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روه گ» اپورتونیسم ورویزیونیسم منجالب ادامه« سازمان انقالبی افغانستان»

 است « هائی افغانستانرسازمان » و« افغانستان خلقهای انقالبی

 «با طرد اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم» مکثی برسند      

 )بخش نهم(                                      

:" خط ( این سند چنین می نویسد33( واول صفحه) 32دراخیرصفحه )« انقالبی....گروه » رهبری

م" صدمات جدی برجنبش انقالبی میهن ماوارد آورده  -ج -مشی اپورتونیستی خائنانه شهری وعلنی" س

اپورتونیسم" عطفی درآگاهی یافتن بیشتررفقا ازکه نقطه  1350است وقتل سیدال درماه جوزا سال 

رمی رود، نتیجه ی مستقیم اعمال آن مشی است. تالش " رهبری" درکتمان حقیقت مسئله رهبری" بشما

الیسم ف امپریواینک شهادت رفیق سیدال بدست عناصری ناپاک چون باند سیاه اخوان این مزدوران کثی

واشتباهی ساده وانمود سازد بجایی نرسید، برهمگان معلوم گردید که سیدال  درکشوررا امری تصادفی

 م" شد.  -ج  -قربانی مشی اپورتونیستی وضدانقالبی" س

وهمه  قرارداده مورد حمله رهبری" س ج م" را ،این سند" س ج م" درداکترفیض منحیث یکی ازرهبران

اپورتونیستی »زیرسوأل برده و ری وعلنی"شهفعالیتهای نام"" س ج م" را بها وفعالیتهای خط مشی

نیروهای عدم توجه به طرح توطئه مشترک دولت ودر ج م" رهبری" سگرچه می خواند. «وخاینانه

 جریان درحمله به میتینگ لمسلمین" وحضرتهای قلعه جواد"اخوان ا] باندهمدست آن مذهبی یارتجاع

تعدادی ازهواداران  اشتن به هوشدارهاینگذ وقعیهمچنین و درصحن پوهنتون کابل[ دموکراتیک نوین

ان همخاصتا درکابل  )تاازبرگزاری میتینگ درصحن پوهنتون وهواخواهان جنبش دموکراتیک نوین

  ماجراجویانه بودکه درماهیت یک حرکتاین درنفسش دچاراشتباه جدی گردید.  (صرف نظرشودروز

عله شجریان دموکراتیک نوین) فعالینینگ میتحمله به با درنتیجه و محسوب میشوداشتباه وانحراف 

بی فرزندانقال رفیق سیدال )سخندان( نیروهای ارتجاعی وضدانقالبی مزدورامپریالیسم جاوید( توسط

یالیسم این نوکرسرسپرده امپر"حزب اسالمی افغانستان"رهبر)گلب الدین جنایتکاروخاینخلق بدست پلید

 مخاین وضدمرد درحالیکه پولیس دولتکابل  پوهنتوندرصحن (ودولت های ارتجاعی پاکستان وایران

دراین  ض،داکترفی« مرحوم»ولی  وچندتن دیگرزخمی شدند. بقتل رسید ظاره گرصحنه بود وحشیانهن

ازجمله هیئت رهبری" س ج م" و" که درباره نقش خودش  دراین تصمیمگیری وهم این توضیحی "سند"

دراین تصمیم گیری  شخاصااشخص وی ی کردند، کدامج د ن" که میتینگها وتظاهرات ها را رهبری م

اصتا رهبری" س ج م" خباحمله به داشتند، کمترین اشاره ای نکرده بلکه  مسئولیتویا بیشترمستقیماً 

رددیگری ف چنانچهمیخواند.«اپورتونیستی وضدانقالبی»رایکسره س ج م"خط مشیهای"رفیق اکرم یاری،

سنتریسم سنگ بنای رویزیونیسم "جناح سنتریست] به داکتره.م" کهازاعضای رهبری"س ج م" بنام" 

زیرعنوان"  دستنویسی  (  نوشته2005ماه اپریل چندین سال قبل)"س ج م" تعلق داشت،درون["است)لنین(

 ( آن540درصفحه )ومنتشرکردجنبش انقالبی پرولتاریا وبوالهوسی های روشنفکران خرده بورژوا"

دوستی درزندان به مالقات من آمدوچشم دیدش رادرباره این موضوع باین :" دراین باره چنین مینویسد

ن ادسیسه ای درحال جری درهمان وقت درسازمان .)ومن چنین برداشت کردم کهمضمون برایم بازگوکرد

 موردحمله مترقی جوانانسازمان درشبی که فردای آن درصحن پوهنتون کابل میتینگ  ":بوده است(

دم، بوتنهامشغول چای نوشیدن ومن دراتاق دیگر ردهم آمده بودندفیق دریک خانه گقرارمیگیرد؛ چهارر

ازاین رفقارا بخانه های شان می رساندم،ازمذاکره شان دانستم که فردادرپوهنتون سه نفر -وقتی دو



2 
 

میتینگی برپامیشود، ولی ازقلعه جواد به پشتیبانی دولت مردمان وطنی، مریدان حضرات با سوته 

برمظاهره چیان حمله میکنند. بی طاقت  وسالح های قتاله (توضیح بین قوسین ازمن است -چماقها)ها

به این دوست  ."شدم، ازآنهاپرسیدم شما دراین موردچه فیصله کرده وچه اقدامی دارید، همه خموش بودند

 راناندرهمان روزی که میتینگ برپاشد ازسخنکه فقای دیگربرای من شرح دادندتوضیح دادم که ر

کسان(که به " شعله جود نداشت. اما همرزمان دیگر)مشهورومعروف، " شعله جاوید" کسی درصحنه و

فتند، که مورد حمله قرارگرساختند. اینست  برآمده نفس" شعله جاوید" راگرمستیژجاوید"وفاداربودندروی 

عمومی به چه حبس من به چشم سردیدم که درشفاخانه م سیدال شهید شد، عصمت قندهاری واکبررا

عالوه کردم. می بینی دوست وبرادرعزیز! که" سازمان" مشغول چه بازیهای طفالنه حالی قرارداشتندو

است، چقدرغیرمسئوالنه بمسایل حیاتی جنبش برخوردمیکند وجنبش خودبخودی با چه قیمتی به این بی 

رمورد بیست وپنج جوزاهم پروائی جواب داده وچه تلفات مدهشی را مواجه می شود. بیادم آمد که د

اعضای سازمان خبرداشتند دولت به مظاهره چیان حمله میکند! اما به افرادمسئول بعضی از

 خبرندادندوآن حادثه پدیدآمد. درهرمسئله که عمیق میشدی، میدیدی که " سازمان" ازدرون پوسیده

ازواقعیتها وتحریف حقایق " انکاررساله ای تحت عنوان  36و 35نقل ازصفحات  وبفسادگرائیده است".]

گروه پیکاربرای نجات مردم از)"م( افغانستانقعیت جنبش انقالبی پرولتری) م ل مربوط به ماهیت ومو

 نیزحاضرنمی شود که ) منحیث عضومرکزی " س ج م" (دراینجا آقای"ه.م" ."[م( -ل -افغانستان)م

ش دند و" دوستش" درزندان بوی گزاربو گرفتهاسمای افرادی که تصمیم برپائی میتینگ درپوهنتون را 

( 25تظاهرات تاریخ )همچنین ازافشای نام افرادی که ازحمله دولت به این آقا داده بود، افشا کند. و

وخصلت افکارواین عمل خودرابطه به  کند خبرداشتند، نیزخودداری می (1348سال)ی جوزا

وسط " که ت جریان دموکراتیک نوین رافعالیتهای مبارزاتی قای" ه.م" آاپورتونیستی وی دارد. واینکه 

 ،می خواند بحث دیگری است که درجایش« جنبش خودبخودی» سازمان جوانان مترقی" رهبری میشد،

ام وکسانی که عالقمندهستند می توانند آنرا درویب  رساله متذکره فوق به آن پرداختهنقد وبررسی رد

 ند.سایت " پیام آزادی" مطالعه کن

م" -ج -:" اکنون ببینیم جریان " شعله جاوید" تحت رهبری" س( این سند چنین می خوانیم33)درصفحه 

با آن علنی گرائی واپورتونیسم خاصش نسبت بهجنبشهای کارگری کشورچه برخوردی داشت ودرپایان 

خاطر نگلک، بجریده بود که کارگران فابریکه ج. دراوایل انتشاربمبارزۀ مخفی وعلنی آن می پردازیم

یکسلسله خواستهای خود مثل ازدیاد دست مزد، وسیله نقلیه،غذا، لباس کاروکاهش ساعات کاردست به 

اعتصاب زدند. با موجودیت چندین کارگر" شعله ای" درکارخانه، جریان" شعله جاوید" مورد تائید 

د. ا دربست علنی گردانیقریب اکثریت کارگران بود. " رهبری" بامحول کردن نقش سخنرانان همه آنان ر

به این هم اکتفا نشده ودرحالیکه اعتصاب درداخل کارخانه بشکل متنگها ادامه داشت،" رهبران" تمام 

ورآنان دستگسیل کرد. ب پیروان جریان را از پوهنتون ومکاتب جمع نموده بشکل مظاهره بسوی کارخانه

رانیزبرای مظاهره با "شعله ای" ها بیرون کشید وابسته بجریان، سایرکارگران کارخانه رفقای کارگر

وبدینترتیب تحت هدایت" رهبران" جریان همراه با کارگران جنگلک زیرعنوان پیوند یافتن با توده 

کارگر! چندین روز بمظاهرات وسخنرانیها پرداختند. بدینصورت" رهبری" مهرجریان مشخص" شعله 

خواستهای صنفی کارگران پذیرفته شد ولی گویی با تن زراعتصاب گذاشت. با آنکه برخی اجاوید" را ب

دادن واکتفا به آن خواستها، غرور" رهبری" پامال میشد. این بود که با افزودن خواستهای مانند اتحادیه 

کارگران، قانونی ساختن اعتصاب وتجلیل رسمی ماه می، بدون درنظرداشت آگاهی، آمادگی ومرحله 

ازحال طبیعی واقتصادی خارج وبه اعتصاب سیاسی بدل کردند.  مبارزاتی کارگران اعتصاب را

که نقش سخنرانی را داشتند، شناخته شدند.طرح آن  درجریان اعتصاب تقریباً تمام کارگران" شعله ای"

خواستهای سیاسی، شرکت مستقیم وعلنی" شعله جاوید" وبرخورد ماجراجویانه وسیله ای شد که دولت 
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د. درنتیجه عدۀ زیادی ازکارگران فعال بزندان افتیده واعتصاب مواجه وب کنکاعتصاب مذکوررا سر

بشکست دوامدارگردید. جریان شعله جاوید تا پایان دیگرقادرنشد نقش ونفوذی درکارخانه داشته باشد. 

رویزیونیستها براحتی توانستند کارگران جنگلک را جهت برآوردن خواستهایشان  1351دراعتصاب 

 ."بطرف شوری ببرند

) اکونومیستی نظروموضع افپراگر؛همین «گروه انقالبی....»رهبری  انحرافینظرازدیگرمواردصرف

 ظیفه ورهبری " س ج م" بادرک  انجام  به ثبوت می رساند. درحالیکه یکباردیگرراها( آناپورتونیستی

 نبش خود بخودیباآگاهی دادن به کارگران کارخانجات جنگلک، ج تا اش سعی داشته مبارزاتی

دربرابردولت مطرح نیزیاسی شانرا خواستهای س وآنها بخشیده وانقالبی آنهاراسمت وسوی مترقی

 ازجمله )حق داشتنخواستهای صنفی جدیدی ،  طرح خواستهای قبلی شان همزمان بانیزکنندوکارگران 

 یحقوق طبیع ازجمله( راکه سمیت دادن به تجلیل ازاول ماه می اتحادیه ، قانونی ساختن اعتصابات ور

ادامه داده  ی شانخواستها تحقق شان جهتاعتصاب  وبه قرارداده دربرابردولتکارگران بشمارمیرود

له کارگر" شعتن موجودیت چند  ازجهتییهای اعضای جریان دموکراتیک نوین گوش دادند. به سخنرانو

 ابتدائی سطح درنوین اندیشه های دموکراسی ارخانه جنگلک نشان می دهد که بین کارگران کای" در

مزمان ه حاضرمی شوندکه کارگران چنانکه.است کردهنفوذ کارخانجات جنگلک بین کارگراندر ودمحدو

جریان تظاهرات تحت رهبری جریان  بهآنهاجنگلک بخش دیگری از کارخانهداخل درباادامه اعتصاب 

راداده گوش فبرای چندروز دموکراتیک نوین پیوسته وبه سخنرانیهای رهبری جریان دموکراتیک نوین

 »رهبری برخالف نظروموضع اپورتونیستی.برحق شان پافشاری کردندوروی خواستها ومطالبات 

دربین کارگران فعالیت  کمونیستهای انقالبی است که  همه ازجمله وظایفکاراین «گروه انقالبی...

 وکارفرمایان وطبقات حاکمه آنها کارگران را به تضاد آشتی ناپذیری که بینمبارزاتی انجام داده و

 ولی. کرد عمل چنیندرموردانقالبی رهبری" س ج م" وجناح ( وجود دارد، آگاه سازنددولت) ارتجاعی 

بری" س ج م" را این مبارزه مترقی رهپورتونیستی" س ج م" تعلق  داشت که به جناح ا داکترفیض

« ا -ل -م»با ادعای  داکترفیضکه بوضوح مالحظه می شود می خواند.« حرکتی ماجراجویانه»

رهبری داشته وبدین سبب  هراسبه شدت  ازسیاسی شدن کارگران ضویت در" س ج م" و" ج د ن" وع

سطح تا به کارگران آگاهی سیاسی داده  و ه استکرد می قرارداده که تالشمورد حمله را" س ج م" 

"  آگاهی :رفیق لنین دراین باره می گویدد. ستهای سیاسی ارتقادهخواسطح خواستهای اقتصادی آنهارا به 

آگاهی را فقط ازخارج  . ایننمی توانست وجود داشته باشددرکارگران اصوالً سوسیال دموکراتیک 

ممکن بود وارد کرد. تاریخ تمام کشورها گواهی می دهد که طبقه ای کارگرباقوای خود منحصراً می 

حاصل نماید، یعنی اعتقاد حاصل کند که باید تشکیل اتحادیه بدهد،برضد  )*(تواند آگاهی تردیونیونیستی

ولی .کارفرمایان مبارزه کند ودولت را مجبوربه صدورقوانینی بنماید که برای کارگران الزم است وغیره

مایافته است که نمایندگان ازآن تئوریهای فلسفی، تاریخی واقتصادی نشوونآموزش سوسیالیسم 

 را وروشنفکران تتبع نموده اند. خودمارکس وانگلس موجدین سوسیالیسم علمیطبقات دادانشور

دیونیونیسم ، تر -*].ای روشنفکران بورژوازی بودند همعاصرنیزازلحاظ موقعیت اجتماعی خود درزمر

بلیغات معینی تچنانکه بعضی ها گمان می کنند، بهیچوجه ناسخ ونافی هرگونه "سیاست"نیست. تردیونیون ها  همیشه تادرجه ای 

 "..[) چه باید کرد؟(سیاسی ومبارزه ای سیاسی) لیکن نه مبارزه ای سوسیال دموکراتیک( نموده اند

 »طبقه کارگر برجنبش حک شدن مهرجریان دموکراتیک نویندرنزد داکترفیض ویارانش، همچنین 

ائوتسه اندیشه م -لنینیسم -را ازمارکسیسمبیگانگی داکترفیض این نظر! محسوب می شود« ماجراجوئی

فیض رهبری" س ج م" راموردسرزنش قرارمی دهد که فعالیت سیاسی آنها داکتر.میسازدآشکاردون 

اب اعتصدر ح خواستهای سیاسی  وشرکت مستقیم شعله جاویدکارگران و"طر به مبنی برآگاهی دادن

کارگران را تعدادی ازبگونه علنی  موجب گردیدکه دولت آن اعتصاب راسرکوب  کرده وکارگران"
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 باادعای دروغین کمونیست بودن، طرفدارتنها«گروه انقالبی...»رهبریمیشودکه . مالحظه زندانی کند

رح خواستهای" را به ط کارگرانرهبری "س ج م" نبایدونظرداردکه مبارزه اقتصادی کارگران بوده 

 سیاسی آنهافعالیت می کرد -ودرجهت ارتقای سطح آگاهی ایدئولوژیک شان ترغیب کردهسیاسی"

ی ورفاهی اولیه ای شان وبه همان خواستهای اقتصاد اقدام به چنین مبارزه ای کردهنبایدنیز وکارگران

 ان کارگر اعتصابئی وخشم طبقات حاکم)دولت( شده وموجب نارضا این عمل آنها؛ زیرااکتفامیکردند

:" تکامل خودبخودی نهضت کارگری درست منجربه تبعیت این فیق لنین می گویدر .ردندراسرکوب ک

یفه ای سوسیال دموکراسی نهضت ازایدئولوژی بورژوازی می شود.... ازاینرووظیفه ای ما یعنی وظ

نهضت کارگری را ازاین تمایل ودبخودی است وعبارت ازآنست که مبارزه علیه جریان خعبارت از

 تردیونیونیسم که خودرا زیربال وپربورژوازی می کشاند منحرف سازیم وآنرا زیربالخودبخودی 

 .("چه باید کرد؟وپرسوسیال دموکراسی انقالبی بکشیم)

زحمتکشان خواستهای کارگران وسایر همین است که هم خواست  طبقات حاکم ارتجاعی درهمه کشورها 

ده طبقات حاکم قراردادربرابرآن خواستها رویآنهم بدون اصرارشان را و"رفاهی"  محدود اقتصادی 

 )ازجمله تشکیل اتحادیه(خواستهای صنفی شانبرخی که ازچه  طرح خواستهای سیاسیواز

واشکال  نیزمرویزیونبشهای کارگری انواع درطول تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی وج.پرهیزکنندنیز

 وخواستهای حقوقدرلفظ دم ازدفاع از ای طبقه کارگروسایرطبقات زحمتکشدرجهت اغواپورتونیسم 

زکسب آگاهی سیاسی وروی آوردن  به مبارزه سیاسی عمل آنهاراحتی ادر لیکنمی زنند؛ زده وآنها

به شیوه انقالبی منع کرده وآنهارادرمنجالب  جهت رسیدن به حقوق شان ویا اقدام به مبارزه طبقاتی

» و« ساما» و« سازمان انقالبی» و« سازمان رهائی» رویزیونیستهای  رفورمیسم رهنمائی می کنند.

خاصتاً منحیث نمایندگان بورژوازی کمپرادوربورکرات ودیگرهمپاله های آنها «ادامه دهندگان -ساما

شانده ولت دست نشرکت دردقرارگرفتن زیرچترحمایتی استعماروامپریالیسم وطی پانزده سال اخیربا 

به راکش زحمت خلق طبقاته بتعلق مروشنفکران  وسایرزحمتکشان و کارگران،زم وتبلیغ پارلمانتاری

رویزیونیستی که احزابی اپورتونیستی و . سخنگویان این گروه هایومی کشانند گمراهی کشانده

 وهایدیتلویزیونهاوراطریق ازرادردولت دست نشانده راجسترکرده اند؛ ازصحن پارلمان استعماری و

، توده های خلق وروشنفکران شعارهای بظاهرمترقیسردادن با وطبقات ارتجاعی امپریالیسمخدمتگذار

:" هرگونه سرفرودآوردن می گوید دراین مورد لنینرفیق  به گمراهی می کشانند.فریب داده وناآگاه را

درمقابل جنبش خود بخودی کارگری، هرگونه کوچک کردن نقش "عنصرآگاه" یعنی نقش سوسیال 

تقویت نفوذ ایدئولوژی  -ی، درعین حال معنایش اعم ازاینکه کوچک کننده بخواهد یا نخواهددموکراس

 بورژوازی درکارگران است)چه باید کرد؟( ". 

 دسعی می کنندرهمه حاالت  وه ها واحزاب رویزیونیستی نظربه ماهیت بورژوائی وضدانقالبی شانگر

ی بین المللی مونیستدرطول تاریخ جنبش ک .کنندزحمتکشان جلوگیری وسایرطبقه کارگر شدن تاازسیاسی

این خواست طبقات حاکم ارتجاعی) دولتها( درهمه کشورهای جهان .چنین بوده ودرآینده نیزخواهد بود

رافیت اشقشررهبری نفوذ و کشورهای سرمایه داری امپریالیستی که اتحادیه های کارگری تحتاست. در

، حزاب کمونیست ،سوسیالیستا» زیرنام  ورفورمیستی رویزیونیستیزاب وسازمانهای کارگری ویا اح

یک ایدئولوژ سیاسیآگاهی درجهت جلوگیری از«کارگرب احزاو سوسیال دموکرات، کارگری کمونیست

" " مبارزه اقتصادیفعالیت کرده وهمواره آنهارابهبه شدت طبقه کارگر کارگران وسیاسی شدن جنبش

همین صورت ب می کنند.ودولتهاترغیب طبقه سرمایه داردربرابراهی شان رفوطرح خواستهای 

 درخارجدولتها وچه  وسازمانهای رویزیونیستی چه درداخلتحت سلطه امپریالیسم احزاب درکشورهای 

 دربین کارگرانم(  -ل -م)پرولتری انقالبیاندیشه های  دولتهابا تمام نیروسعی می کنند تا ازنفوذ

یزیونیستهای رو 1351سال اعتصاب : دراینکه داکترفیض می گوید کنند. جلوگیری مردمی وروشنفکران
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های شان به جانب رادرجهت برآورده شدن خواست جنگلک  کارخانهپرچمی کارگران « خلقی»

 جناح های اپورتونیستی درون " س ج م"خرابکاری درشرایطی بود که به اثرنیزاین  ؛بردند« شورای»

ه ب کرده وا دچاربحران " س ج م"  و" ج د ن"ر درغیاب رفیق اکرم یاری که داکترفیض جناح  جملهاز

ماده آ جامعهدر پرچمی« خلقی»زمینه برای باندهای رویزیونیست و وفروپاشی کشانده بودند انحالل و

سط تو کارخانه ها)که اکثراً  انکارگر ربیند ) به سرکردگی داوود(ازدولتحمایت  جناحی تا به گردید

گروه  »رهبری ورتونیستها ورویزیونیستهای خیانت اپناشی ازنیزواین نفوذ کنند. شد(ً دولت اداره می

 به " س ج م"وجنبش دموکراتیک نوین بود. ودیگرهمپاله های آنها «انقالبی...

:" این شیوه چنین ادعا می کند( 34واول صفحه)( 33صفحه) آخردر« گروه انقالبی....» رهبری

اعتصاب کارگران کارخانه جنگلک نیست. شیوه عمل آنها درسایرجنبشهای رهبری" منحصربه برخورد"

، مطبعه دولتی، ریاست هوائی ملکی، سیلوی کارگری مانند تظاهرات واعتصابات کارخانه بوت آهو

مرکزنیزهمانطورماجراجویانه، سکتاریستی وفرصت طلبانه بوده وبجای ایجاد پیوند فشرده با کارگران، 

رگران شگاف انداخته باعث یاس وسرخوردگی کارگران ومهیاساختن زمینه برای بین روشنفکران وکا

که" رهبری"  ای وشکست حرکت کارگران گردیده است. مشی سوء استفاده رویزیونیستها وکندی

دربرخورد به جنبشهای کارگری درپیش گرفته بود، ازبیخ وبن با اندیشه مائوتسه دون وتجارب گرانبهای 

لنینیستهای دیگرکشورها متفاوت بود. برخورد آنان بجنبشهای کارگری با دید انقالبی،  -مارکسیست

 ن وگوی سبقت را ازحریفانخدمت بخلق نه بلکه با ایدۀ شهرت طلبی، چند صباحی سروصدا راه انداخت

 ارزشمند ودیرپاداشته باشد".رویزیونیست بردن صورت میگرفت وبدینجهت نتوانست دستآوردهای 

" س ج م" و" ج د ن" نسبت به تظاهرات  برخورد رهبری بازهم نحوه« گروه انقالبی....»  رهبری

بین ریان دموکراتیک نوین درفعالین ج واعتصابات کارگران کارخانه های فوق الذکروفعالیت مبارزاتی

 قرارمیورد حمله خوانده وم« ماجراجویانه، سکتاریستی وفرصت طلبانه» کارگران این کارخانه هارا

بی اساس  وتوطئه گرانه است ؛ نمی  دراین زمینه همه ادعاهای داکترفیضتقریباً اما ازآنجاییکه  دهد. 

بارزاتی شنیعتراینکه فعالیتهای م. کند ارایه« ....غیرهو سکتاریستی» ازانحرافسندی  تواندکوچکترین 

ی ارزیاب« مسابقه با حریفان رویزیونیستدیدغیرانقالبی،شهرت طلبی و»و" ج د ن" رااز " س ج م"

 رفیق اکرم یاری" خاصتا س ج م"که  داکترفیض به رهبری نا روا است میکند.اوالً: اینها اتهامات

ملکردها وع مواضع ونظریه هاو «با طرد اپورتونیزم...»ی همین سندیستماهیت اپورتون واردمیکند.ثانیاً:

ه بارها ب «سازمان رهائی...»و« گروه انقالبی...»بعدیشیهای اپورتونیستی ورویزیونیستی وخط م

اسالمی  بااحزاب ارتجاعی  ،اتحاد 1358اسد سال  (14حصار)ازاقدام به کودتای باال ثبوت رسیده است]

 تائید گذاشتن برتهاجم نظامیومهر نس"بن"جمهوری اسالمی تاشرکت درکنفراارزه برای پیروزی مب و

وشرکت ل نظامی وبه مستعمره کشیدن  کشورواشغا (2001اکتوبر 7امپریالیسم امریکاومتحدین آن در)

ی تحت تشکلها رویزیونیستی وضدانقالبیماهیت بر بوده وهست همه اینهاثبوتی  [دردولت دست نشانده

سعی می کنند تاتوجه پیروان شان راازاپورتونیسم ورویزیونیسم  اینها .ویارانشداکترفیض  رهبری

یوه این شدموکراتیک نوین کشورمنحرف سازند.م( وجنبش -ل-به جنبش کمونیستی)مشان  وخیانت 

استتارنظرات برای که  درسراسرجهان استیونیستهاپورتونیستها ورویزهمه ا برخوردازمشخصات

ویا به فحاشی،  لنینیسم پرداخته -وابتذال مارکسیسم واعمال ضدانقالبی وضدمردمی شان یا به تحریف

هبری ر خط مشیدرحالیکه  .می شوندمتوسل  علیه کمونیستهای انقالبی ، افترا وتوطئه گریجاسوسی

ویا اعتصابات وتظاهرات کارگران کارخانه  به جریان اعتصاب کارخانه جنگلکدرپیوستن " س ج م" 

ی واعالم همبستگ مراکزکارگری، ریاست هوائی ملکی، سیلوی مرکزوسایرو، مطبعه دولتیبوت آه های

ن واینکه کارگرا کارگران به جهت ارتقای سطح آگاهی سیاسی وانقالبی ترقیآنها ودادن رهنمودهای مبا

حقوق حقه ای شان  الببسنده نکرده وط شان محدودبه برآورده شدن چند خواست اقتصادی ورفاهی 



6 
 

رهبری " س ج م" درست واصولی بود. اما خواستهای سیاسی شان رامطرح کنند،امرازدولت شده و

درباره مضمون ازجنبه های رهبری می کردند واعتصابات را ها که این تظاهرات یوعمدتاً سخنرانان

جریان اعتراضات  وین تظاهرات ها واعتصاب ها نبرنامه تبلیغی وترویجی " س ج م" و" ج د ن"درچ

 به جریان تظاهرات ها مشکل داشتند. وگاهی درهمان برخورداول توده های خلقسایر وتظاهرات 

قرارمی گرفت. این مسئله ده کارگران تحت الشعاع طرح مسایل تئوریکی پیچی هخواستهای مطروح

بوضوح درکابل رخانه مینه"درتظاهرات گسترده اهالی"خی طرح مسایلشیوه ودرنحوه برخورد

)چیزی را که رفیق لنین رهبری"س ج م" و"ج د ن" بودندجمله اشتباهات تاکتیکی مشهودبود. اینها از

جنبش اران هواداز زیادیموردانتقادتعدادزمان  که این موضوع درهمان .مرض بچگانه می نامد(

ند تا ازآنجاییکه رویزیونیستها تالش می کن.قرارگرفتکشورمترقی روشنفکران دموکراتیک نوین وسایر

دغلبازیهای سیاسی  توجه را ازاعمال ضدانقالبی سفسطه بافی و کرده وبابا لفاظی به مسایل برخورد 

 ومبارزات توده های خلق منحرف سازند؛ وضدمردمی وخیانتهای شان به جنبش انقالبی پرولتری

ن کارگران وروشنفکران شکاف د که بینج م" را متهم می ساز داکترفیض ویارانش رهبری" س

اپورتونیستهای درون " س ج م" و"  رحالیکه کرده وموجب ناامیدی وسرخوردگی آنها شده اند. دایجاد

 ازجمله جناح داکترفیض عامل عمده درانحالل سازمان جوانان مترقی وفروپاشی جریان ج د ن"

بزرگترین جنبش انقالبی مردمی رابه رکود وبحران کشانده ورت وبه این صیک نوین  بودند دموکرات

ت ی تح. جناح اپورتونیسترا دچاریاس وسرخوردگی کردند هزاران تن ازروشنفکران مترقی مردمیو

های که نه انقالبی بود ونه هم به خلق« گروه انقالبی خلقهای افغانستان»رهبری داکترفیض با تشکیل 

 فغانستانا ژوائی حافظ منافع طبقات ارتجاعیبور اپورتونیستی، تشکل افغانستان تعلق داشت؛ بلکه

 سازمان» و« گروه انقالبی...». رهبری ه وهستی چین وامپریالیسم بودودولت ارتجاعی وضدانقالب

 ی شیادانهها «انقالبی نمائی» ترفندهای اپورتونیستی وبکارگیری و« ا–ل  -م» با علم کردن  «رهائی...

پورتونیزم خاینانه به منجالب ای هوادارجریان دموکراتیک نوین راازروشنفکران مترقهاتن صد

 »اپورتونیستهای .درهمین منجالب دست وپا می زننداخیرکه طی حدود چهاردهه  ندکشاندورویزیونیسم 

 د. این عبارت به لحاظ شکلی منطقی وموجهن" دارپیوند فشرده با کارگرانصحبت از" « گروه انقالبی...

ع نظرات ومواض ااغوا کند. درحالیکهمی تواند روشنفکرخرده بورژوا واحساساتی رتنها بنظرمی رسد و

ع طبقه نافضد مماهیتاً اپورتونیستی و درباره جنبش کارگری افغانستان «گروه انقالبی...»  رهبری

ل ومحتوی شکپیوندفشرده کمونیستهای انقالبی باکارگران وجنبش کارگران به لحاظ ست. کارگربوده ا

وضع مانقالبی وپرولتری است؛ زیراکمونیستهابخش پیش آهنگ طبقه کارگرراتشکیل میدهندوهرنظرو

اع پیش آهنگ درتکوین اوض  باشد.بقه پرولتاریا آنهاباید درجهت پیشبرد امرانقالب ومنافع طکردعملو

 انقالبی درجامعه نقش مهمی را ایفا می کند.

ا درحد درک خویش ازاندیشه مائوتسه دون درباره برخورد به م :"( چنین می خوانیم34درصفحه)

جنبشهای کارگری معتقدیم که: تفاوت ماهوی کشورها وشناخت خصلت یک کشوردرواقع تعیین کننده 

نیروهای انقالبی، سمت مبارزه وساحه مبارزه است. کارگران درکشورهای سرمایه داری بنابرخصلت 

ه انقالبند. درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره نیروی عمده آن کشورها نیروی عمده وهدایت کنند

مبارزه انقالبی، برخورد وطرز سمت وشیوه وی هدایت کننده میباشند. ازاینرودهقانان وکارگران نیر

شورهای سرمایه داری پرولتاریا درمیان کارگران دراین دونوع جوامع فرق میکند. بطورکلی درککار

مبارزات سیاسی به اعتصابات همگانی وسیع وباآلخره قیام مسلحانه، بسیاسی وازازمبارزات اقتصادی 

درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره برخالف  بخاطرتصرف قدرت سیاسی مبادرت می ورزند.

تضاداساسی بوسیله دهقانان تحت رهبری پرولتاریا حل می گردد. نقش پرولتاریا دراین کشورها 

 تصادی عالوه برتشکل شان درمتحد شدن آنها با دهقانان نیزکسب اهمیت میکند.دراعتصابات صنفی، اق
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" شناخت خصلت یک از" تفاوت ماهوی کشورها" وومبهم  عامیانهبشکل  دراین پراگرافداکترفیض 

ده اند. اجتماعی طبقات بناش -براساس موقعیت اقتصادی لیکه جوامع طبقاتی! درحامینمایدکشور"صحبت 

قات طب اجتماعیاقتصادی  تحلیل ازموقعیت مختلف.ساختارهای اقتصادی اجتماعی بابعبارت دیگر

، تعیین تضادهای اصلی ومشخص کردن تضاداساسی تضادهای طبقاتی تحلیل ،مختلف جامعه

صف دشمنان خلق این طریق ازاست تا وپرولتاریا برای کمونیستها ازمسایل مهم  جامعه تضادعمدهو

 اساسیعمده وحل تضادی انقالبی رادرجهت رامشخص کرده ومبارزه طبقات خلق ودوستان

سرنگونی طبقات ارتجاعی داخلی جهت  یستیوتضاد ملی امپریال اصلی ضادهای طبقاتیوسایرت

 سازمان داده وبه پیش برند.کشور وپیروزی انقالب ملی(حل تضاد های طبقاتی و)وامپریالیسم خارجی 

ن  الی ومستعمره) مانند افغانستانیمه فئودیا یمه فئودالی ومستعمره ون مهپروسه انقالب درکشورهای نی

دموکراتیک )انقالب دموکراتیک  -(، انقالب ملیکشوری مستعمره ونیمه فئودالی استکنونی که 

 وراه محاصره شهرها ازطریق دهات توده ای طوالنیجنگ  خلق، انقالبی ازطریق جنگ که است نوین(

رهبری  دولت دموکراتیک خلق تحت دیکتاتوری دموکراتیک خلق وتشکیل وبا تاسیسبه پیروزی رسیده  

قه) ورسیدن به جامعه بدون طب وپیروزی انقالب سوسیالیستی وساختمان سوسیالیسم طبقه پرولتاریا 

که  انقالب سوسیالیستی است امپریالیستی انقالب درکشورهای سرمایه داری. تحقق می یابدکمونیسم(

تا سرنگونی نظام سرمایه داری  جنگ انقالبی خلقادامه م مسلحانه کارگران درشهرها وازطریق قیا

 .حقق می یابدتوایجاد نظام سوسیالیستی وساختمان سوسیالیسم تا رسیدن به جامعه کمونیستی  وامپریالیسم

اری ددرکشورهای سرمایه ی انقالبی کمونیستها،ویارانش داکترفیض دیدگاه اپورتونیستیاما برخالف 

مبارزه رااز" مبارزه اقتصادی به مبارزه سیاسی" شروع نکرده؛ بلکه ،پیشبردامرمبارزه طبقاتی در

د. کارگران آغازمی کننایدئولوژیک  سیاسی سیاسی ایدئولوژیک را درجهت ارتقای سطح اگاهی مبارزه

 نوظایف تاریخی شابنابرکمونیستها  انجام می دهند. ابتکارخودکارگران به اقتصادی را زیرامبارزه 

ومسئله هاآن دشمنان طبقاتیم( به کارگران  وشناساندن   -ل -نتقال اندیشه های انقالبی ) مبا اازابتداباید

عمره ستهمین صورت درکشورهای نیمه فئودال ونیمه مرنگونی نظام حاکم را برای آنها مطرح کنند. بس

 طبقاتدربین کارگران وسایر ژیکایدئولو زطریق تبلیغات سیاسیونیمه فئودالی ومستعمره ا

 نی، سرنگوانقالب کرده وهدف اساسی لی خلق را برای آنها مشخصدشمنان طبقاتی وم،زحمتکشواقشار

رای ب)انقالب دموکراتیک نوین(منحیث فازاول انقالبرا  امپریالیسمسلطه وطرد  فئودال کمپرادورینظام 

ی عمده انقالب را تشکیل مستعمره دهقانان نیروآنها مطرح کنند. اگردرکشورهای نیمه فئودال ونیمه 

این بدین مفهوم نیست که مبارزه دربین کارگران وارتقای سطح آگاهی سیاسی شان ازاهمیت می دهند؛

 «ئی...سازمان رها»و«گروه انقالبی...»مانند اکونومیستهای  کمونیستها ویا اینکه برخوردارنیست.الزم 

. تبلیغات سیاسی ایدئولوژیک دربین کارگران سیاسی مبادرت کنند" صادی به مبارزهاز" مبارزه اقت

ویژه برخورداراست. حیاتی ازاهمیت خلق زحمتکش وسازماندهی آنهاازجانب کمونیستها توده هایوسایر

ای انقالبی هجهت تبلیغ وترویج اندیشه درباید  ای کمونیستهامیسرباشدامکان فعالیت علنی بر درصورتیکه

اعم ازکارگران، دهقانان وخرده دربین توده های خلق) انقالبی پرولتری حزبنفوذ پرولتری وگسترش

 ته باالبای حزب مجدانه فعالیت کنند.  درجهت گسترش پایه تودهوبسیج وسازماندهی آنها  بورژوازی( 

تشکیالت و وحفظ کدرهارعایت جدی اصل مخفیکاری فعالیتهای علنی با فعالیتهای غیرعلنی و دادن  پیوند

کم حاخاصتاً درشرایط استبدادووحشت ارتجاع . این موضوع قاتی وملیدشمنان طب حمله ازگزند حزب

حزب کمونیست منحیث پیش وشرایط اشغال واستعمارکشورتوسط امپریالیسم نهایت ضروری است. 

نحیث مان فقیروبیزمین وکارگران فالحتی)ازجمله دهقان مبارزات سایرطبقات خلق، آهنگ طبقه کارگر

را علیه دشمنان طبقاتی وملی رهبری عمده ترین متحدین پرولتاریا درمرحله انقالب دموکراتیک نوین( 

حل تضاد »قالب دموکراتیک نوین راان استراتیژی پیروزی ولی داکترفیض بسیارساده انگارانه می کند.

وسیله ای ب یت بیشتریهرقدرفعال.تعریف می نماید« حت رهبری پرولتاریاان تاساسی بوسیله ای دهقان
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سطح ورت گیردگرصدرتبلیع وترویج اندیشه های انقالبی پرولتری دربین طبقه کاری انقالبی  کمونیستها

مونیستها کفعالیت  نیرومند می شود.پایه توده ای حزب کمونیست یافته وآگاهی انقالبی کارگران ارتقا 

گران وجذب تعداد بیشترکاردربین آنها پرولتریدربین کارگران  وتبلیغ وترویج اندیشه های انقالبی 

بیشتری  ازاستحکامستاد انقالبی پرولتاریا به لحاظ کیفی وکمی نیرومند شده و به حزب، آگاهوانقالبی 

یکی ازوظایف  همزمان با پیشبرد مبارزه مسلحانه درروستاها.واین عرصه مبارزه برخوردارمی گردد

مه فئودالی ونی وجه به این موضوع مهم خاصتاً درکشورهای نیمهاست. عدم ت ی انقالبیکمونیستها عمده

 قشریبا خصایل زیادی ازروشنفکران " انقالبی"  تعدادزمینه را برای ورود مستعمره ومستعمره،

ی ط ی انقالبیپرولتاریا تجارب مثبت ومنفی. د ساختشان به حزب کمونیست مساعد خواه مشخص

که اکثریت بزرگی ازروشنفکران  بوضوح نشان می دهد جهانکشورهای مختلف رداخیر حدود یک قرن

انهدام و پرولتری وسرنگونی نظام های سوسیالیستی حدی وتازمانی انقالبی هستند. شکست انقالبهایتا

اً بوسیله عمدتدرقرن بیستم ( وآلبانی درروسیه وچین درچند کشورجهان)منجملهدیکتاتوری های پرولتاریا

مانند دارودسته  ) رویزیونیستهای درون احزاب کمونیست درقدرت«یسمکمون»مدعی ای روشنفکران

صورت گرفت. اینها درلجنزارانواع رویزیونیسم (دینگ سیائوپینگ وانورخوجههای مرتدخروشچف،

رسیدن وانقالبی پرولتاریا وتداوم انقالب وساختمان سوسیالیسم ایدئولوژی وسیاست  به نسبتفروغلطیده و

همچنین طی بیش ازیک .بی ایمان شده وراه سرمایه داری را برگزیدندطبقه)کمونیسم(به جامعه بدون 

 انحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستیدرکشورهای مختلف جهان با« روشنفکران»همین قماش قرن 

اشکال ه اکشانده ودرپرتگبه فساد ده ها حزب وسازمان انقالبی پرولتری را وتسلیم طلبی طبقاتی وملی

 ها سال مبارزات انقالبیه دحاصل و رویزیونیسم وضدانقالب قراردادهسم وانواع اپورتونی

ترفیض داکبه شکست کشانده اند.رادرچندین کشورجهان  زحمتکش ه های خلقپرولتاریا وسایرتودخونبار

حبت ص "امعهدرحل تضاداساسی جبردهقانان نقش رهبری پرولتاریا وحزبش "ازلفظ درن پراگراف درای

فی، اعتصابات صنبه "های نیمه فئودالی ونیمه مستعمره درکشورنقش پرولتاریا رادارد؛ لیکن درعمل 

" بندگی :لنین رفیق بقولو وی راثابت می سازد. اپورتونیسم()اکونومیسم محدود می کند کهاقتصادی"

 می باشد. "کارگران  درقبال حرکت خودبخودی وعبودیت

با  رپیوند دادن جنبش کارگریط:" یک تشکل مارکسیست لنینیستی بخا( می خوانیم34درهمین صفحه)  

جنبش دهقانان عمدتاً درجریان مبارزات اعتصابی کارگران با فعالین آنها آشنا شده ودرجهت آگاهی 

 دهقانان درآمیختهریق دریک سطح عالی، درروستاها بااصولی وعمیقترشان میکوشند، وازاینط

ودرمسیرانقالب رهسپارمی گردند. ولی همه  این پیش شرطها ومقدمات مستقیماً وابسته است به پیروزی 

به عباره دیگربا برخوردهای دقیق وسنجیده بجنبشهای  مبارزات اقتصادی وصنفی درمحل های کار.

رده، دست آوکارگری ورهبری درست آنها مسلماً میتوان بتحمیل خواستهای ازآن بردولت، موفقیت های ب

 سطح مبارزه را باالبرده وکارگران آگاه ومصمم را بسوی عرصه اصلی انقالب رهنمون شد".

ظاهر  به و ا پرگوئی وجمله پردازیهای بی محتویب د تاسعی می کن با شیادی« گروه انقالبی...» رهبری

 می سازد. عیان. متن فوق این موضوع رابوضوح دوهواداران ناآگاه خود را اغواکن پیروان"منطقی"

قانان درسطح جنبش دهتشکل مارکسیست لنینستی، پیوند جنبش کارگری با » درمتن فوق از فیضاکترد

 ؛ ولیصحبت مینماید«مسیرانقالبقرارگرفتن دردهقانان درروستاها وآمیزش کارگران باعالی و

مشروط  «کارکارگرانپیروزی مبارزات اقتصادی وصنفی درمحل های »ها رابه همه این درنهایت

به شیوه ها واشکال مختلف نظروموضع همه  است. متن فوق درماهیت اپورتونیسم کهووابسته می سازد 

 رغیبتکه وظیفه اصلی آنهارا برخورد به جنبشهای کارگری استدر رویزیونیستهااپورتونیستها و

کیل ودولتهاتشخواستهای  اقتصادی ورفاهی دربرابرسرمایه داران  وطرحمبارزه اقتصادی"به "کارگران 

ه چنانچجلوگیری کنند.نندتا ازآگاهی سیاسی انقالبی طبقه کارگرتالش میکوهرچه بیشترمیدهد
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داشته  صحبتکارگران  مبارزات اقتصادی وصنفی« پیروزی» از« گروه انقالبی...» رویزیونیستهای 

ه باید نداشته ک دربین کارگران ندارند پرولتری ویج اندیشه های انقالبییغ وتراشاره ای به تبل وکمترین

زدن دربرابرجنبش خودبخودی درماهیت زانو هرعبارت پردازی که بیان شودبا گونه  نظرات  واین.باشند

این خواست طبقات سرمایه است.ازجهت دیگر ومنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسمبوده  کارگران

ب وسازمان های احزااست که درسراسرجهان درافغانستان و وضدمردمیاعی دارودولتهای ارتج

طبقات ارتجاعی برآورده شدن اهداف پلید سرمایه داری جهانی وامپریالیسم وسایررویزیونیستی در

 «حزب همبستگی افغانستان -سازمان رهائی »رویزیونیستهایطی یک ونیم دهه آخرو.قراردارند

وسایرگروه های  «سوسیالیستهای کارگری» و «ادامه دهندگان-ساما»و« ساما»،«سازمان انقالبی»و

شعارهای بکارگیری اصطالحات وها وباوعوامفریبیوشیادیهاباانواع ترفندها واپورتونیستیرویزیونیستی 

نسلهای جوان شعله جاوید( فاده ازنام جنبش دموکراتیک نوین)با سوء استهم مواردی بظاهرمترقی و

 .را اغواکرده ومی کنند وتوده های خلق ناآگاهمردمی مترقی روشنفکران از
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