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ی گروه انقالب» ادامه منجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم« سازمان انقالبی افغانستان» 

 است« سازمان رهائی افغانستان»و« خلقهای افغانستان

 مکثی برسند" با طرد اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم"         

 )بخش چهارم(                                       

علیه رهبری "  ، عنوان" ستم ملی" سند اپورتونیستی( 20) درصفحه« سازمان رهائی...» رهبری 

:" برخورد اپورتونیستی " رهبری" رابه مسئله ستم ملی میتوان سازمان جوانان مترقی" چنین می نویسند

 درسه مرحله مطالعه کرد:

ت وجودیدرشماره دوم شعله جاوید، دوم سکوت وسوم رد کامل م تئوریک نخست برخورد ناقص صرفاً  

 م ملی امپریالیستی.ستم ملی وبجای آن تبلیغ ست

استبداد طبقاتی میخوانیم: درکشورماهمپای م" -ج -درشماره دوم شعله جاوید ارگان" ساول:  

دم مملکت حق توجهی ازمروبخش سزاوار منشانه  ستم ملی  نیزبیداد میکند واستثماروغارتگری  دد

ن مادری خویش ندارند ودررادیوی دولت کوچکترین مطلبی بزبان آنان  پخش ادرس خواندن را بزب

واقعاً  "دولتی نوشته را بزبان مادری خویش نمییابند. درروزنامه ها وجرایدیک سطربقدر نمیشود وحتی

را در" ستم ملی شناسی" " رهبران" که جاهالنه خودرا ناف زمین وزمان میپندارند، دراینجا تبحرخود

 بثبوت رسانده اند....".

 جریده " شعله جاوید" ارگان " س ج م" نه بلکه «گروه انقالبی...»  رهبریاین ادعای   برخالف: اولً 

که اعضای " س ج م" نیزمقالت ونوشته های شان را ازاین طریق  ارگان جریان دموکراتیک نوین بود

 ً بلکه درشماره سوم این جریده نه  دوم" شعله جاوید" درشمارهاین مطلب  :به نشرمی رساندند. ثانیا

براساس محتوی   مضمونی تحت عنوان" پیکاربا فرهنگ مالکی ونیمه استعماری" وجود دارد که

 نه درباره ،است درافغانستان اشاره شده ستم ملی شئونیستی  جنبه فرهنگیتنها به مضمون  این نوشته، 

جهان بینی علمی بما می آموزد که :" این مضمون چنین آغازمی شود شئونیستی.مسئله ستم ملی کل 

پدیده ای است طبقاتی ودرواقع فرهنگی مافوق طبقات وجدا ازسیاست باشد، وجود ندارد  هنگرف

که انعکاس دهنده وازاینرو هرطبقه ای که درمسند قدرت سیاسی تکیه می زند فرهنگ خویش را 

رما درکشو "اوست با اسالیب وشیوه های گوناگون ترویج وتعمیم می بخشد.....منافع آرمانها وپاسدار

اروغارتگری ددمنشانه ستم ملی نیزبیداد می کند وبخش سزاوارتوجهی همپای استبداد طبقاتی واستثم

مطلبی  مردم مملکت حق درس خواندن بزبان مادری خویش را ندارند ودررادیوی دولت کوچکتریناز

یک سطر درروزنامه ها وجراید دولتی نوشته ای را بزبان ن پخش  نمی شود وبقدرن مادری آنابزبا

 مادری خویش نمی یابند".

رهبران" :»" قرارداده ومی نویسد سرزنش رهبری " س ج م" را چنین مورد (21درصفحه ) داکترفیض

ه مادری" باید گفت کاینجا کمی افراطی وسختگیرشده اند. قبل ازهمه درباره " حق درس خواندن بزبان 

علی ال صول مردم این "حق" را دارند ودولت هم جایی نگفته که مردم" حق درس خواندن بزبان مادری 

خویش" را ندارند. اساساً موضوع برسرآن است  که دولت به رشد وانکشاف زبان اقلیتهای ملی التفات 

ازآنها سلب  نموده است  ید داراباشندنمی کند وآزادی وعدم محدودیتی را که این ملیتها درینمورد با

شان است( ازپیشرفت طبیعی بازمانده که زیرسلطه رژیم  فرهنگکه جزئی اززبان آن ملیتها) وبدینگونه 
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ا درقسمت ام سلطانی باید چنین باشد وازآن رژیم امید داشتن فقط ازاپورتونیستیهای وقیح ساخته است.

رادیو وجراید دولتی با آن ن" رهبری" می پرسیم که مثالً اگراروزنامه ها وجراید دولتی، ازآقایرادیو و

د میکرسطری" را بزبان اقلیتها پخش ونشرماهیت ماوراء ارتجاعی وتهوع آور شان" مطلب کوچک" و" 

 بود؟....".گپ تمام  یا بکند

درزمان رژیم سلطنت ظاهرداوود؛ زیرا  غیرواقعی وواهی است؛« گروه انقالبی....»رهبری  ادعایاین 

 " حق درس خواندن به زبان مادری" شان رادیگر اقلیتهای ملیملیت تاجیک، فرزندان  فرزندانغیراز

دیهی این امرب !؛ بلی«علی الصول مردم این" حق" رادارند» نداشتند. واینکه داکترفیض مدعی است که 

ً توده های خلق ملیتهاتوده های مردم است که   حقوقدیگرحق تحصیل وازباید   پشتونیرغ یخاصتا

توسط طبقات  آنها حقوقبخش اعظم باشند؛ اما درعمل می بودند واکنون نیزشان برخوردار  اساسی

دولت هم درجایی اینکه داکترفیض مدعی است که: و ازآنها سلب شده است. دولت()ارتجاعی حاکم 

یک شیادی  ؛ چنین گفته ایدارندن نگفته که مردم" حق درس خواندن بزبان مادری خویش" را

ی ازاین "حق" درعمل هیچ ملیت تحت ستم. درحالیکه درزمان حکومت خاندان نادراست اپورتونیستی

ً درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم، دولتها حتی. بهره مند نبوده است  درنظامهای طبقاتی خاصتا

نرا به منصه آ ؛ ولی هیچگاه نمایند درقانون اساسی شان درج می« حقوق مردم» مواردی را زیرنام 

اینکه درآخراین بخش داکترفیض رهبری"  .یا بخش بسیارکوچکی از آنراجرا می کنند نمی گذارند اجراء

" اگردولت مطلب کوچک ویا سطری را بزبان اقلیتهای ملی :قرارمی دهد که س ج م" را مورد سوأل 

ج م"  س رهبری"گویا عمل کرده وپخش ونشرمیکرد"، بوظیفه اش دربرابرخلقهای ملیتهای تحت ستم 

ا شناخت ازماهیت وخصلت ب رهبری " س ج م"ای است و حرف کامالً ابلهانهاین  ؛!هم قانع می شد

  .است هداشتممکن نیست که چنین توقعی ازآن ت، ملی نظام سلطن مردمی وضد ضدارتجاعی و

رهبری " س ج م" را مورد حمله  برمبنای آن  «گروه انقالبی....» رهبری دراین فقره  که  یموضوعو

" چرارهبری " س ج م" نگفته است که دولت به رشد :می گوید اپورتونیستی قرارداده است اینست که

وآزادی وعدم محدودیت را این ملیتها دراین مورد باید دارا  کند وانکشاف زبان اقلیتهای ملی التفات نمی

 را عیان می «گروه انقالبی....» نا بخردی و سفاهت رهبری بیش ازپیش این طرزاستدلل  ."باشند

توده های خلق ملیتهای تحت ستم راازحق تحصیل بزبان مادری شان  حاکم، زیرا وقتی رژیم سازد.

ودراین   محروم ساخته است؛ چگونه ممکن است که به رشد وانکشاف زبان مادری آنها توجه کرده

 .!؟عرصه به آنها آزادی می دهد

 -را :" کارانتشارسطوری بزبان اقلیتهامیگویدچنین  (21درهمین صفحه )« گروه انقالبی...» رهبری 

در" شعله جاوید " تان عملی نمودید، همان" شعله جاوید"  که خود نیز -صرفنظرازیکی دوجریده دیگر

بعه دولت چاپ می گردید!.... راستی بهترازاین میشود ستم ملی را شناخت. که به اجازه دولت  ودرمط

دربخش" زبان بنابرعقیده " رهبری" ستم ملی درکشورمحض درزمینه فرهنگ متظاهراست وآنهم 

 مادری".

هیچگونه اوگویا طوری وانمود می سازد که عبارت)" شعله جاوید" تان( بکاربردداکترفیض دراین فقره با

جریده وتعلق سیاسی  ایدئولوژیک وتشکیالتی با " سازمان جوانان مترقی" وجریان دموکراتیک نوین 

یهای اپورتونیستی وی ویاران اومی ریکی دیگرازشیادیها ودغلکانیزواین  "شعله جاوید" نداشته است

ج  مرتد وخاینی بودند که " س ورویزیونیستهای اپورتونیستها اینها جریان عمل ثابت ساخت  کهباشد. و

م " سه رویزیونیس با بلند کردن  پرچمجریان دموکراتیک نوین راازدرون تخریب ومتالشی ساخته ووم" 

کشوروارد نموده وبا ترفندهای اپورتونیستی ده ها  پرولتریجنبش انقالبی ضربات شدیدی به جهانی" 

روشنفکرهوادارجریان دموکراتیک نوین را که سطح آگاهی نازلی داشته ودارای احساسات انقالبی 
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بارت " ع نوشتن  همچنین. ندکشاند« سه جهانی» سم ورویزیونیسمومترقی بودند به پرتگاه اپورتونی

ن ای ایما وکنایه پردازی با  می خواهد ؛ داکترفیض ودرمطبعه دولت" چاپ  شعله جاوید به اجازه دولت

این دیگرخاینانه  مورد حمایت رژیم حاکم قرارداشته است!" شعله جاوید" کند که گویا وارد  اتهام را

پرچمیها ودیگرهمسنخان  «قیخل»" مدرن")خروشچفی(، رویزیونیستهای ورذیالنه است ؛ زیرا حتی

ه  ب چنین اتهامی  م( نتوانستند-ل  -دشمنان سرسخت جنبش انقالبی پرولتری) مآنها این طیف دیگراز

نقل با ذکر« گروه انقالبی....» هبریرنین همچ جریده " شعله جاوید" ورهبری " س ج م" وارد کنند.

رهبری " س ج م" مسئله ملی را ازسیاست که گویا  استالین می خواهد طوری وانمود سازد وقولی ازرفیق

"  رهبری درحالیکه برخالف این ادعا جدا دانسته و آنرا درچارچوب فرهنگی وآموزش قرارداده اند.

لیت م یک مسئله طبقاتی ومرتبط با قدرت سیاسی طبقات حاکم ارتجاعیس ج م" ستم ملی شئونیستی را

 .یداند که قبالً تذکارگردیدم پشتون

" رهبری" به مسئله ستم ملی را از زمان انتشار" شعله جاوید" وعرضه کردن"تز" دربرخوردمرحله دوم 

دربرمیگیرد. درین مدت برای " رهبری" مسئله ای بنام ستم که انشعاب اول رخداد  1349تا سالفوق 

 ملی وجود نداشت وهیچکس نمیتوانست فکرمشخص ومحکمی درمورد ابرازکند....".

منحیث یکی ازاعضای رهبری" س  خاصتاً شخص داکترفیض« گروه انقالبی...» رهبری  این ادعای

درحالیکه " سازمان جوانان مترقی" یک تشکل انقالبی پرولتری بود که  یک ادعای عجیبی است.ج م" 

 ستنمی توانمدعی است که" که هیچکس فیض چگونه . داکترآن سنترالیزم دموکراتیک وجود داشتدر

کترفیض اپورتونیست وکمونیست کاذب اگردا !ابرازکند" این موضوع کمی درموردفکرمشخص ومح

 «عدم رعایت دموکراسی»ویا " س ج م" برای اعضای  عدم توانائینبود؛ چرادرهمان وقت دربرابراین "

 ئله مهم سیاسی واجتماعی اعتراض کرد؛ اعتراض ننموده یک مسدرباره  دردرون سازمان که می شد

رهبری" س امنحیث وسیله ای درحمله به بعداً آنرکه  درها واعضای سازمان مطرح نکردن کوآنرا دربی

 .بکارگرفت؟! ج م" خاصتاً رفیق اکرم یاری

درمرحله سوم " رهبران"  :"ی نویسدماین "سند"   (23و 22 ) درصفحه« گروه انقالبی....» رهبری 

اختالفات آغازشد مخالفان  می دهند. زمانیکهمسئله ملی ارائه با غرورتمام" تز" اساسی خویش را درباره 

 (1). حاکم  پشتون برسایرملیتها سخن رانده بودنداعمال ستم ملی  ملیت یکه انتشاردادند ازدررساله ا

ئله بنظرما مس  -حال این حرف دیگری بوده وفعالً جای بحث نیست که رفقای مخالف درنوشته خود -1)

که ناحساس دست میدهد که آنان بخاطر آ ننموده وبخواننده بیشتراینستم ملی را با دید درستی مطرح 

ولی حضرات که  (محملی برای حمله به "رهبران" داشته باشند موضوع را" مناسب" تشخیص داده اند.

د خومینگرند، وجود ستم ملی را درکشوربه ضرردریچه اندیشه بخود ومنافع خصوصی همه چیزرا از

 جانب مخالفان مطرحل اینکه چون مسئله نخستین بارازته ونیزشاید بدلیودرواقع مخدومین خود دانس

گردیده ومسئله مهم وعمده ای هم است، لزم بود بهرنحو وقیمتی شده به رد آن بپردازند. به این ترتیب" 

ستم ملی امپریالیستی" موعظه  وبجای آن پیرامون" هنمودرهبران" درنفی کامل ستم ملی فتوا صادر

ستم ملی چنین " استدلل" میکنند: چون بورژوازی ملیت پشتون با آن حد  سردادند. باری آقایان دررد

طبقه حاکمه پشتون بوسیله نیروهای رده تا حاکمیت ملی خود را ایجاد نموده باشد ازاینرورشد نک

بقه یعنی با رشد بورژوازیش. لهذا ستمیکه طامپریالیستی برسریرقدرت نشسته نه به اساس رشد طبیعی 

حاکمه پشتون براقلیتهای ملی روا میدارد همانا ستم امپریالیسم است که بنام ستم ملی یاد میشود!!  ونتیجه 

ود خود بخ شدباهم اینکه مبارزه طبقاتی که تضاد عمده است درست حل شد، تضاد ملی که تابع آن می

خود شان جای حرفی باقی نگذاشته باشند ناشیانه به جمالتی ازاستالین حل میگردد.* بخیال اینکه برای 

 )*(} حقیقت عصر وزمانش بود، پناه میبرند.که دررابطه رشد بورژوازی ملی با ستم ملی گفته ومحققاً 
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طی سخنرانیها درمظاهرات ومتنگهایشان برزبان آوردند که میتوان آنرا وآقایان این موضوع را بیشتر

 .{"" های بدانیم که شفاهاً بخورد مردم میدادندتئوری" یکی ازهمان

دربرابرادعاهایش هیچ نوع سند کتبی ارایه نکرده وآنرا به  درفقره فوق« گروه انقالبی....» رهبری

ین چنوپذیرش ؛ ازاینرحواله می کندومیتینگهاگفته های شفاهی رهبری" س ج م" درجریان تظاهراتها 

  «سازمان رهائی....» ورویزیونیستهای " سه جهانی" « گروه انقالبی...»اپورتونیستهایجانب ادعای از

( ورهبری " س ج م" خاصتاً رفیق اکرم یاری م-ل  -که خصومت آشتی ناپذیری با کمونیسم انقالبی) م

 رهبری " س ج م" چنین درک وفهم   داشته ودارند، امرکامالً محالی است. وهمچنین ممکن نیست که

 «یگروه انقالب» رهبری  ویا اینکهیراصولی ازیک موضوع مهم، مسئله ملی درافغانستان داشته اند. غ

انسته رانمی د ستم ملی امپریالیستی وستم ملی شئونیستیبری " س ج م" فرق بین رهکه  مدعی است

ی ، تا جایمی پرداختبطورمفصل  تا به این مسئله مهم  البته این وظیفه  رهبری" س ج م" بود است!

 دباقی نمی مانوهمسنخان آنها  « سه جهانی» برای توطئه های بعدی اپورتونیستها ورویزیونیستهای 

ویا نه ! حد اقل  واینکه این موضوع دربرنامه " س ج م" درج بوده است .واین قصورمتوجه آنهاست

 که:  باید توضیح دادام. ودراینجا  س ج م" را ندیده " برنامه من تاکنون

پشه  رقیز،قازجانب ملیت پشتون برملیتهای تاجیک، هزاره ، ازبک، بلوچ، ترکمن، ستم ملی شئونیستی

 ندارد.نداشته و ی ملیت پشتونزبه  رشد وانکشاف بورژوا ن درافغانستان بستگیوغیره اقوام ساک ای

یل گردد به اوایستم ملی شئونیستی ملیت حاکم  پشتون  برملیتهای دیگرتاریخ نسبتاً طولنی دارد وبرم

رصه عتحت ستم کشوردر ستم ملی شئونیستی برملیتهایتا کنون  دورانقرن هژدهم میالدی ودرطول این 

دراین میان حمایت وپشتیبانی . واعمال شده استوغیره  سیاسی، اقتصادی، فرهنگیاجتماعی، ی  ها

میالدی تحت سلطه  1919تا سال  1839ازسال )که افغانستان بریتانیا  استعماری وامپریالیستی ابرقدرت

ازحصول استقالل سیاسی . وبعد استازطبقات ارتجاعی حاکم  وجود داشته  داشت(قرار اش  استعماری

 ملی ستم( ه فئودالی ونیمه مستعمره شدن افغانستان)آغازدوران نیمدردوران حکومت امان هللا خانکشور

هللا ماهه( حکومت حبیب  9دوران کوتاه ) ودر .تیاف ادامه علیه ملیتهای تحت ستم همچنان  شئونیستی

نجمله ملیت مبرملیتهای دیگردربخشهای زیادی ازکشورجانب ملیت تاجیک ستم ملی شئونیستی از کلکانی

ردوران د برملیتهای تحت ستم ستم ملی شئونیستی ملیت پشتونوبعد ازآن  اعمال می گردید.پشتون 

 رژیم باندهای خلقی پرچمیدردوران به همین صورت و ید.اعمال گردبیشترحکومت خاندان نادربا حدت 

 ودرزمان حکومت گروه های جهادی که افغانستان .ستم ملی شئونیستی علیه ملیتهای تحت ستم ادامه یافت

وگروه های  ملیشه ای ،احزاب وتنظیمهای مختلف جهادی، عمدتاً بشکل ملوک الطوایفی اداره می شد

ً ( ونوکرامپریالیسمنمایندگان طبقات فئودال وکمپرادور) منحیث «خلقی پرچمی سازائی» تعلق زاعمدتا

ناسیونالیسم  تنگ نظرانه آنها به شئونیسم  درآن شرایط  )که تاجیک، هزاره وازبکملیتهای پشتون و

ان تحت کنترول ش دیگردرمناطق  علیه ملیتهای هرکدام ازآنها ستم ملی شئونیستی را مبدل شده بود(

های دربخش ودردوران رژیم طالبان ستم ملی شئونیستی علیه ملیتهای غیرپشتون  . اعمال می کردند

 البانرژیم ط . وبه همین صورتآن اعمال می گردید خشن و فاشیستی به شیوهتحت کنترول ونفوذ آنها 

درتمام این و. می کرداعمال  وسیک با حدت وبرپیروان مذهب شیعه وپیروان دین هند را ستم مذهبی

ی ستم ملی قدرتهای امپریالیست، طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورازجانب دوره ها درکنارستم طبقاتی 

، «رویشو» ابرقدرت سوسیال امپریالیسم  استعماری  وسلطه« شوروی» غربی وسوسیال امپریالیسم 

ای مختلف لیه خلقهای ملیتهعامپریالیستهای غربی وسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوسلطه 

شدت ربادورطبقات حاکم ارتجاعی فئودال وکمپرد داشته وحمایت وپشتیبانی آنها ازافغانستان وجودر

لیه ملیتهای ع ملیت پشتون منجمله ستم ملی شئونیستی، کشور علیه توده های خلق جانبهستم همه استثمارو

وبا نابودی ستم طبقاتی وستم ملی امپریالیستی، سرنگونی نظام فئودال  .داشته  وداردشدیدی اثر تحت ستم
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زملیتهای ا ستم ملی شئونیستیوتأ سیس دولت دموکراتیک خلق، یسم وقطع کامل سلطه امپریال کمپرادوری

افغانستان کشورکثیرالمله است وملیت حاکم پشتون طی تاریخ طولنی  .رفع می گرددنیز تحت ستم

کم ادیگرستم ملی شئونیستی اعمال کرده است. منشأ اصلی ستم ملی شئونیستی طبقات حبرملیتهای 

 . ودرمقابل احساس عظمت طلبی ملیت پشتون، تنگ نظری ناسیونالیستی ارتجاعی ملیت پشتون می باشد

درمقاطع زمانی  مختلف  طبقات حاکم ملیت پشتون با تحریک  تحت ستم نیزوجود دارد.ی ملیتهاوتعصب 

ازی پیشبرد پالیسیهای  نفاق افکنانه وبه هم اندعلیه ملیتهای دیگروسات شئونیستی ملیت پشتون احسا

 ت ستمملیتهای تحبین تضاد ملی  وجودبا ولی  اند؛ختل ساخته ملیتهای مختلف کشورروابط بین آنهارام

 پشتون ملیت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورتعلق پشتون  وتوطئه های نفاق افگنانه حاکم  وملیت

روابط بین خلقهای ملیتهای مختلف حد قدرتهای امپریالیستی، توطئه ملیتهای تحت ستم وتعلق و

تضادهای زیرا تضاد بین آنها ازجمله تضادهای درون خلق بوده و دوستانه بوده است.اکثر

 یالیستیردرشرایط تجاوزوتهاجم قدرتهای استعماری وامپ. تجربه ثابت ساخته که غیرانتاگونیستی اند

 19مبارزه کرده اند. درقرن  شان علیه دشمن مشترکواتحاد کشوربا تفاهم  مختلف  ملیتهایخلقهای 

دی خواهانه علیه سلطه استعماری میالدی  توده های خلق ملیتهای مختلف کشوردرسه جنگ آزا 20و

وحاکمیت « یشورو» امپریالیسم علیه اشغالگری نظامی وتسلط استعماری سوسیال بریتانیا و مپریالیسما

انه متحدقرن بیستم، اخیرربع درباندهای جنایتکارووطن فروش خلقی پرچمیها پوشالی رژیم مزدور

 مبارزه کرده اند.

کان کراتیک نوین امدمو وبا پیروزی انقالب جزئی ازمسئله انقالب کشوراست مسئله ملی :ملیمسئله 

طبقاتی وستم ملی امپریالیستی دیگرصحبتی  با برانداختن ستم؛ زیرا آن میسرمی شوداصولی  حلراه 

  عین حالرفع گردیده  ودر  پشتون شئونیسم ملیت حاکمخواهد بود. ملیتی برملیت دیگرنهژمونی طلبی از

زمینه یشترهرچه برفع ستم ملی شئونیستی با . وناسیونالیسم ملیتهای تحت ستم نیزباید برطرف گردد

شیوه های  به (که ازجمله تضادهای درون خلق است)درجهت حل تضاد بین ملیتهای مختلف کشور

درجریان مبارزه طبقاتی کمونیستهای ملیت پشتون باید خصوصیات ومنشأ . شوددموکراتیک میسرمی 

طبقاتی شئونیسم ملیت حاکم را برای خلق ملیت پشتون توضیح نمایند تاتفاهم واتحاد دربین طبقات 

 لفوحدت وهمبستگی بین ملیتهای مخت د آید. وبا ایجاد روحیهواقشاراین ملیت دربرابرملیتهای دیگربوجو

 توده هایتوانند از میحاکم ملیت پشتون کمتررشد مبارزه طبقاتی میسرمی گردد. وطبقات  کشور زمینه 

مچنین هاستفاده نمایند.تحریکات شئونیستی برعلیه ملیتهای دیگراز استثمارملیت خویش تحت خلق

رراه تأمین ارزه نموده ودملیتهای تحت ستم مب ناسیونالیستی ظری وتعصببرضد تنگ نیستها باید کمون

همه جانبه برای خلقهای وبطور بکوشندی ملیتهای مختلف کشورخلقهاملی دربین وحدت وهمبستگی 

 لطه امپریالیسمقطع کامل سو ، کمپرادوریا برانداختن ستم واستثمارفئودالیتفهیم نمایند که بملیتهای کشور

درچوکات دولت برملیت دیگروجود نخواهد داشت وهمه ملیتها ازبرتری طلبی ملیتی دیگرصحبتی 

ی ونیستهاکم .ازحقوق برابربرخوردارخواهند گردیددیکتاتوری دموکراتیک خلق تحت رهبری پرولتاریا 

برای ملیتهای مختلف کشورتا سرحد جدائی وتشکیل دولت های  سرنوشت خویش انقالبی حق تعیین

واهیم حمایت خ طلبی مستقل رابرسمیت می شناسند. البته این به آن مفهوم نیست که ما ازهرنوع جدائی

جهت تجزیه وتضعیف کشورازجانب طبقات ارتجاعی  توطئه ای باشدگراین جدائی زیراکرد. 

ی همیشه نقالبما ازآن پشتیبانی نخواهیم کرد. کمونیستهای ایگر، وامپریالیسم، ویا دولتهای ارتجاعی د

برحذرنموده وروح وناسیونالیستی  وبستهای شئونیستیاغواشدن دربند ازتوده های خلق را

راساس بدرکشور ه ملیمندیم یگانه راه حل مسئلعقیده ما انترناسیونالیستی را به آنها القا می کنند. و

ت ترازهمه قیمپرولتاریا اتحاد پرولتاریای ملل را باالتروذی لنین می گوید:"است. میسر انقالب پرولتری
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میداند وهرگونه خواست ملی وهرگونه جدائی ملی را ازنقطه نظرمبارزه ای طبقاتی کارگران ارزیابی 

 می کند".

 ( این "سند" زیرعنوان" جبهه متحد ملی ودموکراتیک" چنین26رهبری" گروه انقالبی..." درصفحه ) 

چه قماشی بود. وحال تبلورآن ایدئولوژی ایدئولوژی "رهبری" شعله جاوید از:".... دانستیم که می نویسد

جع به جبهه متحد ملی که بصورت تئوری بافیهای غریب وبند بازیهای منحط وضد پرولتری آنهارا را

نده" بازهم نقض مضحکی با آن  درآمده مشاهده خواهیم کرد. " رهبری" درمقاله ای تحت عنوان فریب

شعله جاوید( نخست  درباره اینکه اساس اتحاد  11وحدت درپرده فریاد های وحدت طلبی")شماره 

درجبهه متحد چگونه است بصراحت میگوید:" اساس اتحاد وحدت ایدئولوژیک است" وبعد سوال داده 

یمه رنجبران رنجبران، دهقانان، نتحادی که بین عناصرمختلف مرکب ازدرا :"جواب عرضه می کند

د فئودالی وضد بورژوازی وطبقه متوسط برای پی ریزی وساختمان جبهه متحد ملی دموکراتیک ض

ی طبقاتدارند که هریک دارای طرزتفکر چون طبقات متمایزازهم درآن اشتراک به عمل می آیدکمپرادور

؟ نباید فراموش کرد که دراین اتحاد هرکس حق ندارد مخصوص خود است چطورپا برجا میماند

ایدئولوژی خودرا برحسب دلخواه وبصورت کلی وعمده تبلیغ نموده وسکان کشتی  این جبهه را بمیل 

ومرام خود  بهرسمتی که مایل باشد براند  بلکه تا وقتی وتا آنجا جبهه متحد و ملی است که همه طبقات 

رین طبقات یعنی کارگر پیروی وپشتیبانی کند ورهبری به دست اوباشد. آن  ازایدئولوژی وروش رنجبرت

 صرف کارگراست که میتواند سکاندارباشد وبس." 

می  «ایدئولوژی منحط وضد پرولتری»فقره ایدئولوژی رهبری شعله جاوید را داکترفیض درآغازاین

  «منحط وضد پرولتری »سالها تحت رهبری این ایدئولوژی « مرحومی» درحالیکه خود این خواند! 

وجریان  که بعد ازمتالشی کردن " س ج م" بروی تابید« نوری»چه چگونه شد و .حرکت کرد

منحط » رسید وتشخیص داد که ایدئولوژی " س ج م" « آگاهی»و« کمال»دموکراتیک نوین به این  

س ج  "سیاسی رهبری -یدئولوژیکبا وجود اشتباهات وانحرافات ابوده است؟! درحالیکه « وضدانقالبی

، سازمان جوانان مترقی یگانه سازمان انقالبی پرولتری درکشوربود که آن م" وناتوانیها وکمبودهای

تها این برخورد همه اپورتونیس ا درآن شرایط( رهبری می شد.-ل  -بوسیله ایدئولوژی کمونیسم انقالبی) م

 سم( می باشدمائوئی -لنینیسم -) مارکسیسمورویزیونیستهای مرتد وضدانقالبی  به ایدئولوژی پرولتاریا

 .را عیان می سازد ویدرباره ایدئولوژی" س ج م" عمق قهقرای فکری وارتداد  واین موضع داکترفیض

ین اهنوزهم درزد وپیروانش  که سالها درلجنزارایدئولوژی ضدانقالبی رویزیونیسم دست وپاآقا این 

ج م" را  یکی ازاعضای " س یاشتباه موضع ؛ی کشندمزبله دست وپا زده وآخرین نفسهای شان را م

« هانیسه ج» قرارداده وازسنگراپورتونیسم راست ورویزیونیسم، دستاویز رفتکه درفقره فوق تذکر

 ورفیق اکرم یاری سه دون(اندیشه مائوت -لنینیسم -مارکسیسم)سیاسی " س ج م"  -خط ایدئولوژیک

ای فوق که این مطلب درآن مقاله  قرارداده است. ونیستیرا مورد حمله اپورت ورفیق داکترصادق یاری

اتی ترکیب طبق دراین مقالهاو است. اعضای " س ج م" نوشته شدهرج است بقلم " لهیب" فقید یکی ازد

راعلیه  متحدحد ملی اتحاد کرده ومبارزه ه متنیروهای انقالبی ومترقی را که می توانند دریک جبه

به پیش برند، بدرستی مشخص کرده  وهم اینکه این نیروها وگروه های  مشترک دشمنان طبقاتی وملی

نین این مطلب را همچ خودهستند، بدرستی بیان کرده است. سیاسی دارای تفکرطبقاتی مخصوص

هبری رمیتواند سکان طبقه پرولتاریااست که  ی، جبهه متحد ملدرشامل  که ازنیروهاینیزتصریح نموده 

رجبهه متحد ملی روی این موضوع لتاریا درهبری پرو ضمن قیدنیزو ه باشد.این جبهه را دردست داشت

ت دردسنمی توانند رهبری جبهه را  جبهه متحد ملی درکه نیروهای طبقاتی دیگرشامل د می کند تاکی

ازجمله نیروهای طبقاتی ازمسیراصلی آن منحرف سازند. زیرا آن را طبق مرام وخواست شان گرفته و

درون جبهه متحد ملی  طبقه بورژوازی ملی بکمک خرده بورژوازی همیشه تالش می کند وبه سختی 
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ودرصورت ضعف طبقه دردست گیرد دموکراتیک را  -هم تالش می کند تا رهبری انقالب ملی 

 یسرمیدی  برایش مپرولتاریا، ضعف حزب کمونیست انقالبی وارتش انقالبی خلق این زمینه تا حد زیا

امپریالیسم رهبری انقالب را قطع سلطه فئودالیزم وکمپرادوریزم و حاکمیتکه درصورت سقوط شود 

وبه  ق را بنفع طبقاتی اش مصادره نمودهتصاحب کرده ودست آوردهای مبارزاتی توده های خل

بهه متحد داخل ج پرولتریی غیرطبقاتاینکه نویسنده می گوید که نیروهای  بورژوازی بزرگ ارتقا کند.

یبانی پشت ،قراردارد انقالب ملی درپروسه انقالب ملی دموکراتیک از" روش"  طبقه کارگرکه دررهبری

-ایدئولوژیک به لحاظ ماهیت  جبهه متحد ملیبین نیروهای متشکل در؛ زیرا دردرستی استامرد نکن

 عی وضدامپریالیستی قراردارد،که دررهبری  مبارزه ضد ارتجاوخصلت طبقاتی، پرولتاریا سیاسی 

مترقی و انقالبیعلمی واش علیه دشمنان طبقاتی وملی روش )میتود(  مبارزهدر است که طبقه  ای  یگانه

را  می تواند این مبارزه رهبری این طبقه است کهآخرانقالبی است؛ ازاینروطبقه ای تاو را بکارمی بندد

بقات این طمقاله  نویسنده نکه ازای اما .را برقرارکند نده ونظام دموکراتیک خلققطعی رسا به پیروزی

ق زیرا بقول رفیمتحد ملی مینماید، نادرست است؛  ی ازایدئولوژی پرولتاریا درجبههرا ملزم به پیرو

مائوتسه دون " استقالل ایدئولوژیک، سیاسی وتشکیالتی هرحزب وگروه درجبهه متحد ملی باید 

استقالل درچارچوب جبهه متحد ملی نسبی  سه دون می گوید:"رفیق مائوتهمچنین  .محفوظ بماند"

این استقالل باعث تخدیش مشی عمومی درباره وحدت درمقابل دشمن   است نه مطلق؛ مطلق دانستن

یاسی دئولوژیک، سلحاظ ایجه نباید نفی کرد؛ احزاب باید ازولی این استقالل نسبی را بهیچو می گردد.

ت زاینکه نویسنده وحداوهمچنین  "یعنی آزادی نسبی داشته باشند.ستقالل نسبی ویا تشکیالتی، ا

نادرست نیزمی داند، « وحدت ایدئولوژیک»تحد ملی را یک نیروهای سیاسی مختلف درجبهه م

یک جبهه تاکتیکی است که نیروهای انقالبی پرولتری  انقالبی  است. زیرا جبهه متحد ملی وغیراصولی 

یشبرد به منظورپ براساس وحدت سیاسی با نیروهای انقالبی ومترقی ضد فئودالیسم وضد امپریالیسم 

 بیانقال یک جبهه متحد ملیدر دموکراتیک -علیه دشمنان مشترک درمرحله انقالب ملی مبارزه مشترک

 باهم متحد می شوند.

 هایظامنفشار کنون تحتیدایش تا ازبدوپ وازی ملی افغانستانژبور بورژوازی ملی:کنونی وضعیت  

امپریالیسم غربی وقدرتهای امپریالیستی  دولت بریتانیا، سلطه سلطه استعماری، نیمه فئودالی وفئودالی

« یشورو» سوسیال امپریالیسم همچنین سلطه استعماری و« شوروی» وسوسیال امپریالیسم امریکا 

وره درتمام این دقرارداشته و یالیستهای امریکائی وناتوسلطه استعماری امپرزیرریک ونیم دهه آخوطی 

که براثرقیام  در زمان سلطنت امان هللا خان  .ونیستبرخوردارنبوده زم لوانکشاف  ازامکان رشدها 

ملی  مردم افغانستان علیه سلطه استعماری امپریالیسم بریتانیا کشور به استقالل سیاسی رسیده  وبا  طرح 

تی ورشد نسبی صنایع ایجاد موسسات تجارموجب  ازجانب دولتوپیاده کردن رفورمهای اقتصادی 

ما این شرایط آغازنفوذ سرمایه برای فعالیت بورژوازی ملی آماده گردید. ا زمینه تا حدیدرکشورشده و

شاف مانع رشد وانکبازهم های امپریالیستی وآغازمرحله نیمه فئودالی ونیمه مستعمره شدن کشوربود که 

با درشرایط نظام سلطنت خاندان نادرآنکه با متوسط()بورژوازی ملی صنایع ملی گردید.

ته دررش را یافت تا به پیمانه ای محدود این امکانتا حدی   ومحدودیتهای زیادی مواجه بود؛ با آنهمفشار

 سبک عمدتاً دربخش صنایع این بورژوازی سرمایه گذاری سرمایه گذاری کند. های صنعت وتجارت

 ،جوراب وجاکت بافی، بوت دوزی، ساخت سامان پالستیکی تیل کشی، چرمگری، مصرفی ازقیبل

انست دربرابرسرمایه های . ولی نتوورشته های دیگرصورت گرفت چینی سازی وتولید گوگرد،

رشد وازوسرمایه های امپریالیستی وسوسیال امپریالیستی رقابت کند  وبوروکراتیکمپرادوری ک

پرچمی، بورژوازی « خلقی»رویزیونیستهای  -( وکودتای داوود 1352بعد ازسال ) . وانکشاف بازماند

سرمایه های ، یکملی هرچه بیشترزیرفشارسرمایه های کمپرادوری وسرمایه های بوروکرات
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امپریالیستی وسوسیال امپریالیستی  قرارگرفته وزمینه رشد وانکشاف آن بیش ازپیش محدود گردید. 

وبعدازآن تجاوزنظامی سوسیال  خورشیدی (1357زکودتای فاجعه بار" ثور")درسالهای بعدا

کثراً به ا تحت فشارنظام مستعمراتی بورژوازی ملی وبه مستعمره کشیدن کشور،« شوروی»امپریالیسم

دردوران حکومت گروه های ارتجاعی اسالمی ورژیم قرون  ورشکستگی کشیده شد که این وضعیت

به لحاظ نه تنها  درافغانستان ملی بورژوازی ادامه یافت. خورشیدی   (1380)  تا سالوسطائی طلبان، 

وتا کنون نتوانسته است که حزب سیاسی  عقب مانده استسیاسی نیزفرهنگی و که به لحاظ  اقتصادی

افراد وگروه های بودند که ازافکاربورژوازی ملی نمایندگی ودرتمام این دوره ها . اش  را تشکیل دهد 

بعد ازاشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستهای طبقاتی اش بورژوازی ملی بنا برخصلت  می کردند.

ازدرک ،  وتشکیل دولت دست نشانده استعماروامپریالیسم میالدی (2001درسال) امریکائی واروپائی

ریک نظام مستعمراتی ل آن دع سیاسی کشورعاجزبوده وتصورمی کرد که امکان رشد وتکاموفهم اوضا

تی ودولت دست نشانده آنها پرداخت که گویا به ستایش ازقدرتهای امپریالیس. ازاینرومیسرخواهد شد

! سرمایه های این بورژوازی شد وانکشاف آن آماده ساخته اندر فعالیت را برای وزمینه  شرایط 

ً گسترده شروع بفعالیت نمود؛ت وتجارت درسطح نصنع هایبخشدر سرمایه  لیتولی دربرابرفعا سبتا

 ً دولت متشکل ازمشتی رهزن وجنایتکاروخاین به خلق ته به بوروکراتهای وابسهای کمپرادوری عمدتا

ازجانب قدرتهای امپریالیستی اشغالگرودولت مزدورآنها بازارآزاد"اقتصادی " پالیسیتخاذاو ومیهن

 وکشورهای دیگروتصرفوچین وکوریاازکشورهای پاکستان وایران واستهالکی  مصرفیاجناس وهجوم 

) ی ملیورژوازازجانب آنها، بعلیه صنایع افغانستان وهمچنین بکارگیری "سیاست دمپنگ" کشوربازار

رشکستگی واکثرآنها دچارزده سال اخیرنوطی پا فاجعه باری گرفتارآمدهبه وضعیت یکباردیگر صنعتی(

  .شده ویا سرمایه خودرا ازکشورخارج کردند

تا کنون نتوانسته است  که تبارزسیاسی مشخصی داشته  الحظات فوق بورژوای ملی با درنظرداشت م

ام نظزیرفشارشدید سرمایه های بورژوازی کمپرادوروبوروکرات و این بورژوازی ازآنجاییکه  باشد.

ا این منافع معینی بتضاد  قراردارد؛ لذا بنابرخصلت طبقاتی اش سرمایه های امپریالیستیو فئودالی

دارد. به همین سبب درشرایط اوجگیری انقالب پرولتری درمبارزات ضدفئودالی  وامپریالیسم طبقات

مپریالیسم شرکت می نماید. جناح راست بورژوازی ملی سلطه استعمارواضد وبورژوازی کمپرادورو

 یونددرپ درعرصه های روابطی بابورژوازی کمپرادوربوروکرات دارد باین عبارت که سرمایه ای آن

 زا مایه های کمپرادوریسرمایه های امپریالیستی ویا سرا حدی با فعالیت کرده وت ها سرمایهاین با 

عت بخش صنسرمایه های متعلق به جناح" چپ" بورژوازی ملی اکثراً در دارد. گیکشورهای دیگروابست

ادوری رسرمایه های کمپبا  اجناس  درداخل کشورفعالیت داشته ووابستگی اندکی تولید وخرید فروشو

ً وسرمایه های امپریالیستی  بقه ازیک طرف تحت این طستگی ندارد. چنین وابداشته ویا بعضا

خودش منحیث یک طبقه طرف دیگروازقراردارد وامپریالیسمدوریزم پراکمفشارفئودالیزم،

استثمارگرطبقه پرولتاریارا مورد استثمارقرارمی دهد؛ ازاینروبطورکل ازلحاظ ماهیت وخصلت طبقاتی 

بورژوازی ملی تحت فشارشدید سلطه شد. ازآنجاییکه طبقه بانمی تواند دوست مطمئن پرولتاریا 

ً ونیمه فئودالیزم ودولت دست نشانده قراردارداستعماری امپریالیسم  سه درپرو جناح"چپ" آن  ؛ خاصتا

 ه دهقان با طبقه کارگروطبق علیه نظام فئودال کمپرادوری وسلطه استعماری قدرتهای امپریالیستیمبارزه 

 خصلت طبقاتی اشاین طبقه بنابر درجبهه متحد ملی شرکت می کند؛ لیکنوطبقه خرده بورژوازی 

ی مگراینکه دراین مبارزه توانائ نبوده  وازخود تزلزل نشان می دهدپیروزیهای پرولتاریا راضی دربرابر

چراکه درپیوند با جبهه متحد ملی وادامه م بداند دراین اتحاد ادامه میدهد وپیروزی طبقه پرولتاریا رامسل

ی تأ ی درحد معینو منافع دموکراتیک -وپیروزی انقالب ملیمبارزه علیه نیمه فئودالیزم وامپریالیسم 

با داشته  وملی آگاهی  وازیژین خصلت ناپایداربورازا پرولتاریا وحزب انقالبی اش  مین می شود. اما
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حد ملی با دموکراتیک نوین درجبهه مت انه بورژوازی ملی درپروسه انقالبخصلت دوگدرنظرداشت 

ظربه . ندرجبهه متحد ملی پذیراگردد ری پرولتاریا راآنکه این طبقه  رهب وی شرکت مینماید به شرط

که دموکراتیک درصورتی -تجربه تاریخی پرولتاریای انقالبی درقرن بیستم درپروسه انقالبی ملی

 دوریتا با سرنگونی نظام فئودال کمپران طبقه تالش می کند پرولتاریا درموقعیت ضعیفی قرارگیرد ای

. اما را برقرارکند دیکتاتوری طبقاتی خودشوقدرت سیاسی را قبضه کرده ، امپریالیسمقطع سلطه و

درصورت نیرومندی پرولتاریا دررهبری وپیشبرد انقالب به رهبری طبقه پرولتاریا تن درمیدهد. انقالب 

ا ت دموکراتیک نوین ودولت دموکراتیک خلق تحت رهبری طبقه پرولتاریا ازنظرخصلت ومضمون آن

رورت احساس می کند؛ ازاینرومنافع این طبقه دراین رشد این بورژوازی درکشورضفعالیت و بهمدتی 

ی سیاست مشخصگیرد می دردست  انقالب نیزتأمین می گردد. البته پرولتاریا که قدرت سیاسی را

براساس تامین منافع انقالب وپرولتاریای  آن وفرهنگی ن طبقه وموقعیت اقتصادی وسیاسیدربرابرای

تا شرایط گذاربه انقالب با بورژوازی ملی موقتی بوده وبرخورد  شیوه واین اعمال خواهد کردکشور

  سوسیالیستی ادامه خواهد یافت. 

:"  تزدیگری که درهمان مقاله" رهبران" آمده است ازاینکه: می خوانیم" سند"( این 27درصفحه ) 

سرباززند   هرگاه هریک ازآنان ) منظورهمه آنهائیکه درجبهه متحد اند( بخواهد ازاصول کارگری

دست میدهد وخصیصه ضد ملی وارتجاعی اختیارمیکند که هیچگاه با وی از خاصیت ملی بودن خود را

 نمیتوان  همدست شد بلکه او آشکارا درصف دشمن  قرارمیگیرد....".

مهمترین هدف واصولی که پرولتاریا ونیروها وگروه های مترقی  درجبهه متحد ملی در پروسه  انقالب 

مبارزه  متحد درجهت سرنگونی حاکمیت  توافق کرده وبه وحدت می رسند،اتیک روی آنها دموکر -ملی

منجمله  هاهریک ازاین نیروسلطه امپریالیسم است. اگرقطع طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورو

؛ بدون شک نمی تواند به عضویت اش درجبهه متحد ملی ادامه ازاین اصول تخطی کندبورژوازی ملی 

 آنهارا درصف ومیهن قرارنگرفته اند ، نمی شود این گروه ها تا زمانیکه علیه منافع خلقن لیک  دهد.

است. زیرا رفیق مائوتسه دون می  ونادرست خلق قرارداد واین یک نظراشتباه  شمنان طبقاتی وملید

حمایت  کمونیستها ازآن:" درصورتیکه بورژوازی ملی ازامپریالیسم وخائنین ملی پشتیبانی نکند گوید

 کرد".  خواهند

رهبری " س ج م"  سند این مطلب را تذکرمی دهد که  (29در صفحه )   «گروه انقالبی....» رهبری 

اشته صحت دبفرض اگراین گفته ین مقاله انتقاد نموده ایم"؛ گفته است که:" ما دریکی ازتظاهرات ازا

دربرابراین نظرفقید " لهیب" موضع این کافی نبوده ورهبری " س ج م" باید بگونه تحریری  باشد؛

رهبری " س ج م" را دربرابراین اشتباه  «گروه انقالبی...»نمود. اما  اصولی اتخاذ کرده وآنرا نقد می

رهبری " س ج م" . درحالیکه می خواند« مرتجع» مورد حمله اپورتونیستی قرارداده ورهبری را 

قد نکشیده است، مسئولیت دارد؛ لیکن داکترفیض ازاینکه این اشتباه وانحراف یکی ازاعضایش رابه ن

دردرون" س ج م" این سازمان انقالبی راتخریب کرده وبا توطئه  رانش منحیث جناح اپورتونیستیویا

 یی را متالشاین جریان انقالبی توده ا گری ولجن پراکنی دربین هواداران جریان دموکراتیک نوین،

ولتری کشوروارد نموده ومسئولیت این خیانت سنگین را جنبش انقالبی پرکرده وضربات شدیدی به 

  بعهده دارند.

 (2016اپریل ) 19

   ) پولد( 
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