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فصل یکم
رهبری« گروه انقالبی »....دراخیرصففف (  )32واول صففف (  )33این سفففند
چنین می نویسففففد ":خط مشففففی اوورسونیسففففسی خهرنهن شفففف ری و نی"  -ج -م"
صدمهت جدی برجنبش انقالبی می ن مهوارد آورده است وقسل سیدال درمهه جوزا
سفففهل  1350ک نقط ط ی درآگههی یهفسن بیشفففسررفقه ازاوورسونیسفففم" رهبری"
بشمهرمی رود ،نسیج ی مسسقیم ا مهل آن مشی است .سالش " رهبری" درکسمهن
(قیقت مسر واینک ش هدت رفیق سیدال بدست نهصری نهوهک چون بهند سیهه
اخوان این مزدوران کثیف اموریهلیسم درکشوررا امری سصهدفی واشسبههی سهده
وانمود سفففففهزد بجهیی نرسفففففید ،برهم هن مع وم گردید ک سفففففیدال قربهنی مشفففففی
اوورسونیسسی وضدانقالبی"  -ج  -م" شد.
داکسرفیض من(یث یکی ازرهبران" ج م" دراین سفففففففند ،رهبری" ج م" را
مورد (م قرارداده وهم خط مشفففففففی ه وفعهلیس هی" ج م" را بنهم"فعهلیس هی
شففففف ری و نی" زیرسفففففو ل برده و«اوورسونیسفففففسی وخهینهن » می خواند.گرچ
رهبری" ج م"در ففدم سوج ف ب ف طره سوطر ف مشفففففففسرک دولففت ونیروهففهی
ارسجه ی مذهبی همدسففففففت آن" بهند"اخوان المسفففففف مین" و(ضففففففرس هی ق ع جواد
در(م ب میسینگ جریهن دموکراسیک نوین درصفففففف(ن ووهنسون کهبلن وهمچنین
وقعی ن ففذاشفففففففسن ب ف هوشففففففففدارهففهی سعففدادی ازهواداران وهواخواهففهن جنبش
دموکراسیک نوین سهازبرگزاری میسینگ درص(ن ووهنسون کهبل خهصسه درهمهن
روزصففففففرف ن رشففففففود) دچهراشففففففسبهه جدی گردید .این درن سففففففش یک (رکت
مهجراجویهن بودک درمههیت ان(راف م(سفففففففو میشفففففففود ودرنسیج به (م ب
میسینگ فعهلین جریهن دموکراسیک نوین شفففع جهوید) سوسفففط نیروههی ارسجه ی
وضففدانقالبی مزدوراموریهلیسففم رفیق سففیدال سففخندان) فرزندانقالبی خ ق بدسففت
و یدگ الدین جنهیسکهروخهین رهبر"(ز اسالمی افغهنسسهن"این نوکرسرسورده
اموریهلیسفففففففم ودولت ههی ارسجه ی وهکسفففففففسهن وایران)درصففففففف(ن ووهنسون کهبل
در(هلیک وولی دولت خهین وضدمردم ن هره گرص(ن بود و(شیهن بقسل رسید
وچندسن دی رزخمی شفففدند .ولی «مر(وم» داکسرفیض ،دراین "سفففند"سوضفففی(ی
دربهره نقش خودش دراین سصمیم یری وهم اینک ازجم هیرت رهبری" ج
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م" و" ج د ن" ک میسین ه وس ههرات هه را رهبری می کردند ،کدام شفففففففخ
ویهاشفففخه دراین سصفففمیم گیری مسفففسقیمه ت ویه بیشفففسرمسفففرولیت داشفففسند ،کمسرین
اشفففهره ای نکرده ب ک به(م ب رهبری" ج م" خهصفففسه رفیق اکرم یهری،خط
مشففففففی هی" ج م"رایکسففففففره «اوورسونیسففففففسی وضففففففدانقالبی»میخواند.چنهنچ
فرددی ری ازا ضففففففففففهی رهبری" ج م" بنففففهم" داکسره.م" کفففف بفففف جنففففهه
سنسری ست"" سنسری سم سنگ بنهی رویزیونی سم ا ست لنین)"ندرون" ج م" سع ق
داشت،درمهه اوریل  2005نوشس دسسنویسی زیر نوان" جنبش انقالبی ورولسهریه
وبوال وسفففی ههی روشفففن کران خرده بور وا"منسشفففرکرد ودرصففف (  )540آن
دراین بهره چنین مینویسففففففد ":دوسففففففسی درزندان ب مالقهت من آمدوچشففففففم دیدش
رادربهره این موضففوب بهین مضففمون برایم بهزگوکرد .ومن چنین برداشففت کردم
ک درهمهن وقت درسففهزمهن دسففیس ف ای در(هل جریهن بوده اسففت) ":درشففبی ک
فردای آن درصفففففف(ن ووهنسون کهبل میسینگ سففففففهزمهن جوانهن مسرقی مورد(م
قرارمی یرد؛ چ ففففهررفیق دریففففک خففففهنفففف گردهم آمففففده بودنففففد ومن دراسففففهق
دی رسن همشففففغول چهی نوشففففیدن بودم ،وقسی دو -سفففف ن رازاین رفقهرا بخهن ههی
شففهن می رسففهندم،ازمذاکره شففهن دانسففسم ک فردادرووهنسون میسین ی بروهمیشففود،
ولی ازق ع جواد ب وشففففسیبهنی دولت مردمهن وطنی ،مریدان (ضففففرات به سففففوس
هه چمهق ه -سوضفففیی بین قوسفففین ازمن اسفففت) وسفففاله ههی قسهل برم ههره چیهن
(م میکنند .بی طهقت شدم ،ازآن هورسیدم شمه دراین موردچ فیص کرده وچ
ا قدامی دار ید ،ه م خموش بود ند" .ب این دوسففففففففت سوضفففففففیی دادم ک رف قهی
دی ربرای من شفففففره دادندک درهمهن روزی ک میسینگ بروهشفففففد ازسفففففخنرانهن
مشفف ورومعروف " ،شففع جهوید" کسففی درصفف(ن وجود نداشففت .امه همرزمهن
دی ر کسهن)ک ب " شع جهوید"وفهداربودندروی سسی برآمده ن " شع جهوید"
راگرم سفففهخسند .اینسفففت ک مورد (م قرارگرفسند ،سفففیدال شففف ید شفففد ،صفففمت
مومی ب چ (هلی
قندههری واکبررا من ب چ شم سردیدم ک در ش هخهن م(ب
قرارداشففسند و الوه کردم :می بینی دوسففت وبرادر زیزک ک " سففهزمهن" مشففغول
چ بهزی هی ط الن است ،چقدرغیرمسروالن بمسهیل (یهسی جنبش برخوردمیکند
وجنبش خودبخودی به چ قیمسی ب این بی ورواری جوا داده وچ س هت مدهشی
را مواج می شود .بیهدم آمد ک درمورد بی ست وونج جوزاهم بع ضی ازا ضهی
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سففففففهزمهن خبرداشففففففسند دولت ب م ههره چیهن (م میکندک امه ب افرادمسففففففرول
خبرندادند وآن (هدث ودیدآمد .درهرمسفففففففر ک میق میشفففففففدی ،میدیدی ک "
سهزمهن" ازدرون ووسیده وب سهدگراریده است" ".نقل ازص (هت  35و 36رسهل
ای س(ت نوان" انکارازواقعیتها وتحریف حقایق مربوط به ما یت وموقعیت
جنبش انقالبی پرولتری( م ل م) افغانستتتتتتت تان"از(گروه پیکاربرای نجات مردم
افغانستتتتتتان(م -ل -م)"] .دراینجه آقهی"ه.م" من(یث ضفففففومرکزی " ج م" )
نیز(هضففرنمی شففود ک اسففمهی افرادی ک سصففمیم بروهری میسینگ درووهنسون را
گرفس بودند و" دوسفففففففسش" درزندان بوی گزارش داده بود ،افشفففففففه کند .واین آقه
همچنین ازافشفففففهی نهم افرادی ک از(م دولت ب س ههرات سهریخ  )25جوزای
سففففففففهل  ) 1348خبرداشفففففففسنففد ،نیزخودداری می کنففد واین مففل خودرابط ف ب ف
افکهروخصفففففف ت اوورسونیسففففففسی وی دارد .واینک آقهی" ه.م" فعهلیس هی مبهرزاسی
جریهن دموکراسیک نوین را ک سوسط " سهزمهن جوانهن مسرقی" رهبری میشد«،
جنبش خودبخودی» می خواند ب(ث دی ری اسفففت ک درجهیش ،درنقد وبررسفففی
مسففففر مسذکره فوق ب آن ورداخس ام وکسففففهنی ک القمندهسففففسند می سوانند آنرا
دروی سهیت " ویهم آزادی" مطهلع کنند.
درصففف (  )33این سفففند چنین می خوانیم ":اکنون ببینیم جریهن " شفففع جهوید"
س(ت رهبری"  -ج-م" به آن نی گرا ری واوورسونیسففففففم خهصففففففش نسففففففبت ب
جنبش هی کهرگری کشورچ برخوردی داشت ودروهیهن بمبهرزۀ مخ ی و نی آن
می وردازیم .دراوایل انسشفففففففهرجریده بود ک کهرگران فهبریک جن ک ،بخهطر
یکسفففففف سفففففف خواسففففففس هی خود مثل ازدیهد دسففففففت مزد ،وسففففففی نق ی ،غذا ،لبه
کهروکههش سفففففه هت کهردسفففففت ب ا سصفففففه زدند .به موجودیت چندین کهرگر"
شفففع ای" درکهرخهن  ،جریهن" شفففع جهوید" مورد سهرید قری اکثریت کهرگران
بود " .رهبری" بهم(ول کردن نقش سفففففففخنرا نهن ه م آ نهن را دربسففففففففت نی
گردانید .ب این هم اکس ه نشففففففده ودر(هلیک ا سصففففففه درداخل کهرخهن بشففففففکل
مسن ه ادام داشفففت "،رهبران" سمهم ویروان جریهن را از ووهنسون ومکهس جمع
نموده بشکل م ههره بسوی کهرخهن گسیل کرد .بدسسورآنهن رفقهی کهرگروابسس
بجریهن ،سهیرکهرگران کهرخهن رانیزبرای م ههره به "شع ای" هه بیرون کشید
وبدینسرسی س(ت هدایت" رهبران" جریهن همراه به کهرگران جن ک زیر نوان
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ویونففد یففهفسن بففه سوده کففهرگرک چنففدین روزبم ففههرات وسفففففففخنرانی ففه ورداخسنففد.
بدینصورت" رهبری" م رجریهن مشخ " شع جهوید" را برا سصه گذاشت.
به آنک برخی از خواسففففس هی صففففن ی کهرگران وذیرفس شففففد ولی گویی به سن دادن
واکس ه ب آن خواسفففففففس ه ،غرور" رهبری" وهمهل میشفففففففد .این بود ک به افزودن
خواسفففس هی مهنند اس(هدی کهرگران ،قهنونی سفففهخسن ا سصفففه وسج یل رسفففمی مهه
می ،بدون درن رداشففت آگههی ،آمهدگی ومر( مبهرزاسی کهرگران ا سصففه را
از(هل طبیعی واقسصففففهدی خهرج وب ا سصففففه سففففیهسففففی بدل کردند .درجریهن
ا سصففه سقریبه ت سمهم کهرگران" شففع ای" ک نقش سففخنرانی را داشففسند ،شففنهخس
شدند.طره آن خواسس هی سیهسی ،شرکت مسسقیم و نی" شع جهوید" وبرخورد
مهجراجویهن وسففی ای شففد ک دولت ا سصففه مذکوررا سففرکو کند .درنسیج
فدۀ زیفهدی ازکفهرگران فعفهل بزنفدان افسیفده وا سصففففففففه مواجف بشفففففففکسففففففففت
دوامدارگردید .جریهن شع جهوید سه وهیهن دی رقهدرنشد نقش ون وذی درکهرخهن
داشس بهشد .درا سصه  1351رویزیونیسس ه برا(سی سوانسسند کهرگران جن ک
را ج ت برآوردن خواسس هیشهن بطرف شوری ببرند".
صفففففففرفن رازدی رمواردان(رافی رهبری «گروه انقالبی»....؛همین وراگراف
ن روموضفففع اکونومیسفففسی اوورسونیسفففسی) آن هرایکبهردی رب ثبوت می رسفففهند.
در(هلیک رهبری " ج م" بهدرک انجهم و ی مبهرزاسی اش سعی داشس سه
بهآگههی دادن ب کهرگران کهرخهنجهت جن ک ،جنبش خود بخودی آن هراسففففففمت
و سوی مسرقی وانقالبی بخ شیده وآن ه خوا سس هی سیه سی شهنرا نیزدربرابردولت
مطره کنند وکهرگران نیزهمزمهن به طره خواسففففس هی قب ی شففففهن  ،خواسففففس هی
صن ی جدیدی ازجم (ق داشسن اس(هدی  ،قهنونی سهخسن ا س صهبهت ورسمیت
دادن ب سج یل ازاول مهه می ) راک ازجم (قوق طبیعی کهرگران بشففمهرمیرود
دربرابردولت قرارداده وب ا سصه شهن ج ت س(قق خواسس هی شهن ادام داده
وبف سفففففففخنرانی ففهی ا ضففففففففهی جریففهن دموکراسیففک نوین گوش دادنففد .ازج سی
موجودیت چند سن کهرگر" شففع ای" دربین کهرگران کهرخهن جن ک نشففهن می
دهد ک اندیشففف ههی دموکراسفففی نوین درسفففطی ابسداری وم(دود دربین کهرگران
کهرخهنجهت جن ک ن وذکرده است.چنهنک کهرگران (هضرمی شوندک همزمهن
بففهادامف ا سصففففففففه درداخففل کففهرخففهنف جن ففک بخش دی ری ازآن ففهبف جریففهن
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س ههرات س(ت رهبری جریهن دموکراسیک نوین ویوسفففففففس وب سفففففففخنرانی هی
رهبری جریهن دموکراسیک نوین برای چندروزگوش فراداده وروی خواسفففففففس ه
ومطهلبهت بر(ق شفففففهن وهفشفففففهری کردند.برخالف ن روموضفففففع اوورسونیسفففففسی
رهبری« گروه انقالبی»...این کهرازجم و هیف هم کمونیسس هی انقالبی است
ک دربین کهرگران فعهلیت مبهرزاسی انجهم داده وکهرگران را ب سضففففففهد آشففففففسی
نهوذیری ک بین آن ه وکهرفرمهیهن وطبقهت (هکم ارسجه ی دولت) وجود دارد،
آگففهه سفففففففففهزنففد وجنففهه انقالبی رهبری" ج م"درموردچنین مففل کرد .ولی
داکسرفیض ک ب جنهه اوورسونیسففففسی" ج م" سع ق داشففففت این مبهرزه مسرقی
رهبری" ج م" را «(رکسی مهجراجویهن » می خواند .بوضفففففوه مال( می
شففففففودک داکسرفیض به اد هی «م -ل -ا» و ضففففففویت در" ج م" و" ج د ن"
از سیه سی شدن کهرگران ب شدت هرا دا شس وبدین سب رهبری " ج م"
رامورد (م قرارداده ک سالش می کرده است سه ب کهرگران آگههی سیهسی داده
وسففطی خواسففس هی اقسصففهدی آن هرا ب سففطی خواسففس هی سففیهسففی ارسقهدهد .رفیق
لنین دراین بهره می گوید ":آگا ی سوسیال دموکراتیک درکارگران اصوالً نمی
توانستتتتت وجود دابتتتتته بابتتتتد .این آگا ی را فقط ازخارج ممکن بود وارد کرد.
تاریخ تمام ک بور ا گوا ی می د د که طبقه ای کارگرباقوای خود منح صراً می
تواند آگا ی تردیونیونیستتتتتی(*) حاصتتتتل نمایدن یعنی ادتقاد حاصتتتتل کند که باید
تبتتتتتتتکیل اتحادیه بد دنبررتتتتتتتتد کارفرمایان مبارزه کند ودولت را مجبوربه
صتتتتتتتتدورقوانینی بنمتتایتتد کتته برای کتتارگران الزم استتتتتتتتت و یره.ولی آموزش
سو سیالی سم ازآن ت وریهای فلسفین تاریخی واقتصادی ن بوونمایافته ا ست که
نمایندگان دانبورطبقات دارا وروبنفکران تتبع نموده اند .خودمارکس وانگلس
موجدین سوسیالیسم دلمی معاصرنیزازلحاظ موقعیت اجتمادی خود درزمره ای
روبتتتتتتتنفکران بور وازی بودند -*[.تر دیونیونیستتتتتتم ن نانکه بعرتتتتتتی ا گمان می کنندن
بهی وجه ناستتتخ ونافی رگونه "ستتتیاستتتت"نیستتتت .تردیونیون ا میبتتته تادرجه ای معینی تبلیغات
ستتتتتیاستتتتتی ومبارزه ای ستتتتتیاستتتتتی( لیکن نه مبارزه ای ستتتتتوستتتتتیال دموکراتیک) نموده اند( ه باید
کرد؟)].".

همچنین درنزد داکسرفیض ویهرانش( ،ک شفففففففدن م رجریهن دموکراسیک نوین
برجنبش طبق کهرگر« مهجراجوری» م(سفففففففو می شفففففففودک این ن ربی هن ی
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داکسرفیض را ازمهرکسففففیسففففم -لنینیسففففم -اندیشفففف مهروسسفففف دون آشففففکهرمیسففففهزد.
داکسرفیض رهبری" ج م" راموردسفففرزنش قرارمی دهد ک فعهلیت سفففیهسفففی
آن ه مبنی برآگههی دادن ب کهرگران و"طره خواسس هی سیهسی وشرکت مسسقیم
شفففففففع جهوید درا سصفففففففه کهرگران"ب ون نی موج گردیدک دولت آن
ا سصه راسرکو کرده وسعدادی ازکهرگران را زندانی کند .مال( میشودک
رهبری«گروه انقالبی»...بهاد هی دروغین کمونیسفففت بودن ،طرفدارسن ه مبهرزه
اقسصهدی کهرگران بوده ون رداردک رهبری " ج م" نبهیدکهرگران را ب طره
خواسفففففففس هی" سفففففففیهسفففففففی"شفففففففهن سرغی کرده ودرج ت ارسقهی سفففففففطی آگههی
ایدرولو یک -سفیهسفی آن هفعهلیت می کرد وکهرگران نیزنبهیداقدام ب چنین مبهرزه
ای کرده وب همهن خواسففففس هی اقسصففففهدی ورفههی اولی ای شففففهن اکس همیکردند؛
زیرااین مل آن ه موج نهرضففهری وخشففم طبقهت (هکم دولت) شففده وا سصففه
کهرگران راسففففرکو کردند .رفیق لنین می گوید ":تکامل خودبخودی نهرتتتتت
کارگری درست منجربه تبعیت این نهرت ازاید ولو ی بور وازی می بود....
ازاینرووظیفه ای ما یعنی وظیفه ای سوسیال دموکراسی دبارت ازمبارزه دلیه
جریان خودبخودی استتتتت ودبارت ازآنستتتتت که نهرتتتتت کارگری را ازاین تمایل
خودبخودی تردیونیونیستتتتم که خودرا زیربال وپربور وازی می کبتتتتاند منحرف
سازیم وآنرا زیربال وپرسوسیال دموکراسی انقالبی بکبیم( ه باید کرد؟)".
خواسففففت طبقهت (هکم ارسجه ی درهم کشففففورهه هم همین اسففففت ک کهرگران
وسفففهیرز(مسکشفففهن خواسفففس هی م(دود اقسصفففهدی و"رفههی" شفففهن را آن م بدون
اصففففففرارروی آن خواسففففففس هدربرابرطبقهت (هکم قرارداده وازطره خواسففففففس هی
سفففففیهسفففففی چ ک ازبرخی خواسفففففس هی صفففففن ی شفففففهن ازجم سشفففففکیل اس(هدی )
نیزورهیزکنند.درطول سهریخ جنبش کمونیسففففففسی بین الم ی وجنبشفففففف هی کهرگری
انواب رویزیونیزم واشففکهل اوورسونیسففم درج ت اغوای طبق کهرگروسففهیرطبقهت
ز(مسکش درل دم ازدفهب از(قوق وخواسس هی آن هزده ومی زنند؛ لیکن در مل
آن هراازکس ف آگههی سففیهسففی وروی آوردن ب مبهرزه سففیهسففی ج ت رسففیدن ب
(قوق شففففففهن ویه اقدام ب مبهرزه طبقهسی ب شففففففیوه انقالبی منع کرده وآن هرادرنه
آگههی سفففففففیهسفففففففی وایدرولو یک ودردرمنجال رفورمیسفففففففم رهنمهری می کنند.
رویزیونیسففس هی « سففهزمهن رههری »...و« سففهزمهن انقالبی »..و« سففهمه» و«
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سففففففففهمه -ادام دهندگهن» ودی رهموهل ههی آن همن(یث نمهیندگهن بور وازی
کمورادوربورکرات خهصفففففسه ت طی وهنزده سفففففهل اخیربه قرارگرفسن زیرچسر(مهیسی
اسسعمهرواموریهلیسم وشرکت دردولت دست نشهنده وسب یغ وهرلمهنسهریزم ،کهرگران
وسففهیرز(مسکشففهن و روشففن کران مسع ق ب طبقهت خ ق ز(مسکش راب گمراهی
کشففهنده ومی کشففهنند .سففخن ویهن این گروه ههی اوورسونیسففسی ورویزیونیسففسی ک
ا(زا شففففهن راج ت فعهلیت قهنونی دردولت دسففففت نشففففهنده راجسففففسرکرده اند؛
ازص(ن وهرلمهن اسسعمهری وازطریق س ویزیون هورادیوههی خدمس ذاراموریهلیسم
وطبقففهت ارسجففه ی بففهسفففففففردادن شفففففففعففهرهففهی ب ففههرمسرقی ،سوده هففهی خ ق
وروشن کران نهآگهه رافری داده وب گمراهی می کشهنند .رفیق لنین دراین مورد
می گویففد ":رگونتته ستتتتتتترفرودآوردن درمقتتابتتل جنبش خود بخودی کتتارگرین
رگونه کو ک کردن نقش "دنصتتتترآگاه" یعنی نقش ستتتتوستتتتیال دموکراستتتتین
دردین حال معنایش ادم ازاینکه کو ک کننده بخوا د یا نخوا د -تقویت نفوذ
اید ولو ی بور وازی درکارگران است( ه باید کرد؟) ".
گروه هه وا(زا ر ویزیونیسففففففسی ن رب مههیت بور واری وضففففففدانقالبی شففففففهن
درهم (هالت سعی می کنند سهازسیهسی شدن جنبش طبق کهرگروسهیرز(مسکشهن
ج وگیری کنند .درطول سهریخ جنبش کمونیسفففففففسی بین الم ی چنین بوده ودرآینده
نیزخواهففد بود.این ازجم ف خواسففففففففت طبقففهت (ففهکم ارسجففه ی دولس ففه) درهم ف
ک شورههی ج هن است .درک شورههی سرمهی داری اموریهلیسسی ک اس(هدی ههی
کهرگری س(ت ن وذ ورهبری قشفففففراشفففففرافیت کهرگری ویه ا(زا وسفففففهزمهن هی
رویزیونیسسی ورفورمیسسی زیرنهم « ا(زا کمونیست ،سوسیهلیست ،کمونیست
کهرگری ،سفففففففوسفففففففیهل دموکرات وا(زا کهرگر»درج ت ج وگیری ازآگههی
سیهسی  -ایدرولو یک کهرگران وسیهسی شدن جنبش طبق کهرگرب شدت فعهلیت
کرده وهمواره آن هراب " مبهرزه اقسصفففففففهدی" وطره خواسفففففففس هی رفههی شفففففففهن
دربرابرطبق سفففرمهی دارودولس هسرغی می کنند .ب مین صفففورت درکشفففورههی
س(ت سففف ط اموریهلیسفففم ا(زا وسفففهزمهن هی رویزیونیسفففسی ورفورمیسفففسی چ
درداخل دولس ه وچ درخهرج دولس هبه سمهم نیروسفففففعی می کنند سه ازن وذ اندیشففففف
ههی انقالبی ورولسری م -ل -م) دربین کهرگران وروشفففن کران مردمی ج وگیری
کنند .اینک داکسرفیض می گوید :درا سصفففففففه سفففففففهل  1351رویزیونیسفففففففس هی
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«خ قی» ورچمی کهرگران کهرخهن جن ک رادرج ت برآورده شدن خواسس هی
شهن ب جهن « شورا» بردند؛ این نیزدرشرایطی بود ک ب اثرخرابکهری جنهه
ههی اوورسونیسففففسی درون " ج م" ازجم جنهه داکسرفیض ک درغیه رفیق
اکرم یهری " ج م" و" ج د ن"را دچهرب(ران کرده و ب ان(الل و وفرووهشی
کشففففففهنده بودند وزمین برای بهندههی رویزیونیسففففففت «خ قی» ورچمی وسشففففففکل
رویزیونیسسی دی ربنهم « گروه کهر» درجهمع آمهده گردید سه ب (مهیت جنه(ی
ازدولت ب سرکردگی داوود) دربین کهرگران کهرخهن هه ک اکثرات سوسط دولت
اداره می شففد)تن وذ کنند .واین نیزنهشففی ازخیهنت اوورسونیسففس ه ورویزیونیسففس هی
ج م"وجنبش
رهبری « گروه انقالبی »...ودی رهموفففهلففف هفففهی آن فففه بففف "
دموکراسیک نوین بود.
رهبری« گروه انقالبی »....درآخرصففف (  )33واول صففف (  )34چنین اد ه
می کند ":این شففففیوه برخورد"رهبری" من(صففففرب ا سصففففه کهرگران کهرخهن
جن ک نیسففففففت .شففففففیوه مل آن ه درسففففففهیرجنبشفففففف هی کهرگری مهنند س ههرات
وا سصفففففهبهت کهرخهن بوت آهو ،مطبع دولسی ،ریهسفففففت هواری م کی ،سفففففی وی
مرکزنیزهمهنطورمهجراجویهن  ،سففکسهریسففسی وفرصففت ط بهن بوده وبجهی ایجهد
ویوند فشففرده به کهرگران ،بین روشففن کران وکهرگران ش ف هف انداخس به ث یه
وسفففرخوردگی کهرگران وم یهسفففهخسن زمین برای سفففو اسفففس هده رویزیونیسفففس ه
وکندی وشفففففففکسفففففففت (رکت کهرگران گردیده اسفففففففت .مشفففففففی ای ک " رهبری"
دربرخورد ب جنبش هی کهرگری درویش گرفس بود ،ازبیخ وبن به اندیش مهروسس
دون وسجهر گرانب هی مهرکسففففیسففففت -لنینیسففففس هی دی رکشففففورهه مس هوت بود.
برخورد آنهن بجنبشففففففف هی کهرگری به دید انقالبی ،خدمت بخ ق ن ب ک به ا یدۀ
شففف رت ط بی ،چند صفففبه(ی سفففروصفففدا راه انداخسن وگوی سفففبقت را از(ری هن
رویزیونیست بردن صورت می رفت وبدینج ت نسوانست دسسآوردههی ارزشمند
ودیروهداشس بهشد".
رهبری « گروه انقالبی »....به سفففففففت « انقالبی گری» بهزهم ن(وه برخورد
رهبری " ج م" و" ج د ن" نسبت ب س ههرات وا سصهبهت کهرگران کهرخهن
هففهی فوق الففذکروفعففهلیففت مبففهرزاسی فعففهلین جریففهن دموکراسیففک نوین دربین
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کهرگران این کهرخهن ههرا« مهجراجویهن  ،سکسهریسسی وفرصت ط بهن » خوانده
ومورد (م قرارمی دهد .امه ازآنجهییک سقریبه ت هم اد هههی داکسرفیض دراین
زمین بی اسه وسوطر گران است  ،نمی سواند کوچکسرین سندی ازان(راف«
سففکسهریسففسی وغیره »....ارای کند .شففنیعسراینک فعهلیس هی مبهرزاسی " ج م"
و" ج د ن" رااز«دیدغیرانقالبی،ش رت ط بی ومسهبق به (ری هن رویزیونیست»
ارزیهبی میکند.اوالت :این ه اس همهت نه روا اسفففففت ک داکسرفیض ب رهبری" ج
م" خهصفففسه رفیق اکرم یهری واردمیکند.ثهنیهت :مههیت اوورسونیسفففسی همین سفففند«به
طرد اوورسونیزم »...ومواضفففففففع ون ریففف هفففه و م کردهفففه وخط مشفففففففی فففهی
اوورسونیسففففسی ورویزیونیسففففسی بعدی«گروه انقالبی »...و«سففففهزمهن رههری»...
بهرهه ب ثبوت رسففیده اسففت" ازاقدام ب کودسهی بهال(صففهر  )14اسففد سففهل 1358

،اس(هد بها(زا ارسجه ی اسففففففالمی ومبهرزه برای ویروزی جم وری اسففففففالمی
سهشفففففففرکت درکن ران "بن" وم رسهرید گذاشفففففففسن برس هجم ن همی اموریهلیسفففففففم
امریکهومس(دین آن در  7اکسوبر )2001واشففففغهل ن همی وب مسففففسعمره کشففففیدن
کشفففوروشفففرکت دردولت دسفففت نشفففهندهن هم این هثبوسی بوده وهسفففت برمههیت
رویزیونیسففففسی وضففففدانقالبی سشففففک هی س(ت رهبری داکسرفیض ویهرانش .این ه
سففعی می کنند سهسوج ویروان شففهن راازاوورسونیسففم ورویزیونیسففم وخیهنت شففهن
ب جنبش کمونیسففسی م-ل-م) وجنبش دموکراسیک نوین کشففورمن(رف سففهزند.این
شیوه برخوردازمشخصهت هم اوورسونیسس ه ورویزیونیسس هدرسراسرج هن است
ک برای اسفففففسسهرن رات وا مهل ضفففففدانقالبی وضفففففدمردمی شفففففهن یه ب س(ریف
وابسذال مهرکسیسم -لنینیسم ورداخس ویه ب ف(هشی ،جهسوسی ،افسرا وسوطر گری
ی کمونیسس هی انقالبی مسوسل می شوند .در(هلیک خط مشی رهبری " ج
م" درویوسفففف سن ب جریهن ا سصففففه کهرخهن جن ک ویه ا سصففففهبهت وس ههرات
کهرگران کهرخهن ههی بوت آهو ،مطبع دولسی ،ریهسففففت هواری م کی ،سففففی وی
مرکزوسففففففهیرمراکزکهرگری وا الم همبسففففففس ی بهآن ه ودادن رهنمودههی مسرقی
وانقالبی ب ج ت ارسقهی سففففففطی آگههی سففففففیهسففففففی کهرگران واینک کهرگران ب
برآورده شففدن چند خواسففت اقسصففهدی ورفههی م(دودشففهن بسففنده نکرده وطهل
(قوق (ق ای شففففففهن ازدولت شففففففده وخواسففففففس هی سففففففیهسففففففی شففففففهن رامطره
کنند،امردرسففت واصففولی بود .امه رهبری " ج م" و مدسه ت سففخنرانهنی ک این
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س ههرات هه وا سصفففففففهبهت رارهبری می کردند ازجنب ههی دربهره مضفففففففمون
برنهم سب ی غی وسرویجی " ج م" و" ج د ن"درچنین س ههرات هه وا سصففففففه
هه وجریهن ا سراضففهت وس ههرات سففهیرسوده ههی خ ق مشففکل داشففسند .وگههی
درهمهن برخورداول ب جریهن س ههرات هه خواسفففس هی مطرو( کهرگران س(ت
الشفففففففعهب طره مسفففففففهیل سروریکی ویچیده قرارمی گرفت .این مسفففففففر درن(وه
برخوردوشفیوه درطره مسففهیل درس ههرات گسففسرده اههلی"خیرخهن مین "درکهبل
بو ضوه مش ودبود .این ه ازجم اشسبهههت سهکسیکی رهبری" ج م" و"ج د ن"
بودند چیزی را ک رفیق لنین مرض بچ هن می نهمد) .ک این موضففوب درهمهن
زمففففهن مففوردانففسففقففففهدسففعففففدادزیففففهدی ازهففواداران جففنففبففش دمففوکففراسففیففففک نففویففن
وسففهیرروشففن کران مسرقی کشففورقرارگرفت.ازآنجهییک رویزیونیسففس ه سالش می
کنند سه به ل ه ی ب مسففهیل برخورد کرده وبه س ف سففط بهفی ودغ بهزی هی سففیهسففی
سوج را ازا مهل ضفففففدانقالبی وضفففففدمردمی وخیهنس هی شفففففهن ب جنبش انقالبی
ورولسری ومبففهرزات سوده هففهی خ ق من(رف سفففففففففهزنففد؛ داکسرفیض ویففهرانش
رهبری" ج م" را مس م می سفففففهزند ک بین کهرگران وروشفففففن کران شفففففکهف
ایجهدکرده وموج نهامیدی وسرخوردگی آن ه شده اند .در(هلیک اوورسونیسس هی
درون " ج م" و" ج د ن" ازجم ف جنففهه داکسرفیض ففهمففل مففده دران(الل
سفففففففهزمهن جوانهن مسرقی وفرووهشفففففففی جریهن دموکراسیک نوین بودند وب این
صففففورت بزرگسرین جنبش انقالبی مردمی راب رکود وب(ران کشففففهنده وهزاران
سن ازروشفففففففن کران مسرقی مردمی را د چهر یه وسفففففففرخوردگی کرد ند .ج نهه
اوورسونیسفففففففسی س(ففت رهبری داکسرفیض بففه سشفففففففکیففل «گروه انقالبی خ ق ففهی
افغهنسففففسهن» ک ن انقالبی بود ون هم ب خ ق هی افغهنسففففسهن سع ق داشففففت؛ ب ک
سشفففکل اوورسونیسفففسی ،بور واری (هف منهفع طبقهت ارسجه ی افغهنسفففسهن ودولت
ارسجه ی وضفففدانقالبی سفففوسفففیهل اموریهلیسفففم چین) واموریهلیسفففم بوده وهسفففت.
رهبری «گروه انقالبی »...و« سفففففهزمهن رههری »...به م کردن « م -ل –ا»
وبکهرگیری سرفندههی اوورسونیسفففسی و« انقالبی نمهری» ههی شفففیهدان صفففدههسن
ازروشفففففففن کران مسرقی هوادارجریفهن دموکراسیفک نوین راخفهینفهنف بف منجال
اوورسونیزم ورویزیونیسفففم کشفففهندند ک طی (دود چ هرده اخیردرهمین منجال
د ست ووه می زنند .اوورسونی سس هی« گروه انقالبی »...ص(بت از" ویوند ف شرده
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به کهرگران " دارند .این بهرت ب ل(ه شفففففففک ی منطقی وموج بن رمی رسفففففففد
وسن ه می سواند روشفففففن کران خرده بور وا ا(سفففففهسفففففهسی رااغوا کند .در(هلیک
ن رات ومواضففع رهبری « گروه انقالبی »...دربهره جنبش کهرگری افغهنسففسهن
مههیسه ت اوورسونیسفسی وضفد منهفع طبق کهرگربوده اسفت .ویوندفشفرده کمونی سس هی
انقالبی بهکهرگران وجنبش کهرگران ب ل(ه شفففففففکل وم(سوی انقالبی وورولسری
اسففففففففففت؛ زیراکمونیسفففففففس ففففهبخش ویش آهنففففگ طبقفففف کففففهرگرراسشفففففففکیففففل
میدهندوهرن روموضففففففع و م کردآن هبهید درج ت ویشففففففبرد امرانقال ورولسری
ومنهفع طبق ورولسهریه بهشد .ویش آهنگ درسکوین اوضهب انقالبی درجهمع نقش
م می را ای ه می کند.
درص ف (  )34چنین می خوانیم ":مه در(د درک خویش ازاندیش ف مهروسس ف دون
دربهره برخورد ب جنبشففففففف هی کهرگری معسقدیم ک  :س هوت مههوی کشفففففففورهه
وشففنهخت خصف ت یک کشففوردرواقع سعیین کننده نیروههی انقالبی ،سففمت مبهرزه
وسففففه( مب هرزه اسففففت .کهرگران درکشففففورههی سففففرمهی داری بنهبرخصفففف ت آن
کشفففففورهه نیروی مده وهدایت کننده انقالبند .درکشفففففورههی نیم فرودالی ونیم
مسفففففففسعمره نیروی مففده دهقففهنففهن وکففهرگران نیر وی هففدایففت کننففده میبففهشفففففففنففد.
ازاینروسفففمت وشفففیوه مبهرزه انقالبی ،برخورد وطرزکهردرمیهن کهرگران دراین
دونوب جوامع فرق میکند .بطورک ی درکشفففففففورههی سفففففففرمهی داری ورولسهریه
ازمبهرزات اقسصهدی ب سیهسی وازمبهرزات سیهسی ب ا سصهبهت هم هنی وسیع
وبهآلخره قیهم مسففففف (هن  ،بخهطرسصفففففرف قدرت سفففففیهسفففففی مبهدرت می ورزند.
درکشورههی نیم فرودالی ونیم مسسعمره برخالف سضهداسهسی بوسی دهقهنهن
س(فففت رهبری ورولسفففهریفففه (فففل می گردد .نقش ورولسفففهریفففه دراین کشفففففففورهفففه
درا سصهبهت صن ی ،اقسصهدی الوه برسشکل شهن درمس(د شدن آن ه به دهقهنهن
نیزکس اهمیت میکند.
داکسرفیض دراین وراگراف بشکل همیهن ومب م از" س هوت مههوی کشورهه" و"
شففنهخت خص ف ت یک کشففور"صفف(بت مینمهیدک در(هلیک جوامع طبقهسی براسففه
موقعیت اقسصففففففهدی -اجسمه ی طبقهت بنهشففففففده اند .بعبهرت دی ربهسففففففهخسهرههی
اقسصفففهدی اجسمه ی مخس ف .س( یل ازموقعیت اقسصفففهدی اجسمه ی طبقهت مخس ف
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جهمع  ،س( یل سضفففففهدههی طبقهسی ،سعیین سضفففففهدههی اصففففف ی ومشفففففخ کردن
سضهداسهسی وسضهد مده جهمع ازمسهیل م م برای کمونیسس ه وورولسهریه است
سهازاین طریق صفففففف دشفففففمنهن خ ق ودوسفففففسهن خ ق رامشفففففخ کرده ومبهرزه
طبقهسی انقالبی رادرج ت (ل سضهد مده واسهسی وسهیرسضهدههی طبقهسی اص ی
وسضفففهد م ی اموریهلیسفففسی ج ت سفففرن ونی طبقهت ارسجه ی داخ ی واموریهلیسفففم
خهرجی (ل س ضهد ههی طبقهسی وم ی) وویروزی انقال ک شور سهزمهن داده وب
ویش برند .وروسفففف انقال درکشففففورههی نیم مسففففسعمره ونیم فرودالی ویه نیم
فرودالی ومسففسعمره مهنند افغهنسففسهن کنونی ک کشففوری مسففسعمره ونیم فرودالی
اسففففت) ،انقال م ی -دموکراسیک انقال دموکراسیک نوین)اسففففت ک ازطریق
جنگ انقالبی خ ق ،جنگ سوده ای طوالنی وراه م(هصره ش رهه ازطریق دههت
ب ویروزی رسففففففیده وبه سهسففففففی دیکسهسوری دموکراسیک خ ق وسشففففففکیل دولت
دموکراسیک خ ق س(ت رهبری طبق ورولسهریه وویروزی انقال سففففوسففففیهلیسففففسی
وسففهخسمهن سففوسففیهلیسففم ورسففیدن ب جهمع بدون طبق کمونیسففم)س(قق می یهبد.
انقال درکشففورههی سففرمهی داری اموریهلیسففسی انقال سففوسففیهلیسففسی اسففت ک
ازطریق قیهم مس (هن کهرگران درش رهه وادام جنگ انقالبی خ ق سه سرن ونی
ن هم سرمهی داری واموریهلی سم وایجهد ن هم سو سیهلی سسی وبرقراری دیکسهسووی
ورولسهریه وسهخسمهن سوسیهلیسم سه رسیدن ب جهمع کمونیسسی س(قق می یهبد .امه
برخالف دیفففدگفففهه اوورسونیسفففففففسی داکسرفیض ویفففهرانش،کمونیسفففففففس فففهی انقالبی
درکشفففورههی سفففرمهی داری درویشفففبردامرمبهرزه طبقهسی ،مبهرزه رااز" مبهرزه
اقسصهدی ب مبهرزه سیهسی" شروب نکرده؛ ب ک مبهرزه سیهسی ایدرولو یک را
درج ت ارسقهی سفففففففطی اگههی سفففففففیهسفففففففی ایدرولو یک کهرگران آغهزمی کنند.
زیرامبهرزه اقسصفففففففهدی را کهرگران ب ابسکهرخود انجهم می دهند .کمونیسفففففففس ه
بنهبرو هیف سهریخی شففففهن ازابسدابهیدبه انسقهل اندیشفففف ههی انقالبی م -ل -م) ب
کهرگران وشنهسهندن دشمنهن طبقهسی آن هومسر سرن ونی ن هم (هکم را برای
آن ه مطره کنند .ب مین صفورت درکشفورههی نیم فرودال ونیم مسفسعمره ونیم
فرودالی ومسفففففففسعمره ازطریق سب یغهت سفففففففیهسفففففففی ایدرولو یک دربین کهرگران
و سهیرطبقهت واق شهرز(مسکش،د شمنهن طبقهسی وم ی خ ق را برای آن ه م شخ
کرده وهدف اسفففهسفففی انقال  ،سفففرن ونی ن هم فرودال کمورادوری وطرد سففف ط
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اموریهلیسفففففم را من(یث فهزاول انقال انقال دموکراسیک نوین)برای آن ه مطره
کنند .اگردرکشفففورههی نیم فرودال ونیم مسفففسعمره دهقهنهن نیروی مده انقال
را سشفففففکیل می دهند؛این بدین م وم نیسفففففت ک مبهرزه دربین کهرگران وارسقهی
سففطی آگههی سففیهسففی شففهن ازاهمیت الزم برخوردارنیسففت .ویه اینک کمونیسففس ه
مهنند اکونومیسفففففففس هی «گروه انقالبی»...و«سفففففففهزمهن رههری »...از" مبهرزه
اقسصففهدی ب مبهرزه سففیهسففی مبهدرت کنند" .سب یغهت سففیهسففی ایدرولو یک دربین
کفففهرگران وسفففففففففهیرسوده هفففهی خ ق ز(مسکش وسفففففففففهزمفففهنفففدهی آن فففهازجفففهنففف
کمونیسس هازاهمیت (یهسی وی ه برخورداراست .درصورسیک امکهن فعهلیت نی
برای کمونیسففففففس همیسففففففربهشففففففد بهید درج ت سب یغ وسرویج اندیشفففففف ههی انقالبی
ورولسری وگسفففففففسرش ن وذ(ز انقالبی ورولسری دربین سوده هففففهی خ ق ا م
ازکهرگران ،دهقهنهن وخرده بور وازی) وبسفففففففیج وسفففففففهزمهندهی آن ه درج ت
گسفففففففسرش وهی سوده ای (ز مجدان فعهلیت کنند .البس به ویوند دادن فعهلیس هی
نی بفه فعفهلیس فهی غیر نی ور فهیفت جفدی اصففففففففل مخ یکفهری و( کفدر هه
وسشفففففکیالت (ز ازگزند (م دشفففففمنهن طبقهسی وم ی .این موضفففففوب خهصفففففسه ت
درشففرایط اسففسبدادوو(شففت ارسجهب (هکم وشففرایط اشففغهل واسففسعمهرکشففورسوسففط
ام وریهلیسففففم ن هیت ضففففروری اسففففت( .ز کمونیسففففت من(یث ویش آهنگ طبق
کهرگر ،م بهرزات سففففففففهیرطب قهت خ ق ازجم ده قه نهن فقیروبیزمین و کهرگران
فال(سی من(یث مده سرین مس(دین ورولسهریه درمر( انقال دموکراسیک نوین)
را ی دشفففففففمنهن طبقهسی وم ی رهبری می کند .ولی داکسرفیض بسفففففففیهرسفففففففهده
ان هران اسففففسراسی ی ویروزی انقال دموکراسیک نوین را«(ل سضففففهد اسففففهسففففی
بوسفففففففی ای دهقهنهن س(ت رهبری ورولسهریه» سعریف می نمهید.هرقدرفعهلیت
بیشفففسری بوسفففی ای کمونیسفففس ه ی انقالبی درسب یع وسرویج اندیشففف ههی انقالبی
ورولسری دربین طبق کهرگرصففففففورت گیردسففففففطی آگههی انقالبی کهرگران ارسقه
یهفس ووهی سوده ای (ز کمونیسففت نیرومند می شففود .فعهلیت کمونیسففس ه دربین
کهرگران وسب یغ وسرویج اندیشففففففف ههی انقالبی ورولسری دربین آن هوجذ سعداد
بیشفففففففسرکهرگران انقالبی وآگهه ب (ز  ،سفففففففسهد انقالبی ورولسهریه ب ل(ه کی ی
وکمی نیرومند شده وازاسس(کهم بیشسری برخوردارمی گردد.واین رص مبهرزه
همزمهن به ویشبرد مبهرزه مس (هن درروسسههه یکی ازو هیف مده کمونیسس هی
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انقالبی اسففت .دم سوج ب این موضففوب م م خهصففسه ت درکشففورههی نیم فرودالی
ونیم مسفففسعمره ومسفففسعمره،زمین را برای ورود سعداد زیهدی ازروشفففن کران "
انقالبی" به خصفففهیل قشفففری مشفففخ شفففهن ب (ز کمونیسفففت مسفففه د خواهد
سفففففففففهخفففت .سجفففهر مثبفففت ومن ی ورولسفففهریفففهی انقالبی طی (فففدود یفففک قرن
اخیردرکشففففففورههی مخس ف ج هن بوضففففففوه نشففففففهن می دهد ک اکثریت بزرگی
ازروشفففففن کران سه(دی وسهزمهنی انقالبی هسفففففسند .شفففففکسفففففت انقالب هی ورولسری
وسففففرن ونی ن هم ههی سففففوسففففیهلیسففففسی وان دام دیکسهسوری ههی ورولسهریهدرچند
کشففففورج هن منجم درروسففففی وچین وآلبهنی) درقرن بیسففففسم مدسه ت بوسففففی ای
روشففففففن کران مد ی«کمونیسففففففم» رویزیونیسففففففس هی درون ا(زا کمونیسفففففت
درقفففدرت مفففهننفففد دارودسفففففففسففف هفففهی مرسفففدخروشفففففففچف،دینفففگ سفففففففیفففهرووینفففگ
وانورخوج )صورت گرفت .این ه درلجنزارانواب رویزیونیسم فروغ طیده ونسبت
ب ایدرولو ی وسففیهسففت انقالبی ورولسهریه وسداوم انقال وسففهخسمهن سففوسففیهلیسففم
ورسففففیدن ب جهمع بدون طبق کمونیسففففم)بی ایمهن شففففده وراه سففففرمهی داری را
برگزیدند.همچنین طی بیش ازیک قرن همین قمهش «روشن کران» درکشورههی
مخس ف ج هن بهان(رافهت اوورسونیسسی ورویزیونیسسی وسس یم ط بی طبقهسی وم ی
ده هه (ز وسففففهزمهن انقالبی ورولسری را ب فسففففهدکشففففهنده ودرورس هه اشففففکهل
اوورسونیسفففففم وانواب رویزیونیسفففففم وضفففففدانقال قرارداده و(هصفففففل ده هه سفففففهل
مبهرزات انقالبی خونبهرورولسهریه وسفففففففهیرسوده ههی خ ق ز(مسکش رادرچندین
کشفففورج هن ب شفففکسفففت کشفففهنده اند.داکسرفیض دراین وراگراف درل از"نقش
رهبری ورولسهریه و(زبش بردهقهنهن در(ل سضففهداسففهسففی جهمع " صفف(بت دارد؛
لیکن در مل نقش ورولسهریه رادرکشفففففففورههی نیم فرودالی ونیم مسفففففففسعمره ب
"ا سصفففهبهت صفففن ی ،اقسصفففهدی"م(دود می کند ک اکونومیسفففم اوورسونیسفففم) وی
راثهبت می سهزد .وبقول رفیق لنین ":بندگی ودبودیت درقبال حرکت خودبخودی
کارگران " می بهشد.
درهمین ص (  )34می خوانیم ":یک سشکل مهرکسیست لنینیسسی بخهطرویوند
دادن جنبش کهرگری به جنبش ده قه نهن مد سه ت درجر یهن م بهرزات ا سصففففففففهبی
کهرگران به فعهلین آن ه آشنه شده ودرج ت آگههی اصولی و میقسرشهن میکوشند،
وازاینطریق دریک سطی هلی ،درروسسههه بهدهقهنهن درآمیخس ودرمسیرانقال
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رهسوهرمی گردند .ولی هم این ویش شرط ه ومقدمهت مسسقیمه ت وابسس است ب
ویروزی مبفهرزات اقسصففففففففهدی وصفففففففن ی درم(فل هفهی کفهر .بف بفهره دی ر به
برخوردههی دقیق وسففففنجیده بجنبشفففف هی کهرگری ورهبری درسففففت آن ه مسفففف مه ت
میسوان بس(میل خواسففففففس هی ازآن بردولت ،موفقیت ههی بدسففففففت آورده ،سففففففطی
مبهرزه را بهالبرده وکهرگران آگهه ومصفففففمم را بسفففففوی رصففففف اصففففف ی انقال
رهنمون شد".
رهبری« گروه انقالبی »...بففه شفففففففیففهدی سفففففففعی می کنففد سففه بففه ورگوری وجم ف
وردازی ففهی بی م(سوی و ب ف ففههر "منطقی"ویروان وهواداران نففهآگففهه خود را
اغواکند .مسن فوق این موضفففوب رابوضفففوه یهن می سفففهزد .داکسرفیض درمسن
فوق از« سشفففکل مهرکسفففیسفففت لنینسفففسی ،ویوند جنبش کهرگری به جنبش دهقهنهن
درسفففففففطی فففهلی وآمیزش کفففهرگران بفففهدهقفففهنفففهن درروسفففففففسفففههفففه وقرارگرفسن
درمسفففففففیرانقال »صففففففف( بت مین مه ید؛ ولی درن ه یت ه م این ه را ب «ویروزی
مبهرزات اقسصفففهدی وصفففن ی درم(ل ههی کهرکهرگران» مشفففروط ووابسفففس می
سهزد ک درمههیت اکونومیسسی اوورسونیسم )/است .مسن فوق ب شیوه هه واشکهل
مخس ف ن روموضففع هم اوورسونیسففس ه ورویزیونیسففس ه دربرخورد ب جنبش ف هی
کفففهرگری اسفففففففففت کففف و ی ففف اصففففففف ی آن فففهراسرغیففف کفففهرگران بففف "مبفففهرزه
اقسصفففففففهدی"وطره خواسفففففففس هی اقسصفففففففهدی ورفههی دربرابرسفففففففرمهی داران
ودولس هسشففکیل میدهدوهرچ بیشففسرسالش میکنندسه ازآگههی سففیهسففی انقالبی طبق
کهرگرج وگیری کنند.چنهنچ رویزیونیسس هی « گروه انقالبی »...از« ویروزی»
مبهرزات اقسصفهدی وصفن ی کهرگران صف(بت داشفس وکمسرین اشفهره ای ب سب یغ
وسرویج اندیشففففففف ههی انقالبی ورولسری دربین کهرگران ندارند ک بهید نداشفففففففس
بهشففند.واین گون ن رات بههر بهرت وردازی ک بیهن شففود درمههیت زانوزدن
دربرابرجنبش خودبخودی کهرگران بوده ومنجال اوورسونیسففففففم ورویزیونیسففففففم
اسففففففففت.ازج ت دی راین خواسففففففففت طب قهت سفففففففر مه ی دارودولس هی ارس جه ی
وضفففدمردمی درافغهنسفففسهن ودرسفففراسفففرج هن اسفففت ک ا(زا وسفففهزمهن ههی
رویزیونیسففففسی دربرآورده شففففدن اهداف و ید سففففرمهی داری ج هنی واموریهلیسففففم
وسفففففففففففهیففففرطففففبففففقففففهت ارسففففجففففه ففففی قففففراردارنففففد.وطففففی یففففک ونففففیففففم دهفففف
آخررویزیونیسففس هی«سففهزمهن رههری ( -ز همبسففس ی افغهنسففسهن» و«سففهزمهن
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انقالبی»«،سففففهمه» و«سففففهمه-ادام دهندگهن» و« سففففوسففففیهلیسففففس هی کهرگری»
وسففففففففففهیفففرگفففروه هففففهی رویفففزیفففونفففیسففففففففففسفففی واوفففورسفففونفففیسففففففففففسفففی بففففهانفففواب
سرفندههوشیهدی هو وام ریبی ه وبهبکهرگیری اصطال(هت وشعهرههی ب ههرمسرقی
ومواردی هم به سو اسس هده ازنهم جنبش دموکراسیک نوین شع جهوید) نس هی
جوان ازروشفففففففن کران مسرقی مردمی وسوده ههی خ ق نهآگهه را اغواکرده ومی
کنند.
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فصل دوم
رهبری « گروه انقالبی »...درص (  )35این سند می نویسد ....":کمونیسس ه
یک (رکت درسطی دموکراسیک ودربرگیرنده سوده ههی کثیری را به مشی م -ل
خویش وبدون آنک م رونشهن جریهن یه سهزمهن مشخصی را برویشهنی آن بکوبد
میسوانند مسفففففففر (قهنیت را درمورد سومین نموده وآنراقری ویروزی سفففففففهزند".
رهبری" ک درمورد خواسففس هی ا سصففهبهت همیشفف زیهده روی کرده ومصففران
م رجریهن را برویشفففهنی ا سصفففهبهت میزد ،درآخرجزآنک نهکهمی وافسفففردگی را
نصی ا سصهبهت سهزد ،کهری ازخود بهقی نمی گذاشت".
داکسرفیض ویهرانش ن ردارند ک " ج م" ب شفففففففرکت درجریهن ا سصفففففففهب ه
وس ههراس هی سوده ههی خ ق ا م ازکهرگران وسففهیرز(مسکشففهن نبهیدازنهم جریهن
دموکراسیک نوین اسفففففففس هده می کرد .در(هلیک رهبری" ج م " من(یث یک
سفففففففهزمهن انقالبی ورولسری م -ل -ا) ک دروروسففففففف انقال دموکراسیک نوین
قرارداشفففففففت وهم برطبق و هیف انقالبی اش ازطریق جریهن دموکراسیک نوین
در(رکس هی ا سراضفففی وس ههراس ه وا سصفففهب هی کهرگران وسفففهیرز(مسکشفففهن
شففرکت کرده ودرسففمت وسففودادن جنبش ف هی خودجوش کهرگران وارسقهی سففطی
آگههی سففیهسففی انقالبی آن ه مبهرزه می کرد.کمونیسففس ه نبهید ایدرولو ی وسففیهسففت
واسفففففففسراسی ی واهداف خودراازسوده ههی خ ق ون هن کنند وازجهن دی رن رات
ومواضففففف ع ا ضفففففه وفعهلین " ج م" معرف هویت سفففففیهسفففففی ایدرولو یک آن ه
درجهمع بوده وممکن نبود ک نقش فعهلیت مبهرزاسی آن ه درآن جنبش مسبهرزنمی
گردیدک م راینک " ج م" وجریهن دموکراسیک نوین درآن (رکس ه شفففففففرکت
نکرده وجنبش هی خودبخودی کهرگران وسهیرز(مسکشهن راب(هل شهن رهه کرده
سهکهرگران به طره چند مورد خواسفففففت اقسصفففففهدی دربرابردولت ک درآن وقت
مهلک آن کهرخهن هه بود) اکس ه کنند .درآن صففففورت آن جنبشفففف هی ا سراضففففی
وس ههراس ه وا سصففففففففهب هی کهرگران س(ت رهبری رویزیونیسفففففففس هی«خ قی»
ورچمی قرارگرفس وبرطبق خط رویزیونیسففففسی خودشففففهن ومشففففی اوورسونیسففففسی
د اکسرفیض کهرگران راسشفففففویق می کردند ک به طره چند خواسفففففت اقسصفففففهدی
ورفههی بسففففنده کرده وازطره خواسففففس هی سففففیهسففففی دربرابردولت ویه کهرخهن
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داران اجسنه کنند.در(هلیک من وراصففففف ی جنهه انقالبی رهبری " ج م" این
بود سهکهرگران را بروهفشفففففففهری روی خواسفففففففس هی مطرو( آن ه سرغی نموده
وخواسفففففس هی سفففففیهسفففففی خودرادربرابرطبقهت (هکم ارسجه ی دولت) نیزمطره
نمهیند .موضو ی ک داکسرفیض ویهرانش ،من(یث یکی ازجنه( هی اوورسونیسسی
درون " ج م" سففففففخت ب آن مخهلف بوده اند .بهین بهرت ک نمی خواسففففففسند
جنبش ف هی کهرگران سففمت وسففوی سففیهسففی ووج انقالبی ورولسری ویداکند .ب مین
ت اسففففففت ک داکسرفیض جنهه انقالبی رهبری" ج م" را مورد سففففففرزنش
قرارمی دهد ک " زیهده روی کرده وم رجریهن دموکراسیک نوین رابرویشفففففهنی
ا سصفففففففهبهت وس ههرات کهرگران زده" اسفففففففت .این خواسفففففففت وهدف اشفففففففکهل
اوورسونیسفففففففس ه وانواب رویزیونیسفففففففس ه اسفففففففت سه جنبش طبق کهرگراز(د طره
خوا سس هی اقس صهدی ورفههی د سسمزد بی شسر ،سه هت کهرکمسرو شرایط ب سرکهر)
دربرابرطبق سففففرمهی دارودولس هفراسرنرودواین هسالش می کنند سه طبق کهرگررا
به بور وازی ب سفففففهزش رسفففففهنده وازمسفففففیرمبهرزه سفففففیهسفففففی انقالبی من(رف
سففهزند.کهری ک قشففراریسففطوکراسففی اشففرافیت) کهرگری درر اس(هدی ههی
کهرگری ک سوسفففففط طبق سفففففرمهی دارسطمیع شفففففده اسفففففت وا(زا بهصفففففطاله
کهرگر«،ا(زا سو سیهلی ست» ودی را(زا رفورمی سسی درک شورههی سرمهی
داری اموریهلیسفففففففسی ودردی رکشفففففففورههی ج هن انجهم داده وطبق کهرگرراب
گمراهی کشففففهنده ومی کشففففهنند .وبرخالف ایده ون ررهبری« گروه انقالبی»...
و ی اصففففففف ی کمونیسفففففففس ه درفعهلیت سفففففففیهسفففففففی دربین کهرگران ویهشفففففففرکت
درس ههراس ه وا سصففهب هی آن ه ،آموزش سففیهسففی انقالبی طبق کهرگراسففت.همین
رصفففف مبهرزه طبقهسی انقالبی اسففففت ک طبق کهرگربه کسفففف آگههی سففففیهسففففی
طبقهسی ب نقش ورسفففففهلت سهریخی اش درنجهت خودش وسفففففهیرطبقهت ز(مسکش
ازسففف ط طبقهت (هکم ارسجه ی واموریهلیسفففم وقوف بیشفففسریهفس و زم واراده اش
درسعمیق وگسفففففسرش مبهرزه طبقهسی درج ت سفففففرن ونی دیکسهسوری و(هکمیت
طبقهت ارسجه ی (هکم واموریهلیسفففففففم واسفففففففسقراردیکسهسوری و(هکمیت طبقهسی
خودش ،سقویت می گردد .دسفففففففت آورد مبهرزات اقسصفففففففهدی کهرگران ویه بقول
داکسرفیض "کس ویروزی " آن ه جزرسیدن ب خواسس هی م(دود ،دریهفت مب غی
دسفففففففسمزد اضففففففففهفی ویففهانففدکی ب بود شفففففففرایط کففهرکف آن م موقففت خواهففد بود،
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چیزدی رنیسفففففت،واین مبهرزه راکهرگران بصفففففورت خودبخودی انجهم می دهند.
اوورسونیسس هورویزیونیسس ه همیش کهرگران رابرای کس منهفع آنی اقس صهدی)
س شویق کرده وبه سرفندههی اوورسونی سسی سعی می کنند سه آن ه راازدرگیر شدن ب
مسففهیل سففیهسففی ایدرولو یک دورسففهزند واین خواسففت بور وازی واموریهلیسففم
نیزهسففففت سه کهرگران سن ه ب کرب بود زندگی خود وآینده فرزندان شففففهن بهشففففند.
رفیق لنین می گویتتد ":رگونتته ستتتتتتترفرود آوردن درمقتتابتتل جنبش خودبخودی
کارگرین رگونه کو ک کردن نقش "دنصتترآگاه" یعنی ستتوستتیال دموکراستتین
دردین حتتال معنتتایش -ادم ازاینکتته کو تتک کننتتده بخوا تتد یتتا نخوا تتد -تقویتتت
اید ولو ی بور وازی درکارگران استتتتتتتت ." .م نین رفیق لنین می گوید...":
وظیفه ای ما یعنی وظیفه ستتتتوستتتتیال دموکراستتتتی دبارت ازمبارزه دلیه جریان
خودبخودی استتتتتتتتت ودبارت ازآنستتتتتتتتت که نهرتتتتتتتتت کارگری را ازاین تمایل
خودبخودی تردیونیونیستتتم که خودرا زیربال وپر بور وازی می کبتتتاند منحرف
سازیم وآنرا زیربال وپرسوسیال دموکراسی انقالبی بکبیم".
رهبری « گروه انقالبی »...درصفففف (  )35می نویسففففد ":هرجنبش ا سصفففهبی
بمن وربرآورده شففدن خواسففس هی معین اقسصففهدی وسففیهسففی اسففت .شففعهرههریک
سعیین می گردند آن طوراسففففففت ک ویروزی را درچهرچو آن خواسففففففس ه (سمی
سفففهخس  ،بین سوده هه دل رمی ایجهد نموده وزمین برای سفففود انقالبی مسفففه د می
شود .اینست مسر "سود بردن".
دراینجه نیزاکونومیسفففففم داکسرفیض مسبهرزاسفففففت؛ زیرا درجنبشففففف هی ا سصفففففهبی
خودبخودی کهرگران فقط خوا سس هی اقس صهدی م(دود ومعین کهرگران ا ست ک
ا( یه نه« ویروزی (سمی» را درق بهل دارد .و کهرگران ازاین طریق نمی سوان ند"
سفففففففود انقالبی" بدسفففففففت آورند .در(هلی کمونیسفففففففس ه و ی دارند ی جنبش
خودبخودی کهرگران مبهرزه کنند واین مبهرزه ازطریق ارسقهی سفففففففطی آگههی
سیه سی ایدرولو یک کهرگران ممکن می گردد سه کهرگران د شمنهن طبقهسی شهن
را شنهخس وازمههیت سضهد آشسی نهوذیری ک بین آن ه وجود دارد ،آگههی (هصل
کنند .رفیق ما وتسه دون نیز" روی تربیت سیاسی اید ولو یک توده ای خلق
تتتیکیتتد دارد "؛ ولی برخالف داکسرفیض قیففده دارد کف رهبری" ج م" بففهیففد
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برروی مبهرزه اقسصففففهدی کهرگران سوکید کرده سه موج « دل رمی» آن ه شففففده
وازطره خواسففففس هی سففففیهسففففی درا سصففففهب هی کهرگران صففففرف ن رمی نمود.
در(هلیک منهفع سففیهسففی انقالبی طبق کهرگردرمبهرزه سففیهسففی انقالبی آن اسففت.
بعبهرت دی ردست آورد انقالبی (هصل مبهرزه آگهههن انقالبی طبق کهرگراست.
فرق بنیهدین بین دید انقالبی ورولسری ودید اوورسونیسفففسی ورویزیونیسفففسی دربهره
مبهرزه طبق کهرگرهمین است؛ کمونیسس ه ایدرولو ی وسیهست انقالبی ورولسری
را برای طبق کهرگرانسقهل می دهند سهمبهرزه طبقهسی اش رابرهمین مبنه ب ویش
برده وبه کس ف آگههی انقالبی طبقهسی مبهرزه اش راسففهزمهن داده واین مبهرزه را
س(ت رهبری (ز انقالبی ورولسری م -ل-م) سهویروزی ن هری،یعنی سففففرن ونی
سفف ط سففرمهی واموریهلیسففم وسففهیرطبقهت ارسجه ی وایجهد دیکسهسوری ورولسهریه
وسوسففففففی ن هم سففففففوسففففففیهلیسففففففسی سهرسففففففیدن ب کمونیسففففففم ادام دهد .ک آن
اوورسونیسفففس ه ورویزیونیسفففس هسفففعی می کنند سهکهرگران راهمیشففف درم(دوده آن
خوا سس هی صن ی ک "ویروزی درک س سوداقس صهدی برای آن ه (سمی ا ست)"
م(صورن داشس وازکس آگههی سیهسی وویشبرد مبهرزه براسه " م -ل -م"
دورن دارند .همچنین دسففففت آوردههی سففففیهسففففی م(دود طبق کهرگردروروسفففف
مبهرزه اش ی طبق سففففففرمهی دارودولت یک ویروزی وهیدارنیسففففففت وویروزی
واقعی ون هری طبق کهرگردر سرن ونی ن هم سرمهی داری واموریهلی سم ازطریق
مبهرزه انقالبی (هصفففففففل می گردد .وکسففففففف آگههی سفففففففیهسفففففففی انقالبی طبق
کهرگردروروسف مبهرزه طبقهسی انقالبی وکسف دسففت آورده ههی سففیهسففی ازاین
طریق است ک طبق کهرگررا درسداوم مبهرزه انقالبی اش مصمم سروجسورسرمی
سهزد.
رفیق لنین می گوید" ...این ادتصتتابات(منظورلنین ادتصتتابهای ستتالهای د ه
نود قرن نزد م میالدی درروستتتتتیه تزاری استتتتتت) بخودی خود نوزمبارزه ای
ستتتتتتتوستتتتتتتیال دموکراتیک نبوده بلکه مبارزه ای تردیونیونی بود .این دالمت
بیداربتتتدن خصتتتومت اابتتتتی ناپذیرکارگران وکارفرمایان بودگ اما کارگران درآن
موقع به ترتتتتتتتاد ااتی ناپذیری که بین آنها وتمام ر یم ستتتتتتتیاستتتتتتتی واجتمادی
معاصتتتترموجود استتتتت آگا ی ندابتتتتتند ونمی توانستتتتتند دابتتتتته بابتتتتندن بعبارت
دیگرآنها آگا ی ستتتتتتوستتتتتتیال دموکراتیک ندابتتتتتتتند ."...همچنین رفیق لنین می
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گوید ... ":نخستتتتتتتین ستتتتتتوستتتتتتیال دموکراتهای این دوره با حرارت به تبلیغات
اقتصتتتتتادی مبتتتتتغول بودند -.....-لیکن این تبلیغات اقتصتتتتتادی را نه تنها یگانه
وظیفه ای خود حساب نمی کردند بلکه بردکس از مان ابتدا وسیعترین وظایف
تاریخی سوسیال دموکراسی روس را دموما ً وسرنگون ساختن حکومت مطلقه
را خصوصا ً نیز بمیان می کبیدند."...
رهبری «گروه انقالبی »....دروراگراف ب عدی از یک ج ت " ارس قهی سفففففففطی
آگههی سوده هه وآشفففففففنه سفففففففهخسن آن هبه ایدرولو ی ورولسری درسفففففففطی هلسری
وسفففففففهزمهندهی ومسشفففففففکل کردن آن هج ت ویکهرسفففففففرسفففففففخت انقالبی مطهبق ب
اسففففففسراسی ی را ازآموزشفففففف هی رفیق مهروسففففففس دون" می خواند ؛ ولی ازج ت
دی رشففففففیوه مبهرزاسی رهبری " ج م" دربین کهرگران راک ب من ورارسقهی
سفففطی آگههی ایدرولو یک -سفففیهسفففی وسفففهزمهندهی وبسفففیج آن ه درکهرزارمبهرزه
انقالبی ی دشفففمنهن طبقهسی وم ی خ ق صفففورت می گرفت "،نقط مقهبل روش
رفیق مهروسسففف دون"می داند .این را می گویند سخطر ومغ ط ب من وراغوای
ویروان نهآگهه شففففهن ک ازمشففففخصففففهت هم اوورسونیسففففس ه ورویزیونیسففففس ه بوده
وهست.
داکسرفیض درصففففففف (هت  35و  )36چنین یهوه گوری می کند":مبهرزات نی
بخش وشک ی ازمبهرزات مهرکسیست -لنینیسس هست ومهرکسیست -لنینی سس هنمی
سوانند دربرخوردب آن دقیق نبهشفففففففند .امه الزمد برخورد صففففففف(یی بآن داشفففففففسن
ایدرولو یک ورولسری اسفففففففت ک " رهبری" فهقدش بود ".رهبری" من(ط سعداد
کثیری ازروشفففففن کران به رو(ی انقالبی را درخط من(رفی ن داشفففففس ولطمهت
فراوانی برجنبش انقالبی می ن مه وارد آورده اسففت .ضففرورت دارد این دوشففکل
مبهرزه را به دقت مورد بررسففففی قرارداده بخصففففو خطهههی جبران نهشففففدنی
دارودسفففس " رهبری" شفففع جهوید را بشفففنهسفففیم سه ازآن ه وند گرفس ودرآینده خود
دچهراشسبهه نشویم .بمبهرزه نی دونوب برخورد وجود دارد .یکی برخورد غ ط
وضفدانقالبی بسفهن " رهبری" ک همهن نی گراری اسفت :یک گروه یه سفهزمهن
یه (ز به سمهم ا ضففه وزیرنهم مشففخ شففهن جریهن س ههرات  ،مسن ه وانواب
گونهگون فعهلیس هی نی را جدا ازسوده هه وبی سوج بدان ه راه انداخس  ،بدین
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سرسی یک یک افرادش را بدشففمن طبقهسی سففهطوربدسففت شففنهسففهنده واورا درق ع
وقمع بیدریغ انقالبیون یهری میرسفففففففهند .سمهم فعهلیس هی م ی" شفففففففع جهوید"
ویشفففسرنمون ههی ازآن هراآوردیم) دراین ج ت سفففیرمیکرد ومسفففه دت بزرگی ب
ارسجهب بود".
در" سفففهزمهن جوانهن مسرقی" به خط ایدرولو یک -سفففیهسفففی م -ل -ا) مدسه ت سففف
جنهه وجود داشفففففففت :جنهه انقالبی برهبری فقید رفیق اکرم یهری ک جنهه خط
مس ط برسهزمهن را سشکیل می داد؛ جنهه ان(رافی سنسریسسی برهبری داکسر" ه
.م" سففففمندر) وجنهه ان(رافی اکونومیسففففسی برهبری داکسرفیض .ولی داکسرفیض
خهی نه ن رهبری" ج م" را« من(ط و فه قد ا یدرولو ی ورولسری» می خوا ندک
در(هلیک همین جنهه اکونومیسففسی اوورسونیسففسی) داکسرفیض وجنهه سففنسریسففسی
اوورسونیسففسی) دی ر ،جنهه ههی من(ط وفهقد ایدرولو ی ورولسری دردرون "
ج م" را سشفففففففکیل می دادند ودرغیه رفیق اکرم یهری دوجنهه اوورسونیسفففففففسی
خهصفففففسه ت جنهه داکسرفیض ی هن سفففففهزمهن انقالبی ورولسری راسخری ومسالشفففففی
سففففففففهخ س وبزرگسرین جنبش سففففففف یهسفففففففی سوده ای س (ت رهبری آن " ،جر یهن
دموکراسیک نوین" رادچهرفرووهشفففففففی کردند .البس رهبری " ج م" درجریهن
ف عهلیس هی م ی اش د چهراشفففففففس به ههت جدی ازجم " نی گری" گرد ید؛ ا مه
رصففففففف ن ری و م ی طی (دود چ هرونیم ده داکسرفیض ویهرانش به ثبهت
رسفففهند ک آن هبه" م -ل -ا" بی هن بودند .م(سوی همین سفففند« بهطرد اوورسونیسفففم
 »...آشفففففکهرسرین سفففففند اوورسونیسفففففسی اسفففففت .این ازمشفففففخصفففففهت بهلخهصففففف
اوورسونیسفففس هسفففت ک درل «اوورسونیسفففم رامردودمی دانند» ولی درن رو مل
درمنجال اوورسونیسففففففم قراردارند .وبعد ازفرووهشففففففی جریهن دموکراسیک نوین
داکسرفیض بهسفففففففو اسفففففففس هده ازسفففففففطی نهزل آگههی انقالبی ورولسری ا ضفففففففه
وهواداران " جریفففهن دموکراسیفففک نوین" سعفففداد زیفففهدی ازآن فففهرا بفففهسرفنفففدهفففه
ونیرن هی اوورسونیسفففسی گمراه سفففهخس ودرمنجال اوورسونیسفففم ورویزیونیسفففم
وسسفففف یم ط بی طبقهسی وم ی وضففففدان ال غرق کرد .ایده هه،ن رات ،مواضففففع
و م کردههی داکسرفیض وویروانش طی (دود چ هرونیم ده ثهبت سفففففففهخت ک
زیرسففففو ل بردن خط ایدرولو یک-سففففیهسففففی " ج م" و(مالت اوورسونیسففففسی
ووارد کردن اس همهت دروغین ونهروا ی جنهه انقالبی " ج م" قطعه ت واقعیت
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نداشففففس ونهشففففی ازاوورسونیسففففم ورویزیونیسففففم وخصففففومت این دارودسففففس ی
کمونیسفففففففم انقالبی ودرج فففت «بی ا سبفففهرکردن» بنیفففهن گفففذاران خط انقالبی
ورولسری م -ل-ا)درافغهنسففسهن بوده وبدین وسففی ضففربهت س ف م ین را ب جنبش
انقالبی ورولسری وارد کردند.
رهبری « گروه انقالبی »...مد ی اسففففففففت ک « :رهبری " ج م" میسن ه
وانواب گونففهگون فعففهلیس ففهی نی را جففدا ازسوده هففه وبی سوجف بف آن ففه راه می
انداخت» ،این کذ م(ض است؛ زیرادرموارد وب نسبس هی مخس ف ک میسین ه،
س فففههرات وا سصففففففففففهب فففهراه انفففدازی می شففففففففففد ازجم ففف درکفففهرخفففهنففف هفففه
وسهیرمراکزکهرگری؛ صدهه سن ازکهرگران وسهیرز(مسکشهن ش ری وکس ههی
بزرگی ازروشففن کران ا م ازم(ص ف ین ومسع مین درآن ه شففرکت داشففسند .وروزسه
روزوج مردمی جریهن دموکراسیک نوین دروالیهت مخس ف کشففففورافزایش می
یه فت .همین وج مردمی رو ب گسفففففففسرش جر یهن دموکراس یک نوین وجر یهن
ویوسفففففففسن روشفففففففن کران مردمی ومسرقی و(مفففهیفففت سوده هفففهی خ ق ازجنبش
دموکراسیک نوین بود ک ن هم (هکم راب و(شففت انداخس بود .ونیروههی امنیسی
ر یم جریهن س ههرات سففففففهل  1348را مورد (م و(شففففففیهن قرارداد وسعدادی
ج م" و" ج د ن" وکفففهرگران را دسفففففففس یروزنفففدانی کرد.
ازکفففدرهفففهی "
وبففففهردی ردربففففهرسففففففف طنففففت من(یففففث نمففففهینففففده طبقففففهت ارسجففففه ی فرودال
وکمورادورنوکراموریهلیسفففس هی غربی وسفففوسفففیهل اموریهلیسفففم «شفففوروی» الوه
برنیروههی سرکوب رن هم  ،صدههسن ازجم گروه ارسجه ی اسالمی " سهزمهن
جوانهن مسففففففف مهن اخوان)" وویروان وهواداران (ضفففففففرس هی ق ع جواد راج ت
سففرکو خونین جنبش دموکراسیک نوین بسففیج کرده وآنرا و(شففیهن مورد (م
قرارداده وسففففیدال سففففخندان) این فرزند انقالبی خ ق ب دسففففت کثیف گ الدین
جنهیسکهرومزدوراموریهلیسم بقسل رسید .اینک داکسرفیض مد ی است ک " رهبری
" ج م" «افرادش را ب دشففمن طبقهسی سففهطوربدسففت شففنهسففهنده ودرق ع وقمع
بیدریغ انقالبیون یهری می رسفففففففهند»؛ یک اس هم خهینهن ورذیالن بوده ک فقط
ازچنین افراد وسشففک هی رویزیونیسففسی وضففدانقالبی سففهخس اسففت ک سففعی می
کنند سه کمونیسفففففففس هی انقالبی را به چنین اس همهت دروغین گویه "بدنهم" سفففففففهزند.
وا مهل خهینهن وضفففدانقالبی ای ک ویروان داکسرفیض ازجم «سفففهزمهن انقالبی
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افغففهنسفففففففسففهن» دراس(ففهدبففه رویزیونیسفففففففس ففهی سسففففففف یم شففففففففده ب ف سفففففففوسفففففففیففهل
اموریهلیسففم«شففوروی» وقت واموریهلیسففس هی غربی ودولس هی مزدورآن ه ازجم
گروه« سففهمه -ادام دهندگهن» وافرادی ازسففهزمهن رویزیونیسففسی« سففهوو» ی
ا ضففففهی جنبش انقالبی ورولسری م -ل -م) انجهم داده وهویت وآدرسفففف هی مه را
ب سروی س هی جهسو سی ک شورههی اموریهلیسسی ودولس هی ارسجه ی معرفی می
کنند ،یکی دی رازاین موارد ا مهل خهینهن وضفففففففدانقالبی این رویزیونیسفففففففس هی
خهین وخهدم اموریهلیسم وارسجهب است.
داکسرفیض مد ی اسففففففت ک  « :سمهم فعهلیس هی م ی" شففففففع جهوید " درج ت
مسفففففففه دت بزر ب ارسجهب بود».این نیزیک اس هم بی بنیهد وخهینهن اسفففففففت.
در(ففهلیک ف داکسرفیض ویففهرانش چ ف درچوکففهت سشفففففففکففل اوورسونیسفففففففسی«گروه
انقالبی ،»....سشفففففففکفل رویزیونیسفففففففسی« سففففففففهزمفهن رهفهری »...وسشفففففففک هی
رویزیونیسففسی« (ز همبسففس ی افغهنسففسهن -راوا» و«(ز انقالبی افغهنسففسهن»
طی چ هرونیم ده ب خدمت ارسجهب واموریهلیسففففم وسففففوسففففیهل اموریهلیسففففم چین
قرارداشففففس ودارند« .گروه انقالبی »...درزمهن جنگ مقهومت مردم افغهنسففففسهن
ی ف ر یم مزدوروجنففهیسکففهر«خ قی» ورچمی ففه وارسش جنففهیسکففهرسفففففففوسفففففففیففهل
اموریهلیسم« شوروی» بهبرخورداری از«کمک هی» سس ی(هسی ووولی و(مهیس هی
سففیهسففی اموریهلیسففس هی غربی ،دولت ضففدانقالبی چین واسففسخبهرات ن همی دولت
ارسجه ی وهکسفففسهن به سففف سن یم ارسجه ی اسفففالمی مس(د شفففده ودرج ت ویروزی
جم وری اسفففففففالمی فعهلیت کرد ودرسفففففففهل  2001ب خدمت اموریهلیسفففففففس هی
جنهیسکهرامریکهری ونهسو درآمده وبه ص( گذاشسن براشغهل ن همی وب مسسعمره
کشیدن کشوردردولت دست نشهنده اموریهلیسم واسسعمهردرکن ران " بن" شرکت
کرده ودروهی معههده اسفففففففسعمهری نن ین" بن" امضفففففففه نموده وب خ ق ومی ن
خیهنت کرده اند.
رهبری « گروه انقالبی »...درصفففف (  )36چنین اد همی کند ...":مرشففففع
جهوید ازسفففهل  1347سه سفففهل  1351ک جر ت بخود نمهری داشفففت بمبهرزه نی
جدا ازسوده هه وکس بزر روشن کران گذشت وفقط م(دود ب ا ضهی" -ج-
م" وویروان جریهن بود .اگرچ آن (رکهت غیرانقالبی وگههی م سضفففففی جریهن "
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شفع جهوید" برای " رهبران" بسفیهردل خوشفکن وافسخهرآوربود امه برای جنبش
نوخهسس می ن مه ن هیت مضروگران سمهم شد".
داکسرفیض من(یففث یکی ازا ضففففففففهی مرکزی " ج م" وازفعففهلین جریففهن
دموکراسیک نوین مد ی اسففففففت ک مرشففففففع جهوید" ب خودنمهری" و" مبهرزه
نی جدا ازسوده هه وکس بزر روشفففففففن کران م(دود ب ا ضفففففففهی " ج م"
وویروان جریففهن دموکراسیففک نوین بود".دراینجففه داکسرفیض ویففهرانش من(یففث
نهصراوورسونیست و رویزیونیست هم کسمهن (قیقت کرده وهم دروغ می گویند؛
زیرا اوالت :مبففهرزات جریففهن دموکراسیففک نوین کف مففدسفه ت درچنففد شففففففف ربزر
کشفففففورصفففففورت می گرفت جدا ازسوده ههی خ ق نبود وصفففففدهه سن ازکهرگران،
مهمورین دون وهی وسففففهیرسوده ههی خ ق ز(مسکش درآن شففففرکت داشففففسند.ثهنیهت:
صفففففدهه سن ازروشفففففن کران مردمی ومسرقی ازمکهس وووهنسون دانشففففف هه) ک
ضفففففویت" ج م" وویروی "جریهن دموکراسیک نوین را داشفففففسند ویه آن هییک
ضفففویت آنرا نداشفففسند درمیسن ه وس ههرات وا سصفففهب هی جریهن دموکراسیک
نوین شفففففففرکت می کردند .س ههرات وا سصفففففففهب هی کهرگران فهبریک (جهری
ونجهری ،فهبریک جن ک ،فهبریک بوت آهو ،مهمورین وهرین رسب وکهرگران
ر یهسففففففففت هوانوردی م کی وسففففففففهیرمراکز کهرگری وهمچنین س ههرات ا ههلی
خیرخفهنف مینف کفهبفل) کف س(فت رهبری کفدرهفهی " ج م" و فعفهلین جر یهن
دموکراسیک نوین صفففورت گرفسند .ب مین صفففورت س ههرات هه برهبری فعهلین
جریهن دموکراسیک نوین درسففففففهیروالیهت کشففففففورازجم دروالیت هرات الوه
برروشففن کران ومسع مین مکهس صففدهه سن ازسوده ههی خ ق ش ف ری ،اهل کسففب
وروشففن کران مردمی درآن ه شففرکت داشففسند .داکسرفیض هم فعهلیس هی " ج
م" و" ج د ن" را« (رکهت غیرانقالبی وم سضففففی ون هیت مضففففروسففففن ین برای
جنبش نوخهسففففس افغهنسففففسهن» می خواند .این گون ارزیهبی از" ج م" من(یث
اولین سففففففهزمهن انقالبی ورولسری وجنبش دموکراسیک سوده ای س(ت رهبری آن،
فقط می سواند سراوش فکری یک دارودسففففس اوورسونیسففففسی وضففففدانقالبی من(ط
مهنند ا ضففهی «گروه انقالبی »....و«سففهزمهن رههری »...بهشففد .نهگ س نمهند ک
رویزیونیسففس هی مزدورسففوسففیهل اموریهلیسففم« شففوروی» ب شففکل دی ری چنین
ن ری دربهره فعهلیس هی ا ضففففففهی " جریهن دموکراسیک نوین" داشففففففس وآنرا«
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چف افراطی» می نفهمیفدنفد .اگرچف فدم سوجف رهبری " ج م" بف مواردی
ازجم دم ر هیت اصل مخ یکهری وشرکت برخی ازا ضه وکدرههی رهبری"
ج م" درس ههراس ه ،مخ ی ن داشففسن نهم سففهزمهن جوانهن مسرقی برای ا ضففه
وهواداران آن ،دم نشرارگهن کمونیسسی سهزمهن و دم سوج ب عهلیت درروسسههه
ازجم مسففففهی ی بودند ک بهرهه ازجهن منسففففوبین جنبش کمونیسففففسی م -ل-م)
کشفففففففورمورد انسقهد قرارگرفس اند .امه " ج م" و" ج د ن" بههم اشفففففففسبهههت
وکمبودهه ونواق آن؛ درمقطعی ازسهریخ مبهرزات خ ق افغهنسفففففففسهن خدمهت
انقالبی م می را انجهم داد .رفیق اکرم یهری برای اولینبهربراسففففففه ضففففففرورت
سفففهریخی وبففف هال فففهم ازانقال کبیرفرهن ی ورولسفففهریفففهری درچین ،جنبش انقالبی
ورولسری را برمبنهی مهرکسیسم -لنینیسم -اندیش مهروسس دون) وهی ریزی کرد.
جنبش انقالبی ورولسری م -ل -م) کنونی کشفففففففورادامف وسکففهمففل جنبش انقالبی
ورولسری اسففففت ک نیم قرن قبل اسففففه گذاشففففس شففففد ".ج م" فرهنگ مسرقی
وانقالبی ،فرهنففگ دموکراسفففففففی نوین را دربین روشفففففففن کران مردمی ومسرقی
وکهرگران وسهیرسوده ههی خ ق درش رههی افغهنسسهن سب یغ وسرویج نمود؛ "
ج م" مبهرزه ایدرولو یک سفففیهسفففی گسفففسرده ای رادرافشفففهی مههیت ضفففدانقالبی
رویزیونیسففففم "مدرن" خروشففففچ ی) ومههیت ایدرولو یک -سففففیهسففففی وخصفففف ت
طبقهسی «(ز دموکراسیک خ ق» ومههیت مزدوری آن ب ابرقدرت سففففوسففففیهل
اموریهلیسفففففففم« شفففففففوروی» ک اهداف غهرس ران اموریهلیسفففففففسی واسفففففففسعمهری
درافغهنسففففففسهن ومنطق وج هن داشففففففت ،ب ویش برده وخدمهت بزرگی ب جنبش
انقالبی ورولسری افغهنسسهن انجهم داد .اگرچ مسر فعهلیت مبهرزاسی درروسسههه
ب ج ت آگهه سفففففففهزی وبسفففففففیج دهقهنهن فقیروبیزمین وکهرگران فال(سی من(یث
"نیروی مده جنگ انقالبی" ی ن هم فرودال کمورادوری وابسففس ب اموریهلیسففم
وسوسیهل اموریهلیسم درآن شرایط ب من ورسدارک وآغهزجنگ خ ق( ،هیزاهمیت
زیهدی بود ک رهبری " ج م" ب آن سو ج جدی نکرد؛ لیکن این موضفففففففوب
رانیزبهید مد ن رقرارداد ک " ج م" من(یث یک سشفففففففکل انقالبی ورولسری
نووهبه مرکوسههش در(هلیک ازیکطرف درگیرمبهرزه طبقهسی وم ی ومبهرزه
ایدرولو یک -سففففیهسففففی شففففدید ی رویزیونیسففففم "مدرن" خروشففففچ ی) وبهندههی
رویفزیفونفیسففففففففففت مفزدور«خف فقفی» وفرچفمفی بفرخفورداراز(فمففففهیففففت جفنففففه (ی
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ازدربهرس ف طنت داوود) وابرقدرت سففوسففیهل اموریهلیسففم« شففوروی» ک سسفف ط
اقس صهدی ،سیه سی ون همی گ سسرده درافغهن سسهن دا شت)بود وازجهن دی رجنهه
انقالبی " ج م" درداخل سهزمهن مصروف مبهرزه ایدرولو یک -سیهسی شدید
ی دوجنهه اوورسونیسففسی سففنسریسففم برهبری داکسر" ه  .م" واکونومیسففم بوسففی
ای داکسرفیض) کف بففه مریضفففففففی طوالنی مففدت رفیق اکرم یففهری وغیبففت وی
درسفففففهزمهن ،سخریبکهری و(مالت ضفففففدانقالبی این دوجنهه اوورسونیسفففففسی ی
جنهه انقالبی سفففففهزمهن بیش ازقبل شفففففدت یهفس وسفففففهزمهن جوانهن مسرقی را ب
ان(الل کشفففففهنده وجریهن دموکراسیک نوین جنبش سوده ای وسفففففیع س(ت رهبری
آن) را ب فرووهشی کشهندند.
رفیق مهروسسفففف دون می گوید ":اگرمبارزه مستتتتلحانه درردیف اول قرارداده می
بتتودن این به ی وجه بدان معنانیستتت که می توان ازابتتکال دیگرمبارزه بتتم
پوبتتتتتتی کردگ بردکسن مبارزه مستتتتتتلحانه بدون مستتتتتتو ی ابتتتتتتکال گوناگون
دیگرمبارزه نمیتواند به پیروزی برسد".امه رهبری « گروه انقالبی »...ازاینک
" ج م" در مرکوسهه مدسش نسوانست مبهرزه انقالبی را همزمهن درروسسهههی
کشورگسسرش داده وجنگ خ ق راسدارک وآغهزکند ،هم مبهرزات انقالبی آن را
ن ی می کند .این همهن ن ی یسفففم اسفففت ک اوورسونیسفففم ورویزیونیسفففم برای هی
ان هشففففسن مبهرزات سشففففک هی انقالبی ورولسری ب آن مسوسففففل شففففده وورولسهریه
وسففففهیرز(مسکشففففهن وروشففففن کران کمسرآگهه را دربهره جنبش انقالبی ورولسری
ورهبری آن ب گمراهی می کشفففهنند .ازجهن دی رآن جنبش وسفففیع روشفففن کران
مردمی ومسرقی برهبری "سففففففففهزمفهن جوانفهن مسرقی" کف یف ن فهم ارسجفه ی
فرودال کمورادوری وابسففس ونوکراموریهلیسففم وسففوسففیهلیسففم « شففوروی» مبهرزه
می کرد ،درمههیت یک جنبش انقالبی بود .این جنبش بخش ف هی ازسوده ههی خ ق
ا م ازکهرگران وسهیرز(مسکشهن را رهبری می کرد وروزسهروزسوده ههی خ ق
بیشفففففسری ب آن می ویوسفففففسند .ولی داکسرفیض آن جنبش را «فهقد مههیت انقالبی
وبی ارزش» می خواند .همهن م(ص ین ومسع مین ومع مین واسسهدان فعهل دراین
جنبش نقش ویش آهنگ مبهرزه ضففففففدفرودالی وضففففففداموریهلیسففففففسی رادرآن مقطع
ازسهریخ کشففففففورای ه کرده ودرصففففففف مقدم مبهرزه ی ن هم فرودال کمورادوری
وسففف ط اموریهلیسفففم وسفففوسفففیهل اموریهلیسفففم قرارداشفففسند .رفیق مهروسسففف دون می
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گوید ":روبنفکرانی که درصف مقدم مبارزه قراردارندارتبی ستند که دریکی
ازجبهه ای مبارزه دلیه امپریالیسم وف ودالیسم ایستاده اند"گ لیکن این ارتش
نیروی دمده انقالب نیستتتتتتتتن نیروی دمده انقالب کارگران ود قانان ستتتتتتتتند
واینها دربسیج ومتبکل کردن توده ای خلق نقش مهم دارند".
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فصل سوم
درصففففففف (  38و ) 39این سففففففف ند س (ت نوان "رهبران " واس (هد ی چنین می
خوانیم ":درآغهزسففهل  1350ریهسففت ووهنسون به اطال ی ای سشففکیل اس(هدی را
ا الم وطی آن معرفی نمهیندگهن م(صالن را خواسسهرشد.
" رهبری" بف ادامف همففهن فعففهلیس ففهی م ی اوورسونیسفففففففسی ضففففففففدانقالبی خود
سففرازوهنشففنهخس ب اسففسقبهل اس(هدی شففسهفت .اکنون ب بینیم آنهن ازکدام موضففع ب
اس(فهدیف برخورد کرده ،چ ونف شفففففففرکفت جسفففففففسف وچف طره سروریفک ازخود
بجهمهندند؟
برخ ق مه ک کوه ههی اموریهلیسم -سوسیهل اموریهلیسم -فرودالیسم وسرمهی داری
بروکرات سفهی شفوم اف نده ،درسفهل هی  49 ،48و 50دچهرخشفکسفهلی بی سفهبق
ای گردید ک هنوز ذا زندگی ج نمی شففهن را ده چندان سففهخت .خرید وفروش
دخسرووسففردرازای وول نهچیزی ب امر هدی بدل شففده وصففدهه هم می ن سففسمدیدۀ
مه ازفرط گرسفن ی جهن میسفوردند .ب اضفهف نکهت مثبت دی ری ازل(ه جنبش
انقالبی کشففففور ،این شففففرایط ینی مسففففه دی بود .ولی ب این شففففرایط انقالبیون
ومرسجعففهن دونوب برخورد بک ی مس ففهوت دارنففد :طبقففهت (ففهکم بففه هزاررذالففت
وخیهنسکهری میکوشففند ازویشففرفت اوضففهب بر ی خود ج وگیری کنند وبر ک
انقالبیون ب آگههی ،بسفففیج وان یزش خ ق می وردازند سه آنهن سوفهن انسقهم جویهن
ی سففسم ران و ید را بروهنمهیند .درآن روزهه دولت افغهنسففسهن ج ت فری خ ق
وفرونشففهندن خشففم آن ه ک داشففت وه می رفت وطغیهنی میشففد ،گنهه هم مصففهر
کشفففنده دامن یرمردم مهرا ب گردن طبیعت انداخت ،بسکدی هی خ ت آوردسفففت زد
وبه قیهف ای (ق بجهن وخیرخواههن بوسهیل وشیوه ههی مخس ی سشبث ورزید.
یکی ازآن ( ی ههی گمراه کننده ب ویش کشفففففیدن اس(هدی م(صفففففالن بود .دولت
مزدور ،دچهراشففسبهه نبود ب ک ازاینکهرمن ورخهصففی داشففت ومنهفع ضففدانقالبی
اش ایجه میکرد .دولت ههرشفففففففهه این دسفففففففهی شفففففففیطنت آمیزرا از مربیهن
ان یسففففی وامریکهری وروسففففیش آموخس  ،ازهم نهن گذشففففس اش سزارهه ب ارث
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برده .زمهنیک جنبش درروسی قبل ازانقال اکسوبرب اوج نرسیده بود ،سزارمهنع
وجود ب شفففففففویک ه دردو مه بود ،ولی سففففففففهل هی نزد یک اکسوبرسزار ق میرود
ودرههی دومه یش بروی ب شویک ه بهزاست .امه ب شویک ه برهبری لنین براسه
رهنمود وس( یل مشفففففخ ازاوضفففففهب ونیهزمندی هی جنبش (رکت می نمودند ن
سصفففففففهمیم سزار .آن ه یک زمهن ک سزار نمیخواسفففففففت ب دومه رفسند وآن هه ک
سزارآرزومند شرکت ب شویک ه دردومه بود،آنهن طره قیهم مس (هن را میرخسند".
« مففر(ففوم» داکففسففرفففیففض کفففف بففعففففدات رهففبففری دوسشففففففففکففففل اوففورسففونففیسففففففففسففی
ورویزیونیسسی«گروه انقالبی خ ق هی افغهنسسهن» و« سهزمهن رههری افغهنسسهن»
را بع ده داشت ،ضوسهزمهن جوانهن مسرقی وازجم ا ضهی مرکزی آن بوده
ودرفعهلیس هی جریهن دموکراسیک نوین شفففففع جهوید) سففففف م داشفففففت .لیکن وی
دراینجه فعهلیس هی م ی " ج م" و" ج د ن" را« اوورسونیسسی وضدانقالبی»
می خواند .این موقف ن سن ه خرد بهخس ی ک بی شفففففففرمی این اوورسونیسفففففففت
(قیررانیزب نمهیش می گذارد .ب رض اگرداکسرفیض واقعه ت کمونیسفففففت وانقالبی
می بود واین اد هی اوهم صففففففف(ت می داشفففففففت؛ چ ون مدت ونج سفففففففهل بهاین
فعهلیس هی «اوورسونیسفففسی وضفففدانقالبی» همراهی کرد؟ک در(هلیک این یک اس هم
خهینهن اسفففففففت .مههیت وخصففففففف ت انقالبی " ج م" و" ج د ن" درآن مقطع
ازسهریخ افغهنسفففففففسهن غیرقهبل انکهراسفففففففت .البس "  -ج -م" وجنبش سوده ای
فراگیرس(ت رهبری اش ج د ن) دچهراشفففففسبهههت خورد وبزرگی گردید ک جدات
م ورد نقد وبرر سی بوده وه سسند .داکسرفیض ویهرانش بعد ازاینک به سخریبکهری
وسوطر ف گری سففففففففهزمففهن جوانففهن مسرقی وجریففهن دموکراسیففک را ب ف ان(الل
وفرووهشفففی کشفففهندند ،ب چنین اس همهت بی بنیهد ولجن وراکنی ه ی جنهه انقالبی
ی رفیق اکرم یهری مسوسفففففففل شفففففففدند.
رهبری " ج م" و ی الخصفففففففو
در(هلیک به گذشت زمهن طی (دود نیم قرن) ایده هه وافکهر ،ن ریهت ،مواضع
وفعهلیس هی رویزیونیسففسی وضففدانقالبی این دارودسففس من(ط ک بزرگسرین جنبش
انقالبی ورولسری افغهن سسهن رادرزمهنش ب همد سسی هم سنخهن اوورسونی ست شهن
ازجم جنهه سنسری سسی ب رهبری داکسر ههدی م(مودی) ب شک ست ک شهندند؛
بفهربفهربف ثبوت رسفففففففیفده اسففففففففت .این مط ف جفهیی هی گونف ب(ثی نفدارد ک
ج م" و" ج د ن" بودنففد کف بففهمخ ی کردن
داکسرفیض ویففهرانش دردرون"
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ایده هه وافکهراوورسونیسسی وضدانقالبی شهن به این جریهن انقالبی همراهی کرده
وبعد ازآنک رهبروسففففکهنداراصفففف ی این جنبش انقالبی یعنی رفیق اکرم یهری ب
سفففففففب ابسال ب مریضفففففففی شفففففففدید ازویشفففففففبرد فعهلیس هی مبهرزاسی اش بهزمهند؛
نهصراوورسونیست دردرون سهزمهن جوانهن مسرقی وجریهن دموکراسیک نوین،
(مالت ضدانقالبی شهن را آغهزکرده وشدت بخشیده وآن ه راب شکست وان(الل
کشففففففهنده وسشففففففکل اوورسونیسففففففسی وضففففففدانقالبی زیرنهم« گروه انقالبی خ ق هی
افغهنسفففففففسهن » وبعد« سفففففففهزمهن رههری افغهنسفففففففسهن» را ا الم کرده وده هه سن
ازروشفففن کران ضفففو جریهن دموکراسیک نوین را ک دارای رو(ی وا(سفففه
انقالبی ولی سفففففففطی نففهزل آگففههی بف م انقال ورولسری م -ل -ا وبعففد م-ل-
م)بودند رابهسرفندههوشففیهدی هی اوورسونیسففسی وشففیوه ههی وووولیسففسی بعق شففهن
کشففهنده وآن هرادرلجنزاررویزیونیسففم«س ف ج هنی» وخیهنت ب خ ق ومی ن غرق
کردند وفعهلیس هی این سشففکل ضففدانقالبی زیرنهم" (ز همبسففس ی افغهنسففسهن" سه
کنون ادام دارد .ب مین صفففورت داکسرههدی م(مودی "سفففمندر") درطول (یهت
سففففیهسففففی اش چ درزمهنی ک ضففففو مرکزی سففففهزمهن جوانهن مسرقی بود وچ
بعدازآن ک دررهبری سفففففهزمهن وطن ورسفففففسهن واقعی سفففففهوو) ورهبری اس(هد
مهرکسفففففیسفففففت -لنینیسفففففت ههی افغهنسفففففسهن امال) قرارداشفففففت وبعد ازآن جنبش
کمونیسسی م -ل-ا وبعد م -ل  -م ) افغهنسسهن وج هن راازهمین سن رسنسریزم "ک
سنگ بنهی رویزیونیسم است") مورد (مالت اوورسونیسسی قرارداد.
رهبری « گروه انقالبی »....سشففکیل اس(هدی م(ص ف ین ووهنسون دانش ف هه) کهبل
را ن خواسففففت صففففن ی م(صفففف ین ک صففففرف دسففففیسفففف ن هم سفففف طنت فرودال
کمورادوری ههرشفففففهه دانسفففففس وآن راب ل(ه سفففففرشفففففت طبقهسی و م کرد آن
همردیف وهرلمهن قرارداده اسفففففففت .وبرای اینک رهبری " ج -م" را مورد
(م ضفففدانقالبی قراردهد؛ " دومه" وهرلمهن روسفففی سزاری) ومسفففر شفففرکت
(ز کمونیسففففففففت ب شفففففففو یک) برهبری رفیق لنین درروسففففففف ی سزاری ق بل
ازویروزی انقال کبیراکسوبرسفففففففهل  )1917را ک طبق اهداف وخط مشفففففففی هی
انقالبی آن (ز صورت می گرفت ،به شرکت دراس(هدی م(ص ین درافغهنسسهن
مو رد مقهیسففففف قرارداده اسفففففت .در(هلیک درجوامع طبقهسی بین اس(هدی صفففففن ی
م(صففففففف ین یه اس(هدی مع مهن ،اس(هدی کهرگران ،اس(هدی دهقهنهن ،اس(هدی اهل
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(رف ووهرلمهن س هوت اسفففففهسفففففی وجود دارد .وهرلمهن یکی ازارکهن ثالث دولت
بوده وبرگزاری «انسخهبهت» برای سعیین نمهیندگهن طبقهت ارسجه ی درآن سوس فط
دولت صففففورت می گیرد .طبقهت ارسجه ی خهصففففسه ت درکشففففورههی س(ت سفففف ط
اموریففففهلیسفففففففم بففففه سمفففف هم قوا وبففففه سب یغففففهت گمراه کننففففده و م کردن مقولفففف
«دموکراسفففففففی» در(هلیک این دموکراسفففففففی م رطبقهسی خودرا دارد) وبه انواب
نیرن ه وسطمیع و(سی س د ید وسخویف واغوای گری آرای سوده ههی خ ق نه
آگهه را غص کرده ونمهیندگهن طبقهسی خودراب وهرلمهن فرسسهده وسعی می کنند
سه ن هم ارسجه ی اسفففففففسثمهرگروسفففففففسم روسففففففف ط اموریهلیسفففففففم را ازاین طریق
م ر«مشففرو یت» بزنند .در(هلیک اس(هدی م(ص ف ین درکشففورههی س(ت س ف ط
اموریهلیسففففففم مسشففففففکل ازفرزندان طبقهت مخس ف اجسمه ی جهمع هسففففففسند وبهین
من ورسشفففففکیل اس(هدی می دهند سهازاین طریق به ا مهل فشفففففهربرمقهمهت سع یمی
ودولت ب خواسفففس هی صفففن ی شفففهن دسفففسیهفس وازجهن دی رایده هه وخواسفففس هی
سففیهسففی شففهن را درآن مطره کنند .نهگ س نمهند ک ایده هه وخواسففس هی سففیهسففی
م(صففففف ین مس هوت اند وهرگروه ویه طیف طبقهسی ازم(صففففف ین ایده وخواسفففففت
سیهسی خودرا دراس(هدی مطره می نمهید .همچنین اس(هدی کهرگری ک کهرگران
خواسففس هی صففن ی وسففیهسففی شففهن را دربرابرطبق سففرمهی دارودولت مطره می
کنند .البس اس(هدی کهرگری ب ل(ه خص ت طبقهسی کهرگران ن هد م می است
خهصفففففسه ت ک بخشفففففی ازطبق کهرگریک کشفففففورازرشفففففد سفففففیهسفففففی طبقهسی الزم
برخورداربهشففففد .ویه اینک درکشففففورههی م روضففففی جنبش کمونیسففففسی انقالبی
نیرومندی وجود داشس بهشد ک درج ت ارسقهی سطی آگههی سیهسی انقالبی طبق
کهرگروسفففهیرطبقهت واقشفففهرز(مسکش وبسفففیج وسفففهمهندهی آن ه مبهرزه می کند.
ب مین سفب اسفت ک درکشفورههی سفرمهی داری اموریهلیسفسی وکشفورههی س(ت
س ط اموریهلیسم اگرطبقهت (هکم ارسجه ی دولس ه) برای سشکیل اس(هدی کهرگران
مجوزصفففففففهدرمی کنند؛ ولی به سمهم سوان سفففففففعی کرده ومی کنند ک به رشفففففففوت
وسطمیع قشفففرارسفففطوکهرگری را دردرون اس(هدی کهرگری بوجود آورده وآن هرا
دررهبری اس(هدی ههی کهرگری قراردهند .ب مین صورت ا(زا رویزیونیسسی
وا(زا سوسیهل دموکرات وسهیرا(زا رفورمیسیت وارسجه ی سالش می کنند
سه دردرون اس(هدی ههی کهرگری ن وذ کرده وطبق کهرگروسهیرطبقهت خ ق رابه
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سرفنففد وففهرلمففهنسففهریزم گمراه کننففد .لیکن طبقففهت (ففهکم ارسجففه ی دولففت هففه)
بطورقطع ازاین و(شففففت دارند ک ا(زا وسففففهزمهن هی انقالبی ورولسری دراین
اس(هدی هه خهصفففسه اس(هدی ههی کهرگری ن وذ کرده وبه اسفففس هده ازاین سریبون ب
ارسقهی سطی آگههی سیه سی طبق کهرگروب سیج سهزمهندهی آن ه و سهیرسوده ههی
خ ق وروشففففن کران مسرقی وآزادی خواه ورداخس وسب یغهت سففففیهسففففی افشففففهگران
را ی ن هم (هکم و(همیهن اموریهلیسففت آن درسففطی نسففبسه ت گسففسرده ب ویش برند.
درشففرایطی ک ا(یهنه ت امکهن راهیهبی سعداد ان شففت شففمهری ازنمهیندگهن طبقهت
خ ق دروهرلمهن میسفففففرشفففففود ،دولت هه درچنین (هالسی (سی الوسفففففع به سوطر
ودسیس سهزی مهنع ازراه یهبی آن ه ب وهرلمهن ه شده ویهدرصورت ورود آن ه ب
وهرلمهن ،ب انواب دسهی وسوطر ههی رذیالن ی آن ه قرارمی گیرند.
ا ضهی رهبری اس(هدی م(ص ین ک مسشکل ازنمهیندگهن م(ص ین ووهنسون کهبل
بودند ک طی یک رآی گیری مسسقیم وسری سوسط م(ص ین انسخه شده بودند
مهنند سرکی طبقهسی م(صففف ین ووهنسون مسشفففکل ازسع ق طی هی مخس ف طبقهسی
بودند ازجم  :فرزندان طبقهت فرودال وبور وازی کمورادور ،طبق بور وازی
مسوسفففففففط وفرزندان طبق کهرگر ،طبق دهقهن وطبق خرده بور وازی .درمورد
فرزندان طبقهت خ ق دراینجه مالک سع ق طبقهسی آن ه نبوده ب ک من ورایده هه
وافکهرموضففع یری سففیهسففی آن هاسففت ک درج ت س(قق منهفع کدام طبق  ،طبقهت
موضع می گیرند؛ منهفع طبقهت خ ق ویه طبقهت ضدخ ق .هرکدام ازسع ق طی هی
طبقهسی مخس ف دارای ایده هه وافکهرسففیهسففی خود هسففسند .لیکن دردرون اس(هدی
م(ص ین مدسه ت ج س یری هی سیهسی م(ص ین مطره است .اس(هدی م(ص ین ک
مدسه ت ب من ورس(قق خواسففس هی صففن ی م(صففالن سشففکیل شففده بود؛ لیکن سعداد
زیهدی ازم(صفففف ین ازا ضففففهوهواداران ا(زا وجریهن هی سففففیهسففففی مخس ف به
ایدرولو ی ه وافکهروخواسفففس ه ومواضفففع سفففیهسفففی طبقهسی مخس ف ومسضفففهد درآن
شفففففرکت داشفففففسند .طبیعسه ت این گون اس(هدی هه ازطی هی مخس ف روشفففففن کران به
دیدگهه ههی سیهسی مخس ف سشکیل می شود .بعبهرت دی رایده هه وافکهرومواضع
وخواسفففس ه ومواضفففع سفففیهسفففی مخس ی را نمهیندگی کرده ولزومه اس(هدی ب ل(ه
برنهم وخط مشی سیهسی ب چ ویه راست گرایش ویدامی کند .اگرروشن کران
گرا یش چ من ورچ انقالبی اسفففففت) دراس(هدی سسففففف ط داشفففففس بهشفففففند ،خط
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مشفففففففی هی آن را بج ت دفهب ازمنهفع سوده هه ی خ ق ومی ن سفففففففمت می دهند.
شفففففففرکت ا ضففففففففه وهواداران " ج م" وجریهن دموکراسیک نوین دراس(هدی
م(ص ین ویه اس(هدی اسسهدان ب مین من وربود و(سی االمکهن سعی می کردند سه
درسمسدهی خط مشی هی آن مؤثرواقع شده ودردورن اس(هدی ب سب یغهت سیهسی
افشففه گران ی دولت وآگهه سففهزی م(ص ف ین سع ق طبقهت خ ق ک درآن شففرایط
سعففداد آن ففه قففهبففل مال( ف نیزبود ،بوردازد .برخالف این اس ففهم واهی داکسرفیض
ویهرانش من وررهبری " ج م" ازشرکت دراس(هدی م(صالن سرک مبهرزه
انقالبی درسفففففففطی جففهمع ف وانسخففه « راه مبففهرزه اس(ففهدی ف ای» نبود؛ ب ک ف
در رصففففف مبهرزه نی ازآن من(یث یک سهکسیک مبهرزاسی ب من وررسفففففهندن
آگههی سفففیهسفففی ب روشفففن کران وافشفففهی مههیت ارسجه ی وضفففد مردمی ن هم
(هکم دولت) اسس هده می کرد.
به سشکیل اس(هدی م( صالن مدسه ت م(ص ین ا ضهی چ هرگروه سیهسی نیزدرآن
فعهلیت داشففسند ازجم  :ا ضففه وهواداران " سففهزمهن جوانهن مسرقی " و" جریهن
ودموکراسیففک نوین "؛" (ز دموکراسیففک وام"؛" (ز دموکرات مسرقی"؛"
(ز سففوسففیهل دموکرات افغهنسففسهن-افغهن م ت")؛ " سففهزمهن جوانهن مسفف مهن"
وجنهه ه هی " خ ق" وورچم از" (ز دموکراسیک خ ق" .نمهیندگهن این گروه هه
وم(ص ف ین " بیطرف" بوسففی آرای م(ص ف ین فهکولس ههی ووهنسون انسخه شففده
وشففورای رهبری اس(هدی را سشففکیل داده وهرکدام آن ه ب اندازه ن وذ شففهن دربین
م(ص ین ووهنسون دراین شورا نمهینده داشسند .اس(هدی م(صالن مدسه ت م(ل بیهن
وا هر قهید وافکهرسففیهسففی این گروه هه بود وهرکدام ازاین گروه هه ب مسففهیل
مطرو( دراس(هدی ازدیدگهه ایدرولو یک -سفففففیهسفففففی خود شفففففهن می ورداخسند.
همچنین دوکسورصفففهدق یهری ودوکسور ههررزبهن اسفففسهدان فهکولس ط کهبل ب
نمهیندگی از" ج م" و" ج د ن" درا س(هدی اسفففففففسهدان ووهنسون شفففففففرکت کردند
همچنین دوکسورسید ههشم م ربهن اسسهد فهکولس ط ومیر(بی هللا (بی ) اسسهد
فهکولس سفففهین ازهواداران جریهن دموکراسیک نوین دراس(هدی اسفففسهدان شفففرکت
داشففسند .به شففرکت هم این طی هی مخس ف سففیهسففی طبقهسی دراس(هدی م(صفالن
،این اس(هدی سقریبه ت شفففففففکل یک مجمع سفففففففیهسفففففففی بخود گرفس وسریبونی ج ت
ا هر قهید ون ریهت هریک ازگروه ههی سفففففیهسفففففی مسشفففففک آن بود .وهرکدام
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دیدگهه ومواضففففع خود شففففهن را درآن مطره کرده و ب ج
بیطرف" می ورداخسند.

م(صفففف ین مدسه ت "

داکترفیض به ادامه مطالب فوق درصتفحه (  )39نین می نویستد" درآن هن هم
گرم ومسففففه د برای آگهه سففففهخسن وبسففففیج سوده ههی بجهن آمده دولت افغهنسففففسهن
بخهطرآنک (د اقل دریک کهنون م(صففففففف ی ،فکر کهرانقالبی ،مخ ی وویوند سوده
ههرا ازمیهن برده وذهن روشففففن کران مبهرزرا ب مسففففهیل درج دوم -- -- -- --
سرگرم ن داشس وآن هرا ب عهلیس هی ورقیل وقهل نی وخیهبهنی معطوف سهزد،
نهگ هن ب اس(هدی بهزی روی آورد .صرفن رازافراد وسهزمهن هی ضدانقالبی ک
خود نقش ههی درانجهم این نیرنگ دولت بع ده داشسند - "،ج  -م" به فرمهندههن
بففهال نشفففففففین واربففه منش نیز دردام این سزویرافسففهد" .رهبران" مثففل همیشفففففففف
دراینمورد هم بففدون آنک ف من وردولففت را دریففهبنففد بففدون س( ی ی هم ف جففهنب ف
ازچ ون ی شفففففففرایط شفففففففرکت دراس(هدی  ،بهشفففففففیوۀ س کرذهنی ک اینبهردرقهل
دگمهسیسفففففم سمهم یهرس ههرمیهبد ،دربرابراس(هدی به سهرید آن موضفففففع یری نمود.
نوشفففس ای ازلنین" نهردنیک ه وان(الل ط بهن" را ب نوان سفففند بی چون وچرای
اصولی بودن مبهرزه اس(هدی ای شهن وخش کردند .آقهیهن"رهبر" اجهزه بدهید این
چند موضففففففوب زیر را ک بسففففففیهر"اولی " مینمهید ولی ا سراف سهن بن میدن آن
به ث سنزل شفففون و(یثیت شفففمهسفففت ذکرکنیم .زمهنی ک لنین آن اثررا نوشفففت—
روسی سزاری جهمع ای بود سرمهی داری ک نیروی مده انقال طبقد کهرگر،
وراه انقال ب س( یل مهرکسففففیسففففسی لنین بزر قیهم مسفففف (هن درشفففف ربود .لذا
سشکیل سندیکهههی کهرگری ویه ن وذ درآن ه س(ت آن شرایط وسی د م می درایجهد
رابط بین (ز وطبق کهرگر بشفففففمهرمی رفت ورسفففففوح (ز دراس(هدی ههی
کهرگری درواقع مسففسقیمه ت فعهلیسی بود درج ت بسففیج وسشففکل نیروی انقال  .و
مسفففهیل واصفففول مربوط ب اس(هدی دریک چنهن کشفففورو صفففری چ ون میسواند
درافغهنسففسهن نیم فرودالی ونیم مسففسعمره هوب هو طره بهشففد؟؟ " .رهبران" ن
سن ه درآغهزب اصففففطاله مبهرزات اس(هدی ای شففففهن به (رف هی لنین خودرا می
ووشففففففهندند ب ک بعدات وبخصففففففو ضففففففمن نوشففففففس ای دروهیهن فسو(هت خویش
دراس(هدی بنهم" نکهسی چند"نیزکوشفففففففیده اند به نقل وقول هی ازلنین برای اثبهت"
رهبر" و"ق رمهن " بودن شفففففهن درهر(رکسی ومنجم مبهرزه اس(هدی ای شفففففههد
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بیفففهورنفففد کففف خواهیم دیفففد این طریقففف ورده آقفففهیفففهن را نمی کنفففد وبر ک
رسواگرمههیت اوورسونیسسی آن هست".
داکسرفیض سشکیل اس(هدی م(صالن ران خواست صن ی م(ص ین ک صرف"
دام نیرنگ وسزویردولت" دانسس ک گویه رهبری " ج م" درآن دام افسهده بودک
در(هلیک رهبری " ج م" من(یث یک سهزمهن انقالبی ورولسری خهصسه ت رفیق
اکرم یهری ک درصفففدرهیرت رهبری یک جنبش سوده ای گسفففسرده قرارداشفففت؛
چ ون ممکن بود ک وی ،اوالت مههیت ونقش اس(هدی صفففففففن ی م(صفففففففالن را
ندانسس و" نهآگهههن " درآن شرکت کند وثهنیه ت نیرنگ دولت را دراین زمین نداند؟
در(هلیک سعداد قهبل مال( ای ازا ضه وهواداران جریهن دموکراسیک نوین را
م( ص ف ین ووهنسون سشففکیل می دادند وبخشففی ازفعهلیس هی مبهرزاسی " ج د ن" را
ج وجذ م(صف ین ووهنسون ومسع مین مکهس دروالیهت مخس ف کشففورسشففکیل
می داد .همزمهن به ویشفففففففبرد امرمبهرزه ی ارسجهب (هکم فرودال کمورادوری
وسفففف ط اموریهلیسففففم وسففففوسففففیهل اموریهلیسففففم ،دربهره مههیت وخصفففف ت طبقهسی
سشفففک هی سفففیهسفففی ارسجه ی وضفففدانقالبی دردرون اس(هدی ک درسفففطی جهمع
خهصسه ت دربین م(ص ین ومسع مین فعهلیت داشس وسوده ههی خ ق رااغوا کرده وب
گمراهی می کشففففهندند؛ برای جریهن دموکراسیک نوین اس(هدی م(صفففف ین نیزیک
رص مبهرزه ایدرولو ِ یک  -سیهسی م(سو می شد وبرخالف اد هی بی بنیهد
داکسرفیض شفففرکت دراس(هدی م(صففف ین ب هی وج هم رصففف ههی مبهرزه
طبقهسی وم ی " ج م" و جریهن دموکراسیک نوین را سشفففففکیل نمی داد .دراین
وراگراف رهبری « گروه انقالبی »....به مغ ط گوری اس(هدی م(صفففففففالن را
بجفهی اس(فهدیف کفهرگران قرارداده ورهبری " ج م" را بف بفهد نفهسفففففففزاگوری
وهسهکی گرفس ک گویه آن ه دچهران(راف اوورسونیسسی شده ودرآن شرایط اس(هدی
م(صالن را رص م م مبهرزه طبقهسی وم ی وذیرفس وبعبهرت دی ردرمنجال «
مبهرزه اس(هدی ای» قرارگرفس اسفففففففت .در(هلیک واقعیت چنین نبود ومبهرزه
طبقهسی وم ی " ج م" وجریهن دموکراسیک نوین درسطی جهمع کمه کهن ادام
دا شت .وبرخالف این اس هم دروغین داکسرفیض ،رهبری " ج م"خه صسه ت رفیق
اکرم یهری ب سفففهخسهراقسصفففهدی اجسمه ی جهمع افغهنسفففسهن ومههیت سضفففهدههی
طبقهسی وم ی ،سضففففهداسففففهسففففی وسضففففهد مده جهمع ومههیت وخصفففف ت انقال
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کشففور انقال دموکراسیک نوین وانقال سففوسففیهلیسففسی) بدرسففسی آگههی داشففت.
ونیزداکسرفیض مد ی اسففففففففت ک رهبری سففففففف ندی را زیر نوان" ن کهسی چ ند"
منسشففرکرده واس(هدی م(صففالن رابمثهب سففندیکه ویه اس(هدی کهرگری فرض کرده
وبه ذکرنقل وقول هی ازلنین ازآن بدفهب برخهسفففففففس اسفففففففتک در(هلیک داکسرفیض
(ه ضرنمی شود ک مسن آن نو شس را دراینجه ذکرکند .وبدون شک این نیزیکی
دی رازاس ففهمففهت دروغین داکسرفیض ویففهرانش یفف رفیق اکرم یففهری ورفیق
داکسرصففهدق یهری می بهشففد .همچنین ذکر بهرت « فرمهندههن بهالنشففین واربه
منش» ازجهن داکسرفیض ،مدسه ت اشففففففففهره ب سع ق طبقهسی رفیق اکرم یهری
ورفیق داکسرصفففهدق یهری می بهشفففد ،ک ن هیت بیشفففرمهن اسفففت .در(هلیک خود
داکسرفیض بفف ل(ففه سع ق طبقففهسی فرزنففد یففک مالک فرودال بففهن وذ وازسبففهر"
م(مدزاری" بود وجریهن مل هم ثهبت سهخت ک اوب ل(ه ایدرولو یک سیهسی
ووراسیک اجسمه ی به اد هی کمونیسفففففففم دروغین سمهم مرش رادرج ت سومین
منهفع طبقهت ارسجه ی فرودال وکمورادورواموریهلیسفففففم وسفففففوسفففففیهل اموریهلیسفففففم
چین ورس هه اوورسونیسففففم ورویزیونیسففففم« سفففف ج هنی») سففففوری کرده وب خ ق
ومی ن خیهنت کرد وبعد ازوی هم سن ران او« سهزمهن رههری افغهن سسهن( -ز
همبسففففس ی افغهنسففففسهن» و« سففففهزمهن انقالبی افغهنسففففسهن» همین راه را من(یث
میراث داران اوسه کنون ادام داده وبه رویزیونیسففففس هی " سففففهمه -ادام دهندگهن"
و نه صری از سهزمهن اوورسونی سسی " سهوو" ازطریق وی سهیت ا سسخبهراسی«
افغهنسفسهن آزاد» ب " مهرکسفیسفت -لنینیسفت -مهروریسفت ههی افغهنسفسهن" ف(ه شی
کرده وهویت وآدر مهرا برای سفففرویسففف هی جهسفففوسفففی اموریهلیسفففس هودولس هی
ارسجه ی ازجم دولت دسففت نشففهنده اسففسعمهرواموریهلیسففم درافغهنسففسهن معرفی
می کنند .در(هلیک رفیق اکرم یهری ورفیق داکسرصفففففففهدق یهری سه آخرین ل(
(یهت شفففففففهن ک سوسفففففففط ر یم جنهیسکهروسففففففف هک «خ قی» ورچمی هه وبهداران
سوسیهل اموریهلیست شهن بقسل رسیدند روی اندیش انقالبی شهن ودفهب ازمنهفع
خ ق ومی ن اسسوارمهندند.
درص (  )40این سند چنین می خوانیم ":گوری " رهبران" از(هلت ب ت زدگی
مردم نسففبت ب شففرکت اینهن دریک اس(هدی ویشففن هدی دولت دسففت ووهچ شففد ک
نهگ هن سخن وی"  -ج  -م" مصه(ب ای به رزونهمد کهروان سرسی داده ودرآن
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راجع ب س هوت میهن وهرلمهن واس(هدی و" وهی مهدی" این هردو ک درآن روزهه
این"وهی مهدی" سفففخت ورد زبهن شفففع ای هه شفففده بود) بدین ون سفففخن راند" :
 .....وفهرلمفهنی هم کف بفه ایجفهد این بور وازی کمورادوروفدیفدآیفد چون بفه جنبش
بور وازی م ی بوجود نیهمده برای مردم بی هن ا ست واگرموق ی هم درمورد آن
بهید گرفت همهنسففهن موضففع یری دربرابر دولس هی این کشففورهه خواهد بود .امه
درمورد اس(هدی م(صففففففالن اوضففففففهب دگرگون اسففففففت .سوده کثیرم(صففففففالن ک
ازن روضفففففع طبقهسی خود بطور مده به طبقهت سفففففسمکش مربوط اند درووهنسون
مجسمع گردیده اند ویهی مهدی اس(هدی م(صالن را میسهزند .....اس(هدی م(صالن
ازوهرین دراثرویکه رم(صفففففالن وبه جنبش آن ه ایجهد گردیده اسفففففت "....روزنهم
کهروان .)50/ 5/24
دروراگراف فوق مال( می شفففففود ک بهزهم داکسرفیض اس(هدی م(صفففففالن را
یک اس(هدی ویشفففففففن هدی دولت وبعبهرت دی ر«اس(هدی دولسی» می خواند؛ لیکن
ازاین بخش ازمصفففففففه(ب ای سفففففففخن وی " ج م" به " روزنهم کهروان" ب
وضففوه آشففکهراسففت ک ایجهد اس(هدی م(صففالن نسیج فعهلیت م(صففالن وجنبش
ومبهرزه خود آن ه بوده اسفففففففت .ب ی؛ درآن شفففففففرایط جنبش بور وا دموکراسیک
م(صففف ین ووهنسون ومسع مین مکهس مخس ف کشفففوردر(هلت گسفففسرش وویشفففرفت
درجهمع بود .ازجهن دی ردرشففففففرایط ده چ ل خورشففففففیدی طره سشففففففکیل
اس(هدی صفففن ی م(صفففالن وکسففف مجوزآن ازجهن ریهسفففت ووهنسون امر جی
وغریبی هم نبود .درآن زمهن شفففففففخ داکسرفیض نیزیکی ازمب غهن ن روطره
شففرکت دراس(هدی م(صففالن بود وهمین اسففسدالل سففخن وی" ج م" را بهشففره
وس صففیل سکرارمی کرد :درروزانجهم انسخهبهت برای گزینش نمهیندگهن م(ص ف ین
فهکولس ههی مخس ف ووهنسون کهبل درشففففففورای اس(هدی م(صففففففالن ،جریهن ر ی
گیری درفهکولس ط ودرصفففففنف مه) سوسفففففط داکسر(یدراسفففففسهد فهکولس من(یث
نه روداکسرا م دادفرم(صل فهکولس ط و ضو" ج م" من(یث نمهینده " ج
د ن" ،ن هرت می شففففد؛ قبل ازآغهزرآی گیری نجی هللا ا(مدی زی مشفففف ورب
"نجی گهو") ضو«(ز دموکراسیک خ ق» ازجنهه ورچم طی سخنهنی شرکت
ا ضفففهی جریهن دموکراسیک نوین دراس(هدی م(صفففالن رامورد سفففو ل قرارداده
واین موضفففففففوب رامطره کرد ک این ه شفففففففع ای ه) ،وهرل مهن راس(ریم کرده
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وشفففففففرکفففت درآن را م ی ارسجفففه ی خوانفففده ومردود می داننفففد؛ ولی اکنون
درشفففورای اس(هدی م(صفففالن  ،شفففرکت می کنندک .ازم(سوی این گ س نجی هللا
ا(مدزی چنین اسفسنبهط می شفد ک بین وهرلمهن واس(هدی صفن ی م(صفالن س هوسی
قهیل نبود .وازجهن دی راین رویزیونیسففففت مزدورمی خواسففففت این طوروانمود
سففففففففهزد ک رهبری " ج م" به شفففففففر کت دراس (هد ی صفففففففن ی م(صفففففففالن
گویهدچهران(راف« اس(هدی وی» شفففده اسفففت .ین اس همی ک بعداتداکسرفیض ب
رهبری " ج م" وارد نموده ودراین سفففند اوورسونیسفففسی درج اسفففت .در(هلیک
رهبری" ج م" درمورد مههیت طب قهسی وهرلمهن ورویزیونیزم ووهرلمهنسهریزم
واهداف ضففففففدانقالبی «(ز دموکراسیک خ ق» ک می خواسففففففت ازاین طریق
قدرت سفففیهسفففی را قبضففف کند ،ن روموقف مشفففخ واصفففولی داشفففت .همچنهن
درمورد دم شرکت دروهرلمهن دالیل اصولی ارای می کرد .بعد ازسخنهن نجی
هللا ا(مففد زی  ،داکسرفیض سفففففففخنرا نی کرده ودربففهره مففههیففت طبقففهسی وففهرلمففهن
واهداف آن وسففرشففت طبقهسی وخص ف ت اس(هدی م(صففالن سففخن گ ت .وی همین
ن رسخن وی " ج م" راسکرارکرد .ولی بعدات ودراین سند این ن ر" ج م"
دربهره سع ق طبقهسی م(صفف ین ووهنسون ومههیت طبقهسی اس(هدی م(صففالن ودلیل
شرکت درآن راب بهد اسس زا گرفت .مال( می شودک ن روموضع داکسرفیض
ویهرانش درسفففففففنداوورسونیسفففففففسی"بهطردا وورسونیزم "....بهن ررویزیونیسففففففس هی
«خ قی» ورچمی سقریبهتهم سهن بوده وبه ین شیوه وا سسدالل رهبری" ج م"را
مورد (م قرارداده اند.
درانسخهبهت شفففورای رهبری اس(هدی م(صفففالن سفففهزمهن ه وجریهن هی سفففیهسفففی
وافراد"بیطرف" ازم(صففففففف ین خودراکهندید کردند وازجم  )43سن ا ضفففففففهی
شففففورای نمهیندگهن م(صففففالن )22 ،سن آن نمهیند گهن جریهن دموکراسیک نوین
بودند .واین رقم (مهیت گسففففسرده م(صففففالن ووهنسون ازجریهن دموکراسیک نوین
را نشفففهن می دهد .الوه براینک (دود نیمی ازم(صففف ین ووهنسون ب کهندیدههی
جریففهن دموکراسیففک نوین ر ی دادنففد سعففداد زیففهدی ازا ضففففففففه وهواداران آن
رام(صففففالن فهکولس هه سشففففکیل می دادند وفعهلیت دراس(هدی م(صففففالن بخشففففی
ازمبهرزه بور وا -دموکراسیک درجهمع را سشکیل می داد .وجریهن دموکراسیک
نوین به شففففرکت دراس(هدی م(صففففالن سب یغهت سففففیهسففففی گسففففسرده دربین کس ای
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بزرگی ازم(صففففففف ین را انجهم داده و ب افشفففففففهی مههیت ن هم (هکم و(همیهن آن
اموریهلی سس هی غربی و سو سیهل اموریهلی سم)« شوروی» می ورداخت .سب یغهت
سفففففففیهسفففففففی دربین کس بزر چند هزارن ری ازروشفففففففن کران من ور مدسه
ًت روشن کران مسرقی وآزادی خواه است) امرم می بود .واس(هدی م(صالن می
سوانسففففففت درامرویشففففففبرد مبهرزه بور وا -دموکراسیک نقش مسرقی درجهمع ای ه
کند.
داکنرفیض بهزهم دربهره مههیت طبقهسی واهداف وهرلمهن واس(هدی م(صفففففالن
ب س سط گوری مسوسل شده ون روموقف رفیق لنین درمورد چ ون ی شرکت
کمونیسففس ه دروهرلمهن واس(هدی ههی کهرگری راسکرارکرده ورهبری " ج م"
را مورد (م قرارمی دهد .وی به این شففففففیوه برخورد ب مسففففففر وسکرارنقل
وقول هی ازرفیق لنین وجم وردازی هی میهن س ی هدف دارد سه هوادارانش را
اغواکرده ووانمودسففففففففهزد ک ف گویففه رهبری " ج م" درمورد س(ریم وففهرلمففهن
وشففرکت دراس(هدی م(صففالن دچهراوورسونیسففم شففده وگویه برخالف ن روموقف
لنین مل کرده است .در(هلیک ارزیهبی داکسرفیض ازسهخسهراقسصهدی اجسمه ی
روسففففی سزاری من(یث کشففففوری اموریهلیسففففسی فرودالی وسرکی طبقهسی "دومه"
وهرلمهن روسی سزاری) وهمسهن دانسسن آن بهجهمع نیم فرودالی ونیم مسسعمره
افغهنسسهن درآن زمهن) وسرکی طبقهسی وهرلمهن افغهنسسهن یک دیدگهه دگمهسیسسی
است.
داکسرفیض درصفففف (  )40این سففففند اوورسونیسففففسی چنین می نویسففففد ....":لنین
ازشرکت درارسجه ی سرین وهرلمهن ه واس(هدی هه (رف زده (هال برخورد شمهرا
ب وهرلمهن بصفورت س(ریم یکسفره آن هم بدانند امه موقف شفمه دربرابراس(هدی
ک آن اسففففففت چرا؟ برای اینک شففففففمه اوورسونیسففففففس ه اول اس(هدی را اس(هدی
مسرقی ،سوده ای وبه" وهی مهدی" وغیره نهمیده بعد سصفففمیم ب شفففرکت فعهل درآن
گرفسید .یعنی اینک اس(هدی ازدید شفففففففمه مسرقی ن ب ک ارسجه ی وچیزی همهنند
وهرلمهن می بود ،برخالف آموزشففف هی لنین هرگزدرآن شفففرکت نکرده وبر ک
آنرا مثل وهرلمهن س(ریم می نمودید .و شرکت شمه ب معنهی کهردریک اس(هدی
ارسجه ی واسفففففففس هده انقالبی ازآن ,آن چنهن ک لنین آموزش داده ،نبود ....لنین
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از شرکت ون وذ درارسجه ی سرین اس(هدی
ازرفسن ب اس(هدی مسرقی و" سرح" ک

ص(بت می کند و شمه خهینین صرفه ت

دراینجه مال( می شود ک داکسرفیض ویهرانش درافغهنسسهن نیم فرودالی ونیم
مسففسعمره س هوسی بین وهرلمهن واس(هدی صففن ی م(صففالن ونقش آن ه قهیل نبوده
وهردون هد رادارای ین سففففرشففففت وموقعیت دانسففففس ورهبری" ج م" را ک
شففرکت دروهرلمهن راس(ریم کرد وشففرکت دراس(هدی م(صففالن را مجهزدانسففت،
اوورسونیسففت می خواندک در(هلیک وهرلمهن افغهنسففسهن مسشففکل ازنمهیندگهن طبقهت
ارسجه ی فرودال وبور وازی کمورادورورویزیونیسفففففت ههی«(ز دموکراسیک
خ ق» ودی ر نهصفففرارسجه ی بوده وس(ریم آن ازجهن رهبری " ج م" وب ند
کردن شفففففففعهرمبهرزه مسففففففف (هن وسدارک جنگ خ ق ک آن راطی ا المی ای
زیر نوان "مر برانسخهبهت فرمهیشففی" ا الم کرد ،مل درسففت واصففولی بود.
ز یرا درچنین شرایطی کوچکسرین امکهن اسس هده ازسریبون وهرلمهن درامرویشبرد
مبهرزه انقالبی افشفففففففه گران موجود نبوده ودر وض سوده ههی خ ق رادرمورد
سرفند انسخهبهت ازجهن طبقهت (هکم ارسجه ی دولت) ون هد وهرلمهن ب گمراهی
می کشهند .وراه ویروزی انقال بور وا  -دموکراسیک درکشورههی س(ت س ط
اموریهلیسففففففم ،اسففففففسراسی ی جنگ خ ق بوده وهسففففففت وجنگ سوده ای طوالنی ک
ده قه نهن فقیروبیزمین و کهرگران فال(سی نیروی مده آن را سشفففففففک یل م یده ند.
بعبففهرت دی ربکففهرگیری ق رانقالبی ی ف ق رضففففففففدانقالبی اسففففففففت.داکسرفیض
سففهخسهراقسصففهدی اجسمه ی روسففی سزاری کشففوری سففرمهی داری اموریهلیسففسی
فرودالی) ووضففففففعیت جنبش کهرگران ودهقهنهن وطبق خرده بور وازی درآن ک
(ز سفففوسفففیهلیسفففس هی انقالبی من(یث نمهینده دهقهنهن ودی را(زا دموکراسفففی
م رمنهفع خرده بور وازی شف روروسففسه در" دومه" شففرکت داشففسند وسوده ههی
خ ق را اغوا می کردند ولنین ب این اسفففففففسدالل ودرشفففففففرایط معینی ازشفففففففرکت
کمونیسففس هی ب شففویک) در" دومه"ی دولسی ب من ورافشففهی سففرشففت طبقهسی آن
وآگهه سفففففهخسن سوده ههی خ ق صففففف(بت دارد) را درن رن رفس وآن رابهشفففففرایط
افغهن سسهن من(یث ک شوری نیم فرودالی ونیم م سسعمره درآن شرایط) ومههیت
وسرکی ف طبقففهسی وففهرلمففهن ،یکسفففففففففهن مورد ارزیففهبی قرارمیففدهففد .در(ففهلیک ف
درکشورههی س(ت س ط اموریهلیسم ،به درن رداشت مههیت وهرلمهن و دم امکهن
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فعهلیت افشففففففهگران درآن ه ،کمونیسففففففس ه بهید فعهلیس هی مبهرزاسی مده شففففففهن را
دردههت مسمرکزکرده ودرج ت ارسقهی سففففطی آگههی سففففیهسففففی کس ههی بزر
دهقهنهن فقیروبیزمین وکهرگران فال(سی وبسفففیج وسفففهزمهندهی آن ه برای سدارک
جنگ خ ق مبهرزه کنند .این درسففففففففت اسففففففففت ک بقول لنین کمونیسفففففففس ه بهید
درارسجه ی سرین وهرلمهن ه شفففرکت کرده ودرج ت ویشفففبرد اهداف انقالبی شفففهن
ازآن اسفففففس هده کنند .ولی لنین براین امرنیزسوکید دارد ک  ":درجایی باید فعالیت
کرد که توده پرولترویا نیمه پرولتر ستتتت" یعنی سب یغهت سفففیهسفففی درج ت آگهه
سففففهزی طبقهت خ ق .چنهنچ لنین از(ضففففورنمهیند گهن خرده بور وازی ازجم
دهقهنهن) ک سوسط (ز « سوسیهلیسس هی انقالبی» نمهیندگی می شد در" دومه"
صفف(بت دارد .ویه اینک می گوید ":ولی رفتن بلبتتویکها به دوما برای آن نبود
که درآنجا با کادتها مد ست بده ودرپیکردوما بکار ای" قانونگذاری" سرگرم
بتتتتوندن نان ه منبتتتتویکها مینطوررفتارمی کردندن بلکه بلبتتتتویکها برای آن
رفتند که از دوما بعنوان کرستتتتتتتی خطابه برای منافع انقالب استتتتتتتتفاده نمایند.
بردکس کمیته مرکزی منبتتتویکها به دوما مانند آن مؤ ستتتستتته ای قانونگذاری
که می تواند حکومت تزاررا لجام زند نگریستتتتتتتته وددوت می کرد که با کادتها
ستتتتازش انتخاباتی ببتتتتود وازآنها دردوما پبتتتتتیبانی بعمل آید" .وبهین صففففورت
من شویک هی اوورسونی ست ورویزیونی ست ک بخ شی ازطبق کهرگررو سی سزاری
را اغوا کرده وخودرا«نمهینده» آن ه جه زده بودند ،در"دومه" (ضففففففورداشففففففسند.
همچنین لنین می گوید ":تاریخ ثابت نمود که درموقع انعقاد دوما امکان تبلیغات
مفیدی ازدرون ودرپیرامون دوما حاصتتتتتل می بتتتتتود ونیزاینکه تاکتیک نزدیک
بتتتدن به د قانان انقالبی بررتتتد کادتها درداخل دوما امکان پذیرمی گردد(تاریخ
مختصتتترحزب بلبتتتویک صتتتفحه  .")146در(هلیک نمهیندگهن طبق دهقهن وطبق
خرده بور وازی وبور وازی م ی دروهرلمهن افغهنسففسهن وجود نداشففسند و" ج
م" من(یففث ی ففهن ف نمففهینففده طبق ف ورولسففهریففه درآن شفففففففرایط وففهرلمففهن را س(ریم
کرد.همچنین داکسرفیض مد ی اسففففففت ک رهبری" ج م" صفففففف(بت ازاس(هدی
مسرقی " سفففففرح" دارد .گرچ درآن شفففففرایط دراس(هدی م(صففففف ین روشفففففن کران
مسرقی زیهدی وجود داشففففسند؛ لیکن داکسرفیض کدام سففففند کسبی ازرهبری" ج
م" ک اس(هدی م(صففففففف ین را« سفففففففرح» گ س بهشفففففففند ،ارای نمی دهد .ب رض
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اگررهبری" ج م" ازاس(هدی « سففففرح» سففففخن گ س بهشففففد یک اشففففسبهه جدی
وان(راف ازاصفففففول م(سفففففو می شفففففود .اگرچ داکسرفیض چند بهرب سفففففندی
زیر نوان" نکهسی چند" اشفففهره می کند؛ لیکن مسن این سفففند را ارای نداده اسفففت
وب اد هی این اوورسونیسس هی سوطر گرهم نمی شود ا سمهد کرد.
(هل برای روشففففن شففففدن بیشففففسرموضففففوب چند مورد ازن روموضففففع رفیق لنین
دربهره شفففرکت کمونیسفففس ه دراس(هدی ههی کهرگری ووهرلمهن درکشفففورروسفففی
سزاری وکشورههی ارووهی غربی درآن زمهن را ذکرمی نمهیم:
" راجع به مس لۀ دومای دولتی منبویکها آنرا درقطعنامۀ خود بعنوان بهترینوستتیله برای حل مستتا ل انقالبن برای آزادی ملت ازدستتت تزاریم می ستتتودندن
بلبویکها بردکس دومارا بمنزلۀ زا ده داجز تزاریسمن پرد ۀ که فساد تزاریسم
را میپوبتتتاندن مینگریستتتتند پردۀ که تزاریستتتم مینکه آنرا استتتباب زحمت خود
یافت دورمی افکند( لنین)"[صتتتتتتفحه  142تاریخ حزب کمونیستتتتتتت(بلبتتتتتتویک)
اتحادبوروی دوره مختصر].
"نظربتتتاینکتتته دومتتتای اول دولتی بقتتتدرکفتتتایتتتت مطیع نبود حکومتتتت تزاریدرتابستتتتتتتتان ستتتتتتتال 1906آنرا متفرق ستتتتتتتاخت .حکومت تزاری بررتتتتتتتد ملت
فبارراباز م بدیدترنمود ودرتمام کبوردملیات خانمانسوزدسته ای ادزامی
مجازات را توستتعه داده وتصتتمیم خودرا بربارۀ احرتتاردومای دوم دولتی درآتیۀ
نزدیکی ادالم دا بت .حکومت تزاری آ بکارا برگ ستاخی خود می افزود و ون
دید انقالب روبه رتتعف می نهد دیگرازآن ترس ووا مه ای ندابتتت .بلبتتویکها
میبایستتتتتی مستتتت له بتتتترکت یا تحریم دومای دوم را حل کنند .بلبتتتتویکها وقتی
دربارۀ تحریم ستتخن میرانند معموالً منظوربتتان تحریم مؤثربود نه امتناد ستتادۀ
منفی برکت درانتخابات .بلبویکها تحریم مؤثررا بمنزلۀ آن وسیلۀ انقالبی می
نگریستتتتتتتتنتتد کتته ملتتت را ازنیتتت تزارکتته می خواستتتتتتتتتت وی را ازراه انقالبی
براه«مبتتتتتتتروطتتۀ» تزاری درآوردن برحتتذرمی دارد ونیزاین تحریم را بمنزلتتۀ
وستتتتتیله ای خنثی نمودن نین نیتی وتدارم جوم تازۀ ملت بررتتتتتد تزاریستتتتتم
میدانستتتند .تجربۀ دومای بولیگینی نبتتان داد که تحریم" یگانه تاکتیک درستتتی
بود که حوادث آنرا تماما ً تی ید کرد .این تحریم ازآن روموفقیت بخش بود که
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مردم را نه تنها ازخطرراه مبتتتتتتتروطۀ تزاری برحذرنمودن بلکه دومارا پیش
ازتولد دقیم ساخت( صفحات  143و 144مانجا".
" تحریم بلبتتتویکی "پارلمان" درستتتال 1905پرولتاریای انقالبی را ازآزمایشستتتتیاستتتتی فوق العاده گرانبها ی بهره مند ستتتتاخت وثابت نمود که درموقع تو م
نمودن ابتتکال دلنی و یردلنین ابتتکال پارلمانی و یر پارلمانی مبارزهن گا ی
مفید وحتی رروری است که ازبکلهای پارلمانی دست کبیده بود ....تحریم
"دوما" ازطرف بلبتتتویکها درستتتال  1906دیگرخطا ی بود ولی خطای کو کی
که به آسانی قابل اصالح بود (....لنین)".
 " تاریخ ثابت نمود که درموقع انعقاد دوما امکانات تبلیغات مفیدی ازدرونودرپیرامون دوما حاصتتتتل می بتتتتود ونیزاینکه تاکتیک نزدیک بتتتتدن با د قاان
انقالبی بررد کادتها درداخل دوما امکان پذیرمی گردد( لنین)".
 لنین درمورد بتتتترکت کمونیستتتتتها دراتحادیه ای ارتجادی نین می گوید":برای اینکه بتوان به " توده" کمک کرد و واخوا ی و مدردی وپبتتتتتتتتیبانی"
توده" را بستتتتوی خود جلب نمودن باید ازدبتتتتواریها نهراستتتتیدوازایرادگیر یهاو
پاپوبدوزیهاوا انتهاوتعقیبات نابی ازطرف«پیبوایان»(که ون اپورتونیست
وستتتوستتتیال بتتت ونیستتتت ستتتتندنآکثراً بطورمستتتتقیم یا یرمستتتتقیم با بور وازی
وپلیس ارتباط دارند) بام ندابتتتتت وحتما ً درجایی کارکرد که توده ستتتتت .باید
بهرگونه فداکاری تن درداد وبزرگترین مانع را برطرف ستتتتتتاخت تا اینکه بتوان
بطورستیستتماتیک وبا سترستختی ومصترانه وصتبورانه درستت درآن مؤستستات
ودربین آن جمعیت ها وات حاد یه ان ولوارت جادی ترین آن ها که تودۀ پرولترو یا
نیمه پرولتردرآنجا ستتتتتت به تبلیو وترویج پرداخت .اتحادیه ا وک وپراتیو ای
کارگری نیز( سازمانهای اخیرال اقل دربرخی ازموارد) مان سازمانهای ستند
که درآنها توده ست" ".....وحتی  -درصورت لزوم -بهرگونه حیله ونیرنگ
وبیوه ای یردلنی وسکوت وکتمان حقیقت متوسل بد تا رطورکه بده به
اتحادیه ا راه یافت ودرآنها باقی ماند .وبهر قیمتی بتتتتتتتده فعالیت کمونیستتتتتتتتی
خودرا درآنها انجام داد".
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درمطهل فوق لنین درموارد مخس ف ازشرایط روسی سزاری وشرایط درسعدادی
ازکشفففففففور ههی ارو وهی غربی وازموجود یت وهرل مهن بور وا -دموکراس یک ک
نمهیندگهن سوده ههی خ ق یعنی نمهیندگهن طبق دهقهنهن وطبق خرده بور وازی)
درآن ه شفففرکت داشفففسند ،صففف(بت کرده اسفففت؛ لیکن اودردربهره شفففرکت ویه دم
شفففففففرکت کمونیسفففففففس ه وورولسهریه دروهرلمهن درکشفففففففورههی نیم فرودالی ،نیم
مسففسعمره ومسففسعمره بطورمشففخ صفف(بسی نمی کند .لنین واسففسهلین برای اولین
بفففهراین سزرا مطره کردنفففد کففف  :انقالب فففه درکشفففففففورهفففهی آسفففففففیفففه ،انقالب فففهی
بور وادموکراسیففک بوده ودوهففدف را دربردارنففد .بیرون رانففدن اموریففهلیسفففففففم
خهرجی ودرهم شففکسففسن آن بخشف هی ازطبق سففرمهی دارمربوط ب آن می بهشففد،
و(ل مسففففففر زمین یعنی م(وبقهیهی فرودالیزم وب مل درآوردن شففففففعهر" زمین
ازآن کشففففس ر" .موضففففوب سروری مهرکسففففیسففففسی واسففففسراسی ی مربوط ب انقال
درکشففففففورههی نیم فرودالی ونیم مسففففففسعمره ومسففففففسعمره وسکهمل خط انقال
دموکراسیک نوین وویشففففرفت بسففففوی سففففوسففففیهلیسففففم درچین ،بکهربسففففت سروری
واسفففسراسی ی دموکراسفففی نوین درشفففرایط خه چین وسکهمل بیشفففسرآن سوسفففط
مهروسسفففف دون صففففورت گرفت .مهروسسفففف دون سروری وسهکسیک انقال بور وا-
دموکراسیففک انقال دموکراسیففک نوین) وسروری جنففگ انقالبی خ ق را سففدوین
کرده وآن را دروراسیک مبهرزه طبقهسی درچین بکهربسفففت واین انقال ب انقال
سوسیهلیسسی گذارنمود ودیکسهسوری ورولسهریه درچین اسسقراریهفت.
لنین برای ویروزی انقال سوسیهلیسسی ب مسر سهکسیک هی جنگ خیهبهنی وقیهم
مسففففففف (هن ک می بهیسفففففففت سکهمل می یهفت سه بسواند به قدرت ن همی سزارمقهب
کند،سوج خهصففففففی معطوف داشففففففت .درقیهم ویروزمند درروسففففففی سزاری درمهه
اکسوبرسففففففهل  ) 1917میالدی ،لنین واسففففففسهلین سروری ووراسیک مهرکسففففففیسفففففسی
دررابط به قیهم وجنگ درکشففففورههی سففففرمهی داری -اگرچ به وی گی هی ق
مهنده همچون بقهیهی فرودالیسفففم وشفففرایط ق مهنده درروسفففسه -را سکهمل دادند.
مضففهفه ت لنین واسففسهلین سروری مهرکسففیسففسی وسهکسی ه واسففسراسی ی درجنگ انقالبی
را بخصفففو درجنگ داخ ی ب دنبهل قیهم ویروزمند اکسوبر  )1917آمد ،سکهمل
دادند .درمیهن رهبران بزر مهرکسیست ،مهروسس دون اولین کسی بود ک خط
ن همی مهرکسففیس فسی وسففیسففسم س کردرامورن همی را بصففورت کهمل وهم جهنب
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سکهمل داد .ویروزی انقال دموکراسیک نوین وسوسففففففی دولت دموکراسیک خ ق،
دیکسهسوری طبقهت انقالبی ومسرقی س(ت رهبری طبق ورولسهریهدرچین وگذارب
سففففففوسففففففیهلیسففففففم سجرب نوینی) درویروزی انقال ورولسری درکشففففففورههی نیم
مسفففففففسعمره ومسفففففففسعمره ونی م فرودالی درآسففففففف یه،افری قه وامری کهی السین برای
ورولسهریهی ج هن بود ک س(ت رهبری (ز کمونیسفففت چین برهبری مهروسسففف
دون انجهم شد .رفیق مهروسس دون به درن رداشت سهخسهراقسصهدی اجمه ی چین
وبه س( یل طبقهسی جهمع چین وشففنهخت سضففهدههی جهمع وسعیین سضففهد اسففهسففی
ومشخ کردن سضهد مده وطره اسسراسی ی جنگ سوده ای طوالنی مبهرزات
خ ق چین را درج فففت ویروزی انقال م ی دموکراسیفففک رهبری کرد .بفففهین
صفففففففورت مففه روسسففففففففف دون سروری اسفففففففسراسی ی وسففهکسیففک انقال بور وا-
دموکراسیک انقال دموکراسیک نوین) را برای کشفففففففورههی نیم فرودالی ونیم
مسفففففسعمره ومسفففففسعمره درقهره ههی آسفففففیه ،افریقه وامریکهی السین فورمول کرده
ویکی ازجم رص ف ههی اسففت ک مهروسس ف دون مهرکسففیسففم -لنینیسففم را غنهی
کی ی بیشفففسری بخشفففید .ب مین صفففورت مهروسسففف دون روی بروهری جنگ انقالبی
خ ق سوسففففففط کمونیسففففففس ه وورولسهریهی انقالبی ازطریق قیهم هی شفففففف ری برای
سفففففففرن ونی سففففففف ط و(هکمیت سفففففففرمهی داری واموریهلیسفففففففم وویروزی انقال
سففوسففیهلیسففسی واسففسقراردیکسهسوری ورولسهریه درکشففورههی سففرمهی داری سآکید
نمود .مهروسسفف دون سروری " ادام انقال س(ت دیکسهسوری ورولسهریه" را کشففف
کرده وبه بروهری انقال کبیرفرهن ی ورولسهریهری ،دیکسهسوری ورولسهر یه ون هم
سففوسففیهلیسففسی را درچین برای یکده ازسففرن ونی سوسففط نهصففرسففرمهی داری
دردرون (ز ودولت ،رویزیونیسففس هی «سفف ج هنی» نجهت داد .ونیزمهروسسفف
دون سوکید نمود ک برای ویروزی سففففوسففففیهلیسففففم ورسففففیدن ب جهمع بدون طبق
جهم ع کمونیسفففففففسی) ب بر وهری چ ندین انقال فرهن ی ورول سهر یهری دردوران
سوسیهلیسم نیهزاست .رفیق مهروسس دون مهرکسیسم -لنینیسم رادرهم رص هه
سکهمل داده وب مین سب کمونیسس ه وورولسهریهی انقالبی ج هن م انقال خودرا
مهرکسیسم -لنینیسم -مهروریسم می نهمند.
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فصل چارم
درصفففف ( )41این سففففند اوورسونیسففففسی چنین می خوانیم ":درمسففففر د
شرکت دراس(هدی یه وهرلمهن ،برای کمونیسس ه موضوب اسس هده ازرفرم
ومن ذ قهنونی مطره بوده وفالن وب مهن "وهی ای مهدی" آن ه برای شهن
معیهرشففففففرکت نمی سواند م(سففففففو گردد .لنین زمهنیک ازشففففففرکت یه
س(ریم دومه (رف میزد ،ب یچوج ب آن گون معیهرهه سوج نداشت.
" رهبران" درسوجی شفففففرکت دراس(هدی  ،اسفففففسدالل دی ری دارند مبنی
براینک اس(هدی م(صففففالن مسرقی اسففففت ،زیرادموکراسیک ،م ی وسوده
ایسففففتک البس همچنهن ک آن ه چون رویزیونیسففففس ه اس(هدی رام(صففففول
مبهرزات روشفففففففن کران ازسفففففففهل  1344ببعد میدانند ،این سففففففف ک م
رانیزنسیجفف چنفف زدن نمففهینففده خود بففه رری ووهنسون ویرامون مواد
اسهسنهم می شمهرند.
ایجهد اس(هدی براسه خواست دولت ،سوسط ابالغی ای ووهنسون درآن
ک قبالت ذکرش ر فت ،مبسنی بود .رفرمی بود ازبهال
اوضففففففففهب خه
وبمن وری معین .چ و ن به ید ب رفرم برخورد کرد؟ مه معس قدیم ک
اسففس هده انقالبی ازرفرم مهنند اس(هدی وقوانین وغیره برای مهرکسففیسففت
لنینیسففففس ه مجهزوبطریق اولی ضففففروری اسففففت .ولی اینراهم فراموش
نمی کنیم ک ویش شففرط (سمی اسففس هده ازرفرم  ،افشففهی مقهصففد ونسهیج
آن ا ست سه خ ق به آگههی کهمل وهو شیهران ا سس هده ای انقالبی ازرفرم
وبکففهربرد آن را درخ فدمففت مشفففففففی ورولسری شفففففففنففهخس ف وب مراهی
وسصورات واهی دچهرن ردد."...
دراین وراگراف داکسرفیض مفففد ی اسفففففففففت کففف :رهبری"سفففففففففهزمفففهن جوانفففهن
مسرقی"درمسففر شففرکت دراس(هدی یهوهرلمهن برخالف ن رلنین ن رداشففس اسففت.
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بفهین بفهرت کف گویفهلنین دربفهره فعفهلیفت دراین مجمع فه هیچ ونف معیفهری را
درن رنداشفففس اسفففت .در(هلیک برخالف این اد هلنین برای شفففرکت در" دومه"
وهرلمهن روسففی ) مسففهی ی را درن رداشففت؛ ازجم وجود امکهن سب یغهت سففیهسففی
درخهرج وداخل دومه ،سهکسیک نزدیک شففففدن به دهقهنهن انقالبی برضففففد" کهدس ه"
درداخل دومه وآگههی دادن ب آن بخش ازکهرگران ای ک سوسففففففط منشففففففویک هی
اوورسونیسفففت اغواشفففده بودند .رهبری سفففهزمهن جوانهن مسرقی نیزدرآن شفففرایط
جنب ههی ازاس(هدی م(صفففففففالن رادرن رداشفففففففت ک می شفففففففد ازآن ه درج ت
ویشففبردامرمبهرزه سففیهسففی اسففس هده کرد( .دود نیمی ازنمهیندگهن شففورای اس(هدی
م(صفففففففالن را کهندیدههی جریهن دموکراسیک نوین شفففففففع جهوید) سشفففففففکیل می
دادنففد.همچنین نمففهینففده هففهیی از"(ز دموکراسیففک وام"وافرادمسفففففففسقففل درآن
(ضورداشسند.ون روموقف رهبری" ج .م"دربهره س هوت بین سهخسهرطبقهسی
وهرلمهن واس(هدی م(صالن مشخ بوده وس(ریم وهرلمهن ازجهن رهبری" ج
م" اقدامی درست بود.
همچنین رهبری«گروه انقالبی»....ب غ ط طوری وانمودمی سفففففففهزدک اس(هدی
م(صفففالن ن نسیج مطهلب وخواسفففت م(صففف ین ووهنسون دانشففف هه)ک «رفرمی
بودازبففهالوبف من وری معین».در(ففهلیکف رفورم هم م(صفففففففول جففهنبی مبففهرزه
طبقففهسی اسففففففففت ک ف دولففت بعنوان نمففهینففده طبقففهت (ففهکم ب ف آن سن درمی دهففد.
امهورولسهریهی انقالبی درمسففیرمبهرزه انقالبی اش هیچ هه ب رفورم سوقف نکرده
وسوده هفهی خ ق راازهفدف ومن ورطبقفهت ارسجفه ی (فهکم دولفت) وخواسففففففففت
اسفففهسفففی واهداف سوده ههی خ ق آگهه می سفففهزد .اگرچ من ورطبقهت ارسجه ی
(هکم ازانجهم رفورم هی چند اغوای سوده ههی خ ق می بهشففففففد .سشففففففکیل اس(هدی
دراسفففه یکی ازخواسفففس هی صفففن ی م(صفففالن ووهنسون بودک سوسفففط ریهسفففت
ووهنسون دولت) وذیرفس شففده وبرنهم واسففهسففنهم ای آن سوسففط شففورای رهبری
اس (هد ی م(صفففففففالن سرس ی و سدوین گرد ید .ورهبری جر یهن دموکراس یک نوین
ازسریبون اس(هدی م(ص ین درج ت سب یغهت سیهسی اسس هده کرد.اس(هدی م(ص ین
ب ل(ه سرکی گروهی نههم ون بود وسفففهزمهن ه وجریهن ههی سفففیهسفففی مخس ی
کفف خواسفففففففس ففهواهففداف طبقففهت اجسمففه ی مخس ف رانمففهینففدگی میکردنففد درآن
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(ضفففورداشفففسند؛ لیکن جریهن دموکراسیک نوین درسدوین موادبرنهم واسفففهسفففنهم
اس(هدی م(ص ین وسعیین خط مشی ههی آن س م بهرزی داشت.
درهمین صفففف (  )41چنین میخوانیم ":رهبری"(ین سففففروصففففدای اس(هدی بهزی
بجففففهی برمال سففففففففففهخسن نیففففت دولففففت ازاین رفرم ان(راف جنبش انقالبی
ازویوندبهخ ق) جوالن آن رادموکراسیک ،سوده ای ،م ی ...خواند* .وبه شفففففففرکت
ازخود بیخودان درآن ،خهلصهن کوشیدب اس(هدی ا سبهرببخشد.
*)-این ک مهت ون هیرش بیشففففففسردراسففففففهسففففففنهم اس(هدی دیده می شففففففود .بن ر"
رهبران" به آوردن چند ک م ازاین قبیل وشففعهرههیی دراسففهسففنهم میسوان اس(هدی
ای سفففففففهخت ک خهصفففففففیت سوده ای وانقالبی وامثهل آن را دارا بهشفففففففد ویکی
ازافسخهرات" رهبران" را هم گنجهنیدن یکچنهن ک مهت دراسهسنهم سشکیل میدهد.
ولی اینک اس(هدی قهدرنشد ونبهید هم میشد ک و هیف اسهسی و(سی درج دومش
را م ی نمهید برای شففهن م م نیسففت وسن ه آوردن آن ک مهت درشففمهر یم سرین
دست آورد اس(هدی می بهشد".
داکسرفیض شففرکت م(صفف ین طرفداروهوادارجریهن دموکراسیک نوین دراس(هدی
صفففففففن ی م(صفففففففالن ووهنسون رابفففه سمسفففففففخر«اس(فففهدیففف بفففهزی» می خوانفففد.
در(فففهلیکففف «مر(وم» داکسرفیض درروزانسخفففهبفففهت نمفففهینفففدگفففهن اس(فففهدیففف قبفففل
ازآغففهزجریففهن ر ی گیری درصفففففففنف مففه)دربففهره ففت ففل)شفففففففرکففت جریففهن
دموکراسیک نوین درآن وس(ریم وهرلمهن ص(بت کردوبهنجی هللا ا(مدزی)نمهینده
ورچمی ههک دربهره مسفففففففر س(ریم انسخهبهت وهرلمهنی ازجهن رهبری"جریهن
دموکراسیک نوین"وشففففففرکت دراس(هدی م(صففففففالن سففففففوال هی مطره نمود ،ب
مشفففففففهجره ل ی ورداخت .وداکسرفیض ازاین موقف رهبری جریهن دموکراسیک
نوین ب شدت دفهب کرد .ولی بعدات آن را« اس(هدی بهزی» خواند( .سی موصوف
(رفی دراین بهره ن ت ک مه من وروسرف ند طبقهت (هکم ارسجه ی دولت) را
می دانیم ک چرا دراین شففرایط اوج وگسففسرش مبهرزات جنبش دموکراسیک نوین
درکشورک م(ص ین ووهنسون ومسع مین مکهس وسهیرروشن کران هوادارجریهن
دموکراسیک نوین درمرکزاین مبهرزه خهصفففففففسه ت درشففففففف رهه قراردارند ودولت
بز مش فکرمی کند ک به صففدورمجوزبرای سشففکیل اس(هدی م(صففالن می سواند
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ا ضه وفعهلین جنبش دموکراسیک نوین را" مصروف فعهلیت اس(هدی ای" سهخس
وازرفسن دربین سوده ههی خ ق خهصسه ت درروسسههه وویوند به دهقهنهن فقیروبیزمین
من(رف سففهزدک ولی داکسرفیض به سورید این سرفند دولت؛این اس هم راب رهبری "
ج م"وارد می کند ک گویه رهبری " ج م" شرکت دراس(هدی م(صالن را
«هم اشکهل مبهرزه طبقهسی وانقالبی» درکشورمی داند.
همچنین داکسرفیض مد ی اسفففففت ک رهبری " ج م"«خهلصفففففهن کوشفففففیدک ب
اس(هدی ا سبهرببخشففففففد»؛ زیرااواین اس(هدی رااس(هدی دسففففففسوری دولت می داند.
در(ففهلیک ف خال ف این اد ففهی داکسرفیض؛ نمففهینففدگففهن جریففهن دموکراسیففک نوین
دراس(هدی م(صفففففالن بهدرن رداشفففففت سرکی طبقهسی آن  ،سفففففعی کردندسهبهج
اکثریت آرای م(ص ین مسرقی وآزادی خواه برنهم واسهسنهم وفعهلیس هی اس(هدی
راوج مسرقی ببخشفففند .چنهنچ خود داکسرفیض چنین مواردی را دراسفففهسفففنهم
وبرنهم اس(هدی م(صففالن اذ هن می کند .سدوین یک برنهم واسففهسففنهم بور وا
دموکراسیک درچنین اس(هدی ههی وموجودیت وزن نهصرمسرقی درآن ،درانجهم
فعهلیس ه وخط مشففففی هی آن نیزمؤثریت دارد .ولی این اد هی داکسرفیض ک گویه
رهبری " ج م"می خواست ویه ن رداشت ک بهسدوین چنین برنهم واسهسنهم
ای برای اس(هدی م(صففالن ب آن « خهصففیت انقالبی وسوده ای» ببخشففد؛ کهذبهن
وسوطرففف گرانففف اسفففففففففت .زیراس(فففت (فففهکمیفففت یفففک ن فففهم ارسجفففه ی فرودال
کمورادوروابسففس اموریهلیسففم وسففوسففیهل اموریهلیسففم درآن شففرایط)وبهدرن رداشفت
سفففففففهخسهرطبقهسی اس(هدی م(صفففففففالن چنین امری ممکن نبوده ونیسفففففففت،آن م ک
نمهیندگهن گروه رویزیونیسفففسی «خ قی»ورچمی هوگروه ارسجه ی اسفففالمی"اخوان
المسففف مین" ودی ر نهصفففربور وازی بهافکهرارسجه ی دراس(هدی (ضفففورداشفففسند
و ی ن رات وف عهلیس هی مسرقی ودموکراس یک ن مهی ند گهن جر یهن دموکراس یک
نوین به شففدت مقهب کرده وسففعی می کردند سه مهنع ازگنجهندن ن رات ومواضففع
آن ه دراسهسنهم وبرنهم اس(هدی وسمت دهی فعهلیس هی آن شوند.درچنین اس(هدی
ههی در هلی سرین شفففففکل آن ،م(صففففف ین ازسع ق جریهنهت وسفففففهزمهن هی انقالبی
ومسرقی مبهرزه افشففهگران ی ن هم (هکم ارسجه ی و(همیهن اموریهلیسففت آن را
ب ویش برده وفعهلیت روشن ران دربین م(ص ین درخهرج وداخل اس(هدی وجذ
وبسفیج دانشفجویهن آزادی خواه ومی ندوسفت درج ت سقویت وسوسفع جنبش م ی
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– دموکراسیک را انجهم دهد.درکشففففورههی نیم فرودالی ونیم مسففففسعمره نیروی
ههی وروسفف انقال دموکراسیک نوین راسوده ههی خ ق ا م ازکهرگران ودهقهنهن
فقیروبیزمین ،طبقففف خرده بور وازی،جنفففهه می ن ورسففففففففففت بور وازی م ی
واقشفففففففهرروشفففففففن کران مسرقی وآزادی خواه سشفففففففکیل می دهند.ونیزداکسرفیض
بررهبری " ج م" خهصسه ت رفیق اکرم یهری ورفیق داکسرصهدق یهری این اس هم
را وارد می کند ک اثرگذاری نمهیندگهن جریهن دموکراسیک نوین دراسففهسففنهم
وبرنهم اس(هدی م(صففففففالن را از" افسخهرات" خود می شففففففمهرند ک یهوه گوری
اب هن بیش نیست .زیرا کمونیسس هی انقالبی هرگزبه چنین دست آورد مبهرزاسی
کوچففک وموقسی دچففهرمبففههففهت نمی شفففففففونففد .وفقط بففهویروزی مبففهرزه انقالبی
ورولسهریه وسفففففهیرز(مسکشفففففهن وسفففففرن ونی د ارسجهب واموریهلیسفففففم وبرقراری
دیکسهسوری ورولسهریه وسشکیل ن هم سوسیهلیسسی وسهخسمهن سوسیهلیسم ورفسن ب
جهمع بدون طبق کمونیسفففففم) می سواند برای کمونیسفففففس هی انقالبی افسخهرآفرین
بهشد.
رهبری "گروه انقالبی "...درصففففففف (  )42چنین می نویسففففففففد...":بعد ازآنک
"رهبران" ازآن طبقهسی ک درشمهرخ ق می آیند سخن می گویند ،وهرافراسرن هده
بففه بزرگواری و ی ف اس(ففهد آن ففهرا دربرابرخود قرارمی دهنففد ".سمففهم طبقففهت،
قشرهه ،گروه هه وافراد ،بطورخالص زیرسسم فرودالیسم واموریهلیسم ،سوده ههی
خ ق افغهنسسهن راسشکیل می دهند ک بهید به هوشمندی وسعی وبردبهری سمهم آنهن
را مس(د سفففففففهخت وبسفففففففمت درسفففففففسی هدایت نمود".اینجه رهبری بک ی گوری
وا هرن رنه مشخ میوردازند ک خهصد اوورسونیسس هست".
اگرچفف رهبری"سفففففففففهزمففهن جوانففهن مسرقی " بففهیففد ب ونفف صفففففففریی طبقففهت
واقشففهرزیرسففسم فرودالیسففم واموریهلیسففم درافغهنسففسهن را مشففخ می سففهخت سه
زمین برای اس هم زنی اوورسونیسففس هی" گروه انقالبی "...آمهده نمی شففد.مهروسس ف
دون درمورد مشفففهب چنین می گوید ":دردوره جنگ آزادیبخشن امپریالیستتتتهای
امریکا ودمال بتتتتان -بور وازی بورکراتیکن طبقه مالکان اررتتتتی ومرتجعین
گومیندان که نمایندگان این طبقات بودند -دبتتتتتمنان خلق ببتتتتتمارمی رفتندن حال
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آنکه خلق دبارت بود ازکلیه طبقاتن قبتتتر ا وگروه ای اجتمادی که دلیه این
دبمنان مبارزه می کردند( صفحه  78هاررساله فلسفی -اثرما وتسه دون).
ب ف این ن رداکسرفیض ویففهرانش سوج ف کنیففد ":هرفردی ک ف درجنففگ مقففهومففت
شفففرکت کندجز خ ق بشفففمهرمیرود نشفففری مشفففعل رههری صففف (  .")67بنهبراین
ن ر«مر(وم فیض»طبقهت فرودال وسهجران کمورادوروا(زا ارسجه ی اسفالمی
نمهیندگهن فرودالیزم وکمورادوریزم ونوکران اموریهلیسفففففففس هی امریکهری وارووهری
ودولت ضففدانقالبی چین ودولس هی ارسجه ی وهکسففسهن وایران و ربسففسهن سففعودی
جز خ ق بشمهرمی روندک».
رهبری «گروه انقالبی »...در ص (  )43چنین اد ه می کند ":رهبری سهزمهن
جوانهن مسرقی بکهراس(هدی ای روشفففففن کران وصفففففری(ه ت نقش دورانسفففففهزدهقهنهن
وکفففه رگران را بففف آنفففهن روشفففففففن کران) قفففهیفففل شفففففففففده ،بینش ضفففففففففدانقالبی
خودرادربرابرسوده ههی خ ق می نمهیهند".
داکسرفیض رهبری" ج م" را مس م می سفففففففهزد ک درمبهرزه انقالبی ب نقش
کهرگران ودهقهنهن کم ب ه داده ونقش آن هرا ب " روشفففففففن کران" قهیل شففففففففده
وبکهراس(هدی ای روشففففن کران ورب ه داده اسففففت .وب مین اسففففسنهد رهبری" ج
م"خهصففسه ت رفیق اکرم یهری را دارای «بینش ضففدانقالبی» می خواند .در(هلیک
سهزمهن جوانهن مسرقی من(یث یک سشکل انقالبی ورولسری م -ل -ا) دید روشنی
ازانقال دموکراسیک نوین داشففس ونیروی مده دراین وروس ف انقال را بخوبی
می شففنهخت .اینک " ج م" درطول (یهت سففیهسففی اش ازطریق سففهزمهن سوده
ای س(ت رهبری اش جریهن دموکراسیک نوین) مبهرزه انقالبی ومسرقی ،مبهرزه
افشفففففففهگران ی ن هم فرودال کمورادوری برهبری خهندان "آل ی(یی"وسففففففف ط
اموریهلی سم و سو سیهل اموریهلی سم « شوروی» ومبهرزه ایدرولو یک -سیه سی ی
رویزیونیسفففم" مدرن" خروشفففچ ی) ک (هم ین اصففف ی آن بهندههی وطن فروش
وخهین وجنهیسکهر«خ قی» ورچمی و« گروه کهر» بودند ومبهرزه ایدرولو یک-
سففیهسففی ی گروه ارسجه ی" اخوان المسف مین" ومبهرزه روشففن ران دربین کس
ههی روشففن کران مسرقی وآزادی خواه وسوده ههی خ ق درش ف رههمسمرکزسففهخس
وب ف سففففففففهزمففهنففدهی مبففهرزه دردهففهت ودربین دهقففهنففهن فقیروبیزمین وکففهرگران
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زرا سی وآگهه سفففهزی وبسفففیج آن ه درج ت سشفففکیل هسفففس ههی چریکی وسدارک
جنگ انقالبی خ ق سوج جدی نکرد؛ دچهراشسبهه بزرگی گردید.در(هلیک رهبری
" م ج" اصفففففوالت قبل ازاین و ی مده ای دی ری داشفففففت ک بهید ب آن می
ورداخت وآن مبهرزه ج ت آمهده سفففهخسن مده سرین سفففاله انقال  ،ایجهد (ز
کمونیست انقالبی م -ل -م) وبعد سشکیل ارسش خ ق وسدارک جنگ خ ق وسشکیل
جب فففف مس(ففففد م ی ازکففففهرگران ودهقففففهنففففهن ودی رنیروهففففهی انقالبی ومسرقی
ضففففدفرودالیزم وضففففداموریهلیزم وسففففوسففففیهل اموریهلیسففففم درکشففففوربود.به آن م قبل
ازانجهم این و هیف م م و(یهسی ،جنهه انقالبی درسفففففففهزمهن جوانهن مسرقی ابسدا
بهید سففهزمهن را ازوجود خطوط اوورسونیسففسی سزکی می نمود .داکسرفیض جنهه
اکونومیسسی را نمهیندگی می کرد وداکسرههدی م(مودی جنهه سنسریسسی را .این
هردوجنهه اوورسونیسفففففففسی بهید به مبهرزه ایدرولو یک سفففففففیهسفففففففی " مبهرزه بین
دوخط") ازسفففهزمهن جوانهن مسرقی طرد می شفففدند سه زمین برای سشفففکیل (ز
کمونیسففت انقالبی آمهده می شففد.به وجودآن م مبهرزه درروسففسهههبرای " سففهزمهن
جوانهن مسرقی" و"جریهن دموکراسیک نوین"درهمهن مرکوسهه آن ازاهمیت وی ه
برخورداربود ک ب آن نورداخت وانسقهد جدی مسوج آنسففت .اگرچ روشففن کران
ضووهوادار" ج م" و" ج د ن" ایده ههی انقالبی دموکراسی نوین رادرسطی
م(دودی دردههت م(ل زندگی شففففهن رسففففوح دادند؛ امه این نمی سوانسففففت جهیی
اصفففل موضفففوب  ،یعنی کهروفعهلیت انقالبی سفففهزمهنیهفس دربین کس ههی بزر
دهقهنهن فقیروبیزمین رادردههت کشورب یرد.
جنهه اکونومیسففففسی برهبری داکسرفیض وجنهه سففففنسریسففففسی برهبری داکسرههدی
م(مودی بعد ازمریضففی رفیق اکرم یهری ب سضففعیف وسخری " ج م" شففدت
بخشفففففیده واین ی هن سفففففهزمهن انقالبی ورولسری کشفففففوررا ب ان(الل کشفففففهنده و"
جریهن دموکراسیک نوین" رامسالشی کردند «.گروه انقالبی »...وبعد « سهزمهن
رههری »...ازمنجال اوورسونیسفم راسففت وبه شففیوه ههی وووولیسففسی سعداد زیهدی
ازهواداران جریفففهن دموکراسیفففک نوین راکففف ف م ودرک نفففهزلی از م انقال
ورولسری داشفففففففسند بنهم « م -ل -ا» دروغینش بعق خود کشفففففففهنده ودرورس هه
رویزیونیزم« س ف ج هنی» غرق کرده وازاین طریق ضففرب س ف م ینی ب جنبش
دموکراسیک نوین وجنبش انقالبی ورولسری کشفففورواردکردند.رهبری« سفففهزمهن
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رههری  »...درزمهن خیزش خودبخودی سوده ههی خ ق افغهنسفففففففسهن ی ر یم
کودسهری «خ قی» ورچمی ه وآغهزجن هی چریکی ی آن دراخیرسهل )1357
خورشیدی وبعد اشغهل ن همی وب مسسعمره کشیدن کشورسوسط ارسش سوسیهل
اموریهلیسفففففم « شفففففوروی» بسهریخ  6جدی سفففففهل  ،)1358به ال هم ازایدرولو ی
وسفففیهسفففت رویزیونیسفففم" سففف ج هنی" به ا(زا ارسجه ی اسفففالمی اس(هد کرده
وبرای سشففففففکیل " جم وری اسففففففالمی" مبهرزه کرد.داکسرفیض دراین بهره چنین
ابرازن رمی نمففهیففد ... ":مففه فقط براس(ففهدبین جب ف م ی نجففهت( ،رکففت انقال
اسفففالمی وم(هذ م ی افغهنسفففسهن بیشفففسرن رداریم .مه ازاول این اس(هد سففف گهن را
شففهدبهش گ سیم وسوسففع واسففس(کهم آن را آرزونمودیم .مه برآنیم ک اس(هد سف گهن
بففه اسکففهی صففففففففهدقففهن ف وبی را برموازین دموکراسفففففففی درزمین ف منففهسفففففففبففهت
بهسففففهیرنیروههی سففففیهسففففی واقعه ت ضففففدروسففففی ،می سواند بنوب ای خود گهم هی
وسفففففففیسعروارزنده سری درراه یکوهرچ ی مجههدین وم ت بردارد وطن نشفففففففری
مبهرزین مجههد افغهنسفففسهن صففف (هت 4و.")5ن ررویزیونیسفففس هی «سففف ج هنی»
دربهره ر یم اسفففففالمی وخمینی درایران":سفففففهزمهن رههری افغهنسفففففسهن ازاسفففففالم
مبهرزدفهب نموده وازدولت اسفففففففالمی مسفففففففسقل وم ی ایران برهبری امهم خمینی
دربرابردوابرقفدرت دففهب ووشفففففففسیبفهنی می نمفهیفد مشفففففففعفل رهفهری)" .ونیزچنین
ابرازن رمی کنند ":سففففهزمهن رههری افغهنسففففسهن یکی ازسففففهزمهن هی انقالبی وم ی
کشفففففففوربوده  ،طرفدارای جهد جم وری اسفففففففالمی مبسنی بر دالت اجس مه ی می
بهشففد نشففری مبهرزین مجههد افغهنسففسهن سففرطهن .")1360ونیز" جمعیت انقالبی
ز نهن اف غهنسففففففف سهن -راوا" سوانسففففففف س س عداد قه بل سوج ی ز نهن م بهرزآزادی خواه
کشففوررازیرشففعهربزر اسففالم بسففیج ورهبری نمهید ابالغی "راوا"(مل )1364
" .همچنین ویروان داکسرفیض ب ادام منجال رویزیونیسفففففففم« سففففففف ج هنی»،
درسففففهل  )2001میالدی بهسورید س هجم ن همی اموریهلیسففففس هی امریکهری ونهسوب
افغهن سسهن وک شسهرخ ق م وم وویرانی ک شوردرکن ران ا سسعمهری اموریهلیسسی
درشففف ر"بن " آلمهن شفففرکت کرده ودردولت دسفففت نشفففهنده اسفففسعمهرواموریهلیسفففم
درکهبل سف م گرفسند .رویزیونیسففس هی«سففهزمهن رههری افغهنسففسهن » ک از(مهیت
ووشفففسیبهنی دولت سفففوسفففیهل اموریهلیسفففم چین واموریهلیسفففس هی امریکهری وارووهری
ودولت دسفففت نشفففهنده برخورداراند ،طی 16سفففهل اخیرزیرنهم"(ز همبسفففس ی
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افغهنسسهن  -راوا"وجنهه منشع آن « سهزمهن انقالبی افغهنسسهن»درج ت س(قق
اسسراسی ی واهداف ضدانقالبی وضدمردمی شهن فعهلیت می کنند.
دراخیرصفففففف (  )43واول صفففففف (  )44این سففففففند اوورسونیسففففففسی چنین می
خوانیم ...":ببینیم ایفففدرولو ی" رهبری" مبنی برجفففداری ونفففهامیفففدی ازسوده هفففه
وس(قیروسفففرزنش آنهن به چ وضفففه(سی دراین جمالت ویداسفففت ":درسففف ول ههی
مغزمردم مه سهل ه اندیش فهسد کنندۀ فرودالی واموریهلیسسی رسوح داده شده وسهب
اسففسخوان آن هرا سففیهه سففهخس اسففت ،سوده ههی کهرگر ،دهقهن وخرده بور وازی
هرکدام بدرجهت گونهگون زیرن وذ این اندیش ف هه قرارگرفس اند ،روشففن کران ک
سه (دود معینی به کسه ومدرسففففففف آشفففففففنهری یهفس درمجموب بجزاندیشففففففف بخود
وم یهسففهخسن زندگی ب سرشففخصففی گرایش فکری دی ری درمخی شففهن رسففو
نکرده است" نکهسی چند.)...
درجوامع طب قهسی  ،ا یدرولو ی وفره نگ مسففففففف ط  ،ا یدرولو ی وفره نگ طبقهت
ارسجه ی (هکم ا ست .درک شورههی نیم فرودالی ونیم م سسعمره وم سسعمره سوده
هففهی خ ق ا م ازکففهرگران ،دهقففهنففهن وخرده بور وازی س(ففت سففوثیرج ففهن بینی
وفرهنگ طبقهت (هکم واموریهلیسففففففم قراردارند.ج هن بینی طبقهسی اسففففففت .ج هن
بینی طبق کهرگربه ج هن بینی طبق سفففففرمهی داروج هن بینی دهقهن فقیروبیزمین
به ج هن بینی طبق فرودال ازبنیهد مسضفففففهداسفففففت.ج هن بینی طبق کهرگردر هلی
سرین شفففکل ،ب صفففورت می ،همهن آموزش مهرکسفففیسفففم -لنینیسفففم -مهروریسفففم
است.ایدرولو ی وفرهنگ طبقهت ارسجه ی واموریهلیسم ازطریق (هکمیت وس ط
سسم ران وبه اغواگری وسزویربرطبقهت خ ق س(میل می شود .ازآنجهییک "هسسی
اجسمه ی انسهن هشعورآن هرا سعیین می کند"؛ لذاطبقهت ارسجه ی (هکم نمی سوانند
سففففرشففففت وخصفففف ت طبقهسی سوده ههی خ ق را سغییردهند .زیرا بین طبقهت خ ق
وطبقهت ارسجه ی سضفففهد آشفففسی نهوذیری وجود دارد واین سضفففهد بهشفففکهل مخس ف
خودرادرجهمع یهن سفففففففهخس ومبهرزه سوده ههی خ ق ی طبقهت ارسجه ی ب
اشفففففففکففهل وشفففففففففدس ففهی مخس ف همواره ادام ف دارد .ورفیق اکرم یففهری ورفیق
داکسرصففهدق یهری (سمه ت ب این مسففر آگههی داشففسند .واد هی رویزیونیسففس هی «
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گروه انقالبی »...مبنی براینک اکرم یهری وداکسرصفففففهدق یهری بدون س کیک،
چنین ن ری نسبت ب روشن کران داشس اند؛ یک اس هم بیش نیست.
داکسرفیض ازیکطرف رهبری " ج م" را مس م می سففهزد ک ب روشففن کران
ورب ه داده و" نقش دوران سففففهزکهرگران ودهقهنهن را ب روشففففن کران قهیل شففففده
اسفففففففت" وازجهن دی رآن را مس م می سفففففففهزد ک دربهره روشفففففففن کران چنین
می ویند":روشففن کران بجزاندیشف بخودوم یهسففهخسن زندگی ب سرشففخصففی گرایش
دی ری نففدارنففد"ک .در(ففهلیک ف نقش مثبففت ومؤثرروشفففففففن کران انقالبی ومسرقی
درجنبش دموکراسیک نوین شفففففففع جهوید) درده چ ل خورشفففففففیدی وبعدازآن
غیرقهبل انکهراسففت.چ ون ممکن اسففت ک رهبری " ج م"خهصففسه رفیق اکرم
یهری ورفیق داکسرصففففهدق یهری چنین ن رنهدرسففففت وغیرواقعی نسففففبت ب هم
روشففن کران جهمع داشففس اند .البس بخشففی ازروشففن کران ازجم روشففن کران
سع ق طبقهت خ ق دارای گرایش قوی"اندیش ف بخودوم یهسففهخسن زندگی شففخصففی
ب سرهسسند".اینک بعدازان(الل" ج م" وفرووهشی"جریهن دموکراسیک نوین"آن
جنبش بزر سوده ای فروکش کردوبعدسعدادزیهدی از روشن کران ب ت سطی
نهزل آگههی سففففیهسففففی انقالبی آن هسوسففففط مشففففسی اوورسونیسففففت ورویزیونیسففففت
شففیهدو وام فری چون رهبری «گروه انقالبی »...و«سففهزمهن رههری »...اغوا
شده ودرورس هه رویزیونیسم وسس یم ط بی کشهنده شدند ،ب(ث دی ری است.مسر
روشن کران درسمهم کشورههی ج هن خهصسه ت درکشورههی س(ت س ط اموریهلیسم
یکی ازمسهیل م م و(سه بوده وشنهخت ازخص ت طبقهسی وخصهی قشری،
طرزس کرونقش مسنهقض روشفففففن کران درجنبشففففف هی سفففففیهسفففففی انقالبی ومسرقی
(هیزاهمیت اسفففت .روشفففن کران ازطریق س(صفففیل س(ت سوثیرفرهنگ بور وازی
قرارمی گیرند .روشن کری ک درجهمع نیم فرودالی ونیم مسسعمره ومسسعمره
ویه جهمع سفففففففرمهی داری اموریهلیسفففففففسی زندگی می کند مجبوراسفففففففت ک برای
امرارمعهش م(صففففففول کهرویهنیروی کهرخودراب روشففففففد وازطرف طبقهت (هکم
مورداسفففففسثمهروسفففففسم نیزقرارمی گیرد.لنین می گوید ":روبتتتتتنفکر با پرولتاریا
ی گونه تراد اقتصادی ندارد .ولی ورعیت زندگی وبرایط کارش پرولتاریا ی
نیستتتتتتت وا زاینجاستتتتتتت که ترتتتتتتاد معینی ازلحاظ روحیه وطرزتفکرنابتتتتتتی می
بتتود ."...ونیز لنین می گوید ":روبتتنفکرمعمولی که به جامعه ستترمایه داری
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متکی است ونماینده ای باخص طبقه ای روبنفکراست .این طبقه با پرولتاریا
تراد معینی دارد این تراد نودش با تراد کاروسرمایه متفاوت است .اومتحمل
استثمارازطرف سرمایه داروخفت خواری اجتمادی معین نیز می بود".
درجوامع طبقهسی هرطبق اجسمه ی قشففففففرروشففففففن کرخودرادارد .روشففففففن کران
دراینجهمن ور مدسه ت روشففففن کران سع ق طبقهت خ ق اسففففت)ب ل(ه ج هن بینی
وطرزس کرسففیهسففی شففهن ب دودسففس سقسففیم می شففوند :روشففن کرانی ک دردفهب
ازمنهفع طبقهت خ ق ز(مسکش قرارمی گیرندوروشففففففن کرانی ک دردفهب ازمنهفع
طبقهت ارسجه ی واموریهلیسم می ایسسد .لنین روشن کررا چنین سعریف می کند":
روبتتنفکر درستتت باین جهت روبتتنفکرخوانده می بتتود گ زیرا اوتکامل منافع
طبقات وگروه ای ستتیاستتی کل جامعه را به آگاه ترینن قاطع ترین ودقیق ترین
نحوی منعکس نموده وبیان می دارد".درجوامع طبقهسی خهصففففففسهتدرکشففففففورههی
نففیففمفففف فففرففودالففی ونففیففمفففف مسففففففففسففعففمففره روشففففففففنف ففکففران مففسففرقففی وآزادی خففواه
دربرابرسفففففففسم ری ففهواسفففففففسبففدادخشفففففففن طبقففهت (ففهکم ارسجففه ی دولففت)وسفففففففسم
واسففففسثمهروسجهوزات و(شففففیهن اموریهلیسففففم ا سراض کرده ودراس(هدبه سوده ههی
خ ق بففف مبفففهرزه برمیخیزنفففد .روشفففففففن کران انقالبی ومسرقی درجنبشففففففف فففهی
بور وادموکراسیک ،جنبش هی آزادی بخش م ی وجنبش هی انقالبی ورولسری س م
فعهل می گیرند .امه سجرب نشفففففهن داده اسفففففت ،زمهنیک این جنبشففففف ه بنهبردالی ی
فروش می کنند  ،سعداد زیهدی ازروشففففففن کران دچهریو وسففففففرخوردگی شففففففده
وسعدادی هم سرک مبهرزه می کنند.همچنین این مط نیزقهبل سذکراسففففففففت ک
درسهریخ مبهرزات خ ق ه مثهل هی هم وجود دارد ک روشففن کرانی ازسع ق طبقهت
دارای جهمع به کس اندیش ههی انقالبی ورولسری درج ت دفهب ازمنهفع طبقهت
خ ق دربرابرطبقهت ارسجه ی فرودال وکمورادورواموریهلیسففم ب مبهرزه برخهسففس
درکنهرمهرک ازجم وهی
واین مبهرزه را سهآخرادام داده اند.درارووه ان
گففذاران م انقال ورولسری ازروشفففففففن کران سع ق طبقفف بور وازی بود وسففه
آخردرسففففن رانقال ج هنی بهقی مهند .درافغهنسففففسهن فقید رفیق اکرم یهری ازوهی
گذاران جنبش انقالبی ورولسری م -ل -ا) ازروشن کران سع ق طبق فرودال بود.
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رفیق ما وتستته دون می گوید":نقش روبتتنفکران انقالبی درامرپیروزی انقالب
دمده ا ست ورو بنفکران انقالبی مبلغان و سازماند ندگان توده ای حلق اند".
م نین رفیق ما وتسه دون صحبت از"روبنفکرانقالبین روبنفکر یرانقالبی
ویارتتدانقالبی"مینماید .سجهر جنبشفف هی انقالبی ومسرقی درکشففورههی مخس ف
ج هن نشفففففهن می دهد ک  :ممکن اسفففففت روشفففففن کرروزی "انقالبی" بوده ودرراه
س(قق خواسفففس هی اسفففهسفففی ومنهفع طبقهت خ ق ز(مسکش مبهرزه کندوبعدمسزلزل
وبی ایمهن شفففده ودرصفففف طبقهت ضفففدخ ق ،صفففف ضفففدانقال قرارگیرد .مثهل
برجسففففس ای آن انواب رویزیونیسففففس ه واشففففکهل اوورسونیسففففس ه هسففففسند .ازاینروبه
درن رداشففففففت موقعیت اجسمه ی اقسصففففففهدی ،شففففففیوه زندگی ،سففففففهخسمهن روانی
وسففففیرس(والت فکری روشففففن کردرشففففرایط سففففیهسففففی مخس ف؛ س( یل وارزیهبی
ازروشففففففن کروشففففففنهخت واقعی ازآن سه (دی مشففففففکل اسففففففت .سزلزل وبی ثبهسی
ونهاسفففسواری روشفففن کر مدسه ت نهشفففی ازخصففف ت طبقهسی وقشفففری ،شفففکل وشفففیوه
زندگی بور واری،اندیشففففففف وافکهروآمهل وآرزوههی روشفففففففن کران وی اسفففففففت.
اگرروشفففففففن کردرورسوآگففففههی می وانقالبی درج ففففهن بینی وطرزس کروایففففده
وخ ص ت طبقهسی اش سغییرکی ی ایجهد کند؛ درآن صورت می سواند سردد وسزلزل
را ازخود زد وده ودرج فففت ویروزی انقال خ ق اسفففففففسوارانففف مبفففهرزه کنفففد.
اگرروشفففففففن کردرن رو مل درصفففففففف انقال خ ق قرارداشفففففففس ودرراه س(قق
خواسففس هی اسففهسففی ومنهفع طبقهت خ ق ی سففرمهی داری واموریهلیسففم وطبقهت
فرودال وکمورادورمی رزمففد وهم ف نیروی خودراوقف مبففهرزه انقالبی درج ففت
ان دام ن هم ک ن ارسجه ی ب ره کش وسففففففسم روسوسففففففی ن هم دموکراسیک نوین
ون هم سوسیهلیسسی وبرقراری دیکسهسوری ورولسهریه وسهخسمهن سوسیهلیسم وانجهم
انقال کبیرفرهن ی سهرسففففیدن ب جهمع بدون طبق کمونیسففففم) بالوق ادام می
دهد ،انقالبی است .واین معیهر مده وم م برای قضهوت دربهره روشن کرانقالبی
شده است.
درسهریخ معهصرافغهنسسهن خهصسهتدرقرن بیسسم روشن کران مسرقی ومی ندوست
نقش قهبل سوج ی درجنبشففف هی ضفففدارسجه ی وضفففداسفففسعمهری واموریهلیسفففسی ای ه
کرده اند .درده چ ل خورشیدی بهسشکیل "سهزمهن جوانهن مسرقی"من(یث اولین
سففففهزمهن انقالبی ورولسری وآغهزفعهلیس هی نی"جریهن دموکراسیک نوین شففففع
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جهوید)" کس بزرگی ازروشفففففففن کران مسرقی مردمی وآزادی خواه ب این جنبش
ویوسفففففففس وس(ت رهبری " ج م" نقش بسفففففففزای درمبهرزه ی ن هم فرودال
کمورادوری س طنت ههرشهه وس ط اموریهلیسم وسوسیهل اموریهلیسم ای هکردند.
همین روشففن کران برای اولین بهردرسب یغ وسرویج اندیشفف ههی دموکراسففی نوین
واشه فرهنگ انقالبی ومسرقی درجهمع مبهرزه کردند .درسهریخ مبهرزات خ ق
افغهنسفسهن این مبهرزه ب ل(ه مههیت انقالبی ومسرقی آن مر( نوینی بشفمهرمی
رود .واین دوره سفففففففرآغففهزجنبش انقالبی ورولسری م-ل-ا وم -ل -م) درسففهریخ
کشففوراسففت ک سوسففط فقید رفیق اکرم یهری وهی گذاری شففده وبه مههیت روشففن
انقالبی سهکنون ادام یهفس اسفففففففت .این جنبش انقالبی ک درنیم اول ده چ ل
خورشفففیدی وهی گذاری شفففد یک نسفففل ازروشفففن کران مسرقی ومردمی راسربیت
سیهسی انقالبی کرده است.
بهلمقهبل گروه دی ری از«روشففففن کران» اوورسونیسففففت ورویزیونیسففففت ازجم
«خ قی» ورچمی« سففففففهزاری ه» دردفهب ازمنهفع طبقهت ارسجه ی واموریهلیسففففففم
خهصسه ت سوسیهل اموریهلیسم «شوروی» وقت برخهسس وزیرنهم اغواگران «(ز
دموکراسیک خ ق افغهنسففففسهن» ب سب یغ وسرویج اندیشفففف هه وفرهنگ ضففففدانقالبی
وضفففففففدمردمی درجهمع ورداخس و ی جنبش انقالبی ورولسری واقعی کشفففففففور
سفففففهزمهن جوانهن مسرقی وجریهن دموکراسیک نوین) قرارگرفسند.خ ق افغهنسفففففسهن
دراخیرقرن بیسسم بهووست وگوشت وسه مغزاسخوان مههیت وخص ت ضدانقالبی
و ضدمردمی « (ز » و(کومت نن ین « خ قی» ورچمی هه وبهداران سوسیهل
اموریهلیسففت روسففی آن ه راا(سففه کردند .این گروه رویزیونیسففت خود فروخس
ک سففعی می کرد به بکهرگیری مقول هه وشففعهرههی ب ههر« مسرقی» سوده ههی
خ ق افغهنسفففففففسهن را اغوا کند؛ امه بهانجهم کودسهی نن ین "7ثور" سفففففففهل )1357
خورشففففیدی به جنهیهت و(شففففیهن وخیهنت ووطن فروشففففی ،سففففرشففففت وخصفففف ت
ضدانقالبی و ضدمردمی خودرادر مل آشکهر سهخت .بهندههی «خ قی» ورچمی،
«سهزاری»و«س زاری»بعد ازاشغهل ن همی وب مسسعمره کشیدن افغهنسسهن سوسط
اموریهلیسففففففس هی امریکهری ونهسودر"  7اکسوبر"سففففففهل  )2001میالدی بهبهندههی
جنهیسکهرووطن فروش وخهین ج هدی وم یش ای ودی رهمقمهشهن شهن ب خدمت
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امو ریهلیسفففففس هی اشفففففغهل رامریکه ونهسودرآمده وبه سشفففففکیل دولت دسفففففت نشفففففهنده
درشهنزده سهل اخیرنیزب جنهیت وخیهنت ی خ ق وسخری کشورادام داده اند.
قمهش دی رازرویزیونیسففففس هی ضففففدانقالبی ک روزی جریهن دموکراسیک نوین
راهمراهی می کرند ،به سو اسس هده ازنهم آن جنبش"واندیش ههی انقالبی" م -ل-
ا" طی مدت چ هرونیم ده به سسفف یم ط بی هی نن ین ازجم سسفف یمی ب سففوسففیهل
اموریهلیسففففففم«شففففففوروی» سسفففففف یمی"سففففففهمه" ب دولت مزدور«خ قی» ورچمی ه
وسفففوسفففیهل اموریهلیسفففس هی روسفففی) وسسففف یمی ب اموریهلیسفففس هی غربی وارسجهب
فرودال کمورادوری شفففففرکت دردولت دسفففففت نشفففففهنده اموریهلیسفففففس هی امریکهری
ونهسوطی  16سفففففهل اخیر) ،ب اشفففففکهل وشفففففیوه ههی مخس ف ی جنبش انقالبی
ورولسری م -ل -م) ومبففهرزات آزادی خواهففهن ف خ ق افغففهنسفففففففسففهن سخریبکففهری
وخیهنت کرده اند.ازجم این گروه ههی اوورسونیسففسی ورویزیونیسففسی «سففهزمهن
انقالبی افغهنسففسهن»«،سففهمه -ادام دهندگهن» و نهصففری از«سففهوو» درسففهل هی
اخیرازطریق وی سفففهیت اسفففسخبهراسی«افغهنسفففسهن -آزاد » ی جنه( هی مخس ف
جنبش کمونیسفففففسی م -ل -م) انقالبی جهسفففففوسفففففی کرده ودرسفففففطی فرومهی سرین
نهصراوبهش ولومون ب مهف(هشی می کنند.
قمهش دی راز«روشففففففن کران»ارسجه ی وضففففففدانقالبیزیرنهم«سففففففهزمهن جوانهن
مسفففف مهن"-اخوان المسفففف مین" درده چ ل شففففمسففففی رض وجودکرده ک هدف
اسففففففففففهسفففففففی آن فففه را دففففهب ازمنفففهفع طبقفففهت فرودال وبور وازی کمورادور
واموریهلیسفففففس هی غربی سشفففففکیل میداد .این گروه ارسجه ی اسفففففالمی خصفففففومت
خودرا ی جنبش دموکراسیک نوین ب ون آشفففففففکهرا الم وفعهلین این جنبش را
مورد (مالت قهسالن قرارده ودرسه ل  )1351خورشیدی رفیق سیدال سخندان)
بدسففففففففت گ الدین جنهیسکهراین مزدوراموریهلیسفففففففم وارسجهب بین الم ی بقسل
رسفففید.اکثریت رهبران سن یم هوا(زا اسفففالمی ارسجه ی ازا ضفففهی"سفففهزمهن
جوانهن مسففففف مهن"بودندک درشفففففرایط جنگ مقهومت مردم افغهنسفففففسهن ی ر یم
جنهیسکهر«خ قی» ورچمی ههوارسش اشفففففففغهل ر« شفففففففوروی» به سفففففففاله ووول
و(مهیس هی سففففیهسففففی وامکهنهت دولس هی ارسجه ی منطق وقدرس هی اموریهلیسففففسی
غربی خودرا دررهبری جنگ ومقهومت سوده ههی خ ق افغهنسسهن س(میل کردند.
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این گروه ههی جنهیسکهرومزدورهزاران سن ازخ ق م وم افغهنسفففففسهن راخهصفففففسه ت
دردههت کشوربقسل رسهنده وشنیع سرین جنهیهت را ی آن ه مرسک شدند .صدهه
سن ازمنسفففففففوبین جریهن دموکراسیک نوین ودی راشفففففففخه مسرقی وآزادی خواه
درجب هت جنگ مقهومت مردم افغهنسفففففسهن ویه دروهکسفففففسهن وایران سوسفففففط همین
ا(زا اسففففففالمی ازجم (ز اسففففففالمی گ الدین وجمعیت اسففففففالمی و(ز
و(دت اسالمی ودی ران بقسل رسیدند.
به وجود سزلزل وان(راف وبی ایمهنی قمهشففف هی از«روشففف کران» درکشفففورههی
مخس ف ج هن ازجم افغهنسففففسهن خهصففففسه درنیم قرن اخیر؛امه نقش روشففففن کران
انقالبی ومسرقی ومی ندوسففت دررهبری مبهرزات خ ق ه ی اموریهلیسففم وارسجهب
(هیزا همیت اسففففففت .اقشففففففهرمخس ف روشففففففن کران انقالبی ومسرقی وآزادی خواه
درکشورههی مخس ف ج هن به س(مل سسم طبقهسی ،سسم م ی اموریهلیسسی ،سسم م ی
شففففففرونیسففففففسی ودی رانواب سففففففسم واسففففففسبدادازجهن ارسجهب فرودال کمورادوری
واموریهلی سس هی (همی آن هس س یم ارسجهب مزدورواموریهلی سس هن شده ودر سن ردفهب
ازمنفففهفع خ ق فففه ومی ن شفففففففففهن بففف مبفففهرزه ادامففف داده ومی دهنفففد .ازجفففهنففف
دی رروشفففففففن کران انقالبی ومسرقی ازج هت مخس ف روابط وویوندههی نزدیکی
بهسوده ههی خ ق خهصففسه ت درکشففورههی س(ت س ف ط اموریهلیسففم ) دارند وبخش ف هی
ازسوده ههی خ ق آن هرا من(یث ویش آهنگ مبهرزات م ی وطبقهسی شففففففففهن می
شنهسند.
رهبری« گروه انقالبی »....درهمین ص (  )44وب ادام وراگراف قب ی چنین
ابرازن رو قیده می نمهید ":آیه برخورد خهرنهن وضفففففدانقالبی سرازاین نسفففففبت ب
خ ق وجوددارد؟نقط (رکت ا ص ی شنهخت ازفعهلیت سولیدی آغهزمی ردد .چرح
سولیدراسوده ههی خ ق ب ویش میرا ند .مبهرزۀ طبقهسی سوده هه بر ید صفففففففه(بهن
وسففهیل سولیدقدم دی ری اسففت ک شففنهخت سوده ههراب سففطی بهالسری میبرد .سوده
ههبه این موضففع طبقهسی خه  ،دارای موضففع ایدرولو یک خه خوداند .ازاین
موضفففففففع سوده هههمواره برخوردواقعبینهن ای ب ودیده ههدارند .زیرابهنقش ک
درسولیدومبهرزه طبقهسی دارامی بهشند ،صه( مع ومهت ومعیهرههی ص(یی اند.
رفیق مهروسسفففففف دون می گوید":مع ومهت واقعی ازسجربد مسففففففسقیم سففففففرچشففففففم
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می یرد" .سوده ههدرک ب سری ازسضفففففففهدههی جهمع  ،سفففففففسم ری هیوت (هکم
وانقال دارنففد .اگرشفففففففمففهروشفففففففن کران از م وسفففففففسم برسوده هففه گففهه ففههی
بففهس ففهخرازبرج ففهج خویش (رف میزنیففد سوده هففهآن م واج(ففهف چنففدالیفف
رابهگوشففففت وووسففففت خود( کرده وب همین ل(ه مالت(هضففففراندانقال کنند.
در(هلیک شففففمه اشففففهره داکسرفیض ب رهبری" ج م" می بهشففففد -سوضففففیی بین
قوسفففین ازمن اسفففت )-خوش داریدفقط بهک م انقال خودراسفففرگرم سفففهزید .سوده
ههی مردم"سهمغزاسففسخوان سففیهه نیسففسد"بهیدکسففی چون شففمه"رهبران"من(ط واقعه ت
سهمغزاسفسخوان سفیهه وسیره وجدان بهشفدک این راب ویدیهقبول نمهید....کوره م ی
سولیدومبهرزه سخت طبقهسی سوده هه ،معیهرا سبهرو(قیقت هرگون اندیش ههست.
سوده هه درسففسی ونهدرسففسی سروری ههی مخس ف رادروراسیک خویش می آزمهیند.
ب مین ج ت اسفففت ک سهریخ ویوسفففس شفففههدنبردخ ق ه ی اندیشففف ههی فهسفففدکنندۀ
فرودالی واموریهلیسففسی می بهشففدن "رسففوح"دارمی آن هدر"سف ول ههی مغز"شففهن....
برخالف قیده"رهبری"مهب این ایمهن داریم ک سوده هه"سهمغزاسسخوان"سرح اند
وانقالبی."...
داکسرفیض دراینجهب شفففیوه مکهنیکی سن هازشفففنهخت (سفففی کهرگرصففف(بت کرده
ومر( سعق ی شففففنهخت را ازن رانداخس ونقش سروری انقالبی درجنبش کهرگری
رابی اهمیت شفففففففمرده واد ه میکندک  :سوده ههی خ ق اوبجهی ک م کهرگرازک م
خ ق اسس هده میکند) شنهخت ازفعهلیت سولیدی را (هصل کرده ومبهرزه طبقهسی را
ب ویش می برد .در(هلیک کهرگربدون شفففففففنهخت سعق ی ،بدون آگههی دربهره
مههیت وخصف ت طبقهسی طبقهت اسففسثمهرگروسففسم روچ ون ی اسففسثمهروسففسم آن ه
وبدون آگههی ب سروری مهرکسففففففیسففففففسی طبقهت ومبهرزه طبقهسی نمیسواند مبهرزه
طبقهسی راب ویروزی برسفففهند؛کهرگران "درسفففسی ونهدرسفففسی سروری ههی مخس ف
راسن هدرورسوسروری ههی مهرکسفففیسفففسی -لنینیسفففسی -مهروریسفففسی می سوانند سجرب
کنند؛ کهرگربدون آگههی ب م انقال ورولسری نمی سواند ازخصففف ت سضفففهدههی
طبقهسی آگههی (هصففل نموده وبدون آگههی انقالبی وموجودیت سففسهدانقالبی (ز
کمونیسفففففت انقالبی)نمیسوانداقدام ب انقال کند .کهرگربدون مسففففف ی شفففففدن ب م
انقال ورولسری م -ل -م) نمیسواندسفففرح وانقالبی بهشفففد .وآگههی سفففوسفففیهلیسفففسی
وکمونیسفففسی سوسفففط نصفففرآگهه وانقالبی ب طبق کهرگرانسقهل می یهبد .وبه ویوند
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سفففففوسفففففیهلیسفففففم می ب جنبش طبق کهرگراسفففففت ک مهدیت یهفس وجنبش طبق
کهرگربیک جنبش انقالبی سکهمل کرده وبه این سففففاله ومس(د سففففهخسن سففففهیرسوده
ههی خ ق ز(مسکش می سواند ب د سفففففرمهی داری واموریهلیسفففففم ودی رن هم هی
اسفففسثمهرگروسفففسم ریورش برده وبه ان دام ن هم ک ن سفففرمهی داری واموریهلیسفففم
ن هم نوین سوسیهلیسسی ودیکسهسوری ورولسهریه را برقرارسهزد.
رفیق لنین می گوید ":آگا ی ستتتتتتوستتتتتتیال دموکراتیک درکارگران اصتتتتتتوالً نمی
توانستتتتتت وجوددابتتتتتته بابتتتتتد .این آگا ی را فقط ازخارج ممکن بود وارد کرد.
تاریخ تمام کبور ا گوا ی می د د که طبقه ای کارگربا قوای خود منحصراً می
تواند آگا ی تردیونیونیستی حاصل نماید یعنی ادتقاد حاصل کند که باید تبکیل
اتحاده بد دن بررتتتتتدکارفرمایان مبارزه کند ودولت را مجبوربه صتتتتتدورقوانینی
بنماید که برای کارگران الزم استتتتتتتت و یره" .م نین لنین می گوید ":معرفت
سوسیالیستی یزیست که ازخارج داخل مبارزه طبقاتی پرولتاریا بده نه یک
یزخودبخودی که ازاین مبارزه نابی بده بابد ...وظیفه سو سیال دموکراسی
دبارت ازاین استتتتت که معرفت نستتتتبت به موقعیت پرولتاریا ومعرفت نستتتتبت به
وظایف وی را درذ ن پرولتاریا وارد سازد".
داکسرفیض بدون هیچ ون سوضففففففی(ی می نویسففففففد ":سوده هه به موضففففففع طبقهسی
خه  ،دارای موضع ایدرولو یک خه خود اند".
رفیق لنین می گوید ":ازاید ولو ی مستتتتتتتتقلی که خودتوده ای کارگردر مان
جریان نهرتتت خود بخودی بودجودآورده بابتتند نمی تواند حرفی درمیان بابتتد.
دراین صورت قریه فقط این طورمی تواند طرح بود :یا اید ولو ی بور وازی
یا اید ولو ی ستتوستتیالیستتتی .دراینجا حد وستتطی وجود ندارد ....رگونه کا ش
ازا میت اید ولو ی ستتتتوستتتتیالیستتتتتی و رگونه دوری ازآن بخودی خود بمعنی
تقویت اید ولو ی بور وازی است".
داکسرفیض وویروان او قیده دارند ک طبق کهرگردر" کوره م ی سولید" ب ون
خود بخودی ب شفففففنهخت هم چیزدسفففففسیهفس وانقال می کند و" سهمغزاسفففففسخوان
سفففففرح وانقالبی اسفففففت".این همهنند سفففففهیراکونومیسفففففس ه ب شفففففنهخت سعق ی طبق
کفففهرگر،آگفففههی انقالبی اواهمیسی قفففهیفففل نبوده وهمفففهن شفففففففنفففهخفففت (سفففففففی را"
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معیهرا سبهر(قیقت هرگون اندیشفففففف هه می دانند" .در(هلیک بدون آگههی انقالبی
ووجود (ز سففیهسففی به خط انقالبی مهرکسففیسففسی -لنینیسففسی -مهروریسففسی؛ طبق
کهرگردراسففففهرت ایدرولو ی بور وازی بهقی میمهند وثهنیه ت بدون شففففنهخت می
ازمفففههیفففت وخصففففففف فففت ن فففهم سفففففففرمفففهیففف داری واموریفففهلیسفففففففم ودی رطبقفففهت
اسففففسثمهرگروسففففسم رامکهن ویروزی مبهرزه طبقهسی برای آن میسففففرنیسففففت.رفیق
ما وتسه دون میگوید ":فل سفه مارک سیستی برآن ست که مهمترین م س له درم
قانونمندیهای جهان دینی برای تورتتیج جهان نیستتتن بلکه استتتفاده ازبتتناخت
این قانونمندیهای دینی برای تغییرفعال جهان است".
شفففففنهخت طبق کهرگرازروابط ومنهسفففففبهت سولیدی،روابط ومنهسفففففبهت بین طبقهت
اسفففسثمهرگروسفففسم روطبقهت ب ره ده وسفففسمکش سن ه ازطریق بکهربسفففت سروری
انقالبی مهرکسفففففففیسفففففففسی -لنینیسفففففففسی -مهروریسفففففففسی) دروراسیک مبهرزه طبقهسی
میسراست .بعبهرت دی رطبق کهرگراین شنهخت راازطریق آگههی ب م انقال
ورولسری (هصففل میکند .اسففه جریهن شففنهخت بهرت اسففت ازوراسیک ،فعهلیت
مهدی وسولیدی انسفففففهن .درجریهن این فعهلیت اسفففففت ک انسفففففهن اشفففففیه وودیده هه
وقوانین آن هرا می شففففففف نهسففففففففد .و ب ک مک دانش انقالبی این شففففففف نه خت هر چ
رفسرووردامن سرو میق سرمی شود .مهرکسیسم براصل امکهن شنهخت سکی می
کند ،براسه سجرب ودانش معسقداست .ازدیدگهه مهرکسیسم سروری دارای اهمیت
اسففففت واهمیت آن دراین سزلنینی کهمالت بیهن یهفس اسففففت ":بدون ت وری انقالبی
یچ جنبش انقالبی نمی تواند وجوددابته بابد".
رفیق ما وتسه دون میگوید ":حرکت ماتریالیستی -دیالکتیکی بناخت براساس
پراتیک تغییرد نده واقعیت پدید می آید .پرولتاریا درآ ازدوره پراتیک خود-
دوره تخریب مابین آالت ومبارزه خود بخودی -ازنظرمعرفت برجامعه سرمایه
داری نوزدرمرحله بتتتتتناخت حستتتتتی قراردابتتتتتت .وفقط جوانب جداگانه روابط
خارجی پدیده ای گوناگون ستتترمایه داری رامی بتتتناخت .پرولتاریا درآن زمان
نوز باصتتتتتتتطالح یک " طبقه درخود" بود .ولی زمانیکه پرولتاریا به دومین
دوره پراتیک خودن به دوره مبارزه اقتصادی وسیاسی آگا انه ومتبکل رسیدن
براستتتتتتاس پراتیکن براستتتتتتاس تجاربی که از مبارزات طوالنی جمع آوری کرده
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بود -تجتتارب گونتتاگونی کتته متتارکس وانگلس آنهتتارا بطوردلمی تعمیم دادنتتد
وازاین طریق ت وری مارکستتیستتتی را بوجود آوردند وبدان وستتیله پرولتاریا را
آموزش دادند -توانستتتتتت ما یت جامعه ستتتتترمایه دارین مناستتتتتبات استتتتتتثماری
موجود میان طبقات جامعه و م نین رستتتتتتتالت تاریخی خودرادرم نماید .وفقط
آنگه بود که طبقه کارگربه "یک طبقه برای خود" مبدل گبتتتتتت .بتتتتتناخت خلق
ین ازامپریالیسم نیز نین سیری را گذرانده است .مرحله اولن مرحله بناخت
سطحی وح سی بودن مانند مبارزات جنب بهای تای پین وای حه توان و یره که
بطورکلی دلیتته ختتارجیتتان تظتتا رمی کرد .تنهتتا درمرحلتته دوم یعنی درمرحلتته
بتتتتتتتنتاختت تعقلی بود کته خلق ین بته ترتتتتتتتتاد تای گونتاگون داخلی وختارجی
امپریالیسم پی برد وکنه مطلب را بناخت که امپریالیسم دراتحاد با بور وازی
کمپرادوروطبقتتتته ف ودال ین توده تتتتای وستتتتتتتتیع خلق را مورد ستتتتتتتتتم
واستتتتثمارقرارمی د د .این بتتتناخت تقریبا ً اززمان جنبش  4می  1919بتتترود
بتتد.ما وتستته دون تورتتیج می د د :بتتناخت تعقلی ازبتتناخت حستتی نا بتتی می
بتتود .ما ا میت پراتیک اجتمادی را درپروستته بتتناخت درستتت باین جهت تیکید
می کنیم که تنها پراتیک اجتمادی است که می تواند موجب گردد ببربرود به
معرفت یابی کند وازدنیای خارجی دینی تجربه حستتی بگیرد .بتتناخت با تجربه
آ ازمی بتتتتتتود -اینستتتتتتت ماتریالیستتتتتتم ت وری بتتتتتتناخت .نکته دوم لزوم تعمیق
بتتناختن یعنی لزوم ربتتد مرحله حستتی بتتناخت به مرحله تعقلی بتتناخت استتت-
اینستتت دیالکتیک ت وری بتتناخت .تصتتوراینکه بتتناخت می تواند درمرحله دانی
یعنی مرحله بناخت حسی بماند وفقط بناخت حسی قابل ادتماد وبناخت تعقلی
یرقابل ادتماد ا ستن بمعنای تکرارا بتبا ات مکتب " امپیری سم" درتاریخ می
بابتتتد... .درستتتت مین حقیقت را پراتستتتین ای دامی درم نمی کنندگ آنها به
تجربه پربها می د ندگ ولی به ت وری توجه نمی کنند وازاینروقادرنیستتتتتتتند یک
پروستتته دینی کامل را ازآ ازتا انتها درنظربگیرند...بتتتناخت تعقلی به بتتتناخت
حستتی وابستتته استتتن بتتناخت حستتی باید به بتتناخت تعقلی تکامل یابد -اینس تت
ت وری بناخت ماتریالیسم دیالکتیک".
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ولی اوورسونیسس هورویزیونیسس هی«گروه انقالبی خ ق هی افغهنسسهن»و« سهزمهن
رههری افغهنسفففسهن» « ،سفففهزمهن انقالبی افغهنسفففسهن» ودی رهمسفففنخهن آن ه به این
(قهیق می وانقالبی بی هن هسسند.
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فصل پنجم
رهبری« گروه انقالبی »...درر آن« مر(وم » داکسرفیض درصفففف ( )45
این سند اوورسونیسسی چنین اراجیف گوری می کند ":برای این بور واههی خهین(
اشفففهره ای وی ب فقید رفیق اکرم یهری درر جنهه انقالبی "سفففهزمهن جوانهن
مسرقی" اسففففففت  -سوضففففففیی بین قوسففففففین ازمن اسففففففت )-ک سمهم ذهن شففففففهن را
روشففن کران وسکی روی آن ه ورنموده ،خصففوصففیت" اندیش ف بخود وم یه سففهخسن
زندگی ب سرشفففففففخصفففففففی" روشفففففففن کران هی اهمیسی ندارد .م م این اسفففففففت ک
در"مخی " این روشفففففففن کران بن ر" رهبری" ق ر مه نهن وگل سفففففففرسففففففف بد هه،
افکهردی ری" رسفففو " نکرده اسفففت.آفرین براین هم بیشفففرمی وجر ت ک.آقهیهن
و چففف چی زی نفففههنجفففهرومن ی سرازانفففدیشففففففففف بخودو"م یفففهسفففففففففهخسن زنفففدگی
ب سرشخصی"؟چ مشخص ای من وروکثی سرازسوج ب منهفع خصوصی میسواند
در"مخی " یک روشفففففن کر" رسفففففو " کند؟ برای مه خط مرزبرجسفففففس بین یک
کمونیست انقالبی ویک ضدانقالبی ازهمین نقط کشیده می شود .یک کمونیست
درهرل( بمنهفع واالی خ ق اندیشففففیده وبرمنهفع خصففففوصففففی کهمالت وهمین د .امه
یک ضدانقالبی وضدکمونیست به هزارویک رشس به منهفع وست شخصی ویوند
داشس ومنهفع خ ق راهی می ان هرد.اسسواری ووهک بهزبودن کمونیسس هی واقعی
وسزلزل وسس یم ط بی اوورسونیسس ه درهمین نکس ن س است .مهدرهمهن اول گ سیم
ی
ک ف "  -ج  -م "...ک ف بففه ایففدرولو ی خففدمففت ب ف خ ق ن ف ب ک ف بففه ایففدرولو ِ
ضدانقالبی اندیش بخود بمسهیل برخورد می کند صه( ن رات ومجری ا مهل
ان(رافی وخیهنت آمیزاست .درواقع آن "گرایش فکری اندیش بخود وم یه سهخسن
زندگی ب سرشخصی" بیشسرازهم در" مخی " ههی خود " رهبری" وثنهگویهننش"
رسو " کرده آن م" رسوبی" ک مس(جرگشس وزدودن آن ممکن نیست."...
برخالف این الطففهیالت داکسرفیض ویففهرانش؛ رفیق اکرم یففهری من(یففث یففک
کمونیسفففت انقالبی وبنیهن گذار"سفففهزمهن جوانهن مسرقی"خصففف ت طبقهسی قشفففری
روشففن کران رامدن رداشففس وبدون شففک من وراوروشففن کران انقالبی ومسرقی
بوده ک درداخل " سففففففففهز مهن جوا نهن مسرقی" ودرجر یهن دموکراس یک نوین
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شففففع جهوید) فعهلیت می کردند .سففففهزمهن جوانهن مسرقی بهبرنهم واسففففهسففففنهم
معین وبه خط ایدرولو یک  -سفیهسفی مهرکسفیسفم -لنینیسفم -اندیشف مهروسسف دون)
سوسفففط روشفففن کران انقالبی سشفففکیل گردید .البس به گذشفففت زمهن وادام مبهرزه
طبقهسی وم ی در سطی جهمع ومبهرزه ایدرولو یک -سیه سی دردرون " ج م"
 ،مدسه ت سفففف جنهه دردرون " ج م" مشففففخ شففففد .جنهه انقالبی دررآ آن
رفیق اکرم یهری ،جنهه سفففففففنسریسفففففففسی دررآ آن داکسرههدی م(مودی وجنهه
اکونومیسففففسی درر آن داکسرفیض بود واین خود بیهن رخصفففف ت روشففففن کران
اسفففت ک درمسفففیروروی وخم ودشفففواری هی مبهرزه طبقهسی انقالبی خودرا نمهیهن
می سففهزد ویه هم اینک نهصففراوورسونیسففت به مخ ی کردن چ ره اصفف ی شففهن
وقبول ههری برنهم واسفففهسفففنهم سفففهزمهن بدرون سفففهزمهن هی انقالبی ورولسری
رخن می کنند سه درفرصفففففت مسفففففه د آن را مورد (م ضفففففدانقالبی قراردهند.
سففففهزمهن جوانهن مسرقی جریهن دموکراسیک نوین شففففع جهوید) را رهبری می
کرد.فعهلین این جریهن را م(صففففف ین ووهنسون دانشففففف هه) مسع مین دانش آموزان)
مکففهسف ومع مین مکففهسف واسفففففففسففهدان ووهنسون سشفففففففکیففل می دادنففد.امففه اکثریفت
روشففففففن کرانی ک درجریهن دموکراسیک نوین مبهرزه می کردند آگههی الزم از
م -ل -ا) نداشسند ویه اینک درسطی م(دودی ب اندیش ههی انقالبی ورولسری م-
ل -ا) آشنهری (هصل کرده بودند .این روشن کران درجریهن یک مبهرزه بور وا
دموکراسیک ضفففففداموریهلیسفففففسی وضفففففدارسجه ی ومشفففففخصفففففه ت دروروسففففف انقال
دموکراسیک نوین س(ت رهبری سفففففففهزمهن جوانهن مسرقی مبهرزه می کردند .این
روش کران بنهبرخص ت طبقهسی خرده بور واری شهن وسضهدی ک به اموریهلیسم
وسفففففوسفففففیهل اموریهلیسفففففم ون هم (هکم فرودال کمورادوری داشفففففسند دراین مبهرزه
شففففرکت داشففففسند .این طیف روشففففن کران سه (دی انقالبی بوده وازمنهفع طبقهت
خ ق دفهب کرده وبی سردید ک درج ت سومین منهفع طبقهسی خود شففففففهن ،سففففففهخسن
زندگی خویش نیزسالش می کردند و دروروسفففففففف این مبهرزه و ویروزی انقال
دموکراسیففک نوین سففومین منففهفع طبقففهسی وقشفففففففری شفففففففففهن رامی دیففدنففد .لیکن
روشفففففففن کرانی ک ب م -ل -م)ا سقهد راسفففففففخ دارند مبهرزه انقالبی راهمراه به
ورولسهریه ی انقالبی سه ویروزی انقال دموکراسیک نوین وانقال سفففوسفففیهلیسفففسی
وایجهد دیکسهسوری ورولسهریه وسهخسمهن سوسیهلیسم سهرسیدن ب جهمع بدون طبق
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کمونیسفففم) ادام می دهند .سجرب ورولسهریهی انقالبی درسفففطی ج هن نشفففهن می
دهففد کف برخی ازروشفففففففن کران درجریففهن انقال دچففهرسزلزل وسردد و(سی بی
ایمهنی شفده وصفف انقال را سرک می کنند ویه اینک درصفف طبقهت ارسجه ی
واموریهلیسفففففففم ،درصفففففففف ضفففففففدانقال قرارمی گیرند .دربین هم طبقهت خ ق
ورولسهریه بنه برموقعیت اجسمه ی وخصففففف ت طبقهسی اش سن ه طبق انقالبی اسفففففت
ک اگرب م -ل  -م) دسفففسیهبد مبهرزه طبقهسی انقالبی را سه هدف ن هری سشفففکیل
جهمع سوسیهلیسسی وبرقراری دیکسهسوری ورولسهریه وسهخسمهن سوسیهلیسم برای
رسفففیدن ب جهمع بدون طبق کمونیسفففم) ادام می دهد .بعد ازان(الل" ج م"
وفرووففهشفففففففی جریففهن دموکراسیففک نوین آن کس ف بزر ازروشفففففففن کران فعففهل
درجریهن دموکراسیک نوین ب طی هی مخس ف سقسفففففیم شفففففدند .بخشفففففی ب ادام
مبهرزه برمبنهی" م -ل -ا" وسشکیل م(هفل وگروهه وسهزمهن هی انقالبی ورولسری
مبهدرت کردند ،بخشفففی ازاین روشفففن کران ک آگههی انقالبی شفففهن برمبنهی " م-
ل -ا درسفففطی نهزلی بود سوسفففط جنه( هی اوورسونیسفففسی درون سفففهزمهن جوانهن
مسرقی ازجم فففف جنففففهه داکسرفیض وجنففففهه داکسرهففففهدی م(مودی)اغواشففففففففففده
ودرمنجال اوورسونیسففففففم ورویزیونیسففففففم قرارگرفسند ،بخشففففففی درجریهن ب(ران
وفروکش ج ن بش ا ن قال بی ورول سری م -ل -ا) و ج ن بش د مو کرا سیففففک نوین
دچهرسففففردرگمی شففففده ک ت اصفففف ی آن را هم سففففطی نهزل آگههی آن ه از م
انقال ورولسری دردرک ازاوضفففففففففهب بوجود آمففده درجنبش انقالبی ورولسری
سشففففکیل می داد ،بخشففففی هم سرک مبهرزه کرده وراه سففففروسففففهمهن دادن زندگی
شفففففخصفففففی رادرویش گرفسند .همچنین بهید سذکرداد ک ده ای از"س(صفففففیل کرده
ههی» فرصت ط به خص ت ومنش لومونی نیزدرجریهن دموکراسیک نوین نیز
همراه شففده بودند ک اکنون درسففهزمهن هی رویزیونیسففسی وسس ف یم ط ازجم «
سفففففهمه -ادام دهندگهن» و« سفففففهزمهن انقالبی افغهنسفففففسهن» فعهلیت می کنند .این
نه صرخود فروخس چ آن هییک درک شورههی اموریهلی سسی زندگی می کنند وچ
آن هییک درافغهنسفففففففسهن د رسفففففففهی (مهیت اموریهلیسفففففففس هی اشفففففففغهل رامریکهری
ونهسوودولت دسفففففت نشفففففهنده آن ه فعهلیت دارند ،خهینهن وسففففف ی هن برضفففففد جنبش
کمونی سسی م -ل -م) ک شورسوطر چینی کرده و ی فعهلین جنبش کمونی سسی م-
ل-م) جهسوسی وف(هشی می کنند.
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همچنین دراین وراگراف مال( می شود ک اوورسونیسس هی «گروه انقالبی»....
بدون هی گون سوضیی وسمهیزی هم روشن کران منسو ب جریهن دموکراسیک
نوین را دارای خصوصیت «من وروکثیف اندیش بخود وس کرم یهسهخسن زندگی
ب سرشفففخصفففی ومنهفع خصفففوصفففی » خوانده ومورد نکوهش قرارمی دهند .این
اوورسونیسففففففس ه معسقد هسففففففسند ک « هی س کرواندیشفففففف دی ری در" مخی " این
روشفففففففن کران" وجود نداشفففففففس اسفففففففت .در(هلیک این روشفففففففن کران مبهرزات
ضدارسجه ی وضداموریهلیسسی را درده چ ل خورشیدی س(ت رهبری سهزمهن
جوانهن مسرقی م -ل -ا) ب ویش می بردند .این درسففففت زمهنی بود ک درسففففهل
 )1968میالدی درکشففورههی زیهدی ازج هن ازجم درامریکه وارووه جنبش ف هی
ضففد سففرمهی داری -اموریهلیسففسی ،جنبش ضففد ن اد ورسففسی ،جنبش (قوق مدنی
سیهههن درامریکه ،مبهرزه برای (قوق زنهن ،جنبش ضد جنگ ،جنبش طرفداران
م(یط زیسففت وجنبش ف هی ضففد ن هم هی ارسجه ی درکشففورههی مخس ف ج هن ب
اوج رسففففیده بودند .درافغهنسففففسهن نیزدرآن شففففرایط بخشففففی ازروشففففن کران س(ت
سآثیرجنبشف هی انقالبی ضففداموریهلیسففسی وضففدارسجه ی درسففطی ج هن قرارگرفس
بودند ک درجریهن دموکراسیک نوین وس(ت رهبری سفففففففهزمهن جوانهن مسرقی به
خط ایدرولو یک سیهسی م -ل -ا) مسشکل شدند.
رفیق مهروسسف دون می گوید ":نقش روبتنفکران انقالبی درامرپیروزی انقالب
دمده بوده وروبتتتتتتتنفکران انقالبی مبلغان وستتتتتتتازماند ندگان توده ای خلق
اند".همچنین مهروسسففففففف دون می گوید":روبتتتتتتتنفکران انقالبین یرانقالبی ویا
رتتتتتتدانقالبی ستتتتتتتند».سهریخ جنبش کمونیسففففففسی بین الم ی وویروزی انقالب هی
سفففوسفففیهلیسفففسی ازجم درروسفففی  ،چین وآلبهنی وویروزی انقالب هی دموکراسیک
سوده ای درچندین کشففففورج هن درقرن بیسففففسم این موضففففوب درمرا(ل مخس ف
مبهرزات انقالبی ورولسهریه وسففهیرز(مسکشففهن ثهبت گردیده اسففت ک روشففن کران
واقعه ت انقالبی ومسففف ی ب م انقال ورولسری ک درسفففن رانقال قرارگرفس اند،
مبهرزه انقالبی راسه ویروزی انقال سوسیهلیسسی وسوسی دیکسهسوری ورولسهریه
وسفففففهخسمهن سفففففوسفففففیهلیسفففففم ادام داده اند .ازجهن دی رمثهل هی ازسردد وسزلزل
وضعف وبی ایمهنی قمهشی ازروشن کران چ دروروس مبهرزه طبقهسی انقالبی
وچ بعد ازویروزی انقال ورولسری نیزوجود دارد .این سفففففففنخ ازروشفففففففن کران
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درمنجال ارسداد وانواب رویزیونی سم واشفکهل اوورسونیسفم قرارگرفس ون هم هی
سففففوسففففیهلیسففففسی ودیکسهسوری هی ورولسهریه ازجم دراس(هد شففففوروی بعد ازمر
رفیق اسسهلین درسهل  )1953میالدی ودرچین بعد ازمر رفیق مهروسس دون
درسفففهل  )1976ودرکشفففورههی دی ررا سفففرن ون کرده اند .ب مین سرسی ده هه
(ز وسفففهزمهن کمونیسفففسی انقالبی درکشفففورههی مخس ف ج هن ازدرون سوسفففط
نففففهصفففففففراوورسونیسففففففففففت ورویزیونیسففففففففففت بففففهویروی ازرویزیونیسفففففففس ففففهی
"مدرن" خروشفففچ ی)  ،رویزیونیسفففس هی « سففف ج هنی» ودگمهرویزیونیسفففس هی
خوج ای مورد (مالت ضدانقالبی قرارگرفس وآن هه را ب ا(زا رویزیونیسسی
وضفففففففففدانقالبی سغییرمففههیففت داده انففد .مففهروسسففففففففف دون می گویففد ":تعتتدادی
ازروبنفکران ادرای حزب که درپروسه انقالب دموکراتیک نوین وسرنگونی
ف ودالیزم وبور وازی بوروکراتیک وقطع ستتتتتلطه امپریالیستتتتتم وتبتتتتتکیل دولت
دموکراتیک خلق با بتتتتتتتوروبتتتتتتتوق مبارزه می کردندگ لیکن با گذاربه انقالب
ستتوستتیالیستتتی درستتال (  )1958موافق نبودند ونظردابتتتند که انقالب در مین
مرحله دولت دموکراسی نوین متوقف بود".
بهید سذکرداد ک سهریخ (دود نیم قرن جنبش کمونیسفففففففسی م -ل -م) افغهنسففففففسهن
(هکی ازآن است ک بعد ازان(الل " ج م" وفرووهشی جریهن دموکراسیک نوین
درسهل  )1352خورشیدی بخشی ازروشن کران منسو ب " ج م" و جریهن
دموکراسیک نوین ب سشففکیل سففهزمهن هی سففیهسففی انقالبی ورولسری مبهدرت کرده
وبه سوسف ک طی  )45سهل اخیرسعداد کمی ازاین روشن کران درخط کمونیسم
انقالبی م -ل -م) بهقی مهنده وسه اکنون ب مبهرزه انقالبی ورولسری ومبهرزه م ی
وطبقهسی ادام می دهند .واین خود بیهن رخصففففف ت طبقهسی روشفففففن کران اسفففففت.
گروه ههی دی ری ازروشن کران منسو ب جریهن دموکراسیک نوین درمنجال
اوورسونیسففففم ورویزیونیسففففم سففففقوط کرده وبه سسفففف یمی ب سففففوسففففیهل اموریهلیسففففم
«شفففففففوروی» ازجم " سفففففففهمه" بعد ازا دام فقید مجید ک کهنی سوسفففففففط ر یم
جنهیسکهر« (ز دموکراسیک خ ق افغهنسفففسهن» وارسش سفففوسفففیهل اموریهلیسفففم «
شففففوروی») ویه سسفففف یمی ب اموریهلیسففففس هی امریکهری ونهسودرجریهن ه ده سففففهل
اخیر ازجم «سفففهزمهن رههری افغهنسفففسهن»  «،سفففهزمهن انقالبی» و« سفففهمه و
سففففففهمه -ادام دهندگهن») ونیزدی رگروه هی رویزیونیسففففففسی ازجم "سففففففهزمهن
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انقالبی وطن ورسففسهن واقعی سففهوو)"واس(هد مهرکسففیسففت -لنینیسففس هی افغهنسففسهن
امال)" ،هم این س شک ه بهلنوب ضربهت سن ینی ب جنبش کمونی سسی م -ل-
م) و جنبش دموکراسیفففک نوین کشفففففففوروارد کرده انفففد .همچنین صفففففففففدهفففه سن
ازروشفففففن کران انقالبی ومسرقی منسفففففو ب " ج م"وجریهن دموکراسیک نوین
سوسط ر یم رویزیونیسس هی جنهیسکهرووطن فروش«خ قی» ورچمی «،سهزاری»
وبهداران سوسیهل اموریهلیست آن ه ا دام شدند ونیزده ههسن آن ه سوسط گروه ههی
ارسجه ی اسفففففالمی بقسل رسفففففیدند .ک این خود ضفففففربت دی ری بود ک برجنبش
کمونیسسی م -ل -م) وجنبش دموکراسیک نوین کشوروارد آمد .درسهریخ نیم قرن
اخیردرافغهنسسهن مسبهرزسرین مثهل هاز«روشن کران» ضدانقالبی وخود فروخس ،
گروه هی «خ قی» ورچمی«،سفففففففهزاری»« ،سففففففف زاری»  "،سفففففففهزمهن جوانهن
مسف مهن اخوان المسف مین)" ودی رگروه ههی همسففنخ آن ه هسففسند ،زمهنیک سوسفط
سففوسففیهل اموریهلیسففم« شففوروی» ویه اموریهلیسففس هی غربی بقدرت رسففهنده شففدند
این ه یکجه به بهداران خهرجی شففهن هولنهک سرین جنهیهت را ی خ ق افغهنسفسهن
مرسک شده اند ک جنهیهت وخیهنس هی آن ه سهکنون ادام دارد.
داکسرفیض ویهرانش براسه اندیش اوورسونیسسی وضدانقالبی شهن رهبری"
ج م" رفیق اکرم یهری ودی رهمرزمهن او) را « بور واههی خهین وضدانقالبی
ومسزلزل وسسففففففف یم ط ف واوورسونیسففففففففت» می خواننففد .فقط افرادی مففهننففد این
رویزیونیسس هی خهین ومن(ط می سوانند به چنین س ههت وبیشرمی رهبری جنهه
انقالبی سهزمهن جوانهن مسرقی رابه چنین م ههیم وک مهت ز شسی ک فقط شهی سس
خود شففهن اسففت مسصففف سففهزند .در(هلیک خود این آقهیهن ب جنهه اوورسونیسففسی
درون " سففهزمهن جوانهن مسرقی" سع ق داشففس ک به س(ریراین سففند اوورسونیسففسی
بیش ازویش مههیت ایدرولو یک -سفففففیهسفففففی ضفففففدانقالبی شفففففهن را برمال کردند.
همچنین گذشففففففففت ز مهن بدف عهت ثه بت سففففففففه خت ک این ه طی (دود نیم قرن
اخیرچ ون به ا مهل ضففففدانقالبی شففففهن ب جنبش انقالبی ورولسری وب مبهرزات
آزادی خواههن خ ق خیهنت کرده اند .بعد ازان دام دیکسهسوری ورولسهریه وسفففقوط
ن هم سففوسففیهلیسففسی سوسففط بهند رویزیونیسففت «سفف ج هنی» درچین ،رهبری«
سهزمهن رههری افغهانسسهن » خودرا درآغوش این ن هم ضدانقالبی انداخس و ی
انقال کبیرفرهن ی ورولسهریهری چین ورفیق مهروسسففففف دون یهوه گوری کرد .بعد
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ازآن نیزدرمرا(ففل مخس ف درمزدوری اموریففهلیسفففففففس ففهی غربی وارسجففهب (ففهکم
قرارگرفس وطی ه ده سففففففففهل اخیربه برخورداری ازکمک و(مهیت هم جهنب
سففوسففیهل اموریهلیسففم چین درسففهی (مهیت اموریهلیسففس هی اشففغهل رامریکهری ونهسو
ودولت دسفففففت نشفففففهنده آن ه وبه سشفففففکیل (ز رسفففففمی بنهم " (ز همبسفففففس ی
افغهنسفففسهن» ب فعهلیت سفففیهسفففی نی اش ادام می دهد .همچنین اس هم« داشفففسن
اندیش ف بخود وم یه سففهخسن زندگی ب سرشففخصففی» ب اکرم یهری شففهرلسهن مآبی
بیش نیسففففففففت .در(ففهلیک ف قرارمع وم اکرم یففهری سففففففف م میراث اراضفففففففی اش
رابطوررای هن ب دهقهنهن بیزمین بخشیده وبهندازه س م یک دهقهن برایش زمین
زرا سی ن داشفففس وسهروزی ک سوسفففط ر یم جنهیسکهر«خ قی» ورچمی ه وارسش
سوسیهل اموریهلیسم فهشیسس هی روسی ا دام شد ،یک زندگی سهده درسطی یک
دهقهن داشت .هچنین داکسرفیض ویهرانش به کمهل ورروری خودرا « کمونیسس هی
واقعی ا سسوارووهک بهز» خوانده وایدرولو ی  -ج  -م را "ایدرولو ی اندی ش
بخود» می نهمند .ب رض م(هل اگرداکسرفیض ویهرانش چنین «انقالبی هی» بودند
؛ چ ون مدت ونج سفففففففهل رابه چنین خطی ادام دادند؟؟ مهرک می گوید ک ":
مرتجعین بی برم اند" .ازآنجهییک اوورسونیسس ه ورویزیونیسس ه ب ل(ه مههیت
ایدرولو یک -سیهسی وخص ت طبقهسی شهن مرسجع هسسند؛ این ه (هضرمی شوند
ک به بی شرمی سمهم چنین اد هههی بی بنیهد وووچی را مطره کنند.
داکسرفیض مبهرزات نی وشفففففف ری جریهن دموکراسیک نوین را«غیرانقالبی»
می خواند .برخالف این ن رازآنجهییک مبهرزات شففففففف ری سوسفففففففط " ج م"
ودرورسوخط ایدرولو یک-سففففیهسففففی انقالبی" م -ل -ا" رهبری می شففففد خصفففف ت
انقالبی ومسرقی داشففففت .درشففففرایط آنزمهن جهمع افغهنسففففسهن ک سوده ههی خ ق
وروشففففن کران مسرقی مردمی طی ده ههی مسوالی س(ت فشففففهراسففففسبداد واخسنهق
وسفففففففرکو سفففففففیفففهسفففففففی وفرهن ی ن فففهم سففففففف طنفففت خفففهنفففدان نفففهدروابسفففففففسفف
ومزدوراموریهلیسفففس هی غربی وسفففوسفففیهل اموریهلیسفففم« شفففوروی» قرارداشفففسند
ودرده چ ل خورشیدی روزن ای ازفضهی بهزسیهسی نسبی درکشوربوجود آمد
و" ج م" ازآن درج ت بیداری سوده ههی خ ق وروشففن کران مردمی وافشففهی
گسسرده مههیت طبقهسی ن هم (هکم فرودال کمورادوری وافشهی مههیت ایدرولو یک
سیهسی «(ز دموکراسیک خ ق» ک سموم ضدانقالبی را دراذههن روشن کران74

نه آگهه سزریق می کرد ،السرنهسیف انقالبی ارای داده وازآن فضفففففففهی بوجود آمده
درکشفففففوراسفففففس هده کرد .واینک " ج م" بنهبراسفففففسراسی ی واهداف انقالبی اش
درکشفففففهندن این مبهرزه ب روسفففففسهههی کشفففففور هجزمهنده ودچهراشفففففسبهه گردید،
ازاهمیت ونقش مسرقی مبهرزات نی وشفففف ری" ج م" وجریهن دموکراسیک
نوین نمی کههد.
داکسرفیض درصففف (  )46این سفففند چنین می نویسفففد  ":روشفففن کران آگهه سن ه
زمهنی می سوانند ب انقالبی وکمونیست خو بدل شوند ک به جهن ودل خودرابهید
دروروس درد نهک نوسهزی درمیهن سوده هه ویکی شدن به آن ه اف نند".
رهبری « گروه انقالبی »....دربهره مسفففففففر کسففففففف آگههی انقالبی ورولسری
روشففن کران ودسففسیهبی آن ه ب ج هن بینی کمونیسففسی وزدودن افکهروخصففهیل
طب قهسی خود شففففففففهن واثرات ا یدرولو ی طب قهت (هکم ارس جه ی براف کهرشففففففففهن
وقرارگرفسن درکففهرزارمبففهرزه طبقففهسی انقالبی وآموزش دادن سوده هففهی خ ق
ورهبری مبففهرزات آن ففه  ،ن ران(رافی دارد؛ زیرا اوج ففت نوسفففففففففهزی فکری
وسیه سی روشن کران سن ه روی مسر "رفسن روشن کران دربین سوده هه ویکی
شفففففدن به آن ه" سآکید می کند .در(هلیک روشفففففن کران انقالبی قبل ازرفسن دربین
سوده ههی خ ق ب من ورسفففففففمسدهی ورهبری مبهرزات خود بخودی آن ه ،بهید ب
نوسهزی خودشهن وفراگیری سروری هی م انقال ورولسری م -ل -م) بوردازند.
مهروسسففففففف دون دراین مورد چنین می گوید ":نوستتتتتتتازی روبتتتتتتتنفکران ازاین
قراراستتتتتتتتت کتته ابتتتدا جهتتانبینی بور وازی را بتتدوربینتتدازنتتد وبتته جهتتان بینی
پرولتاریا ین کمونیستی دست یابند .درآن صورت است که می توانند توده ای
خلق را آگا ی ستتتتتیاستتتتتی داده ومبارزات آنهاراستتتتتمت وستتتتتوی انقالبی د ند".
روشفففففففن کران انقالبی بففه فراگیری سروری ففهی م انقال ورولسری وشفففففففرکففت
دروراسیک مبهرزه طبقهسی انقالبی وکسف سجهر وراسیکی آبدیده می شففوند .زیرا
روشففن کران بدون آگههی انقالبی کمونیسففسی نمی سوانند آموزگهرخوبی برای سوده
ههی خ ق شففففده ومبهرزات طبقهسی وم ی آن هرادرسففففت رهبری کنند .بقول رفیق
لنین "بدون ت وری انقالبی جنبش انقالبی نمی تواند وجود دابتتتته بابتتتد" .سوده
هفففهی خ ق ازجم ففف کفففهرگران ودهقفففهنفففهن فقیروبیزمین وسفففففففففهیرز(مسکشفففففففففهن
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ا سسثمهروانواب سسم وم هلم واج(هفهت طبقهت (هکم ارسجه ی دولت) واموریهلی سم
را ب شففدت ( می کنند؛ لیکن همل ویه وامل اص ف ی این هم سففسم واج(هفی
ک برآن ه ا مهل می شودرا بدرسسی درک نمی کنند.ازجهن دی رآگههی سیهسی
انففقففالبففی نففففدارنففففدکفففف ازچفففف طففریففق وچ ف ففونفففف خففودرا ازشفففففففففرایففن ن ف ففففهم
اسفففسثمهرگروسفففسم روجهنی وخونخوارنجهت دهند .این روشفففن کران واقعه ت انقالبی
ورولسری هسففسند ک دربین سوده ههی خ ق رفس وب آن ه آگههی سففیهسففی انقالبی
داده وآن ه را ب سضفففففففهد آشفففففففسی نهوذیری ک بین آن ه وطبقهت ارسجه ی فرودال
وکمورادورواموریهلیسفففففم وجود دارد آگهه سفففففهخس وراه نجهت واقعی آن هرا ازاین
شففرایط ورمصففیبت وفهجع بهرب آن ه نشففهن می دهند .درکشففورههی نیم فرودالی
ونیم مسسعمره ویهمسسعمره خصوصهتدرمر( انقال م ی -دموکراسیک انقال
دموکراسیک نوین) روشفففففففن کران انقالبی می سوانند نقش م می درانسقهل آگههی
سیه سی انقالبی ب سوده ههی خ ق وبسیج و سهزمهندهی آن ه برای سدارک وبروهری
یک مبهرزه ن همی انقالبی جنگ درازمدت خ ق ) ای ه کنند .این موضفففففففوب را
رفیق اکرم یهری درهمهن زمهن بدر سسی بیهن کرده ا ست؛ ولی اوورسونی سس هی «
گروه انقالبی »...درر آن ه داکسرفیض آن را ب اسس زا گرفس اند.
آموخسن روشفففن کران انقالبی ازسوده ههی خ ق ازجم دهقهنهن بهین معنهسفففت ک
روشفففففن کران ازن(وه مقهومت وفداکهری سوده ههی خ ق درکهرزارمبهرزه طبقهسی
ورو(ی سسفففففف یم نهوذیری آن ه دربرابردشففففففمنهن طبقهسی وم ی خهصففففففسه ت درجریهن
مبففهرزه ن ففهمی یففه جنففگ انقالبی خ ق وادام ف کففهری دراین مبففهرزه وابسکففهرات
وخالقیس فففهی آن فففه می آموزنفففد .همچنین روشفففففففن کران ازواقعیفففت زنفففدگی
مشففقسبهردهقهنهن وشففدت اسففسثمهرو م وسففسم چندالی ای ک ازجهن طبقهت (هکم
ارسجه ی واموریهلیسفففم برآن ه ا مهل می شفففود وس(مل ز(مهت طهقت فرسفففهی آن ه
در رصفففف مبهرزه سولیدی ب ون ینی آگههی (هصففففل کرده وازآن ه می آموزند.
مسفففر دی رسوافق و هدت کردن روشفففن کران ب زندگی ورمشفففقت درروسفففسههه،
وس(مل مشکالت وقبول ز(مهت فراوان است ک می سوانند درکهرزارجنگ سوده
ای طوالنی دوش بدوش ده قه نهن ب م بهرزه ادا م ده ند .روشفففففففن کران انقالبی
سروری هی م انقال ورولسری را ب سوده ههی خ ق انسقهل داده ومبهرزات طبقهسی
آن هرا ج ت انقالبی داده ورهبری می کنند .کهروفعهلیت انقالبی دربین سوده ههی
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خ ق ضفففرورت ب دانش انقالبی کمونیسفففسی وآگههی ازسجهر وراسیکی مبهرزات
ورولسهریه وسوده ههی خ ق ز(مسکش درکشفففففففورههی مخس ف ج هن دارد .سهریخ
جنبش کمونیسفففففففسی بین الم ی وسجهر مثبت ومن ی ورولسهریه وکمونیسفففففففس هی
انقالبی دررهبری مبفهرزات انقالبی سوده هفهی خ ق ز(مکسش درجوامع طبقفهسی
مخس ف وویروزی انقالب هی سففوسففیهلیسففسی وانقالب هی م ی -دموکراسیک درقرن
بیسسم این امررا ب ثبوت رسهنده است.
درهمین صففففف (  )46می خوانیم ...":سالش برای ب اصفففففطاله مس(د سفففففهخسن
وج کمیت بزرگی از روشفففففففن کران بدون کی یت هلی انقالبی فعهلیسی اسفففففففت
درچهرچو مشفففففی سفففففیهسفففففی ضفففففد سوده ای "  -ج -م" .امه دراین مورد ک "
رهبری" بففه کمففهل وقففه(ففت می گویففد کفف بففدون بفف اصفففففففطاله کمیففت کففهفی
ازروشفففن کران قهدرب ایجهد ویوند سوده ای نیسفففسیم ،میسوان ازآن ه ورسفففید ک شفففمه
خهینین در رف بیش ازونج سففهل به آن سعداد ازروشففن کران ک بخهطروهرین بودن
درک شفففففهن از م -ل -ا ومسفففففهیل انقال صفففففهدقهن بدنبهل شفففففمه روان بودند چ
کردید؟ درفضففففهی جریهن" شففففع " جروب(ث ههی گرم وورشففففوردریهفسن طرق
ووسهیل ن وذ دردههت ودرآمیخسن به کهرگران ودهقهنهن وموضو هسی ازاین قبیل
بود یه ب هن ههیی برای مسنگ وم ههره ای " ورشفففففففکوه" ؟ براسفففففففه رهبری
ضفدانقالبی شفمه سقریبه ت هم سفمت اصف ی خودراشف رهه می دانسفسند یه دههت؟ چ
نشففففهنی ازکهرمیهن سوده هه موجود بود؟ وهسففففخ این سففففواالت برای سمهم کسففففهنیک
براوورسونیسففم شففمه ،واق ند ،روشففن اسففت .می سوان گ ت ک افسهدن سعدادی ازآن م
بیشسرروشن کران درچنگ شمه ،ج ت نیل ب خواست ب اصطاله " کمیت کهفی
روشففن کران" بزبهن سففهده ،بم وم ب کجراه کشففهنیده شففدن وضففدانقالبی بهرآمدن
قشروسیعسری ازروشن کران بود وب ".
ج م وبرچسففففففف « خهین
اس هم داکسرفیض مبنی بر«مشفففففففی ضفففففففدسوده ای»
واوورسونیست» ب رفیق اکرم یهری وهمسن رانش ن هیت خهینهن ورذیالن است.
وخففهی نففهن ف سرازآن اس ففهم اینک ف گویففه رهبری انقالبی" ج م" آن کس ف بزر
ازروشفففففففن کران مسرقی مردمی ک درچوکهت جریهن دموکراسیک نوین شفففففففع
جهوید) مبهرزه می کردند راب «کجراه ضففدانقالبی کشففهنده» اسففت؛ چنین اد هی
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فقط ازاین رویزیونیسس هی ضدانقالبی سهخس است وآن هرادرکنهررویزیونیسس هی
ضفففففففدانقالبی وجنهیسکهر« خ قی» ورچمی ههقرارمی دهد .در(هلیک سفففففففهزمهن
جوانهن مسرقی برمبنهی ضرورت سهریخی درآغهزیک جنبش انقالبی ورولسری و
رهبری مبهرزات ضفد ارسجه ی وضفد اموریهلیسفسی سوده ههی خ ق وروشفن کران
مسرقی مردمی برمبنهی" م -ل -ا" درآن مقطع ازسهریخ افغهنسفففففففسهن ده چ ل
خورشففیدی) وبه ال هم ازانقال کبیرفرهن ی ورولسهریهری درچین سوسففط فقید اکرم
یهری سشفففففکیل گردید .ازجهن دی ردرآن شفففففرایط ک سفففففوسفففففیهل اموریهلیسفففففم «
شففوروی» درج ت سوسففع ن وذ وسسفف ط گسففسرده برافغهنسففسهن دررقهبت شففدید به
اموریهلیسس هی غربی درر آن ه ابرقدرت اموریهلیسسی امریکه قرارداشت؛ ج ت
ن وذ بیشفففسردر رصففف سفففیهسفففی وفرهن ی (ز وابسفففس ومزدورش بنهم« (ز
دموکراسیک خ ق افغهنسسهن» را سشکیل داد .این (ز ب ل(ه خط ایدرولو یک-
سفففففففیهسفففففففی ومههیت طبقهسی یک (ز رویزیونیسفففففففسی بود ک اندیشففففففف ههی
رویزیونیسففسی وضففدانقالبی خروشففچف وبر نف را بنهم « مهرکسففیسففم -لنینیسفم»
دربین روشففففففن کران نه آگهه سرویج وسب یغ می کرد.ازآنجهییک رهبری این (ز
از(مهیت جنه(ی ازدربهرسففففففف طنت داوود) نیزبرخورداربود ونقش سفففففففسون ونجم
رادردولت بهزی می کرد ،درابسداسوانسفففففت سه (دی ب وخش افکهرواندیشففففف ههی
ضفففففدانقالبی رویزیونیسفففففم خروشفففففچ ی) دربین روشفففففن کران نه آگهه درجهمع
بوردازد .لیکن سفففهزمهن جوانهن مسرقی به خط ایدرولو یک-سفففیهسفففی انقالبی م-
ل-ا) مبهرزه ایدرولو یک-سففیهسففی گسففسرده ای را درافشففهی مههیت رویزیونیسفسی
وضفففدانقالبی این (ز وخود فروخس ی رهبران آن ب سفففوسفففیهل اموریهلیسفففم «
شوروی» ب ویش برده وسه (دزیهدی مههیت ضدانقالبی وضد مردمی این (ز
را برای سوده ههی خ ق خهصسهتروشن کران مسرقی برمال نمود.
به ا الم موجودیت جریهن دموکراسیک نوین درمدت زمهن کوسهه طیف وسففففففیعی
ازروشفففن کران مردمی مسرقی جهمع خصفففوصفففه ت م(صففف ین ومسع ین ومع مین ک
طش زیهدی ب مبهرزه ضدارسجهب فرودال کمورادوری ومبهرزه ضداموریهلیسسی
داشسند ب جریهن دموکراسیک نوین ویوسسند .این جنبش انقالبی ومسرقی م(بوبیت
قهبل مال( ای درنزد سوده ههی خ ق خه صسه ت در ش رههی ک شورنیزک س نمود.
به ویشفففففرفت وسوسفففففع مبهرزات جریهن دموکراسیک نوین بخشففففف هی ازکهرگران
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کففهرخففهن ف هففه ،کسفففففففب ف کففهران شففففففف ری ،سعففدادزیففهدی ازمففهمورین وففهرین رسب ف ،
مزدورکهران ،مع مین مکهس  ،اسفففففففسهدان فهکولس هه و ز(مسکشفففففففهن شففففففف ری
ازفعهلیس هی جریهن دموکراسیک نوین (مهیت کرده وبخش ف هی ازآن ه درم ههرات
ومیسن هی آن شفففففففر کت می کرد ند و بهلم قه بل ف عهلین جر یهن دموکراس یک نوین
درس ففههرات وا سصففففففففهب ففهی کففهرگران ومففهمورین وففهرین رسبف شفففففففرکففت کرده
ودرسفففمسدهی مبهرزات شفففهن آن هرا رهنمود سفففیهسفففی می دادند .این خود سه(دی
ویوند جریهن دموکراسیک نوین به سوده ههی خ ق درشفففف رههی بزر کشففففوربود.
جریهن دموکراسیک نوین سقریبه ت درهم س ههرات ههومسن هیش بعالوه افشفففففففهی
مههیت طبقهسی ن هم (هکم وسفففف ط اموریهلیسففففم وسففففوسففففیهل اموریهلیسففففم وشففففدت
اسسثمهربیر(مهن وانواب سسمی ک برسوده ههی خ ق روامی داشسند ونیزازشرایط
زندگی رقسبهرسوده ههی خ ق و مق فقروگرسففففن ی ،بیسففففوادی ،بیکهری وشففففیوب
امراض گونهگون جسفمی وروانی دربین آن ه ب افشفهگری گسفسرده می* ورداخت.
جریهن دموکراسیک نوین س(ت رهبری سهزمهن جوانهن مسرقی در(د سوان فکری
وسیهسی اش مبهرزه طبقهسی وم ی رادرکشوردرسطی نسبسه ت گسسرده ای ب ویش
برد .انسشفففهرجریده" شفففع جهوید" نقش م می درسرویج اندیشففف ههی دموکراسفففی
نوین ای ه نمود .اگرچ امکهن نشفففردرازمدت نیهفت وبعد ازیهزده شفففمهره سوسفففط
ن هم (هکم مصففففهدره شففففد؛ ولی درهمهن مرکوسهه نشففففراسی اش اثرات مهندگهری
دراذههن روشفففففففن کران مسرقی وآزادی خواه بجه گذاشفففففففت .اینک " ج م" ب
فعففهلیففت مبففهرزاسی انقالبی دردهففهت دربین دهقففهنففهن فقیروبیزمین درج ففت انسقفهل
آگههی سیه سی انقالبی وبسیج و سهزمهندهی آن ه برای سشکیل هسس ههی چریکی
وسدارک جنگ خ ق سوج جدی نکرد ،دچهراشففففففسبهه گردید .امهسجرب مبهرزاسی "
ج م" وجریهن دموکراسیک نوین درآن شففرایط کشففورطی ونج سففهل نشففهن داد
ک برای رهبری مبهرزات طبقهسی وم ی سوده ههی خ ق وروشفففففففن کران مسرقی
وآغففهزجنففگ انقالبی خ ق بیففک (ز کمونیسففففففففت انقالبی م -ل -م) نیرومنففد
نیهزاست ک سهزمهن جوانهن مسرقی درج ت ایجهد آن مبهرزه الزم راانجهم نداد.
ت اص ی این نهسوانی ونه سوانی هی دی ر" ج م" طوریک بعد هه آشکهرگردید
مدسه ت مربوط ب مسفففففففهیل درونی سفففففففهزمهن جوانهن مسرقی وجریهن دموکراسیک
نوین ،موجودیت خطوط ان(رافی اوورسونیسفففسی مخس ف می شفففد ک هرکدام ازاین
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خطوط ان(رافی درداخففل " ج م" وجریففهن دموکراسیففک نوین ویروان خودرا
داشفففففففسند ک مریضفففففففی نهگ هنی اکرم یهری وغیبت وی دررهبری " ج م"،
ج –م وج
(مالت جنه( هی اوورسونیسفففسی خهصفففسه ت جنهه داکسرفیض دردرون
– د -ن شففففدت یهفس وجنهه انقالبی " ج م" دچهروسففففیویسی شففففده ونسوانسففففت
مبهرزه ایدرولو یک -سفففففففیهسفففففففی ی اوورسونیسفففففففم راطورالزم ب ویش برد؛
ازاینروسهزمهن جوانهن مسرقی دچهرب(ران گردید وب ان(الل آن انجهمید وجنبش
دموکراسیک نوین نیزدچهرفرووهشففی گردید .ب رصففورت سففهزمهن جوانهن مسرقی
وجریهن دموکراسیک نوین س(ت رهبری اش به هم کمی وکهسفففففففسی ونهسوانی ه
واشفففففففسبهههسش؛ نقش سهریخی م م ومهندگهری درسهریخ جنبش انقالبی ورولسری
افغهنسففففسهن ای هنمود.رویزیونیسففففس هی«سففففهزمهن رههری افغهنسففففسهن» و«سففففهزمهن
انقالبی افغهنسفففففسهن» ودی ررویزیونیسفففففس هی همقمهش آن ه واموریهلیسفففففم وارسجه
داخ ی و بین الم ی هرگزنمی سوانند به سوطر گری واس هم زنی واراجیف وراگنی
وف(هشی ی بنیهن گذاران جنبش کمونیسسی م -ل -م) خهصسه ت رفیق اکرم یهری
اهمیفففت ونقش سفففهریخی" ج م" وموجودیفففت جنبش کمونیسفففففففسی م -ل -م)
افغهنسسهن را ک ادام سکهمل یهفس ای خط ایدرولو یک -سیهسی" ج م" است را
خدشففف دارسفففهزند .سوطر ههی این رویزیونیسفففس ه واوورسونیسفففس هی ضفففدانقالبی
وخففهدم اموریففهلیسفففففففم هرگزمففهنع ویشفففففففرفففت جنبش انقالبی ورولسری م -ل -م)
درافغهنسسهن نشده ونخواهد شد.

فصل ششم
رهبری «گروه انقالبی خ ق ففهی افغففهنسفففففففسففهن» درصففففففف ( ف  )47این سفففففففنففد
اوورسونیسسی ،رهبری سهزمهن جوانهن مسرقی خهصسه ت رفیق اکرم یهری را دربهره
فعهلیت دردرون " اس(هدی م(صفففالن" و" اس(هدی اسفففسهدان" چنین موردسفففرزنش
و(م قرارداده ومی نویسفففد "« :رهبران" درروزههی انسخهبهت اس(هدی اسفففسهدان
لسففففت سمهم اسففففسهدان " شففففع جهویدی" یه هواخواه آن هه راسرسی ووسففففیعه ت وخش
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نمودند " .رهبران" به شفففرکت دراس(هدی هه ازنقط ن رخود شفففهن می خواسفففسند
کهرسففهزمهنی خودرا جهی کهردموکراسیک دراس(هدی قراردهند .ا هرمی دارند":
چنهنچ مشی ص(یی یعنی مشی کمونیسسی دراس(هدی هه ا مهل گردد می سوان به
شففمهرنمهیندگهن معدود نیزاکثریت را بسففوی این مشففی کشففهند وهدایت کرد دراین
صفففففورت ممکن می گردد ک به مشفففففی اوورسونیسفففففسی" چ " وراسفففففت دردرون
اس(هدی هه مبهرزه ای م ی ون ری سففرسففخت واصففولی صففورت گیرد وخیهنت
ویشفف ی اوورسونیسففس ه به شففدت ودامن ای هرچ وسففیعسرافشففه ومنکو شففود" .
نکهسی چند.)"...
ب ادام چنین می خوانیم ":مبهرزات نی واس(هدی ای اصففففوالت دموکراسیک وب
من ورج (د اکثرم(صفففالن دروا(د اس(هدی اسفففت .سفففیهسفففت درسفففت معمول
دراس(هدی نمی سواند غیرازسففیهسففت و(دت ومبهرزه بهشففد ....سففیهسففت کمونیسففس ه
درمورد جب مس(د به روشفففففففیک دراس(هدی بهید دنبهل گردد ،هم ونی دارد .امه
دید" رهبران" نسفففففبت ب جب مس(د ک بهرت ازسسففففف ط بی قید وبند ایدرولو ی
(ز طبق کهرگربود ،درمورد اس(هدی نیزبصفففورت" ا مهل مشفففی کمونیسفففسی"
منعک گردید .ازگ سهرآنهن بخوبی اسففففففسنبهط می شففففففود ک آنهن س هوسی بین یک
سفففهزمهن سفففیهسفففی ویک سفففهزمهن صفففن ی قهیل نیسفففسند .ازبینش بور واری جزاین
نمیزاید .آنهن به همهن شنهخسی ضدورولسری ک از سهزمهن سیهسی دارند وبه همهن
معیهرهه واصففففففول ضففففففد م -ل ک "  -ج -م" را درسففففففت کرده اند ،ب اس(هدی
نیزن ریسس ومی خواسسند ازروی مدل" سهزمهن" شهن چیزی بیهفرینند.
برخالف این ن ررهبری «گروه انقالبی  ،»...کمونیسففففس ه درهرسشففففکل سوده ای
وی ه روشففففففن کری ازجم اس(هدی کهرگران ویه " اس(هدی م(صففففففالن" و" اس(هدی
اسسهدان" ،براسه مشی سیهسی خود شهن شرکت کرده وسعی می کنند سه فعهلیت
آن هه را برهمین اسففه سففمسدهی کنند .بعبهرت دی رکمونیسففس ه سففعی می کنند سه
به مبهرزه روشففففن ران  ،وآگههی دادن ب سوده هه ی خ ق وروشففففن کران مسرقی
وآزادی خواه  ،آن ههرا بجهن خط مشی خود شهن ج کنند .ونیزبه مبهرزه افشه
گران اجهزه ندهند ک خط مشففی گروه هه وا(زا ارسجه ی وضففدانقالبی دراین
سشففک ه مس ف ط شففده وکس ههی بزر ازسوده ههی خ ق وروشففن کران رادرج ت
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اهداف ارسجه ی و ضدانقالبی شهن ب گمراهی بک شهنند .دراین اس(هدی هه و(دت
امرنسبی است ومبهرزه جنب مده را سشکیل می دهد .همین موضوب درا هری
رهبری سففففهزمهن جوانهن مسرقی درمورد من ورازشففففرکت دراس(هدی م(صففففالن
واس(هدی اسفففسهدان بوضفففه(ت مال( می شفففود .مشفففکل اوورسونیسفففس هی« گروه
انقالبی »....این ست ک می گویند :چرا جنهه رهبری ا صولی وانقالبی"  -ج -
م" درامرفعهلیت مبهرزاسی دراس(هدی ههی صفففن ی م(صفففالن واسفففسهدان صففف(بت
از"مشفففی کمونیسفففسی" دارد .کمونیسفففس ه درچنین اس(هدی ههی نمی سوانند فعهلیت
خود را م(دود ب " خواسفففففس هی صفففففن ی" آن ه کنند .ویه دراس(هدی ههی کهرگری
نمی س وانند فعهلیت خودراب خواسس هی اقسصهدی ورفههی کهرگران م(دود نمهیند.
لنین می گوید"... :ستتتتوستتتتیال دموکراتهای روس مواره روی ارتباط الینفک
میان وظایف ستتتوستتتیالیستتتتی ودموکراتیک خود تی کید ورزیده اند ."...همچنین
لنین می گوید ":طبقه کارگربمثابه ای یک مبارزپیبتتتتتتتقدم درراه تیستتتتتتتیستتتتتتتات
دموکراتیک ن جنبش دموکراتیک را تقویت می نماید یعنی مبارزه درراه آزادی
ستتتتتتیاستتتتتتی راتقویت می نماید ."...لیکن اوورسونیسففففففس ه ورویزیونیسففففففس هفعهلیت
کمونیسفففففففس فهدرسشفففففففک فهی سوده ای راکف برطبق خط مشفففففففی انقالبی ورولسری
آن هصففورت می گیرد،مورد (م قرارمی دهند .چنهنک اوورسونیسففس هی « گروه
انقالبی »....این شفففیوه مبهرزه رهبری " ج م" دراس(هدی م(صفففالن واس(هدی
اسففسهدان را«بینش بور واری وشففنهخت ضففدورولسری ازسففهزمهن سففیهسففی» خوانده
وهمچنین مد ی اسففففت ک " :سففففهزمهن جوانهن مسرقی به معیهرهه واصففففول ضففففد
مهرکسفیسفسی -لنینیسفسی سفهخس شفده اسفت» .این هم یکی دی رازاکهذی وجع یهت
این اوورسونیسس هی ضدانقالبی است .اینک داکسرفیض رهبری " ج م" رامس م
می سفففهزد ک « س هوسی بین یک سفففهزمهن سفففیهسفففی ویک سفففهزمهن صفففن ی قهیل
نیست» ،خردبهخس ی وی
.ج .م درمورد سففففففهزمهن بیش از(د الزم مخ ی
را یهن می سففففففهزد .البس
کهری را بکهربسفففففت؛ ولی نسوانسفففففت نی گری وسمهیل روشفففففن کران کهدرههی
جنبش ب شففففف رت ط بی را م هرکند ک همواره مورد انسقهد بوده اسفففففت .امه این
اد هی داکسرفیض ک رهبری" ج م" " لیسففففت سمهم اسففففسهدان شففففع جهویدی را
س ی کرده وب ریهسفففت ووهنسون داده اسفففت"ب هیچوج صففف(ت نداشفففس واس همی
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بیش نیسففففففت؛ زیرا ممکن نیسففففففت ک رهبری " ج م" ب واق این امرآگهه
نبوده ،وازجهن دی رلزومی ب این امروجود نداشففس اسففت .همچنین داکسرفیض
مد ی اسففت ک "رهبری ج م دارای دید سسفف ط بی قید وبند ایدرولو ی (ز
طبق کهرگردرجب مس(د بود" .وی دراین زمین سفففففففندی از رهبری " ج م"
ارار نمی کند ک درآن چنین دیدگههی وجود داشفففس اسفففت .این امرمسففف می اسفففت
ک " جب مس(د م ی" بهید س(ت رهبری ورولسهریه بهشففد وممکن نیسففت ک " ج
م" من(یث یک سففففففهزمهن انقالبی ورولسری دربهره " جب مس(د م ی" وشففففففرکت
درآن دارای موقف مشفخ نبوده اسفت .این اد هی رهبری« گروه انقالبی»....
ازجم یهوه گوری هی دی رآن ی رهبری" ج م" وازجم فقید اکرم یهری
می بهشد.
دراوضهب وشرایط ده چ ل خورشیدی درافغهنسسهن و(ضورسهزمهن هی سیهسی
مخس ف چ وراسفففت وانقالبی وضفففدانقالبی ک درسفففطی جهمع دربین سوده ههی
خ ق وکس ههی بزر روشفففففففن کران ازجم م(صففففففف ین فهکولس هه ومسع مین
مکهس فعهلیت سففففیهسففففی می کردند؛ نمهیندگهن جریهن هه وگروه ههی سففففیهسففففی
مخس ف دراس(هدی م(صفففالن واس(هدی اسفففسهدان شفففرکت داشفففسند.این اس(هدی هه ب
سریبونی برای سب یغهت سفففیهسفففی آن ه مبدل شفففده بود .نمهیندگهن سفففهزمهن جوانهن
م سرقی وجریهن دموکراسیک نوین دراین اس(هدی هه براسففففه موضففففع سففففیهسففففی
وایدرولو یک شهن فعهلیت می کردند .ب مین صورت نمهیندگهن رویزیونیسس هی«
(ز دموکراسیک خ ق افغهنسففسهن» جنهه ههی « خ قی» وورچمی هه ونمهیندگهن
جریهن ارسجه ی مذهبی « اخوان المسفففففف مین» ،نمهیندگهن منسففففففو ب سشففففففکل
"صففدای وام" وسشففکل «افغهن م ت» ودی ران ازموضففع فکری وسففیهسففی خود
شفففهن فعهلیت داشفففسند .دراین اس(هدی هه و(دت نسفففبی سن ه روی برخی خواسفففس ه
ومسهیل مومی امورم(ص ین واسسهدان می سوانست وجود داشس بهشد ،دربهقی
مسفففففهیل مطرو( درج سفففففهت این اس(هدی هه سضفففففهدههی طبقهسی وفکری آشفففففسی
نففهوففذیری بین نمففهینففدگففهن سففففففففهزمففهن جوانففهن مسرقی وجریففهن دموکراسیففک نوین
ورویزیونیسفففس هی «خ قی» ورچمی ونمهیندگهن گروه«اخوان المسففف مین» وگروه
ههی ارسجه ی دی روجود داشففففت واکثروقت ج سففففهت اس(هدی هه خهصففففسه ت اس(هدی
م(صففففف ین راب(ث هی ایدرولو یک  -سفففففیهسفففففی ا(سوا می کرد .دراین اس(هدی هه
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نمهیندگهن هرسشفففکل سفففیهسفففی سفففعی می کرد سهنمهیندگهن م(صففف ین واسفففسهدان «
بیطرف» دراس(هدی هه را ب سمت خودج کند .درهردواس(هدی نمهیندگهن "
ج م" و" ج د ن" الوه برمبهرزات افشففه گران ی دولت و(همیهن اموریهلیسفت
وسوسیهل اموریهلیست آن اموریهلیسس هی غربی وسوسیهل اموریهلیسم« شوروی»)
مبهرزه ایدرولو ّ یک -سیهسی خهصسه ت ی رویزیونیسس هی« خ قی» ورچمی را ب
ویش می بردند.
داکسرفیض درهمین صفففف (  )47مد ی اسففففت ک  - ":ج  -م" ازروزویدایش
بدورازسوده ههی کهرگر ودهقهن درخدمت مشفففسی روشفففن کر ،مسمرکزدرشففف رهه،
دربست نی وبدون کرکسرسهزمهن سیهسی به ضوابط معین م -ل بود."...
برخالف این اد هی بی اسففففففففه داکسرفیض؛ سففففففففهزمهن جوانهن مسرقی به خط
ایدرولو یک-سففیهسففی مهرکسففیسففم -لنینیسففم -اندیشف مهروسسف دون درسففهل )1344
خورشفففیدی سشفففکیل شفففده وبدون نی کردن نهم وهویت آن ،فعهلیس هی م ی اش
را ز یرنهم " جریهن دموکراسیک نوین" مسشکل ازکس ههی بزرگی ازروشن کران
م که س ومع مین وم(صففففففف ین واسففففففف سهدان فهکول س ههی ووهنسون دانشففففففف هه)
وسهیرروشن کران درسطی جهمع درسهل  )1347آغهزکرد .به انسشهرجریده"
شففففع جهوید" نهشففففراندیشفففف ههی دموکراسیک نوین وا الم خط مشففففی مبهرزاسی
انقالبی ومسرقی،صففففدهه وهزاران سن ازروشففففن کران مسرقی ،آزادی خواه ومی ن
دوسففففففففت کشفففففففوردرج ت ویش برد م بهرزه مسرقی وانقالبی ی طب قهت (هکم
ارسجه ی دولت) درر آن ن هم سففففففف طنت خهندان نهدرو(همیهن اموریهلیسفففففففت
وسففففوسففففیهل اموریهلیسففففت آن دراطراف اولین سففففهزمهن انقالبی ورولسری وجریهن
سفففیهسفففی مسرقی وسوده ای س(ت رهبری اش جمع شفففدند .فعهلیت سفففیهسفففی جریهن
دموکراسیک نوین در ش رهه ن سن ه دربین رو شن کران ک دربین کهرگران وسوده
ههی فقیرشففففففف ری وکسفففففففب کهران ومهمورین وهرین رسب نیزوجودداشففففففففت ک
دربخشف هی قب ی این نوشففس دربهره چ ون ی مبهرزات جریهن دموکراسیک نوین
دربین کهرگران در کهر خه ن هه و فهبریک ه وسففففففففهیرمراکز کهرگری مخس ف ب
س صفففففیل ورداخس ام وازسکراردوبهره آن دراینجهصفففففرف ن رمی کنم .داکسرفیض
ویففهرانش مففهننففد همف اوورسونیسفففففففس ففه (قففهیقی راکف برواقعیس ففهی ینی مسففففففف م
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اسفففسواراسفففت ،انکهرکرده وبه ذهنی گری هم فعهلیس هی مبهرزاسی انقالبی" ج
م" و"جریهن دموکراسیک نوین" را در«خدمت مشففففسی روشففففن کر» خالصفففف می
کند .در(هلیک دربین آن کس بزر روشن کران مسشکل درجریهن دموکراسیک
نوین سعدادی افراد آگهه وانقالبی ک خودرامعسقد ب مهرکسففیسففم -لنینیسففم -اندیشفف
مهروسسفففففف دون می گ سند وروشففففففن کران دموکرات انقالبی وهمچنین هزاران سن
ازروشفففففن کران مسرقی وآزادی خواه ومی ندوسفففففت بهرو(ی وا(سفففففه انقالبی
(ضففورداشففسند ک ی ارسجهب فروال کمورادوری وس ف ط اموریهلیسففم وسففوسففیهل
اموریهلیسففم « شففوروی» مبهرزه می کردند .البس درداخل " ج م" و" ج د ن"
سعفففداد «روشفففففففن کران» اوو رسونیسفففففففففت ازقمفففهش داکسرفیض ویفففهرانش،جنفففهه
سفففففففنسریسفففففففس ففهبرهبری داکسرهففهدی م(مودی،جنففهه" آوانسوریسفففففففس ففه"برهبری
انجینر ثمهن درداخل جریهن دموکراسیک نوین وهمچنین ده ای از نهصرلومون،
ی مشفففرف مشففف ورب سفففید(سفففین موسفففوی ،میروی
هرزه وفرومهی ازجم
م(مودی وکبیرسوخی نیزدراین جریهن سفففففیهسفففففی انقالبی جهی گرفس بودند ،ک
بعد ازان(الل " ج م" وفرووهشفففففففی " ج د ن" درسفففففففهل  1352خورشفففففففیدی،
بهخطوط اوورسونیسففففسی ورویزیونیسففففسی مخس ف همراه شففففدند .قمهشفففف هی مخس ف
اوورسونیسفففففففس ه ورویزیونیسفففففففس ه طی چ هرده اخیربرای اغوای سوده ههی خ ق
وروشففففن کران نه آگهه خودرا « شففففع ای» خوانده ومی خوانند .بخشففففی ازاین ه
مهنند «سففهمه» بعد ازا دام فقید مجید سوسففط ر یم جنهیسکهر« خ قی» ورچمی ه)
ب مین دولت جنهیسکهر«خ قی» ورچمی هه وارسش سوسیهل اموریهلیسم« شوروی»
ک افغهنسففسهن رااشففغهل ن همی کرده وس(ت سسفف ط اسففسعمهری اش قرارداده بود،
سسففففف یم شفففففده وب خ ق ومی ن خیهنت کردند .بخش دی رمهنند «سفففففهزمهن رههری
افغهنسفففسهن» به برخورداری از(مهیت سفففیهسفففی وکمک هی مهلی وسسففف ی(هسی دولت
سففففوسففففیهل اموریهلیسففففم چین واموریهلیسففففس هی غربی ودولت ارسجه ی وهکسففففسهن،
ازهمین دیففدگففهه درجنففگ یف ر یم « خ قی» ورچمی ففه وارسش سفففففففوسفففففففیففهل
اموریهلیسفففم « شفففوروی» شفففرکت کرد .این رویزیونیسففس هی ضفففدانقالبی ازجم
«سففهزمهن رههری افغهنسففسهن» وجنهه انشففعهبی آن «سففهزمهن انقالبی افغهنسففسهن»
«،سفففففففهمه»وجنهه انشفففففففعهبی آن «سفففففففهمه-ادام دهندگهن» ودی رهمسفففففففنخهن
آن ففهبعففدازس ففهجم ن ففهمی اموریففهلیسفففففففس ففهی جنففهیسکففهروغففهرس رامریکففهری ونففهسوبف
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افغهنسففف سهن وکشفففسهرخ ق م وم افغهنسفففسهن واشفففغهل ن همی وب مسفففسعمره کشفففیدن
کشفففففوردراخیرسفففففهل  )2001میالدی ،ب خدمت اموریهلیسفففففس هی غهرس ردرآمده
ودردولت دست نشهنده آن ه شرکت کردند .این رویزیونیسس هی ضدانقالبی خهصسه ت
« سهزمهن انقالبی افغهنسسهن» « ،سهمه -ادام دهندگهن» و نهصری از« سهوو»
برمبنهی مههیت خط ایدرولو یک -سیه سی وخ ص ت طبقهسی شهن طی شش -ه ت
سفففهل اخیردرهمکهری به سفففهزمهن هی جهسفففوسفففی کشفففورههی اموریهلیسفففسی ی
کمونیسفم انقالبی مهرکسفیسفم -لنینیسفم -مهروریسفم) وفعهلین جنبش کمونیسفسی م-
ل -م) کشورسخریبکهری  ،اس هم زنی ،ف(هشی وجهسوسی می کنند.
داکسرفیض درصفففف (  )48این سففففند اوورسونیسففففسی چنین می نویسففففد ":همچنهن
بن ر"رهبری" ،اگردراس(هدی مشفففی کمونیسفففسی مسففف ط بهشفففد اس(هدی " بیطرف"
نیسفففت درغیرآن بیطرف می بهشفففد":....ب کهربسفففسن سفففیهسفففت کمونیسفففسی مطهبق
چوکهت و سه( کهراس(هدی  ،فر سسهدن سعداد ق ی ی ازنمهیندگهن دراس(هدی وبهلنسیج
سفففففوردن رهبری اس(هدی بدسفففففت اوورسونیسفففففس ه وگروه هی م نون نیم دولسی
ودولسی ،ب ب هن اینک " بیطرفهن ازمه می رمند" ،در(قیقت ا مهل سفففففففیهسفففففففت
وایدرولو ی ضففدورولسری منشففویکی وا مهل سففیهسففت وایدرولو ی سففوسففیهلیسففت
ریولوسیونرههی روسی زمهن سزاری دراس(هدی ههست .چنین سیهسسی در(قیقت
سالش درراه ایجهد" اس(هدی ههی بیطرف" می بهشففففففد ،ک بیش ازنیم قرن اسففففففت
ازطرف ب شفففویک ه درجنبش بین الم ی کمونیسفففسی درسفففه( اس(هدی هه منسفففوح
قرارگرفس ویک سففیهسففت ارسجه ی بور واری شففنهخس شففده اسففت .چنهنچ مشففی
صفففففف(یی وانقالبی یعنی مشففففففی کمونیسففففففسی دراس(هدی هه ا مهل گردد ،می سوان
بهشفففففففمهرنمهیندگهن معدود نیزاکثریت را بسفففففففوی این مشفففففففی کشفففففففهند وهدایت
کرد" .نکففهسی چنففد .)" ...البس ف اس(ففهدی ف سففه آن (ففدود وسففه زمففهنیک ف دموکراسیففک
خواسفففس هی طبقهت (هکم ب عهلیت بوردازد ،بیطرف
وضفففدارسجهب اسفففت ودرق
نیسفففففت ونمی سواند ب هشفففففد .بیطرف نبودن اس(هدی منوط ب سفففففبک کهرصففففف(یی
کمونیسففس ه و نهصففرمسرقی اسففت ....شففرکت دراس(هدی زیرنهم یک جریهن معین
وانع که دادن ن رات سففففففففهز مهن خود درآن جه ،ال مت نقض کهردموکراس یک
اس(هدی ای می بهشففففد .امه "رهبری" ودنبهل روانش هم چیزرا ازدریچ سسفففف ط
خود دیده وبر آنند ک اگررهبری دردسففففففت آنهن نبهشففففففد درآن صففففففورت اس(هدی
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بیطرف می مففهنففد .ن رات مففهلیخولیففهری آن ففه راجع بف
دربهره اس(هدی نبهشد".

جب ف مس(ففد چف بود کف

داکسرفیض دراین وراگراف دربهره ای ن روموضع رهبری  -ج –م دراس(هدی
م(صففالن واس(هدی اسففسهدان سنهقض گوری کرده ومسففهیل راب ون دوو و مطره
می کند .البس این شففففیوه ازخصففففهی هم اوورسونیسففففس هسففففت .دروراگراف اول
ص ف (  )47ن روموضففع رهبری ج م دربهره شففرکت دراس(هدی م(ص ف ین
واس(هدی اسفففسهدان وبکهربسفففسن مشفففی کمونیسفففسی درآن ه وافشفففهی مههیت خطوط
مخس ف ارسجه ی وضففدانقالبی دراس(هدی هه وسففمت وسففودادن اس(هدی هه بجهن
مشفففی سفففیهسفففی مسرقی وج م(صففف ین واسفففسهدان " بیطرف" بجهن این مشفففی
مسرقی؛ ازجهن داکسرفیض مورد نکوهش قرارمی گیرد .امه دراینجه مد ی شده
ک گویه رهبری ج م رهبری اس(هدی را «بدسفففت اوورسونیسفففس ه وگروه هی
م نون نیم دولسی ودولسی سففففورده اسففففت» .این اد ه کهمالت واهی اسففففت؛ چراک
نمهیندگهن مدسه ت س جریهن سیهسی ازجم " ج م" وجریهن دموکراسیک نوین
ورویزیونیسفففففس هی « خ قی» ورچمی وگروه «اخوان المسففففف مین» ازجم گروه
ههی اصففففففف ی دراس(هدی م(صففففففف ین واس(هدی اسفففففففسهدان بوده وب شفففففففدت بههم
درگیرمبهرزه ایدرولو یک-سفففیهسفففی بودند وسضفففهدآشفففسی نهوذیر میقی بین جریهن
دموکراسیک نوین وجریهن رویزیونیسففففسی« (ز دموکراسیک خ ق افغهنسففففسهن»
وجریهن ارسجه ی مذهبی« اخوان المسفففففف مین» وگروه ههی همسففففففنخ آن ه وجود
داشففففففت وبهین صففففففورت رهبری اس(هدی بدسففففففت گروه دی ری افسهد .ازجهنبی
داکسرفیض مد ی اسفففت ک رهبری " ج م" ن ردارد ک اگرمشفففی کمونیسفففسی
دراس(هدی مسففف ط بهشفففد "،اس(هدی بیطرف نیسفففت درغیرآن بیطرف می بهشفففد" ؛
در(هلیک اس(هدی م(صففف ین واس(هدی اسفففسهدان ن رب سرکی وسفففهخسمهن طبقهسی
آن ه نمی سوانسفففففسند بیطرف بهشفففففند ،درهم (هل این سشفففففک ه م رطبقهسی خودرا
دارند  .ولی اگردراس(هدی هه مشففففی سففففیهسففففی ورولسری مسفففف ط شففففود ،درسففففمت
وسففودادن فعهلیس هی آن ه درج ت مسرقی ومنهفع خ ق مؤثریت دارد وسسفف ط مشففی
ارسجه ی نسیج معکو داشففففففس وبرضففففففدمنهفع خ ق مل خواهد کرد .بعبهرت
دی راگرمشفففی سفففیهسفففی ورولسری بسواند دراس(هدی هه مسففف ط شفففود فعهلیس هی آن
د رج ت سقویت جنبش انقالبی ورولسری موثربوده واگرمشفففففففی ارسجه ی مسففففففف ط
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شفففففففود ،فعهلیت اس(هدی درج ت اهداف واغراض طبقهت ارسجه ی (هکم دولت)
خواهد بود .امهاوورسونیسس هی«گروه انقالبی »....شرکت منسوبین " ج م" و"
ج د ن" زیرنهم وهویت خود شففهن وابرازن ربرمبنهی اندیشفف ون رات سففهزمهنی
شهن دراس(هدی هه را« المت نقض کهردموکراسیک اس(هدی ای» خوانده وسالش
ا ضفهی جریهن دموکراسیک نوین دراس(هدی م(صف ین وسالش ا ضفهی " ج م
" دراس(هدی اسفففسهدان درسسففف ط فکری آن هبراس(هدی ههرا« سسففف ط ط بی» صفففرف
دانسفففس وموردنکوهش قرارمی دهد .در(هلیک من ورازشفففرکت نمهیندگهن "
ج م" و" ج د ن" دراس(هدی م(صفففف ین واس(هدی اسففففسهدان مدسه ت فعهلیت سففففیهسففففی
روشففففن ران وسب یغهت سففففیهسففففی افشففففهگران دربین کس ههی بزر م(صفففف ین
واسففسهدان بود  ،خهصففسه ت آن هیک هنوزب هی یک ازا(زا وسففهزمهن هی سففیهسففی
جذ نشفففده بودند .وا ضفففهی " ج م" و" ج د ن" بهید این مبهرزه را بههویت
سفففیهسفففی خودشفففهن انجهم می دادند .وبرخالف ن رداکسرفیض ،ون هن کردن خط
ایدرولو یک -سفففففیهسفففففی واسفففففسراسی ی واهداف انقالبی ازجهن ا ضفففففهی جریهن
دموکراسیک نوین وسفففففهزمهن جوانهن مسرقی دردرون اس(هدی هه م ی نه درسفففففت
وغیراصففففففولی بود .درمورد دی ری داکسرفیض ،رهبری " ج م" را مس م می
کنفد کف ن ردارد سفه بفه " ا مفهل مشفففففففی کمونیسفففففففسی دراس(فهدیف " هفه ،فعفهلیفت
دموکراسیک دراس(هدی را« بجهی کهرسفففففففهزمهنی » قراردهد .در(هلیک سب یغ
وسرویج اندیش ههی انقالبی ورولسری م -ل -ا) وخهصسه ت اندیش ههی دموکراسیک
نوینففدربین سوده ه ف هی روشفففففففن کرمردمی وسوده هففهی خ ق ،من ورن روازجم ف
و هیف مبهرزاسی م م منسفففففففوبین " ج م"و" ج د ن" بشفففففففمهرمی رفت ک
دراس(هدی م(ص ین واس(هدی اسسهدان سه جهی ممکن ب آن مل کردند.
رهبری« گروه انقالبی »...درهمین صففف (  )48چنین اد ه می کند ":سالش"
 ج-م" بخهطر ا(رازاکثریت درهیرت اجراری اس(هدی م(صفففففففالن واس(هدیاسفففففففسهدان م ی بود بروکراسیک ک می خواسفففففففت مسفففففففهیل را ازبهال (ل کند.
اگرهدف ازشفففففففرکت دریک مجمع نی بمثهب بخش دموکراسیک مبهرزه و همل
مؤثرج ت ایجهد ویوند منطقی وا صولی به جنبش انقالبی خ ق ا ست ،این خوا ست
از طریق هیرت اجراری اس(هدی صفففففففورت وذیرنیسفففففففت ....درایدرولو ی خرده
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بور واری"  -ج  -م"جففهیی برای بینش سوده ای نبود وفعففهلیففت آن دراس(ففهدی ف
م(دود می شد درهیرت اجراری م(صالن واسسهدان".
خالف این اد ه ،به درن رداشفففففت مههیت خط ایدرولو یک-سفففففیهسفففففی وخصففففف ت
طب قهسی " ج م" من( یث یک سففففففففهز مهن انقالبی ورولسری هدف ازشفففففففر کت
دراس(هدی م(صالن واس(هدی اسسهدان مشخ بود ک درفوق ب آن اشهره گردید.
(دود نیمی ازنمهیندگهن مجمع رهبری اس(هدی م(صفففففففالن رانمهیندگهن جریهن
دموکراسیک نوین شفففففففع جهوید) سشفففففففکیل می داد و" ج م"درمجمع اس(هدی
اسففففففف سهدان ن مهی ند گهن کمسری داشففففففففت .اگرن مهی ند گهن جر یهن دموکراس یک نوین
دراس(فهدیف م(صففففففف ین می سوانسفففففففسنفدرهبری اس(فهدیف رادردسففففففففت گیرنفد؛ این
امردرسففمت وسففودادن فعهلیس هی اس(هدی مؤثریت بیشففسرداشففت وهم ازاین طریق
می سوانسففففت ن وذ نمهیندگهن رویزیونیسففففس هی«خ قی» ورچمی وگروه ارسجه ی
«اخوان المسففففف مین» وسفففففهیرخطوط ارسجه ی درخط مشفففففی اس(هدی را م(دود
سهزد .این اد هی داکسرفیض یک مض(ک است ک می گوید :رهبری" ج م"
می خواسفففت ازطریق " هیرت اجراری اس(هدی هه" ب اهداف مبهرزاسی سفففهزمهنی
اش دست یهبدک وهمچنین برخالف ن رداکسرفیض قبل ازسشکیل اس(هدی م(ص ین
واس(هدی اسففففففسهدان " ج م" و" ج د ن" دربین سوده ههی روشففففففن کران مسرقی
ازجم م(صففففف ین ووهنسون ومسع مین مکهس فعهلیت گسفففففسرده داشفففففت .چنهنچ
داکسرفیض درصفففف ( قبل فعهلیس هی مبهرزاسی " ج م" را «خدمت ب مشففففسی
روشفففن کر» می خواند .در(هلیک درسمهم جوامع طبقهسی خهصفففسه ت درکشفففورههی
نیم مسسعمره ونیم فرودالی ومسسعمره ،نقش روشن کران انقالبی درامرویشبرد
مبهرزه ی طبقهت ارسجه ی واموریهلیسفففم (هیزاهمیت بوده وهسفففت  .این سفففنخ
روشففففففن کران هم برای سب یغ وسرویج اندیشفففففف ههی انقالبی ورولسری م -ل -م)
دربین سوده ههی خ ق وایجهد (ز کمونیسفففت انقالبی وهم ج وجذ وبسففیج
وسففففهزمهندهی سوده ههی خ ق درامرمبهرزه ی ارسجهب (هکم دولس ه) وسفففف ط
اموریهلیسففم نقش م می را ای ه می کنند .درده چ ل خورشففیدی " ج م" جنبش
رادیکففهل م(صففففففف ین ومسع مین وسففففففففهیرروشفففففففن کران مسرقی وآزادی خواه را
درچوکهت" جریهن دموکراسیک نوین" رهبری کرد .درآن شرایط وجود جنبش هی
انقالبی ومسرقی درسطی ج هن ازارووهی غربی سه امریکهی شمهلی وجنو شرق
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آسیه هرچ بیشسربرا(سهسهت مبهرزه جوری روشن کران مسرقی می افزود .لیکن
دردوران فعهلیس هی سفففیهسفففی " ج م" درده چ ل خورشفففیدی وامل مخس ی
ازجم ف بیمففهری شففففففففدیففد فقیففد اکرم یففهری وفقففدان او در رهبری " ج م" ،
مرسقریبه ت کوسهه فعهلیس هی مبهرزاسی" ج م" و" ج د ن" ،فعهلیس هی خرابکهران
جنهه ههی اوورسونیسفففففففسی در درون " ج م" و" ج د ن"  ،سوطر ههی ارسجهب
فرودال کمورادوری (هکم خهصففففففسه ت ب (مهیت وهمکهری مسففففففسقیم سففففففوسففففففیهل
اموریهلیسفففففففم«شفففففففوروی»و مهل«خ قی» ورچمی آن براه اندازی کودسهی فهجع
بهر26سرطهن  1352و(هکم کردن اسسبداد واخسنهق فهشیسسی درکشور) و(مالت
وامل اموریهلیسفففففففم ازجم نیروههی ارسجه ی
قهسالن وجنهیسکهران ازجهن
مففذهبی « اخوان المسففففففف مین» یف فعففهلین جریففهن دموکراسیففک نوین ،موجف
گردیدند ک روشفففففففن کران انقالبی ومسرقی نسوانند ب اهداف مبهرزاسی شفففففففهن
دسسیهبند.
داکسرفیض درهمین صفففف (  )48دربهره اد هی فعهلین جریهن دموکراسیک نوین
دروالیت هرات درمورد شفففففففرکت دراس(هدی مع مهن هرات چنین می نویسفففففففد":
شفففنهخس نشفففده شفففرکت کرده وبه وصفففف امکهنهت گرفسن ریهسفففت اس(هدی ازآن
امسنهب کرده وکسفففی را ب(یث بیطرف انسخه نموده اند .نسیج اینک چون سفففبک
کهردرست بوده و شرکت دراس(هدی مع مهن ص(یی وبجه بوده است".
البس این ن رفعهلین جریهن دموکراسیک نوین دروالیت هرات ک بطور« ش فنهخس
نشده» دراس(هدی مع مهن هرات شرکت کرده بودند؛ بدورازواقعیت بوده و(قیقسی
را دربرنففدارد .زیرایففک فرد ازمع مففهن منسفففففففو بف جریففهن دموکراسیففک نوین
دروالیت هرات دراس(هدی مع مهن شرکت نکرده ک ا(یهنه ت سوانسس است بشک ی
هویت اش را مخ ی ن دارد؛ ب ک بهید سعداد زیهدی ازمع مین منسففو ب جریهن
دموکراسیک نوین درمجمع رهبری اس(هدی مع مهن راه یهفس بهشفففند سه سوانسفففس اند
درانسخهبهت ریهسففففت اس(هدی مع مهن اکثریت را کسفففف کرده وبقول خود شففففهن «
امکهن گرفسن ریهسففففففففت اس(هد ی " را بدسففففففففت آورده اند .لیکن اد هی مخ ی
ن داشفففسن هویت این سعداد ازمع مهن " شفففع ای" دروالیت هرات ،چندان م ی
بن رنمی رسد؛ زیرابه شیوه نی گری جریهن دموکراسیک نوین وآن م ک سقریبه ت
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اکثریت فعهلین آن درس ههرات هه ومیسن ه وا سصفففففففهب ه شفففففففرکت کرده وسعداد
زیهدی ازآن ه سخنرانی می کردند ویه درمکهس م(ل انجهم و هیف شهن ص(بت
می کردند ،سقریبه ت هم ک ازن(وه سفففخنرانی آن ه می دانسفففت ک ب کدام جریهن
سففیهسففی سع ق دارند .این ه مد ی هسففسند ک ب من ورانجهم «سففبک کهردرسففت»
ریهسففففت اس(هدی راب فرد بیطرفی واگذارکرده اند.امه برخالف ،این کهردرسففففسی
نبوده اسففففت؛ زیراچنهنک قبالت سذکهردادم ،مع مین منسففففو ب جریهن دموکراسیک
نوین بهدراخسیهرداشففففففسن اسوریس ای قوی دراس(هدی مع مهن می سوانسففففففسند ازن وذ
وفعهلیس هی ارسجه ی وضفففففففدانقالبی رویزیونیسفففففففس هی «خ قی» ورچمی وگروه
«اخوان المسففففففف مین» ودی رگروه ههی ارسجه ی دراس(هدی مع مهن هرات سه (د
زیهدی ج وگیری کنند .وازجهن دی رفعهلیس هی اس(هدی مع مهن راب سمت مسرقی
رهنمون شففده وسعداد بیشففسری ازمع مهن والیت هرات را ب جهن مشففی سففیهسففی
جریهن دموکراسیک نوین ج کنند .در(هلیک برخالف درک وسصفففففففورفعهلین
جریهن دموکراسیک نوین درهرات آن فرد مع م «بیطرف» هم طرفدارس کرومشی
سففففففیهسففففففی معینی بوده وب ا(سمهل قری ب یقین سففففففعی کرده سه فعهلیت اس(هدی
مع مین را(د اکثردرب(ث روی مسففهیل وخواسففس هی صففن ی مع مین مسمرکزکرده
وآن راازورداخت ب مسفففهیل سفففیهسفففی بدورن داشفففس وبهین سرسی زمین وامکهن
افشفففففهگری سفففففیهسفففففی ی طبقهت (هکم ارسجه ی دولت) و(همیهن اموریهلیسفففففت
وسففوسففیهل اموریهلیسففت آن وافشففهی ا مهل انواب سففسم واسففسثمهربیر(مهن آن ه ی
خ ق افغهنسسهن وافشهی مههیت وخص ت ضدانقالبی جریهن رویزیونیسسی«(ز
دموکراسیک خ ق افغهانسفففففففسهن» وجریهن ارسجه ی مذهبی «اخوان المسففففففف مین»
ازجهن جنبش دموکراسیک نوین ودی رافراد مسرقی دراس(هدی را م(دود سففهزد.
مع مین منسفففو ب جریهن دموکراسیک نوین درهرات به این " سفففبک کهر" شفففهن
خواسس یه ن خواسس دنبهل رو«خواسس هی صن ی» مع مین شده ومؤثریت شهن
را درآن اس(هدی ب (د اقل سق یل دادند .داکسرفیض ضمن سورید این« شیوه کهر»
فعهلین جریهن دموکراسیک نوین دراس(هدی مع مهن هرات وادام مط ؛ (مالت
خصفففمهن واوورسونیسفففسی اش ی رهبری سفففهزمهن جوانهن مسرقی ازجم رفیق
اکرم یهری وداکسرصفففففففهدق یهری را بقول خودش چنین خالصففففففف می کند"- «:
رهبری" خهین بدون برخورد هم جهنب انقالبی ب اس(هدی وافشهی دسیس دولت
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به سمهم نیروبسففففوی آن رفت وهم افراد جریهن را بدسرازویش بکهردرشفففف رو نی
گری فراخوا ند و بدین سرس ی ب آرایش فریب نده اس (هد ی وردا خت -.اشفففففففسراک
دراس(هدی ک براسفففه مشفففی ایدرولو یک-سفففیهسفففی ضفففدانقالبی وبه شفففیوه ههی
بروکراسیک وفرصفففت ط بهن نهشفففی ازآن مشفففی صفففورت گرفت ،نمی سوانسفففت
م دوف ب نزدیک شففدن به خ ق وبسففیج روشففن کران بهشففد " -.رهبری" به بینش
وسفففبک کهرضفففد ورولسری دراس(هدی م(صفففالن واسفففسهدان ،اس(هدی کهرگری ویه
انجمن هی مسع مین ،قبل ازهرچیزسففففعیش برآن بود ک سففففهزمهن هی مذکور مهرک
ونشفففهن شفففع جهوید را برجبین داشفففس بهشفففند .اشفففسراک مشفففسهقهن دراس(هدی هه
فرصففففففففت وزمین دی ری بود برای "  -ج -م" ورهبران خهیننش درمعروف
کردن خودشففففهن ،من(رف سففففهخسن وکهمالت شففففنهخسهندن رفقهی سففففرشففففهرازرو(ی
انقالبی ب دولت ،وبطورک ی همداسسهن شدن به دولت درسضعیف ودرهم شکسسن
جنبش خ ق .واین کهراز نهصففففری به ایدرولو ی ضففففد کمونیسففففسی جهیی شفففف سی
ندارد».
درفص هی قبل وهمچنین درهمین فصل درص (هت فوق دربهره شرکت سهزمهن
جوانهن مسرقی وجریهن دموکراسیک نوین دراس(هدی م(صفففالن واس(هدی اسفففسهدان
ووهنسون سذکهردادم ؛ امه چنین اس همهت نهروا وووچ وبی بنیهد ی سففففففففهزمهن
جوا نهن م سرقی من( یث یک سففففففففهز مهن انقالبی ورولسری م -ل -ا) ورهبری آن
ازجم فقید اکرم یهری وفقید داکسرصففهدق یهری فقط وفقط ازاین رویزیونیسفس هی
« س ج هنی » وضدانقالبی وسس یم شده ب اموریهلیسم وخهدم سوسیهل اموریهلیسم
چین ،خهصفففففففسه ت داکسرفیض وسفففففففهزمهن س(ت رهبری اش« گروه انقالبی خ ق هی
افغهنسفففسهن» وجنهه انشفففعهبی آن « سفففهزمهن رههری افغهنسفففسهن» سفففهخس اسفففت.
در(هلیک (مالت اوورسونیسفففففسی وخصفففففمهن ای داکسرفیض ویهرانش ی جنبش
کمونیسففففسی م-ل-م)وخیهنت آن ه ب مبهرزات آزادی خواههن خ ق افغهنسففففسهن طی
چ هرده اخیرانکهرنهوذیربوده ویهران اوخهصفففففسه ت طی ه ده سفففففهل اخیربهشفففففرکت
درکن ران اسسعمهری "بن" وسوریداشغهل ن همی وسس ط اسسعمهری اموریهلیسس هی
امریکهری ونهسوبرافغهنسسهن  ،دردولت دست نشهنده شرکت کرده وبه سشکیل (ز
رسفففففمی بنهم « (ز همبسفففففس ی افغهنسفففففسهن» درسفففففهی (مهیت اموریهلیسفففففس هی
امریکففهری و نففهسوودولففت مزدورب ف (یففهت نن ین شفففففففففهن ادام ف می دهنففد .این
92

نهصففراوورسونیسففت وضففدانقالبی من(ط ازجم داکسرفیض ویهرانش دردرون "
ج م" و" ج د ن" جففهی گرفس ف بودنففد وسففه زمففهنیک ف فقیففد اکرم یففهری بنیففهن
گذارسففهزمهن جوانهن مسرقی به خط ایدرولو یک-سففیهسففی -مهرکسففیسففم -لنینیسففم-
اندیشففف مهروسسففف دون ک درر جنهه اصفففولی وانقالبی" ج م" قرارداشفففت
وهمچنین موجودیت فشففهرووسهنسففیل سوده ههی روشففن کرانقالبی ومسرقی درجنبش
انقالبی س(ت رهبری " ج م"؛ داکسرفیض ویهرانش جررت نکردند ک (مالت
خصففمهن شففهن را ی " ج م" وجنهه انقالبی آن انجهم دهند .ولی به مریضففی
اکرم یهری وغیبت اوازرهبری" ج م"؛ این اوورسونیسس هی ضدانقالبی به سو
اسس هده ازا(سهسهت انقالبی وسطی نهزل آگههی سروریک از م انقال ورولسری
بخش بزرگی ازروشفففففففن کران شفففففففهمل در" ج م" و"ج د ن" ،خهینهن (مالت
اوورسونیسففسی اش را ی خط انقالبی م -ل -ا) مسف ط برسففهزمهن جوانهن مسرقی
ورهبری انقالبی اش آغهزکرده وبهل ه ی وسردسفففسی ،وسفففو اسفففس هده ازسروری هی
م انقال ورولسری واس هم زنی وسوطر گری  ،اولین سهزمهن انقالبی ورولسری
افغهنسففففففسهن وجنبش انقالبی سوده ای س(ت رهبری اش را ب ان(الل وفرووهشففففففی
کشفففففففهنده وبهین صفففففففورت خیهنت بزرگی ب جنبش انقالبی ورولسری ومبهرزات
آزادی خواههن خ ق افغهنسففسهن مرسک گردید .ویهران اوازجم رویزیونیسففس هی
«سففففهزمهن رههری افغهنسففففسهن» و«سففففهزمهن انقالبی افغهنسففففسهن» درهمدسففففسی به
اموریهلیسفففففففم وارسجهب ب خصفففففففومت شفففففففهن ی جنبش کمونیسفففففففسی م -ل -م)
کشورادام می دهند.
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فصل هفتم
رهبری « گروه انقالبی »...درص (  )50این سند اوورسونیسسی می نویسد...":
برخورد ومبهرزه صففف(یی سفففهزمهنی به ن رات نهدرسفففت و هم ین آن ه وانشفففعه
اگربه دید واقعه ت انقالبی وسففففاله م -ل -ا صففففورت ب یرد ،یقینه ت به ث رشففففد وقوام
سففهزمهن گردیده وخود م(کی بشففمهرمی رود ک ب آن می سوان سففیمهی سففهزمهن
مذکورراشففففففف نه خت .درز ندگی "  -ج  -م" وجر یهن شفففففففع جهو ید ک دارای
ایدرولو ی ضفففد ورولسری بود نیزاخسالفهت وانشفففعهب هی ودید آمد ک بررسفففی ای
ازآن بهردی رمههیت ضفففففدانقالبی" رهبری" را آشفففففکهرمی سفففففهزد .مه ب سرسی
وقوب اخسالفهت درجریهن وبرخورد " رهبری" نسفففففففبت ب آن ه سفففففففخن خواهیم
گ ت".
داکسرفیض درر یکی ازجنه( هی اوورسونیسسی درون " ج م" دراینجه اغوا
گران وبه ل ه ی چ ره اص ی اش رازیرنقه "م-ل-ا" ون هن کرده واز " برخورد
ومبهرزه ص(یی وسهزمهنی به ن رات نهدرست وانشعه به دید انقالبی وساله م-
ل -ا " درسفففففففففهزمففهن سفففففففخن می گویففد .در(ففهلیکفف ن روبرخورد داکسرفیض
دربرابرجنففهه انقالبی" ج م" خففهصفففففففس فه ت رفیق فقیففد اکرم یففهری ورفیق فقیففد
داکسرصهدق یهری ن انسقهدی برمبنهی اصول م -ل – ا ک اومزوران ازآن نهم
می برد) ب ک به س کرودید اوورسونیسففسی وشففیوه ای سوطر گران صففورت گرفس
وآن هرا مورد (مالت اوورسونیسفففسی قرارداده اسفففت.همچنین وی بیشفففرمهن بدون
ارای سفففففففند ومدرک ،ج م وجریهن دموکراسیک نوین رادارای «ایدرولو ی
ضدورولسری» خوانده وب رهبری آن برچس «ضدانقالبی» می زند .در(هلیک
اوویهرانش یکی ازجنه( هی اوورسونیسسی " ج م" را سشکیل داده وسیر(رکی
بعدی آن ه نیزثهبت سففففففهخت ک هرچ بیشففففففسردرمنجال اوورسونیسففففففم راسففففففت
ورویزیونیسفففم «سففف ج هنی» سفففقوط کرده وبخدمت اموریهلیسفففم وارسجهب فرودال
کمورادوری قرارگرفسند.مثهل هی بهرزآن سشفففک هی رویزیونیسفففسی بنهم بهصفففطاله
«سففهزمهن انقالبی افغهنسففسهن » و«سففهزمهن رههری افغهنسففسهن( -ز همبسففس ی
افغهنسففسهن » اند ک سففردرآخورسففوسففیهل اموریهلیسففم چین داشففس ودره ده سففهل
اخیردرسففففهی (مهیت اموریهلیسففففس هی اشففففغهل رامریکهری و" نهسو" ودولت دسففففت
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نشففففففففهنففده ی ف جنبش انقالبی ورولسری م -ل -م) افغففهنسفففففففسففهن وفعففهلین آن بف
سخریبکهری وسوطر گری مشغول هسسند.
رهبری « گروه انقالبی »....درهمین صفففف (  )50چنین می نویسففففد ":سقریبه ت
دوسفففففهل و ازآنک گروهی از" رهبران" ونویسفففففندگهن جریده " شفففففع جهوید"
زندانی شففدند ،سففروصففدای اخسالف ونهسففهزگهری جمعی اززندانیهن به " رهبری"
بهالگرفت .ب اد هی مخهل هن گویه اخسالفهت ویشففففسرازسففففهل  1349وجود داشففففس
اسففت " .رهبران" آن روزهه بوسففی جریهن من ورجریهن دموکراسیک نوین می
بهشففد -سوضففیی بین قوسففین ازمن اسففت) دراوج سرکسهزی به س ههرات ومسن هی
بقول خود شففهن" شففکوه مند" قرارداشففس وخود را وهک و هری ازهرگون اشففسبهه
وخطه می دانسففففسند وب اصففففطاله برخرمراد خود سففففواربودند وبشففففدت ازانسقهد
وکسففففیک ب اشففففسبهه آنهن ان شففففت می گذاشففففت کین گرفس واین کهرواقعه ت ب ر
بسفففیهر(سفففه شفففهن برمی خورد .آنهن ب انسقهد کننده بال فهصففف برچسففف ههی"
جهسو " "،و ی " "،مشکوک" وغیره می زدند."....
قرارمع وم بعد ازسشفففففکیل سفففففهزمهن جوانهن مسرقی من(یث یک سفففففهزمهن انقالبی
ورولسری ک جنبش سوده ای بزرگی را بنهم " جریهن دموکراسیک نوین شفففففففع
جهوید)" رهبری می کرد ودروروس ف مبهرزه طبقهسی س ف جنهه دردرون سففهزمهن
جوانففهن مسرقی مشفففففففخ گردیففد؛ جنففهه انقالبی برهبری اکرم یففهری وجنففهه
سنسریسسی برهبری داکسرههدی م(مودی وجنهه اکونومیسسی برهبری داکسرفیض.
گروه دی ری منسففففففو ب "انجینر ثمهن" بود ک دررهبری جریهن دموکراسیک
نوین س م داشت ولی ضویت سهزمهن جوانهن مسرقی را نداشت .چنهنک درفوق
سذکریهفت؛ افرادی از ا ضففففففففهی" ج م" و" ج د ن" ازجم انجینر ثمهن ک
درزندان بودند ،سروصدای مخهل ت را ی رهبری جنهه انقالبی سهزمهن جوانهن
مسرقی ب ند کردند ک داکسرفیض نیزدرکنهرآن ه قرارگرفس واس همهسی رانیز ی
رهبری جنهه انقالبی خهصففسه ت رفیق اکرم یهری ورفیق داکسر صففهدق یهری) وارد
کردند .درمط فوق دیده می شود ک داکسرفیض مهنند هم قمهش اوورسونیسس هی
درون سفهزمهن ه وا(زا انقالبی ورولسری ک زمهنی ازجهن جنهه انقالبی مورد
انسقهد اصفففففففولی قرارمی گیرند ،منسقدین خودرا ب ک مهسی ازقبیل«ااد هی وهک
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و هری ازهرگون اشففسبهه وخطه وغیره» مس م می سففهزند .او نیزکودکهن رهبری
جنهه انقالبی " ج م" راچنین مس م سففففهخس اسففففت .در(هلیک برخالف اد هی
اوورسونیسس هی« گروه انقالبی »...هی کمونیست انقالبی دروروس ههی مخس ف
مبففففهرزات انقالبی خودراازاشفففففففسبففففهه وخطففففهبری نففففدانسفففففففسفففف واشفففففففسبففففههففففهت
خودرادرورسوکمونیسم انقالبی سص(یی کرده ومی کنند .ازجهن دی رکمونیسس هی
انقالبی هرگزازانسقهد اصولی و می ن راسیده واگردچهراشسبههی شوند بهشجه ت
آن را وففذیرفسف واشفففففففسبففهه خ ودرا سصففففففف(یی می کننففد .این فقط اوورسونیسفففففففس فه
ورویزیونیسفففففس هازجم « گروه انقالبی -...سفففففهزمهن رههری »..و« سفففففهزمهن
انقالبی» « ،سففهمه» یه«سففهمهن -ادام دهندگهن» و نهصففری از« سففهوو» هسففسند
ک دربرابرانقهدات اصففففولی وافشففففهی سسفففف یمی آن هب سففففوسففففیهل اموریهلیسففففم «
شففففوروی» ودولت مزدور«خ قی» ورچمی هه وسسفففف یمی آن ه ب اموریهلیسففففس هی
امریکفهری و"نفهسو" ازجفهنف ا ضففففففففهی جنبش انقالبی ورولسری م -ل -م) ب
و(شفففففت افسهده وبشفففففکل جنون آمیزی مسوسفففففل ب اس هم زنی وف(هشفففففی شفففففده
اند.ازآنجهییک
گروه ههی اوورسونیسففففففسی ورویزیونیسففففففسی ب م انقال ورولسری بهورنداشفففففس
وسففعی می کنند سه ان(رافهت خودراالووشففی کرده وهمواره خط اصففولی وانقالبی
ورولسری م -ل -م) رامورد(مالت اوورسونیسفسی قرارمی دهند .وی هن سفاله آن ه
دربرابرمنسقدین شففهن دروغ وجعل واس هم زنی ،ف(هشففی واسففسعمهل ک مهت زشففت
ونهسزاگوری می بهشد .این ه نیزازجم دشمنهن خطرنهک کمونیسم انقالبی هسسند
وبهید همیش آن هرا افشه کرد.
دروراگراف فوق رهبری « گروه انقالبی »...س فففههرات ومسن فففهی مردمی
گسسرده ازجهن جریهن دموکراسیک نوین راب سخری گرفس وآن ه را«سرکسهزی»
می خواند .در(هلیک اصففطاله سرکسهزی درفرهن هی مخس ف سهراج وغهرس ری
ونه گهه برسففبیل غهرت سهخسن سرکهن برم ل دی رمعنه شففده وطبق روایهت سهریخی
اشفففهره ب شفففیوه سهراج وغهرس ری ه وقسل هم هی و(شفففیهن بوسفففی قبهبل سرک
وقبفففهیفففل مغول برهبری چن یزوهالکووسیمورگورگفففهن مشففففففف وربففف سیمورلنفففگ
درسففرزمین هی مورد س هجم آن ه خهصففسه ت درسففرزمین هی مخس ف درقهره آسففیه گ س
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شفففففففده اسفففففففت .رهبری « گروه انقالبی »...دراینجه مبهرزات هدالن وبر(ق
وانقالبی ومسرقی سفففففففهزمهن جوانهن مسرقی وجریهن دموکراسیک نوین ی ر یم
س ف طنت برهبری ههرشففهه درر ن هم فرودال کمورادوری وس ف ط اموریهلیسففم
وسوسیهل اموریهلیسم « شوروی» را نه بخردان "سرکسهزی" خوانده است.
داکسرفیض دراخیرص (  )50واول ص (  )51می نویسد ":اول " رهبران"
غداران کوشفیدند برسفرمسفهیل مورد اخسالف وانسقهدات مخهل هن به سوطر سفکوت
سففرووش گذارده واصففالت زمین ومجهل ورسففش راجع ب مسففهیل مطروه مخهل هن
راازمیهن بردارند ولی وقسی م س ت شففففدند ک رفقهی زیهدی دربرابرنداههی زندان
بی س هوت ن ای سفففففففسهده وازسفففففففرکنجکهوی انقالبی در وی کسففففففف اطال هت اند
وهمچمنین نوشفففففس ههی ازمخهل هن وخش شفففففده وخالصففففف اخسالفهت بروی میدان
افسهده ،الزم بود" رهبری" بخهطرلطم نخوردن " مقهم" و" (یثیت" خود بشففففففیوه
ههی دی رمسوسل گردد."....
برخالف اد هی داکسرفیض ممکن نبوده ک جنهه انقالبی سفففهزمهن جوانهن مسرقی
درر آن اکرم یهری وداکسرصهدق یهری دربرابربهصطاله ورسش هی مخهل ین
شهن ک آن م ب جنه( هی اوورسونیسسی سهزمهن سع ق داشسند ،سکوت اخسیهرکرده
بهشفففففففند.داکسرفیض مد ی اسففففففففت ک افراد زیهدی دربرابر« نداههی زندان ب
کنج کهوی انقالبی» برای کسفففففففف اطال هت ورداخس ند .در (هلی ک افراد انقالبی
ومسرقی در" ج م" وجریهن دموکراسیک نوین درکنهررهبری جنهه انقالبی "
ج م" قرارداشفففففففسنفففد ومن ورازاین «نفففدا وکنجکفففهوی» ،درواقع همفففهننفففدا
وکنجکهویجنه( هی اوورسونیسففففففسی اسففففففت ک سوطر گران اس همهت نهروا را ی
رفیق اکرم یهری ورفیق داکسرصهدق یهری مطره کردند.
درهمین صففففففف (  ) 51داکسرفیض موضفففففففوب "مخهل ت مخهل هن" را ک جنهه
خودش بخشففففففی ازآن هه اسففففففت ،چنین بیهن می کند ":ب این سرسی "  -ج -م"
به(یل گونهگون سوانسفففس بود رفقهرافری داده ،گمراه شفففهن ن داشفففس ودر وض
سکبران وبه س ر ن بنمهیشففففففهت ورداخس و" اکثریت" خودرا برح کشففففففد .ولی این
وضففع دیری نوهرید" شففع ای" هه ومردم ازقضففی خبرشففدند .سوطر سففکوت وبعد
ب ی شففمردن نمی سوانسففت کهرگربهشففد بخصففو ک بسففیهری ازرفقه درش ف ت
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بودند ک چرا ب مخهل هن جوا داده نمی شفففففففود ...آخرمخهل هن مسفففففففهی ی ازقبیل
وابسس ی "رهبر"مه "رهبران" را ب دربهروکم ازکم چند سهل ضویت درجرگ
خواج هن ذات م و که ن مطره نموده ا ند ،می سوان ازآن ان کهرورز ید؟ ن  .این
(قیقت آفسهبی اسففت وانکهرش سففهده لو(ی خواهد بود .همچنین مخهل هن مد ی اند
ک مه سففهزمهن داریم وسففهزمهن چندین سففهل  ،آیه می سوان جررت نموده یکسففره ب
سردید آن برخهسفففففت؟ ن  .این هم ا(مقهن اسفففففت ونمی شفففففود همیشففففف این دروغ
راگ ت."....
قبل ازورداخت ب این موضففففففوب ابسدا بخشفففففف هی ازنوشففففففس ای س(ت نوان" به
مناستتتبت هلمین ستتتالگرد بتتتهادت رفیق اکرم یاری" رانقل می نمهیم ک دراین
اوا خرازجهن رفقهی " مهرویسففت ههی افغهنسففسهن" دروی سففهت " ویهم آزادی" ب
نشررسیده است.
" ....رفیق اکرم کی بود؟ رفیق اکرم یهری آخرین وجوانسرین وسفففففففر بد هللا خهن
ازخوانین جهغوری بود .اودرول سوالی جهغوری مسولد شده وسع یمهت ابسداری اش
را درزادگههش آغهزومع وم نیسففت ک بعد ازفراغت ازصففنف شففشففم ب کهبل برده
شده ویهقبل ازآن.زمهنیک جنهزه برادربزرگش م(مد سرور) ازامریکه آورده شد
آن م ک شفففففهیعهسی مبنی برقسل وی ب دسفففففسورسفففففردارولی دربین مردم زبهن ب
بد هللا خهن
زبهن می گشففت) ،دربهرآل ی(یه ب دسففت ووهچ ی افسهد ،زیرا رری
آدم به ن وذی بود .بد هللا خهن ی ه ن وسفففففففر یهرم( مد خهن بود ک از ودرامالک
وسففففیعی را ب میراث برده وسوانهری مهلی زیهد داشففففت .ازطرفی هم بد هللا خهن
از طهی " آ س " -بزرگسرین طهی از جهغوری  -می آ مد .خهن بزرگسرین طهی
بودن وسوانهری مهلی خو داشفففسن درم(هسفففبهت سفففیهسفففی سفففالطین ضفففری ههی
سفففیهسفففی سعیین کننده ب(سفففه می روند .همچنین بد هللا خهن خون شفففریکی ویه
ارسبهطهت ون وذ گسسرده ای دربین خوانین ولسوالی هی قره بهغ ،گ سسهن  ،سرآ ،
نههورومهلسفففففففسهن در والیت غزنی داشفففففففت .همچنین بد هللا خهن به خهن ههی
دایزن ی ،شففف رسفففسهن ولعل وسفففرجن ل دروالیت غورخویشفففی ودوسفففسی داشفففت.
درم(هسفففب ارسبهطهت خونی وخویشفففهوندی بد هللا خهن به هرخهن وم ک قدرسمند
هزاره بصففففففورت مسففففففسقیم ویه غیرمسففففففسقیم ویوند می خورد .اویکی نکبوس هی
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بزر شففففبک فرودال هی هزاره بود .نهرضففففهری اوازدولت ،ویآمد سففففم ینی می
سوانسففت داشففس بهشففد ....مسصففدیهن ن هم (هکم می دانسفسند ک چ ون هزاره جهت
را ب بشک بهروت مبدل سهخس وخوانین هزاره را ضهمن ان جهرآن درست کرده
اند.
م(مد ههشفففم خهن کرنیل یکی ازخوانین روشفففن بین ودموکرات جهغوری ،درمهه
قر سفففففهل  1358خورشفففففیدی وقسی صففففف(بت بروقهیع این زمهن آمد ،گ ت ک
دراین موقع سفففففففنهنورنهدر ی خهن داری -مهمه -رفیق اکرم) ک هرروزبه شفففففففهه
دیدارداشفففففففت ،خی ی صفففففففبهنی ووارخطه بود .ومی گ ت ک ا(وال داخل مردم
هزاره سففه ت ب سففه ت ب واسففط جهسففوسففهن گزارش داده می شففود .ههرشففهه
جریهن اوضهب هزاره جهت را ازسنهسورنهدر ی خهن جویه می شود واو ههرشهه
رادرجریهن وخهمت اوضففهب هزاره جهت قرارمی دهد .ههرشففهه ازنهدر ی خهن
می خواهد ک راه (ل مشفففکل راویداکند .نهدر ی خهن راه (ل مشفففکل را دراین
می بیند ک شففهه بد هللا خهن را نوازش کرده وازمر(مت شففهههن برخوردارش
بد هللا خهن را
کند .ههرشهه جنرال ا(مد ی خهن ،سنهسورنهدر یخهن ورری
ب ار د وت می کند .درهمین د وت صهدق ی یهری واکرم یهری وشیر ی
یهری نیز(ضفففورداشفففسند .بقول زنده یهد ههشفففم خهن کرنیل نهدر ی خهن صفففهدق
ی واکرم را ب شهه معرفی کرده بود .درهمین م مهنی ههرشهه اکرم را فرزند
خویش خوانففده وا الن کرده بود کف اویففک شففففففف زاده بوده وازسمففهم (قوق یفک
شفففففههزاره برخوردارمی بهشفففففد .اوهرروزونجشفففففنب بهید ب ار بیهید وسع یمهت
درخوریک ش زاده رافراگیرد .ههشم خهن کرنیل می گ ت ک ههرشهه درمشوره
به نهدر ی خهن اکرم را نوان ش زادگی داد .وبه این کهرهم شهیعهت سرزبهن هی
مردم را بی اثرسفففهخت وهم فرزند بد هللا خهن را گروگهن گرفت ودرسفففت مهنند
و نگ ونج ههیش را برشههر اوگذاشت.
سه زمهنیک بد هللا خهن زنده بود رفیق اکرم براسففففففسی هم ه س یکبهرب ار می
رفففت ودر(قیقففت (ففهضفففففففری میففداد .اوصفففففففنف ن م بود ک ف وففدرش وفففهت کرد
بففد هللا خففهن
ودی رکسفففففففی نبود کفف مجبورش کنففد بفف ار برود .بففه مر
دربهرازجهن هزاره هه بدلیل مر سفففففففرورخهن کدام خطری را ا(سفففففففه نمی
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کرد .این زمففهنی بود ک ف رفیق اکرم یففهری کم کم ایففده هففهی انقالبی ویففدا کرده
وبرسردوراهی انسخه قرارگرفس بود .ش زادگی وامسیهزات ار یه طبق کهرگر
ومبهرزه درراه رههری خ ق ازسففسم واسففسثمهر؟ اکرم ش ف ید ش ف زاده بودن را وشففت
وهزده ودومی راازجهن ودل وذیرفت .اوهنوزصفففنف یهزدهم را سمهم نکرده بود ک
مطهلع کهویسهل اثرکهرل مهرک را ب زبهن ان یسی ب اسمهم ر سهنید .خودش می
گ ت سه صنف سوم دانش هه خی ی زیهد مطهلع کردم .یکی ازرفقهی مهرویست ک
ازنزدیک این رفیق گرامی را می شففنهخس می گوید ک درمهه میزان سففهل 1357
شفففمسفففی ازاو ورسفففیده ک دراین وروسففف ازمطهلعهسش چ چیزی را مشفففکل یهفس
بود؟اکرم یهری وهسخ داد ک "کهویسهل مشکل بود".
رفیق اکرم از ودرش زمین وجهیداد زیهدی را ب ارث برده بود .آنچ درکهبل ب
اومیراث رسفففیده بود فروخس ومصفففهرف سفففهزمهن ونشفففرشفففع جهوید کرده بود.
درمنطق خیرخهن درکهبل یک (وی ی س اسهق را کرای ودرآن زندگی می کرد.
اوزندگی سفففهده ای داشفففت .اکرم یهری در" شفففرکت بیم افغهان" کهرمی کرد .او
درسففهل  1353ازکهرش اسففسع ه کرده وب جهغوری رفت .او بعد ازسقسففیم زمین
وامالکش بین دهقهنهن ،زندگی دراسهق هی به شفففففففکوه ق ع ودرش را رهه کرده
ودرسففهل  1355درگوشفف ای ازق ع یک خهن دواسهق به سففنگ وگل سعمیرکرده
ودرآن زن ی می کرد .زنفففدگی اودرسفففففففطی یفففک دهقفففهن کمزمین بود ،زیرا
دی رمهلک زمین هی میراثی ودرش نبود .اوهمهن قدرزمین داشت ک می سوانست
ا هشففف اش کند .درسفففهل  1355به دخسریک دهقهن بیزمین جهغوری ازدواج کرد
ک (هصفففففل آن یک دخسراسفففففت .....رفیق اکرم یک دانشفففففمند انقالبی وشفففففجهب
هشففففق خ ق ورههری آن ه
و هشففففق رههری طبق کهرگروخ ق بود وازصففففمیم ق
ازسففسم واسففسثمهربود ....اوازهم اولسرمنهفع خصففوصففی اش را فدای منهفع طبق
وانقال کرده بود  .اوسفففففففخن وی به سومل ومس کر رف اندیش بود ....رفیق اکرم
یهری دروجود طبق اش زندگی می کند .اکرم یهری به ایجهد "سفففففففهزمهن جوانهن
مسرقی" وراه اندازی "جریهن دموکراسیک نوین افغهنسسهن شع جهوید)" ،جنبش
انقالبی خ ق افغهنسسهن رامههیسه ت سکهمل کی ی بخشید."....
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داکسرفیض اد ه می کند ک رهبری " -ج-م" البس من وروی بخصو اکرم
یهری وداکسرصففهدق یهری اسففت) به(یل گونهگون رفقه را فری داده وگمراه کرده
اسففففت .دراینجه قبل ازهم این سففففو ل مطره می شففففود ک چ ون ممکن اسففففت
روشففففن کرانی ک خودرا کمونیسففففت مینهمیدند وقبل ازسشففففکیل سففففهزمهن جوانهن
مسرقی درسفففففطی جهمع ب اشفففففکهل مخس ف مشفففففغول مبهرزه مسرقی ی طبقهت
ارسجه ی (هکم واموریهلیسم وسوسیهل اموریهلیسم بودند ،دروقت سشکیل" ج م"
من(یث یک سفففهزمهن انقالبی ورولسری م -ل -ا)راجع ب خهسفففس هه طبقهسی وسع ق
فهمی ی وگذشفففففس ایدرولو یک وسفففففیهسفففففی همسفففففن ران شفففففهن ازجم اکرم یهری
وداکسرصفففففففهدق یهری هیچ ون اطال ی نداشفففففففس اند ک بعد از(دود ونج سفففففففهل
از مرسفففهزمهن جوانهن مسرقی و(دود سففف سفففهل از مرجریهن دموکراسیک نوین
این موضفففوب سوسفففط ا ضفففهی " ج م" و" ج د ن" دردرون زندان مطره می
شفففودک داکسرفیض این مسفففر راطوری مطره کرده اسفففت ک گویه شفففع ای هه
ومردم نهگ هن ازاین موضففوب اطالب (هصففل کرده اندک آیه ممکن اسففت ک اکرم
یهری وداکسرصهدق یهری بههمهن سطی می وآگههی انقالبی نسبسه ت بهالک داشسند
ودرکهرزارمبهرزه انقالبی وه گذاشفففففس بودند سه این سفففففطی بهصفففففطاله هقبت ن
اندیش وسفففهده ان هربودند ک دربهره سع ق طبقهسی شفففهن وهم اینک اکرم من(یث
یک کودک یه نوجوان سوسط ودرش بخهطرمصهلی طبقهسی اش برای چند سهل ب
چ "شففرایط وسففرنوشففسی" قرارداده شففده بوده ،مخ یکهری کنند؟ک آیه آن ه من(یث
کمونیسس هی انقالبی نمی دانسسند ک مخ ی ن داشسن این مسر درآینده چ هزین
ای سیه سی را برای آن ه درقبهل خواهد داشت؟ک.همچنین ممکن نبوده ک ب ل(ه
ر هیت اصول سشکیالسی ومعیهرههی ضویت دریک سهزمهن انقالبی ورولسری،
رفیق اکرم یهری وداکسرصهدق یهری درجریهن مبهرزه انقالبی وسشکیل " ج م"
وبروهری " ج د ن"  ،مسففر سع ق طبقهسی شففهن وهم چ ون ی جریهن ارسبهط اکرم
یهری به دربهرسففف طنت را به همرزمهن ورفقهی سفففهزمهنی شفففهن درمیهن ن ذاشفففس
بهشفففند .وبرخالف اد هی داکسرفیض ویهرانش روشفففن کرانی ک سفففهزمهن جوانهن
مسرقی را سشکیل دادند ،بدون شک ازاین مو ضوب اطالب داشس اند .زیرا اکرم
یهری طی چند سففهل 4-3سففهل) درلیسف (بیبی در خواند وآن م درشففرایطی ک
ازامسیهزات یک شفففف زاده برخورداربود وبعد چ هرسففففهل فهکولس خواند .آیه ممکن
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اسففت ک طی این مدت هیچک ازهمصفف ی هه ومدیرومع مین لیسفف (بیبی و ده
ای ازاسففسهدان فهکولس وهمصففن ی ه ازموقعیت طبقهسی ومسففر " فرزند خواندگی"
اکرم سوسفففط ههرشفففهه برای چند سفففهل بی اطالب بوده بهشفففند ؟ک وطبق اد هی
داکسرفیض سه ک این موضفففوب فقط دردرون زندان سوسفففط زندانیهن مربوط "
ج م" و"ج د ن"ازجم انجینر ثمهن« کشف» گردیدک.
داکسرفیض ب ف این مط ف اذ ففهن می کنففد ک ف جنففهه اکرم یففهری در" ج م"
اکثریت است؛ البس جنهه انقالبی ج م شهید ب ل(ه کمیت اکثریت نبوده بهشد؛
لیکن ب ل(ه اصفففففولیت انقالبی ،خط مسففففف ط برسفففففهزمهن را سشفففففکیل می داد.
داکسرفیض سوطر گران مبهرزات " ج م" و" ج د ن" ک بشفففففففکل س ههراس ه
وا سصففهب هصففورت می گرفت را «نمهیشففهت» می خواند .واین هم مورد دی ری
ازیهوه هه والطهیالت اوورسونیسففففففسی داکسرفیض ویهران اومی بهشففففففد .داکسرفیض
مسفففففر اصففففف ی مخهل هن را ک «وابسفففففس ی اکرم یهری وداکسرصفففففهدق یهری ب
دربهرس طنت و ضویت چند سهل اکرم یهری درجرگ خواج هن ذات م وکهن »
نهم ن هده اند ،مطره می کند .لیکن این موضففففوب بشففففکل سوطر گران ورذیالن
طوری مطره شفففده اسفففت ک گویه اکرم یهری وداکسرصفففهدق یهری وابسفففس ی ب
دربهرسففففففف طنت را ( کرده بوده اندک در(هلیک قرارمع وم آن هبه فراگیری م
انقال ورولسری م -ل -م) وگسففففسففففت ازسع ق طبقهسی شففففهن وبه سشففففکیل اولین
سففهزمهن انقالبی ورولسری درکشففورمواضففع انقالبی خودرا ا الم کرده ودرصففف
سوده ههی خ ق قرارگرفس ون راتو مالتبرای نجهت خ ق ومی ن ی طبقهت (هکم
ارسجه ی فرودال وکمورادوردررآ آن ه دربهرسفففف طنت ههرشففففهه و ی (همیهن
بین الم ی آن هاموریهلیسس هی غربی وسوسیهل اموریهلیسم « شوروی» مبهرزه می
کردند وسه زمهنیک سوسففففط سففففوسففففیهل فهشففففیسففففس هی روسففففی ور یم فهشففففیسفففت و
جنهیسکهر« خ قی» ورچمی هه ا دام شدند ،ب این موضع انقالبی شهن اسسواربهقی
مهندند.
دراخیرصففففففف (  )51واول صففففففف (  )52چنین میخوانیم....":درمبهرزه ی
مخهل هن برای " رهبران" الزم بود وابسس ی ب دربهروسهزمهن " زیر" زده شود.
بنه ت " رهبری" سصفففففمیم گرفت مخهل هن را دروجود یک مشفففففی ان(رافی ببهد(م
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گیرد سه ازیکطرف ازطره مسففففهی ی ک جز " اسففففرار" رسففففواسففففهزنده بود ط ره
روند وازجهن دی رب اصفففطاله مبهرزه ای خودرا" اصفففولی" جهزنند .اینجهبود
ک آوانسوریسم را ب خدمت ط بیده وج ت بی ا سبهرسهخسن مخهل هن ب این نوان
ک آوانسوری ست هسسندازهی کوشش فروگذارنکردند .دی رطبق فرمهن "رهبری"
(مالت افسففهرگسففیخس ای ی آوانسوریسففس ه ،دشففمنهنی ک هرگزبصففورت جدی
وجود نداشفففففففسند آغهزیدن گرفت( .سی" رهبری" اوورسونیسفففففففت -آوانسوریسفففففففت
سففهخس یش را " دشففمن مده" ا الم ومبهرزه ای برضففد آن را رسففهلت یزر ک
هر"شفففففففع ای" خواند .....واقعیت این بود ک درنوشفففففففس ههی مخهل هن به آنک
ازن رمه( وی مطهل نهدرسففففففت وقهبل ب(ثی می بهشففففففد) اثری از اندیشفففففف ههی
مهجراجویهن وجود نداشت ....رفقهی مخهل هن مبهرزات خویش را ی " رهبری"
دربخش ایدرولویک وسفففیهسفففی فروگذارده وبمسفففهیل فردی وسشفففکیالسی سقدم قهیل
شدند .مشی ایدرولو یک وسیهسی " -ج -م" هی وقت برای شهن مطره نبوده
و(مالت روی اشفففففففخففه معین بففه نففهم " واال(ضفففففففرت" و"دربففهریففهن" وغبره
سمرکزیهفس بود.".....
داکسرفیض دراین وراگراف بهنهق خواندن شیوه برخوردرفقهیش سهیرجنه( هی
اوورسونیسسی) ی جنهه انقالبی ج م خهصسه ت اکرم یهری وداکسرصهدق یهری،
درکنهرآن ه قرارگرفس وازطره سوطر و(مالت اوورسونیسسی آن ه بدفهب برخهسس
است .اومد ی شده است ک اس هم اوورسونیست -آوانسوریست ازجهن اکرم یهری
وداکسرصفففففففهدق یهری ب "گروه و من ر" برهبری انجینر ثمهن ک دررهبری
جریهن دموکراسیک نوین س ف م داشففت«،سففهخس یبوده» و«اصففالچنین اندیش ف ههی
مهجراجویهن دراین گروه وجود نداشت » .داکسرفیض همچنین مخهل ین رفقهیش)
را بهصفففففففطاله مورد « مال مت» قرارداده می گو ید ک " :هی و قت مشفففففففی
ایدرولو یک وسفففیهسفففی  -ج -م برای شفففهن مطره نبوده و(مالت شفففهن روی
اشففففخه معین بهنهم" واال(ضففففرت" و" دربهریهن" مسمرکزبوده اسففففت" .دراینجه
بوضفففففففوه مال( می شفففففففود ک داکسرفیض خهصفففففففسهتدرمسفففففففر طره سوطر
«واال(ضفففففففرت ودربهری» خواندن رفیق اکرم یهری وداکسرصفففففففهدق یهری به
مخهل ین رفقهیش) همنواری وموافقت کهمل دارد .اگرچ سفففففهزمهن جوانهن مسرقی
برهبری اکرم یهری نیزدارای اشفففففففسبهههت بود؛ لیکن جنهه ههی اوورسونیسفففففففسی
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مخس ف درون سهزمهن جوانهن مسرقی وجریهن دموکراسیک نوین ن رب ان(رافهت
اوورسونیسسی شهن؛ مس مه ت ک زیرسو ل بردن مشی ایدرولو یک -سیهسی " ج
م" ک برمبنهی مهرکسیسم -لنینیسم –اندیش مهروسس دون اسسواربود برای شهن
مشفففففففکل ورسفففففففواکننده بود .درهم سفففففففهزمهن هوا(زا واقعه ت انقالبی ورولسری
قمهش هی مخس ف اوورسونیسسی ورویزیونیسسی دربرابرا ضهی اصولی وانقالبی،
فقط یک طریق رامی شنهسند ویه اینک یک امکهن برای آن ه وجودارد وآن سوسل
ب دروغ وردازی ،جع کهری ،اس هم زنی،سوطر گری وف(هشففففففی می بهشففففففد.این
قمهش نهصفففففففراوورسونیسفففففففت ورویزیونیسفففففففت بهدی ردشفففففففمنهن طبقهسی خ ق
وسهیرضدانقالبیون داخ ی و(سی به سهزمهن هی اسسخبهراسی قدرس هی اموریهلیسسی
ودولس هی ارسجه ی خهرجی همدسففففت شففففده و ی کمونیسففففس هی انقالبی وسخری
سففففففففففهزمففففهن انقالبی ورولسری وجریففففهن انقال خ ق قرارمی گیرنففففد .اینففففک
دربرابراد هی بی بنیهد داکسرفیض ویهرانش این مخسصفففففففررا دربهره "گروه و
من رسهریخی" ارای می نمهیم.
گروه " و من ر" س(ت رهبری انجینر ثمهن یکی ازجم چ هرم( ی بود ک
دررهبری " جریهن دموکراسیک نوین" وانسشهرجریده " شع جهوید"س م داشت.
انجینر ثمهن ضفویت سفهزمهن جوانهن مسرقی را نداشفت .نوشفس ای زیر نوان"
و من رسهریخی" ک درسففهل )1349خورشففیدی منسشففرگردید ،موضففع یری
این گروه را مدسه ت ی دوسن ازرهبران سفففففففهزمهن جوانهن مسرقی رفیق فقید
اکرم یهری ورفیق فقید داکسرصفففهدق یهری) مشفففخ نمود .انجینر ثمهن نهشفففیهن
وسوطر گران اس هم« دربهری بودن» را ب آن ه وارد می کرد .ن رات ومواضففع
ان(رافی این گروه دربهره س( یل اوضفففهب سفففیهسفففی واجسمه ی افغهنسفففسهن ،س( یل
طبقهسی جهمع  ،مههیت وموقعیت سضفففففهدههی جهمع  ،شفففففیوه هه واشفففففکهل مبهرزه
طبقهسی درشففرایط خه افغهنسففسهن ،موضففوب سشففکیل سففهزمهن سففیهسففی انقالبی،
چ ون ی آغهزمبهرزه مس ف (هن وموضففوب ن ی مسففر رهبری این مبهرزه سوسففط
(ز انقالبی ورولسری؛این ه ومسففهیل دی ربیهن رمواضففع ایدرولو یک-س فیهسففی
ان(رافی این گروه بود" .گروه و من ر" ب ف ایجففهد سفففففففففهزمففهن انقالبی قبففل
ازآ غهزج نگ خ ق ی ن هم (هکم وامور یهلیسفففففففم (همی آن م خهلف بود وبرای
رسفففففففیدن ب هدفش ،ایجهد "کهنون هی چریکی" رامطره می کرد .این گروه ب
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ل(ه مواضفففع ایدرولو یک-سفففیهسفففی یک گروه خرده بور وازی «انقالبی» بود
ودرجنبش انقالبی ورولسری وجنبش چفففف افغففففهنسفففففففسففففهن من(یففففث یففففک گروه
آوانسوریسفسی شفنهخس می شفد .این گروه درسفهل  )1354خورشفیدی ب دوبخش
سقسففففیم گردید؛ یک بخش آن س(ت رهبری فقید مجید "ک کهنی" قرارگرفت وبخش
دی رس(ت رهبری زیز" طغیهن" .م( ل زیزطغیهن درسفففففففهل  1357به گروه
مجید ک کهنی مس(د شده ودرسشکیل " سهزمهن آزادی بخش مردم افغهنسسهن سهمه)"
س ف م گرفت .نقل ازص ف (  53کسه " خیهنت ههی رویزیونیسففم واوورسونیسففم ب
جنبش کمونیسسی افغهنسسهن" -وی سهیت "ویهم آزادی").
دروراگراف دوم صفففففف (  )52این سففففففند چنین می خوانیم ":مه برآنیم ک ج ت
شنهخت کمبودهه ،نقهی وان(راف مشی طرف مقهبل بهید ریش ههی ایدرولو یک
وسیهسی آن رابیرون کشید سه برای خ ق نیزآگههی بخش ودرس هی آموزنده بهشد.
اخسالفهت سفففهزمهنی وفردی انعکهسفففی ازاخسالفهت ایدرولو یک وسفففیهسفففی اسفففت،
برای مهخیهنت اشففخه بخ ق ،انقال واندیشف مهروسسف دون درسعیین شففخصففیت
آن ه م م واسهسی است ن فقط " واال(ضرت" بودن ووابسس ی ب دربهروکثهفهت
ن یرآن".
اوورسونیسس ه همواره ج ت اغوای سوده ههی خ ق وروشن کران نه آگهه  ،مزوران
سروری ه وا(کهم مهرکسففففففیسففففففم -لنینیسففففففم را بعهریت گرفس وازشففففففیوه ورویکرد
کمونی سس هی انقالبی ب م سهیل سو ا سس هده می کنند .ب جمالت فوق سوج کنید.
داکسرفیض ک دررهبری یکی ازجنه( هی اوورسونیسفففسی سفففهزمهن جوانهن مسرقی
قرارداشففففت ،دراینجه هی مط بی ک بسواند «ان(رافهت» ایدرولو یک وسففففیهسففففی
اکرم یهری وداکسرصففففففففهدق یهری راثهبت نمهید ،مطره نمی کند ؛ ولی طوری
وانمود می سففففهزد ک گویه خودش بهورمند ب اندیشفففف مهروسسفففف دون بوده ووهیبند
اصول م -ل – ا می بهشدک این مصداق این اصل است ک " اپورتونیسم میبه
بمعنی انکارمستقیم ت وری مارکسیستی ویااحکام ونتایجی ازآن نیست"...؛ ب ک
ازآن من(یث یک سرفند وشففففففیهدی درفری سوده ههی خ ق وروشففففففن کران نه آگهه
اسفففففففس هده می کند.داکسرفیض دراینجهبه دی رجنه( هی ان(رافی همصفففففففداشفففففففده
105

وبرچسف سوطر گران «واال(ضفرت» و« وابسفس ی ب دربهر» راب اکرم یهری
وداکسرصهدق یهری م می کند.
درهمین صففففف (  )52چنین می خوانیم ":رفقه درمورد گذشفففففس ای جریهن یعنی
درواقع گذشفففس ای خودشفففهن و(دس هی شفففهن ،انسشفففهر" شفففع جهوید" ،فعهلیس هی
م ی( ،وادث جن ک و 25جوزا وغیره) (رفی نمی زنند .ازدیدمه کل جریهن
شففع جهوید به " رهبری" ویکهیک فعهلیس هیش ازابسدا این روزههی ورشففکسففس ی
آن بهید مورد ارزیهبی ،انسقهد وطرد قرارگیرد .هرگون مال( ای دراسسثنهکردن
مر( ای ومسففففهیل مربوط ب آن مردود و مل غیرصففففهدقهن اسففففت .شففففیوه ای
برخورد رفقهی مخهلف ورفقهی جریهن ک اکثریت شففففهن به رو(ی ای ورشففففورب
انقال می اندیشیدند ،درست نبوده آن ه هم ی را وابسس ب "  -ج-م" فکرکرده
وبه همهن چوبیک "رهبری" را میزدندبرسفففففففرهم رفقهمی کوبیدند .رفقهی مخهلف
دربرخورد بهجریهن دید و(دت نداشففس ب ک شففیوه ای سففکسهریسففسی وسوج بمنهفع
گروهی را برگزیدند .بنه ت هم ای این لغزشففف ه منسج ب آن گشفففت ک انشفففعه ب
امرخو وثمربخش بدل نشفففففففده ورفقهی مخهلف نسوانند درجریهن یک مبهرزه ای
ایدرولو یک وسیهسی سهزنده ،درفش م-ل  -ا را به صالبت برفرازند ....البس مه
(هضفففففففریم روی اخسالفهت به این رفقه به ا(سرام ب اصفففففففل انسقهد ،و(دت وانسقهد
از خود دررفع آن ه کوشیده وب مواضع درست وانقالبی دست یهبیم".
داکسرفیض ک درطره سوطر « واال(ضفففففففرت خواندن» و«دربهری خواندن»
اکرم یهری وداکسرصفففهدق یهری به دی رجنه( هی اوورسونیسفففسی درون " ج م"
و" ج د ن" مس(د بود ولی دراینجه سعی می کند سه به صطاله «انسقهد» ازرفقهیش
طوری وانمودسففففففففهزد ک ف گویففه سن ففه اوویففهرانش درسففففففففهزمففهن جوانففهن مسرقی
درموضع«اصولی وانقالبی» قرارداشسند.اوجنهه انقالبی سهزمهن جوانهن مسرقی
را«اوورسونیسففسی» خوانده ودراس(هد به دی رجنهه ههی اوورسونیسففسی درون "
ج م" و"ج د ن" ،اکرم یهری وداکسرصفففففهدق یهری راهدف (مالت اوورسونیسفففففسی
وخصفففففمهن قرارداده اسفففففت .دراینجه بوضفففففوه آشفففففکهراسفففففت ک این جنهه ههی
اوورسونیسففسی خهینهن سففعی داشففسند سه جنهه انقالبی " ج م" س(ت رهبری اکرم
یهری رابقول خود شفففففففهن «طرد» کنند؛آن م بهی هن شفففففففیوه ای ک بز م شفففففففهن
106

مقففدورمی دانسفففففففسنففد ،یعنی طره سوطرف ازطریق برچسفففففففف «واال(ضفففففففرت»
و«دربهری» ب آن ه.موضفففففو ی ک هی (قیقسی را دربرنداشفففففت .اینک دراینجه
داکسرفیض از«مبهرزه ایدرولو یک -سففففففیهسففففففی»(رف می زند ،درمههیت همهن
طره سوطر اوورسونیسسی وضدانقالبی اوودی رجنه( هی اوورسونیسسی ی جنهه
انقالبی " ج م" بودودرفش آن ه نیزهمهن درفش سیهه ومندر اوورسونیسم آن ه
بود ک درمقهبل درفش سفففففففرح جنهه انقالبی سفففففففهزمهن جوانهن مسرقی ب ند کرده
بودند .وجریهن مل نشفففففففهن داد ک طی چ هرونیم ده اخیرهم این جنهه ههی
اوورسونیسسی درون " ج م" و"ج د ن" ب اشکهل مخس ف درلجنزاراوورسونیسم
ورویزیونیسفففم وورس هه سسففف یم ط بی ب اموریهلیسفففم وارسجهب فرودال کمورادوری
دسففت ووهزده ومی زنند .ازآنجهییک هم اشففکهل اوورسونیسففم وانواب رویزیونیسففم
ب ل(ه مههیت ایدرولو یک-سفففیهسفففی وخصففف ت طبقهسی یکی هسفففسند ،داکسرفیض
بهدی رجنهه ههی اوورسونیسففسی ب ا(سرام برخوردکرده وبه آن ه ا الم و(دت می
کند .آشکهراست ک ب ل(ه ایدرولو یک -سیهسی وخص ت طبقهسی واسسراسی ی
واهداف  ،و(دت بین گروه ههی اوورسونیسففففسی ورویزیونیسففففسی بسفففف ولت امکهن
وذیرمی بهشفففففففد .همچنهن ک و(دت بین آن ه در(م ب جنهه انقالبی سفففففففهزمهن
جوانهن مسرقی بسفففف ولت صففففورت گرفت .دیده شففففد ک این (رکت ضففففدانقالبی
ج م وج دن اس هق افسهد وسقریبه ت هم جنهه ههی اوورسونیسفففففففسی ی
دردرون
جنهه انقالبی صف بندی کرده ودرغیه رفیق اکرم یهری ،اولین سهزمهن انقالبی
ورولسری م -ل -ا) ک او بنیهن ن هد وجنبش سوده ای گسفففسرده س(ت رهبری"
ج م" راب ان(الل وفرووهشی کشهندند؛ ولی داکسرفیض بیشرمهن وخهینهن آن را«
ورشفففکسفففس ی» سفففهزمهن جوانهن مسرقی ورهبران می خواندک در(هلیک این یکی
ازبزرگسرین خیففهنس ففهی این اوورسونیسفففففففس ففه ب ف جنبش کمونیسفففففففسی م -ل -م)
ومبهرزات انقالبی خ ق افغهنسسهن بود .همچنین داکسرفیض ازاین ص(بت دارد ک
اکثریت روشن کران فعهل درجریهن دموکراسیک نوین به رو(ی ورشورب انقال
می اندیشفففففیدند؛ شفففففکی نیسفففففت ک بخش بزرگی ازروشفففففن کران فعهل درجریهن
دموکراسیک نوین دارای رو(ی وا(سه انقالبی بودند البس ن خود داکسرفیض
ویهرانش ون دی رجنهه ههی اوورسونیسفففسی ک ذره ای ا(سفففه واندیشففف انقالبی
واقعی نداشففففسند) واین امرطی چ هرونیم ده اخیربهربهرب ثبوت رسففففیده اسففففت.
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همچنین بففهیففد سففذکرداد ک ف "سن ففه" برخورداری روشفففففففن کران فعففهل درجریففهن
دموکراسیک نوین ازرو(ی وا(سففففه انقالبی ،یکی ازمعضففففالت بزر برای "
ج م" و" ج د ن" بوجود آورد .زیرارهبری " ج م" درسربیت ایدرولو یک-
سففففیهسففففی آن کس بزر روشففففن کران ک دارای ا(سففففه انقالبی بوده و طش
زیهدی ب فراگیری سروری ه وا(کهم م انقال ورولسری م -ل -م) داشسند ،سوج
الزم نکرد .ودیده شفففففد ک این نقیصففففف وخهلی هه زمین ای شفففففد برای جنهه ههی
اوورسونیسففففسی درون " ج م" و" ج د ن" منجم جنهه داکسرفیض ک درغیه
رفیق اکرم یهری سوانسفففففت به سخری " ج م" ومسالشفففففی کردن " ج د ن" وبه
سرفندههی اوورسونیسسی ورویزیونیسسی سعداد زیهدی ازاین سنخ روشن کران را به
خود همراه کرده وآن هرا درورس هه اوورسونیسفففففم ورویزیونیسفففففم « سففففف ج هنی»
بکشففففففففهند .سجرب جنبش کمونیسفففففففسی م -ل -م) افغهنسفففففففسهن دربیش ازنیم قرن
اخیروسجهر جنبش کمونیسفففسی بین الم ی درکشفففورههی مخس ف ج هن طی بیش
ازیک قرن ب ثبوت رسففیده اسففت ک ا(سففه انقالبی روشففن کران ب سن هری نمی
سوانففففد درامرویشفففففففرفففففت مبففففهرزه انقالبی ورولسری ورهبری سوده هففففهی خ ق
مثمروکهرسفففففهزواقع شفففففود .ویروزی انقال ورولسری ب کمونیسفففففس هی واقعه ت آگهه
وانقالبی وفداکهروصفففففففهدق وادام کهرضفففففففرورت دارد سه به سفففففففاله م انقال
ورولسری م -ل -م) ،مبهرزه ایدرولو یک-سففیهسففی انقالبی ی انواب رویزیونیسفم
واشفففکهل اوورسونیسفففم وسسففف یم ط بی راب ویش برده وبهسب یغ وسرویج اندیشففف ههی
انقالبی ورولسری دربین طبق کهرگروسففففهیرطبقهت خ ق ز(مسکش وروشففففن کران
مسرقی مردمی ،آن هرا برای مبهرزه درج ت سفففففففرن ونی (هکمیت طبقهت (هکم
ارسجه ی فرودال وکمورادوروقطع س ط اموریهلیسس هی (همی آن ه برای ویروزی
انقال ورولسری آمهده سهزند.
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فصل هشتم
داکسرفیض درصففففففف (ف  )53این سفففففففنففد اوورسونیسفففففففسی بففهزهم رهبری" ج
م"رامورد(م ففف قرارداده وچنین مینویسففففففففففد":درسففففففففففهل1351یفففهدبود"سفففففففوم
قر "درهرات وب ف هففدایففت"رهبری"ازطرف"شفففففففع ف ای"هففهی آن والیففت کف
گویففهازمففدسی قبففل بففه"رهبری"اخسالفففهت ویففداکرده بودنففد )1بشفففففففکففل م ففههره
برگذارگردید .درجریهن سصهدم"شع ای"ههبهافراددارودسس رویزیونیسسی«خ ق»
شخ وابسس ب این دارودسس بقسل رسید ".رهبری"ک مسرصدچنین فرصس هی
بود ،آنطورکفففف خففففهسفففففففسففففد خواسفففففففسفففف ای -سصففففففف(یی بین قوسفففففففین ازمن
اسففففت)اوورسونیسففففس هاسففففت بهشففففسه زدگی ب سرسی مسنگ ومسعهقبهتانسشففففهرمقهل
ای"انقالبی گری خرده بور واری رابدوراف نیم"اقدام کرد سه:
-1مسففرولیت (هدث ای را یکی وسمهم بردوش مخهل هن انداخس وخودرا بک ی منزه
وجداازآن ه نشفففهن دهد و -2بسواند ب این وسفففی (مالت واس همهت بی وهی اش را
ی مخهل هن سوجی کند ".رهبری" کسفففففففی را نمی سواند فری دهد .برهم هن
مع وم اسفففت ک "شفففع ای" ههی هرات براسفففه همهن خط مشفففی"  -ج  -م"
(رکت داشففففففسند .همهن خط مشففففففی من(رفی ک ضففففففربهت جدی برجنبش انقالبی
کشففففوروارد آورده و(هدث ای هرات هم م(صففففول ازآن اسففففت .سالش "رهبری"
درخط کشففیدن میهن خود و" شففع ای" ههی هرات وخودرا مبرا دانسففسن ازآنچ
ب آن ه نسبت میدهد ،جهروجنجهل مسخره ای بیش نیست.
 )1بهید گ ت ک مه ازچ ون ی این اخسالفهت دقیقه ت خبرنداشفففففففسیم وهی سفففففففندی
دایربرمبهرزه ای آن ه ی "رهبری"ازیک موضففففع ضففففداوورسونیسففففسی دردسففففت
نیسففففت .طبیعی اسففففت ک بهقبول وسعقی مشففففی"  -ج -م"سن هاد هی مخهل ت به"
رهبری"اهمیسی نمی سواندداشس بهشد".
مال( می شفففود ک داکسرفیض مل مهجراجویهن "شفففع ای"ههی والیت هرات
رانهدیده گرفس ورهبری " ج م"راک بهانسشففهر"مقهل ای"آن هراشففدیدا انسقهدکرده
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اسففففففت،موردسففففففرزنش قرارداده وآن را« فرصففففففت ط بهن » میخواند .وازج ت
دی راسففففسدالل میکند :در(هلیک م ههره ب منهسففففبت یهدبوداز"سففففوم قر " ب
هدایت رهبری برگذارشده بود؛ چرارهبری" ج م"مسرولیت (هدث راسن ه بدوش
مخهل هن انداخس وبین خودوآن بخش از"شفففففففع ای ههی"هرات ک مرسک چنین
م ی شده بودند ،خط کشی کرده است؟ وکودنهن سراینک این مهجراجوری شع
ای ههی هرات را"نهشفی ازخط مشفی  -ج -م می داند" .این گون اسفسدالل هن
سن ففهخردبففهخس ی ک ف سففففففف ففههففت رهبری«گروه انقالبی»...رابنمففهیش می ففذارد.
در(هلیک خط ایدرولو یک -سفففففففیهسفففففففی" ج م"مشفففففففخ بوده وخط مشفففففففی ه
وسهکسیک هی مبهرزاسی اش برمبنهی آن صففورت می رفت .وخط کشففی رهبری"
ج م"بهچنین م ی ک بنهم" ج م" و" جریهن دموکراسیک نوین" انجهم شده بود،
درسففت واصففولی اسففت .وبرخالف موضففع اصففولی رهبری" ج م"دربرابراین
ان(راف مهجراجویهن ؛داکسرفیض ویهرانش بهوقه(ت سمهم هم ین آن را«مهمورین
معذوروبی اخسیهر» دانسس اند.
درهمین ص (  )53می خوانیم ":اکنون ب سراست ب مقهل ای" انقالبی ری"....
برگردیم ک درخدمت ب آن من ورههی یهدشده ای "رهبران" برشس س(ریردرآمده
است وسندی ازنقهط ن راوورسونیسسی آنهن دربرخورد ب مخهل هن وچند مسر ای
معین دی رمی بهشفففففففد.دراین مقهل ک نمون جهلبی ازیک مقهل ای ورازک ی بهفی
وضففدونقیض گوری اسففت گ س می شففود ":همین اکنون گیهههن سففمی اندیش ف ههی
سروریسففسی ،آوانسوریسففسی وآوان هردیسففسی از(واشففی جریهن شففع جهوید در(هل
جوان زدن اسففت ک بهید ب ویکهرآن ه شففسهفت" .آیه واقعیت همین اسففت؟ آیه واقعه ت
این نوب" گیهههن سفففففمی درجنبش کشفففففورمه در(هل جوان زدن" اسفففففت؟بن رمه،
انقالبیون ج ت وهکیزه ن داشسن جنبش ازروندههی غ ط و ی دارند به مسرولیت
کهمل وبطوربسفففففففیهردقیق ب آن برخورد نمهیند .بهید ب سشفففففففخی ان(راف مده
درجنبش ورداخس ولب ای سیزمبهرزه را مسوج آن سهزند ،ن اینک مبهرزه برضد
خط مده ای من(رف را س(ت شففففعهب مبهرزه ی مشففففی یه مشففففی ههی من(رف
غیر مفففده ودرجففف دوم قرارداده ودربفففهره ای آن ورگوری کرد .مثالت درجنبش
کهرگری مه رویزیونیسم واض(ه ت دروجود بهندههی ضدکمونیسسی" ورچم" و"خ ق"
مففده سرین ان(راف ضففففففففدانقالبی را می سففففففففهزد ک ف بففدون مبففهرزه ای قففهطع
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مهرکسففففیسففففت -لنینیسففففت هه به آن ،مبهرزه به ارسجهب واموریهلیسففففم بی وده خواهد
بود".
 داکسرفیض مسن کففهمففل مقففهل ف ای س(ففت نوان " انقالبی ری خرده بور واری را
بدوراف نیم" ک ازجهن رهبری" ج م" دربرخورد ب مل مهجراجویهن "
شففع ای" ههی هرات منسشففرشففده بود ،نشففرنکرده وازهمهن دیدگهه اوورسونیسففسی
وهم ازخصفففففففومسی ک نسفففففففبت ب رهبری" ج م" خهصفففففففسه رفیق اکرم یهری
وداکسرصفففهدق یهری دارد آن را مقهل ای« ورازک ی بهفی وضفففد ونقیض گوری»
خوانففففده وبفففف ذکر بففففهرت "همین اکنون گیففففههففففهن سفففففففمی انففففدیشفففففففففف هففففهی
اوورسونیسفففففففسی،آوانسوریسفففففففسی وآوان هردیسفففففففسی  "...اکس ه کرده وواقعیت آن را
زیرسفففو ل برده اسفففت .بعبهرت دی ربز م رهبری «گروه انقالبی»...این مل "
شففع ای" ههی والیت هرات اوالت« مهجراجوری نبوده» وثهنیه ت«(هیزچنهن اهمیسی
نبوده» ک رهبری " ج م" ب آن قهیل شففده ودربهره ای آن مقهل نوشففس اسففت.
همچنین داکسرفیض این اقدام مهجراجویهن را ان(راف مده درجنبش ندانسفففففففس
ج م" ازآن را «ورگوری» ارزیفففهبی کرده و مفففده سرین
وانسقفففهد رهبری "
ان(راف ضففدانقالبی درکشففورراسن ه رویزیونیسففم "مدرن" خروشففچ ی) می داند.
این درسفففففففت اسفففففففت ک درآن زمهن رویزیونیسفففففففم " مدرن" مده سرین جریهن
ضففففففففففدانففقففالبففی بففود کفففف رویففزیففونففیسففففففففسف ففففهی «خف ففقففی» وففرچففمففی و«گففروه
کهر» بعدات« سهزا»)مروج ومب غ آن درافغهن سسهن بودند ودرابسداسوان سسند بخ ش هی
از«روشففففن کران» ق مهنده سففففیهسففففی ازطبقهت خ ق رانیزگمراه کرده ودراین
منجال بکشففففففففهننففد کف بففهآلخره بففه انجففهم کودسففهی نن ین"  7ثورسففففففففهل 1357
"خورشففیدی وبقدرت رسففیدن ازاین طریق وارسکه جنهیهت س ف م ین ی خ ق
ووطن فروشففففی ومزدوری ب سففففوسففففیهل اموریهلیسففففم « شففففوروی»داغ ننگ این
جنففهیففهت هولنففهک راسففهابففددرجبین دارنففد .در(ففهلیک ف خالف این ن رداکسرفیض
مبهرزه ایدرولو یک -سففففیهسففففی ی ان(راف هم انواب رویزیونیسففففم واشففففکهل
اوورسونیسفففففففم مده اسفففففففت .بعالوه هرسفففففففه ت وهرروزایده ههوافکهران(رافی
اوورسونیسفففففسی ورویزیونیسفففففسی دردرون سشفففففکل کمونیسفففففسی ودرسفففففطی جنبش
کمونیسفففففسی کشفففففورودرجنبش کمونیسفففففسی بین الم ی ب اشفففففکهل والوان مخس ف
سففرب ندمی کنندک بهید ی آن ه بصففورت جدی مبهرزه کرده ومههیت ضففدانقالبی
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آن هرا برای سوده ههی خ ق افشففهنمود .همچنین خالف این اد هی داکسرفیض"،
ج م" س(ت رهبری رفیق اکرم یهری ی هن سففففففففهزمهن انقالبی ورولسری بود ک
مبهرزه ایدرولو یک-سفیهسفی رابرمبنهی"م-ل-ا"سقریبه بصفورت گسفسرده درافشفهی
مففههیففت ضفففففففففدانقالبی رویزیونیسفففففففم "مففدرن" خروشفففففففچ ی) و مبرداران آن
بففهنففدهففهی«خ قی»ورچمی«،گروه کففهر» ب ف ویش برد .وقرارمع وم " ج م" بففه
خطوط ان(رافی اوورسونیسفففسی مخس ف دردرون سفففهزمهن جوانهن مسرقی وجریهن
دموکراسیک نوین نیزمواج بودک بهیدمبهرزه ایدرولو یک-سفففیهسفففی جدی را ی
آن هب ویش میبردویکی ازمواردآن همین مل مهجراجویهن "شففع ای"ههی هرات
بودک رهبری" ج م"ب آن ورداخت.
درصفففففف ( )54این "سففففففند "می خوانیم":همین طورمثالت دربرخی ازکشففففففورهه
وبخصففو شففمهری از کشففورههی امریکهی السین ب اشففکهل مخس ف آوانسوریسففم
خط ان(رافی جدی بشفففمهرمی رود ک مهرکسفففیسفففت -لنینیسفففت ههی آن کشفففورهه
نیزخودرا مو ف ب مبهرزه ای قهطع به آن می دانند .ولی آقهیهن شفففففففمه ب چ
اسففففففه از" جوان زدن گیه ههن سففففففمی" (رف زده وهم را ب اصففففففطاله" ب
ویکهرشففسهفسن ی آن جوان هه" د وت می کنید؟ چ نمون ههی سروریک و م ی
آن را می سوانیففد نشفففففففففهن دهیففد؟ مسففففففف م فه ت از(ففهدث ف ای هرات ک ف مقففهل ف ای"
انقالبی ری "....را ویرامونش نوشففففس اید ب نوان یک مثهل خی ی برجسففففس نهم
خواهید برد .لیکن قسل سصفففهدفی یک رویزیونیسفففت را ب ده ای مخهل هن نسفففبت
دادن،آن را آوانسوریسفففففففم خواندن وبعد هم را ب مبهرزه ی ب اصفففففففطاله
آوانسوریسففس ه ط بیدن ،مبین س ف ههت ودرک واقعه ت کودکهن ای شففمه ازآوانسوریسففم
و آوانسوریسفففففس ه اسفففففت .اگر(هدث ای هرات را بمثهب یکی از الیم آوانسوریسفففففم
بوففذیریم آن ففهه زدوخوردهففهی مسعففدد شفففففففع ف ای هففه ب فه و ی  ،رویزیونیسفففففففس ففه
واخوانی ه ک ب شففففففف ه دت بی ثمررفیق سفففففففیدال انجهمید)( ،هدث ای  25جوزا
وغیره چ می شفففود؟ و هم ای این ه آوانسوریسفففم اسفففت وجریهن شفففع جهوید
ازابسدا جریهن آوانسوریسسی بوده؟."...
داکسرفیض معسقداسففففت ک آوانسوریسففففم دربرخی ازکشففففورههمنجم درامریکهی
السین" خط ان(رافی جدی" م(سو می شود ورهبری " ج م" را مورد سو ل
قرارداده وازرهبری می خوا هد ک "نمو ن ههی سرور یک و م ی آوانسوریسفففففففم
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درافغهنسسهن" را نشهن دهد .گویه داکسرفیض ویهرانش وجود ان(راف آوانسوریسسی
درافغهنسفففففففسهن وازجم درجریهن دموکراسیک نوین شفففففففع جهوید)رانوذیرفس
وموضفففففع وبرخورد رهبری" ج م" دربرابراین مل مهجراجویهن شفففففع ای
ههی هرات را ،ب سخری گرفس است .دیده می شود ک « مر(وم» داکسرفیض
آوان سوریسم وزمین ههی فکری وسیهسی آن راندانسس وب مین سب (هدث هرات
ک درجریهن س ههرات شففع ای ههدرروزبرگزاری یهد بود از" سففوم قر " ک
درجریهن برخوردههی فیزیکی شففففففع ای ههبها ضففففففه وهواداران جنهه «خ ق»
از(ز رویزیونیسفففففت « دموکراسیک خ ق» بوقوب ویوسفففففس ومنجرب قسل یکی
ازا ضففففففففففهی آن شففففففففففد را یفففک مفففل آوانسوریسفففففففسی نوفففذیرفسففف وچنین می
نویسد«":اگر(هدث هرات را بمثهب یکی از الیم آوانسوریسم بوذیریمک»؛در(هلیک
(هدث هرات یک اقدام آوانسریسففففسی بود ک اگرقسل آن فرد «خ قی» خواسففففس ویه
نخواسففس واقعهتسوسففط شففع ای ههی هرات صففورت گرفس بهشففد،مسففرولیت اش
بدوش آن هسفففففت .آوانسوریسفففففم ب ل(ه لغوی مهجراجوری ،سمهیل ب اخذ سصفففففمیم
نهگ هنی وبدون اندیش معنهمی دهد.وب ل(ه سیهسی مدسه ت«روشن کران» دارای
س کرواندیشففففف خرده بور واری درجریهن مبهرزه سفففففیهسفففففی ویهمبهرزه ن همی ب
اقدامهت مهجراجویهن مسوسففل می شففوند.مسوسفف هن ک درجریهن دموکراسیک نوین
دروال یهت مخس ف کشفففففففورازجم دروال یت هرات درک نهرده هه وصففففففففد هه سن
ازروشفففففففن کران انقالبی ومسرقی وآزادی خواه سعففدادی ازقمففهش «مکس ف خوان
وفهکولس خوان» به س کرخرده بور واری ورو(ی لومونیزم وجود داشفففففففسند ک
برخی ازآن ه درجریهن س ههرات هه به خود" خردم ،ونج بوک وغیره وسفففففففهیل
("...مل می کردند( .مل این گون وسففففهیل سوسففففط این قمهش نهصففففردرجریهن
س ههرات ههی شففففففع ای ه خهصففففففسه دروالیت هرات برای چی بود؟ اینک این ه"
وسفففهیل دفه ی" بودند ویه "س هجمی" ،بهید (هم ین این وسفففهیل وهسفففخ بدهند .همین
نهصففر ضففوگروه ههی اوورسونیسففسی ورویزیونیسففسی ازجم «سففهزمهن رههری
افغهنسففسهن» «،سففهزمهن انقالبی افغهنسففسهن»«،سففهمه -ادام دهندگهن» و نهصففری
از«سفففهوو» ک طی چند سفففهل اخیرخصفففومت نی خودرا به" مهروریسفففم" ا الم
کرده و ی فعهلین جنبش انقالبی ورولسری م -ل -م)کشفففورسوطر کرده وف(هشفففی
می کنند ،ازهمین جم نهصرهسسند.
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داکسرفیض ج ت سوجی ن روموضففففع ان(رافی اش درقبهل "(هدث سففففوم قر
هرات" دراینجه چند مسففففففر ازجم «زدوخوردههی مسعددشففففففع ای ههبهوولی ،
بهرویزیونیسفففففس هی «خ قی»ورچمی وبهاخوانی هه"رامطره کرده ورهبری" ج
م"راموردسو ل قرارمی دهد .در(هلیک درمورد برخوردههی شع ای ههبهوولی
درجریهن س ههرات ههمسر آشکهراست ک وولی دولت همیش دربرابرویشرفت
جریففهن س ففههرات هففهی مربوط ب ف جریففهن دموکراسیففک نوین درم(الت مخس ف
ش رههموانع ایجهدمی کرد و س ههرات کننده ههسعی میکردند سه به فشهربهزوموانع
وولی درمسیرویشرفت س ههرات را برطرف کنند؛ درآن صورت نیروی وولی
شفففففدت مل نشفففففهن داده وس ههرکننده هه را مورد لت وکو قرارمی داد.وولی
گههی چنهن و(شفففت می کردک س ههرکننده هه چهره ای جزمقهومت دسفففس جمعی
دربرابر(مالت و(شففیهن وولی را نداشففسند .درغیراین صففورت هم شففههد بودند
ک سقریبه ت درهی موردی جریهن س ههرات ههی مربوط ب جریهن دموکراسیک
نوین ،به وولی مو ف ک بقول دولت ههراتبرای «( امنیت» (ضففورداشففت
 ،ب زد وخورد نورداخس اسففففت سقریبه ت درهم موارد مقهومت بمن وردفهب ازخود
ودفع (م وولی بود.درموردبرخوردبهرویزیونیسفففس هی«خ قی» ورچمی من(یث
یک جریهن ضفففدانقالبی وضفففدمردمی وازدشفففمنهن قسفففم خورده" ج م" وجریهن
دموکراسیففک نوین؛ آن ففه بودنففدکف بففهموقعیففت سفففففففسون ونجمی آن ففهدردرون دولفت
و(مهیت ن هن وآشففکهرنیروی وولی دولت ازآن ه ،زد وخوردههی راب منسففوبین
جریهن دموکراسیک نوین س(میل میکردند ک دراکثرمواردخهصفففففسه ت دروالیت کهبل
این سوطر گری هازجهن بهندههی رویزیونیسفففففففسی «خ قی» ورچمی هه وگروه
ارسجه ی « اخوان المس مین» سوسط رهبری" ج م" و" ج د ن" به سدبیرسیهسی
خنثی میشد .امه(هدث  25جوزاسهل  )1350خورشیدی درص(ن ووهنسون کهبل
و(م ارسجهب سفففففیهه ب جریهن میسنگ منسفففففوبین جریهن دموکراسیک نوین ب(ث
دی ری است( .م قهسالن ازجهن ارسجهب سیهه مذهبی ی جریهن دموکراسیک
نوین وقسل رفیق سففففففیدال سففففففخندان سوسففففففط گ الدین جنهیسکهرومزدورارسجهب
واموریهلیسففم بطوروالن شففده وسدارک دیده سوسففط " سففهزمهن جوانهن مس ف مهن" و"
(ضففرس هی ق ع جواد" وب (مهیت ن هم سف طنت ههرشففهه صففورت گرفت .این ه
قصفففدداشفففسند سه ی هن جنبش انقالبی ورولسری کشفففوررا ک داشفففت هرروزهرچ
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گ سسرده سردربین سوده ههی خ ق وروشن کران مردمی رسوح می کرد ،سرکو
وق ع وقمع کنند .لیکن اندیش سیهسی انقالبی مردمی و قل س یم (کم می کرد ک
رهبری " ج م" و" ج د ن" به سدبیردرسفففت و هقبت اندیشفففی سفففیهسفففی یعنی به
دایرنکردن میسنگ درص(ن ووهنسون کهبل درهمهن روز،می شدسه(د زیهدی ازآن
سوطر جنهیسکهران ج وگیری کرد .ان(راف مهجراجویهن برای سشک هوجریهن هی
انقالبی ورولسری سففففخت زیهن بهربوده وگههی هم صففففدمهت جبران نهوذیری برای
جنبش انقالبی ببهرمی آورد .ب موضفففففففوب (هدث  25جوزا سففففففففهل )1350
دربخش ن م) این س س نو شس هه ب س صیل ورداخس شده ودراینجه ازسکرارآن
صرف ن رمی کنم.
داکففسففرفففیففض درصفففففففف فف(ففففهت  54و ) 55ایففن سففففففففنففففداوففورسففونففیسففففففففسففی چففنفیفن
مینویسففففففففففد":رهبری"و ازآنکفففف بففففه طمطراق م -ل -ا رابفففف انقالبیون می
شفففففنهسفففففهندج ت (م ضفففففدکمونیسفففففسی ونه(ق خودرا این چنین مسوج مبهرزان
سفففففففهررکشفففففففورهه می نمهید ":امروزریزه خواران خوان سروسسفففففففکیسفففففففم درچند
کشفففففورمعین بهگردان هی ویشفففففآهنگ وانقالبی طبق کهرگرب دشفففففمنی برخهسفففففس
وازسروریسفففففففم ب ره برداری ازلومون هی فهقد ایدرولو یک ب(یث مواد سفففففففوخت
مهشفففففین انقال ازن ع کهروسب یغ سفففففیهسفففففی درمیهن سوده هه ازرسفففففهلت اراده ای
ویشفآهن هن سفخن می زنند واین سفخن هه درکشفورمه نیزبی انعکه نمی مهند....
همففهن ونفف کفف نمی سوان ازورود کففهالهففهی سجففهرسی وانواب گونففهگون کففهالهففه
ازکشفففففففورههی دی رج وگیری بعمل آورد ،ب مهن ن(ونمی سوان ازورود کهالههی
فکری زیهن آورواندیش ههی زهرآگین ضدانقالبی ج وگرفت".
داکسرفیض چنین ادامففف می دهفففد" :رهبران" خفففهین این "ریزه خواران خوان
سروسسففکیسففم" ک "لومون هی فهقد ایدرولو یک کیهنند؟ این کشففورههی معین کدام ه
اند؟ البس می دانیم ک درکشففففففورههی مثل ایران ،سرکی  ،چندین کشففففففورامریکهی
السین ودرجنبش ف هی انقالبی خ ق ر سه(دی گرایش ف هی بدورازاندیش ف مهروسسف
دون وجوددا شس وگروه ههی به خط م شی هی نهدر ست درویکهراند ک موجبهت آن
را وامل خه س شکیل می دهدک فعالت جهی ب(ثش نی ست؛ ولی سخن اینجهست
ک بن رمه مبهرزان مذکوردرمجموب ضففداموریهلیسففم وسففیهسففس هی سففهزشففکهران
بوده وسمبول سهبنهک رزمجوری وازوه ننشسسن خ ق خویش هسسند .چ بسیهردیده
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شفففده ک این مبهرزان دلیردرجریهن نبرد به دشفففمنهن بمواضفففع ونقهط ن رصففف(یی
ومهرکسفففیسفففسی لنینیسفففسی دسفففت یهفس وراه شفففهن را به ویروزی هی وسفففیعسری می
ویمهیند .براین رزمندگهن ب سففهدگی برچس ف " ریزه خواران خوان سروسسففکیسففم"
و" سروریسفففففففت" وغیره را زدن سن ه ازوجدان سیره شفففففففمه" رهبران" برمی آید.
ممکن است انقالبیون مهرکسیست لنینیست هه (ق داشس بهشند ب مبهرزه ای آنهن
برخورد انسقهدی به صفففففمیمیت رفیقهن نمهیند ک بطور(سم نسیج اش هم سفففففودمند
خواهد بود .امه چند سن اوورسونیسفففففت ،خهین ب انقال به آن گذشفففففس ورو(ی ای
مع وم ال(هل ازقمهش شمه" رهبران" را ب این مسر چ کهر؟ بین شمه"رهبران"
بور وا وآن افراد فه صففففففف ای بسفففففففیهرموجوداسفففففففت .اگرب رض زمین " ورود
کهالههی" آن مبهرزان درکشورمه م(یه درست آن  -م یه  -است)هم بهشد ،شمه"
رهبران" وسمففهمی دنبففهل ف روان سففهن (سی رفیففت " خریففد" آن کففهالهففه را هم
ندارید".
دراینجه وقسی رهبری" ج م" گروه ههی سروسسفففکیسفففسی درکشفففورههی مخس ف
ج هن را مورد انسقهد قرارمی دهد ک به ا(زا کمونیسفففت انقالبی خصفففومت می
ورزنفففد ؛ داکسرفیض بفففدففففهب ازهموفففهلففف هفففهیش دراین کشفففففففورهفففهبرخفففهسفففففففسففف
وآن هرا«رزمندگهن ضفففففففداموریهلیسفففففففت» و«سفففففففمبول سهبنهک رزمجوری»نهمیده
وخهینهن انسقهد رهبری انقالبی" ج م" ازسروسسکیست ههرا«(م ضدکمونیسسی
ونه(ق» می خواند.اینک داکسرفیض ازسروسسفففففففکیسفففففففس ه دفهب می نمهید؛ب ل(ه
ایدرولو یک -سیهسی ودیهلکسیک مهسریهلیسسی مق اوورسونیسم ورویزیونی سم وی
راآشفففففففکهرمیسفففففففهزد .ب ان(راف اوورسونیسفففففففسی دی رداکسرفیض سوج کنید ک
می وید":این مبهرزان دلیردرجریهن نبرد به دشفففمنهن بمواضفففع ونقهط ن رصففف(یی
ومففففهرکسفففففففففیسفففففففففسففی -لففنففیففنففیسفففففففففسففی دسففففففففففت مففی یففففهبففنففففد".اوالت :ایففنففکفففف
سروسسفففکیسفففس هوسفففهیراوورسونیسفففس ه ورویزیونیسفففس ه به همهن اندیشففف بور واری
وضففدانقالبی شففهن ،مبهرزات طبق کهرگروسففهیرز(مسکشففهن راازمسففیراص ف ی آن
من(رف سففهخس وب شففکسففت می کشففهنند.ثهنیهت :مبهرزه ی دشففمنهن طبقهسی طبق
کهرگر ارسجهب فرودال کمورادوری واموریهلیسفففففم) این فقط کمونیسفففففس هی انقالبی
هسففسند ک به سب یغ وسرویج اندیشف ههی انقالبی ورولسری دربین طبق کهرگرسففطی
آگههی انقالبی آن هراارسقه می دهند .بعبهرت دی رروشن کران به نقهط ن رص(یی
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واصففولی انقالبی مهرکسففیسففسی-لنینیسففسی-مهروریسففسی)می سوانند درکهرزارمبهرزه
طبقهسی،مبهرزات طبق کهرگروسفففهیرز(مسکشفففهن را رهبری کنند .در(هلیک خود
این ا(زا درگمراهی قراردارند؛ چ ون ممکن اسفففففففت ک بسوانند مبهرزه سوده
ههی خ ق را درمسففیرانقالبی رهبری کنند؟ لنین می گوید ":نقش مبارزپیبترورا
تنها حزبی می تواند بازی کند که ت وری پیبتترور برآن بابتتد".وداکسرفیض این
گمراهی ا(زا سروسسفففکیسفففسی وسفففهیرا(زا اوورسونیسفففسی ورویزیونیسفففسی را"
بدرج فضفففففففی ت ارسقه می دهد".سجهر جنبش کمونیسفففففففسی بین الم ی طی بیش
ازیک ونیم قرن نشففففهن داده اسففففت ک هی گروه اوورسونیسففففسی ورویزیونیسففففسی
درمیدان نبرد طبقهسی سوده ههی خ ق (سی در هلیسرین سفففففففطی مبهرزه آن ه یعنی
مبهرزه مسففففففف (هن ن اینک ویروزی نصفففففففی سوده ههی خ ق نشفففففففده ک مبهرزه
آن هراب شففففکسففففت کشففففهنده اند.لنین درمورد مشففففهب ی ب رویزیونیسففففس هچنین می
گوید ..." :رگاه نین رابطه ای قایل بتتتتتتتویمن آنوقت بنظرمی آید که معرفت
ستتتوستتتیالیستتتتی نتیجه ناگزیرومستتتتقیم مبارزه ای طبقاتی پرولتاریا استتتت .حال
آنکه این بهی وجه صحیج نیست".
درمورد اینک داکسرفیض ویهرانش رفیق اکرم یهری ورفیق داکسرصففففففهدق یهری
را خهینهن ورذیالن « دارای وجدا ن سیره ورو(ی مع وم ال(هل ،اوورسونیسفففففففت
وخهین ب انقال » خوانده ومی ویند " :شففمه "رهبران" را ب این مسففر چ کهر؟
" این یک ج ت قضففی اسففت وازاین رویزیونیسففس هی ضففدانقالبی و مرسد جزاین
نمی شفففففففود انس هرداشفففففففت ک ی کمونیسفففففففس هی انقالبی ب ویند؛ لیکن ج ت
دی رقضففی اینسففت ک داکسرفیض ویهران وی دراین زمین چ ون می اندیشففند.ب
این مط از« سففففففففهز مهن ر ههری اف غهنسففففففف سهن» سو ج کن ید ک در بهره دو لت
رویزیونیسففسی وضففدانقالبی چین چ ن رداشففس وچ ون منجال رویزیونیسففم«
س ج هنی» شهن را آشکهرمی سهزند ":مهچین را چ ون می شنهسیم؟ جم وری
سوده ای چین یک کشففورسففوسففیهلیسففسی مربوط ب ج هن سففوم اسففت؛ زیرا ازل(ه
سففیهسففی واقسصففهدی درصففف کشففورههی ج هن سففوم قراردارد ،...ه مونیسففت،
سجهوزگر ،مداخ جووجنگ افروزنیست ،دروی برانداخسن اسسقالل( ،ق (هکمیت
م ی وسمهمیت ارضفففی سفففهیرکشفففورهه نمی بهشفففد ،سفففیهسفففت ج هنی اش وشفففسیبهنی
ازمبهرزات خ ق ه وبخصو جنبش هی آزادیبخش م ی ومبهرزه ی دوابرقدرت
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می بهشففد.درمقهبل کشففورمه نیزبطورمشففخ وشففسیبهن (ق سعیین سففرنوشففت م ی
ومخهلف هرگون مداخ وسجهوزاسففففت .درداخل چین سففففسمکش سرین طبق  ،طبق
کهرگرقدرت را بدسفففففففت دارد ،اینسفففففففت شفففففففهخ مه ازجم وری سوده ای چین.
رویزیونیسففففففس هی « سففففففهزمهن رههری افغهنسففففففسهن» چنین ادام می دهند ":آنچ
درچین می گذرد مربوط ب (ز ،دولت ومردم چین اسففففففت .ف م جریهنهت درون
(ز ورولسهریهی چین برای مه مشفففففففکل اسفففففففت؛ زیرامه درآنجه قرارنداریم ون
س(قیق مداوم آن و ی ای مه را سشفففففففکیل می دهد ودرغیرآن مجبوریم جریهنهت
داخل ا(زا انقالبی بیشففمهری را درج هن سعقی کنیم ک این ن ممکن ون الزم
است."...
درمورداینک داکسرفیض خطه ب رهبری" ج م" می گوید " :شفففففففمه (سی
رفیت خرید آن کهالهه بخوان اندی ش ههی سروس سکی سسی ویه دی رانواب اندی ش
ههی اوورسونیسفففففسی ورویزیونیسفففففسی -سوضفففففیی بین هاللین ازمن اسفففففت) را هم
ندارید" .اوسصفففففهدفه ت همین را درسفففففت می گوید؛ زیرا کمونیسفففففس هی انقالبی فقط
طهل اندیش ههی انقالبی ورولسری م -ل -م) بوده وازسجهر انقالبی کمونیسس ه
وورولسهریهی انقالبی کشورههی دی ردر رص ههی سروری ووراسیک می آموزند
وهمزمهن به ویشفففبردمبهرزه ی ارسجهب فرودال کمورادوری واموریهلیسفففم مبهرزه
ایدرولو یک -سفففففففیهسفففففففی انقالبی را ی انواب واشفففففففکهل خطوط واندیشففففففف ههی
اوورسونیسسی ورویزیونیسسی درسطی جنبش کمونیسسی کشورههی شهن ادام داده
وازن وذ ورسفففوح آن هج وگیری می کنند .وهمچنین مبهرزه ایدرولو یک-سفففیهسفففی
انقالبی ی اوورسونیسم ورویزیونیسم رادرسطی ج هن ازو هیف کمونیسسی شهن
می شفمهرند.فقط این رویزیونیسفس هی مرسد وضفدانقالبی مهنندداکسرفیض ویهرانش
هسفففسندک بدفهب ازسروسسفففکیسفففم ودی رانواب اوورسونیسفففم ورویزیونیسفففم درسفففطی
ج هن برخهسس ومب غ ومروج اندیش ههی ضدانقالبی درکشورههی خود هسسند.
یکی ازسرفندههی انواب اوورسونیسفففففس ه ورویزیونیسفففففس ه اینسفففففت ک همقمهشفففففهن
وهمکیشففففففهن خود را درهم کشففففففورهه بهسففففففسهیشفففففف هی اغراق آمیزومضفففففف(ک
وبهبکهربردن ک مهت وجمالت ب ههر«مسرقی وآزادی خواههن » برای سوده ههی
خ ق و«رو شن کران» نهآگهه ک شورههی شهن معرفی کرده وآن هرادربهره مههیت
خط ایدرولو یک -سیهسی ان(رافی وا مهل ضدانقالبی آن ه اغ هل واغوا می کنند.
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ب این چند مورد سوج کنید ک هموهل ههی داکسرفیض اولین مب غ ومروج سروری
رویزیونیسففسی وضففدانقالبی«س ف ج هن» درافغهنسففسهن را به چنین اوصففهف کذاری
ومض(ک مورد سسهیش قرارمی دهند. .رهه -می گوید :رفیق " ا(مد" برب ندای
سهریخ ،رفیق ا(مد سروسنهورگ سسهن آزادی ،ق رمهنی بود بی بدیل ،سسهره ای بود
درخشنده وغرو نهوذیردرافق کمونیسم".
داکسرفیض درص (  )55این سنداوورسونیسسی می نویسد":درجهیی ازمقهل طبع
ادیبهن نویسنده ش س وهمهن کسهنی ک دریک ه س قبل به ک مهت" سروری ست""،
آوان هردیست" "،رفورمیست"وغیره زیر(مالت خشن واقع شده بودند،این چنین
مورددلجوری ومالط ت رهبروارقرارگرفس اند ":روشففففن کران ویشففففسهزهرات این
سج ی گهه سفففففففنن گرامی انقالبی درفروزان ن داشفففففففسن شفففففففع ای ویکهرجوری
ورزمندگی همواره ن ش برجسس ودرخشهنی داشس وراه ویمهیهن راه شع آنهن را
همیشففففف همرزم هن فداکهروصفففففمیمی وراسفففففسین خویش دانسفففففس  ،نبهید خهطره ای
ورفروغ نبردههی را ک دوش بدوش هم انجهم داده ایم بدست فراموشی بسوهریم".
 ....ولی راجع ب خهطره ای روزههی" همدوش" بودن به شفففففففمه بهید گ ت ک
ازن رمه نزدهررفیق انقالبی وآگهه ،خهطرات دوران ب اصففففففطاله" شففففففع ای"
بودن خهطره ههریسفففت من ی غیرانقالبی و برت ان یزوب ر(هل چیزی نیسفففت ک
ب آن بهلید وبرح کشید."....
ج م" از"(فففهدثففف هرات" کففف
برخالف اد فففهی داکسرفیض؛ انسقفففهد رهبری"
درجریهن س ههرات بوقوب ویوسفففففففس بود ونکوهش هم ین آن ک رهبری آن ه را
گیهههن سففففففمی گ س اسففففففت؛ ب یچوج ب م وم مس م سففففففهخسن هم فعهلین جریهن
دموکراسیک نوین دروالیت هرات ب چنین ان(رافهسی نبوده اسففت .بدون شففک ک
درکنهرده هه سن ازروشن کران مسرقی مردمی وآزادی خواه درجریهن دموکراسیک
نوین درهرات  ،سعدادی از نهصففففففر« مکس وفهکولس خوانده» بهاندیشفففففف ههی
ان(رافی آوانسوریسسی نیزدرآن (ضورداشسند .چ ون ممکن است ک رفیق اکرم
یهری ورفیق داکسر صهدق یهری این مو ضوب را درن رنداشس وبدون س ریق هم
روشفففففففن کران فعفففهل درجریفففهن دموکراسیفففک نوین درهرات را مس م بففف چنین
ان(رافهسی کرده بهشففند؟ک لیکن داکسرفیض ک طی چندین سففهل به این جنبش همراه
بوده ویکی ازبهصففففففطاله «رهبران» آن بوده اسففففففت،درآن زمهن ک این جنبش
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انقالبی ومسرقی دراوج شففف رت بودودربین روشفففن کران مردمی وسوده ههی خ ق
ز(مسکش ازا سبففهرقففهبففل مال( ف برخورداربود ،داکسرفیض ویففهرانش ازاینک ف
ضفففففففویففت آن را داشفففففففسنففد«فخرمی فروخسنففد»؛ ولی بعففدازآن ک ف داکسرفیض
ودی رهموففهلف هف هیش بففه ان(راف اوورسونیسفففففففسی این جنبش انقالبی را ازدرون
سخری کرده وب فرووهشففففی کشففففهندند ،به چنین موقف خهینهن وضففففدانقالبی ازآن
یهدمی کنند .بقول مهرک "مرتجعین بیبتترم اند"ونمی شففودازاین رویزیونیسففس هی
مرسد غیرازاین انس هرداشت.
رهبری«گروه انقالبی خ ق هی افغهنسففففسهن» درصفففف (  )56چنین ا هرن رمی
نمهید ":مهطرفدارجدی مبهرزه ایدرولو یک وسففففیهسففففی مثبت واصففففولی دردرون
نیروههی جنبش کهرگری ج ت رفع کمبودهه ونواق کهروایجهد و(دت م(کم
واصولی مهرکسیست لنینیسس ه هسسیم."....
به آنک داکسرفیض مزوران از" ایجهد و(دت م(کم واصففففففولی مهرکسففففففیسففففففت
لنینیسفففس ه" صففف(بت دارد؛ لیکن درموضفففوب و(دت بین بخشففف هی مخس ف جنبش
کمونیسفففففسی روی مسفففففر "رفع کمبودهه ونواق " سهکید میکند .در(هلیک به(ل
اخسالفهت ایدرولو یک – سففففیهسففففی درورسوسروری هواصففففول م انقال ورولسری
اسففففففففت ک و (دت اصفففففففو لی بین کمونیسفففففففس هی انقالبی ن رویزیونیسفففففففس هی
مهنندداکسرفیض وویروانش)امکهن وذیرمی گردد .بعبهرت دی ردرمسففففففر و(دت،
(ل اخسالفهت ایدرولو یک-سففیهسففی وخط کشففی اصففولی برمبنهی م -ل -م)مسففر
اص ی را سشکیل داده و"رفع کمبودهه ونواق " براسه آن صورت می گیرد.
بین ا ضفففففهی مسشفففففک یک (ز کمونیسفففففت انقالبی ،و(دت برمبنهی اصفففففل"
مبهرزه -و(دت -مبهرزه" امکهن وذیرمی گردد .البس و(دت در(ز کمونیسفففففففت
امرمط قی نیسففففت؛زیرا هرل( وهرسففففه ت امکهن سففففرب ند کردن اندیشفففف ههی
غیرورولسری اوورسونیسففسی ورویزیونیسففسی درسففهزمهن ویه(ز انقالبی ورولسری
و بروزاخسالف و سضففففففهد بین ا ضففففففهی آن وجود دارد ک (ل آن ازطریق سداوم
مبهرزه "بین دوخط"صفففففففورت گرفس وازاین طریق اسفففففففت ک و(دت در(ز
کمونیست انقالبی برقرارمی گردد.
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درسفففند دی ری از« سفففهزمهن رههی افغهنسفففسهن» داکسرفیض ویهران وی دربهره
و(دت بین بخشفففففف هی مخس ف جنبش کمونیسففففففسی چنین ن ردارند ":درامرو(دت
وهمکهری بین جنبش انقالبی ورولسری مهبه درن رداشففت ومرا هت اکید ،اصففول
ذیل را بنیهدی می دانیم:
 -1اکثرات رسففم براین بوده ک بی اندازه بروجوه افسراق بین خود میخکو شففویم .امه
صفف(یی ومنطقی اینسففت ک بروجوه اشففسراک خودن ربیهف نیم وبه سکی روی آن ه
بر(ل بسیهری ازاخسالفهت یه (سی ب(ث کهفی روی آن ه ،می سوان بزمهن وشرایط
دی ری موکول کرد .فراموش نکنیم ک ب (ث برسفففففففر وهره ای ازمسففففففففه یل مثالت
برخورد ب گذشففس وسشففخی اشففسبهههت می سواند (سی مهه هه بطول انجهمد بدون
اینک ب نسیج مثبت دسففت یهبیم .صفف(ت یهسففقم بعضففی ازن رات ومواضففع مهرا
وراسیک آینده ثهبت خواهد کرد ون هرگزص(بس هی طوالنی زیرسق ی.
 -2مسففففهیل صففففرف بغرنج سروریک هم ومسففففهیل مربوط ب کشففففورههی دی ررا نبهید
مبنهی س ههم وارسبهط ب یریم .بهید روی مسفر (یهسی ای ک معسقدیم ومشفخصفه ت ب
انقال کشففففورمه ارسبهط می گیرد وجنب م ی دارد ان شففففت گذارد؛ بخصففففو
دراوضفففففففهب کنونی بجهی ورداخسن ب دشفففففففمنهن خونی بالفصفففففففل مردم وجنبش
مهدرصففورسیک جمعی خودرا سففرگرم" (مالت واس همهت زدن هی مبسذل بدی ران
وافشففهی مسففهیل ب هر(هل وابسففس ب جنبش انقالی ورولسری بسففهزند؛ این اگراز
سفففربی معرفسی ون می نبهشفففد جزخیهنت نهمی نخواهد داشفففت .دشفففمنهن را ب ی
نوان نبهید صه( اطال هت ازدرون جنبش انقالبی ورولسری سهخت".
دروراگراف فوق دیده می شفففففففود ک اوالت:برای داکسرفیض ویهران اودرمسفففففففر
و(ففدت مشفففففففخ کردن نقففهط ن رسوافق واخسالف بین گروه هففهدرمسفففففففففهیففل
ایدرولو یک-سفففیهسفففی م م نبوده وفقط بهاسکه ب نقهط ن رمشفففسرک بین خودشفففهن
میسوانند ب و(دت برسفففففففند .وم(ول کردن (ل اخسالفهت ب آینده نیزیک سرفند
اوورسونیسفففسی اسفففت ج ت اغوای روشففف کران نهآگهه دنبهل روان شفففهن .ثهنیهت:می
گویند ک ازبرخورد ب ان(رافهت گونهگون اوورسونیسففسی گذشففس بخش ف هی مخس ف
صففرف ن رشففود؛ زیرا نسیج مثبت هم ندارد .این مط بوضففوه نشففهن می دهد
کففف هرگروه بفففه هرگفففذشفففففففسففف ان(رافی اوورسونیسفففففففسی ورویزریونیسفففففففسی می
سواندبراسففففففه " نقهط ن رمشففففففسرک شففففففهن"ب و(دت برسففففففند .ثهلثهت :داکسرفیض
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می ویففد:مففهب ف ان(رافففهت رویزیونیسفففففففسی ا(زا کشفففففففورهففهی دی رکففهرنففداریم؛
این ه« مسففففففهیل صففففففرف بغرنج هم سروریک هسففففففسند» ومربوط ب کشففففففورههی
دی ربوده و ب مهربطی ندار ند .این ن ربوضفففففففوه ن مهین رکمونیسفففففففم دروغین
داکسرفیض ویهران وی می بهشفففففففد.ازج ت دی راین آقهیهن جنب بین الم ی بودن
کمونیسفففففم وجنبش کمونیسفففففسی را انکهرکرده وآن را« جنبش م ی» می داند ک
مربوط ب کشورههی جداگهن است .رابعهت :داکسرفیض افشهی مههیت ضدانقالبی
انواب رویزیونیسففم واشففکهل اوورسونیسففم درسففطی ج هن ازجهن بخشف هی مخس ف
جنبش کمونیسففسی م -ل -م) را«(م وس مت زدن هی مبسذل بدی ران» خوانده
وآن را"خیهنت دانسفففففففس " ومی گوید ک مسفففففففهیل درونی جنبش انقالبی ورولسری
رانبهید برای دشفففمنهن افشفففه نمود .این ن رات داکسرفیض دربهره مسفففر "و(دت"
بین سشک هی اوورسونیسسی ورویزیونیسسی است وربطی ب معیهرههی و(دت بین
گروه هففهی مخس ف کمونیسفففففففففت انقالبی نففدارد ومورد دی ری ازمففههیففت خط
ایدرولو یک سففففیهسففففی « سففففهزمهن رههری افغهنسففففسهن» را بنمهیش می گذارد ک
درمنجال رویزیونیسم« س ج هنی»غرق شده است.
سفففففففند« بهطرداوورسونیسفففففففم درراه انقال سفففففففرح ب ویش رویم» بیهن رن رات
وموا ضع اوورسونیسسی داکسرفیض ویهران اواست ک به سشکیل « سهزمهن رههری
افغهنسففسهن» هرچ میق سردرمنجال رویزیونیسففم« سفف ج هنی» سففقوط کرده
وبنوبفف اش سففففففف م ین سرین خیففهنففت را بفف جنبش انقالبی ورولسری م -ل -م)
ومبهرزات خ ق افغهنسففففففسهن وارد کرده اند.ازمیراث داران خط رویزیونیسففففففسی
داکسرفیض ازجم « سففففهزمهن انقالبی افغهنسففففسهن» ک مد ی اسففففت بنهبردالی ی
از« سفففففهزمهن رههری افغهنسفففففسهن» بهصفففففطاله انشفففففعه کرده اسفففففت .لیکن به
درن رداشفففففت مسن این سفففففند اوورسونیسفففففسی مربوط ب « گروه انقالبی خ ق هی
افغهنسفففسهن» واسفففنهد مربوط ب «سفففهزمهن رههری افغهنسفففسهن» ازجم «مشفففعل
رههری» ک موردنقد وبررسفففففففی قرارداده ام؛«سفففففففهزمهن انقالبی افغهنسفففففففسهن»
در(قیقت همهن ادام منجال اوورسونیسففم ورویزیونیسففم « گروه انقالبی خ ق هی
افغهنسففففسهن» و«سففففهزمهن رههری افغهنسففففسهن» اسففففت.چنهنچ «سففففهزمهن انقالبی
افغهنسففففففسهن» مد ی اسففففففت ک بیشففففففسرازدی ران ب " میراث داکسرفیض ومینه"
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وفهداربوده وادام دهنده راه آن ه می بهشففد .ب این موارد ازالطهیالت «سففهزمهن
انقالبی افغهنسسهن» سوج کنید:
«جنبش انقالبی افغهنسففففسهن ویشففففوای بزرگی داکسرفیض) را ازدسففففت داد  -رفیق
فیض ا(مد ک زندگی وربهرش را وقف ز(مسکشفففففففهن وسعهلی جنبش نموده بود -
سففففهزمهن انقالبی سع د می نمهید ک ب هی صففففورت برای افراد ویه سشففففکالسی
اجهزه ندهد ک شففففففوکت وا سبهرراه سففففففرح رفیق فیض ا(مد را به اخد مدال هی
اموریهلیسفففففففسی برزمین بزنند .وسع د می نمهید سه اینک بیرق سفففففففرح رفیق ا(مد
ویففهران رفسف اورا بف اهسزازن ففدارنفد وراه آنففهن رادوام دهنفد  -رفیق ا(مففد بففه
آبیهری ن هل انقال به خون خویش ،راه سفففففففرخی ب روشفففففففنی آفسه را برای
رهروانش سرسفففففففیم کرد ک سه فسی ق ههی ویروزی بی رهرونخواهد مهند .این
س شکل رویزیونیسسی دربهره مر(وم " خهنم مینه" یکی دی رازرهبران « سهزمهن
رههری افغهنسفففففسهن» ورهبر« راوا» چنین مدی( سفففففراری می کند ":مینه راهت
مشفففففعل فروزان مبهرزه خ ق-مینه سفففففدرجن ل رزم خ ق بزمین افسهد  -سفففففهزمهن
انقالبی قسفففففم خورده اسفففففت مشفففففع ی را ک مینه افروخس روشفففففن ن میدارد -
سهزمهن انقالبی به ال هم ازخون مینه دراین راه گهم گذاشس است  -سهزمهن انقالبی
بففهوردارد کف راه سفففففففرح مینففه کف بففه قطرات خون اوسرسفففففففیم شففففففففده هرگزبی
رهرونخواهد مهند».
موارد فوق ودی رموارد ازن رات ومواضفففففففع ان(رافی «سففففففففففهزمفففهن انقالبی
افغهنسسهن» ک درکسه ای س(ت نوان" پاسخ به حمالت ردانقالبی وخصمانه
اپورتونیستتتتتهای دون صتتتتفت ستتتتازمان انقالبی افغانستتتتتان"موردنقد وبررسففففی
قرارگرفس اسففت،بوضففوه بیهن رمههیت ایدرولو یک-سففیهسففی رویزیونیسففسی این
سهزمهن است.
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