«سازمان انقالبی افغانستان» ادامه منجالب اپورتونیسم
ورویزیونیسم«گروه انقالبی خلقهای افغانستان»
و«سازمان رهائی افغانستان» است
مکثی برسند « باطرد اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم»
(بخش )16
داکترفیض درصفحه ( )53این سند اپورتونیستی بازهم رهبری"س ج م"راموردحمله قرارداده وچنین
مینویسد":درسال1351یادبود"سوم عقرب"درهرات وبه هدایت"رهبری"ازطرف"شعله ای"های آن
والیت که گویاازمدتی قبل با"رهبری"اختالفات پیداکرده بودند()1بشکل مظاهره برگذارگردید .در جریان
تصادم"شعله ای"هاباافراددارودسته رویزیونیستی«خلق» شخص وابسته به این دارودسته بقتل رسید" .
رهبری"که مترصد چنین فرصتهای بود ،آنطورکه خاستۀ(خواسته ای -تصحیح بین قوسین ازمن است)
اپورتونیستهااست باشتاب زدگی به ترتیب متنگ ومتعاقباًانتشارمقاله ای"انقالبی گری خرده بورژوائی
رابدورافگنیم"اقدام کرد تا:
-1مسئ ولیت حادثه ای را یکی وتمام بردوش مخالفان انداخته وخودرا بکلی منزه وجداازآنها نشان دهد
و -2بتواند به این وسیله حمالت واتهامات بی پایه اش را علیه مخالفان توجیه کند ".رهبری" کسی را
نمی تواند فریب دهد .برهمگان معلوم است که "شعله ای" های هرات براساس همان خط مشی" س -ج
 م" حرکت داشتند .همان خط مشی منحرفی که ضربات جدی برجنبش انقالبی کشوروارد آورده وحادثهای هرات هم محصول ازآن است .تالش "رهبری" درخط کشیدن میان خود و" شعله ای" های هرات
وخودرا مبرا دانستن ازآنچه به آنها نسبت میدهد ،جاروجنجال مسخره ای بیش نیست.
()1باید گفت که ما ازچگونگی این اختالفات دقیقا ً خبرنداشتیم وهیچ سندی دایربرمبارزه ای آنهاعلیه
"رهبری"ازیک موضع ضداپورتونیستی دردست نیست .طبیعی است که باقبول وتعقیب مشی"س -ج-
م"تنهاادعای مخالفت با" رهبری"اهمیتی نمی تواندداشته باشد".
مالحظه می شود که داکترفیض عمل ماجراجویانه"شعله ای"های والیت هرات رانادیده گرفته ورهبری
"س ج م"راکه باانتشار"مقاله ای"آنهاراشدیدا انتقادکرده است،موردسرزنش قرارداده وآن را« فرصت
طلبانه» میخواند .وازجهت دیگراستدالل میکند :درحالیکه مظاهره به مناسبت یادبوداز"سوم عقرب" به
هدایت رهبری برگذارشده بود؛ چرارهبری"س ج م"مسئولیت حادثه راتنها بدوش مخالفان انداخته وبین
خودوآن بخش از"شعله ای های"هرات که مرتکب چنین عملی شده بودند ،خط کشی کرده است؟ وکودنانه
تراینکه این ماجراجوئی شعله ای های هرات را"ناشی ازخط مشی س -ج -م می داند" .این گونه
استداللهانه تنهاخردباختگی که سفاهت رهبری«گروه انقالبی»...رابنمایش میگذارد .درحالیکه خط
ایدئولوژیک-سیاسی"س ج م"مشخص بوده وخط مشیها وتاکتیکهای مبارزاتی اش برمبنای آن صورت
میگرفت .وخط کشی رهبری"س ج م"باچنین عملی که بنام" س ج م" و" جریان دموکراتیک نوین" انجام
شده بود ،درست واصولی است .وبرخالف موضع اصولی رهبری"س ج م"دربرابراین انحراف
ماجراجویانه؛داکترفیض ویارانش باوقاحت تمام عاملین آن را«مامورین معذوروبی اختیار» دانسته اند.
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درهمین صفحه(  )53می خوانیم ":اکنون بهتراست به مقاله ای" انقالبیگری "....برگردیم که درخدمت
به آن منظورهای یادشده ای "رهبران" برشته تحریردرآمده است وسندی ازنقاط نظراپورتونیستی آنان
دربرخورد به مخالفان وچند مسئله ای معین دیگرمی باشد.دراین مقاله که نمونه جالبی ازیک مقاله ای
پرازکلی بافی وضدونقیض گوئی است گفته می شود ":همین اکنون گیاهان سمی اندیشه های تروریستی،
آوانتوریستی وآوانگاردیستی ازحواشی جریان شعله جاوید درحال جوانه زدن است که باید به پیکارآنها
شتافت" .آیا واقعیت همین است؟ آیا واقعا ً این نوع" گیاهان سمی درجنبش کشورما درحال جوانه زدن"
است؟بنظرما ،انقالبیون جهت پاکیزه نگهداشتن جنبش ازروندهای غلط وظیفه دارند با مسئولیت کامل
وبطوربسیاردقیق به آن برخورد نمایند .باید به تشخیص انحراف عمده درجنبش پرداخته ولبه ای
تیزمبارزه را متوجه آن سازند ،نه اینکه مبارزه برضد خط عمده ای منحرف را تحت شعاع مبارزه علیه
مشی یا مشی های منحرف غیرعمده ودرجه دوم قرارداده ودرباره ای آن پرگوئی کرد .مثالً درجنبش
کارگری ما رویزیونیسم واضحا ً دروجود باندهای ضدکمونیستی" پرچم" و"خلق" عمده ترین انحراف
ضدانقالبی را می سازد که بدون مبارزه ای قاطع مارکسیست -لنینیست ها با آن ،مبارزه با ارتجاع
وامپریالیسم بیهوده خواهد بود".
 داکترفیض متن کامل مقاله ای تحت عنوان " انقالبیگری خرده بورژوائی را بدورافگنیم" که ازجانب
رهبری" س ج م" دربرخورد به عمل ماجراجویانه " شعله ای" های هرات منتشرشده بود ،نشرنکرده
وازهمان دیدگاه اپورتونیستی وهم ازخصومتی که نسبت به رهبری" س ج م" خاصتا رفیق اکرم یاری
وداکترصادق یاری دارد آن را مقاله ای« پرازکلی بافی وضد ونقیض گوئی» خوانده وبه ذکرعبارت
"همین اکنون گیاهان سمی اندیشه های اپورتونیستی،آوانتوریستی وآوانگاردیستی  "...اکتفا کرده
وواقعیت آن را زیرسوأل برده است .بعبارت دیگربزعم رهبری «گروه انقالبی»...این عمل " شعله
ای" های والیت هرات اوالً« ماجراجوئی نبوده» وثانیا ً«حایزچنان اهمیتی نبوده» که رهبری " س ج
م" به آن قایل شده ودرباره ای آن مقاله نوشته است .همچنین داکترفیض این اقدام ماجراجویانه را انحراف
عمده درجنبش ندانسته وانتقاد رهبری " س ج م" ازآن را «پرگوئی» ارزیابی کرده وعمده ترین انحراف
ضدانقالبی درکشورراتنها رویزیونیسم "مدرن"( خروشچفی) می داند .این درست است که درآن زمان
رویزیونیسم " مدرن" عمده ترین جریان ضدانقالبی بود که رویزیونیستهای «خلقی» پرچمی و«گروه
کار»(بعداً«سازا»)مروج ومبلغ آن درافغانستان بودند ودرابتداتوانستند بخشهای از«روشنفکران» عقب
مانده سیاسی ازطبقات خلق رانیزگمراه کرده ودراین منجالب بکشانند که باآلخره با انجام کودتای ننگین"
 7ثورسال " 1357خورشیدی وبقدرت رسیدن ازاین طریق وارتکاب جنایات سهمگین علیه خلق ووطن
فروشی ومزدوری به سوسیال امپریالیسم « شوروی»داغ ننگ این جنایات هولناک راتاابددرجبین دارند.
درحالیکه خالف این نظرداکترفیض مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی علیه انحراف همه انواع رویزیونیسم
واشکال اپورتونیسم عمده است .بعالوه هرساعت وهرروزایده هاوافکارانحرافی اپورتونیستی
ورویزیونیستی دردرون تشکل کمونیستی ودرسطح جنبش کمونیستی کشورودرجنبش کمونیستی بین
المللی به اشکال والوان مختلف سربلند می کنند که بایدعلیه آنها بصورت جدی مبارزه کرده وماهیت
ضدانقالبی آنهارا برای توده های خلق افشانمود .همچنین خالف این ادعای داکترفیض "،س ج م" تحت
رهبری رفیق اکرم یاری یگانه سازمان انقالبی پرولتری بود که مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی
رابرمبنای"م-ل-ا"تقریبا بصورت گسترده درافشای ماهیت ضدانقالبی رویزیونیسم "مدرن"(خروشچفی)
وعلمبرداران آن باندهای «خلقی»پرچمی«،گروه کار» به پیش برد .وقرار معلوم "س ج م" با خطوط
انحرافی اپورتونیستی مختلف دردرون سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین نیزمواجه
بودکه بایدمبارزه ایدئولوژیک-سیاسی جدی راعلیه آنهابه پیش میبرد ویکی ازمواردآن همین عمل
ماجراجویانه"شعله ای"های هرات بودکه رهبری"س ج م"به آن پرداخت.
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درصفحه (  )54این "سند "می خوانیم":همین طورمثالً دربرخی ازکشورها وبخصوص شماری از
کشورهای امریکای التین به اشکال مختلف آوانتوریسم خط انحرافی جدی بشمارمی رود که مارکسیست-
لنینیست های آن کشورها نیزخودرا موظف به مبارزه ای قاطع با آن می دانند .ولی آقایان شما به چه
اساس از" جوانه زدن گیا هان سمی" حرف زده وهمه را به اصطالح" به پیکارشتافتن علیه آن جوانه
ها" دعوت می کنید؟ چه نمونه های تئوریک وعملی آن را می توانید نشان دهید؟ مسلما ً ازحادثه ای
هرات که مقاله ای" انقالبیگری "....را پیرامونش نوشته اید به عنوان یک مثال خیلی برجسته نام
خواهید برد .لیکن قتل تصادفی یک رویزیونیست را به عده ای مخالفان نسبت دادن،آن را آوانتوریسم
خواندن وبعد همه را به مبارزه علیه به اصطالح آوانتوریستها طلبیدن ،مبین سفاهت ودرک واقعا ً کودکانه
ای شما ازآوانتوریسم وآوانتوریستها است .اگرحادثه ای هرات را بمثابه یکی ازعالیم آوانتوریسم بپذیریم
آنگاه زدوخوردهای متعدد شعله ای ها با پلیس ،رویزیونیستها واخوانیها(که به شها دت بی ثمررفیق
سیدال انجامید) ،حادثه ای  25جوزا وغیره چه می شود؟ پس همه ای اینها آوانتوریسم است وجریان
شعله جاوید ازابتدا جریان آوانتوریستی بوده؟."...
داکترفیض معتقداست که آوانتوریسم دربرخی ازکشورهامنجمله درامریکای التین" خط انحرافی جدی"
محسوب می شود ورهبری " س ج م" را مورد سوأل قرارداده وازرهبری می خواهد که "نمونه های
تئوریک وعملی آوانتوریسم درافغانستان" را نشان دهد .گویا داکترفیض ویارانش وجود انحراف
آوانتوریستی درافغانستان وازجمله درجریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید)رانپذیرفته وموضع
وبرخورد رهبری" س ج م" دربرابراین عمل ماجراجویانه شعله ای های هرات را ،به سخریه گرفته
است .دیده می شود که « مرحوم» داکترفیض آوانتوریسم وزمینه های فکری وسیاسی آن راندانسته
وبهمین سبب حادثه هرات که درجریان تظاهرات شعله ای هادرروزبرگزاری یاد بود از" سوم عقرب"
که درجریان برخوردهای فیزیکی شعله ای هابااعضا وهواداران جناح «خلق» ازحزب رویزیونیست
« دموکراتیک خلق» بوقوع پیوسته ومنجربه قتل یکی ازاعضای آن شد را یک عمل آوانتوریستی
نپذیرفته وچنین می نویسد«":اگرحادثه هرات را بمثابه یکی ازعالیم آوانتوریسم بپذیریم!»؛درحالیکه
حادثه هرات یک اقدام آوانتریستی بود که اگرقتل آن فرد «خلقی» خواسته ویا نخواسته واقعاًتوسط شعله
ای های هرات صورت گرفته باشد،مسئولیت اش بدوش آنهاست .آوانتوریسم به لحاظ لغوی ماجراجوئی،
تمایل به اخذ تصمیم ناگهانی وبدون اندیشه معنامی دهد.وبه لحاظ سیاسی عمدتا ً«روشنفکران» دارای
تفکرواندیشه خرده بورژوائی درجریان مبارزه سیاسی ویامبارزه نظامی به اقدامات ماجراجویانه متوسل
می شوند.متأسفانه که درجریان دموکراتیک نوین دروالیات مختلف کشورازجمله دروالیت هرات
درکنارده ها وصدها تن ازروشنفکران انقالبی ومترقی وآزادی خواه تعدادی ازقماش «مکتب خوان
وفاکولته خوان» با تفکرخرده بورژوائی وروحیه لومپنیزم وجود داشتند که برخی ازآنها درجریان
تظاهرات ها با خود" خردم ،پنجه بوکس وغیره وسایل "...حمل می کردند .حمل این گونه وسایل توسط
این قماش عناصردرجریان تظاهرات های شعله ایها خاصتا دروالیت هرات برای چی بود؟ اینکه اینها"
وسایل دفاعی" بودند ویا "تهاجمی" ،باید حاملین این وسایل پاسخ بدهند .همین عناصرعضوگروه های
اپورتونیستی ورویزیونیستی ازجمله «سازمان رهائی افغانستان» «،سازمان انقالبی افغانستان»«،ساما-
ادامه دهندگان» وعناصری از«ساوو» که طی چند سال اخیرخصومت علنی خودرا با" مائوئیسم" اعالم
کرده وعلیه فعالین جنبش انقالبی پرولتری(م -ل -م)کشورتوطئه کرده وفحاشی می کنند ،ازهمین جمله
عناصرهستند.
داکترفیض جهت توجیه نظروموضع انحرافی اش درقبال "حادثه سوم عقرب هرات" دراینجا چند مسئله
ازجمله«زدوخوردهای متعددشعله ای هاباپولیس ،بارویزیونیستهای «خلقی»پرچمی وبااخوانی
ها"رامطرح کرده ورهبری"س ج م"راموردسوأل قرارمی دهد .درحالیکه درمورد برخوردهای شعله
ای هاباپولیس درجریان تظاهرات هامسئله آشکاراست که پولیس دولت همیشه دربرابرپیشرفت جریان
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تظاهرات های مربوط به جریان دموکراتیک نوین درمحالت مختلف شهرهاموانع ایجادمی کرد و
تظاهرات کننده هاسعی میکردند تا با فشاربازوموانع پولیس درمسیرپیشرفت تظاهرات را برطرف کنند؛
درآن صورت نیروی پولیس شدت عمل نشان داده وتظاهرکننده ها را مورد لت وکوب قرارمی داد.پولیس
گاهی چنان وحشت می کردکه تظاهرکننده ها چاره ای جزمقاومت دسته جمعی دربرابرحمالت وحشیانه
پولیس را نداشتند .درغیراین صورت همه شاهد بودند که تقریبا ً درهیچ موردی جریان تظاهرات های
مربوط به جریان دموکراتیک نوین ،با پولیس موظف که بقول دولت ظاهراًبرای «حفظ امنیت»
حضورداشت  ،به زد وخورد نپرداخته است تقریبا ً درهمه موارد مقاومت بمنظوردفاع ازخود ودفع حمله
پولیس بود.درموردبرخوردبارویزیونیستهای«خلقی» پرچمی منحیث یک جریان ضدانقالبی
وضدمردمی وازدشمنان قسم خورده"س ج م" وجریان دموکراتیک نوین؛ آنها بودندکه باموقعیت ستون
پنجمی آنهادردرون دولت وحمایت نهان وآشکارنیروی پولیس دولت ازآنها ،زد وخوردهای رابه منسوبین
جریان دموکراتیک نوین تحمیل میکردند که دراکثرمواردخاصتا ً دروالیت کابل این توطئه گریهاازجانب
باندهای رویزیونیستی «خلقی» پرچمی ها وگروه ارتجاعی « اخوان المسلمین» توسط رهبری"س ج
م" و" ج د ن" با تدبیرسیاسی خنثی میشد .اماحادثه  25جوزاسال (  )1350خورشیدی درصحن پوهنتون
کابل وحمله ارتجاع سیاه به جریان میتنگ منسوبین جریان دموکراتیک نوین بحث دیگری است .حمله
قاتالنه ازجانب ارتجاع سیاه مذهبی علیه جریان دموکراتیک نوین وقتل رفیق سیدال سخندان توسط گلب
الدین جنایتکارومزدورارتجاع وامپریالیسم بطورپالن شده وتدارک دیده توسط " سازمان جوانان مسلمان"
و" حضرتهای قلعه جواد" وبه حمایت نظام سلطنت ظاهرشاه صورت گرفت .اینها قصدداشتند تا یگانه
جنبش انقالبی پرولتری کشوررا که داشت هرروزهرچه گسترده تردربین توده های خلق وروشنفکران
مردمی رسوخ می کرد ،سرکوب وقلع وقمع کنند .لیکن اندیشه سیاسی انقالبی مردمی وعقل سلیم حکم
می کرد که رهبری " س ج م" و" ج د ن" با تدبیردرست وعاقبت اندیشی سیاسی یعنی با دایرنکردن
میتنگ درصحن پوهنتون کابل درهمان روز،می شدتاحد زیادی ازآن توطئه جنایتکارانه جلوگیری کرد.
انحراف ماجراجویانه برای تشکلهاوجریانهای انقالبی پرولتری سخت زیان باربوده وگاهی هم صدمات
جبران ناپذیری برای جنبش انقالبی ببارمی آورد .به موضوع حادثه  25جوزا سال (  )1350دربخش(
نهم) این سلسله نوشته ها به تفصیل پرداخته شده ودراینجا ازتکرارآن صرف نظرمی کنم.
داکترفیض درصفحات ( 54و )55این سنداپورتونیستی چنین مینویسد":رهبری"پس ازآنکه با طمطراق
م -ل -ا رابه انقالبیون می شناساند جهت حمله ضدکمونیستی وناحق خودرا این چنین متوجه مبارزان
سائرکشورها می نماید ":امروزریزه خواران خوان تروتسکیسم درچند کشورمعین باگردانهای پیشآهنگ
وانقالبی طبقه کارگربه دشمنی برخاسته وازتروریسم بهره برداری ازلومپنهای فاقد ایدئولوژیک بحیث
مواد سوخت ماشین انقالب ازنفع کاروتبلیغ سیاسی درمیان توده ها ازرسالت اراده ای پیشآهنگان سخن
می زنند واین سخن ها درکشورما نیزبی انعکاس نمی ماند ....همانگونه که نمی توان ازورود کاالهای
تجارتی وانواع گوناگون کاالها ازکشورهای دیگرجلوگیری بعمل آورد ،بهمان نحونمی توان ازورود
کاالهای فکری زیان آورواندیشه های زهرآگین ضدانقالبی جلوگرفت".
داکترفیض چنین ادامه می دهد" :رهبران" خاین این "ریزه خواران خوان تروتسکیسم" که "لومپنهای
فاقد ایدئولوژیک کیانند؟ این کشورهای معین کدامها اند؟ البته می دانیم که درکشورهای مثل ایران،
ترکیه ،چندین کشورامریکای التین ودرجنبشهای انقالبی خلق عرب تاحدی گرایشهای بدورازاندیشه
مائوتسه دون وجودداشته وگروه های با خط مشیهای نادرست درپیکاراند که موجبات آن را عوامل
خاص تشکیل می دهدکه فعالً جای بحثش نیست؛ ولی سخن اینجاست که بنظرما مبارزان
مذکوردرمجموع ضدامپریالیسم وسیاستهای سازشکارانه بوده وسمبول تابناک رزمجوئی وازپا ننشستن
خلق خویش هستند .چه بسیاردیده شده که این مبارزان دلیردرجریان نبرد با دشمنان بمواضع ونقاط
نظرصحیح ومارکسیستی لنینیستی دست یافته وراه شان را با پیروزیهای وسیعتری می پیمایند .براین
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رزمندگان به سادگی برچسب" ریزه خواران خوان تروتسکیسم" و" تروریست" وغیره را زدن تنها
ازوجدان تیره شما" رهبران" برمی آید .ممکن است انقالبیون مارکسیست لنینیست ها حق داشته باشند
به مبارزه ای آنان برخورد انتقادی با صمیمیت رفیقانه نمایند که بطورحتم نتیجه اش هم سودمند خواهد
بود .اما چند تن اپورتونیست ،خاین به انقالب با آن گذشته وروحیه ای معلوم الحال ازقماش شما"
رهبران" را به این مسئله چه کار؟ بین شما"رهبران" بورژوا وآن افراد فاصله ای بسیارموجوداست.
اگربفرض زمینه" ورود کاالهای" آن مبارزان درکشورما محیا (درست آن  -مهیا  -است)هم باشد ،شما"
رهبران" وتمامی دنباله روان تان حتی ظرفیت " خرید" آن کاالها را هم ندارید".
دراینجا وقتی رهبری" س ج م" گروه های تروتسکیستی درکشورهای مختلف جهان را مورد انتقاد
قرارمی دهد که با احزاب کمونیست انقالبی خصومت می ورزند؛ داکترفیض بدفاع ازهمپاله هایش
دراین کشورهابرخاسته وآنهارا«رزمندگان ضدامپریالیست» و«سمبول تابناک رزمجوئی»نامیده
وخاینانه انتقاد رهبری انقالبی"س ج م" ازتروتسکیست هارا«حمله ضدکمونیستی وناحق»می
خواند.اینکه داکترفیض ازتروتسکیستها دفاع می نماید؛به لحاظ ایدئولوژیک-سیاسی ودیالکتیک
ماتریالیستی عمق اپورتونیسم ورویزیونیسم وی رابرمالمیسازد .به انحراف اپورتونیستی دیگر
داکترفیض توجه کنید که میگوید":این مبارزان دلیردرجریان نبرد با دشمنان بمواضع ونقاط نظرصحیح
ومارکسیستی -لنینیستی دست می یابند".اوالً :اینکه تروتسکیستهاوسایراپورتونیستها ورویزیونیستها با
همان اندیشه بورژوائی وضدانقالبی شان ،مبارزات طبقه کارگروسایرزحمتکشان راازمسیراصلی آن
منحرف ساخته وبه شکست می کشانند.ثانیاً :مبارزه علیه دشمنان طبقاتی طبقه کارگر(ارتجاع فئودال
کمپرادوری وامپریالیسم) این فقط کمونیستهای انقالبی هستند که با تبلیغ وترویج اندیشه های انقالبی
پرولتری دربین طبقه کارگرسطح آگاهی انقالبی آنهاراارتقا می دهند .بعبارت دیگرروشنفکران با نقاط
نظرصحیح واصولی انقالبی(مارکسیستی-لنینیستی-مائوئیستی)می توانند درکارزارمبارزه
طبقاتی،مبارزات طبقه کارگروسایرزحمتکشان را رهبری کنند .درحالیکه خود این احزاب درگمراهی
قراردارند؛ چگونه ممکن است که بتوانند مبارزه توده های خلق را درمسیرانقالبی رهبری کنند؟ لنین
می گوید ":نقش مبارزپیشرورا تنها حزبی می تواند بازی کند که تئوری پیشرورهبرآن
باشد".وداکترفیض این گمراهی احزاب تروتسکیستی وسایراحزاب اپورتونیستی ورویزیونیستی را"
بدرجه فضیلت ارتقا می دهد".تجارب جنبش کمونیستی بین المللی طی بیش ازیک ونیم قرن نشان داده
است که هیچ گروه اپورتونیستی ورویزیونیستی درمیدان نبرد طبقاتی توده های خلق حتی درعالیترین
سطح مبارزه آنها یعنی مبارزه مسلحانه نه اینکه پیروزی نصیب توده های خلق نشده که مبارزه آنهارابه
شکست کشانده اند.لنین درمورد مشابهی به رویزیونیستهاچنین می گوید ...":هرگاه چنین رابطه ای قایل
شویم ،آنوقت بنظرمی آید که معرفت سوسیالیستی نتیجه ناگزیرومستقیم مبارزه ای طبقاتی پرولتاریا
است .حال آنکه این بهیچوجه صحیح نیست".
درمورد اینکه داکترفیض ویارانش رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری را خاینانه ورذیالنه «
دارای وجدا ن تیره وروحیه معلوم الحال ،اپورتونیست وخاین به انقالب» خوانده ومیگویند " :شما
"رهبران" را به این مسئله چه کار؟ " این یک جهت قضیه است وازاین رویزیونیستهای ضدانقالبی و
مرتد جزاین نمی شود انتظارداشت که علیه کمونیستهای انقالبی بگویند؛ لیکن جهت دیگرقضیه اینست
که داکترفیض ویاران وی دراین زمینه چگونه می اندیشند.به این مطلب از« سازمان رهائی افغانستان»
توجه کنید که درباره دولت رویزیونیستی وضدانقالبی چین چه نظرداشته وچگونه منجالب رویزیونیسم«
سه جهانی» شان را آشکارمی سازند ":ماچین را چگونه می شناسیم؟ جمهوری توده ای چین یک
کشورسوسیالیستی مربوط به جهان سوم است؛ زیرا ازلحاظ سیاسی واقتصادی درصف کشورهای جهان
سوم قراردارد ،...هژمونیست ،تجاوزگر ،مداخله جووجنگ افروزنیست ،درپی برانداختن استقالل ،حق
حاکمیت ملی وتمامیت ارضی سایرکشورها نمی باشد ،سیاست جهانی اش پشتیبانی ازمبارزات خلقها
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وبخصوص جنبشهای آزادیبخش ملی ومبارزه علیه دوابرقدرت می باشد.درمقابل کشورما
نیزبطورمشخص پشتیبان حق تعیین سرنوشت ملی ومخالف هرگونه مداخله وتجاوزاست .درداخل چین
ستمکش ترین طبقه ،طبقه کارگرقدرت را بدست دارد ،اینست شاخص ما ازجمهوری توده ای چین.
رویزیونیستهای « سازمان رهائی افغانستان» چنین ادامه می دهند ":آنچه درچین می گذرد مربوط به
حزب،دولت ومردم چین است .فهم جریانات درون حزب پرولتاریای چین برای ما مشکل است؛ زیراما
درآنجا قرارنداریم ونه تحقیق مداوم آن وظیفه ای ما را تشکیل می دهد ودرغیرآن مجبوریم جریانات
داخل احزاب انقالبی بیشماری را درجهان تعقیب کنیم که این نه ممکن ونه الزم است."...
درمورداینکه داکترفیض خطاب به رهبری" س ج م" می گوید " :شما حتی ظرفیت خرید آن کاالها(
بخوان اندیشه های تروتسکیستی ویا دیگرانواع اندیشه های اپورتونیستی ورویزیونیستی -توضیح بین
هاللین ازمن است) را هم ندارید" .اوتصادفا ً همین را درست می گوید؛ زیرا کمونیستهای انقالبی فقط
طالب اندیشه های انقالبی پرولتری( م -ل -م) بوده وازتجارب انقالبی کمونیستها وپرولتاریای انقالبی
کشورهای دیگردرعرصه های تئوری وپراتیک می آموزند وهمزمان با پیشبردمبارزه علیه ارتجاع
فئودال کمپرادوری وامپریالیسم مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی انقالبی راعلیه انواع واشکال خطوط واندیشه
های اپورتونیستی ورویزیونیستی درسطح جنبش کمونیستی کشورهای شان ادامه داده وازنفوذ ورسوخ
آنهاجلوگیری می کنند .وهمچنین مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی انقالبی علیه اپورتونیسم ورویزیونیسم
رادرسطح جهان ازوظایف کمونیستی شان می شمارند.فقط این رویزیونیستهای مرتد وضدانقالبی
مانندداکترفیض ویارانش هستندکه بدفاع ازتروتسکیسم ودیگرانواع اپورتونیسم ورویزیونیسم درسطح
جهان برخاسته ومبلغ ومروج اندیشه های ضدانقالبی درکشورهای خود هستند.
یکی ازترفندهای انواع اپورتونیستها ورویزیونیستها اینست که همقماشان وهمکیشان خود را درهمه
کشورها باستایشهای اغراق آمیزومضحک وبابکاربردن کلمات وجمالت بظاهر«مترقی وآزادی
خواهانه» برای توده های خلق و«روشنفکران» ناآگاه کشورهای شان معرفی کرده وآنهارادرباره
ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی انحرافی واعمال ضدانقالبی آنها اغفال واغوا می کنند .به این چند مورد
توجه کنید که همپاله های داکترفیض اولین مبلغ ومروج تئوری رویزیونیستی وضدانقالبی«سه جهان»
درافغانستان را با چنین اوصاف کذائی ومضحک مورد ستایش قرارمی دهند.س.رها -می گوید :رفیق
" احم د" بربلندای تاریخ ،رفیق احمد سروتناورگلستان آزادی ،قهرمانی بود بی بدیل ،ستاره ای بود
درخشنده وغروب ناپذیردرافق کمونیسم".
داکترفیض درصفحه ( )55این سنداپورتونیستی می نویسد":درجایی ازمقاله طبع ادیبانه نویسنده شگفته
وهمان کسانی که دریک هفته قبل با کلمات" تروریست" "،آوانگاردیست" "،رفورمیست"وغیره
زیرحمالت خشن واقع شده بودند،این چنین مورددلجوئی ومالطفت رهبروارقرارگرفته اند ":روشنفکران
پیشتازهرات این تجلی گاه سنن گرامی انقالبی درفروزان نگهداشتن شعله ای پیکارجوئی ورزمندگی
همواره نفش برجسته ودرخشانی داشته وراه پیمایان راه شعله آنان را همیشه همرزمان فداکاروصمیمی
وراستین خویش دانسته ،نباید خاطره ای پرفروغ نبردهای را که دوش بدوش هم انجام داده ایم بدست
فراموشی بسپاریم .... ".ولی راجع به خاطره ای روزهای" همدوش" بودن با شما باید گفت که ازنظرما
نزدهررفیق انقالبی وآگاه ،خاطرات دوران به اصطالح" شعله ای" بودن خاطره هائیست منفی
غیرانقالبی وعبرت انگیزوبهرحال چیزی نیست که به آن بالید وبرخ کشید."....
برخالف ادعای داکترفیض؛ انتقاد رهبری" س ج م" از"حادثه هرات" که درجریان تظاهرات بوقوع
پیوسته بود ونکوهش عاملین آن که رهبری آنها را گیاهان سمی گفته است؛ بهیچوجه به مفهوم متهم
ساختن همه فعالین جریان دموکراتیک نوین دروالیت هرات به چنین انحرافاتی نبوده است .بدون شک
که درکنارده ها تن ازروشنفکران مترقی مردمی وآزادی خواه درجریان دموکراتیک نوین درهرات ،
تعدادی ازعناصر« مکتب وفاکولته خوانده» بااندیشه های انحرافی آوانتوریستی نیزدرآن حضورداشتند.
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چگونه ممکن است که رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری این موضوع را درنظرنداشته وبدون
تفریق همه روشنفکران فعال درجریان دموکراتیک نوین درهرات را متهم به چنین انحرافاتی کرده
باشند؟! لیکن داکترفیض که طی چندین سال با این جنبش همراه بوده ویکی ازباصطالح «رهبران» آن
بوده است،درآن زمان که این جنبش انقالبی ومترقی دراوج شهرت بودودربین روشنفکران مردمی وتوده
های خلق زحمتکش ازاعتبارقابل مالحظه برخورداربود ،داکترفیض ویارانش ازاینکه عضویت آن را
داشتند«فخرمی فروختند»؛ ولی بعدازآن که داکترفیض ودیگرهمپاله هایش با انحراف اپورتونیستی این
جنبش انقالبی را ازدرون تخریب کرده وبه فروپاشی کشاندند ،با چنین موقف خاینانه وضدانقالبی ازآن
یادمی کنند .بقول مارکس"مرتجعین بیشرم اند"ونمی شودازاین رویزیونیستهای مرتد یرازاین
انتظارداشت.
رهبری«گروه انقالبی خلقهای افغانستان» درصفحه ( )56چنین اظهارنظرمی نماید ":ماطرفدارجدی
مبارزه ایدئولوژیک وسیاسی مثبت واصولی دردرون نیروهای جنبش کارگری جهت رفع کمبودها
ونواقص کاروایجاد وحدت محکم واصولی مارکسیست لنینیستها هستیم."....
با آنکه داکترفیض مزورانه از" ایجاد وحدت محکم واصولی مارکسیست لنینیستها" صحبت دارد؛ لیکن
درموضوع وحدت بین بخشهای مختلف جنبش کمونیستی روی مسئله "رفع کمبودها ونواقص" تاکید
میکند .درحالیکه باحل اختالفات ایدئولوژیک – سیاسی درپرتوتئوریهاواصول علم انقالب پرولتری
است که وحدت اصولی بین کمونیستهای انقالبی(نه رویزیونیستهای مانندداکترفیض)امکان پذیرمی گردد.
بعبارت دیگردرمسئله وحدت ،حل اختالفات ایدئولوژیک-سیاسی وخط کشی اصولی برمبنای( م -ل-
م)مسئله اصلی را تشکیل داده و"رفع کمبودها ونواقص" براساس آن صورت می گیرد .بین اعضای
متشکله یک حزب کمونیست انقالبی ،وحدت برمبنای اصل" مبارزه -وحدت -مبارزه" امکان پذیرمی
گردد .البته وحدت درحزب کمونیست امرمطلقی نیست؛زیرا هرلحظه وهرساعت امکان سربلند کردن
اندیشه های غیرپرولتری اپورتونیستی ورویزیونیستی درسازمان ویاحزب انقالبی پرولتری و
بروزاختالف وتضاد بین اعضای آن وجود دارد که حل آن ازطریق تداوم مبارزه "بین دوخط"صورت
گرفته وازاین طریق است که وحدت درحزب کمونیست انقالبی برقرارمی گردد.
درسند دیگری از« سازمان رهای افغانستان» داکترفیض ویاران وی درباره وحدت بین بخشهای مختلف
جنبش کمونیستی چنین نظردارند ":درامروحدت وهمکاری بین جنبش انقالبی پرولتری مابا درنظرداشت
ومراعات اکید ،اصول ذیل را بنیادی می دانیم:
 -1اکثراً رسم براین بوده که بی اندازه بروجوه افتراق بین خود میخکوب شویم .اما صحیح ومنطقی
اینست که بروجوه اشتراک خودنظربیافگنیم وبا تکیه روی آنها برحل بسیاری ازاختالفات یا
حتی بحث کافی روی آنها ،می توان بزمان وشرایط دیگری موکول کرد .فراموش نکنیم که
بحث برسرپاره ای ازمسایل مثالً برخورد به گذشته وتشخیص اشتباهات می تواند حتی ماه ها
بطول انجامد بدون اینکه به نتیجه مثبت دست یابیم .صحت یاسقم بعضی ازنظرات ومواضع
مارا پراتیک آینده ثابت خواهد کرد ونه هرگزصحبتهای طوالنی زیرسقفی.
 -2مسایل صرف بغرنج تئوریک عام ومسایل مربوط به کشورهای دیگررا نباید مبنای تفاهم وارتباط
بگیریم .باید روی مسئله حیاتی ای که معتقدیم ومشخصا ً به انقالب کشورما ارتباط می گیرد وجنبه
عملی دارد انگشت گذارد؛ بخصوص دراوضاع کنونی بجای پرداختن به دشمنان خونی بالفصل
مردم وجنبش مادرصورتیکه جمعی خودرا سرگرم" حمالت واتهامات زدنهای مبتذل بدیگران
وافشای مسایل به هرحال وابسته به جنبش انقالی پرولتری بسازند؛ این اگراز سربی معرفتی ونفهمی
نباشد جزخیانت نامی نخواهد داشت .دشمنان را بهیچ عنوان نباید صاحب اطالعات ازدرون جنبش
انقالبی پرولتری ساخت".
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درپراگراف فوق دیده می شود که اوالً:برای داکترفیض ویاران اودرمسئله وحدت مشخص کردن نقاط
نظرتوافق واختالف بین گروه هادرمسایل ایدئولوژیک-سیاسی مهم نبوده وفقط بااتکا به نقاط
نظرمشترک بین خودشان میتوانند به وحدت برسند .ومحول کردن حل اختالفات به آینده نیزیک ترفند
اپورتونیستی است جهت اغوای روشفکران ناآگاه دنباله روان شان .ثانیاً:می گویند که ازبرخورد به
انحرافات گوناگون اپورتونیستی گذشته بخشهای مختلف صرف نظرشود؛ زیرا نتیجه مثبت هم ندارد.
این مطلب بوضوح نشان می دهد که هرگروه با هرگذشته انحرافی اپورتونیستی ورویزریونیستی می
تواندبراساس" نقاط نظرمشترک شان"به وحدت برسند .ثالثاً :داکترفیض میگوید:مابه انحرافات
رویزیونیستی احزاب کشورهای دیگرکارنداریم؛ اینها«مسایل صرف بغرنج عام تئوریک هستند»
ومربوط به کشورهای دیگربوده وبه ماربطی ندارند .این نظربوضوح نماینگرکمونیسم دروغین
داکترفیض ویاران وی می باشد.ازجهت دیگراین آقایان جنبه بین المللی بودن کمونیسم وجنبش کمونیستی
را انکارکرده وآن را« جنبش ملی» می داند که مربوط به کشورهای جداگانه است .رابعاً :داکترفیض
افشای ماهیت ضدانقالبی انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم درسطح جهان ازجانب بخشهای مختلف
جنبش کمونیستی ( م -ل -م) را«حمله وتهمت زدنهای مبتذل بدیگران» خوانده وآن را"خیانت دانسته"
ومی گوید که مسایل درونی جنبش انقالبی پرولتری رانباید برای دشمنان افشا نمود .این نظرات
داکترفیض درباره مسئله "وحدت" بین تشکلهای اپورتونیستی ورویزیونیستی است وربطی به معیارهای
وحدت بین گروه های مختلف کمونیست انقالبی ندارد ومورد دیگری ازماهیت خط ایدئولوژیک سیاسی
« سازمان رهائی افغانستان» را بنمایش می گذارد که درمنجالب رویزیونیسم« سه جهانی»غرق شده
است.
سند«باطرداپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم» بیانگرنظرات ومواضع اپورتونیستی
داکترفیض ویاران اواست که با تشکیل «سازمان رهائی افغانستان» هرچه عمیق تردرمنجالب
رویزیونیسم« سه جهانی» سقوط کرده وبنوبه اش سهمگین ترین خیانت را به جنبش انقالبی پرولتری(م-
ل -م) ومبارزات خلق افغانستان وارد کرده اند.ازمیراث داران خط رویزیونیستی داکترفیض ازجمله
« سازمان انقالبی افغانستان» که مدعی است بنابردالیلی از« سازمان رهائی افغانستان» باصطالح
انشعاب کرده است .لیکن با درنظرداشت متن این سند اپورتونیستی مربوط به « گروه انقالبی خلقهای
افغانستان» واسناد مربوط به «سازمان رهائی افغانستان» ازجمله «مشعل رهائی» که موردنقد وبررسی
قرارداده ام؛«سازمان انقالبی افغانستان» درحقیقت همان ادامه منجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم «
گروه انقالبی خلقهای افغانستان» و«سازمان رهائی افغانستان» است.چنانچه «سازمان انقالبی
افغانستان» مدعی است که بیشترازدیگران به " میراث داکترفیض ومینا" وفاداربوده وادامه دهنده راه
آنها می باشد .به این موارد ازالطایالت «سازمان انقالبی افغانستان» توجه کنید:
«جنبش انقالبی افغانستان پیشوای بزرگی(داکترفیض) را ازدست داد  -رفیق فیض احمد که زندگی
پربارش را وقف زحمتکشان وتعالی جنبش نموده بود  -سازمان انقالبی تعهد می نماید که به هیچ
صورت برای افراد ویا تشکالتی اجازه ندهد که شوکت واعتبارراه سرخ رفیق فیض احمد را با اخد
مدالهای امپریالیستی برزمین بزنند .وتعهد می نماید تا اینکه بیرق سرخ رفیق احمد ویاران رفته اورا به
اهتزازنگهدارند وراه آنان رادوام دهند  -رفیق احمد با آبیاری نهال انقالب با خون خویش ،راه سرخی
به روشنی آفتاب را برای رهروانش ترسیم کرد که تا فتح قله های پیروزی بی رهرونخواهد ماند .این
تشکل رویزیونیستی درباره مرحومه" خانم مینا" یکی دیگرازرهبران « سازمان رهائی افغانستان»
ورهبر« راوا» چنین مدیحه سرائی می کند ":مینا راهت مشعل فروزان مبارزه خلق-مینا سدرجنگل
رزم خلق بزمین افتاد  -سازمان انقالبی قسم خورده است مشعلی را که مینا افروخته روشن نگهمیدارد
 سازمان انقالبی با الهام ازخون مینا دراین راه گام گذاشته است  -سازمان انقالبی باوردارد که راهسرخ مینا که با قطرات خون اوترسیم شده هرگزبی رهرونخواهد ماند».
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موارد فوق ودیگرموارد ازنظرات ومواضع انحرافی«سازمان انقالبی افغانستان» که درکتاب ای تحت
عنوان" پاسخ به حمالت ضدانقالبی وخصمانه اپورتونیستهای دون صفت سازمان انقالبی
افغانستان"موردنقد وبررسی قرارگرفته است،بوضوح بیانگرماهیت ایدئولوژیک-سیاسی رویزیونیستی
این سازمان است.
 15اپریل 2019
(پوالد)
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