتخاذ کرد .موضوع دیگرمضمون ومحتوی برنامه اول سازمان است :درحالیکه همه محافل
وافرادی که درکنگره مؤسس شرکت کردند صحبت ازاعتقاد به (م-ل-ا) داشتند؛ اماتعداد زیادی درمورد
محتوی برنامه سازمان با این استدالل غیراصولی وانحرافی متوسل شدند که چون اعمال جنایتکارانه
رژیم باندهای رویزیونیست خلقی پرچمیها علیه خلق وکشوربنام«سوسیالیسم وکمونیسم» صورت گرفته
وگروه های ارتجاعی اسالمی نیزتبلیغات زهرآگین علیه کمونیسم کرده ومی کنند؛ لذا این مسئله ابهاماتی
را نزد توده های خلق ناآگاه درباره اندیشه های انقالبی پرولتری بوجودآورده است؛ ازاینروباید
ازبکارگیری لغات واصطالحات مارکسیستی دربرنامه خودداری شود.درحالیکه عالوه براین
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نظرنادرست وغیراصولی ،علت اصلی درمحتوی وماهیت برنامه اول سازمان ازجهات مختلف ناشی
ازعدم آگاهی انقالبی پرولتری به ماهیت خطی وطبقاتی یک سازمان کمونیستی بود .که ودربرنامه
سازمان ،استراتیژی وتاکتیک واهداف آن دربرنامه حد اقل وحد اکثرسازمان دررهبری مبارزات ملی
وطبقاتی توده های خلق درمراحل مختلف انقالب درنظرگرفته می شد .باین صورت برنامه اول سازمان
نه برنامه یک سازمان انقالبی پرولتری که برنامه ای درسطح یک تشکل ملی بود .وباین صورت
انحراف اپورتونیستی درطرح وتصویب برنامه اول سازمان مشخص گردید .لیکن جناح انحرافی
درسازمان درمورد مضمون ومحتوی وشکل برنامه اول ازشیوه عقبمانده برنامه دفاع کرده وآنرا با
دالیل ناموجه توجیه می کرد .چند ماه بعد سازمان تصمیم گرفت تا برنامه جدیدی تدوین کند .مسوده
برنامه دوم به لحاظ اصولی نیزدارای کمبودهاونواقص ،اشتباهات وانحرافاتی بود که بدسترس اعضای
سازمان قرارداده شده ومورد نقد وبررسی قرارگرفته وتصحیح گردید؛امابموجب ضربت خوردن
سازمان توسط دولت مزدورواشغالگران روسی وزندانی شدن چندین تن ازکدرهای مرکزی واعضای
سازمان امکان تدویرکنگره دوم سازمان میسرنشد تا این برنامه را تصویب نماید .تجارب پراتیک مبارزه
انقالبی به ما آموخت که عدم توجه به ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی ومبارزه علیه خطوط انحرافی
اپورتونیستی ورویزیونیستی وطردآنها درپروسه وحدت ونیزعدم توجه به معیارهای لنینی درگزینش
اعضای سازمان موجب عدم استحکام خط ایدئولوژیک-سیاسی اصولی درسازمان شده وزمینه نفوذاندیشه
های انحرافی رادرسازمان مهیاکرده وسازمان رادربرابردشمنان طبقاتی آشکار(دولت)ودشمنان طبقاتی
نقابدار(اپورتونیسم ورویزیونیسم)آسیب پذیرمی سازد .وعناصراپورتونیست ورویزیونیست مثل(حکیم«
توانا» وفضل رحیم وداکتراحمد علی وبرادرش)این عناصرخاین باقبول ظاهری خط ایدئولوژیک-سیاسی
سازمان به سازمان پیوستند؛ ولی درعمل مالحظه شد که این رویزیونیستهای خاین وضدانقالبی ازهمان
ابتدابشکل نهان وآشکارسازمان را تخریب کرده وعلیه آن توطئه چینی می کردند .تاکه خیانت آنها با
اسناد موثق تثبیت گردیده وبعدازحدود یکسال ازسازمان طردشدند.وسازمان این عناصررویزیونیست
خاین را منحیث عاملین دولت مزدوروسوسیال امپریالیسم روسی به جنبش چپ وتوده های مردم
افشانمود.این رویزیونیستهای وطن فروش بعد ازطرد ازسازمان به دولت مزدوروسوسیال امپریالیستهای
اشغالگرپیوسته وعلیه سازمان وجنبش انقالبی پرولتری(م -ل -م) به تبلیغات خاینانه پرداختند .وضربت
سازمان عمدتا ً توسط دولت مزدوربراساس خیانت همین عناصررویزیونیست واپورتونیست وخود
فروخته صورت گرفت که تعدادی ازکدرهای مرکزی واعضای سازمان زندانی شدند(.تذکر:مسایل
مربوط به تشکیل سازمان پیکاربرای نجات افغانستان ومبارزات آن درجنبش کمونیستی کشوردرکتاب"
خیانتهای اپورتونیسم ورویزیونیسم علیه جنبش کمونیستی افغانستان" به تفصیل صورت گرفته ودرویب
سایت " پیام آزادی" به نشررسیده است).
اعضای سازمان بعد ازضربت خوردن درجبهه جنگ ضدسوسیال امپریالیسم روسی ورژیم مزدور
توسط نیروهای احزاب ارتجاعی اسالمی نوکرامپریالیستهای غربی ازجمله" باند جمعیت اسالمی"
دراواخرسال 1361ازجبهه جنگ عقب نشینی کرد .دراین زمان ما سه وظیفه ای مهم پیش روی
داشتیم:اول -مبارزه "بین دوخط" درسازمان که با پیشبرد این مبارزه توانستیم بگونه جدی وقاطع خطوط
انحرافی اپورتونیستی را ازسازمان طرد کرده وخط سازمان رابرمبنای(م -ل -ا) استحکام بخشیم-2.
مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی به منظوروحدت بخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری وایجاد حزب
کمونیست انقالبی که آنرا تا حد توان به پیش برده وبا چند گروه ومحفل مذاکرات ومباحثاتی انجام
دادیم -3.پیشبرد مبارزه ملی وطبقاتی علیه سوسیال امپریالیسم «شوروی» ورژیم مزدورآن وافشای
جنایات آنها علیه خلق مظلوم افغانستان وهمچنین مبارزه سیاسی افشا گرانه علیه تنظیمها واحزاب
ارتجاعی اسالمی وامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی منطقه حامی آنها که درجنگ مقاومت خلق
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ما علیه سوسیال امپریالیسم شوروی مداخله می کردند وافشای جنایات ،اجحافات ومظالم وتعدی های
احزاب اسالمی علیه توده های خلق درجبهات جنگ درروستاهای کشور .سازمان مبارزه را دراین سه
عرصه برای یکدهه موفقانه به پیش برد وخط ایدئولوژیک-سیاسی سازمان را برمبنای خط انقالبی(م-
ل-ا) هرچه بیشتراستحکام بخشید .اما ازآنجاییکه سازمان ویا حزب انقالبی پرولتری منحیث یک پدیده
زنده وپویا دارای تضاداست؛ با آنکه به اثرتداوم مبارزه بین "دوخط" اختالفات وتضادهای درون سازمان
بگونه نسبی حل می شوند؛ لیکن درپراتیک مبارزه طبقاتی درشرایط واوضاع مختلف اختالفات
وتضادهای جدیدی سربلند می کنند؛ ازاینرووحدت دریک سازمان کمونیستی نسبی است نه مطلق.وحدت
هدف است ومبارزه ایدئولوژیک-سیاسی بمثابه وسیله ای برای کسب وحدت می باشد .تضاد های درون
سازمان انقالبی پرولتری بازتابی ازتضادهای طبقاتی درجامعه است.که همزمان با ادامه مبارزه طبقاتی
علیه طبقات ارتجاعی وامپریالیسم درجامعه  ،مبارزه بین دوخط دردرون سازمان نیزباید ادامه یابد.
برهمین اساس باردیگرانحرافات اپورتونیستی درسازمان پیکاربرای نجات افغانستان سربلند کردند.
کنفرانس سازمان بعد ازرهائی کدرها واعضای سازمان اززندان بتاریخ( )4جدی سال  1371به
منظوربررسی ماهیت انحرافات اپورتونیستی وطردآنها دایرگردید .مذاکرات ومباحثات جدی روی مسایل
انحرافی صورت گرفت؛ من درطول جریان کنفرانس اصرارداشتم تا مسایل مورد اختالف باید برمبنای
دیالکتیک ماتریالیستی مورد تحلیل وارزیابی قرارگیرند؛ زیرا بحث برسر« مالمت کردن این شخص
ویاآن شخص نیست» بلکه بحث برسرتزکیه سازمان ازلوث انحرافات اپورتونیستی وتثبیت خط
ایدئولوژیک-سیاسی سازمان واقعا ً انقالبی پرولتری است .سازمانی که بتواند مبارزات توده های خلق
را علیه طبقات ارتجاعی وامپریالیسم به پیش برده وانقالب دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی را
به پیروزی برساند؛ باید دارای خط مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی بوده ومتشکل ازانقالبیون واقعی
وصادق باشد .همچنین من درجریان جلسات کنفرانس تأکید داشتم که به مسئله رابطه دیالکتیکی
بین"گفتاروعمل" توجه جدی صورت گیرد وگفتاربا کردارمقایسه شود؛ اما اکثریت بزرگ حاضر
درکنفرانس موضوعات مورد اختالف را با دیدغیردیالکتیکی ومسامحه کارانه مورد ارزیابی قرارمی
دادند ونظرداشتند که ":باید سعی کنیم به هرقیمتی وحدت سازمان حفظ شود" .ومن این موضوع
رانیزگرایش به اپورتونیسم ارزیابی کردم .لذا اختالف وتضاد با همان موقعیت اولی باقی ماند ومنتج به
دوموضعگیری متضاد درسازمان گردید .ازآنجاییکه انحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی به اشکال
وشیوه های گوناگون عمل می کنند ودرمراحل ابتدائی شناخت ازماهیت طبقاتی آن برای عده ای
ازاعضای سازمان که سطح آگاهی تئوریکی آنهانازل است ،دشوارمی باشد وبا عبارت پردازیهای
اپورتونیستی جناح انحرافی به آسانی اغفال واغوا می شوند .جریان نه ماه ادامه کنفرانس به نتیجه
نرسیده وموفق به تصفیه وطرد انحرافات اپورتونیستی ازسازمان نشدواکثریت اعضای مرکزی
ودیگراعضای سازمان به دفاع ازاپورتونیسم برخاسته ودراین منجالب قرارگرفتند .بعبارت دیگر«
روشنفکران» مدعی« م  -ل -م وانقالب پرولتری وکمونیسم» که تاکنون هم چنین ادعایی دارند؛
دربرابراصولیت انقالبی پرولتری قرارگرفتند وتضاد درون سازمان به موقعیت انتاگونیستی رسید
وسازمان پیکاربرای نجات افغانستان به دوجناح اقلیت اصولی(اصولیت انقالبی پرولتری) وجناح اکثریت
انحرافی (اپورتونیستی) تقسیم گردید .کنفرانس سازمان نقطه عطفی بود درمبارزه بین دوخط که جهت
گیریهای غیراصولی وغیردیالکتیکی اکثریت اعضای شرکت کننده درکنفرانس بدفاع ازانحرافات
اپورتونیستی برخاستند وجناح اقلیت که برموضع "اصولیت انقالبی پرولتری) استوارباقی ماند.
"سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی(ساوو)" :این سازمان درسال ( )1359تشکیل شد .هسته اصلیاین سازمان جناح سنتریستی دردرون سازمان جوانان مترقی بود .رهبری این سازمان ازهمان
ابتدادربرابررویزیونیسم خروشچفی وسوسیال امپریالیسم « شوروی» موضع سنتریستی داشت .این
14

گروه خودرا « مارکسیست -لنینیست» می نامید واندیشه مائوتسه دون را قبول نداشت وندارد .ودرباره
دگمارویزیونیسم خوجه ای نیزموضع سنتریستی اتخاذ کرد " .گروه سمندر" که بعداً «ساوو» را تشکیل
داد ازجمله جناح های تشکیل دهنده" ساما" بود که بعد ازدستگیری فقید مجید توسط دولت مزدورازاین
سازمان انشعاب نمود .این گروه با اعالمیه" جبهه متحدملی" ساما ومشی جمهوری اسالمی نیزموافقت
نموده واز(کودتا-قیام) «ساما» دفاع نمود .رهبری"ساوو" درباره " سازمان جوانان مترقی" ارزیابی
غیرواقعی داشته وتوطئه گرانه رهبری" س ج م"( ازجمله رفیق اکرم یاری ورفیق صادق یاری) رابه
درباری بودن متهم می کرد".ساوو"درسال(  )1980میالدی صحبت ازکشورهای بزرگ سوسیالیستی
درجهان دارد .درحالیکه بعد ازدرگذشت رفیق استالین درسال  1953وتسلط رویزیونیسم "مدرن"
برحزب کمونیست ودولت اتحاد«شوروی»دیگرسوسیالیسم ای درآن کشوروجودنداشت.همچنین بعد
ازمرگ رفیق مائوتسه دون درسال  1976وتسلط رویزیونیسم« سه جهانی» برحزب ودولت چین،
رویزیونیستهای حاکم راه سرمایه داری درپیش گرفته وچین را بیک سوسیال امپریالیستی مبدل کردند.
وبه همین منوال با سقوط حزب کمونیست آلبانی درمنجالب دگمارویزیونیسم خوجه ای دیگردرآلبانی
سوسیالیسم ای وجودنداشت .همچنین رهبری"ساوو"دراخیردهه هفتاد میالدی صحبت از« نبرد
ایدئولوژیک -سیاسی دوجهان بزرگ مارکسیستی درچین وشوروی داشته وازموجودیت «دوترند» چین
وشوروی سخن میزند .درحالیکه این موضوع ساخته وپرداخته اپورتونیستها ورویزیونیستها درجهان
بود".ساوو" با دوفرد که یکی سابقه عضویت درحزب رویزیونیست« دموکراتیک خلق» را داشت
ودیگری نمایندگی ازخط دگما رویزیونیستی انورخوجه می نمود به وحدت رسید وتشکلی بنام« اتحاد
مارکسیست -لنینست های افغانستان(امال)» را تشکیل داد .این تشکل که ازسه جریان انحرافی سنتریستی،
رویزیونیستی ودگمارویزیونیستی مایه می گرفت ،هیچگاهی نتوانست خودرا ازاین منجالب بیرون کند.
وشماره های "جرقه" (ارگان "امال") خاصتا ً شماره های(  5و " )19به لحاظ ایدئولوژیک-سیاسی
ونظرات ومواضع آن "،امال" هرچه عمیق تردرپرتگاه اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی غرق
گردید .رهبر"ساوو -امال" براساس ایدئولوژیک سیاست اپورتونیستی اش به سفارت چین مراجعه کرده
وازدولت رویزیونیستی وضدانقالبی چین درخواست «کمک» نمود .رهبری«ساوو» و«امال» خاصتاً"
ه .م" طی بیش ازچهارونیم – پنج دهه "سرسختانه" برمواضع اپورتونیستی اش باقی مانده وازهمین
موضع اپورتونیستی اندیشه انقالبی مائوتسه دون و" ما ئوئیسم" را مورد حمله اپورتونیستی قرارداد.
" سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)" :تشکیل" ساما" درماه سرطان سال  1358اعالم گردید.گروه مجید ،گروه "سمندر" وگروه"تازه اندیشان" ازگروه های تشکیل دهنده "ساما" بودند .تأسیس دولت
مؤقت "جمهوری اسالمی" که دراعالمیه " جبهه متحد ملی"(ساما) درج شده است ،موردپذیرش هرسه
گروه تشکیل دهنده "ساما" قرارداشت.هرسه گروه طرح کودتا -قیام "ساما"راموردتأئید قراردادند.اعالمیه
موجودیت"ساما"که درکنفرانس مؤسس ترتیب گردید دربرگیرنده خطوط فکری هرسه گروه بود .یعنی
خط «مارکسیستی -لنینیستی»(سمندر)،خط ملی دموکراتیک(مجید) وخط ملی اسالمی("تازه اندیشان").
" ساما" برمبنای همین مشی التقاطی طرح" کودتا -قیام" را درجدی سال  1358نیزتنظیم کرد که فرصت
عملی کردن آنرا نیافت .دراین طرح گروه ها وافراد دیگرازمنسوبین جریان دموکراتیک نوین و«گروه
انقالبی »...نیزشرکت داشتند.همچنین ازتنظیمهای اسالمی" میانه رو" وتعدادی ازنظامیهای مخالف رژیم
مزدورخلقی پرچمیها وافراد دیگری ازجمله عبد الملک(عبد الرحیم زی) نیزدرطرح این کودتا شرکت
داشتند .بعد ازدستگیری فقید مجید توسط دولت مزدورجناح "سمندر" بدون موضعگیری رسمی وارایه
دالیل از"ساما" انشعاب نمود وجناح مجید وجناح " تازه اندیشان" درماه جوزای سال  1359کنگره
"ساما" را دایرکردند .کنگره برنامه "دموکراتیک ملی" مبتنی بر«مشی مستقل ملی» منحیث پرچم
درونی وبرنامه " ملی اسالمی" را به شکل "اعالم مواضع" به عنوان پرچم بیرونی" ساما" تصویب
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کرد .دربرنامه دموکراتیک ملی" ساما" مسایلی ازجمله " :نقش پیش آهنگ طبقه کارگردررهبری انقالب
ملی ودموکراتیک شده است ،ازایجاد حزب طبقه کارگر ،تشکیل جبهه متحد ملی ،سازماندهی ارتش
توده ای ،تبلیغ وترویج اندیشه های پیشروعصر ،تحقق برنامه درمرحله ای انقالب ملی ودموکراتیک
طرازنوین که راه تکامل جامعه رابسوی گذاربه جامعه فارغ ازبهره کشی وستم طبقاتی وملی
بازکندونیزازتحقق برنامه حد اکثروگذاربه جامعه بدون طبقه" درج شده است .لیکن دراین برنامه حتی
یکبارهم بگونه صریح از" م -ل-ا" منحیث ایدئولوژی رهبری کننده " ساما" وازبرنامه حد اقل یعنی
تشکیل "دولت دموکراتیک خلق" وبرنامه حداکثریعنی تأسیس "نظام سوسیالیستی" وایجاد "دیکتاتوری
پرولتاریا" ورسیدن به جامعه "کمونیستی" نام برده نشده است .وبرخی ازاعضای سابق "ساما" همین
عبارت" اندیشه های پیشروعصر" را " م -ل -ا" معنا می کنند اما درتحوالت قهقرائی که بعد ازدستگیری
فقید مجید در"ساما" رونما گردید؛ دربرنامه" ،اعالم مواضع"ساما چنین می خوانیم ":تأسیس دولت
جمهوری اسالمی مردمی که انعکاس دهنده ای راستین خواسته هاوآرمانهای ملی ودموکراتیک مردم
افغانستان است" .وبا اعالم این نظروموضع واستراتیژی درحقیقت "ساما" به لحاظ ایدئولوژیک-سیاسی،
استراتیژی واهدافش دیگرنمی تواند مدعی همان مواضع قبلی اش مانند«اندیشه های پیشروعصر،انقالب
ملی ودموکراتیک طرازنوین ،تکامل جامعه بسوی گذاربه جامعه فارغ ازبهره کشی وستم طبقاتی وملی،
جامعه بدون طبقه ونقش پیش آهنگ طبقه کارگردررهبری انقالب ملی ودموکراتیک" که دربرنامه اول
"ساما" درج است  ،باشد .زیرا" ساما" با پذیرش نظام جمهوری اسالمی باماهیت ایدئولوژیک-سیاسی
واستراتیژی واهداف ارتجاعی وضدانقالبی آن با مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون وموضوعات
مطروح دربرنامه اول درتضاد انتاگونیستی قرارداشت .وتاسیس دولت جمهوری اسالمی منحیث یک
نظام طبقاتی با ایدئولوژی وسیاست وفرهنگ مشخص آن؛ بدون هیچ اگرومگروتوجیه بافیهای بی
محتوی ،دفاع ازمنافع طبقات ارتجاعی فئودال وبوروژوازی کمپرادوراست که درنوکری باامپریالیسم
قرارداشته ودارند.وبفرض اگربپذیریم که برنامه اول "ساما"با همان مواضع ناروشن آن برای یک
سازمان کمونیستی نوشته شده است؛ لیکن پذیرش دولت جمهوری اسالمی دربرنامه " جبهه متحد ملی"
ازطرف "ساما" واقدام به " کودتا -قیام" (بجای پیشبرد مبارزه انقالبی جهت پیروزی انقالب دموکراتیک
نوین وتأسیس دولت دموکراتیک خلق) یک چرخش انحرافی بسوی اپورتونیسم بود .و"ساما" با انحرافات
بعدی اش با اتخاذموضع«مشی مستقل ملی» و"اعالم مواضع" صراحتا ً درپرتگاه رویزیونیسم سقوط
کرد".ساما" برمبنای همین مشی رویزیونیستی درماه جدی سال  1360به دولت مزدوروسوسیال
امپریالیسم شوروی تسلیم شده وپروتوکول همکاری نظامی سیاسی امضاکرد .وبخش "ساما" درهرات
که قبالً به دولت تسلیم شده بودازطرف مرکزیت"ساما"شامل پروتوکول رسمی گردید".ساما" بادولتهای
امپریالیستی فرانسه ،آلمان وامریکا ودولت رویزیونیستی وضدانقالبی چین رابطه گرفت وازآنها
درخواست«کمک» کرد .همه این مسایل ناشی ازخط رویزیونیستی است که بر"ساما" مسلط بود.
رهبری"ساما" دراخیرسال  1362کنفرانسی دایرکرد تابه مسئله تسلیمی به دولت مزدور«رسیدگی»
نماید؛ لیکن به این موضوع براساس مشی «اعالم مواضع» وخط برنامه ای"ساما" برخوردنمود؛ لذا
کنفرانس نتواست بگونه اساسی وقاطع به مسئله تسلیم طلبی برخورد نماید .ورهبری" ساما" مسئولیت
این خیانت ملی وخیانت به خلق وضرباتی که به مبارزات آزادی خواهانه خلق افغانستان وارد کرد
وهمچنین مسئولیت خون "ساما" ئی هایکه نا آگاهانه واغفال شده ازطرف رهبری "ساما"در سنگردولت
مزدوروارتش سوسیال امپریالیسم شوروی قرارگرفته وعلیه تنظیمهای ارتجاعی اسالمی (حزب اسالمی
گلب الدین درشمالی وجمعیت اسالمی ربانی درشرق هرات) جنگیدند وکشته شدند ویابا بلند کردن صدای
اعتراض ومحکومیت دربرابراین تسلیمی دردرون جبهات جنگ کشته شدند ویاتعدادی ازآنها که ازجانب
"خاد" شناسائی شده وبقتل رسیدند،بعهده دارد .وهردوبخش "ساما"( ساما -ادامه دهندگان وساما -ندای
آزادی") باهیچ ترفند ونیرنگ اپورتونیستی وژست«مبارزملی گرفتن» ویا کاسب کارانه درپشت
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شعار"اندیشه های پیشروعصرگ و" دولت ملی دموکراتیک" نمی توانند خودراپنهان کنند .تاریخ درباره
خاینین به خلق ومیهن قضاوت بیرحمانه می کند.
انتقاد دربرابرمسئله تسلیمی" ساما" به دولت مزدوروسوسیال امپریالیسم «شوروی» وتسلط خط «اعالم
مواضع» منجربه بحران گسترده وعمیقی در"ساما" گردید؛ زیرابخشهای از"ساما" دربرابرشیوه ای
برخورد مرکزیت" ساما" به مسئله تسلیم طلبی به مخالفت برخاستند .چون درجریان مسئله تسلیمی
"ساما" به دولت مزدوروسوسیال امپریالیسم «شوروی» ،بخشی ازصفوف بی اطالع نگهداشته شده
بودند وبخشی هم که درابتدا مخالفت کردند تحت تأثیراستداللهای واهی هیئت رهبری وکدرهای نظامی"
ساما" قرارگرفته واغوا شدند که گویا این یک « تاکتیک» برای نجات جبهات ومواضع نظامی "ساما"
ازشرحمالت احزاب ارتجاعی اسالمی و«حفظ بقای» سازمان بوده است! .این انتقادات علیه مسئله تسلیم
طلبی وخط " اعالم مواضع" منجربه بحران گسترده در"ساما" شده وچند انشعاب درساما صورت گرفت.
ازجمله بخشهای که از"ساما" انشعاب کردند ،سه بخش آن باموضعگیریهای نسبتا ًروشن دربرابر" اعالم
مواضع وبرنامه ساما" ومسئله تسلیم طلبی و با موضع " م -ل -ا" اعالم موجودیت کردند.
 "-1بخش غرجستان ساما" :این بخش انشعاب خودرا ازرهبری"ساما" درخزان سال  1364اعالم نموده
ومی گوید که درابتدا با وجود موضعگیری روشن علیه هردومشی رسمی" ساما"(اعالم مواضع
وبرنامه)،نام ساما راباخودحمل می کردیم وباین صورت" دچاراپورتونیسم تشکیالتی" بودیم .تعدادی
ازاین بخش دوباره به رهبری" ساما" پیوست وبخش دیگر"هسته انقالبی کمونیستهای افغانستان"
رابراساس خط ایدئولوژیک-سیاسی "م-ل-ا" تشکیل داد"- 2 .محفل جوانان مترقی" :این گروه با
موضعگیری علیه مشی " اعالم مواضع" ساما ودردفاع از" م -ل -ا" درسال  1365از"ساما" انشعاب
کرد "-3.مبارزین راه آزادی مردم افغانستان" :این بخش درابتدا ازجمله گروهی بود که بنام "ساما-
جناح انقالبی" انشعاب خودرا از"ساما" اعالم نمود .بعد بین اعضای گروه روی مواضع ایدئولوژیک-
سیاسی وبرسرموجودیت عناصری ازعاملین تسلیم طلبی ملی وطبقاتی دراین گروه ،انشعاب صورت
گرفت وافرادی که با موجودیت این افراد تسلیم طلب مخالف بودند ازاین گروه جدا شده وتحت نام"
مبارزین راه آزادی مردم افغانستان" وبرمبنای خط ایدئولوژیک-سیاسی"م-ل-ا"اعالم موجودیت
کردند.دوگروه "محفل جوانان مترقی" و"مبارزین راه آزادی مردم افغانستان" دردهه هفتاد خورشیدی با
جناح اپورتونیستی" سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" بدون برخورداصولی مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی به انحرافات اپورتونیستی صریح این جناح به وحدت ایدئولوژیک -سیاسی وتشکیالتی رسیده
وتشکلی را بنام" کمیته وحدت جنبش کمونیستی(م -ل-م) افغانستان" اعالم کردند.
جناح متحد رهبری "ساما" :این بخش "ساما" به رهبری حاجی قیوم "رهبر" دراوایل سال ()1368خورشیدی باتفاق گروه ها وافراد دیگری پالتفورم تشکلی بنام " جبهه ملی رهائیبخش" را منتشرکردند.
دراین اعالمیه ازتشکیل" جمهوری دموکراتیک" ذکررفته است .بعد ازترورحاجی قیوم درسال 1990
غند سنگین(تشکیل نظامی "ساما" که اززمان تسلیمی ساما به دولت مزدورتاآخرین روزهای حیات ننگین
این دولت باآن باقی ماند) درآستانه فروپاشی دولت دست نشانده روسی با شورای نظاربرهبری احمد
شاه مسعود درهمکاری نزدیک قرارگرفت .واین غند زمینه ای شد که بقایای "ساما" با "شورای نظار"
و"جنبش ملی -اسالمی" تحت رهبری رشید دوستم وملک درهمکاری قرارگرفته وازاین طریق با دولت
اسالمی (متشکل ازگروه های جهادی ،ملیشه ای وبخشهای ازباندهای خلق) رابطه برقرارکردند .به
همین رابطه گروهی از"ساما" درسال  1372بعد ازمالقات ومذاکره با احمدشاه مسعودجهت مذاکره
بارهبری"جنبش ملی -اسالمی" به سمت شمال کشورسفرکردند ودریک سانحه هوائی درتنگی
تاشغرقان( )29تن ازاعضای "ساما" دراین سانحه کشته شدند .قبالً تذکرداده شده که پروتوکول تسلیمی"
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ساما" به دولت مزدوروسوسیال امپریالیستهای اشغالگردرماه جدی سال  1360بامضارسید وکنفرانس
سرتاسری"ساما" درسال ( )1362جهت رسیدگی به مسئله تسلیم طلبی طبقاتی وملی تشکیل شد تا دراین
زمینه تحقیق ویررسی انجام دهد .وسند جریان کار"کمیسون تحقیق وبررسی مسئله تسلیم طلبی -ساما"-
درکتاب" نگاهی به خیانتهای اپورتونیسم ورویزیونیسم به جنبش کمونیستی افغانستان" درویب سایت"
پیام آزادی" به نشررسیده است .خوانندگان می توانند آنرا مطالعه کرده تا بگونه تفصیلی درباره این "
سند" ننگین وعملکردهای خاینانه رهبری"ساما" آگاهی حاصل کنند.
مرحله سوم فعالیت گروه های مربوط به جنبش انقالبی پرولتری( م-ل-ا یا م -ل -م) :
چنانچه درمبحث قبلی دراین باره توضیح دادم که سازمان پیکاربرای نجات افغانستان ازاوایل سال
 1362با مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی سازمان را درهمه عرصه ها مورد نقد وبررسی قرارداد وبا طرد
نظرات ومواضع انحرافی اپورتونیستی هرچه بیشترخط ایدئولوژیک سیاسی سازمان رااستحکام بخشید
وتشکیالت سازمان را ازوجود عناصرحامل ایده ها وافکارانحرافی اپورتونیستی تزکیه نمود .دراین
جریان تأمین رابطه با جنبش انقالبی انترناسیونالیستی ودسترسی به اسناد ومدارک "جاا" درارتقای سطح
آگاهی ازمسایل جنبش کمونیستی بین المللی مارا کمک کرد .ما بااعتقاد به این اصل که حزب کمونیست
اساسی ترین ومهمترین سالحی است برای پرولتاریادرامرپیشبردمبارزه اش علیه امپریالیسم
وسایرطبقات ارتجاعی استثمارگروستمگرورهبری مبارزات انقالبی ومترقی پرولتاریا وسایرزحمتکشان
درامرپیروزی انقالب دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی وتأسیس دیکتاتوری پرولتاریا تارسیدن به
جامعه بدون طبقه(کمونیسم)؛ لذا ما بادرک این مسئولیت ،مبارزه درراه ایجادحزب کمونیست انقالبی
رامنحیث وظیفه اساسی ومرکزی خودقراردادیم.ازآنجاییکه درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره
ومستعمره که انواع ستم واستبداد واختناق حاکمیت دارد ،گروه های انقالبی پرولتری درشرایط
غیرقانونی ومخفی شکل گرفته وجدا ازهم فعالیت می کنند(این موضوع درکشورهای سرمایه داری
نیزبشکل دیگری برهمین منوال است) ،ازاینجاست که مسئله وحدت ایدئولوژیک –سیاسی وتشکیالتی
بین محافل وگروه های مختلف که تا حدی ازمحفلگرائی وتشتت وپراکندگی نیزرنج می برند ،آسان نیست
وبه مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی بیشتری نیازاست .بعد ازاعالم موجودیت" هسته انقالبی کمونیستهای
افغانستان" سازمان پیکاربرای نجات افغانستان با آن رابطه برقرارکرده ودرسطح تبادله اسناد جنبش
بین المللی کمونیستی وچاپ ونشراسنادجنبش انقالبی انترناسیونالیستی"جاا"همکاری دوجانبه
راآغازکردیم.مابتاریخ 1366 -7 -28پیشنهادمذاکره بمنظورمشخص کردن اختالفات ایدئولوژیک-
سیاسی وحل آن وتالش ومبارزه برای وحدت بخشهای مختلف جنبش کمونیستی(م -ل-ا) رامطرح کردیم.
وبعد ازتبادل چند مکتوب وموافقت هردوطرف مذاکرات رسمی بین " سازمان پیکاربرای نجات
افغانستان" و"هسته انقالبی کمونیستهای افغانستان" بتاریخ  1368 - 2-4آغازگردید .قبل ازترتیب
آجندای مذاکرات ومباحثات ،نماینده "هسته انقالبی "...آقای (ضیا) توضیحاتی ازگذشته سیاسی اش
ارایه داد وازاینکه حاجی قیوم درزمستان سال  1360مسئله تسلیم طلبی" ساما" را ازوی مخفی نگهداشته
وهمچنین ازنحوه برخورد خود"ضیا" به مسئله تسلیم طلبی "ساما" با دولت مزدورو برخورد حاجی
قیوم"رهبر"ساما"باین موضوع ودرباره رسیدگی بآن وطرح تشکیل"کمیسون تحقیق وبررسی"توضیحاتی
ارایه کرد.نماینده"هسته انقالبی"...طبق گفته خودش زمانیکه هنوزعضو"ساما" است وبرنامه"ساما" را
قبول دارد ،مسئولیت " کمیسون تحقیق وبررسی مسئله تسلیم طلبی" بوی سپرده شده وچنین ادامه می
دهد :دراین وقت حاجی قیوم پروازسفربه خارج را بهانه قرارداده وازشرکت درجلسه ای که قراربود
درباره مسئله تسلیم طلبی" ساما" به دولت مزدوربحث ومذاکره صورت گیرد ،معذرت خواست .لیکن
دراین سفربرای حاجی قیوم توضیح داده شد که درسطح رهبری"ساما" با حزب کمونیست ترکیه مالقات
نماید .حزب کمونیست ترکیه تالش داشت که "ساما"را باخود درجنبش بین المللی کمونیستی ببرد .آنهم
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باین منظورکه کمونیستهای ترکیه مجید را مشابه بایکی ازرهبران کمونیستهای ترکیه میدانستند .قبل
از تدویرکنفرانس سرتاسری "ساما" حاجی صاحب با حزب کمونیست ترکیه مالقات نموده واین مالقات
ها به نتیجه نرسید بود .خصوصا ً درباره تشکیل حزب وشرکت درکنفرانس بین المللی "جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی" .نماینده"هسته انقالبی  "...می گوید " :دراین وقت حاجی قیوم را مورد سوأل قراردادم
که آیا نمی خواهید حزب کمونیست بسازید؟ وهمچنین صحبت درباره حزب کمونیست ترکیه که آنها
خواهان مذاکره به منظورایجاد حزب کمونیست درافغانستان بودند.
توضیح :اینکه " ضیا" قیوم " رهبر" راتوصیه می کند تا درسطح رهبری"ساما" با حزب کمونیست
ترکیه مالقات نماید(اگراین حزب واقعا ً حزب کمونیست انقالبی بوده است) ویا اینکه اورا مورد سوأل
قرارمیدهد که آیا نمی خواهید حزب کمونیست بسازید؟؛ مالحظه می شود که":ضیا" "ساما"را یک
سازمان کمونیستی قبول دارد وبرهمین اساس خواهان تشکیل حزب کمونیست است.
( ضیا) ادامه میدهد :دراین وقت هنوزپروتوکول بین "ساما" ودولت بعد ازگذشت چهارماه رسمیت
داشته وساما سند نفی این پروتوکول را صادرنکرده است .همچنین به من پیشنهاد شد که درطرح کشیدن
رفقای ساما ازغند سنگین به ریاست هیئتی عازم محل شوم ومن ازرفتن امتناع کردم .دراین وقت
مسئولیت روابط خارجی به حاجی قیوم سپرده شد ومن منحیث عضو روابط خارجی تعیین شدم .حاجی
قیوم درگرماگرم کنفرانس گفت":مادرحالت تضادبین ایدئولوژی وسیاست قرارداریم"
وپیشنهانمودکه:دررابطه به موضعگیری با تئوری «سه جهان» ومرکزیت منتخب جدید موضوع را
فرمول بندی وفیصله نمائید .اساسا ً صحبت برسررابطه با حزب کمونیست چین است .دراین موقع با
ایجاب ضرورتهای سیاسی درحالیکه مسایل متوجه " تازه اندیشان" است؛ مسئله رابطه با چین مورد
بحث قرارنمی گیرد وفیصله می شود که تا قاطعیت ایدئولوژی وانعطاف درسیاست مطرح است ،من
هم باین مسئله تابع هستم .دراین جریان باردیگرطرح انعطاف درایدئولوژی بمیان آمد خصوصا ً دررابطه
به تئوری «سه جهان» ورابطه باچین .حاجی قیوم مطرح نمود که گروپ دعوت شده ازجانب چین باید
آمادگی بگیرد ومن طرح تعلیمات سیاسی نظامی را درگروپ اعزامی به چین درمیان کشیدم .البته
برنامه ازطرف حاجی قیوم برای گروپ طرح گردیده بود .دررأی گیری دراین مورد سه نفردرمقابل
یکنفر برنامه سیاسی نظامی تعیین شد وقبول گردید که افراد گروپ تعیین شوند ونام گروپ هم" مدرسه
سیاسی نظامی" گذاشته شد.
توضیح:دراینجادمالحظه میشود که"ضیا"ماننددیگراعضای رهبری"ساما"باتئوری رویزیونیستی«سه
جهان» ودولت ارتجاعی وضدانقالبی چین تضادی ندارد وسفرگروپ "ساما" به چین برایش
آنقدرحایزاهمیت است که آنرا «مدرسه سیاسی نظامی» می نامد .وطرح مسئله" انعطاف
درایدئولوژی" دررابطه به « تئوری سه جهان» ورابطه با دولت چین ماهیتا ً یک انحراف رویزیونیستی
است.
"ضیا" چنین می گوید :درکنفرانس سرتاسری فیصله گردید که همین گروپ ده نفری (مدرسه سیاسی
نظامی) که عازم چین هستند اعضا وکدرهای جانشین سازمان اند .چنین وانمودگردید که تأمین ارتباط
باچین برای "ساما" اهمیت استراتیژیک دارد ومنظورازسفربه چین حفظ گسترش روابط سازمان با چین
است .من نظرداشتم که درمورد سفرگروپ ده نفری به چین آنها باید درآنجا تحقیقاتی بنمایند تادیده شود
که چقدراندیشه مائوتسه دون درچین زیرپاشده که یکنفراقلیت دربرابرده نفراکثریت قرارگرفتم.هیئت به
چین سفرنمود وهمزمان با آن سفربه امریکای التین مطرح شد که ازجمله دیداربا حزب کمونیست«
سه جهانی» ارجنتاین ومحافل شیلی نیزجزء پروگرام بود.

19

توضیح :مالحظه می شود که آقای"ضیا" درباره به شکست کشاندن انقالب وانهدام دیکتاتوری
پرولتاریا ونظام سوسیالیستی ونابودی دست آوردهای انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی بوسیله ای
رویزیونیستهای«سه جهانی» کامالً درگمراهی قراردارد ومی خواهد ازطریق هیئت "ساما" به چین
این مسئله را مورد تحقیق قراردهد! ودیداررهبری"ساما" با «حزب کمونیست سه جهانی» ارجنتاین
ومحافل شیلی براساس انحراف رویزیونیستی "طرح انعطاف درایدئولوژی» دررابطه به « تئوری سه
جهان» صورت گرفته است.
"ضیا" می گوید :مسئله تسلیم طلبی طبق طرح وبرداشت من ،ازمسئله تماس مجید با حفیظ هللا امین منشأ
می گیرد که خود گامی بوده است درجهت تسلیم طلبی .وحاجی قیوم ازترس افشای همین موضوع
باعاملین تسلیم طلبی دررابطه است "( .ضیا" همچنین به برخی مسایل دیگرتماس می گیرد ازجمله ":
لومپنیزم یا مرگ ارزشها "آزوپی است ازصحبتهای حاجی قیوم که می گوید :برخورد با مجید لومپنیزم
است") " .ضیا" ادامه میدهد :بنظرمن سفرهیئت به چین باید برای تکمیل معلومات ازچین باشد ومن
گزارش کمپرادوریزم چین را ازرفیق سفرچین گرفته ام ،تا درآینده بتوانم برنامه ها ونظرات خودرا
درمورد چین خوبترتدوین نمایم".ضیا" مدعی است که  :تابستان سال ( )1364بود که ما درحال آماد
گی برای انشعاب بودیم ومن دراین شرایط تهدیداتی را ازطرف مرکزیت احساس می نمودم ووظیفه
سفردراروپا نیزبرایم طرح گردید .من درختم کنفرانس هنوزساما را با برنامه کمونیستی قبول دارم
ومشکالت را درابطه با سیاست بازیهای حاجی قیوم میدانستم .بعدازختم کنفرانس مسایل طرح شد
ودرهمان بهارسال  1364مسایل اصولیت برایم شکل گرفت .حماقت حاجی صاحب پروسه انشعاب
مارا از "ساما" تسریع کرد ورنه تا دوسال دیگرهنوزدرهمان خط باقی میماندیم .وشاید ماندن ما با ساما
طوالنی ترمی شد؛ ولی جدائی ما حتمی بود .سالح کشی وبرخوردهای حاجی صاحب علیه ما ودزدیهای
وی ممدی براین موضوع شد" .ضیا" ادامه می دهد :انتاگونیزم ابتدا درمسئله تشکیالتی بروزکرد وبعد
درمسئله ایدئولوژیکی این انتاگونیزم آشکارگردید.
توضیح":ضیا" می گوید که تسلیم طلبی "ساما" درابتدا به بخش غرجستان سرایت نکرد؛ لیکن
اوودیگرافرادی که بعداً «هسته انقالبی»...راتشکیل دادند" ،ساما" را با برنامه کمونیستی قبول داشتند
ویا اینکه مدعی اند که ازجمله کمونیستهای درون تشکیل "ساما" بوده اند وازاین قبیل  .ولی اینکه
اینها درسال 1360ازتسلیم طلبی طبقاتی وملی"ساما" اطالع حاصل می کنند وبازهم تا سال 1364
باخط وبرنامه "ساما" یعنی «مشی مستقل ملی» و« واعالم مواضع» وقبول جمهوری اسالمی منحیث
استراتیژی"ساما"وپرتگاه تسلیمی به دولت مزدور وسوسیال امپریالیسم روسی همراهی می کنند
وچنانچه " ضیا" می گوید که اگربرخوردهای نادرست حاجی قیوم نبودی شاید دوسال ویا طوالنی تر
در"ساما" باقی می ماندند .ازاین نظروموضع "ضیا" چنین برمی آید که یا تمایزبین خط انقالبی
پرولتری واپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی وملی برای اوودیگرهمفکرانش مشکل بوده
است ویا اینکه آگاهانه این خط راپذیرفته بوده وبا آن ادامه دادند .وهمچنین این گفته"ضیا" بوضوح
نشان میدهد که درجدائی "ضیا" وهمراهانش از"ساما"عمدتا ً مسایل دیگری غیرازمسایل ایدئولوژیک-
سیاسی(منجالب رویزیونیسنم وتسلیم طلبی) باید مطرح بوده است .ورنه اگرمسئله آگاهی انقالبی
وباور به" م -ل -م" برای شان مطرح می بود باید ازهمان چرخش "ساما" به منجالب اپورتونیسم
راست و رویزیونیسم وآشکارشدن مسئله تسلیم طلبی طبقاتی وملی "ساما" به دولت مزدور ،ازاین
"خط"وازاین"راه"گسست میکردند .اینکه" ضیا" وهمفکرانش باعدم پذیرش اشتباهات وانحرافات
اپورتونیستی«هسته انقالبی«،»....سازمان کمونیستهای انقالبی» را تشکیل میدهند وبه همین صورت
«حزب کمونیست»وبعد«حزب کمونیست(مائوئیست)» را اعالم می نمایند ،دیگرتردیدی باقی نمی
ماندکه مورد دوم درباره "ضیا" ودیگرهمسنگرانش صدق میکند ودرعمل ثابت گردید که "ضیا" طی
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سه دهه با انحرافات اپورتونیستی حرکت کرده وهیچگاهی حاضرنشده است تابا تمکین به اصل
کمونیستی "انتقاد وانتقاد ازخود" ازاپورتونیسم گسست کند.
درشماره سوم " ندای انقالب"( ارگان "هسته انقالبی) "...درصفحه  7درباره خط ایدئولوژیک  -سیاسی
"ساما" چنین آمده است":ساما هیچگونه موضعگیری مستقل کارگری وهیچگونه تشخص آشکارکمونیستی
ندارد .بعدازپولینوم دوم مشی لیبرالیستی رویزیونیستی "اعالم مواضع" مسلط گردید ودرنتیجه نه تنها
ایدئولوژی زدائی دردرون سازمان روزبه روزگسترش می یافت بلکه زمینه تفاهم ونزدیکی با بخشهای
دیگرجنبش کمونیستی کشورازبین رفته وامکان ایجاد ارتباط مستحکم با جنبش کمونیستی بین المللی
عمالً ناممکن گردید .درصفحه اول بخش چهارم چنین می خوانیم :ما ازتسلط مشی لیبرالیستی
رویزیونیستی اعالم مواضع بعدازپولینوم دوم حرف میزنیم ونه ازرویزیونیست بودن ولیبرل بودن تمامی
رهبران آنوقت سازمان .درصفحه  4همین بخش می خوانیم :باین ترتیب برخالف طرح اولیه ساما
ازیک سازمان کمونیستی که برآمد دموکراتیک داشته باشد ،بیک سازمان دموکراتیک با برآمد اسالمی
مبدل گردید .درپاورقی همین بخش چنین آمده است :ازنظرما طرح سازمان کمونیستی با برآمد
دموکراتیک نیزنادرست است بخصوص درشرایط خاص جامعه امروزی افغانستان(صفحه  .)5درهمین
شماره چهارم آمده است که :هزاران تن ازکمونیستهای افغانستان درمبارزه علیه رژیم پوشالی وسوسیال
امپریالیسم شوروی دردرون زندانها وچه درمیدانهای جنگ به شهادت رسیده اند وهزاران تن دیگرتا
کنون درزندانها بسرمی برند(نماینده "هسته انقالبی "...پذیرفت که این رقم اشتباه است).امپریالیسم
امریکا باعلم کردن جنگ ضدکمونیستی نه تنها به سوسیال امپریالیسم شوروی ضربه وارد نمی سازد
بلکه درواقعیت امرماهیت "مترقی وانقالبی جنگ مقاومت مردم ما"را تخطئه کرده وادعاهای سوسیال
امپریالیسم شوروی ونوکران اش را درارتجاعی خواندن این مقاومت صحه می گذارد(صفحه .)8بخش
غرجستان ساما درمرحله اول فعالیت خوداززمان کنفرانس تاموقع دایرشدن کنفرانس سرتاسری ساما
ظاهراً به جناح طرفداران برنامه ساما تعلق داشت وبه همین جهت اساسا ً نمی توانست بصورت بنیادی
با ارتداد وانحراف ایدئولوژیک -سیاسی وتشکیالتی ساما مبارزه نماید وهسته قسمتی ازاین بخش
رادرتشکیالت خودجای داد(صفحه .)24درنشریه دیگردرشماره مسلسل " 14جرقه" صفحه  24چنین
آمده است ":تشکیل "هسته انقالبی کمونیستهای افغانستان" توسط مارکسیست -لنینیستهای که ادامه ای
مبارزات شان را درچوکات ساما ناممکن یافتند ومایحصل یکدوره ای طوالنی مبارزات ایدئولوژیک-
سیاسی وتشکیالتی دردرون ساما می باشد" .....و"ساما" براساس م-ل-ا وروی ضرورت مبارزه علیه
رویزیونیسم وعلیه سوسیال امپریالیسم ازدید کمونیستی پایه ریزی نشده است( صفحه  13شماره .)4
مهمترین دست آورد مثبت سفرمن تأمین ارتباط با حزب کمونیست ترکیه درآلمان غرب بود .درمالقات
با یکی ازافراد ...ازموضع ساما برخورد صورت گرفت ...نتیجه این تماس آن بودکه غرض یک مالقات
درسطح رهبری دوطرف بعمل آمد(صفحه .)43اما درشماره مسلسل " 7ندای انقالب"صفحه  21چنین
می خوانیم ....":ساما هرگزدرموضع پرولتاریا قرارنگرفته وهرگزدرفش پرولتاریا را باهتزازنیاورده
است .این سازمان ازابتدای تشکل خود یک سازمان کمونیستی(م-ل-ا) نبوده است واکنون نیزچنین نیست.
عناصروگروه های کمونیست مارکسیست -لنینیست -اندیشه مائوتسه دون که درطول سالها موجودیت
ساما درداخل تشکیالت آن مبارزه نموده وقربانیهای بیشمارولی بیمورد را متحمل شده اند .مادامیکه
بخواهند واقعا ً دست بمبارزات اصولی وقاطع کمونیستی بزند؛ هیچ راهی ندارند جزبریدن کامل ازساما
براساس کامل ایدئولوژیک -سیاسی وتشکیالتی ازاین سازمان وایجاد یک تشکیالت کمونیستی کامالً
مستقل ازساما .آنچنانکه تشکیل دهندگان" هسته انقالبی"..عمل نمودند.
توضیح:درپراگراف فوق مسایل ومواردزیادی درباره ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی"ساما" وجود
دارند؛ اما آنچه که برجسته است که آقای"ضیا" درباره خط ایدئولوژیک-سیاسی وعملکرد های"ساما"
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دچاراغتشاشات فکری عمیقی بوده وهمچنین تناقض گوئیهای وی درچندین مورد درباره ای خط
ایدئولوژیک-سیاسی"ساما"ریشه درانحرافات ایدئولوژیک-سیاسی وی داشته ودارد.چنانچه اوتا
سال()1364عضویت "ساما" راداشته وبرخوردهای قیوم"رهبر" رامانعی درتداوم وی با خط"ساما"
می داند .بفرض اگر"ضیا" وهمراهان وی« کمونیستهای» انقالبی در"ساما" بودند؛ با ید با استراتیژی
جمهوری اسالمی که دربرنامه " جبهه متحد ملی" ساما درج است وبا انجام کودتا -قیام ازهمان ابتدا
تکلیف خودرا با"ساما" روشن می کردند (چنانکه مدعی است که اعضای«هسته انقالبی »...ازجمله
عناصر وگروه های " م-ل-ا" هستند که سالها در تشکیالت "ساما" « مبارزه» نموده اند).ویا بعداًبا
"اعالم مواضع" و«مشی مستقل ملی» ومسئله تسلیمی"ساما" به دولت مزدوروسوسیال امپریالیسم
شوروی باید ازرویزیونیسم مسلط بر"ساما" گسست می کردند" .ضیا" درجریان دودورمذاکرات حاضر
نشد درباره مسئله باقی ماندنش درخط رویزیونیستی"ساما" تا سال 1364پاسخ دهدو فقط استدالل
نمود که«ما کمونیستهای» درتشکیل "ساما" بوده ایم .درحالیکه" ساما" یک سازمان واحد بود ،نه
یک جبهه متحد! .ونیز«هسته انقالبی »...بجای پذیرش منجالب رویزیونیستی اش در"ساما" ونقد
اشتباهات وانحرافات فکری وسیاسی اش در"هسته انقالبی  "...درنوشته هایش سعی کرد تا خودرا«
پیشگام» جنبش کمونیستی(م-ل-م) افغانستان بعد ازسال( )1365وانمودسازد.
دوردوم مذاکرات بین سازمان پیکاربرای نجات افغانستان و" هسته انقالبی  "..بتاریخ  12اپریل سال
 1989آغازگردید .بعد ازصحبتهای مقدماتی نماینده" هسته  "...درباره ایجاد سازمان پیکار برای نجات
افغانستان سوأالتی را مطرح نمود که نماینده " سازمان پیکار "...به آن پاسخ ارایه کرد" .ضیا" درفردای
مذاکرات بجای ادامه مذاکرات به بهانه جوئیهای متوسل شد ازجمله اینکه سازمان پیکار ...با جناح
انشعابی از" امال" رابطه برقرارنکرده وبا آن مذاکره نمی کند ومطرح نمود که این جناح باید درپروگرام
کار"کمیته انسجام ووحدت" گنجانیده شود که سازمان پیکار...بنابرمواضع انحرافی سابق وانحرافات
اپورتونیستی بعدی اشدر"امال" به آن موافقت نکرد .و"ضیا" این مسئله را بهانه قرارداده وجریان
مذاکرات راناتمام مانده وآن را ترک کرد .جریان این دودورمذاکرات نشان داد که "هسته انقالبی"...
واقعا ً پایبند ادامه مذاکره ووحدت اصولی جنبش کمونیستی نیست ونه هم حاضراست که اشتباهات
وانحرافات ایدئولوژیک-سیاسی گذشته وحال اش راپذیرفته وازخود انتقادکند .وواضح گردید که
"هسته"...صرف بفکرجمع آوری کمیت بزرگ است .رهبری "هسته انقالبی  "..سال بعد " امال"
«مائوتسه دون اندیشه» را درخود مدغم کرده و" سازمان کمونیستهای انقالبی" را اعالم نمود .وباین
صورت تشکل جدید مسئولیت اشتباهات وانحرافات اپورتونیستی « امال -مائوتسه دون اندیشه» را(که
بدون گسست واقعی ازاپورتونیسم"امال" چرخش ناگهانی نموده وخودرااندیشه مائوسه دون خوانده
بود)نیزبعهده دارد .وسازمان پیکاربرای نجات افغانستان سنداعالم مواضع "سازمان کمونیستهای انقالبی
افغانستان"راموردنقدقرارداد«.سازمان کمونیستهای انقالبی افغانستان»بایک چرخش دیگرخودرا«حزب
کمونیست افغانستان» اعالم نمود .دراینجا مواردی ازمواضع ونظرات انحرافی « حزب کمونیست
افغانستان» راکه دربرنامه این سازمان درج است وازجانب"سازمان پیکاربرای نجات
افغانستان(اصولیت انقالبی پرولتری)" مورد نقد وبررسی قرارگرفته ودرشماره اول "راه حقیقت" درسال
(  )1377خورشیدی به نشررسیده است ،نقل می نمایم :
درصفحه ( )47برنامه «حزب کمونیست افغانستان(حکا)» چنین آمده است ":نمایندگان سیاسی
بورژوازی ملی درافغانستان مثل حزب سوسیال دموکرات ("افغان ملت") وسازمان مجاهدین مستضعفین
افغانستان اند؛آن بخش ازاین نیروها که متعلق به ملیتهای تحت ستم درکشوراند ،موضع شان به انقالب
مساعدترازبخشی است که متعلق به ملیت پشتون می باشد".
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توضیح :درحالیکه حزب سوسیال دموکرات"افغان ملت" به لحاظ ایدئولوژی وسیاست ومواضع
وعملکردهایش ازنمایندگان سیاسی بورژوازی کمپرادوراست واین طبقه ارتجاعی وابستگی نزدیکی
به امپریالیسم داشته ودرهمآغوشی با فئودالیزم قراردارد .وطبق گزارش ارگان نشراتی "حزب افغان
ملت" این حزب درجریان سالهای جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه سوسیال امپریالیسم« شوروی»
ورژیم مزدورباندهای «خلقی» پرچمی درخواست همکاری مشترک با احزاب ارتجاعی اسالمی داده
وبارها خصومت ونفرت شدید خودراعلیه اندیشه های کمونیستی ابرازکرده است .ومواضع ونظرات "
حزب افغان ملت" طی سه ونیم دهه خاصتا ً دریک ونیم دهه اخیرکه دردولت دست نشانده سهم گسترده
دارد ،اینرا به اثبات رسانده که این حزب درچاکری امپریالیسم واستعمارودرهمآغوشی بافئودالیسم
قراردارد.و"سازمان مجاهدین مستضعفین" درسال( )1373به حزب وحدت اسالمی این نماینده
فئودالیزم وکمپرادوریزم ونوکرامپریالیسم وازسرسپردگان "دولت جمهوری اسالمی ایران "بوده ویک
نیروی شدیداًضدمردمی وضدانقالبی است .ونیزدراینجا «حکا» بجای تأکید برخصلت طبقاتی
بورژوازی ملی مربوط به ملیتهای مختلف کشور ،تأکید را روی جنبه های ملیتی این طبقه گذاشته
است.
درصفحه(  )85برنامه«حکا» چنین می خوانیم ":تضادملیتهای تحت ستم وشئونیسم طبقه حاکمۀ ملیت
پشتون یکی ازتضادهای اصلی جامعۀ چندین ملیتی افغانستان محسوب میگردد".
توضیح« :حکا» دراینجا به مضمون طبقاتی تضادها ی جامعه توجه نکرده و"تضادملیتهای تحت ستم
وشئونیسم طبقه حاکمۀ ملیت پشتون" راازجمله تضاد اصلی جامعه چند ملیتی دانسته وآنرابا تضاد
خلقهای ملیتهای مختلف کشوربا نیمه فئودالیزم وبورژوازی کمپرادور( که تضاداساسی جامعه است)
وباتضاد خلقهای ملیتهای مختلف با امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم همطرازقرارداده است .درحالیکه
شئونیسم طبقه حاکم ملیت پشتون ناشی ازموقعیت طبقاتی آن بوده وبرپایه ای حاکمیت طبقاتی ،سلطه
ونفوذ وقدرت سیاسی واقتصادی آن استواراست .وزمانی منشأ طبقاتی این شئونیسم نابود گردد ،ستم
ملی شئونیستی آن از بین نمی رود .وراه حل ریشه ای این مسئله درجامعه منوط به حل تضاد اساسی
وتضادهای اصلی جامعه است ،سرنگونی حاکمیت طبقاتی فئودالیزم وکمپرادوریسم وقطع سلطه
امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم(درآن شرایط) وقطع سلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی
وناتووسرنگونی دولت دست نشانده (درشرایط کنونی کشور)می باشد.اگربنابرموضع
ونظر«حکا»شئونیسم ملیت پشتون(تضادملیتهای تحت ستم باشئونیسم طبقه حاکم ملیت پشتون) را
منحیث تضاداصلی جامعه پنداشته وجهت حل آن به " مبارزه ضد شئونیستی" اقدام شود این مبارزه
ملیتهای مختلف تحت ستم را دربرابر ملیت پشتون قرارخواهد داد .ودرچنین اوضاعی این خواست
طبقات حاکم ارتجاعی ملیت پشتون است که ملیت پشتون را با تحریک انگیزه های شئونیستی اغوا
کرده وموجب تحکیم پایه های قدرت حاکمیت آن می شود .وباین صورت به اختالف بین ملیتهای تحت
ستم وملیت پشتون دامن می زند وروحیه همبستگی واتحاد پرولتاریا وسایرطبقات زحمتکش ملیتهای
تحت ستم وملیت پشتون راخدشه دارشده وبه مبارزه مشترک آنها علیه طبقات ارتجاعی حاکم
وامپریالیسم لطمه وارد می کند .خصوصا ً درشرایط اجتماعی افغانستان که هنوزروابط وعالیق محکم
طایفه ای ،قبیلوی وقومی دربین ملیتهای مختلف کشورازجمله ملیت پشتون باشدت وجود دارد .ودراین
صورت مبارزه طبقاتی وملی متحد توده های خلق ملیتهای مختلف کشورجای خودرا به مبارزه
"ضدشئونیستی" ملیتهای تحت ستم علیه شئونیسم طبقه حاکم ملیت پشتون خواهد داد .طرح این
مسئله ازجانب «حکا» ازدیگاه تنگ نظرانه ناسیونالیستی برمحور«ستم ملی» صورت گرفته است.
درحالیکه ازدیدگاه پرولتری حل این تضاد ودیگرتضادهای بین خلقهای ملیتهای مختلف کشوربربنیاد
حل تضادهای طبقاتی جامعه ازجمله تضاد خلق با فئودالیسم وامپریالیسم ازطریق مبارزه انقالبی
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برهبری حزب انقالبی طبقه کارگروسرنگونی حاکمیت طبقت اتذجاعی وقطع سلطه امپریالیسم وتأسیس
دولت دموکراتیک خلق برهبری پرولتاریا امکان پذیراست .دراین مورد رفیق لنین می گوید ":رژیم ها
همیشه کوشش دارند تا ملیت حاکم را وسیله ای سرکوب ملیتهای تحت ستم قراردهند ،با آنکه خودش
را ستم می کند وبدین لحاظ اورا رسوا وفاسد می سازد" .ونیزلنین می گوید" :مسئله ملی نهایتا ً
وماهیتا ً مشروط به روابط بنیادین طبقاتی بوده وحل نهائی آن ازطریق مبارزه طبقاتی وپیروزی نهائی
پرولتاریا بربورژوازی ودستیابی به کمونیسم میسراست".مسئله ستم ملی شئونیستی اصوالً بعد
ازسرنگونی طبقات حاکم ارتجاعی فئودال وکمپرادوروقطع سلطه امپریالیسم واستقرارنظام دموکراتیک
خلق برکشوروبا شیوه حل تضادهای درون خلق قابل حل است وتضاد بین ملیتهای مختلف کشورازجمله
تضادملی شئونیستی وتضادجنسیتی مردساالرانه،تضادمذهبی وسایرتضادهای درون خلق باشیوه های
دموکراتیک قابل اند .همچنین «حکا» درصفحه( )87برنامه اش صحبت از"« انقالب ضد شئونیستی»
دارد .این یک نظروموضع ناسیونالیستی وضدپرولتری است؛ زیرادریک کشورکثیرالمله مانند
افغانستان ،شئونیسم طبقات حاکم ملیت پشتون زمانی ازبین می رود که توده های خلق ملیتهای
مختلف کشورتحت رهبری حزب انقالبی طبقه کارگرحاکمیت طبقاتی طبقات فئودال وکمپرادوروسلطه
امپریالیسم راسرنگون کنند وحاکمیت ودیکتاتوری طبقاتی خودرا برقرارسازند.
«حکا» درصفحه( )93برنامه اش می نویسد ":بدون رهائی ازستم ملی شئونیستی ،خالصی ازستم ملی
سوسیال امپریالیستی وامپریالیستی نمیتواند ممکن باشد".
توضیح :این مورد نیزیک برخورد غیردیالکتیکی وضد پرولتری به مسئله ستم ملی شئونیستی وراه
حل آنست .درحالیکه بدون رهائی ازستم واستثمارطبقات حاکم ارتجاعی(طبقه حاکم ملیت پشتون
وطبقات حاکم ملیتهای تحت ستم) وقطع سلطه امپریالیسم ،ستم ملی شئونیستی علیه ملیتهای تحت
ستم ازبین نمی رود .رفیق مائوتسه دون می گوید" :ستم سیاسی ،ستم مذهبی ،ستم قبیلوی وزنان
تحت قدرت شوهران ،این مجموعه مبین ایدئولوژی وسیستم فئودالی وپدرشاهی است که خلق را
دربنددارد".
«حکا» درصفحه( )93می نویسد ":هریک ازوالیات کشوربمثابه محدودۀ مورد سکونت یک ملیت
مشخص باید دارای شورای نمایندگان خلق وحکومت مشخص بخود بوده وبه عنوان یک واحد ملی،
دارای حق حاکمیت ملی باشد".

توضیح :این موضوع ازجهات مختلف وبگونه مفصل درشماره اول"راه حقیقت" مورد تحلیل وارزیابی
قرارگرفته ودرویب سایت " پیام آزادی" به نشررسیده است .ونظروموضع«حکا» درتضاد با نظرلنین
واستالین درمورد حل اصولی مسئله ملی درکشورهای کثیرالمله قراردارد .بطورخالصه :با این قسم
تقسیم بندی توده های خلق به لحاظ ملیتی موجب جدائی وتفرقه بین پرولتاریا وسایرزحمتکشان
ملیتهای مختلف کشورشده وآنهارابطورکامل درزیرسلطه فکری وفرهنگی بورژوازی ملیت خودش
قرارمی دهد .واین شیوه سیاست جداسازی تصنعی خلقهای ملیتهای مختلف کشوراست که خالف اصول
انترناسیونالیستی است وعمداً توده ها ازتحت حکومت دیکتاتوری دموکراتیک خلق ودیکتاتوری
پرولتاریا بیرون کشیده شده ودرزیرنفوذ ایده ها وفرهنگ ملیتهای مشخص قرارمی دهد .واین
امرتخطی ازاصول سیاست پرولتری دررابطه به حل مسئله ملی وتأمین حقوق ملیتهای کشوراست.
این مسئله باب دندان عناصروگروه های بورژوا ناسونالیست است .رفیق لنین می گوید ":این مسئله
را حزب پرولتاریا باید درهرمورد جداگانه ای بطورکامالً مستقل وازنقطه نظرمصالح تمام سیرتکامل
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اجتماعی ونیزمصالح مبارزه ای پرولتاریا درراه سوسیالیسم حل کند" .همچنین لنین دراین مورد می
گوید ":درمناطق خود مختارکه خوداداره ای خودرا دردست دارند براین اساس انجام یابد ،که خود
اهالی محل شرایط اقتصادی ومعیشتی وترکیب ملی اهالی وغیره رادرنظرگیرند" .لنین می گوید":حزب
پرولتاریا ادارۀ امورمدارس وغیره را ازصالحیت دولت بیرون کردن وواگذاری آن باختیارمجالس ملی
را جداً رد می کند .که خود مختاری ملی کارگران راکه دردیگرمحل زندگی می کنند وحتی دردستگاه
های واحدی کارمی کنند بنابرتعلق آنها بفالن یا به همان" فرهنگ ملی" بطورمصنوعی ازهمدیگرجدا
می نمایند ،ارتباط کارگران را با فرهنگ بورژوازی ملیتهای آن تقویت میکند ،وحال آنکه وظیفه ای
سوسیال دموکراسی اینست که فرهنگ بین المللی پرولتاریای تمام جهان را تقویت کند .مصالح طبقه
کارگرایجاب می کند که کارگران کلیه ملیتهای روسیه درسازمانهای پرولتری واحدی اعم ازسیاسی،
حرفه ای ،کئوپراتیفی وتهذیبی وغیره متحد گردند .فقط یک چنین درآمیختگی کارگران ملیتهای
گوناگون درسازمانهای واحدی است که به پرولتاریا امکان می دهد علیه سرمایه ای بین المللی
وناسیونالیسم بورژوازی پیروزمندانه مبارزه نمایند".
« حکا» درهمین شماره شعله جاوید درصفحه( )1صحبت ازپنج تضاد اصلی درجامعه افغانستان دارد
ازجمله:
تضاد خلقهای ملیتهای مختلف کشوربا نیمه فئودالیسم وبورژوازی کمپرادور. تضاد تمام ملیتها با سوسیال امپریالیسم وامپریالیسم. تضادمیان دسته بندیهای ارتجاعی. تضادملیتهای تحت ستم با شئونیسم طبقه حاکم ملیت پشتون. تضاد زنان با شئونیسم مردساالرانه.توضیح« :حکا» درمورد ماهیت وموقعیت تضادهای جامعه برخورد غیردیالکتیکی نموده ودر مشخص
کردن تضاداساسی جامعه وتضادهای درون خلق به مضمون طبقاتی تضادها را درنظرندارد .درحالیکه
ازتضادهای فوق تضادخلقهای ملیتهای مختلف بافئودالیزم وبورژوازی کمپرادورازجمله تضاداساسی
جامعه است .ودرآن شرایط تضاد بین خلق افغانستان وسوسیال امپریالیسم«شوروی» ودولت
مزدورازجمله تضاد عمده بشمارمی رفت .ودرشرایط کنونی تضاد خلق های ملیتهای مختلف
کشورباامپریالیستهای امریکائی وناتو دولت دست نشانده ازجمله تضاد عمده بشمارمی رود .تضاد
ملیتهای تحت ستم با شئونیسم طبقه حاکم ملیت پشتون وتضاد زنان با شئونیسم مرد ساالرانه ازجمله
تضادهای درون خلق اند وحل آنها با حل تضاد اساسی وتضادهای اصلی جامعه میسراست .مالحظه
می شود که «حکا» درباره ماهیت وخصلت تضادهای جامعه دچارذهنی گری شده و ازیکطرف فرق
بین تضاد اساسی وتضادهای اصلی وتضادهای اجتماعی را نکرده است وازجانب دیگرموقعیت
تضاداساسی وتضادعمده درجامعه را(که یک مسئله اساسی درحل تضادها درپروسه انقالب دموکراتیک
نوین درکشورمی باشد) درک نکرده است .وطبق نظر«حکا» مبارزه ضد شئونیستی ومبارزه با
شئونیسم مردساالرانه همطرازبامبارزه طبقاتی ومبارزه ملی ضدامپریالیستی قرارداده شده است.
خاصتا ً که صحبت از«انقالب ضدشئونیستی دارد» .درحالیکه به لحاظ ماهیت تضاد اساسی ،تضادی
است که با حل آن تغییرات اساسی وکیفی درجامعه رونما می گردد .وهمچنین بدون سرنگونی حاکمیت
طبقات ارتجاعی منجمله طبقات حاکم ملیت پشتون ،ستم ملی شئونیستی برملیتهای تحت ستم ازبین
نمی رود .وتحقق این نظر«حکا» درصورتی ممکن است که بفرض طبقات ارتجاعی یکی ازملیتهای
تحت ستم درافغانستان طی یک کودوتا ویا به شیوه ای دیگری با حمایت یک قدرت امپریالیستی ویا
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قدرت ارتجاعی منطقه حاکمیت سیاسی طبقاتی طبقات فئودال وکمپرادورملیت پشتون را سرنگون کرده
وخود برجایگاه حاکمیت آن قرارگیرد؛ درآن حالت ممکن است که شئونیسم طبقات حاکم ملیت پشتون
موقتا ًرفع گردد؛ولی بجای آن شئونیسم ملیتی طبقات حاکم جدیدبرملیت پشتون
وسایرملیتهابرقرارخواهدشد .دراین حالت منشأ اصلی شئونیسم ملیتی طبقات فئودال وکمپرادورملیت
پشتون پابرجای باقی می ماند.
«حکا» درشماره( )6صفحه دوم ماه سنبله سال( )1371درهمین مورد چنین می نویسد ":شئونیسم طبقه
حاکم ملیت پشتون مورد ضربت قرارگرفته اما کامالً سرنگون نشد وبرای استقرارمجدد تالش می
کند.درحالیکه شئونیسم طبقۀ حاکم ملیت تاجک تازه نیرومندی کسب کرده وبرای تثبیت خودمیکوشد.
وفرجام این زورآزمائی دوجانبه کامالً روشن نیست ،سایرملیتها همچنان برای سرنگونی ستم ملی وکسب
حق تعیین سرنوشت را پیش روی دارند".
توضیح :فهمیده نمی شود که «حکا» وشخص"ضیا"ازدولت اسالمی دست نشانده امپریالیسم ودولت
ارتجاعی پاکستان تحت رهبری ربانی -مسعود چه توقعی داشته تا به شئونیسم طبقۀ حاکم ملیت پشتون
خاتمه می داد؟ درحالیکه طبق "قراردادپشاور"وبراساس زدوبند بین امپریالیستهای امریکائی
وانگلستان ،وامپریالیسم فدراسیون روسیه ودولت های ارتجاعی پاکستان ،ایران وعربستان سعودی؛
سران احزاب وتنظیمهای ارتجاعی اسالمی وبخشهای ازرژیم باندهای خلقی پرچمیهاوملیشه های
مزدوررشیددوستم وسیدمنصورنادری ودیگرگروه های ارتجاعی وطن فروش دولت اسالمی تشکیل
گردید .وقرارشد که سران هریک ازگروه های جهادی به نوبت ریاست این دولت رابعهده گیرند .دولت
اسالمی به لحاظ ماهیت طبقاتی دیکتاتوری مشترک طبقات ارتجاعی حاکم ملیتهای مختلف کشوربود.
که به تناسب سهم دراین دولت وتعدادنفوس ملیتیها بازهم سهم جناحهای ارتجاعی مربوط به ملیت
پشتون دردولت اسالمی بیشتربود .واینکه با تشدید اختالفات واشتعال جنگهای ارتجاعی ویرانگربین
این گروه های رهزن ودشمن مردم ،ربانی متعلق به ملیت تاجک باطرح تشکیل«شورای اهل حل
وعقد» خودرادررأس دولت اسالمی ابقا کرد ،مطلب دیگری بود .اما درآن شرایط کشورعمالً به
بخشهای مختلف بین این داردودسته های رهزن تقسیم شده وهریک ازاین گروه ها درمناطق
زیرکنترول شان بشیوه ملوک الطوایفی ومطلق العنان حکومت می کردند .ودربرخی ازوالیات حتی
شهرهای بزرگ کشوروبرخی ازولسوالیها بین چند گروه تقسیم شده بود .والیت کابل وچند والیت
دیگرازجمله والیت پروان ،کاپیسا،بدخشان،هرات،بادغیس،غور ،فراه،نیمروزوقندهار(که تحت رهبری
مالنقیب آخندزاده ازتنظیم جمعیت اسالمی بود)وبخشی ازوالیت تخاردرکنترول قوماندانهای"جمعیت
اسالمی "ربانی "وشورای نظار"مسعود بودکه دررأس دولت اسالمی قرارداشتند .وباقی والیات
براساس ملیتی بین تنظیمهای مختلف جهادی وملیشه ای تقسیم شده وهرکدام درمناطق تحت کنترول
شان عالوه براعمال ستم طبقاتی برملیت خودی ،ستم طبقاتی وستم ملی شئونیستی برملیتهای
دیگراعمال می کردند .ازجانب دیگردرشرایط جنگ بین گروه های اسالمی درعمل کمترزمینه برای
استقرارحکومت طبقات حاکم ارتجاعی ملیت تاجک میسرگردید تابتوانندبرملیت پشتون وسایرملیتها
اعمال شئونیسم بنماید.باوجودآنهم اینرانمیتوان ازنظردورداشت که درهمان اوضاع نیزبرخی
ازهواداران تاجک حکومت ربانی احساسات برتری طلبانه(شئونیستی) تبارزنمی دادند.وباتصرف کابل
توسط گروه طالبان درسال 1996حاکمیت طبقات ارتجاعی ملیت پشتون بربخش اعظم (نود درصد خاک
کشور) دوباره برقرارگردید .ودمارازخلقهای مظلوم وستمدیده مربوط به ملیتهای تاجک ،هزاره وازبک
وغیره ملیتها واقوام برآوردند وشئونیسم ملیتی ملیت پشتون را بگونه خشن وفاشیستی آن علیه
ملیتهای غیرپشتون اعمال کردند.این برداشت«حکا»ازمسئله جابجائی طبقات حاکم ارتجاعی ملیتهای
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مختلف کشوردررأس دولت اسالمی واعمال ستم ملی شئونیستی آنها علیه خلقهای ملیتهای دیگربا
واقعیت اوضاع آنزمان درافغانستان همخوانی ندارد.
رهبری«حکا» می نویسد ":شئونیسم طبقه حاکم ملیت پشتون سرنگون نشد وسایرملیتهای تحت ستم
برای سرنگونی ستم ملی شئونیستی وکسب حق تعیین سرنوشت این مبارزه را پیشرودارند".
توضیح :چگونه ممکن است بدون سرنگونی سلطه وحاکمیت فئودالیسم وکمپرادوریسم وقطع سلطه
امپریالیسم درکشورانواع ستم منجمله ستم ملی شئونیستی سرنگون شود؟ درحالیکه پایه های مادی
این شئونیسم موقعیت اقتصادی وحاکمیت طبقاتی طبقات حاکم ملیت پشتون بوده وهست.برخالف این
نظررهبری«حکا» ،درآن شرایط واوضاع تحت رهبری طبقات حاکم ارتجاعی ملیتهای تحت ستم این
امکان برای توده های خلق ملیتهای تحت ستم وجود نداشت که " به حق تعیین سرنوشت" شان
دستیابند .توده های ملیتهای تحت ستم تحت رهبری طبقات ارتجاعی ملیتهای شان به " کسب حق
تعیین سرنوشت" دست نمی یابند .بازهم تکرارمی نمایم که بدون سرنگونی حاکمیت طبقاتی فئودالیزم
وکمپرادوریزم وطرد سلطه امپریالیسم ازکشوروایجاد دولت دموکراتیک خلق به رهبری حزب کمونیست
انقالبی ،آزادی ودموکراسی وحق تعیین سرنوشت سیاسی برای هیچ ملیتی میسرنخواهد شد .همچنان
که ربانی -مسعود درآن شرایط نمی توانستند ادعای نمایندگی ازخواستهای ملیتی ملیت تاجک رابنمایند،
به همین صورت" هزاره خواهی های" رهبران "حزب وحدت اسالمی" و«ازبک خواهی»" جنبش
ملی -اسالمی" نمی توانست ونمی تواند نمایندگی ازخواست ملیتهای شان بنمایند .وملیت خواهیهای
آنها براساس همان ناسیونالیسم ارتجاعی ودرجهت تأمین منافع طبقاتی خودآنهابوده وهست .تا ازآن
منحیث فشاری دربرابررقبای خود دردولت اسالمی ویا درشرایط کنونی دولت دست نشانده
امپریالیستهای اشغالگربه منظورگرفتن سهم بیشتردرقدرت دولتی بوده وهست .ودرشرایط کنونی
زمزمه های برخی ازسران طبقات ارتجاعی ویا نمایندگان آنها (مانند لطیف پدرام پرچمی خاین ووطن
فروش وسرگروپ یکی ازگروه های ملیشه ای مزدورسوسیال امپریالیسم «شوروی») ازملیتهای
تاجک ،هزاره وازبک درطرح ایجاد مناطق فدرالی(فدرالیسم) درافغاانستان به منظورتثبیت هرچه
بیشترپایه های قدرت حاکمیت طبقات ارتجاعی این ملیتها بوده وهست .به همین صورت طبقات حاکم
ملیت پشتون ازتحریک احساسات شئونیستی خلق ملیت پشتون به منظورحفظ وتداوم حاکمیت
طبقاتی(دولتی) آنها استفاده کرده ومی کنند .وفقط پیروزی انقالب دموکراتیک نوین وتأسیس دولت
دموکراتیک خلق درکشورمی تواند توده های خلق ملیتهای مختلف کشوررا به آزادی وموکراسی وحق
تعیین سرنوشت واقعی برساند .وطرح "حق تعیین سرنوشت" ملیتهای مختلف کشورتوسط«حکا»
درآن شرایط (وحتی درشرایط کنونی افغانستان) تثبیت هرچه بیشترحاکمیت طبقات ارتجاعی ملیتهای
مختلف برخلقهای این ملیتهاست .واین یک دیدگاه ناسیونالیستی درباره "حق تعیین سرنوشت"ملیتهای
مختلف کشوراست.
درشماره سوم شعله جاوید منتشره ماه دلوسال( )1370چنین می خوانیم ":ازآنجاییکه تکیه طبقات حاکم
برشئونیسم ملیت پشتون(تکیه طبقات حاکم برشئونیسم)یکی ازعوامل اصلی دوام وسلطه
استعماروامپریالیسم ،نیمه فئودالیسم وسرمایه داری کمپرادوربوده وهست ...حزب کمونیست افغانستان
برای پیشبردمبارزه علیه نیمه فئودالیزم ،سرمایه داری کمپرادوروامپریالیسم وخطرتجزیه کشور ،مبارزه
علیه شئونیسم طبقه حاکم ملیت پشتون را ازوظایف اصلی مبارزاتی درراه پیروزی انقالب دموکراتیک
نوین می داند".
توضیح :قبل ازهرچیزمهمترین تکیه گاه طبقات حاکم ملیت پشتون موقعیت اقتصادی اجتماعی،
حاکمیت طبقاتی(دولتی)آن بوده که باطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورازتعلق ملیتهای تحت ستم( که
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درحاکمیت دولتی شریک بوده وهستند)تکیه گاه اصلی استعماروامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم
درکشوررا تشکیل می داده ومی دهد .وشئونیسم طبقات حاکم ملیت پشتون ناشی ازموقعیت طبقاتی
وسیاسی آنهاست.ودرشرایط یک ونیم دهه اخیرنیزاتکاء امپریالیستهای امریکائی وامپریالیستهای
عضوناتورا تشکیل میدهد.قبل ازتاریخ حدود  250سال اخیر(دوران حاکمیت طبقات ارتجاعی ملیت
پشتون درافغانستان) ،طبقات ارتجاعی ملیتهای مختلف اکثراً به منظورحفظ موقعیت ومنافع طبقاتی
وتداوم استثماروستم برتوده های خلق دربرابرقدرتهای سلطه گرخارجی سرفرود آورده ودرخدمت آنها
قرارگرفته اند .درحالیکه برخالف ،خلقهای ملیتهای مختلف کشوردرطول تاریخ وجودی شان دراین
سرزمین باتفاهم وهمبستگی واتحاددربرابرمتجاوزین وسلطه گران خارجی وقدرتهای امپریالیستی
تاآخرین نفس ازسرزمین خویش دفاع نموده اند.ودرمورددیگر:وظایف اصلی مبارزاتی
کمونیستها،پرولتاریا وسایرزحمتکشان برای پیروزی انقالب دموکراتیک نوین قبل ازهمه مبارزه
درجهت سرنگونی فئودالیزم ،کمپرادوریزم وامپریالیسم تشکیل میدهد .وهیچ مبارزه ضد شئونیستی
نمیتواند خلقهای ملیتهای مختلف کشورراازسلطه ستم واستثمار"نیمه فئودالیزم وسرمایه داری
کمپرادور"وسلطه امپریالیسم ویاملیتهای تحت ستم راازشئونیسم طبقات حاکم ملیت پشتون نجات داده
وخواستهای طبقاتی وملی آنهارابرآورده سازد.درحالیکه تاحاکمیت طبقاتی طبقات ارتجاعی ملیت
پشتون سرنگون نشود(که این امرباسرنگونی نظام فئودالی وقطع سلطه امپریالیسم میسراست)
شئونیسم ملیت پشتون سرنگون نمی شود .وموجودیت پایه های طبقاتی (قدرت دولتی) وحمایت
قدرتهای امپریالیستی موجب بقای حاکمیت دولتی وستم ملی شئونیستی آنهاست.وبطورکل عامل اصلی
وعمده درتداوم سلطه امپریالیسم واستعماردرتاریخ گذشته وحال کشورحاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادورملیتهای مختلف کشوربوده وهست.که طبقات ارتجاعی ملیت پشتون درآن سهم بیشتری
داشته ودارند.البته باسرنگونی این نظام ازطریق انقالب دموکراتیک نوین،سلطه استعماروامپریالیسم
نابود می شود .وبرخالف نظر«حکا» تنها با سرنگونی شئونیسم ملیت پشتون سلطه امپریالیسم
واستعمارازبین نمی رود .واین دید گاه «حکا» یک دیدگاه ناسیونالیستی درباره حل مسئله ملی بوده
ویک دیدگاه اپورتونیستی است.
مطالب فوق گوشه ای اند ازانحرافات اپورتونیستی«حزب کمونیست افغانستان» وتشکیل های ماقبل آن
«هسته انقالبی کمونیستهای افغانستان» و«سازمان کمونیستهای انقالبی افغانستان» که هیچگاهی
حاضرنشده اند اشتباهات وانحرافات ایدئولوژیک-سیاسی ومواضع وعملکردهای انحرافی جدی شان را
نقد نکرده ویا نقد وانتقادات مارانیزنپذیرفته اند.رهبری«حکا» درتشکیل «حزب کمونیست(مائوئیست)»
باهمان شیوه ای سابق با بخشی ازجناح اپورتونیستی "سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" و«اتحاد
انقالبی کارگران افغانستان» که دارای انحرافات دگماتیستی واپورتونیستی بوده است به وحدت
ایدئولوژیک-سیاسی رسیده ودرسال  2004میالدی «حزب کمونیست(مائوئیست)» راتشکیل دادند .این
"حزب"چنانکه اسناد آن درجنبش انقالبی پرولتری(م -ل-م) افغانستان موجود اند؛ نه براساس مبارزه
ایدئولوژیک-سیاسی وطرد انحرافات اپورتونیستی صریح گروه های متشکله ای آن که برمبنای نوعی
معامله وگذشت متقابل ازانحرافات همدیگر ،تشکیل شده است .که بعد ازتشکیل برمبنای همین خطوط
انحرافی اپورتونیستی عمل کرده وبه معامالت پرمنفعت (" ان جی او" داری) روی آورده ومشغول
اجرای برنامه های قدرتهای امپریالیستی اشغالگرهستند .وطی این مدت تعدادی ازکدرهای این حزب
به ثروتهای نسبتا ً هنگفتی دست یافته اند وباقی اعضای حزب از قبل " ان جی او" مربوطه ای شان
بامعاشهای دالری مناسب به زندگی نسبتا ًآرامی رسیده اند .یکی ازاعضای این حزب منحیث رئیس " ان
جی او" مربوطه ای آن طی چهارده سال اخیردرتمام نشستهای بین المللی که بوسیله ای سران
کشورهای امپریالیستی اشغالگرودولتهای ارتجاعی ونهاد های امپریالیستی درباره باصطالح افغانستان
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تشکیل داده اند؛ شرکت می کند .این حزب درحالیکه درلفظ از« جنگ مقاومت ملی مترقی وجنگ
خلق» صحبت می کند؛ لیکن درعمل بجای آماده کردن افکارتوده های مردم وبسیج آنها درجهت براه
اندازی جنبش آزادیبخش ملی وتدارک جنگ خلق ،درجهت تطبیق برنامه های" ان جی او" ئی
امپریالیستهای اشغالگرمشغول است .درحالیکه این" ان جی او" ها درعرصه های مختلف درجهت
تخفیف تضاد بین خلق وامپریالیسم(دراین شرایط امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتوکه کشوررابه
مستعمره کشیده وبه کشتارخلق وجنایات وحشیانه علیه آنها مشغول اند) وتضاد بین خلق وطبقات حاکم
ارتجاعی فئودال وکمپرادورکه دردولت دست نشانده استعمارجمع شده اند ودرشرایط چهارده سال
آخرتضادعمده را درجامعه افغانستان تشکیل میدهند ،فعالیت می کنند .این "حزب" که عضویت "جنبش
انقالبی انترناسیونالیستی"رانیزداشت درسال( )2006میالدی بعد ازاینکه «حزب کمونیست
نپال(مائوئیست)»به رهبری پراچندای مرتد وخاین به منجالب اپورتونیسم راست ورویزیونیسم غلطید
وجنگ انقالبی خلق نپال را متوقف کرده وارتش خلق را بنفع ارتجاع وامپریالیسم ودولت ارتجاعی هند
خلع سالح نمود وهسته های حاکمیت خلق را که درده سال جنگ خلق درروستاهای نپال تشکیل شده
بودند نابود کرده واراضی وامالک فئوداالن را که طی جنگ خلق بنفع خلق مصادره شده بود دوباره
به مالکان آن مسترد کرده ورهبران این حزب دردولت ارتجاعی فئودال کمپرادوری تحت سلطه
امپریالیسم ودولت هند شرکت کرده وپراچندا منحیث صدراعظم این دولت ،یکباردیگرتسلیمی ننگین
وحقارتبارش را به پیشگاه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورنپال وامپریالیسم بین المللی ودولت توسعه
طلب هنداعالم نمود .اما«حزب کمونیست(مائوئیست)» افغانستان این پرتگاه فاجعه بارراکه رهبران
رویزیونیست ومرتد «حزب کمونیست نپال(مائوئیست)» برای خلق نپال وپرولتاریای جهان بمیان آورده
اند؛ «آستان پیروزی انقالب دموکراتیک نوین درنپال» ارزیابی کرده وطبق اسناد خودش آنرابابرگزاری
«مجالس باشکوه» درداخل کشوروبیرون ازمرزهای کشور(آنطرف "خط دیورند") تجلیل کرد".سازمان
پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقالبی پرولتری)" براساس وظیفه انقالبی اش برنامه واساسنامه
ونظرات ومواضع اپورتونیستی وعملکردهای غیر پرولتری«حزب کمونیست(مائوئیست)»افغانستان
رادراسنادی زیرعناوین":نقدی بربرنامه واساسنامه«حزب کمونیست(مائوئیست)»افغانستان" ،پاسخ به
حمالت اپورتونیستی«حزب کمونیست(مائوئیست)"،افترا،توطئه گری وانکارحقایق زیرعنوان"ارزیابی
ازیک نقد("!....بخش اول ودوم)واسناددیگری،موردنقدوبررسی قرارداد.امارهبری«حزب
کمونیست(مائوئیست)» نه اینکه نقدمارانپذیرفت که دربرابرنقد اصولی ما به وقیحترین شکلی علیه من
فحاشی کرده واتهامات بی اساسی را وارد نمود.
مؤخره:
سازمان جوانان مترقی باخط انقالبی پرولتری(م-ل-ا) پنجاه سال قبل بوسیله تعدادی ازروشنفکران
مترقی برهبری فقید رفیق اکرم یاری تأسیس گردید .خط انقالبی این سازمان مسیرمبارزه انقالبی
رادرجهت سرنگونی طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروقطع سلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم
وپیروزی انقالب دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی مشخص کرده وجنبش دموکراتیک نوین رابراه
انداخت .رفیق اکرم یاری منحیث پیشگام جنبش کمونیستی(م -ل-ا) درافغانستان تا قبل ازمریضی
دراستحکام خط انقالبی پرولتری مبارزه کرد؛ ولی فرصت نیافت تاباتداوم مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی
علیه اشکال اپورتونیسم وانواع رویزیونیسم این خط راهرچه بیشترتقویت کرده وجنبش کمونیستی
رااستحکام بخشد .خطوط انحرافی سنتریستی واکنومیستی "س ج م" را به انحالل کشانده جنبش
دموکراتیک نوین را متالشی کردند .بعد ازانحالل " س ج م" وفروپاشی " ج د ن" ،خط اپورتونیستی «
گروه انقالبی »....برهبری داکترفیض بربخش بزرگی ازاین جنبش برای چند سال مسلط شد .امابعد
ازانحالل "س ج م"مبارزه انقالبی برمبنای(م -ل-ا) توسط تعدادی ازروشنفکران هوادارجریان
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دموکراتیک نوین درچوکات محافل وگروه های کوچک ادامه یافت.بعددرجریان دهه پنجاه خورشیدی
"سرخا""،دپکا" "،اخگر""،ساما" "،سازمان پیکار "....و"ساوو" تشکیل گردیدند.لیکن اکثریت این
تشکالت تا آخراین دهه دچارانحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی شدند وجنبش انقالبی پرولتری
راتضعیف کردند .درآغازسال  1362خورشیدی" سازمان پیکاربرای نجات افغانستان مبارزه
ایدئولوژیک-سیاسی رادرجهت استحکام خط انقالبی(م -ل -ا) به پیش برد .ودرنیمه اول دهه ()60
خورشیدی گروه های چندی ازخط اپورتونیستی ورویزیونیستی"ساما" گسست شان را اعالم کرده
ودرصف جنبش انقالبی پرولتری قرارگرفتند .ازاین تاریخ تااوایل دهه هفتاد خورشیدی مذاکرا ت
ومباحثاتی بین سازمان پیکاربرای نجات افغانستان وبخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری( م -ل -ا)
درجهت وحدت جنبش کمونیستی (م-ل-م)انجام گردید که به نتیجه نرسید .ودرسال  1372جناح اکثریت
اپورتونیستی برسازمان پیکاربرای نجات افغانستان مسلط شده وجناح اقلیت (اصولیت انقالبی پرولتری)
ازآن انشعاب کرده وبه مبارزه انقالبی درجنبش کمونیستی (م-ل-م) کشورادامه داد.مابعدازانشعاب مبارزه
ایدئولوژیک-سیاسی را علیه انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم درجنبش کمونیستی افغانستان
ودرجنبش انقالبی انترناسیونالیستی وجنبش کمونیستی بین المللی ادامه دادیم .ازآن تاریخ تا کنون خط
انقالبی پرولتری(م -ل -م) درجنبش کمونیستی روشن است وماهیت انواع رویزیونیسم واشکال
اپورتونیسم افشاشده وتا حد زیادی تضعیف شده اند؛ اما برای طرد کامل آنها به مبارزه ایدئولوژیک-
سیاسی بیشتری نیازاست .وبه همین سبب بخشهای مختلف جنبش کمونیستی(م -ل -م) نتوانستند به وحدت
ایدئولوژیک-سیاسی رسیده وحزب کمونیست انقالبی راتشکیل دهند .درسه سال اخیرجنبش کمونیستی(م-
ل-م)ازجانب باندهای رویزیونیست وتسلیم طلب خادم استعماروامپریالیسم ازجمله«سازمان انقالبی
افغانستان »«،ساما -ادامه دهندگان» وافرادی از«ساوو» موردحمالت ضدانقالبی وخصمانه قرارگرفته
است .وما سه بخش ازجنبش کمونیستی(م -ل -م) مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی جدی را علیه این
اپورتونیستها ورویزیونیستها که درخدمت امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده آنها قرارگرفته اند
بطورخاص ومبارزه علیه دیگرخطوط اپورتونیستی ورویزیونیستی رابطورعام به پیش برده ایم.
بخشهای مختلف جنبش کمونیستی(م -ل  -م) هنوز مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی سختی رابه منظورغلبه
براپورتونیسم ورویزیونیسم پیش روی دارند .وایجاد حزب کمونیست( م -ل-م) انقالبی همچنین وظیفه
اساسی ومهم کمونیستهای انقالبی را تشکیل میدهد ومبارزه درجهت افشاوطرد اپورتونیسم ورویزیونیسم
ازجنبش کمونیستی است که خط ایدئولوژیک-سیاسی استحکام میابد.همچنین بدون مبارزه علیه
اپورتونیسم ورویزیونیسم مبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع ممکن نیست .دراوضاع فعلی جنبش کمونیستی
(م -ل -م) افغانستان درموقعیت ضعیفی قرارداشته ودرحالت پراکندگی بسرمی برد واین پراکندگی ناشی
ازاختالفاتی است که منشأ ایدئولوژیک -سیاسی داشته وطی حدودسه دهه اخیرمانع عمده را دروحدت
اصولی جنبش کمونیستی تشکیل میدهد .ما مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی را برای تصفیه جنبش کمونیستی
(م -ل -م)ازلوث اشکال اپورتونیسم وانواع ورویزیونیسم وتقویت جنبش ادامه خواهیم داد .مبارزه علیه
رویزیونیسم واپورتونیسم یک مبارزه طبقاتی است .درشرایط کنونی جنبش کمونیستی بین المللی
دچاربحران وپراکندگی است واین بحران نه تنها برمبارزه پرولتاریا وسایرزحمتکشان علیه امپریالیسم
وارتجاع درسطح جهان اثرمنفی گذاشته است که اثرات سوئی برجنبشهای انقالبی پرولتری درکشورهای
مختلف جهان نیزداشته است .اکنون کمونیستهای انقالبی جهان دووظیفه اساسی ومهم پیش روی دارند:
پیشبرد مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی جدی علیه انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم درسطح کشورهای
خودشان تا بتوانند زمینه را برای تشکیل احزاب کمونیست انقالبی آماده سازند .وظیفه دوم همزمان با
پیشبرد مبارزه افشاگرانه علیه امپریالیسم وارتجاع جهانی،مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی علیه انواع
رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم درسطح جهان است تازمینه برای تشکیل یک انترناسیونال کمونیستی
فراهم گردد .رفیق لنین می گوید ":اگرمبارزه علیه امپریالیسم به طورالینفکی با مبارزه علیه اپورتونیسم
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توأم نباشد ،جزعبارت پردازی پوچ یا فریب چیزدیگری نخواهد بود" .وعلت اساسی بحران جنبش
کمونیستی بین المللی نفوذ ورسوخ اپورتونیسم ورویزیونیسم دراحزاب وسازمانهای انقالبی پرولتری
درکشورهای مختلف جهان است .وعدم موجودیت یک جنبش کمونیستی بین المللی قوی وگسترده
درجهان این زمینه را برای امپریالیستهای غارتگروجنایتکاربه سرکردگی ابرقدرت امپریالیستی امریکا
وارتجاع همدست آن(خاصتا ً گروه های ارتجاعی اسالمی جنایتکارووحشی) میسرساخته تا خلقهای
زحمتکش را درچندین کشورجهان مورد تهاجم وتاخت وتازنظامی قرارداده وبا سرکوب جنبشهای آزادی
خواهانه ومترقی خلقهای این کشورها،به اهداف توسعه طلبانه ای شان دستیابند .فقط یک جنبش کمونیستی
بین المللی نیرومند می تواند خلقهای زحمتکش جهان را علیه امپریالیسم وارتجاع جهانی بسیج کرده
وباسازماندهی مبارزه انقالبی ضربات سنگینی برآنها وارد کند .سوسیالیسم وکمونیسم یگانه راه نجات
پرولتاریاوخلقهای زحمتکش جهان ازاستثماروستم وغارتگری سرمایه داری جهانی وامپریالیسم می
باشد.

-

زنده باد مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم!
پیروزباد مبارزات انقالبی پرولتاریا وسایرزحمتکشان درسراسرجهان!
مستحکم باد انترناسیونالیسم پرولتری!
نابود باد امپریالیسم وارتجاع!

 11اکتوبر2015
( پوالد)
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