«سازمان انقالبی افغانستان» ادامه منجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم« گروه انقالبی
خلقهای افغانستان» و« سازمان رهائی افغانستان» است

مکثی برسند« با طرد اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم»
(بخش دوازدهم)
درصفحه ()14این سند اپورتونیستی چنین می خوانیم ":درمسئلۀ شرکت دراتحادیه یا
پارلمان ،برای کمونیستها موضوع استفاده ازرفرم ومنفذ قانونی مطرح بوده وفالن وبهمان
"پایه ای مادی" آنها برای شان معیارشرکت نمی تواند محسوب گردد .لنین زمانیکه
ازشرکت یا تحریم دوما حرف میزد ،بهیچوجه به آن گونه معیارها توجه نداشت.
" رهبران" درتوجیه شرکت دراتحادیه ،استدالل دیگری دارند مبنی براینکه اتحادیه
محصالن مترقی است ،زیرادموکراتیک ،ملی وتوده ایست! البته همچنان که آنها چون
رویزیونیستها اتحادیه رامحصول مبارزات روشنفکران ازسال  4411ببعد میدانند ،این سه
کلمه رانیزنتیجه چنه زدن نماینده خود با رئیس پوهنتون پیرامون مواد اساسنامه می شمارند.
ایجاد اتحادیه براساس خواست دولت ،توسط ابالغیه ای پوهنتون درآن اوضاع خاص که
قبالً ذکرش رفت ،مبتنی بود .رفرمی بود ازباال وبمنظوری معین .چگونه باید به رفرم
برخورد کرد؟ ما معتقدیم که استفاده انقالبی ازرفرم مانند اتحادیه وقوانین وغیره برای
مارکسیست لنینیستها مجازوبطریق اولی ضروری است .ولی اینراهم فراموش نمی کنیم که
پیش شرط حتمی استفاده ازرفرم  ،افشای مقاصد ونتایج آن است تا خلق با آگاهی کامل
وهوشیارانه استفاده ای انقالبی ازرفرم وبکاربرد آن را درخدمت مشی پرولتری شناخته
وبگمراهی وتصورات واهی دچارنگردد."...
دراین پراگراف داکترفیض مدعی است که :رهبری"سازمان جوانان مترقی"درمسئله شرکت دراتحادیه
یاپارلمان برخالف نظرلنین نظرداشته است .باین عبارت که گویالنین درباره فعالیت دراین مجمع ها
هیچگونه معیاری را درنظرنداشته است .درحالیکه برخالف این ادعالنین برای شرکت در" دوما"(
پارلمان روسیه) مسایلی را درنظرداشت؛ ازجمله وجود امکان تبلیغات سیاسی درخارج وداخل دوما،
تاکتیک نزدیک شدن با دهقانان انقالبی برضد" کادتها" درداخل دوما وآگاهی دادن به آن بخش ازکارگران
ای که توسط منشویکهای اپورتونیست اغواشده بودند .رهبری سازمان جوانان مترقی نیزدرآن شرایط
جنبه های ازاتحادیه محصالن رادرنظرداشت که می شد ازآنها درجهت پیشبردامرمبارزه سیاسی استفاده
کرد .حدود نیمی ازنمایندگان شورای اتحادیه محصالن را کاندیدهای جریان دموکراتیک نوین(شعله
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جاوید) تشکیل می دادند.همچنین نماینده هایی از"حزب دموکراتیک عوام"وافرادمستقل درآن
حضورداشتند.ونظروموقف رهبری"س ج .م"درباره تفاوت بین ساختارطبقاتی پارلمان واتحادیه
محصالن مشخص بوده وتحریم پارلمان ازجانب رهبری"س ج م" اقدامی درست بود.
همچنین رهبری«گروه انقالبی»....به غلط طوری وانمودمی سازدکه اتحادیه محصالن نه نتیجه مطالبه
وخواست محصلین پوهنتون(دانشگاه)که «رفرمی بودازباالوبه منظوری معین».درحالیکه رفورم هم
محصول جانبی مبارزه طبقاتی است که دولت بعنوان نماینده طبقات حاکم به آن تن درمی دهد.
اماپرولتاریای انقالبی درمسیرمبارزه انقالبی اش هیچگاه به رفورم توقف نکرده وتوده های خلق
راازهدف ومنظورطبقات ارتجاعی حاکم(دولت) وخواست اساسی واهداف توده های خلق آگاه می سازد.
اگرچه منظورطبقات ارتجاعی حاکم ازانجام رفورمهای چند اغوای توده های خلق می باشد .تشکیل
اتحادیه دراساس یکی ازخواستهای صنفی محصالن پوهنتون بودکه توسط ریاست پوهنتون(دولت)
پذیرفته شده وبرنامه واساسنامه ای آن توسط شورای رهبری اتحادیه محصالن ترتیب وتدوین گردید.
ورهبری جریان دموکراتیک نوین ازتریبون اتحادیه محصلین درجهت تبلیغات سیاسی استفاده
کرد.اتحادیه محصلین به لحاظ ترکیب گروهی ناهمگون بود وسازمانها وجریان های سیاسی مختلفی که
خواستهاواهداف طبقات اجتماعی مختلف رانمایندگی میکردند درآن حضورداشتند؛ لیکن جریان
دموکراتیک نوین درتدوین موادبرنامه واساسنامه اتحادیه محصلین وتعیین خط مشی های آن سهم بارزی
داشت.
درهمین صفحه( )14چنین میخوانیم ":رهبری"حین سروصدای اتحادیه بازی بجای برمال ساختن نیت
دولت ازاین رفرم(انحراف جنبش انقالبی ازپیوند باخلق)عجوالنه آن رادموکراتیک ،توده ای ،ملی...
خواند* .وبا شرکت ازخودبیخودانه درآن ،خالصانه کوشیدبه اتحادیه اعتبارببخشد.
(*)-این کلمات ونظایرش بیشتردراساسنامه اتحادیه دیده می شود .بنظر" رهبران" با آوردن چند کلمه
ازاین قبیل وشعارهایی دراساسنامه میتوان اتحادیه ای ساخت که خاصیت توده ای وانقالبی وامثال آن
را دارا باشد ویکی ازافتخارات" رهبران" را هم گنجانیدن یکچنان کلمات دراساسنامه تشکیل میدهد.
ولی اینکه اتحادیه قادرنشد ونباید هم میشد که وظایف اساسی وحتی درجه دومش را عملی نماید برای
شان مهم نیست وتنها آوردن آن کلمات درشمارعظیم ترین دست آورد اتحادیه می باشد".
داکترفیض شرکت محصلین طرفداروهوادارجریان دموکراتیک نوین دراتحادیه صنفی محصالن
پوهنتون رابا تمسخر«اتحادیه بازی» می خواند .درحالیکه«مرحوم» داکترفیض درروزانتخابات
نمایندگان اتحادیه قبل ازآغازجریان رأی گیری(درصنف ما)درباره علت(علل)شرکت جریان
دموکراتیک نوین درآن وتحریم پارلمان صحبت کردوبانجیب هللا(احمدزی)نماینده پرچمی هاکه درباره
مسئله تحریم انتخابات پارلمانی ازجانب رهبری"جریان دموکراتیک نوین"وشرکت دراتحادیه محصالن
سوالهای مطرح نمود ،به مشاجره لفظی پرداخت .وداکترفیض ازاین موقف رهبری جریان دموکراتیک
نوین دفاع کرد .ولی بعدا ً آن را« اتحادیه بازی» خواند .حتی موصوف حرفی دراین باره نگفت که ما
منظوروترفند طبقات حاکم ارتجاعی( دولت) را می دانیم که چرا دراین شرایط اوج وگسترش مبارزات
جنبش دموکراتیک نوین درکشورکه محصلین پوهنتون ومتعلمین مکاتب وسایرروشنفکران هوادارجریان
دموکراتیک نوین درمرکزاین مبارزه خاصتا ً درشهرها قراردارند ودولت بزعمش فکرمی کند که با
صدورمجوزبرای تشکیل اتحادیه محصالن می تواند اعضا وفعالین جنبش دموکراتیک نوین را"
مصروف فعالیت اتحادیه ای" ساخته وازرفتن دربین توده های خلق خاصتا ً درروستاها وپیوند با دهقانان
فقیروبیزمین منحرف سازد! ولی داکترفیض با تأئید این ترفند دولت؛این اتهام رابه رهبری " س ج
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م"وارد می کند که گویا رهبری " س ج م" شرکت دراتحادیه محصالن را «همه اشکال مبارزه طبقاتی
وانقالبی» درکشورمی داند.
همچنین داکترفیض مدعی است که رهبری "س ج م"«خالصانه کوشیدکه به اتحادیه اعتبارببخشد»؛
زیرااواین اتحادیه رااتحادیه دستوری دولت می داند .درحالیکه خالف این ادعای داکترفیض؛ نمایندگان
جریان دموکراتیک نوین دراتحادیه محصالن بادرنظرداشت ترکیب طبقاتی آن  ،سعی کردندتاباجلب
اکثریت آرای محصلین مترقی وآزادی خواه برنامه واساسنامه وفعالیتهای اتحادیه راوجهه مترقی ببخشند.
چنانچه خود داکترفیض چنین مواردی را دراساسنامه وبرنامه اتحادیه محصالن اذعان می کند .تدوین
یک برنامه واساسنامه بورژوا دموکراتیک درچنین اتحادیه های وموجودیت وزنه عناصرمترقی درآن،
درانجام فعالیتها وخط مشیهای آن نیزمؤثریت دارد .ولی این ادعای داکترفیض که گویا رهبری " س
ج م"می خواست ویا نظرداشت که باتدوین چنین برنامه واساسنامه ای برای اتحادیه محصالن به آن «
خاصیت انقالبی وتوده ای» ببخشد؛ کاذبانه وتوطئه گرانه است .زیراتحت حاکمیت یک نظام ارتجاعی
فئودال کمپرادوروابسته امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم(درآن شرایط)وبادرنظرداشت ساختارطبقاتی
اتحادیه محصالن چنین امری ممکن نبوده ونیست،آنهم که نمایندگان گروه رویزیونیستی
«خلقی»پرچمیهاوگروه ارتجاعی اسالمی"اخوان المسلمین" ودیگرعناصربورژوازی باافکارارتجاعی
دراتحادیه حضورداشتند وعلیه نظرات وفعالیتهای مترقی ودموکراتیک نمایندگان جریان دموکراتیک
نوین با شدت مقابله کرده وسعی می کردند تا مانع ازگنجاندن نظرات ومواضع آنها دراساسنامه وبرنامه
اتحادیه وسمت دهی فعالیتهای آن شوند.درچنین اتحادیه های درعالی ترین شکل آن ،محصلین ازتعلق
جریانات وسازمانهای انقالبی ومترقی مبارزه افشاگرانه علیه نظام حاکم ارتجاعی وحامیان امپریالیست
آن را به پیش برده وفعالیت روشنگرانه دربین محصلین درخارج وداخل اتحادیه وجذب وبسیج
دانشجویان آزادی خواه ومیهندوست درجهت تقویت وتوسعه جنبش ملی – دموکراتیک را انجام
دهد.درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره نیروی های انقالب دموکراتیک نوین راتوده های
خلق(کارگران،دهقانان فقیروبیزمین ،طبقه خرده بورژوازی،جناح میهن پرست بورژوازی ملی
واقشارروشنفکران مترقی وآزادی خواه) تشکیل می دهند.ونیزداکترفیض بررهبری " س ج م" خاصتا ً
رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری این اتهام را وارد می کند که اثرگذاری نمایندگان جریان
دموکراتیک نوین دراساسنامه وبرنامه اتحادیه محصالن را از" افتخارات" خود می شمارند که یاوه
گوئی ابلهانه بیش نیست .زیرا کمونیستهای انقالبی هرگزبا چنین دست آورد مبارزاتی کوچک وموقتی
دچارمباهات نمی شوند .وفقط باپیروزی مبارزه انقالبی پرولتاریا وسایرزحمتکشان وسرنگونی
دژارتجاع وامپریالیسم وبرقراری دیکتاتوری پرولتاریا وتشکیل نظام سوسیالیستی وساختمان سوسیالیسم
ورفتن به جامعه بدون طبقه( کمونیسم) می تواند برای کمونیستهای انقالبی افتخارآفرین باشد.
رهبری "گروه انقالبی "...درصفحه ( )14چنین می نویسد...":بعد ازآنکه "رهبران" ازآن طبقاتی که
درشمارخلق می آیند سخن می گویند ،پارافراترنهاده با بزرگواری وظیفه اتحاد آنهارا دربرابرخود
قرارمی دهند ".تمام طبقات ،قشرها ،گروه ها وافراد ،بطورخالصه زیرستم فئودالیسم وامپریالیسم ،توده
های خلق افغانستان راتشکیل می دهند که باید با هوشمندی وسعی وبردباری تمام آنان را متحد ساخت
وبسمت درستی هدایت نمود".اینجا رهبری بکلی گوئی واظهارنظرنا مشخص میپردازند که خاصۀ
اپورتونیستهاست".
اگرچه رهبری"سازمان جوانان مترقی " باید بگونه صریح طبقات واقشارزیرستم فئودالیسم وامپریالیسم
درافغانستان را مشخص می ساخت تا زمینه برای اتهام زنی اپورتونیستهای" گروه انقالبی "...آماده
نمی شد.مائوتسه دون درمورد مشابه چنین می گوید ":دردوره جنگ آزادیبخش ،امپریالیستهای امریکا
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وعمال شان -بورژوازی بورکراتیک ،طبقه مالکان ارضی ومرتجعین گومیندان که نمایندگان این طبقات
بودند -دشمنان خلق بشمارمی رفتند ،حال آنکه خلق عبارت بود ازکلیه طبقات ،قشرها وگروه های
اجتماعی که علیه این دشمنان مبارزه می کردند( صفحه  87چهاررساله فلسفی -اثرمائوتسه دون).
به این نظرداکترفیض ویارانش توجه کنید ":هرفردی که درجنگ مقاومت شرکت کندجزء خلق
بشمارمیرود(نشریه مشعل رهائی صفحه .")76بنابراین نظر«مرحوم فیض»طبقات فئودال وتاجران
کمپرادورواحزاب ارتجاعی اسالمی نمایندگان فئودالیزم وکمپرادوریزم ونوکران امپریالیستهای امریکائی
واروپائی ودولت ضدانقالبی چین ودولتهای ارتجاعی پاکستان وایران وعربستان سعودی جزء خلق
بشمارمی روند!».
رهبری «گروه انقالبی »...درصفحه( )14چنین ادعا می کند ":رهبری سازمان جوانان مترقی
بکاراتحادیه ای روشنفکران وصریحا ً نقش دورانسازدهقانان وکارگران را به آنان( روشنفکران) قایل
شده ،بینش ضدانقالبی خودرادربرابرتوده های خلق می نمایاند".
داکترفیض رهبری" س ج م" را متهم می سازد که درمبارزه انقالبی به نقش کارگران ودهقانان کم بها
داده ونقش آنهارا به " روشنفکران" قایل شده وبکاراتحادیه ای روشنفکران پربها داده است .وبهمین
استناد رهبری" س ج م"خاصتا ً رفیق اکرم یاری را دارای «بینش ضدانقالبی» می خواند .درحالیکه
سازمان جوانان مترقی منحیث یک تشکل انقالبی پرولتری( م -ل -ا) دید روشنی ازانقالب دموکراتیک
نوین داشته ونیروی عمده دراین پروسه انقالب را بخوبی می شناخت .اینکه "س ج م" درطول حیات
سیاسی اش ازطریق سازمان توده ای تحت رهبری اش(جریان دموکراتیک نوین) مبارزه انقالبی ومترقی
،مبارزه افشاگرانه علیه نظام فئودال کمپرادوری برهبری خاندان "آل یحیی" وسلطه امپریالیسم وسوسیال
امپریالیسم «شوروی» ومبارزه ایدئولوژیک-سیاسی علیه رویزیونیسم" مدرن"( خروشچفی) که حاملین
اصلی آن باندهای وطن فروش وخاین وجنایتکار«خلقی» پرچمی و« گروه کار» بودند ومبارزه
ایدئولوژیک-سیاسی علیه گروه ارتجاعی" اخوان المسلمین" ومبارزه روشنگرانه دربین کتله های
روشنفکران مترقی وآزادی خواه وتوده های خلق درشهرهامتمرکزساخته وبه سازماندهی مبارزه
دردهات ودربین دهقانان فقیروبیزمین وکارگران زراعتی وآگاه سازی وبسیج آنها درجهت تشکیل هسته
های چریکی وتدارک جنگ انقالبی خلق توجه جدی نکرد؛ دچاراشتباه بزرگی گردید.درحالیکه رهبری
" س م ج" اصوالً قبل ازاین وظیفه عمده ای دیگری داشت که باید به آن می پرداخت وآن مبارزه
جهت آماده ساختن عمده ترین سالح انقالب ،ایجاد حزب کمونیست انقالبی( م -ل -م) وبعد تشکیل ارتش
خلق وتدارک جنگ خلق وتشکیل جبهه متحد ملی ازکارگران ودهقانان ودیگرنیروهای انقالبی ومترقی
ضدفئودالیزم وضدامپریالیزم وسوسیال امپریالیسم درکشوربود.با آنهم قبل ازانجام این وظایف مهم
وحیاتی ،جناح انقالبی درسازمان جوانان مترقی ابتدا باید سازمان را ازوجود خطوط اپورتونیستی
تزکیه می نمود .داکترفیض جناح اکونومیستی را نمایندگی می کرد وداکترهادی محمودی جناح
سنتریستی را .این هردوجناح اپورتونیستی باید با مبارزه ایدئولوژیک سیاسی(" مبارزه بین دوخط")
ازسازمان جوانان مترقی طرد می شدند تا زمینه برای تشکیل حزب کمونیست انقالبی آماده می شد.با
وجودآنهم مبارزه درروستاهابرای " سازمان جوانان مترقی" و"جریان دموکراتیک نوین"درهمان
عمرکوتاه آن ازاهمیت ویژه برخورداربود که به آن نپرداخت وانتقاد جدی متوجه آنست .اگرچه
روشنفکران عضووهوادار" س ج م" و" ج د ن" ایده های انقالبی دموکراسی نوین رادرسطح محدودی
دردهات محل زندگی شان رسوخ دادند؛ اما این نمی توانست جایی اصل موضوع  ،یعنی کاروفعالیت
انقالبی سازمانیافته دربین کتله های بزرگ دهقانان فقیروبیزمین رادردهات کشوربگیرد.
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جناح اکونومیستی برهبری داکترفیض وجناح سنتریستی برهبری داکترهادی محمودی بعد ازمریضی
رفیق اکرم یاری به تضعیف وتخریب" س ج م" شدت بخشیده واین یگانه سازمان انقالبی پرولتری
کشوررا به انحالل کشانده و" جریان دموکراتیک نوین" رامتالشی کردند «.گروه انقالبی »...وبعد «
سازمان رهائی »...ازمنجالب اپورتونیسم راست وبا شیوه های پوپولیستی تعداد زیادی ازهواداران
جریان دموکراتیک نوین راکه فهم ودرک نازلی ازعلم انقالب پرولتری داشتند بنام « م -ل -ا» دروغینش
بعقب خود کشانده ودرپرتگاه رویزیونیزم« سه جهانی» غرق کرده وازاین طریق ضربه سهمگینی به
جنبش دموکراتیک نوین وجنبش انقالبی پرولتری کشورواردکردند .رهبری« سازمان رهائی »...
درزمان خیزش خودبخودی توده های خلق افغانستان علیه رژیم کودتائی «خلقی» پرچمیها وآغازجنگهای
چریکی علیه آن دراخیرسال (  )4436خورشیدی وبعد اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن کشورتوسط
ارتش سوسیال امپریالیسم « شوروی» بتاریخ  7جدی سال(  ،)4431با الهام ازایدئولوژی وسیاست
رویزیونیسم" سه جهانی" با احزاب ارتجاعی اسالمی اتحاد کرده وبرای تشکیل " جمهوری اسالمی"
مبارزه کرد.داکترفیض دراین باره چنین ابرازنظرمی نماید ...":ما فقط براتحادبین جبهه ملی نجات،
حرکت انقالب اسالمی ومحاذ ملی افغانستان بیشترنظرداریم .ما ازاول این اتحاد سه گانه را شادباش
گفتیم وتوسعه واستحکام آن را آرزونمودیم .ما برآنیم که اتحاد سه گانه با اتکای صادقانه وبیهراس
برموازین دموکراسی درزمینه مناسبات باسایرنیروهای سیاسی واقعا ً ضدروسی ،می تواند بنوبه ای خود
گامهای وسیتعروارزنده تری درراه یکپارچگی مجاهدین وملت بردارد(وطن نشریه مبارزین مجاهد
افغانستان صفحات 1و.")3نظررویزیونیستهای «سه جهانی» درباره رژیم اسالمی وخمینی
درایران":سازمان رهائی افغانستان ازاسالم مبارزدفاع نموده وازدولت اسالمی مستقل وملی ایران
برهبری امام خمینی دربرابردوابرقدرت دفاع وپشتیبانی می نماید(مشعل رهائی)" .ونیزچنین
ابرازنظرمی کنند":سازمان رهائی افغانستان یکی ازسازمانهای انقالبی وملی کشوربوده  ،طرفدارایجاد
جمهوری اسالمی مبتنی برعدالت اجتماعی می باشد(نشریه مبارزین مجاهد افغانستان سرطان
.")4471ونیز" جمعیت انقالبی زنان افغانستان-راوا" توانسته تعداد قابل توجهی زنان مبارزآزادی خواه
کشوررازیرشعاربزرگ اسالم بسیج ورهبری نماید(ابالغیه"راوا"حمل  ." )4471همچنین پیروان
داکترفیضبه ادامه منجالب رویزیونیسم« سه جهانی» ،درسال (  )4114میالدی باتأئید تهاجم نظامی
امپریالیستهای امریکائی وناتوبه افغانستان وکشتارخلق مظلوم وویرانی کشوردرکنفرانس استعماری
امپریالیستی درشهر"بن " آلمان شرکت کرده ودردولت دست نشانده استعماروامپریالیسم درکابل سهم
گرفتند .رویزیونیستهای«سازمان رهائی افغانستان » که ازحمایت وپشتیبانی دولت سوسیال امپریالیسم
چین وامپریالیستهای امریکائی واروپائی ودولت دست نشانده برخورداراند ،طی 47سال
اخیرزیرنام"حزب همبستگی افغانستان  -راوا"وجناح منشعب آن «سازمان انقالبی افغانستان»درجهت
تحقق استراتیژی واهداف ضدانقالبی وضدمردمی شان فعالیت می کنند.
دراخیرصفحه ( )14واول صفحه ( )11این سند اپورتونیستی چنین می خوانیم ...":ببینیم ایدئولوژی"
رهبری" مبنی برجدائی وناامیدی ازتوده ها وتحقیروسرزنش آنان با چه وضاحتی دراین جمالت
پیداست ":درسلول های مغزمردم ما سالها اندیشه فاسد کنندۀ فئودالی وامپریالیستی رسوخ داده شده وتابه
استخوان آنهارا سیاه ساخته است ،توده های کارگر ،دهقان وخرده بورژوازی هرکدام بدرجات گوناگون
زیرنفوذ این اندیشه ها قرارگرفته اند ،روشنفکران که تا حدود معینی با کتاب ومدرسه آشنائی یافته
درمجموع بجزاندیشه بخود ومهیاساختن زندگی بهترشخصی گرایش فکری دیگری درمخیله شان رسوب
نکرده است"(نکاتی چند.)...
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درجوامع طبقاتی ،ایدئولوژی وفرهنگ مسلط  ،ایدئولوژی وفرهنگ طبقات ارتجاعی حاکم است.
درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره ومستعمره توده های خلق اعم ازکارگران ،دهقانان وخرده
بورژوازی تحت تأثیرجهان بینی وفرهنگ طبقات حاکم وامپریالیسم قراردارند.جهان بینی طبقاتی است.
جهان بینی طبقه کارگربا جهان بینی طبقه سرمایه داروجهان بینی دهقان فقیروبیزمین با جهان بینی طبقه
فئودال ازبنیاد متضاداست.جهان بینی طبقه کارگردرعالی ترین شکل ،به صورت علمی ،همان آموزش
مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم است.ایدئولوژی وفرهنگ طبقات ارتجاعی وامپریالیسم ازطریق حاکمیت
وسلطه ستمگرانه وبا اغواگری وتزویربرطبقات خلق تحمیل می شود .ازآنجاییکه"هستی اجتماعی
انسانهاشعورآنهارا تعیین می کند"؛ لذاطبقات ارتجاعی حاکم نمی توانند سرشت وخصلت طبقاتی توده
های خلق را تغییردهند .زیرا بین طبقات خلق وطبقات ارتجاعی تضاد آشتی ناپذیری وجود دارد واین
تضاد باشکال مختلف خودرادرجامعه عیان ساخته ومبارزه توده های خلق علیه طبقات ارتجاعی به
اشکال وشدتهای مختلف همواره ادامه دارد .ورفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری حتما ً به این
مسئله آگاهی داشتند .وادعای رویزیونیستهای « گروه انقالبی »...مبنی براینکه اکرم یاری وداکترصادق
یاری بدون تفکیک ،چنین نظری نسبت به روشنفکران داشته اند؛ یک اتهام بیش نیست.
داکترفیض ازیکطرف رهبری " س ج م" را متهم می سازد که به روشنفکران پربها داده و" نقش
دوران سازکارگران ودهقانان را به روشنفکران قایل شده است" وازجانب دیگرآن را متهم می سازد
که درباره روشنفکران چنین میگویند":روشنفکران بجزاندیشه بخودومهیاساختن زندگی بهترشخصی
گرایش دیگری ندارند"! .درحالیکه نقش مثبت ومؤثرروشنفکران انقالبی ومترقی درجنبش دموکراتیک
نوین(شعله جاوید) دردهه چهل خورشیدی وبعدازآن غیرقابل انکاراست.چگونه ممکن است که رهبری
"س ج م"خاصتا رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری چنین نظرنادرست وغیرواقعی نسبت به همه
روشنفکران جامعه داشته اند .البته بخشی ازروشنفکران ازجمله روشنفکران تعلق طبقات خلق دارای
گرایش قوی"اندیشه بخودومهیاساختن زندگی شخصی بهترهستند".اینکه بعدازانحالل" س ج م"
وفروپاشی"جریان دموکراتیک نوین"آن جنبش بزرگ توده ای فروکش کردوبعدتعدادزیادی از
روشنفکران به علت سطح نازل آگاهی سیاسی انقالبی آنهاتوسط مشتی اپورتونیست ورویزیونیست
شیادوعوام فریب چون رهبری «گروه انقالبی »...و«سازمان رهائی »...اغوا شده ودرپرتگاه
رویزیونیسم وتسلیم طلبی کشانده شدند ،بحث دیگری است.مسئله روشنفکران درتمام کشورهای جهان
خاصتا ً درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم یکی ازمسایل مهم وحساس بوده وشناخت ازخصلت طبقاتی
وخصایص وقشری ،طرزتفکرونقش متناقض روشنفکران درجنبشهای سیاسی انقالبی ومترقی
حایزاهمیت است .روشنفکران ازطریق تحصیل تحت تأثیرفرهنگ بورژوازی قرارمی گیرند.
روشنفکری که درجامعه نیمه فئودالی ونیمه مستعمره ومستعمره ویا جامعه سرمایه داری امپریالیستی
زندگی می کند مجبوراست که برای امرارمعاش محصول کارویانیروی کارخودرابفروشد وازطرف
طبقات حاکم مورداستثماروستم نیزقرارمی گیرد.لنین می گوید ":روشنفکر با پرولتاریا هیچگونه تضاد
اقتصادی ندارد .ولی وضعیت زندگی وشرایط کارش پرولتاریائی نیست وازاینجاست که تضاد معینی
ازلحاظ روحیه وطرزتفکرناشی می شود ."...ونیز لنین می گوید ":روشنفکرمعمولی که به جامعه
سرمایه داری متکی است ونماینده ای شاخص طبقه ای روشنفکراست .این طبقه با پرولتاریا تضاد
معینی دارد این تضاد نوعش با تضاد کاروسرمایه متفاوت است .اومتحمل استثمارازطرف سرمایه
داروخفت خواری اجتماعی معین نیز می شود".
درجوامع طبقاتی هرطبقه اجتماعی قشرروشنفکرخودرادارد.روشنفکران(دراینجامنظورعمدتا ً
روشنفکران تعلق طبقات خلق است)به لحاظ جهان بینی وطرزتفکرسیاسی شان به دودسته تقسیم می
شوند :روشنفکرانی که دردفاع ازمنافع طبقات خلق زحمتکش قرارمی گیرندوروشنفکرانی که دردفاع
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ازمنافع طبقات ارتجاعی وامپریالیسم می ایستد .لنین روشنفکررا چنین تعریف می کند ":روشنفکر
درست باین جهت روشنفکرخوانده می شود ؛ زیرا اوتکامل منافع طبقات وگروه های سیاسی کل جامعه
را به آگاه ترین ،قاطع ترین ودقیق ترین نحوی منعکس نموده وبیان می دارد" .درجوامع طبقاتی
خاصتا ًدرکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره روشنفکران مترقی وآزادی خواه
دربرابرستمگریهاواستبدادخشن طبقات حاکم ارتجاعی (دولت)وستم واستثماروتجاوزات وحشیانه
امپریالیسم اعتراض کرده ودراتحادبا توده های خلق به مبارزه برمیخیزند .روشنفکران انقالبی ومترقی
درجنبشهای بورژوادموکراتیک ،جنبشهای آزادی بخش ملی وجنبشهای انقالبی پرولتری سهم فعال می
گیرند .اما تجربه نشان داده است ،زمانیکه این جنبشها بنابردالیلی فروش می کنند  ،تعداد زیادی
ازروشنفکران دچاریأس وسرخوردگی شده وتعدادی هم ترک مبارزه می کنند.همچنین این مطلب نیزقابل
تذکراست که درتاریخ مبارزات خلقها مثالهای هم وجود دارد که روشنفکرانی ازتعلق طبقات دارای
جامعه با کسب اندیشه های انقالبی پرولتری درجهت دفاع ازمنافع طبقات خلق دربرابرطبقات ارتجاعی
فئودال وکمپرادوروامپریالیسم به مبارزه برخاسته واین مبارزه را تاآخرادامه داده اند.دراروپا انگلس
درکنارمارکس ازجمله پایه گذاران علم انقالب پرولتری ازروشنفکران تعلق طبقه بورژوازی بود وتا
آخردرسنگرانقالب جهانی باقی ماند .درافغانستان فقید رفیق اکرم یاری ازپایه گذاران جنبش انقالبی
پرولتری( م -ل -ا) ازروشنفکران تعلق طبقه فئودال بود.
رفیق مائوتسه دون می گوید":نقش روشنفکران انقالبی درامرپیروزی انقالب عمده است وروشنفکران
انقالبی مبلغان وسازماندهندگان توده های حلق اند" .همچنین رفیق مائوتسه دون صحبت
از"روشنفکرانقالبی ،روشنفکرغیرانقالبی ویاضدانقالبی"مینماید .تجارب جنبشهای انقالبی ومترقی
درکشورهای مختلف جهان نشان می دهد که :ممکن است روشنفکرروزی "انقالبی" بوده ودرراه تحقق
خواستهای اساسی ومنافع طبقات خلق زحمتکش مبارزه کندوبعدمتزلزل وبی ایمان شده ودرصف طبقات
ضدخلق ،صف ضدانقالب قرارگیرد .مثال برجسته ای آن انواع رویزیونیستها واشکال اپورتونیستها
هستند .ازاینروبا درنظرداشت موقعیت اجتماعی اقتصادی ،شیوه زندگی ،ساختمان روانی وسیرتحوالت
فکری روشنفکردرشرایط سیاسی مختلف؛ تحلیل وارزیابی ازروشنفکروشناخت واقعی ازآن تا حدی
مشکل است .تزلزل وبی ثباتی ونااستواری روشنفکرعمدتا ً ناشی ازخصلت طبقاتی وقشری ،شکل وشیوه
زندگی بورژوائی،اندیشه وافکاروآمال وآرزوهای روشنفکرانه وی است .اگرروشنفکردرپرتوآگاهی
علمی وانقالبی درجهان بینی وطرزتفکروایده وخصلت طبقاتی اش تغییرکیفی ایجاد کند؛ درآن صورت
می تواند تردد وتزلزل را ازخود زدوده ودرجهت پیروزی انقالب خلق استوارانه مبارزه کند.
اگرروشنفکردرنظروعمل درصف انقالب خلق قرارداشته ودرراه تحقق خواستهای اساسی ومنافع طبقات
خلق علیه سرمایه داری وامپریالیسم وطبقات فئودال وکمپرادورمی رزمد وهمه نیروی خودراوقف
مبارزه انقالبی درجهت انهدام نظام کهن ارتجاعی بهره کش وستمگروتأسیس نظام دموکراتیک نوین
ونظام سوسیالیستی وبرقراری دیکتاتوری پرولتاریا وساختمان سوسیالیسم وانجام انقالب کبیرفرهنگی
تارسیدن به جامعه بدون طبقه(کمونیسم) بالوقفه ادامه می دهد ،انقالبی است .واین معیارعمده ومهم
برای قضاوت درباره روشنفکرانقالبی شده است.
درتاریخ معاصرافغانستان خاصتاًدرقرن بیستم روشنفکران مترقی ومیهندوست نقش قابل توجهی
درجنبشهای ضدارتجاعی وضداستعماری وامپریالیستی ایفا کرده اند .دردهه چهل خورشیدی باتشکیل
"سازمان جوانان مترقی"منحیث اولین سازمان انقالبی پرولتری وآغازفعالیتهای علنی"جریان
دموکراتیک نوین(شعله جاوید)" کتله بزرگی ازروشنفکران مترقی مردمی وآزادی خواه به این جنبش
پیوسته وتحت رهبری " س ج م" نقش بسزای درمبارزه علیه نظام فئودال کمپرادوری سلطنت ظاهرشاه
وسلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم ایفاکردند .همین روشنفکران برای اولین باردرتبلیغ وترویج
7

اندیشه های دموکراسی نوین واشاعه فرهنگ انقالبی ومترقی درجامعه مبارزه کردند .درتاریخ مبارزات
خلق افغانستان این مبارزه به لحاظ ماهیت انقالبی ومترقی آن مرحله نوینی بشمارمی رود .واین دوره
سرآغازجنبش انقالبی پرولتری( م-ل-ا وم -ل -م) درتاریخ کشوراست که توسط فقید رفیق اکرم یاری
پایه گذاری شده وبا ماهیت روشن انقالبی تاکنون ادامه یافته است .این جنبش انقالبی که درنیمه اول دهه
چهل خورشیدی پایه گذاری شد یک نسل ازروشنفکران مترقی ومردمی راتربیت سیاسی انقالبی کرده
است.
بالمقابل گروه دیگری از«روشنفکران» اپورتونیست ورویزیونیست ازجمله «خلقی» پرچمی«
سازائیها» دردفاع ازمنافع طبقات ارتجاعی وامپریالیسم خاصتا ً سوسیال امپریالیسم «شوروی» وقت
برخاسته وزیرنام اغواگرانه «حزب دموکراتیک خلق افغانستان» به تبلیغ وترویج اندیشه ها وفرهنگ
ضدانقالبی وضدمردمی درجامعه پرداخته وعلیه جنبش انقالبی پرولتری واقعی کشور( سازمان جوانان
مترقی وجریان دموکراتیک نوین) قرارگرفتند.خلق افغانستان دراخیرقرن بیستم باپوست وگوشت وتا
مغزاسخوان ماهیت وخصلت ضدانقالبی وضدمردمی « حزب» وحکومت ننگین « خلقی» پرچمی ها
وباداران سوسیال امپریالیست روسی آنها رااحساس کردند .این گروه رویزیونیست خود فروخته که سعی
می کرد با بکارگیری مقوله ها وشعارهای بظاهر« مترقی» توده های خلق افغانستان را اغوا کند؛ اما
باانجام کودتای ننگین "6ثور" سال( )4436خورشیدی با جنایات وحشیانه وخیانت ووطن فروشی،
سرشت وخصلت ضدانقالبی وضدمردمی خودرادرعمل آشکارساخت .باندهای «خلقی» پرچمی،
«سازائی»و«سفزائی»بعد ازاشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن افغانستان توسط امپریالیستهای امریکائی
وناتودر"  6اکتوبر"سال (  )4114میالدی باباندهای جنایتکارووطن فروش وخاین جهادی وملیشه ای
ودیگرهمقماشان شان به خدمت امپریالیستهای اشغالگرامریکا وناتودرآمده وبا تشکیل دولت دست نشانده
درشانزده سال اخیرنیزبه جنایت وخیانت علیه خلق وتخریب کشورادامه داده اند.
قماش دیگرازرویزیونیستهای ضدانقالبی که روزی جریان دموکراتیک نوین راهمراهی می کرند ،با
سوء استفاده ازنام آن جنبش"واندیشه های انقالبی" م -ل -ا" طی مدت چهارونیم دهه با تسلیم طلبیهای
ننگین ازجمله تسلیمی به سوسیال امپریالیسم«شوروی» (تسلیمی"ساما" به دولت مزدور«خلقی»
پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی) وتسلیمی به امپریالیستهای غربی وارتجاع فئودال کمپرادوری(
شرکت دردولت دست نشانده امپریالیستهای امریکائی وناتوطی  47سال اخیر) ،به اشکال وشیوه های
مختلف علیه جنبش انقالبی پرولتری( م -ل -م) ومبارزات آزادی خواهانه خلق افغانستان تخریبکاری
وخیانت کرده اند.ازجمله این گروه های اپورتونیستی ورویزیونیستی «سازمان انقالبی
افغانستان»«،ساما -ادامه دهندگان» وعناصری از«ساوو» درسالهای اخیرازطریق ویب سایت
استخباراتی«افغانستان -آزاد »علیه جناحهای مختلف جنبش کمونیستی(م -ل -م) انقالبی جاسوسی کرده
ودرسطح فرومایه ترین عناصراوباش ولومپن به مافحاشی می کنند.
قماش دیگراز«روشنفکران»ارتجاعی وضدانقالبی زیرنام«سازمان جوانان مسلمان"-اخوان المسلمین"
دردهه چهل شمسی عرض وجودکرده که هدف اساسی آنها را دفاع ازمنافع فئودالی وکمپرادوریزم
وامپریالیستهای غربی تشکیل میداد .این گروه ارتجاعی اسالمی خصومت خودراعلیه جنبش دموکراتیک
نوین بگونه آشکاراعالم وفعالین این جنبش را مورد حمالت قاتالنه قرارده ودرسا ل(  )4434خورشیدی
رفیق سیدال (سخندان) بدست گلب الدین جنایتکاراین مزدورامپریالیسم وارتجاع بین المللی بقتل
رسید.اکثریت رهبران تنظیم هاواحزاب اسالمی ارتجاعی ازاعضای"سازمان جوانان مسلمان" بودندکه
درشرایط جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه رژیم جنایتکار«خلقی» پرچمی هاوارتش اشغالگر«
شوروی» با سالح وپول وحمایتهای سیاسی وامکانات دولتهای ارتجاعی منطقه وقدرتهای امپریالیستی
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غربی خودرا دررهبری جنگ ومقاومت توده های خلق افغانستان تحمیل کردند .این گروه های
جنایتکارومزدورهزاران تن ازخلق مظلوم افغانستان راخاصتا ً دردهات کشوربقتل رسانده وشنیع ترین
جنایات راعلیه آنها مرتکب شدند .صدها تن ازمنسوبین جریان دموکراتیک نوین ودیگراشخاص مترقی
وآزادی خواه درجبهات جنگ مقاومت مردم افغانستان ویا درپاکستان وایران توسط همین احزاب اسالمی
ازجمله حزب اسالمی گلب الدین وجمعیت اسالمی وحزب وحدت اسالمی ودیگران بقتل رسیدند.
با وجود تزلزل وانحراف وبی ایمانی قماشهای از«روشفکران» درکشورهای مختلف جهان ازجمله
افغانستان خاصتا درنیم قرن اخیر؛اما نقش روشنفکران انقالبی ومترقی ومیهندوست دررهبری مبارزات
خلقهاعلیه امپریالیسم وارتجاع حایزاهمیت است .اقشارمختلف روشنفکران انقالبی ومترقی وآزادی خواه
درکشورهای مختلف جهان با تحمل ستم طبقاتی ،ستم ملی امپریالیستی ،ستم ملی شئونیستی ودیگرانواع
ستم واستبدادازجانب ارتجاع فئودال کمپرادوری وامپریالیستهای حامی آنهاتسلیم ارتجاع
مزدوروامپریالیستهانشده ودرسنگردفاع ازمنافع خلقها ومیهن شان به مبارزه ادامه داده ومی دهند.
ازجانب دیگرروشنفکران انقالبی ومترقی ازجهات مختلف روابط وپیوندهای نزدیکی باتوده های
خلق(خاصتا ً درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم ) دارند وبخشهای ازتوده های خلق آنهارا منحیث پیش
آهنگ مبارزات ملی وطبقاتی شان می شناسند.
رهبری« گروه انقالبی »....درهمین صفحه ( )11وبه ادامه پراگراف قبلی چنین ابرازنظروعقیده می
نماید":آیا برخورد خائنانه وضدانقالبی ترازاین نسبت به خلق وجود دارد؟ نقطه حرکت اصلی شناخت
از فعالیت تولیدی آغازمیگردد .چرخ تولیدراتوده های خلق به پیش میراند .مبارزۀ طبقاتی توده ها برعلیۀ
صاحبان وسایل تولیدقدم دیگری است که شناخت توده هارابه سطح باالتری میبرد .توده هابا این موضع
طبقاتی خاص ،دارای موضع ایدئولوژیک خاص خوداند .ازاین موضع توده هاهمواره بر خوردواقعبینانه
ای به پدیده هادارند .زیرابانقش که درتولیدومبارزه طبقاتی دارامی باشند ،صاحب معلومات ومعیارهای
صحیح اند .رفیق مائوتسه دون می گوید":معلومات واقعی ازتجربۀ مستقیم سرچشمه میگیرد" .توده
هادرک بهتری ازتضادهای جامعه ،ستمگری هیأت حاکمه وانقالب دارند .اگرشماروشنفکران ازظلم
وستم برتوده ها گاهگاهی باتفاخرازبرج عاج خویش حرف میزنیدتوده هاآن ظلم واجحاف چندالیه
راباگوشت وپوست خودحس کرده وبه همین لحاظ عمالًحاضراندانقالب کنند .در حالیکه شما(اشاره
داکترفیض به رهبری" س ج م" می باشد -توضیح بین قوسین ازمن است )-خوش داریدفقط باکلمه انقالب
خودراسرگرم سازید .توده های مردم"تامغزاستخوان سیاه نیستد"بایدکسی چون شما"رهبران"منحط واقعا ً
تامغزاستخوان سیاه وتیره وجدان باشد که این رابگویدیاقبول نماید....کوره عملی تولیدومبارزه سخت
طبقاتی توده ها ،معیاراعتباروحقیقت هرگونه اندیشه هاست .توده ها درستی ونادرستی تئوری های
مختلف رادرپراتیک خویش می آزمایند .بهمین جهت است که تاریخ پیوسته شاهدنبردخلقهاعلیه اندیشه
های فاسدکنندۀ فئودالی وامپریالیستی می باشدنه"رسوخ"دائمی آنهادر"سلول های مغز"شان ....برخالف
عقیده"رهبری"مابه این ایمان داریم که توده ها"تامغزاستخوان"سرخ اند و انقالبی."...
داکترفیض دراینجابه شیوه مکانیکی تنهاازشناخت حسی کارگرصحبت کرده ومرحله تعقلی شناخت را
ازنظرانداخته ونقش تئوری انقالبی درجنبش کارگری رابی اهمیت شمرده وادعا میکندکه :توده های
خلق(اوبجای کلمه کارگرازکلمه خلق استفاده میکند) شناخت ازفعالیت تولیدی را حاصل کرده ومبارزه
طبقاتی را به پیش می برد .درحالیکه کارگربدون شناخت تعقلی ،بدون آگاهی درباره ماهیت وخصلت
طبقاتی طبقات استثمارگروستمگروچگونگی استثماروستم آنها وبدون آگاهی به تئوری مارکسیستی
طبقات ومبارزه طبقاتی نمیتواند مبارزه طبقاتی رابه پیروزی برساند؛کارگران "درستی ونادرستی تئوری
های مختلف راتنهادرپرتوتئوری های مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی می توانند تجربه کنند؛
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کارگربدون آگاهی به علم انقالب پرولتری نمی تواند ازخصلت تضادهای طبقاتی آگاهی حاصل نموده
وبدون آگاهی انقالبی وموجودیت ستادانقالبی(حزب کمونیست انقالبی)نمیتوانداقدام به انقالب کند.
کارگربدون مسلح شدن به علم انقالب پرولتری(م -ل -م) نمیتواندسرخ وانقالبی باشد .وآگاهی
سوسیالیستی وکمونیستی توسط عنصرآگاه وانقالبی به طبقه کارگرانتقال می یابد .وبا پیوند سوسیالیسم
علمی به جنبش طبقه کارگراست که مادیت یافته وجنبش طبقه کارگربیک جنبش انقالبی تکامل کرده
وبا این سالح ومتحد ساختن سایرتوده های خلق زحمتکش می تواند به دژسرمایه داری وامپریالیسم
ودیگرنظامهای استثمارگروستمگریورش برده وبا انهدام نظام کهن سرمایه داری وامپریالیسم نظام نوین
سوسیالیستی ودیکتاتوری پرولتاریا را برقرارسازد.
رفیق لنین می گوید ":آگاهی سوسیال دموکراتیک درکارگران اصوال ً نمی توانست وجودداشته باشد.
این آگاهی را فقط ازخارج ممکن بود وارد کرد .تاریخ تمام کشورها گواهی می دهد که طبقه ای کارگربا
قوای خود منحصرا ً می تواند آگاهی تردیونیونیستی حاصل نماید یعنی اعتقاد حاصل کند که باید تشکیل
اتحاده بدهد ،برضدکارفرمایان مبارزه کند ودولت را مجبوربه صدورقوانینی بنماید که برای کارگران
الزم است وغیره".همچنین لنین می گوید ":معرفت سوسیالیستی چیزیست که ازخارج داخل مبارزه
طبقاتی پرولتاریا شده نه یک چیزخودبخودی که ازاین مبارزه ناشی شده باشد ...وظیفه سوسیال
دموکراسی عبارت ازاین است که معرفت نسبت به موقعیت پرولتاریا ومعرفت نسبت به وظایف وی را
درذهن پرولتاریا وارد سازد".
داکترفیض بدون هیچگونه توضیحی می نویسد ":توده ها با موضع طبقاتی خاص ،دارای موضع
ایدئولوژیک خاص خود اند".
رفیق لنین می گوید ":ازایدئولوژی مستقلی که خودتوده های کارگردرهمان جریان نهضت خود بخودی
بودجودآورده باشند نمی تواند حرفی درمیان باشد .دراین صورت قضیه فقط این طورمی تواند طرح
شود :یا ایدئولوژی بورژوازی یا ایدئولوژی سوسیالیستی .دراینجا حد وسطی وجود ندارد....هرگونه
کاهش ازاهمیت ایدئولوژی سوسیالیستی وهرگونه دوری ازآن بخودی خود بمعنی تقویت ایدئولوژی
بورژوازی است".
داکترفیض وپیروان اوعقیده دارند که طبقه کارگردر" کوره عملی تولید" بگونه خود بخودی به شناخت
همه چیزدستیافته وانقالب می کند و" تامغزاستخوان سرخ وانقالبی است".اینهامانند سایراکونومیستها به
شناخت تعقلی طبقه کارگر،آگاهی انقالبی اواهمیتی قایل نبوده وهمان شناخت حسی را"
معیاراعتبارحقیقت هرگونه اندیشه ها می دانند" .درحالیکه بدون آگاهی انقالبی ووجود حزب سیاسی با
خط انقالبی مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی؛ طبقه کارگردراسارت ایدئولوژی بورژوازی باقی میماند
وثانیا ً بدون شناخت علمی ازماهیت وخصلت نظام سرمایه داری وامپریالیسم ودیگرطبقات
استثمارگروستمگرامکان پیروزی مبارزه طبقاتی برای آن میسرنیست.رفیق مائوتسه دون میگوید":
فلسفه مارکسیستی برآنست که مهمترین مسئله درک قانونمندیهای جهان عینی برای توضیح جهان
نیست ،بلکه استفاده ازشناخت این قانونمندیهای عینی برای تغییرفعال جهان است".
شناخت طبقه کارگرازروابط ومناسبات تولیدی،روابط ومناسبات بین طبقات استثمارگروستمگروطبقات
بهره ده وستمکش تنها ازطریق بکاربست تئوری انقالبی( مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی) درپراتیک
مبارزه طبقاتی میسراست .بعبارت دیگرطبقه کارگراین شناخت راازطریق آگاهی به علم انقالب پرولتری
حاصل میکند .اساس جریان شناخت عبارت است ازپراتیک ،فعالیت مادی وتولیدی انسان .درجریان
این فعالیت است که انسان اشیاء وپدیده ها وقوانین آنهارا می شناسد .وبه کمک دانش انقالبی این شناخت
هرچه ژرفتروپردامنه تروعمیق ترمی شود .مارکسیسم براصل امکان شناخت تکیه می کند ،براساس
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تجربه ودانش معتقداست .ازدیدگاه مارکسیسم تئوری دارای اهمیت است واهمیت آن دراین تزلنینی
کامالً بیان یافته است ":بدون تئوری انقالبی هیچ جنبش انقالبی نمی تواند وجودداشته باشد".
رفیق مائوتسه دون میگوید ":حرکت ماتریالیستی -دیالکتیکی شناخت براساس پراتیک تغییردهنده
واقعیت پدید می آید .پرولتاریا درآغازدوره پراتیک خود -دوره تخریب ماشین آالت ومبارزه خود
بخودی -ازنظرمعرفت برجامعه سرمایه داری هنوزدرمرحله شناخت حسی قرارداشت .وفقط جوانب
جداگانه روابط خارجی پدیده های گوناگون سرمایه داری رامی شناخت .پرولتاریا درآن زمان هنوز
باصطال ح یک " طبقه درخود" بود .ولی زمانیکه پرولتاریا به دومین دوره پراتیک خود ،به دوره
مبارزه اقتصادی وسیاسی آگاهانه ومتشکل رسید ،براساس پراتیک ،براساس تجاربی که از مبارزات
طوالنی جمع آوری کرده بود -تجارب گوناگونی که مارکس وانگلس آنهارا بطورعلمی تعمیم دادند
وازاین طریق تئوری مارکسیستی را بوجود آوردند وبدان وسیله پرولتاریا را آموزش دادند -توانست
ماهیت جامعه سرمایه داری ،مناسبات استثماری موجود میان طبقات جامعه وهمچنین رسالت تاریخی
خودرادرک نماید .وفقط آنگه بود که طبقه کارگربه "یک طبقه برای خود" مبدل گشت .شناخت خلق
چین ازامپریالیسم نیزچنین سیری را گذرانده است .مرحله اول ،مرحله شناخت سطحی وحسی بود،
مانند مبارزات جنبشهای تای پین وای حه توان وغیره که بطورکلی علیه خارجیان تظاهرمی کرد .تنها
درمرحله دوم یعنی درمرحله شناخت تعقلی بود که خلق چین به تضادهای گوناگون داخلی وخارجی
امپریالیسم پی برد وکنه مطلب را شناخت که امپریالیسم دراتحاد با بورژوازی کمپرادوروطبقه فئودال
چین توده های وسیع خلق را مورد ستم واستثمارقرارمی دهد .این شناخت تقریبا ً اززمان جنبش  4می
 9191شروع شد.مائوتسه دون توضیح می دهد :شناخت تعقلی ازشناخت حسی نا شی می شود .ما
اهمیت پراتیک اجتماعی را درپروسه شناخت درست باین جهت تأکید می کنیم که تنها پراتیک اجتماعی
است که می تواند موجب گردد بشرشروع به معرفت یابی کند وازدنیای خارجی عینی تجربه حسی
بگیرد .شناخت با تجربه آغازمی شود -اینست ماتریالیسم تئوری شناخت .نکته دوم لزوم تعمیق
شناخت ،یعنی لزوم رشد مرحله حسی شناخت به مرحله تعقلی شناخت است -اینست دیالکتیک تئوری
شناخت .تصوراینکه شناخت می تواند درمرحله دانی یعنی مرحله شناخت حسی بماند وفقط شناخت
حسی قابل اعتماد وشناخت تعقلی غیرقابل اعتماد است ،بمعنای تکراراشتباهات مکتب " امپیریسم"
درتاریخ می باشد ... .درست همین حقیقت را پراتسین های عامی درک نمی کنند؛ آنها به تجربه پربها
می دهند؛ ولی به تئوری توجه نمی کنند وازاینروقادرنیستند یک پروسه عینی کامل را ازآغازتا انتها
درنظربگیرند...شناخت تعقلی به شناخت حسی وابسته است ،شناخت حسی باید به شناخت تعقلی تکامل
یابد -اینست تئوری شناخت ماتریالیسم دیالکتیک".
ولی اپورتونیستهاورویزیونیستهای«گروه انقالبی خلقهای افغانستان»و« سازمان رهائی افغانستان»« ،
سازمان انقالبی افغانستان» ودیگرهمسنخان آنها با این حقایق علمی وانقالبی بیگانه هستند.
 7مارچ 4141
( پوالد)
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