سي امين سالگرد شهادت

رفيق اکرم یاری
رابه تمام کمونيست ها وخلقهای رزمنده افغانستان وجهان
تسليت می گوئيم!
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سی سال است که رفيق اکرم یاری دربين مانيست .کمونيستهای افغانستان دراین سی
سال جای اورادرعرصه های مبارزه خالي می بينند .رفيق اکرم یاری حامل درفش
مائوئيزم)مائوتسه دون اندیشه درآنزمان(درداخل سازمان جوانان مترقی بود .خطی
انقلبی ایکه درسمت وسودادن جنبش دموکراتيک نوین افغانستان نقش تعين کننده
رابازی کرد .هدف استراتيژیک آنی این خط نيل به دموکراسی نوین وسرنگونی
فئوداليزم ،بورژوازی کمپرادوروسلطه امپریاليزم وسوسيال -امپریاليزم درافغانستان
بود .این خط ساختمان سوسياليزم وسرانجام نيل به کمونيزم ،رابمثابه اهداف آتی
استراتيژیک آن درمد نظرداشت وبه این دليل مبارزات خلق افغانستان رامضمون
ودونمای نوین بخشيد .مبارزاتی که سالها قبل آغازیافته وبه دليل عدم توانائی آن
دراتخاذبينش رهبری کننده واهداف استراتيژیک مبارزه پيوسته باسرش به دیوار
کهن وفرتوت فئوداليزم تصادم کرده بود .مبارزاتی که هيچگاه نتوانسته بود ،
خودراازدایره تنگ سنت های عقب مانده وشعارهای فرسوده ملی گرائی ومذهبی
بيرون بکشد .این مبارزات درآغازدهه چهل شمسی ،تحت رهبری مائوئيست های
افغانستان که رفيق اکرم یاری درپيشاپيش آنهاقرارداشت ،چارچوب عنعنات ملی
گرائی وسنن کهن رادرهم شکسته وراهش رابه سوی پيوستن به جنبش جهانی
طبقه کارگر وخلقهای جهان باز کرد .به این دليل آنهائيکه قادربه گسست ازسنت ها،
شعارهاوارزشهای کهن نيستند ،به تمجيدوتقدیرریاکارانه ازاوپرداخته وباتمام قوا
ميکوشند دست آوردها وتجارب گرانبهای جنبش دموکراتيک نوین)شعله جاوید( در
کام تاریک فراموشی نابودشوند.

رفیق اکرم یاری،مدافع هژمونی طبقه کارگر ،
مسئله ایکه رفيق اکرم یاری رادرپيشاپيش جنبش کمونيستی افغانستان قرارميدهد
پایداری صخره آسای اوبرروی نقش طبقه کارگردرانقلب است .هژمونی طبقه
کارگر،اساسی ترین وعمده ترین مسئله انقلب دموکراتيک نوین وتعين جهت حرکت
جامعه ميباشد .رفيق اکرم یاری چنين استدلل ميکند" :آیارشدسرمایداری به
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این شکل مسخ شده که ناشی ازاوضاع امپریالیستی جهانی است ،واقعا
میتواند برفئودالیزم بطورنهائی وکامل پیروزی یابد؟ وآیاامپریالیزم
قادراست که نطفه خود )سرمایداری(رابه این شکل دراین
کشوربرویاند؟پاسخ به این سوال ازنظرمامطلقا منفی است .اولرشد
ونموی سرمایداری آزاد که نقش ثانوی راایفامینماید،عمل دراوضاع بین
المللی امپریالیستی سرمایداری جهانی محکوم بشکست است ،این خود
تمایلت آزمندانه  ،توسعه طلبی استیلجویی امپریالیزم وخاصتاسوسیال-
امپریالیزم است که مانع اصلی تکامل این طبقه سرمایدارداخلی
بشمارمیرود .ثانیااستحکام ورشدونموی سرمایداری بروکراتیک که
آمیخته باستمگری ها ،نابسامانیها وتبعیض های فئودالی وآلوده
بافسادوامتیازطلبی هاودرعین حال دیکتاتوری فاشیستی ضمیمه جدائی
ناپذیر آنست ویگانه شکلی است که تقریبادرتمام کشورهای تحت سلطه
سرمایداری به آن شکل ظهورنموده است  ،نه آنکه سرمایداری
راواقعادراینکشور هارشد میدهد ،بلکه خودوسیله ای است که اساسا
فئودالیزم رادراین کشورهاتاسرحد ممکن حفظ مینماید ،تابه این شیوه
بازار امپریالیستی جهانی پابرجابماند .بنا آنچه بازارامپریالیزم دراین
مدرنیزاسیون مینامد .این شکل دم بریده
"
میآوردوآنرا
"
کشورهابه ارمغان
سرمایداری است که بیش از آنچه مترقی باشد ،گندیده وفاسد است
اتکادارد )انقلب ومسئله ملی – یادواره
"
وبیشترازآنچه نوباشد ،برکهنه
مختصرقلمی رفیق اکرم یاری .صفحه (21
رفيق اکرم یاری وسایررفقای آن زمان ،برای آنکه باوضاحت بيشترموضع شان را
روشن سازند .سرنوشت رشد بورژوازی راموردپرسش قرارداده ومنظورشان
راباطرح این پرسش مطرح ميسازند که آیادرعصرامپریاليزم امکان ظهوربورژوازی
مستقل ملی ممکن است؛ تابتوان به نابودی فئوداليزم اميدواربود؟ وسپس توضيح
ميدهندکه آزمندی وفسادامپریاليزم وسوسيال -امپریاليزم این امرراناممکن ساخته
است .زیرا بورژوازی وابسته به امپریاليزم رشدونموکرده وبا فئوداليزم ،دستگاه
فسادآلود بروکراتيک وستمگرانه ایراکه برپایه های استثماروستم ایستاده ،بوجود
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آورده است.این امرامکان رشدسرمایه های آزادملی مستقل راناممکن ساخته است.
استنتاجی راکه اوازاین بحث بيرون ميکشد ،اینست که خلق افغانستان مانندتمام
خلقهای کشورهای عقبمانده سه دشمن بزرگ دارندکه عبارتنداز:
امپریاليزم
بقایای فئوداليزم
بورژوازی کمپرادور
به ایندليل بدون برانداختن کامل نظم حاکم برافغانستان که پایه های اصلی
آنرافئوداليزم،بورژوازی کمپراادورتشکيل داده و ازجانب امپریاليزم حمایه ميشود،
رهائی خلق،ناممکن است .چون این وضعيت تنهامخصوص افغانستان نبوده ،بلکه
خلق های تمام ممالک عقب مانده آسيا،افریقاوامریکای لتين تحت این شرایط
بسرميبرند،لهذاآزادی آنهابطورمجموع دربرانداختن این سه دشمن عمده ميباشد .به
اینطریق می بينيم که جنبش شعله جاوید ،برای اولين بارجنبش آزادیخواهی خلق
افغانستان را درتاریخ ،واردمرحله ای ميسازدکه بتمام معنی یک جهش کيفی کامل
وعظيم تاریخی بشمارميرود زیرا:
اول اینکه چنين درک عميقی ازاوضاع افغانستان وجهان فقط با دستيابی بيک سلح
برنده علمی یعنی مارکسيزم – لننيزم – مائویزم)مائوتسه دون اندیشه درآنزمان(
ممکن بود .این درک مستلزم عبورازتمام انواع بينش های مزخرف وخرافه کهن
ميباشد.
 دوم اینکه ،این جنبش بامعيارهای"اخلقی""،مذهبی""،ملی گرائی"و" تبليغسنت های کهن"نمی کوشيد توده هارابه اطراف خودجمع کند،بلکه برای بسيج
ورهبری آنهاپایه های مادی ایراارائه ميکرد که بين خلق افغانستان وخلقهای گيتی
مشترک بود.
سوم اینکه این مبارزه ،جهانی بودومبارزات خلق افغانستان رابخشی ازمبارزاتخلق های جهان ميساخت.
 چهارم  ،ازجائيکه درعصرامپریاليزم هم فئوداليزم وهم بورژوازی اجزای نظامجهانی سرمایداری امپریاليستی اند ،فقط طبقه کارگرميتواندرهبرجنبشهای توده ای
باشد .ازاینجامی بينيم که جنبش شعله جاوید نتنهایک جهش کيفی در تاریخ مبارزات
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خلق افغانستان ميباشد،بلکه برخلف ادعای سبکسرانه برخی ازتسليم طلبان که
جنبش دموکراتيک نوین افغانستان رامحصول تحریکات ذهنی "پکن
ریفيو"ميخوانند،یک درک اساسی ازمناسبات توليدی جهانی سرمایداری امپریاليستی
ميباشد.مخالفت آگاهانه باسياستهای"تقویه اقتصادی سکتوردولتی" " ،راه رشد
غيرسرمایداری"و...سایرسياستهای ضدتوده ای وضدانقلبی خلق وپرچم رابایدازاین
دیدگاه دید.
رفيق اکرم یاری ميگوید ":مسئله رهبری طبقه کارگردرانقلب دموکراتیک
توده ای که همواره اختلف برسرآن مبارزه شدیدوآشتی ناپذیری میان
مارکسیست هاورویزیونیستهادرجنبش بین المللی کمونیستی بوده است،
وخودمرزمیان مارکسیست هاورویزیونیستها بوده است؛ دراوضاع بین
المللی کنونی درکشورما وهمچنین درتمام کشورهای تحت سلطه علوه
براهمیت کلسیک آن ،برای پیروزی واقعی انقلب دموکراتیک توده ای
اهمیت نوینی کسب میکند .چنانچه دیدیم که نفی ویا اغماض)که
درعمل خود به نفی منجر میشود (هژمونی طبقه کارگر وایدئولوژی
مارکسیستی -لنینستی دراین انقلب منجربه تضعیف وحدت جنبش ملی
گردیده ودرحقیقت خودبه دنباله روی سیاست توسعه طلبی امپریالیزم
جهانی وسوسیال-امپریالیزم شوروی می انجامد)همانجا  .صفحه (22
دراینجابرعلوه نقش طبقه کارگردرانقلب دموکراتيک نوین ،بایک درک عميق دیگر
مارکسيستی -لنينيستی -مائوئيستی ازاهميت رهبری طبقه کارگردرجنبش های ملی
درعصرامپریاليزم آشناميشویم .قضيه اینطورطرح ميشودکه":چه طبقه وچه اندیشه
ای بایدخيزش هاوقيامهای مسلحانه ملت هاراعليه ستم امپریاليستی وسوسيال-
امپریاليستی رهبری کند؟" .مثل :پاسخی راکه ساما وسازمان رهائی درسالهای
 58-1357با"اعلم مواضع ساما"و"تاسيس جبهه مبارزین مجاهد"سازمان
رهائی به این سوال دادند،این بودکه باید به دنبال رهبران احزاب اسلمی رفت وشعار
جمهوری اسلمی رابالکرد .مادیدیم که این پاسخ نادرست بود .اماپاسخی راکه رفيق
اکرم یاری به این مسئله ميدهد،خيلی روشن وواضيح است .اوميگوید :که رهبری
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جنبش های ملی و آزادیخواه نيزباید بدست طبقه کارگروجهانبينی پرولتری باشد.او
معتقداست که هم درافغانستان وهم درکشورهای تحت ستم امپریاليستی دیگردنيا،
اگربه رهبری طبقه کارگردرجنبش های ملی به دیده اغماض بنگریم ،آنرانفی کرده
ایم.
فقط بادرک مرحله سوم تکاملی مارکسيزم یعنی مائوئيزم ميتوان به این احکام صریح
وروشن کمونيستی دست یافت .زیرا حتی لنين برای جنبش های آزادیبخش ملی این
شرط رانميگذارد .اما رفيق اکرم یاری که به کنه مطلب پی برده به رهبری طبقه
کارگر بسنده نميکندوپيشترميرودوميگوید" :که نفی ویااغماض)که درعمل
خودبه نفی منجرمیشود(هژمونی طبقه کارگر وایدئولوژی مارکسیستی-
لنینستی دراین انقلب منجربه تضعیف وحدت جنبش ملی گردیده
ودرحقیقت خودبه دنباله روی سیاست توسعه طلبی امپریالیزم جهانی
وسوسیال-امپریالیزم شوروی می انجامد" .دراینجاروی سخن رفيق اکرم یاری
به سوی آن سازمانهایی است که تصورميکنند آزادی ملی افغانستان ،بدون پيششرط
قراردادن رهبری طبقه کارگرقابل ممکن است .اکنون بيشترازسه دهه از این گفتار
ميگذرد ورخدادهای که ازسال 1357شمسی آغازشده وتاکنون ادامه دارند ،نشان
ميدهدکه این احکام با تمام ابعاد آن درست ميباشد .وقتی آدم به دست آوردهای جنگ
مقاومت وفرجام جانفشانی های قهرمانانه مردم افغانستان نظرميکندمی بيندکه
چگونه رهبری طبقه کارگر؛ دراوضاع بین المللی کنونی
درکشورماوهمچنین درتمام کشورهای تحت سلطه علوه براهمیت
کلسیک آن،برای پیروزی واقعی انقلب دموکراتیک توده ای اهمیتبسزائی
دارد .درحال حاضرنيزبسياراندافرادی که به این پندارخام که آزادی افغانستان
ازچنگال امپریاليستهای اشغالگرناتوبدون رهبری طبقه کارگروبطریق اولی بدون
کاردرجهت تاسيس حزب کمویست افغانستان قابل حصول است ،غرق ميباشند.

اکرم یاری درفش مبارزات انقلبیون آینده افغانستان
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چيزیکه رفيق اکرم یاری شهيدرابه درفش مبارزات خلق درآینده مبدل ميسازد ،دفاع
فعال وقاطع اوازمارکسيزم -لنينزم – مائوئيزم)مائوتسه دون اندیشه درآنزمان(
ومنافع طبقه کارگراست .معهذاتازمانی که درافغانستان استثمارگرواستثمار شونده،
ستمگر و ستمکش وجودداشته باشندوداراوناداروجه مشخصه جامعه راتشکيل
بدهند،رفيق اکرم یاری وسایرمائوئيست های انقلبی درفش سرخ مبارزه توده ها
خواهند بود .رفيق اکرم یاری این حقيقت زندگی رادرجامعه ایکه به طبقات تقسيم
شده خيلی خوب درک کرده بود که حيات جاودانی فرددرمنافع طبقه اش نهفته است
ميگفت برای آنکه فردبهترزیست نماید ،بایدازخودبگذرد،
"
وبه این دليل
زیرافقط درپرتو ازخود گذری دربرابرمنافع طبقه است که
نماید )همانجا ،صفحه .(28اوبه
"
اساسافردبهترمیتواندبقای خودراحفظ
این دليل ازطبقه ایکه بدامان آن دیده بدنياگشوده بود ،آگاهانه وبطوربرگشت ناپذیری
بریدوبر آن عليرغم تمام امتيازات آن ،بطوراهانت آميزی پشت پازدوبطبقه ای که
درحال تکامل بود پيوست .طبقه ایکه اجدادش معاشرت باآنهارابا تکبرخاصی
ردوفکرميکردندکه آنها"خلق"شده تااشراف فئودال ،رحانيون وسادات راخدمت
کنند ،پيوست وبه آزادی آنها دل بست وعاشق آن شدوآخرین توانائی اش
رادرفراگرفتن دانش رهائی آنهابخرچ داد ،تااینکه دروجوداین طبقه هم ازنظرعينی
ذوب شدوهم ازنظرذهنی .به این لحاظ توده هااورادوست ميدارند .زیرانام اودررابطه
بارهائی توده ها مطرح ميشودویقيناروزی فراخواهدرسيدکه مليونهادستان
توانمنددرفش رفيق یاری ،درفش سرخ رنگ شعله جاویدرا برفرازهندوکش نصب
کنند،تاآسمان برآن غبطه بخورد.
اگررفيق اکرم یاری درفش سرخ پرولتاریارادرژنده پاره های فرسوده مذهب،
ناسيوناليزم ودموکراسی بورژوائی می پيچانيد تاتوده هاآنرانبينند،امروزبه خاطره
ای دردوردست مبدل شده بود ،نه به ستاره سرخ راهنمادر آسمان مبارزات انقلبی
خلق افغانستان .اگررفيق یاری باوضاحت کامل ازموضع پرولتاریادفاع نميکرد،
کمونيستهاوتوده های آگاه امروزاوراازیادبرده بودند ،زیراقهرمانان واقعی توده ها
فقط آنانی اندکه ازمنافع تاریخی توده هادفاع ميکنند .سرانجام رفيق اکرم یاری وقتی
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برسردوراهی رسيدکه بين کمونيست وانقلبی یاغيرکمونيست وغيرانقلبی بودن
راانتخاب کند ؛ اواولی راانتخاب کرد .زیراميدانست که دراین جاهيچ حدوسطی نمی
تواندوجودداشته باشد.افرادیکه به مبارزه طبقاتی فعال پشت گردانيده وباهرمنطق
طبقاتی بمخالفت برمی خيزند ،درذهن شان ميتوانندحدوسط های ذهنی راطرح
کنندودرموردآن به قاق وباق بنشينند،ولی قاق وباق نميتواندمنطق وجودوهستی
مادی رادرطبيعت تغيردهد .مثبت یامنفی،عمل یاعکس العمل ،پيشرفت یاعقبگرد،
انقلب یاضدانقلب ،کمونيست یاغيرکمونيست...وغيره .بدبختانه دراین منطق که
همانامنطق طبيعت ومنطق وجود است ،درمخفی گاه کمونيست ،اما در ملعام"وطن
پرست خالص" ،درمخفی گاه کمونيست ودرملعام "مسلمان"و...غيره انواع حيله
گری ومکاری وجودندارد.
ضرورنيست آدم نابغه باشدتابداندکه خردساختن کمونيزم تاحدی که درعبای مذهب
وژنده پاره های فرسوده ناسيوناليزم بگنجد،خودیک مبارزه طبقاتی خرده بورژوازی
است .مبارزه ایکه خرده بورژوازی ازآن طریق برای به دست گرفتن رهبری جنبش
انجام ميدهد .رفيق اکرم یاری بااین درک که جامعه طبقاتی یک لحظه هم بدون
مبارزه طبقات نيست،یطورصریح وروشن موضعگيری کرد .اوميدانست که افراد در
انتخاب موضعگيری سياسی شان فقط دوراه دارند":یاراه سرمایداری یاراه پرولتاریا
و دراینجاحدوسطی وجودندارد" .یک گام درجهت مخالفت بامنافع خلق بمعنی یک
جهان موافقت باامپریاليزم وارتجاع ميباشد .مخالفت اصولی باامپریاليزم وارتجاع
مخالفت کامل طبقاتی ازموضع پرولتاریاست .مجازات چنين مخالفتی اگرمرگ نباشد،
بدون شک محروم شدن ازخوان نازونعمت ارتجاع هست.ولی خدمت به ارتجاع ولو
در حد یک گام چاکرانه هم باشد ،نوازش وپاداش درخوری رادرپی دارد .این برخور
داری ازنازونعمت بيشتربخاطراغوای آنهائی اندکه تاهنوزتسليم نشده اند .زیراآنهائی
که تسليم شدند ،دیگر ارزشی ندارند .وبخاطرآن که ،تسليم نشده هارا به زانو در
آورندوبه توده هابگویندکه"ببينيد،اینست رهبران شماکه ماآنهارابه قيمت های خيلی
نازل ميخریم"تسليم شده هارا"وزیر"ميسازند"رئيس"مقررميکنند ،وظيفه مشاورت
فلن وزارت راميدهند...وغيره .درافغانستان کنونی نمونه های متعدد این حقارت
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دردناک رامی بينيم.انسانهائی که یک زمان گلوی شان رابافریاد"مرگ برامپریاليزم"
پاره ميکردند ،امروزحقيرترازیک پرچمی به همان امپریاليزم که اکنون آمده ووطن
شان رانيزاشغال کرده اند،خدمت ميکنند.امپریاليست هاهم آنهارامورد نوازش
قرارداده اند ،زیرادرآنهاآن شرف وعزتی که مبارزه عليه امپریاليزم وارتجاع بوجود
آورده بود ،دیگروجودندارد .آنهامرده اندوفقط ازنظرفيزیکی زنده ميباشندووقتی
ازنفس کشيدن بازماندند ،مانندهزاران هزاردیگری که قبل ازآنها آنجا بوده اند،
بگورستان سپرده ميشوند .نام آنهابعنوان لکه های ننگينی درحاشيه تاریخ خيانت ها
باقی ميمانندوبس.رفيق اکرم یاری که این اصل راعميقا درک کرده بودبمامی آموزد:
" اصل اساسی زندگی یک فرد ظاهراحفظ بقای مادی تادم مرگ پنداشته
میشود ،ولی وضع زندگی ،یعنی اجتماعی بودن آن ،حفظ بقای مادی
فردی رابصورت یک تضاد درمی آورد:ازیکسوبقای مادی اساس زنده
بودن است،ولی ازسوی دیگرخودگذری درمقابل منافع طبقه،
ایجادضروری رشد فردی ونموی تکامل جامعه انسانی است .بقای
فردی عامل سکون وپسیف است وازخودگذری درمقابل منافع طبقه
واکتیف )همانجا(.تاریخ تصدیق ميکند که رفيق اکرم یاری درست
"
عامل متحرک
می گوید .تاستم وستمگردرروی زمين وجوددارد ،نام اسپارتاکوس زنده
خواهدبودوحتی بعدازآنکه بشربکمونيزم هم دست یابد،هزاران کوچه وخيابان،
چهارراهی وپارک درسراسرگيتی نام اسپارتاکوس راحمل خواهندکرد.انسان انقلبی
که به بقای فردی خویش فقط ازلحاظ ادامه مبارزه طبقاتی اهميت ميدهد ،بهيچ
صورتی به عامل پسيف وسکون مبدل نميشود ونمی ميرد.

اکرم یاری کمونیست عیار،
کمونيست ها افراد نترس وعياری هستند.
مائوتسه دون
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امروزبسياراندافرادیکه خودرا"انقلبی"و"مارکسيست– لنينيست – مائوتسه دون
اندیشه" وبرخی ازآنهاحتی خودرا )مائوئيست(ميگویند ،ولی آنهابرای انقلب کردن
کار نميکنند.آنهادرخلوت"مارکسيست" دوآتشه پخته وباتجربه اندوازمارکس
وانگلس،لنين واستالين ومائوتسه دون زیادحرف ميزنندونقل وقول می آورند،
امادربيرون دربين توده هااز"این چيزها" نيستند! برخی ازاین افراددرتبليغات
وصحبت های جمعی"ملی– دموکرات"ميشوند.آنهااینکاررا"تفسيرمارکسيزم
وشعارهای مبارزه براساس شرایط واوضاع عينی"نام کرده وتبليغ برای کمونيزم
وحتی دفاع قاطع وفعال ازآن را"چپ روی"" ،افراطی گری"و"بی ملحظه
کارکردن"ميخوانند.کمونيزم نزداین افراداینست که بایددرخفای پالن ،شتررادزدید!
یعنی دربين مردم وآنجاکه نظرات مختلف به پيکاراساسی برای فتح اذهان
روبروميشوند،نبایدازکمونيزم حرف زدوباید"ملی -دموکرات" شد وجوهراصلی
پرولتری رانبایدظاهرساخت .بایددرلفافه حرف زدوسمبوليک سخن گفت!
این افراد ،کمونيست های پندار خام خودشان هستندوبه این توهم غرقندکه امپریاليزم
وارتجاع ایماواشاره های آنهارانمی دانند.آنهامتوجه نيستندکه پنهانکاری سياستی
است که حزب کمونيست بنابه اقتضای شرایط مبارزه باپوليس اتخاذميکند" .پنهان
کاری" وخودرا"به کوچه حسن چپ زدن" فرق ميکند.
.به هرحال،درمجموع ،این اسلوب،اسلوب کاربورژوازی است نه اسلوب کار
پرولتری .این اسلوب کاردرعمل نظرات بورژوازی راتبليغ ميکندنه نظرات پرولتاریا
را،این اسلوب کار،اسلوب بزدلنه وجبونانه روشنفکربی ایمان بورژوازی است نه
اسلوب کارشجاعانه وصادقانه وانقلبی پرولتری.
اگربه وب سایت هاونشرات مراجعه کنيم دربرخی ازآنهانام افرادی رامی بينيم که
یکروزعده زیادی به آنهابدليل شرکت شان در تظاهرات،یازندانی شدن آنهادرزمان
خلق وپرچم به اتهام شعله ای بودن ،ویااشتراک شان درجنگ مقاومت ضدروسی،
احترام ميکردند .برخی ازاین افرادحتی بنام کمونيست وشعله ای موردحمله
افراددیگرقرارميگيرند .اماوقتی به این آقایان نظر ميکنيم و یاقسمااعمال شان را می
بينيم ودربرخی ازمواردنوشته های آنهارامی خوانيم می بينيم که آنهابه کمونيزم
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چنان برخورد ميکنندکه گویاکمونيزم مرض جزام است وآنهاازآن"به فضل وکرم
خداوندعاری ميباشند" .برخی از آنهانزدیک است سوگندبخورندکه"کمونيست
نيستند"وبناحق این"اتهام"رابرآنهازده اند.همان کاری راکه اکنون یک خلقی
وپرچمی راستگو ميکندواعتراف مينمایدکه کمونيست نبوده ،نيست ونخواهدبود ،این
افرادنيزمی کنند.
اگرچندآنهاراست ميگویندکه کمونيست نيستندوبرای خالی نماندن عریضه شان حرف
های بلندبالزده وجلوه های کمونيستی کرده اند ،ولی مرتجعين به خط بينی کشيدن
آنها ،بسنده نميکنند.آنها منطق لرزان وذهن جبون این افرادرا خوب درک ميکنند و
برحدت وشدت حملت شان برکمونيزم می افزایندوميدانند که این افراد هرگزجرائت
نميکنند به آنها ازموضع کمونيزم دفاع کنند وبه آنها پاسخ بدهند.
دراینجاوظيفه کمونيست های واقعی اینست که درعين اینکه برحملت این مرتجعين
پاسخ دندان شکن بدهندبه این آقایان هم واضيحابگویندکه کمونيزم جلوه گری بازی
باواژه های کمونيستی نيست.کمونيست انقلبی باکرشمه ورمزکارنميکند.رفيق اکرم
" عمده ترین
یاری این مسئله رادریک افق وسيع فلسفی به بحث ميگيرد.اومينویسد
کاردرامرکوشش درراه آزادی انسان دریک جامعه طبقاتی چه شکل
دارد؟ آن شکلی ازکارکه میتواندواقعادرراه آزادی انسان مثمرثمرشود،
کارسیاست انقلبی است،یعنی سیاست انقلبی منافع کل طبقه
میتواندباپیشرفت خودزنجیرهای اسارت انسان راپاره کندوانسان رابسوی
آزادی رهنمون شود .ازاینجاست که سیاست مقدم برهمه چیزمیباشد.
یعنی کمک سیاسی بیغرض ترین کمک است که یک فرد به افراد دیگر
میکند ،ولی چون دریک جامعه طبقاتی هیچ چیزی بی غرض وجود
ندارد ،پس سیاست نیزنمیتواندغرض نداشته باشد .ولی غرض سیاسی
چیست؟غرض سیاسی خودیک تضاد است :از یک جانب غرض
سیاسی تمام اغراض شخصی وهریک ازآنهارادربرمیگیردوازسوی
دیگرغرض سیاسی غرض شخصی راتجلی نمیدهد ،غرض سیاسی یک
تصوراست یک تجریداست واجزای بیشماراغراض شخصی را دربردارد
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ودرعین حال غرض شخصی هیج فردرانشان نمیدهدوبرنمی آورد.
سیاست انقلبی پرولتری درعین حال که نفی اغراض شخصی هرفردی
ازطبقه است ،درعین حال شکل تجریدی ومجموع اغراض کل افرادطبقه
است )همانجا(.
"
رفيق اکرم یاری مانندهرکمونيست بزرگ دیگربرای متوجه ساختن طبقه کارگرهسته
ميکند :غرض سیاسی چیست؟" .یعنی چراباید
"
اصلی مسئله را با این سوال بيان
سياست کرد؟ اوشرح ميدهدکه غرض مانندهمه چيزدیگردرطبيعت،بالذات یک تضاد
است .یعنی این تضاددرشکل خاص آن مجموع اغراض فردی یک فرداست .اغراضی
ازقبيل داشتن خانه ،پوشاک وخوراک ،آزادی سياسی،فرهنگی ورفاه
اجتماعی...وغيره که آن فردتحت شرایط حاکم ازآنهامحروم اند .امااین اغراض به
یک فردویک نفرمحدود نميشوندودریک دایره وسيع تعدادزیادی ازافراد را در بر
ميگيرند .مثل :تحت استثماروستم بودن ،درعين داشتن شکل خاص برای
هرفرددریک طبقه ،بطورعام آن طبقه رادربرميگيرد .این اغراض درعين داشتن
اشکال خاص ،شکل عام دارد که دروجودطبقه متبارزميباشد .به این دليل هيچ
سياست درجامعه نميتواندغيرطبقاتی باشد .کسی که با سخنان بورژوازی سياست
ميکند ،برای بورژوازی سياست ميکند ،ولو اینکه نيت وقصد پرولتری داشته باشد،
زیرااوازشکل عام غرض سياسی پرولتری پيروی نميکند وغرض خاص سياسی
خودش رابرآن رجحان ميدهد .بهمين دليل است که یک کمونيست نميتوانددرخلوت
کمونيست ودرملعام دموکرات باشد .درخلوت بدفاع ازکارگران ودرملعام بدفاع
ازبورژوازی برخيزد .سرانجام کسی که به روش شرافتمندانه درسياست معتقد است،
یک شخصيت ویک هویت داردنه دوشخصيت ودوهویت .اوبزدلی وجبن خودرادر
لفافه پنهانکاری نمی پيچاند ،موضع طبقه کارگررادرقبال مسایل باواژه های معمولی
بيان ميکند ولزم نمی بيند لغات"ایزم" داررامورداستفاده قراردهد .سرانجام سياست
شرافتمندانه توطئه چيدن،بدنام ساختن انقلبيون ،شخصيت کوبی ،دروغ پردازی،
افترابستن ،وبحث هاراوسيله برطرف ساختن عقده هاوميلنکوليزم روانی
خودساختن،شهرت طلبی ...وغيره نيست .زیرا هيچکدام این ها اغراض طبقه کارگر
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نيستند .اینها اغراض بورژوائی وابتدائی ترین حدشرافتمندبودن سياسی
است.درجانب مقابل این انحراف اخلقی ازجاده اخلق سياست کمونيستی ،تعریف
شخصيت،ارزش بالترازانسان معمولی ولی انقلبی دادن به یک عنصرانقلبی
قراردارد".سالرشهيدان""،آفتاب""،تندیس آزادی" وبکاربردسایرواژه هائی ازاین
قبيل درموردیک انقلبی درست درقطب مقابل توطئه چيدن ،بدنام ساختن انقلبيون،
شخصيت کوبی ،دروغ پردازی وافترابستن؛سياست را وسيله برطرف ساختن عقده
هاوميلنکوليزم روانی خودساختن،شهرت طلبی ...وغيره قراردارد.زیرا اینها
نيزاغراض طبقه کارگرنيستند.این دونوع بداخلقی وپستی بورژوائی پشت وروی
یک سکه اندوبيک مقدارچندش آور ،مردود و نفرت انگيزميباشند .فردیکه کمونيست
نيست ،وقتی شخصيت پرستی راکنارميگذارد ،باهمان سفاهت به شخصيت کوبی
دست ميزند .اماکمونيست هاسروکارشان بانظام است که متشکل از مجموع اغراض
طبقاتی ميباشد .آنها طبقات ،مناسبات توليدی ،سياست وفرهنگ حاکم برجامعه
راهدف گيری ميکنند .خوبی هاودرستی هاوبه همين صورت نواقص وانحرافات ایده
هاوافکارافرادرادرمقام خصومت وآشتی بااین هاموردارزیابی قرارميدهند.

رفیق اکرم یاری ،چهره ناشناخته برای توده ها،
درمحافل سياسی افغانستان به رفيق اکرم یاری اززوایای مختلف دیده
ميشود.ناسيوناليست های ناآگاه وخون گرم هزاره که بشکلی ازاشکال بانام یاری
شهيدآشناشده اندميکوشندازاو"فرزندهزاره"بسازند.آنهادرجشن هاومحافل بزرگ
شان عکس اورادرکنارجنایتکاران وخائنينی مانندعبدالعلی مزاری ،سلطان علی
کشتمند ،کریم ميثاق وغيره آویزان ميکنند .ناسيوناليست های مکتب رفته هزاره
درمورداوسکوت توطئه آميزومزورانه ای رااختيارکرده اند.ضدانقلبيون درمورداوبه
اتهام زنی وافترا دست ميزنند .جنبش چپ افغانستان ازرفيق اکرم یاری به عنوان
یکی ازرهبران جنبش دموکراتيک نوین یادمينمایندوکمونيستهای کشوربه اوبه
عنوان پيشتازخط مائویستی افغانستان می بينند.اماتوده های کارگرودهقان کشوراین
رفيق گرامی راخيلی کم می شناسندویابهتربگویم هيچ نمی شناسند .دليل این

14

امردراینست که زمان واوضاع مختنق سياسی ایکه بدست خلق وپرچم واخوان
بوجودآمد ،فرصت معرفی سياسی رفيق اکرم یاری وخط انقلبی مائوئيستی رابه توده
هاازمائویست های آن زمان افغانستان گرفت.ازجانب دیگردليل اینکه رفيق یاری یک
چهره شناخته ناشده دربين توده هاباقی ماند ،لم دادن سایه سياه طبقه ایکه او
دربطن آن دیده به دنيا گشوده بود،ميباشد .اوازطبقه ایکه دربطن آن تولدشده بود،
بریده ولی طبقه اویعنی دهقانان وکارگران نه فرصت یافتند رفيق اکرم یاری رادرک
کنندونه درک کمونيزم برای توده ها ساده است .دریک کلم؛ رفيق اکرم یاری یک
کمونيست است واین چهره اوست .اوغيرازاین ،چهره دیگریعنی چهره مافوق انسان
عادی که دربطن جامعه طبقاتی زندگی ميکند،استثمارميشودوستم ميکشد ،ندارد.
اونه قهرمان است ،نه اقيانوس،نه اسطوره وسرانجام نه آفتاب ونه تندیس...وازاین
چيزها.اویک کمونيست است .کمونيستی که درراه ایجادجهان بدون طبقه ،جهان
بدون استثماروستم،آخندوسيد ،چلی وطالب ،حضرت وپير ،خواجه وایشان،ارباب
وخان ،ستمکش وستمگر ،بهره کش وبهره ده وسرانجام تفاوت وامتيازمبارزه
کردوجان داد .به این دليل معرفی او کارآسانی نيست.زیرادرک دنيای بدون ستم
واستثمارکه رفيق اکرم یاری برای آن مبارزه ميکرد ،برای توده ها خيلی مشکل
است .به این دليل است که آنها رفيق یاری وسایرکمونيست های بزرگ رادررژیم
سوسياليستی بهتر وخوبتر خواهند شناخت نه حال .دررژیم سوسياليستی آنهاتاریخ
مبارزات طبقه شان رافراخواهندگرفت وبا نام های اکرم یاری ،صادق یاری،
سيدظاهررزبان،ا دادخروش،بصيراخگر ،موسی خارکش یاموسی جوالی،یونس
تاجپور،سيدال سخندان ،داود سرمد ...وبا سایرکمونيست های جانباز
کشورآشناخواهند شد.به این دليل قرن هاونسلهای آینده رفيق اکرم یاری
شهيدوسایرکمونيستهای افغانستان رامعرفی خواهندکرد.

درباره خرده گيری های بی جا،
ازتقریبا یکنيم دهه به اینطرف عده ای رفيق اکرم یاری رابه اصطلح انتقاد
ميکنند.این انتقادات قبل ازآنکه بررفيق یاری واقعا وارد باشند ،دیداین افرادرابه
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پدیده انتقادنشان ميدهد .یکی ازاین به اصطلح انتقادات اینست که رفيق اکرم یاری
چرافرارنکردوبه پاکستان نرفت؟ ودیگری اینست که رفيق یاری چرامخفی نشد؟
اینها"انتقاد"اند! کسانی که این انتقادات راميکنندنيزدرجنبش چپ افغانستان
افرادکوچکی نيستند.
انتقادبمثابه ضرورت تکامل مبارزه طبقه یک موضوع است ودیدن اززاویه غلط به
یک مسئله ونيافتن پاسخ آن مطابق ذوق وسليقه خود ،یک مسئله دیگر .این
دومسئله رانبایدبهيچوجه درهم آميخت .نباید تيغ جراحی انتقاداصولی راباجراثيم
سليقه وی وذوقی خودآلوده ساخت ودومی رابجای اولی نشانيدویابرآن جامه انتقاد
پوشانيد.
آنچه تاریخ درمورد همه چيزشهادت ميدهد ،این فاکت است که حقيقت درهيچ موردی
وهيچ زمانی نميتواندیکباره وبرای هميشه کشف شود .هيچ چيزوهيچ شيی برای
هميشه یک حقيقت خالص ،کامل وعاری ازانتقادنيست .اعتقادداشتن به اینکه یک
چيز برای هميشه یک حقيقت کامل است ،مذهبی ترازیزدان پرستی ادیان ابراهيمی
ميباشد .به یادبياوریم که چگونه مائوتسه دون ميگفت ":کتاب کوچک سرخ من به
هيچ صورتی حققيت کامل نيست ،زیراهيچ چيزحقيقت کامل نيست" .به این
خاطرنقدکمبودی هابخاطرتکامل ،یک ضرورت بلسوال درامرتکامل آن مسئله
ميباشد وحيات وممات آن مسئله دردرازمدت به این امربستگی دارد .دراین جاست که
تفاوت بين یک نقداصولی ویک خرده گيری بوالهوسانه راميتوان مشاهده کرد.
کمونيست های افغانستان بایدکمبودی هاونارسائيهای جنبش انقلبی افغانستان
رانقدکنند،زیرابدون نقدنميتوان براین نواقص غالب شدوبه نبردامپریاليزم وارتجاع
رفت وخلق راآزاد نمود .و نقد را باید به خاطراین هدف انجام داد ،نه برای کسب
شهرت ،خود مطرح ساختن ،فتنه برانگيختن.
انتقاد نتنها مستلزم درک اشتباه وارائه راه حل آن ميباشد ،بلکه بادرنظرداشت
وضعيت اجتماعی وشرایط مادی ایکه آن اشتباه صورت گرفته،انجام می یابد.
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دیالکتيک طبيعت مقتضی این شروط است واین برهان نتنهادرموردانتقادکردن بلکه
در مورد پذیرفتن انتقادنيزحاکم ميباشد .انگلس ميگفت":طبيعت سنگ محک
دیالکتيک است".آنانيکه به انتقادبمثابه"تداوی مرض برای علج بيمار"و"برطرف
ساختن نواقص برای پيشرفت وتکامل"مينگرند ،خودراباکوچک ساختن انقلبيون
دیگربزرگ نمی سازند وتازه آنهم ازطریق خرده گيری .برای آنکه این مسئله
رااندکی روشنترسازیم،چندی ازنقدهای حزب کمونيست )مائویست(افغانستان درمورد
رفيق اکرم یاری دراینجامی آوریم.حزب کمونيست )مائویست( افغانستان
ميگویدکه" :خط مائویستی ایکه در اواسط دهه چهل شمسی موجد
وبنیانگذارجنبش کمونیستی)مارکسیستی -لنینستی –
مائویستی(افغانستان گردید،سلطه اش برجنبش ازسال  1344تا اوایل
سال  1350دوام کرد .سلطه این خط که همان خط رفیق شهید
اکرم یاری بود ،پس ازمریض شدن رفیق وکنار رفتنش ازفعالیت های
مبارزاتی متشکل برسازمان جوانان مترقی وهمچنان برجریان شعله
جاوید ،ازمیان رفت وجایش را برای سلطه خط پاسفیستی صادق یاری
شهید برسازمان وجریان خالی کرد .درواقع سلطه همین خط بر
سازمان وجریان بود که زمینه ساز درونی وارد آمدن ضربات برآنهاازسوی
خط اکونومیستی گروه انقلبی خلق های افغانستان که ازنقش رهبری
انتقادیون برخوردار
"
برجناح مخالف سازمان درمیان شعله ای هایعنی"
بود،گردید .ازآن پس درواقع خط رفیق اکرم بعنوان یک خط زنده
وفعال اصل مطرح نبود ،درحالیکه دوخط انحرافی داخل سازمان جوانان
مترقی یعنی خط پاسیفیستی صادق یاری وخط سنتریستی هادی
محمودی به نحوی به حیات شان ادامه دادند ،اما حتی این دوخط
نیزدرموقعیت سلطه برجنبش چپ قرار نداشتند .این سلطه درواقع به
سرخا
"
رفتن
"
انتقادیون وپس منظری هاتعلق گرفت ،سلطه ایکه باازمیان
گردید
"
درسال  1358بیشتر ازپیش تامین
به این ترتیب جنبش مائویستی ایکه باخط رفیق شهیداکرم یاری
دراواسط دهه چهل شمسی به جودآمد ،ادامه کاری وتداومش تامین
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نگردید .سلطه خطوط دیگر درطول سالهای دهه پنجاه ونیمه اول دهه
شصت بر جنبش چپ افغانستان بلمنازع بود .درین معنی درواقع خط
بود )اعلم گسست از
رفیق شهید اکرم یاری زیر خاک مدفون شده "
حزب یا اعلم گسست از حزبیت ص(21 .
همين سنددرصفحات  23 -22چنين ميگوید":دریکی ازکتابچه های یادداشت
به یادگارمانده ازرفیق اکرم ،درموردانقلب فرهنگی تحلیل مختصری
وجوددارد .دراین تحلیل انقلب فرهنگی صرفا یک جنبش ضد
امپریالیستی خوانده میشود .علوتا خدمات مائوتسه دون درتکامل علم
انقلب پرولتری ازلحاظ فلسفی نیز اصل برای جنبش دهه چهل مطرح
نبود .متاسفانه این مشکل حتی دامنگیر کنگره نهم حزب کمونیست چین
نیزبو"د
نویسنده سند درصفحه  26به فلسفه رجوع ميکند وميگوید" :لزم است به این
مسئله توجه کنیم که ما درمرحله فعلی یک قانون از سه قانون دیالکتیک
زمان مارکس وانگلس یعنی قانون نفی درنفی رانه
غلط میدانیم ویک
" "
آن باطل و
کهنه وحتی بالتر از "
بلکه "
سابقه "
"
تنها
"
قانون دیگر یعنی قانون تبدیل کمیت به کیفیت را جلوه ای از یگانه قانون
اساسی دیالکتیک یعنی قانون تضاد ازچهارقانون دیالکتیک زمان استالین
یعنی قانون ارتباط متقابل ،قانون تغیروتحول وقانون تبدیل کمیت بکیفیت
لاگرچندمااین
راصرفا جلوه هائی از قانون تضادمیدانیم ونه قوانین مستق "
لطيفه گوئی های بوالهوسانه رادرسند)ازدست آوردهای انقلبی مردم
افغانستان دفاع کنید -فصل دوم( ردکرده ایم ولی بازهم لزم ميدانيم
دراینجابه چندنکته بپردازیم.
نخست اینکه به یک جنبش طبقاتی چگونه بایددید؟ بمثابه تبلورسياست وایدئولوژی
طبقه درذهن انسان ویک حرکت متداوم)(Contiuous functionکه تایع
قانون تضاداست؛ یابمثابه یک حرکت متقاطع ،گذراولحظوی)Discrete
 (functionکه مانندوقوع یک زمين لرزه بوجودمی آیدوسپس خاموش ميشود،
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ميميردوبه زیرخاک ميرودتااینکه یک قهرمان ازراه ميرسدوآنراباردیگرکشف
ميکند؟ بعباره دیگر:مبارزه طبقات یک حرکت متداوم است یایک برخوردگذرا ،آنی
ومتقاطع؟
پاسخ مارکسيستی به این سوال؛ تمام بذله گوئی های حزب کمونيست)مائویست(
افغانستان رارد ميکند.
موجودیت یک خط سياسی -ایدئولوژیک ممکن است ازنظرشکل ونيروهای ادامه
دهنده آن تحت شرایط مختلف ،تغيرکندولی این تغيرهرگزبه مفهوم نابودی وزیرخاک
شدن آن نيست.بورژوازی رابعدازآنکه طبقه کارگرپيروزميشوددرنظرميگيریم؛
بورژوازی طی انقلب سوسياليستی سرنگون ميشود؛ اما این سرنگونی
بمعنی"زیرخاک رفتن"آن نيست .معنی سرنگونی اینست که دریک مبارزه طولنی
نيروی کاربرنيروی سرمایه غالب شده وامکان مغلوب شدن آن نيزوجوددارد).چين
وشوروی پيش نظرماست( .اما چه چيزی قدرت پرولتاریاراسرنگون خواهد کرد؟
بورژوازی .این بورژوازی درکجا هست؟ درداخل جامعه سوسياليستی ودرداخل دژ
طبقه کارگریعنی حزب کمونيست .پس می یبينيم که مبارزه طبقات متداوم است نه
متقاطع وگذراکه یک بخش آن زیرخاک برود.حزب کمونيست)مائویست(افغانستان
درحرف ميگویدکه"که ما درمرحله فعلی یک قانون ازسه قانون دیالکتیک
زمان مارکس وانگلس یعنی قانون نفی درنفی رانه
نيم".اگرواقعاراست
غلط میدا
" "
بالترازآن باطل و
"
کهنه وحتی
بلکه "
سابقه "
"
تنها
"
ميگوئيد ،پس چطورميتوانيدبگوئيدکه جنبش مائویستی افغانستان که دردهه 40
تحت رهبری رفيق اکرم یاری بوجودآمده بوددردهه 60-50مرده وزیرخاک شده
بود)درواقع خط رفیق شهیداکرم یاری زیرخاک مدفون شده بود(؟
ازجانب دیگر ،مبارزه طبقات درهيچ جا وهيچ زمانی بواسطه عين افرادوباعين
شعاروتاکتيک انجام نمی یابد .تغير افراد وتغير شعارها به معنی حرکت است نه به
معنی جهش که بتوان آنرا"نوین"خواند.ویک حرکت متداوم بدون واقع شدن یک
جهش کيفی قسمتی ازهمان حرکت گذشته است نه"نوین" .این مسئله رابازهم
درجامعه سوسياليستی مطالعه ميکنيم :درجامعه سوسياليستی بورژوازی
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نميميردولی دیگرآن بورژوازی سابق هم نيست وهمه چيزآن تغيرميکندبه هدف
استراتيژیک آن .آیا این بورژوازی"نوین" است؟ نه .اگراین بورژوازی قدرت
رابگيرد)چين وشوروی(آیا"نوین"ميشود؟ بازهم نه .به دليل آنکه "نوین"
صرفاوصرفایک"واژه" نيست"،نوین" صفت وضعيتی هست که بایک جهش کيفی
جدید ظهورکرده باشد.همانطورکه پيروزی بورژوازی تحت سوسياليزم یک
پدیده"نوین"نيست بهمان صورت ظهورمبارزه طبقه کارگربعدازیک دوره مغلوبيت
یک پدیده نوین نيست .زیرا بدون یک جهش کيفی هدف استراتيژی این مبارزه تغير
نميکند .مثل هدف استراتيژیک مبارزه طبقه کارگر درافغانستان درزمان رفيق اکرم
یاری نيزسرنگونی فئوداليزم ،سرمایداری دلل وسلطه امپریاليزم وتاسيس جمهوری
توده ای خلق افغانستان بودوهدف استراتيژیک مامائویست های کنونی نيزهمين
هااند .این اهداف تغيرنکرده زیرا ما تاهنوزدرهمانجائی هستيم که بودیم .پس چه
چيزهابعداز  50سال تغيرکرده اند؟ افراد؟ بلی ،شعارها؟ بلی ،تاکتيک ها؟ بله .اما
تمام این ها مسایل خردوریزی اندکه با تغير شرایط برای ارتجاعی ترین جنبش ها
نيز تغير ميکنند .مثل :مبارزه بورژوازی تحت شرایط نوین سوسياليستی نيزدچاراین
تغيرات ميشود .افرادتغيرميکند ،مثل کسانی که سوسياليزم رادرروسيه سرنگون
ساختند،اس آر ها ،کادت ها ،گارد سفيد...وغيره نبودند ،درچين هم همينطور.
گوميندان سوسياليزم راسرنگون نساخت ،بلکه بورژوازی داخل حزب کمونيست
وتکيه گاه آن که فرزندان طبقه کارگربودندسوسياليزم راسرنگون کردند .دراین زمان
شعارها ،تاکتيک ها ،اسلوب کار وغيره چيزهائيکه بورژوازی درمبارزه بکار ميبرد،
تغيرميکند.اماهيچکدام این ها دليل نميشود تا بتوان گفت که"جنبش بورژوازی یک
جنبش نوین است" و"بورژوازی با انقلب سوسياليستی طبقه کارگرزیرخاک مدفون
شده بود".بنابراین دیده ميشودچيزعلمی ای که برپایه برهان مارکسيستی استوار
باشد در گفتار حزب کمونيست)مائویست(افغانستان وجودنداردوآنچه آنها انجام
ميدهند عبارت از چيدن واژه ها با رعایت قوانين صرف ونحودرکنارهم ميباشدوبس.
بيائيدبيبينيم که آنها چطورمفاهيم پيچيده فلسفی رابدون آنکه درگفتارشان به آنها
توجه کنند بگفتگو ميگيرند:
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درپروسه تبدیل شدن کميت هابه کيفيت ،چيزی که اغلباقبل ازرسيدن به جهش)که
کيفيت بعدازآن آغاز ميشود( درحرکت کميئت هامشهوداست ،تبلوروتبارز تغيرات در
شکل ظاهری پدیده ميباشد .این مسئله آنقدربرازنده است که برای مشاهده آن نه
مراجعه به تئوری یی لزم است ونه به آلت واسبابی بالترازحواس پنجگانه ما نياز
داریم.ازجائيکه تغير کيميت ها به کيفيت یک حرکت متدوام)یایک Function
 (Continuousتنازغ اضداداست ،غالب شدن یک جنبه تضادجهت عمده حرکت
پدیده را تغيرميدهد) تعين ميکند( .این تغيرراآدم باحواس پنيجگانه اش ميتوانددرک
کند .مثل :حالت گرم وسردبودن آب رامدنظر بگيرید .هنگاميکه آب ازحالت مایع به
حالت جامد)یخ(درمی آید،آدم ميتواندتفاوت کاهش حرارت رادرهرچنددقيقه حس کند
وبدون مراجعه به تئوری های ترمودیناميک درک کندکه حالت جدید یعنی به یخ مبدل
شدن آب به معنی"بزیرخاک" شدن تمام انرژی حرکی درماليکيولهای آب نيست)و ده
هادرجه اززیرخاک شدن یعنی نقطه انجمادمطلق بدوراست( .حتی همان نقطه صفر
که درآن آب به یخ تبدیل شده یک حالت گذرااست .این قانون رادریاضييات مطالعه
کنيد .تابع متمادی سينوس یک زاویه رادر نظر بگيرید می بينيد که خصلت
کواردینات ها یعنی مثبت ومنفی بودن)تضاد( محورها تعين کننده جهت حرکت این
تابع است .سينوس زاویه مذکورازصفرتا 1بطورمتمادی بسمت بالحرکت ميکندتابه
 90درجه ميرسدواز  90درجه تا  180درجه بطور متمادی بسمت پائين درحرکت
است تااینکه به  270درجه ميرسدواز  270درجه تا  360درجه بسمت
بالحرکت ميکند .در اینجاضرورنيست ریاضی دان بودتافهميدکه هنگاميکه این تابع
بسوی بالحرکت ميکند ،جهت پائين آن"زیرخاک نميشود" وبعدازآنکه از 90
درجه بزرگترميشودوبطورمتمادی بسوی پائين حرکت ميکند ،جهت حرکت به
بال"زیرخاک نميشود".
به اینطریق می بينيم که حضرات رهبران حزب کمونيست)مائویست( افغانستان،
بامتددیالکتيک ماتریاليستی بيگانه اندوباآن کارنميکنند.
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اگردیدآنهارادرموردجنبش چپ افغانستان موردارزیابی قراردهيم،بازهم به عين
استنتاج ميرسيم :نویسنده همين سند مينویسدکه ":پس ازمریض شدن رفیق
وکناررفتنش ازفعالیت های مبارزاتی)چه زمانی وچه سالی؟( متشکل
برسازمان جوانان مترقی وهمچنان برجریان شعله جاوید،ازمیان
رفت)چه وقت وچطور؟( وجایش را برای سلطه خط پاسفیستی
صادق یاری شهید برسازمان وجریان خالی کرد( .طوریکه می بينيم نویسنده
نميداندرفيق اکرم یاری چه زمانی مریض شد و چگونه ازفعاليت سازمانی کناررفت
وباهمين سبک اندیشه حکم ميکندکه رفيق داکترصادق یاری یک مشی پاسفيستی
راازپيش ميبرد.
یک دقيقه  50سال بعدازامروزافغانستان راتصورميکنيم ،یعنی شرایطی راکه درآن
مردم عادت ميکنندکه حوادث را درقيدزمان ومکان بيان کنندوبه حرف بدون مدرک
وسند وقعی قایل نشوند؛این حرف هاآنروزچه ارزشی دارند؟ این حرف ها بطور خيلی
موقت وگذرابه اطراف رهبری این حزب یک دسته راکه فکرميکنندکمونيزم همين
حرفهائی است که"ما ميزنيم"جمع خواهندکردولی دردرازمدت بزرگترین لکه
هارابردامن اعتباروحيثيت جنبش کمونيستی واردميکند.
نویسنده معتقد است که سازمان جوانان مترقی یک تشکل واحدبودکه ازفلن وقت
تافلن وقت تحت رهبری خط مائوئيستی قرارداشت.اماکاش این رویا درحقيقت هم
همينقدرشيرین ميبود .حقيقت اینست که این سا زمان هيچ زمانی نتوانست به یک
تشکل واحدتحت رهبری مائوتسه دون اندیشه برسد.مائوتسه دون اندیشه ازسالهای
 1344تااواخرسالهای )1348نه تا  1350زیرارفيق اکرم یاری دراوایل سال
 1349مریض شده نه درسال  (1350براین سازمان محض بمثابه خط مسلط
وجود داشت .زیرادرهمين زمان درداخل سازمان جوانان مترقی سه خط وجودداشت
که مائوتسه دون اندیشه یکی ازآنها وخط مسلط بود.
نویسنده نيزاین حقيقت را خيلی خوب ميداند که یک خط درشب قبل ازانشعاب به
وجودنمی آید .ویک خط مانندسایرپدیده های زنده جامعه خيلی پيش ازآن بوجودمی
آید،بستررشدش رادروجودافراددرداخل تشکيلت تعين ودرهمين بستررشدونمو
ميبکند.
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نویسنده سندمعتقداست که ازسالهای  1350به بعدسازمان جوانان مترقی
وجودداشته وبرآن مشی پاسيفيستی رفيق داکتر صادق یاری مسلط بوده است.
ماهرگزنميتوانيم تصورکنيم که درافغانستان هيچ سازمانی مشی پاسيفيستی ای داشته
ویا بتواند داشته باشد.اصلشرایط خونباری که بدست امپریاليزم وارتجاع
درافغانستان حاکم بوده وهست اجازه پيدایش این مسخره گی عملی رانميدهد .این
حرف رفيق داکترصادق یاری رانتنهایک پاسيفيست بلکه یک دگماایده آليست هم
ميسازد .بعداز بيرون شدن سند"باطرد اپورتونيزم به پيش درراه انقلب
سرخ"دربهارسال  ،1349درحقيقت امرنه سازمان جوانان مترقی وجود داشت
ونه تشکيلتی ونه سلطه خط رفيق داکترصادق یاری شهيدوآنهم سلطه پاسيفيزم!.
ازاین ميگذریم که مشی پاسيفيزم چيست وکرکترمشخصه پاسيفيزم راچه
چيزهاتشکيل ميدهدوپایه طبقاتی آن چه هااندوبه این مسئله غرض نميگيریم که
نویسنده دربکاربردواژه هاوترمينالوژی هااگرقصدمغرضانه ای ندارد ،دقت هم بخرچ
نميدهد.
مامعتقدیم که بعدازماه قوس سال 1351دیگرسازمان جوانان مترقی
وجودنداشت.ازسالهای  53-1352به بعدکه وضع صحی رفيق یاری بهترشده
بود،مساله ایجادحزب کمونيست ومسلح ساختن توده هابرای مقابله بارژیم کودتای
 26سرطان بصورت مسایل عمده استراتيژیک نزداومطرح بود.رفيق یاری درهمين
ایام مينویسد":چون عمده ترین دشمن طبقاتی کارگران ودهقانان ،بيروکراسی
نظامی -دولتی است ،بناعمده ترین نيروی ائتلف به رهبری ایدئولوژی مارکسيستی-
لنينسيتی – اندیشه مائوتسه دون ،دهقانان ميباشند .ازاینجابرمی آیدکه مرکزفعاليت
های انقلبی دردهات است .ولی ازسوی دیگرپائين بودن شعورسياسی دهقانان
تامدت نسبتا درازی سبب آن ميشودکه جریان سياسی واقعی انقلبی نتواندبرآمدمهم
وآشکاری داشته باشد.چون بيروکراسی نظامی برسازمان جاسوسی مخفی وپوليس
نيرومندمتکی است ،لذاشکل عمده فعاليت سياسی فقط ميتواندشيوه مخفی کاری
وسازمان دادن دهقانان درانواع اتحادیه هاوتشکل نامرئی نيروی مسلح درميان
ایشان باشد؛زیرادولت مسلح رافقط ميتوان باخلق مسلح پاسخ گفت .ازاین رودهات
وشيوه مخفی کاری ومسلح ساختن توده های دهقانان اساس فعاليت حزب کمونيست
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است) تکيه از ماست( ولی درباره فعاليت درشهرهانيزبایستی درميان کارگران
وروشنفکران به تشکيل دسته های کوچک که دارای شعور سياسی عالی باشند،
اهميت درجه اول قایل شد .زیراتشکيل حزب کمونيست درابتدافقط ميتواندازاین راه
صورت گيرد.
 سياست جبهه متحد بایستی فعالنه پيش برده شود زیرا فساد،بيروکراسیواجحافات نامحدود آن یک جنبش وسيع واقعا توده ای رابوجودمی آوردوحزب
کمونيست بدون شرکت ولزومارهبری موثراین جنبش نميتواندبه رشدخودادامه دهد.
 درک صحيح اندیشه مائوتسه دون حلقه کليدی است که بدون آن هرگز نميتوان نهبه تشکيل هسته روشنفکری حزب ونه به ایجادمناطق پایگاهی نيروهای مسلح خلق
ونه ایجادجبهه متحدباسایرطبقات واقشارجامعه دست یافت)".غرض.ص.(10.
فکرنميشودکه بعدازچنين اعلم صریح موضع بازهم جای شک باقی بماندکه رفيق
اکرم یاری شهيدبه مائوتسه دون اندیشه وبویژه انقلب کبيرفرهنگی بدیده
صرفایک جنبش ضدامپریالیستی ميدیده است .رفيق اکرم یاری معتقداست که
بدون درک درست مائوتسه دون اندیشه نه ميتوان حزب ساخت نه جبهه متحدونه
جنگ خلق رارهبری کرد .این همان موضعی است که تقریبا یک دهه بعدترجنبش
انقلبی بين المللی به آن ميرسد.رفيق اکرم یاری این حرف هارادرشرایط اختناق
بارسالهای 1353قبل ازآنکه کارش رادرشرکت"افغان بيمه"ترک گوید وبسوی
روستارخت سفربسته کند ،نوشته است.آنچه دراین سطوربطورخيلی جالب دیده
ميشود ،اینست که مائوتسه دون اندیشه اینبارتوجه عمده فعاليت سياسی اش رابه
روستامعطوف ميدارد.نقش شهرهابمثابه تهيه کننده عناصر روشنفکرکه فقط دروحله
اول ایجادحزب ميتوانداهميت درجه اول داشته باشد -تنزل پيداميکند .اما حزبی که
بررفيق اکرم یاری شهيد انتقاد ميکند،چهل سال بعدازآن درعين اینکه دربرنامه اش
دهقانان رانيروعمده انقلب ميخواند ،فعاليت سياسی اش رادرشهرهامتمرکزساخته
است ونصف کادرهای آن درخارج ازکشوربسرميبرد.
نویسنده بالحن طعن آميزی ميگویدکه" یکی ازکتابچه های یادداشت به
یادگارمانده ازرفیق اکرم" راپيدا کرده ودرآن فلن وبهمان جملت رادیده
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است".رفيق اکرم یاری امکانات طباعتی وانتشاراتی امروزرادراختيارنداشت وبهمين
دليل نوشته ها واسنادی که بدست او تهيه شده ،امروز دردسترس ما قرارندارد ،ولی
آیا این دليل آن است که تمام کارهای رفيق اکرم یاری فقط همان کتابچه یادداشتی
است که رهبری حزب کمونيست)مائویست( افغانستان دیه است؟ آیااگرمادرموردیک
شيی معلومات نداشتيم،آیاآن شيی نيزوجودندارد؟ ویاآنگونه وجودداردکه
ماآنراتصورميکنيم؟این ایده اليزم وحتی بدترازآن است .بعدازکودتای خلق وپرچم،
رفيق یاری تمام اسنادو بویژه آن اسنادی راکه خودنوشته بودیابخارج ازجاغوری
انتقال داده ویا در همان منطقه دفن کرده بود .وازرفقای آنزمان بدبختانه هيچکسی
زنده نمانده است که بتواند بگوید ،این اسناددرکجا شده اند.
بعدازشهادت رفيق اکرم یاری درسال های 1358و  1359برخی کوشيدند تا
اسنادتهيه شده به دست این رفيق گرامی رابدست آورندامادلیل متعددی وجودداشت
که اینکارراغيرممکن ميساخت.
امروز ،مایقين داریم که این گونه قضاوت هادرمورداین کمونيست انقلبی بزرگ ،با
قصدخردساختن او انجام ميشود .این گونه احکام مغرضانه وغير رفيقانه ،چه که
حتی ناجوانمردانه ميباشند .خلق کردن اینگونه پيشدواری های غرض آلودبخشی از
تلشهائی است درجهت قابل روئيت ساختن تپه ریگی کوچکی درآنطرف کوه شامخی
که جنبش شعله جاویدنام دارد.

قدردانی ازرفیق اکرم یاری شهید ،
درجهان سياست وآنجائيکه صحبت تغيرجهان وجامعه مطرح است ،شرافت تاریخی
انسان درگروموضع گيری سياسی اوميباشد .بزرگی درتاریخ مربوط به گستردگی
آوازه هاونام آوری های فردی نيست .درتاریخ فقط آن انسان بزرگ است که در
مسيرحرکت تکاملی جامعه یعنی درراه رهائی توده هاودرجهت حل تضادبين مناسبات
توليدی ونيروهای مولده که عامل اصلی وعمده درجازنی وعقبماندگی نظام اجتماعی
است ،حرکت کند .یاری شهيداولين انسان تاریخ افغانستان است که باآخرین دست

25

آورد های علمی– انقلبی بشرازحل این مشکل یعنی مارکسيزم -لنينيزم – مائویزم
)مائوتسه دون اندیشه درآن روزها(درجهت حل این معضله اقدام کرد.اودیوارفرسوده
فرهنگ تحت سلطه فئودال -کمپرادوریزم وامپریاليزم رابه شدت تکان دادوبانفرت
نگریستن به امتيازات اجتماعی طبقه ایکه دردامان آن تولد شده بود ،افتخاررا در
خدمت بخلق وزندگی جاودانی رادرپيشبردمبارزه درراه منافع طبقه کارگربمابميراث
گذاشت .یاری شهيد! مابه این راه درخشانی که توآنراخط اندازی کرده ای،
سوگندميخوریم که درجهت تکامل آن کارکنيم،آنرابه وسيله نيرومندمبارزه دردست
توده هابسپاریم وافتخارات مارامانند تو ،جزدرخدمت بخلق ازطریق سياست انقلبی،
درهيچ جای دیگرجستجو نکنيم.
یاری شهيد تا پای جان شعله هارافروزان نگه داشت .درزمانيکه مرتجعين خلق
وپرچم وناسيوناليستهای هزاره ازطریق تنظيم نسل نوهزاره مغول ،ميکوشيدند از او
گلبدین ومسعودویامزاری وخليلی بسازند ،واورامانندمحسنی وسياف ،اکبری ومل
عمردرخدمت امپریاليستهاومزدوران پاکستانی وایرانی شان قراردهند،اومرگ
رابدست مرتجعين قاتل درافغانستان ترجيح داد وسازش باارتجاع وامپریاليزم راننگ
نابخشودنی وعارتاریخی شمرد .اوهمانطوریکه ميگفت ،زندگی فرددرقبال منافع
طبقه ،ارزشی ندارد،بماعملیاددادکه چگونه زندگی کنيم وچطورمرگ راحقير
بشماریم وازمزایای امتيازات فردی درمقابل منافع طبقاتی مابگذریم .رفيق شهيد!مابه
راه درخشانی که توآنراخط اندازی کرده ای وخون سرخ هزاران هزارشعله ای
افتخارآفرین سوگندميخوریم که هيچ وقت هيچ نفع رابرمنافع طبقاتی-تاریخی طبقه
کارگروخلق های اسيرگيتی مانند تو رجحان ندهيم.
رفيق اکرم یاری شهيد فرصت آنرانيافت که حزب کمونيست افغانستان راتاسيس کند.
تاسيس حزب کمونيست افغانستان بزرگترین آرزوی اوبود.اوبماوصيت کردکه حزب
کمونيست افغانستان راتاسيس کنيد،آنراحراست نمائيدوازنفوذعناصرفئودال-
کمپرادور که در حرف یک چيزودرعمل چيزدیگراند ،شدیداجلوگيری کنيد .آنهارابه
آستانه حزب طبقه کارگرراه ندهيدوکارراباآنهاازابتدائی ترین مسایل یعنی صداقت
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وراست گوئی آغازکنيد .رفيق گرامی! مابه راه درخشانی که توميرفتی سوگندمی
خوریم که مانندتوتمام کوشش مارادرراه برآوردن آرزوی تویعنی تاسيس حزب
کمونيست افغانستان بخرچ دهيم ،شب وروز کارکنيم تااین مامول بزرگ بر آورده
شود.
رفيق اکرم یاری دربطن فرهنگ عقبمانده ومذهبی جامعه یک گام ازاصالت جهان
بينی کمونيزم کنارنرفت.علم رابه مثابه پایه های اساسی مطالعه حرکت طبيعت
وسنگ محک متددیالکتيک فراگرفت وبافروتنی وتواضع به توده هاآموخت،
ازآنهاآموخت وبما یاددادکه باشناخت بشرازجامعه وطبيعت مسخره گی نکنيم .وقتی
چيزی رانمی فهميم درباره آن به دیگران درس ندهيم،ادای نویسنده وکمونيست
رادرنياوریم ،زیرا نویسندگی دانش وتبحرمی طلبدوکمونيست بودن شرافت وتواضع
انقلبی ودانش پيکارجوئی را .رفيق گرامی! به خط درخشان توسوگندکه باعلم
مسخره گی نخواهيم کرد .مارکسيزم -لنينزم -مائویزم راتاحدداستانهای سماوارخانه
هاولطيفه های خيابانی پائين نخواهيم کشيدوباتمام قواعليه آنهائيکه این ایدئولوژی
راباچنين برخوردهاحقيرساخته وبه ابتذال ميکشند ،سرمبارزه بيرحمانه راگرفته
وماهيئت ضد کمونيستی آنهاراافشاسازیم .ماسوگندميخوریم که نام کمونيزم رابمثابه
ستاره سرخ آسمان نيلگون دانش بشریت نگه داریم ،شرافت بی مثال تاریخی این نام
رادر منجلب کثيف ومزدوری NGOهای امپریاليست هاآلوده نسازیم.
رفيق اکرم یاری  ،حفظ متحدین وعناصرانقلبی ،وطنپرست ،مترقی وضدامپریاليزم
وضدارتجاع رابمثابه ميراث گران بهائی که طبقه مابرای آزادی به آن هانيازدارد،
درطول زندگی مبارزاتی ثمربارش عملی ساخت وبمایاددادکه دوستان ودشمنان تان
رادرحلقه های مختلف رده بندی کنيد.امپریاليزم رادرمرکزوهسته دشمنان تان قرار
دهيد،ارتجاع رادرردیف بعدآن .وبهمين ترتيب دوستان تان را.اوبمایاددادکه بر
مخالفين تان تهمت نبندید ،برای خردساختن آنهابه اتهام وافتراتوسل نجوئيد ،آنهارا
آماج حملت شخصی قرارندهيدوازهمه مهمتربه دشمنان خلق ودستگاه اطلعات
امپریاليست هامعرفی نکيند ،باپوليس مخفی دشمن وعوامل ارتجاع سرهمکاری را
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نگيرید ،بطورغيرمستقيم برای عوامل ارتجاع خبرچينی نکنيد .خانواده های مخالفين
تان راآماج فحش ودشنام قرارندهيد ،بحث سياسی رابطورسالم وسازنده ازپيش ببرید
انرابه ابتذال نکشيد .رفيق گرامی به شرافت انقلبی توسوگندميخوریم که وقتی مورد
اتهام ،افترا،فحاشی وناسزاگوئی عناصراپورتونيست وخادم به امپریاليزم وارتجاع
قرارميگيریم ،زمانيکه خادمين سياست استراتيژیک امپریاليست هابخاطرحفظ
 NGOهای شان برماحمله ميکنند،هميشه به خلق ونيروهای کمونيستی وعناصر
شریف ملی -دموکرات جهان رجوع وچهره های این اپورتونيست های ضدعلم وخادم
 NGOهای امپریاليست هاراافشا کنيم.
بگذارگرمی های حقایق تاریخ انقلبی چهره اپورتونيزم راافشاسازد .خدمات بزرگ
تو رفيق گرامی سلحی است تاریخی ونيرومندبرای ما تااین مامول راانجام دهيم.
راهی راکه توميرفتی درحدتوان ماتکامل داده وبه سلح مبارزه عملی مبدل سازیم.
توتبلوری هستی ازآزادی خواهی طبقه کارگروما درفردای آزادی طبقه ماآسمان
رابادرفش سرخی که توبه آن عشق می ورزیدی فرش خواهيم کرد.

زنده بادکمونيزم !
به پيش درراه تکامل دادن مشی رفيق اکرم یاری شهيد!
مائویست های افغانستان
دلو 1387
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