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             2010مارچ 7                                        )م ل م( گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان
                      

                        

   ماھيت مربوط بهوتحريف حقايق واقعيتھاانکاراز                         
   افغانستان)م ل م( پرولتریوموقعيت جنبش انق�بی                   
                               !پرمدعا کھنه کار اپورتونيستيکتوسط                    

               
جنبش انق9بی پرولتاريا وبوالھوسی " تحت عنوانصفحه) 800( درحدودی نوشتۀ دست نويسماه قبلچند 

 2005 اپريل 19نوشته  تاريخ . بمن رسيدايملتوسط دوستی ازطريق " ھای روشنفکران خرده بورژوا
وی  نام وھويت متن نوشته در نکرده است ليکن امضا نويسنده درپای نوشته اشاگرچه. ذکرشده است

جنبش ًخاصتا  مترقی کشورجنبشدرکی ازفعالين سابقه دارنويسنده ي.)"م.ه"(بخوبی آشکاراست
 ًنی عمدتا سعی کرده است تااين نوشتۀ طوTدراو .استبوده دموکراتيک نوين وجنبش کمونيستی کشور

برشتۀ درمراحل مختلف را) محمودی(فقيد دوکتورعبدالرحمانتاجای ھم ازسياسی خودش وفعاليتھای 
برداشتھای ذھنی اما اين تاريخ بيشتر.نوشته است »تاريخی«برايشبعبارت ديگراو.تحريردرآورد

به دراين ضمن  نويسنده.  آنزمان معلوم وحقايقی عينیواقعيتھابراستواربوده تا دنويسنده خو
" دوره ھفت شورا"به فعاليتھای ضدارتجاعی وضدامپرياليستی مبارزين موسوم به طورمختصر

 دوران جريان  مردمیمبارزاتھمچنين اوبه .  استنيزاشاره کرده دھه بيست شمسیاخيردر
تماس رازآغازتاامروز کشودھه چھل شمسی وجنبش انق9بی پرولترینيمه دوم دموکراتيک نوين در

 خ9صه . واقعيتھا وتحريف حقايق استاپادروغبافی، جعلکاری، وارنه ساختنکه بازھم سر  استگرفته
خ جنبش ملی دموکراتيک وجنبش تاريوتاھی به موردش درحد مکث کاين نوشته را دراگربتوانيم 

  وتاحدی خصمانهغرض آلود ازديد اين جرياناتبهيم؛ نويسنده بپذيرھم کشور) م ل ا(انق9بی پرولتری
   .ی وخ9ف ماترياليسم ديالکتيک است انحرافً کام9 وقضاوت ھايش دربارۀ اين جنبشھانگريسته

 مطلب اطالۀجھت اجتناب از ؛ ليکن می شدد بآن پرداختهادی است که بايمسايل زيدراين نوشتۀ طوTنی 
 نظرات نقطهما  زطرفی ھم ا.ب کردمانتخا آنرا ازمعين قابل توجھیوفقط  مواردازآن صرف نظرنموده 

سازمان انق9بی " تشکيلرھبری  زمانی که  چهدرسالھای قبل راومواضع ايدئولوژيک سياسی نويسنده
منحيث يکی ازاعضای ھيئت رھبری  زمانی که  وچهبعھده داشت را)"ساوو (وطن پرستان واقعی

جرقه " طی دوسند زيرعنوان ؛ می نمود فعاليت»)ام9( لنينيستھای افغانستان-اتحاد مارکسيست « تشکل
 "مارکسيسم انق9بی وانحرافات اپورتونيستی" سندو!" است» م9ا«نمود کاملی ازاپورتونيسم ) 5(شماره

 وبيش ازپيش ماھيت اپورتونيستی ورويزيونيستی نويسنده  و  قرارداده  ھمه جانبه وبررسیمورد نقد، 
اين . افشا کرده ايمنقد ودرجنبش انق9بی پرولتری کشورراتخريبکاريھا، جعلکاريھا وتوطئه گريھای او

آن جھت گمراه کردن  بارديگرازاينکه نويسندهاما . ندموجودا درجنبش انق9بی پرولتری کشوراسناد
 وجنبش که درجريان مسايل جنبش دموکراتيک نوين کشور ازروشنفکران مردمی درداخل وخارجبخش

موارد   به؛ وندارندقرارنداشته  طورشايد وبايد کنونی طشرايکشوردرگذشته و) م ل م(کمونيستی
جنبش "ماھيت کنونی  و)"شعله جاويد( جنبش دموکراتيک نوينسازمان جوانان مترقی و"  ازومسايلی

موارد  تا Tزم ديدملذا؛  است برخوردکردهنھيليستیًعی وکام9 کشوربگونۀ غيرواق")م ل م(کمونيستی
  . قراردھم ونقدبررسی ختصرمورد را بطورماين نوشتهی ازومسايل

که مدعی باوربه تھای رويزيونيس اپورتونيستھا و کم نبودنددرتاريخ جنبش بين المللی کمونيستیالبته  
 که مدعی اعتقاد به  مانند نويسندهھستند احزاب، گروه ھا وافرادیامروزنيز و؛ بودندمارکسيسم انق9بی

ً نظرا وعم9 ولیائوئيسم ھستند؛م - لنينيسم- لنينيسم ويامارکسيسم- مارکسيسم درمنج9ب ارتداد  ً
رخدمت امپرياليسم  ود کردهمردم خيانتوبه امرانق9ب  ازاينھا وتعدادی. م افتاده اندورويزيونيس

   .وارتجاع قرارگرفته اند
  :حال برگرديم به اصل مطلب



 2 

سازمان جوانان ويسنده نمنظور( سازمان درحال پيدايش بود:" اين نوشته چنين ميخوانيم) 220(درصفحه
دوتاکتيک سوسيال دموکراسی درانق9ب " ، برنامه تھيه شد که از) توضيح ازمن است- مترقی است
 لنينيستی درنظروعمل -الھام می گرفت ونشان می داد ما ازتئوريھای انق9بی مارکسيستی" دموکراتيک

بادرک وسطح دانش ھمان روزی اين برنامه درچند جلسه بين رفقای ھمرزم تحليل و. پيروی می کرديم
  ...".داشت ارزيابی وتائيد گرديد مختلف بين رفقا تفاوت وجود که بدون شک بدرجات

کانگره دوم طرمی سپارم که ما درآستانه تدويربخا: کنگره دوم سازمان:"ميخوانيم) 229(درصفحه 
رويداد قرارگرفتيم که باطوفان انق9ب فرھنگی چين وسيل تبليغات پيرامون آن  )1964(سازمان درسال

 ايدئولوژيک ناچيزش اين توانائی رانداشت، -سراسرجھان راتکان داد وسازمان نوپای ما بانيروی مادی
 بروجوه مثبتش تکيه وازنکات ضعيف ابھام مستقل پای تحقيق بنشيند ماھيت اين انق9ب را بررسی کند،

  ."انگيزوانحرافيش انتقاد کند
ليونھا يب کبيرفرھنگی پرولتاريائی درچين تحت رھبری مائوتسه دون که م انق9 تابناکبدون شک اشعۀ

 پژواک اين .انق9بی درآن سھم داشتند، درسراسردنيا پخش گرديد تن ازکارگران، دھقانان وروشنفکران
  پرولتاريا وسايرزحمتکشان ، دراتحادشوروی پرولتری بعد ازشکست انق9بانق9ب بزرگ پرولتاريائی

 سياسی وانق9بی آنھا بطورگسترده بيداری آزادی خواھی بخشيده وبرروحيه تحرک وان رادرسراسرجھ
ب کبيراکتوبروانق9ب پرولتری ازکمون پاريس وانق9اين انق9ب به لحاظ ماھيت آن بعد . اثرگذاشت

 با آغازاين انق9ب. بی پرولتاريا وزحمتکشان جھان محسوب می شود انق9بزرگترين دست آورد ،چين
 اعظم قاره ھای جھان  وروشنفکران انق9بی ومترقی را دربخش وشورشوق انق9بی توده ھاکتحر

 اين انق9ب عظيم مردمی جنبشھای انق9بی.  تااروپا وامريکای شمالی وجنوبی وافريقا فراگرفتازآسيا
  وجنبشھای آزادی بخش ملی وجنبشھای ضدامپرياليستی وضدارتجاعی رادراکثرکشورھایپرولتری

 - نيروی مادی «  اين مي9دی1964م که اگردرسال يياتا ازنويسنده سوأل نم جای دارد. نيروبخشيدنجھا
 تحقيق  درباره ماھيت اين انق9ب پرولتاريائیايدئولوژيک ناچيزش اين توانائی رانداشت تا مستق9نه

ل قبل ه است، وبه مقايسه چھل ساچرابعد ازچھل سال که اين نوشته راتھيه کرد" وبررسی کند
؛ دربارۀ اين انق9ب عظيم به تحقيق وبررسی بھره مند شده استنيز بيشتری » فکریتوانائی«ازًحتما

بروجوه مثبتش تکيه کرده وازنکات ابھام انگيزوانحرافی اش انتقاد "تابقولش ميتوانست! نپرداخته است؟
 علم انق9ب نسيم، لني- مارکسيسممرحلۀ تکاملیاين است که چون نويسنده علت اصلی اما !"»کند

. نداده است ؛ ازاينروزحمت تحقيق وبررسی راھم بخود قبول ندارد را "مائوئيسم" پرولتاريائی يعنی
«  پس نويسنده چگونه اين حق رابخود می دھد که از،که تحقيق نکرده حق قضاوت رانداردازآنجائي

  چينشک نيست که انق9بيونای  البته ج!انق9ب کبيرفرھنگی صحبت کند» افینکات ابھام آميزوانحر
نق9بی خلق جنبش ا خروشان فرھنگی پرولتاريائی که سيل کبير درجريان انق9ب مائوتسه دونمنجمله

چھل سالی که ازاين   درطیو.  ھم شده انداتیناگزيردچاراشتباھات وياانحراف ،چين رارھبری می کردند
 انبه اين انق9ب عظيم پرولتاريائیمه جانق9ب سپری می شود کمونيستھای انق9بی جھان بطورھ

 موضوع ديگراينکه . کرده اند ونقدراموردتحقيق وارزيابی دقيق قرارداده واشتباھات آنرامشخص
قط يک منطق داشته است نويسنده درتمام اين مدت طوTنی درموردانديشه مائوتسه دون ويامائوئيسم، ف

درھمين مورد استدTلی که حداقل . "پذيرمد من حاضرم آنراباگرکسی بتواند مرا قانع بساز": که
 -جنبش ملی ين باسابقهفعال ًسی خاصتا يکی ازجملهزيرااگرک.  ندارد وديالکتيکیعلمیھيچگونه پايه 

تحقيق وبررسی دربارۀ ؛ دربارۀ فراگيری علم انق9ب و)  ه م(دموکراتيک وجنبش کمونيستی کشور
 نتواند ويانخواھد بداند دام مرحله عالی تکامل کرده است، کتکامل اين علم وھم اينکه اين علم تاامروزتا

راقانع   وھم سنخان او جناب ايشانی نمی تواند ديگرھيچ کس آن باورمند شود،وبه حقيقت علمی وانق9بی
  !انستد تونخواھ درآينده ھم سازد و

واحيای  مي9دی ومسلط شدن رويزيونيسم خروشچفی برحزب ودولت 1953بعدازمرگ استالين درسال 
 ھمه کمونيستھای انق9بی وسرنگونی ديکتاتوری پرولتاريا؛ سرمايه داری دريک کشورسوسياليستی

قيق وبررسی  مورد تح آنرا)علل داخلی وخارجی(9ب باين فکرواداشت تا علل شکست اين انق راجھان
ب  شکست انق9حزب کمونيست چين رھبرمائوتسه دونازھمه  بيش.  قراردھند وديالکتيکیعلمی
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 اين با قبول مائوتسه دون. ل وتجزيه علمی قرارداددرروسيه رادرپرتو ديالکتيک ماترياليستی مورد تحلي
 ومبارزه بين راه مبارزه طبقاتیو  وجود دارددردوران سوسياليسم  وتضادھای طبقاتی طبقات اصل که

ايد بدون وقفه  بدرکشوری سوسياليستیداری  سرمايه احيایخطرليستی وراه سرمايه داری وسوسيا
 وبابراه انداختن انق9ب  کردراتدوين" ادامه انق9ب تحت ديکتاتوری پرولتاريا" تئوریادامه يابد؛ 

 توسط مدت يکدھه ازشکستًکبيرفرھنگی پرولتاريائی درچين توانست عم9 انق9ب چين رابرای 
ای نجات انق9ب بر:"اوبدرستی گفت کهونيز.  نجات دھدحزب ودولت درون درخزيدهعناصرسرمايه 

 ھمچنين". انق9ب  فرھنگی نيازاستبه چندين  ورسيدن به کمونيسم وسوسياليسم ازسلطه بورژوازی
 مشخصلنينيستی دولت وبطور -ی مارکسيستیتکامل مائوتسه دون درزمينه تئورنکته اساسی 

ذاربه ن ديکتاتوری وعمل کردن گديکتاتوری پرولتاريا می باشد، بخصوص اين نکته دراعمال اي
   .تاتوری پرولتاريا نميتواند باشد ھيچ معياری جزادامه انق9ب تحت ديککمونيسم

زيربنای تئوريک انق9ب  .مائوتسه دون مھمترين خدمات فناناپذيررا به مارکسيسم لنينيسم انجام داد
ترين خدمات  فرھنگی، واينکه چگونه آن تئوری که انق9ب فرھنگی رارھبری کرد، نمايندۀ عظيم

 لنينيستی نشان داد که چگونه -مائوباتحليل مارکسيستی ". لنينيسم است-ناناپذيرمائو به علم مارکسيسمف
طبقات کماکان به موجوديت خود تحت سوسياليسم ادامه  می دھند، اونشان داد که چگونه اين طبقات به 

ط نوين ادامه داده بايد مبارزه اشرا تحت اين شرايادامه می دھند وچگونه طبقۀ کارگرمبارزۀ شان 
ھمين تحليل خود يک پيشرفت کيفی وتکاملی نوين ." وانق9ب را تحت ديکتاتوری پرولتاريا به پيش برد

   . لنينيستی است-درتئوری مارکسيستی 
مبارزه بين دوخط جريان داشت، دردرون حزب کمونيست چين نيز1957 حوالی سال زماندرھمان 

اتی درچين  وھمچنين مبارزه طبق کمونيستیبين المللیری درجنبش ی ازمبارزه جامبارزه ای که انعکاس
نبش کمونيستی بين المللی  درجًدرآن وقت دوتحول مھم اما کيفيتا متفاوت ومتضاد. بطورکلی بود

تحول سوسياليستی سيستم 1957يکی آن که درخودچين تاسال : ه بودکشورھای سوسياليستی رخ دادودر
ًيعنی دربخش صنعت مالکيت دولتی اساسا مستقرشده بود، . آمده بودمالکيت، ديگربطورعمده بدست 

ودرکشاورزی بشکل پائين تری ازمالکيت سوسياليستی درروستاھا يعنی شکل مالکيت جمعی برزمين 
و داچين نمونه که کمون ھای داجای  ( ه بودوابزارتوليدی مھم توسط گروه ھای ازدھقانان، غالب گشت

. ھان بوقوع پيوست عقب گرد عظيمی دراولين کشورسوسياليستی جمان زمان درھ ليکن.)بارزآن بود 
 اتحاد شوروی برھبری دردرون حزب کمونيست خزيده  عناصرسرمايه داریباين عبارت که

 آنھايـی که درسطوح چين بخصوصودر.  شدندودولت سوسياليستی مسلطخروشچف برحزب کمونيست 
ويزيونيسم  ای دررهً طبيعتا پشتوان،مايه داری درچين بودنداحيای سرخزيده بودند ودرفکرباTيی حزب 

. ه سوسياليسم مقاومت می کردندب پرولتری وگذارتکامل انق9بودربرابرسير. شچف وشرکاء يافتندخرو
 وديگررھبران تسه دونشھای افشاگرانه ومبارزه جويانه مائوبه سختی به مقابله بات9ين عناصراھمچنين 

می ،  مدرن  رويزيونيسماتحاد شوری،» کمونيست« رھبران حزب  چين برعليهق9بی حزب کمونيستان
مانند ليوشائوچی ودن   رويزيونيستیدراين زمان مائو مبارزه سختی را برعليه رھبران. پرداختند

ً اساسا ديگرنيازی ی درچين درحال مردن ھستند، و طبقات ومبارزه طبقات معتقد بودند سيائوپين که
 درآن زمان درواقع دومقرفرماندھی . پرولتاريا درچين ديده نمی شود، به پيش بردریبرای ديکتاتو

 ند وTزمرھروان سرمايه داری دستگاه ھا ومقرھای خودراداشت .داشت درحزب کمونيست چين وجود
ھمان بود که مائو . اازکشيده شدن چين به راه سرمايه داری جلوگيری شود که آنھا کنارزده شوند تبود

مند حزب، بورژوازی درون خوان داد که برخاسته وافراد قدرت کمونيست چين به توده ھا فراصدرحزب
 بااتکاء به توده ھای خلق  پرولتاريائیفرھنگی کبيرمائو بابراه انداختن انق9ب. حزب راسرنگون سازند
 وبازسازی وتقويت آن انق9بی کردن حزب تصفيه حزب ازعناصربورژوازی وچين درحقيقت درجھت

مائواين مھمترين نکته را ازتجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا درچين وکشورھای ديگر، . عمل کرد
 ضدانق9ب دراتحادشوروی، جمعبندی نمود وشروع به تکامل راه  منفی حاکم شدنبخصوص تجربه

امه ھمچنين مائوجمعبندی نمود که رھبری پرولتاريا دراد. وابزاربازسازی  وانق9بی کردن حزب نمود
بااتکاء به آنھا و بسيج توده  باارتقای سطح آگاھی توده ھای مردم ومبارزه طبقاتی تحت سوسياليسم فقط
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 درجريان انق9ب فرھنگی.  ميتواند مشکل راحل کند لننيستی-خط مارکسيستی  تحت رھبری ھا
تاکتيکھای راحی استراتژی و مائوبه جمعبندی پراتيک انق9ب تابدان زمان، وھم به طئیاپرولتاري

خودانق9ب فرھنگی ازپيچ وخم ھای بسياری گذرکرد که درتمام دورانش مائو . بيشترآن پرداخت
بارزه  م:"ئی چنين می گويداپرولتاريفرھنگی مائودرمورد ھدف انق9ب کبير. درمبارزه آنرارھبری کرد

زحل مشکل  ھدف عبارت است ا.عليه رھروان سرمايه داری يک وظيفه عمده است، اما ھدف نيست
  ".جھانبينی وپاک کردن رويزيونيسم

ديکتاتوری پرولتاريا فقط زمانی ميتواند ديکتاتوری پرولتارياباشد که : " کهکيد کرد تا ھمچنين مائوبارھا
 اعمال گردد، واين بمعنای بسيج ومسلح ساختن آنان باخط توده ھای وسيع ديکتاتوری اش توسط خود

 وتوانا ساختن آنان درتشخيص خط درست - زه عليه دشمنان طبقاتی لنينيستی برای مبار-مارکسيستی 
 -  درجريان مبارزه خودشان ومطالعه مارکسيسمرژوازیازنادرست ومنافع واقعی پرولتاريا ازمنافع بو

اين چيزی بود که مائوآنرادرجريان ." می باشد-آناسلوب  تسلط برمواضع اساسی، ديدگاه ولنينيسم برای
وبدين وسيله توانست انق9ب رابرای يک دھه . پرولتاريائی درچين بکاربستانق9ب کبيرفرھنگی 
 يک تجربه تاريخی نوين درتاريخ انق9بات پرولتری درجھان بود  درموردشاين. ازشکست نجات دھد

  .بکاربست آن را  ودرپراتيک مبارزه طبقاتی  شدتدوينتسه دون که تئوری آن توسط مائو
ين کنگره ع9وه ازاينکه ازانق9ب فرھنگی چين بدرقه درخورتوجه بعمل درا:"  ميخوانيم231درصفحه 

آمد، ھويداشد که نقل وقولھای کتابچه سرخ که ازجانب لين پيائو ترتيب شده بود به اذھان رفقای ھمرزم 
   ."ماسلطه داشت، حتی طورمعروف درزيربالشت ھرکدام شان قرارداشت

 مائوتسه "کتابچه سرخ نقل وقولھای" رمائوتسه دون منجمله آثاباکسانی که م9حظه ميشود که نويسنده
شدن ن قايل  واين خود. کردند باکنايه برخورد می کند مطالعه میدرآنزمانانق9ب چين را رھبردون

ًجھان خاصتا دردرحاليکه ھرانق9بی . نشان می دھدتوسط نويسنده اھميت به مطالعۀ اين آثاررا
ادرجھت پيروزی انق9ب  مبارزات توده ھای خلق ردرکشورھای تحت سلطه که می خواھد

رھبران مطالعه آثارديگر  باًا بايد ھمزمان نوين وانق9ب سوسياليستی رھبری کند؛ الزامديموکراتيک
نيزمطالعه می نمود و ا بزرگ پرولتاريای جھان، مارکس وانگلس ولنين واستالين؛ آثارصدرمائو ر

   .بنمايد
ده شد که بعضی افراد راحت طلب برخاسته ازطبقه اشراف فئودال که دي:".... ميخوانيم234درصفحه

رکش، درباره اوتبليغ چند مريد زي با چند کتابی رانظربه مساعدت شرايط بيشترورق زده بودند وخود
می کردند وتئوريسن بی بديل اش می خواندند، غره بود که نبايد به عمل دست بزند وخواه مبالغه آميز

  ."جاه گيرد ونکته ھای حکيمانۀ موعظه نمايدنخواه درصدرمجلس 
ًقبل ازاينکه باين مطلب بپردازم Tزم است تايادآوری کنم که نويسنده تقريبا درتمام موارد اين نوشته 

بخاطرملحوظات که (آنھا  ازمخففھا ونام ھای مستعار ويا موردنظرومورد حمله اشازگرفتن نام افراد
 باين صورت.  خودداری کرده است،)شد ومی شودبرده می ر بکا درمطبوعات چپ انق9بیامنيتی

بھرصورت ازمتن فوق . نيستاين افراد چندان حايزاعتبارمچون مواردی ادعای نويسنده دربارۀدرھ
. اری باشدرفيق اکرم ي شھيد  فقيدًکه منظورنويسنده عمدتا بايدبنابرقراين چنين استنباط می شود 

شرافيت ا(" رابراساس خاستگاه طبقاتی اشوی  يش ورقبامخالفينمان جوانان مترقی اغلب زيرادرساز
درآن  اوی وسياسی وموقعيت واھميت مبارزات انق9بیمعرفی می کردند تا ماھيت فکر") فئودالی

جريان دموکراتيک "و" سازمان جوانان مترقی" درحاليکه رفيق اکرم ياری يکی ازبنيان گذاران .زمان
فراگيری علم انق9ب پرولتاريائی وافکاروايدئولوژی طبقاتی اش باخ9ف موقعيت بر او. بود"نوين

کارگران، (درکنارتوده ھای خلق) -  درآن شرايط-دون انديشه مائوتسه - لنينيسم-مارکسيسم(
 ق9بکشورقرارگرفته وباس9ح علم ان) اقشارزحمتکش وسايرروشنفکران مترقی ومردمیقانان،دھ

رويزيونيسم افشای ماھيت و  وسوسيال امپرياليسم وامپرياليسمادوريزم عليه فئوداليسم، کمپرپرولتاريائی؛
ه ازتعلقات طبقاتی اش گسست کرد  تاحد زيادیدرآنزماناو ديده شد که .رد ک میمبارزهمدرن 

 دچارچه اشتباھاتی) مبارزه طبقاتیکارزار(ازاينکه اودرپروسه عمل .ودرکنارتوده ھای خلق قرارگرفت
  به ھمهً تقريباليکن چيزی که. ميً فع9 ّبآن نمی پردازجداگانه ای دارد و ضرورت به بحث شده است
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 حياتش که بدست  اوتاآخرين لحظات، اينست که آشکاراستفعالين جنبش انق9بی پرولتری افغانستان
 داشتن انديشه انق9بی »بجرم« فاشيست شانپرچمی وباداران سوسيال خلقی آدمکش وباندھای جنايتکار

دراينجا .  انحراف نکردداشت که بآن اعتقاد وراه وخطی ، ازايدئولوژیده شدی اعدام سپربه جوخه ھا
 مسئوليت سياسی  احساسکمترين وبدون  بگونه غيرعلمی وغيراصولید که نويسنده ديده می شو

. می نمايد برخورد اين چنين  اکرم ياریبا عقده مندی اخت9ف ايدئولوژيک سياسی و وازرویواخ9قی
بــا اکرم  ھمين شيوۀ برخورد. نيست انق9بی پرولتری نه برخورد ھا دارای ھيچگونه  اصوليتاين گو

واگرچنين نيست نويسنده بايد اشتباھات وانحرافات .  اپورتونيستی است بدون ترديد يک شيوۀ یيار
می به نقد  درھمان وقت ويابعد ازآن بگونه آشکارعرصه نظری وعملیايدئولوژيک سياسی اکرم را در

ود  تشکيل شده ب  ازمحافل وافرادی  چند"  مترقیسازمان جوانان "ولی تاجائی که معلوم است،. کشيد
 ھرکدام ازاين محفل ھا توسط  ونظرات ومواضعماھيت خطی وسياسی وطوريکه بعدھا آشکارگرديد،

اخت  قرارگرفته اند وپرد نقد وبررسیموردکشور) م ل م( بش انق9بی پرولتریبخشھای مختلف جن
بوده موضع اصولی اکرم ولی آنچه که بيش ازھمه عيان . انمرا دراين نوشته زايد ميدھادوباره به آن

 انحراف سنتريستی.  بوده است"سازمان جوانان مترقی" در)م ل ا( انق9بی اصولی وياری برمبنای خط
زمان جوانان سا"زدرافراد ديگرنيانحرافی  وافکار)داکترفيض(، انحراف اکونوميستی جناح ) م. ه(جناح

 که جزوۀ) عثمان(ردند مانند انجينر درجريان ديموکراتيک نوين فعاليت می ک کهگروه ھای ويا " مترقی
» مريد زيرک چند« از دراين جاھمچنين نويسنده.مشخص بوده اند  انتشارداد، را" )...پس منظر(" 
  ». می خواندند اشلتئوريسن بی بديمبالغه آميزتبليغ می کردند و«دربارۀ او «م ياری يادکرده کهاکر

به چنين افرادی چگونه اکرم ياری مصداق داشته واوحدی اين موضوع دربارۀ شخص ازاينکه تاچه 
 حدود چھلولی تاجای که  تجربه . د ، مازياد نمی دانيماجازه ميداده که درسازمان به ستايش اوبپردازن

درجنبش دموکراتيک نوين وچه جوانان مترقی  و درسازمان ؛ متاسفانه که چهنشان می دھد  اخيرسال
9ً چنين گرايشات درسازمانھای که بعدازفروپاشی جريان دموکراتيک نوين عرض وجودکردند؛ عم

بود ونسبت به ديگراعضای  عدۀ که عطش رھبرشدن شان بسيارزياد.ه وداردمذمومی وجود داشت
 ، ودارندئوريھای انق9بی داشتندازت بيشتری اندوخته ھای) ًخاصتا درمرکزيت سازمان(سازمانھا
بمشاھده   درآنھا  بوضوح مختلف واشکال درجاتی ھم منطقه ای، ب ھم خونی  وھم مليتی وحتگرايشات
 وجاه  وضعف ايمان انق9بیعلت اصلی آنھم کمبود دانش که  تجربه نشان می دھد.  ومی رسدمی رسيد

تشکيل ) م ل ا(  به ه ھمه اين سازمانھا بنام اعتقاداگرچ.  بود اين افراد خرده بورژوامآبانهطلبی ھای
ارزه انق9بی  بوضوح وعملکردھای آنھا درپراتيک مب ومواضع اتي برنامه ھا ونظرشده بودند؛ ليکن

 درتشکيل ، وازطرفی ھم درآن شرايط. ماھيت ايدئولوژيک سياسی ھرکدام ازآنھاراآشکارساخت
 بايد .عطف توجه می شد  اعضای آنھا انتخابری درموردرولت کمتربه معيارھای انق9بی پسازمانھا

 برای منسوبين که شرايط حساس وخطيری) گين ثورسالھای بعد ازکودتای نن(تذکرداد که درآن وقت
بود؛ دروقت تشکيل بوجودآمده  درکشورمترقی وميھن دوستفرد يک نوين وھرجريان دموکرات

شتن بيشترم9ک قضاوت قرارمی گرفت  دا"عله ایش"، موضوع اعتماد دوجانبه وسابقه ی چپسازمانھا
اين سازمان ھا که مدعی سازمان انق9بی  عضويت در برایمعيارلنينیا خط ايدئولوژيک سياسی وت

  ونه ھم تائيد ھمۀ شعله ايھا نيست ھمه البته به ھيچ صورت اين بمعنای موردسوأل قراردادن.بودند
   باورمند به خطحتی تعدادی  درآن شرايطرکرد کهزيراپروسه عمل اين موضوع راآشکا. استآنھا

 موضوع به جھت منفی شکل باتاسف که اين سی سال اخير گذشت با البته. ھم نمانده بودند"شعله جاويد"
  بنام نوشته نويسنده ھمينکه يکی ازرفقاید تذکردھم  دراينجا ناگزيرباي. استگرفته بخودديگری ھم

 شکايت کرده بود  ھايشنوشتهيکی ازدر ی قبل درسالھا،»ام9«ل درزمان فعاليت اش درتشک)جيحون(
وسط ت وی را ، سمندربرھم می خورد) اسم مستعارسابق اش -سمندر(نويسندهون اوکه وقتی مناسبات بي

» بی آب« کوب قرارداده وآنراموردلت و) که عضوسازمان ھم نبوده است(يکی ازخويشاوندان اش
بطورمشھودی  واعتمادھای شخصی برافراد يه قوم وخويش بازی روح که م9حظه می شود.کرده است
  . صرف نظرمينمايمذکرموارد ديگرآن  از دراين نوشتهکه. ه استداشت  وجوددرنويسنده
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 دقانه کادرھای سازمان درکارھای عملیاززحمتکشی بيدريغ وصا" نويسنده 234درھمين صفحه 
ه وع9وه می نمايد که اين نقض وکمبود درمجموع وغفلت آنھا ازعدم توجه به فراگيری  تئوری تذکرداد

به روابط آگاھانه اعضای سازمان ضربه می زد وتفاوت بين اعضارابرجسته ساخته وخودبخود به آتش 
چون درمقابل سازمان دشمنان : نويسنده ادامه می دھد. نفاق ودوپارچگی ياچند پارچگی دامن می زد

 یک سو وياتفتين ودسيسه روشنفکران خرده بورژوا درتشکيل پرولتاريا باھيوTی استبداد ازيطبقاتی
وجودداشت، سازمان جوانان مترقی روی ضرورتی، آن نفاق » حزب دموکراتيک خلق افغانستان« بنام

  ."وشقاق درونی سازمان را کنارگذاشته وعليه دشمنان مبارزه می کرد
بی پرولتری  ھای انق9 انديشهرويجمان جوانان مترقی به مسئله ت موضوع عدم توجه جدی رھبران ساز

رجريان اھواد  روشنفکران مردمی سازمان ودربين طيف گسترده صفوفًعمدتا دربين کدرھا واعضای
 )م ل ا(  پرولتری به فراگيری انديشه ھای انق9بیی فراوانگرايشات  درآن زمان کهدموکراتيک نوين

ًخاصتا ( انق9بی منابع علمی وتئوريک»نخبه« می شد که چند نفرهدرعمل ديد. آشکاربود،داشتند
موضوع .  سخنرانی می کردند وتظاراتدرميتينگھای آنھا ابرمبن رادراختيارداشتند و)آثارمائوتسه دون

ديگراشتباه بزرگ سازمان جوانان مترقی سرپوش گذاشتن روی انحرافات بخشھای تشکيل دھنده 
 که نه بطوردرست واصولی عليه آنھا »واندنفاق وشقاق می خ«که نويسنده آنھاراصرف ( سازمان بود

  صورت می گرفت ونه ھم آن انحرافات واخت9فات درونی سازمان را ايدئولوژيک سياسیمبارزه
تداوم مبارزه بين دوخط دردرون سازمان ونقد نقطه بعبارت ديگر.  کردند می علنیدربين جنبش انق9بی

وتقويت واستحکام  ه ھا وافکارانحرافی اپورتونيستینظرات انحرافی وطرد آنھا وتزکيه سازمان ازانديش
 که نويسنده دليل . ازاھميت کمتری برخورداربوده استايدئولوژيک سياسی وتشکي9تی سازمان

 پرولتاريا وھيوTی استبداد وتفتين ودسيسه آنرااھميت بيشترقايل شدن به مبارزه عليه دشمنان طبقاتی
 رويزيونيستھای خلقی پرچمی، نه تنھا که وآنھم . کندوانمود می» حزب دموکراتيک خلق«اعضای

سازمان جوانان (  کشور دربرابرجنبش انق9بیطبقاتی فکری سياسی و خصومت عميقدسيسه وتفتين که
 که توسط خط يک سازمان وياحزب انق9بی درحاليکه .ندداشت) مترقی وجريان ديموکراتيک نوين

 واصولی تربھتر تحکام تشکي9تی برخوردارباشد،اصولی وانق9بی پرولتری رھبری شود وازاس
 هجامعسطح  وجريانات اپورتونيستی ورويزيونيستی در وملیميتواند عليه دشمان طبقاتیودوامدارتر
مبارزه عليه فئوداليسم، کمپرادوريزم وامپرياليسم ممکن  ، مبارزه عليه اپورتونيسم وبدون.مبارزه کند

 انق9بی درجھت پورتونيسم ورويزيونيسم درداخل سازمان وحزبمبارزه عليه ا نيزدرشرايطیو. نيست
زيرابدون داشتن يک سازمان دارای واقعا خط . تری برخوردارمی شودآن ازاھميت بيشاستحکام 

 رادرسطح  ورويزيونيسم نميتوان مبارزه طبقاتی ومبارزه عليه اپورتونيسم وانق9بيون واقعیانق9بی
 پيشبرد يک مبارزه اصولی صلیشرط ا.  به پيش بردح جھان انق9بی وسطجنبشدرون جامعه و
به  ورھبری مبارزات توده ھای مردم عليه ارتجاع وامپرياليسم وبه پيروزی رساندن انق9ب وانق9بی

ی وارتش يعنی بيک سازمان انق9بی پرولتری دارای خط روشن انق9بس9ح وياس9حھای  مبارزه 
) رشرايط کشورھای مستعمره ونيمه ومستعمره ونيمه فئودالدًخاصتا (انق9بی وجبھه متحد ملی

درعمل ديده شد که کم بھاء دادن باين موضوع ھم موجب انح9ل سازمان جوانان . ضرورت است
يجه می رسيم ازاينجا باين نت.  فراھم کرد  را نوينمترقی شد وھم موجبات فروپاشی جنبش دموکراتيک 

انق9بی آگاه  که توسط بھترين عناصر)م ل م( بی پرولتری دارای خط انق9حزببکه بدون داشتن 
باشد؛ شکست ارتش توده ای تحت رھبری اش باشد وحتی ود ولوھرقدرپايه توده ای ھم داشته ش رھبری

سال ده که . سال اخيراست آن شکست انق9ب درنپال درچھاررجستۀ مثال بدورنمی رويم؛ .می خورد
 درھشتاد(  دردھاتق وتشکيل ھسته ھای قدرت نوين خلقخلجنگ خلق وتشکيل ارتش آزاديبخش 

  به مرحله تعادل که تحت رھبری حزب وارتش انق9بی خلق وتکامل جنگ خلق)درصد خاک نپال
خط انق9بی از) مائوئيست( حزب کمونيست نپال زمانی رھبران رسيده بود؛ استراتژيکوتعرضوحتی 

 ھمه چيزبه عکس خود تبديل  رفتندو فرزيونيسم روياپورتونيسم و پرولتری منحرف شده ودرمنج9ب
  .شده وانق9ب خلق نپال به شکست کشانده شد
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روز افزون باTمی گرفت وھواداران باالقوه " شعله جاويد"صيت واعتبار:"  می خوانيم258درصفحه 
تضمين ھرقدربه کميت اين ھواداران می افزود، کيفيت انق9بی رانشان نميداد که . اش زيادترمی گرديد

تئوری نشرشده درشعله جاويد . به حرکت خود نويدی را حمل می کند کند جنبش انق9بی پديدآمده ودارد
. بدفاع برخيزد" شعله جاويد"موجب نشد، کدرھای پديدآيد وآگاھانه ازآرمان نکرد وخود دراذھان نفوذ

" شعله جاويد" ایجوش محصلی، کارگری که صبغه توده ای داشتند، درھو مظاھرات واعتصابات خود
حزب دموکراتيک « (شوروینثاربلند گويان رويزيونيسم معاصرپروبال می زدند ونفرت عميق خودرا 

اماسازمان جوانان مترقی پای تعھد خود که ايدئولوژی انق9بی را بين توده ھا می . می ساختند)»!!خلق
ب وفادارنماند، که توانائی برد وباخصوصيات ملی کشورما موافق درمعرض تطبيق می گذارد، بدان سب

  ."ايدوئولوژيک اين امررانداشت
دراذھان نفوذ نکرد وکدرھای پديد نيامد که " شعله جاويد"تئوری نشرشده در"نويسنده نظردارد که 

ی انق9بی  تئوری ھادرحاليکه. نمی دھد؛ اما اوعلت آنراتوضيح "خيزدآگاھانه ازشعله جاويد به دفاع بر
 جھت افشای ماھيت رويزيونيسم مدرن  سياسی ايدئولوژيکمی رسيد، مسايلدرشعله جاويد به نشر

اليسم وسوسيال امپرياليسم شوروی  افشاگرانه عليه ارتجاع وامپري سياسیمضامينو وسوسيال امپرياليسم
شعله " که دراطراف نشريهفکران مردمی ومترقیدرتنويراذھان روشن و جاويد به نشرمی رسيددرشعله

اد  که ازسو شھرنشيندربيداری عدۀ ازکارگران وزحمتکشان و کمک کرد بودندجمع شده" جاويد
 آنھم درآن زمان "شعله جاويد "اما تنھا نشريه. موثرافتاده بودًسبتا ن خواندن ونوشتن بھره مند بودند،

 سطح دانش انق9بی  ايدئولوژيک سياسی وارتقای درتربيت،) شماره11(  عرصه نشراتی اشمحدود
 درعين  بود تا جوانان مترقیاين وظيفۀ رھبران سازمان.  کافی نبود بھيچ صورتمانکدرھای ساز

ترويج جھت   جوانان مترقی ديگربحيث ارگان سازمان)مخفی ويانيمه مخفی(به نشريک نشريۀزمان 
جريان دموکراتيک  سازمان ووھواداراندربين اعضا ) ل ام ( واشاعه انديشه ھای انق9بی پرولتری

 رھبران  بزرگوليتھایواين امريکی ازکمبودھا ومسئ. ندرش نسل انق9بی ھمت می گماشتنوين درپرو
 فراگيری  وزمينه ھایگرايشات شرايطن زيرا درآ. سازمان جوانان مترقی بود که بآن توجه نکردند

شنفکران مترقی ومردمی ٌانديشه ھای انق9بی پرولتری ودموکراتيک نوين درجامعه خاصتا دربين رو
  .وجود داشت بوفرت

 صحبت  آنزمان"، کارگریمظاھرات واعتصابات خودجوش محصلی" موضوع ديگر؛ نويسنده از
 راآغازکرد وبه  اشرزات علنیدرحاليکه درآن شرايط زمانيکه سازمان جوانان مترقی مبا.دارد
  مبادرت جريان دموکراتيک نوينسازماندھی  و ناشرانديشه ھای دموکراتيک نوين" جاويدشعله"نشر
 تحت رھبری جريان دموکراتيک ً تقريبا محصلين ومتعلميناتتظاھرات واعتصاب؛ اکثريت آن نمود

نويسنده ازيکطرف آن تظاھرات . می گرفتنوين ورھبران وکدرھای سازمان جوانان مترقی صورت 
 خودرا نثاربلندگويان  نفرت عميق روشنفکرانمی خواند وازطرف ديگرمی گويد که» خودجوش« را ھا

که نويسنده م9حظه می شود . می ساختند) »!!حزب دموکراتيک خلق«(زيونيسم معاصرشوروی روي
 آنھا وحرکت خودجوش  اقتصادی معينمطالبات و وطرح خواستھاحرکت خودجوش توده ھابين 

 اين کتله ھای  سياسی ومبارزهھا آن توسطصنفیمحصلين ومتعلمين وطرح خواستھا ومطالبات 
. رامغشوش می کند )مبارزات رھبری شده( سياسیشعارھای راديکال و خواستھاباطرحروشنفکر

 عليه سوسيال امپرياليسم شوروی وحزب  روشنفکراننفرت عميق آن ابرازکهنويسنده توجه نمی کند 
چگونه  توسط روشنفکران برکدام مبنا وانگيزه و)»راتيک خلقحزب دموک«(رويزيونيست پيروآن

آن مبارزه عليه رويزيونيسم بدون آگاھی ايدئولوژيک سياسی به پيش  آيا می توانست  بوجودآمده بود؟
 درکجای تاريخ معاصرديده شده است که توده ھای مردم بگونه  خود جوش برعليه برده شود؟

 درحاليکه آن نفرت عميق باسوسيال !رويزيونيسم معاصرابرازنفرت وانزجارکنند وشعارسياسی بدھند؟
محصول جريان نظام حاکم شعارھاعليه و» خلقی پرچمی«تھای امپرياليسم شوروی ورويزيونيس

  آن حرکت؛ ليکن) ونه ھم عميق وھمه جانبه ومتعلمينالبته نه ھمه محصلين(حصلين نبود مخودبخودی
 بوسيله روشنفکران مربوط به سازمان جوانان مترقی  که بودآگاھی سياسی  ازکيفيتسطحیدرھر

 آن ريتاکث. نسبی برخورداربود سياسیازآگاھی ووجريان ديموکراتيک نوين رھبری می شد
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 وسيله سازمان جوانان مترقی وجريان ب خورشيدی 1347 بعد ازماه می ی محصلين ومتعلمیھاتظاھرات
 ن است که يک محصل ويامتعلم وياچگونه ممک. رھبری می گرديد سازماندھی وتحت رھبری آن،
البته (  ايدئولوژيک سياسی آگاھی ، بدونشد عالی مردمی با ھرقدرھم دارای احساسروشنفکرمردمی

خروشچفی وعاملين آن ميتواند برضدرويزيونيسم )  اين آگاھی ھم متفاوت است وسطحدرابتدا درجه
 افشاگریبا طرح مسايل ايدئولوژيک سياسی عليه آن  و وصحبت کنددرافغانستان وجھان شعاربدھد

 شامل درجريان بايد تذکردھم که ھمه روشنفکران .پايه علمی است اين ادعای نويسنده فاقد !؟نمايد 
 ی وسوسيال امپرياليسم شوروی  ماھيت رويزيونيسم خروشچفآگاھی Tزم را دربارهتيک نوين دموکرا
 Tکن ھمين شعارھا .نبودند) م ل ا(  ويا ھمه آنھا به لحاظ  فلسفی وايدئولوژيک سياسی معتقد بهنداشتند

يال امپرياليسم وارتجاع فئودال کمپرادوری حاکم وامپرياليستھای وخطابه ھا عليه رويزيونيسم وسوس
بخشھای زيادی  وحمايت ئيدکدرھای سازمان مطرح می شد وموردتا رھبران و بوسيلۀ کهغربی

 حتی . آنھا می نمود بخشھای از سياسیآگاھیسطح  تاحدی نمايندگی از قرارمی گرفت روشنفکراناز
 وتئوری جنبش وتوده ھای خلق يکسان به مسايل سياسی ايدئولويکدرپيشرفته ترين جنبشھا ھمه سطوح 

  روشنفکران مردمیمنظورازاين توضيح اينست که يک جنبش خودبخودی.  آگاھی ندارندھای انق9بی
 ماھيت طبقاتی وايدئولوژيک تايک جنبشی که توسط يک سازمان پرولتری رھبری می شود به لحاظ

 .وجودارد  کيفی تفاوت واستراتژی وتاکتيک ھای آنعارھای شانوش ومطالبات خواستھا  طرحسياسی و
  وسوسيال امپرياليسمھيچ جنبش خودبخودی ای شعارسرنگونی نظام حاکم وقطع سلطه امپرياليسم

مبارزه ايدئولوژيک سياسی را عليه رويزيونيسم  کند ويا   رامطرح نمی وتاسيس نظام دموکراتيک نوين
  معين وطبقاتی سياسی حه جريان دموکراتيک نوين دارای محتویوسرلو.  به پيش نمی بردمدرن

ی باخط رھبری کننده جريان دموکراتيک نوين تحت رھبری سازمان جوانان مترق وجنبش. مشخص بود
دريک جنبش خودبخودی و. ب دموکراتيک نوين محسوب می شدانق9 از مرحله ایسب) م ل ا( 

عات کارومسايلی ازاين قبيل  ويا تغييرساصادی و رفاھی  صنفی، اقتمطالبات وخواستھا ازسطح مسايل
بخودی کارگران کارخانه ھا ومراکزصنعتی تاحدی   حتی بعد درآن زمان جنبشھای خود.نمی رودفراتر

   .رنگ وبوی سباسی داشت
درجای ديگرمی و ."درواقع ھمان شکل جنينی آگاھی است ھم  عنصرخودبخودی:"لنين می گويد

يک  " ولیمظھربيدارشدن روح آگاھی بود؛ تااندازۀتدائی ھم دراين موقع ديگربنھای ا عصيا":گويد
آزمودگی انق9بی ومھارت  " :يامی گويد و"تواند دارای آگاھی انق9بی باشدجنبش خودجوش، نمي

بدون انديشه " و"طبقاتی معلول مقدمات مختلفی استمبارزه " و.." سازماندھی ازخواص اکتسابی است
  ".نبش انق9بی ای نمی تواند وجودداشته باشدانق9بی ھيچ ج

ازروحيه محفل بازی خ9ص نشده ودرامواج ماکه درسازمان ھنوز:"  می خوانيم238درصفحه 
تکامل می کرد  ، گرفتارآمده بوديم، به قدرت کيفی سازمان که بايد"شعله جاويد" تندخيزگسترده جريان

به کميت آن افزوده ھم ميشد، نظم انق9بی نداريم وھم وبرمحفل ھا سلطه پيدا می نمود توجه نکرده واگر
" شعله جاويد" حال برمی گرديم به آن مظاھره ھائيکه درموجوديت . .....  دھيم تشکيلنمی توانستيم

پديد آمدند، بايداذعان کنيم که تمامی مظاھرات خودجوش، خودانگيخته بودند وسھم ما بمثابه سخنگو 
  .....".ده احساس مردم دوستی وانق9بی پرولتاری سازمان بوددرصف مظاھره چيان فقط نماين

د  درامواج تن رھبران وگرفتاریحيه محفل بازیرو موجوديت  به واقعيت اگرچه دراينجانويسنده
 محفلبازی وانحراف  مھم خودش يکی ازعاملين؛ ليکنمعترف است" شعله جاويد"خيزگسترده جريان 

گی  ضعف ھمه جانبه وعقب ماند ازيکطرفاين گفتۀ نويسنده. ودبوانان مترقی سنتريستی درسازمان ج
ضعف رھبران ازطرف ديگر جنبش نشان می دھد و ورھبریرھبران را درپيشبرد مبارزه طبقاتی

ه  مختلف درسازمان حمل می شديه خطوط انحرافی که توسط محافل وافرادسازمان رادرمبارزه عل
که  نمی شود فھميده ليکن ؛ سازمان برمحفل ھا دارد  نداشتن ازتسلط  سخنھم چنين نويسنده. است

  آيا امکان تسلط ازطريق اعمال! پيداکند»تسلط«سازمان چگونه وازکدام طريق ميتوانست براين محافل 
ديگری که توضيح نمی يا شيوه  ھای  شيوه ھای بوروکراتيک برآنھا منظورنظرنويسنده است وفشاربه

بی پرولتری ختم محفل بازی وطرد ايدئولوژی ھا وافکارانحرافی درحاليکه دريک سازمان انق9. دھد
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 موضوعی که .مبارزه بين دوخط امکان پذيراست، سیغيرپرولتری ازطريق مبارزه ايدئولوژيک سيا
 دراينجا مسئله تسلط يک محفل . توجه نشده است کمتربآن توجه شده وياھيچدرسازمان جوانان مترقی
مطرح نيست، فقط ديک سازمان انق9بی پرولتری ک کميت برکميت ديگرويا يبريک وياچند محفل ديگر

  .تصفيه وتزکيه سازمان انق9بی پرولتری ازوجود انديشه ھای اپورتونيستی ورويزيونيستی  مطرح است
 زده بودند وتحت رھبری آن اطراف جريان دموکراتيک نوين حلقهازطرفی ھم درآن کميت ھای که در

 اختناق واستبداد نظام حاکم ای مبارزاتی وانق9بی زيادی نھفته بود که بعد ازدھه ھاقرارداشتند پتانسيل ھ
برای بطورنسبی شرايط   وابسته امپرياليسم وسوسيال امپرياليسم،فئودال کمپرادوری

 فئودال کمپرادوری وسلطه اقتصادی وسياسی وفرھنگی عليه ارتجاعھابودجودآمده بود تاتبارزآن
گرچه رويزيونيستھای خروشچفی زيرنام . سيال امپرياليسم شوروی مبارزه کنندامپرياليسم غرب وسو

 بخشھای  وپرچم»خلق«اھرمترقی ازطريق جريدهی بظوبکارگيری مقوله ھا» وکراتيک خلقحزب دم«
 وبطرف خود سموم ساختهمبا انديشه رويزيونيسم مدرن ازروشنفکران جامعه رامتوھم واذھان آنھارا

که براساس يک ضرورت تاريخی " سازمان جوانان مترقی"غازمبارزات علنی  اما با آ.کشاندند 
  راموکراتيک نويني جريان دوتوانست ايجاد شده بود  درآنزمانوخواست مبارزاتی توده ھای  خلق

حزب «رناتيف انق9بی دربرابردرواقع بحيث يک الت اين سازمان. سازمان دھد 1347دراوايل سال 
 انديشه ھای ارتجاعی وضدانق9بی رويزيونيسم  وترويج وتبليغبه اشاعهکه  ( »موکراتيک خلقيد

 گروه وھم چنان بمقابل  ) مشغول بودسوسيال امپرياليستی درجامعهوايدوئو لوژی فرھنگ ، خروشچفی
که باترويج وتبليغ ايدئولوژی طبقات ارتجاعی ( بنام سازمان جوانان مسلمان» اخوان« ارتجاعی وسياه 

 اده ازعقايد وبا سوءاستفساختهتوده ھای خلق را مغشوش  افکار،ادوروامپرياليسم غربفئودال وکمپر
   .قرارداشت) نمودمراه می آنھاراگ،  مذھبی دينی و

ه ھای کتلظھور کرد ، جريان دموکراتيک نوين درصحنه سياسی کشورکه   زمانیدرعمل ديده شد
  .آورده وتحت رھبری آن قرارگرفتندمردمی بجانب اين جريان روی وسيعی ازروشنفکران مترقی و

 »حزب دموکراتيک خلق«رابتدا فريب شعارھای بظاھرمترقی که دی ازروشنفکرانحتی عده ای
حزب دموکراتيک «  ومزدوریرويزيونيستیخط خود را ازگسست  ازخود راخورده بودند؛ باانتقاد

 نوين وسازمان جوانان  به جريان دموکراتيکبه سوسيال امپرياليسم شوروی اع9م کرده و» خلق
 1344قرارمعلوم سازمان جوانان مترقی درسال : دراينجا اين نکته قابل تذکراست که .مترقی پيوستند

اين خود يک موضوع قابل بحث .  فعاليتھای علنی اشرا آغاز کرد1347درسال ، اما ه بودايجاد شد
) م ل ا( ای انق9بی پرولتری به پخش انديشه ھ1344اگرسازمان جوانان مترقی ازھمان سال . است

 وماھيت رويزيونيسم مدرن ونظام می کردبفعاليت وانديشه ھای دموکراتيک نوين درسطح جامعه آغاز
نفوذ ورسوخ انديشه ھای ضدانق9بی   برایافشا می نمود به يقين که اين زمينه سوسيال امپرياليستی را

بين روشنفکران جامعه محدود می گرديد  در»پرچميھا خلقی«رويزيونيستی توسط حزب رويزيونيست 
ما درعمل .  تاآن سطح ھم ميسرنمی شدوامکان جلب وجذب روشنفکران برای اين حزب ضدانق9بی

 که می خواستند عليه ارتجاع کران وتحصيل کرده ھای ازتھيدستان جامعهديديم که حتی روشنف
وجذب را خورده د رويزيونيست مزدورمترقی اين بانبارزه کنند،فريب مقوله ھای بظاھروامپرياليسم م

  .وافکاراکثريت قاطع آنھا با افکاررويزيونيستی وايدئولوژی بورژوازی مسموم وآلوده شد. شدند
رات ھ مظای آنتمام:" می گويد که) س ج م( زچھل سال يکی ازرھبران پرمدعای ابعد ازاينکه 

بمثابه سخنگوی " ن تظاھرات ھا وسھم سازمان انق9بی پرولتری درآخودانگيخته بودندخودجوش و
  نه ازروی" درصف مظاھره چيان فقط نماينده احساس مردم دوستی وانق9بی پرولتاری سازمان بود

وظيفه ورسالت انق9بی وتاريخی  رھبران وکدرھای سازمان جوانان انجام واحساس مسئوليت و آگاھی 
ماندھی آنھا به مبارزه انق9بی ومترقی  به توده ھای مردم وبسيج وساز سياسیمترقی دررساندن آگاھی

م (  يک سازمان باادعای سازمان انق9بی پرولتری! موضوع عجيبی استاين. ليسمعليه ارتجاع وامپريا
 مرحله انق9ب ب سکه نماينده( ان دموکراتيک نوينکه يک جريان گسترده مردمی رابنام جري) ل ا

)   محتوی سياسی، ايدئولوژيکی، فرھنگی ونظامی بود که به لحاظ) دموکراتيک-  انق9ب ملی کشور
زلوله تنفگ بيرون می سياست ا"  وگاھی ھم بدرستی  شعارمشخص آن دررھبری آن جريان قرارداشت



 10 

 سازماندھی  )س ج م(  وتمام آن تظاھراتھا توسط فعالين آن جنبش وتحت رھبریسرمی دادرا نيز" آيد
جنبش عظيم توده ای به  ايدئولوژيک سياسی آن ه ازنقش رھبری ولی نويسند.ورھبری می گرديد

خودرا درآن فعاليتھای مبارزاتی ورھبری وسخنوری . لی انکارمی کندصراحت وبدون ھيچگونه تأم
طرح  پشيرد مبارزه طبقاتی باه بخاطر ن. ود می کندم وان خودشانمردم دوستی» احساس«فقط ازجنبه 

ازاين گفته ! اتژی مبارزاتی سازمان انق9بی پرولتریتاکتيکھای درست ومعين درپيش برد وتقويت استر
 وئی اماتورراداشته فقط سمت سخنگ درصف مظاھره چيان نويسنده خود اين طوربرداشت می شود که 

 ازمبارزات آن مرحله رھبری  ميخواھد ازمسئوليت پذيریبنحویمی شود که نويسنده  م9حظه !است
"  راتا سطحری ورھبری سازمان ازاينروسھمگيکند؛لی  شانه خامردمی روشنفکراتق9بی کتله ھای

 انکارازواقعيتھا وتحريف  اين ھمه، ھاگوئی  اين ھمه خ9ف . تنزيل می دھد  مردم دوستی"احساس
کنه واقعيت  محتوی فکری و کشور؛ بيش ازپيشحقايق مربوط به تاريج جنبش انق9بی پرولتری

اوت9ش می کند تابشکل .  تشکيل می دھداش ی سياس نويسنده رادرطول حيات» سياسیفعاليت «
زيرکانه ای آن مرحلۀ درخشان مبارزات روشنفکران مردمی ومترقی کشورراکه تحت رھبری سازمان 

توسط ھمين مبارزه » بجرم« صدھا تن آنھا و( جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين انجام داده اند
به جوخه ھای اعدام رچمی وباداران روسی شان ونيست ومزدورخلقی پيرژيم آدمکش باندھای رويز

 )خاد وک ج ب(نمی ھھزاران تن آنھا تحت شکنجه ھای سبعانه درسياه چالھای مخوف وجسپرده شدند و
اين  بعبارت ديگر.کم بھاء د ھد، ) ترورشدند آدمکش اس9می ويا توسط باندھایسالھا عذاب کشيدند

 درتاريخ مبارزات مترقی وجريان دموکراتيک نوينی بمعنای نفی نقش تاريخی سازمان جوانان مترق
  اگرچه درھمان وقت نيزقابل درک بود که رھبران سازمان ازرھبری درست.خلقھای افغانستان است

کارگران، دھقانان وروشنفکران (توده ھای خلقازجنبش عظيم توده ای که بخشھای  آن واصولی
 اين بخش ازتاريخ مبارزات روشنفکران  بآن ھم ولی.مانده بودند رادربرگرفته بود، عاجز)مردمی

انق9ب کبيرفرھنگی  وتحت تأثير)م ل ا(م ازانديشه ھای انق9بی پرولتریمردمی کشورکه باالھا
  ازتاريخ درخشانیاش واشتباھات ھايکم وکاست، باھمه  انجام يافته استپرولتاريائی درچين درآن زمان

ًاست وعم9 مبارزات ضدارتجاعی کشور) م ل ا( نيستی ھمين مرحله سرآغازجنبش کمو.برخورداراست
قبل ازاين دوره؛  .قرارمی گيرد) م ل ا( ه انق9بی وضدامپرياليستی توده ھای مردم تحت رھبری انديش

 مبارزات توده ھای مردم تحت رھبری نيروھای دوره ھای مبارزات مشروطه خواھی،يعنی 
 د که نسلی ازروشنفکران به انديشه ھای کمونيسمودردامان ھمين جنبش بو. بورژوازی قرارداشت

   .راه تکامل راپيمودند وآشنا شدند) م ل ا( انق9بی
 ازدموکراسی، مضمون اصلی که دراکثريت آزادی خواھی ودفاع معلوم بود :"  ميخوانيم329درصفحه

 را تشکيل می داد ودربين جوانان مضمون دموکراسی بيش ترعمق داشت اما ازمحتوی انق9ب
  ."ام نمی گرفتھپرولتاری صريحا ال

وجريان دموکراتيک نوين   ھوادارسازمان جوانان مترقیروشنفکرانفعالين و جای شک نيست که ھمه 
9حظه ای  بخش قابل مً وبعدازمان درآن  اماآگاھی Tزم را ازعلم انق9ب پرولتاريائی نداشتند؛بودند 

  ناگفته نماند که مفھوم. بارزه می کردندوضع م وازھمين م )م ل ا( ازروشنفکران مردمی درپرتو
" ويندموکراسی ن"  درنزد اکثريت ھواداران جريان دموکراتيک نوين ھمان بطورعاموکراسی ھمدم

 صورت می دربارۀ آن تبليغ وترويج "شعله جاويد" باماھيت طبقاتی مشخص آن بود که درجريده 
 بدرستی  به لحاظ سياسی ايدئولوژيک کردند که راحمل می وبانرھا یھاھمين روشنفکران شعار.تگرف

که مخالف   وروشن بينیروشفکران مترقی تعدادی ازحتی. مفھوم دموکراسی نوين راافاده می کرد
  درکشوربودند وسلطه امپرياليسم وسوسيال امپرياليسم کمپرادوری  فئودال نظام استبدادیحاکميت

ت نمی دموکراتيک نوين فعالي جريان  درچوکاتباآنکهادی ودموکراسی وترقی بودند؛ وخواھان آز
. قرارداشتند» اخوانيھا«ی ھا وچمبا ھمين جريان ع9قه نشان می دادند وعليه خلقی پر  اماکردند ،

  وگسترشموکراتيک نوين عمقي وسيع درجريان ددربين آن جمعيت) م ل ا( ازاينکه انديشه انق9بی 
 عمل  کماکانن سازمان جوانان مترقی به وظيفه انق9بی شاناين بود که رھبرا،  نيافت Tزم راوتداوم
رايط ذھنی برای رشد وتکامل ش ورنه درآن وقت شرايط عينی درجامعه مساعد بود وھم زمينه . نکردند
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وھمان عرصه زمانی . بھترين فرصتھای مبارزات انق9بی ازدست رفتوديده شد که . بوجودآمده بود
 وجريان دموکراتيک نوين وترويج وتبليغ انديشه ھای انق9بی مبارزات سازمان جوانان مترقی

قدم  اگرچه آنھا .درجامعه، درموردش مبارزه درجھت ايجاد شرايط ذھنی درجامعه نيزمحسوب می شد
 درپروسه مبارزه ليکن ؛ راافشاندند)م ل ا( ھای اول رابرداشتند وبذرانديشه ھای انق9بی پرولتری

به انديشه  وپرورش وتربيت روشنفکران مردمی  درراه انق9ب راادامه کاری توان اکثريت آنھا طبقاتی
 درجھت  را وتشکيل حزب انق9بی پرولتریدئولوژيک سياسیخط ايانق9بی وترسيم ھرچه روشنتر

ن ھم انحراف ايدئولوژيک  وعلت آ.نداشتند انق9ب سوسياليستی انق9ب دموکراتيک نوين وپيروزی
 نتوانسته  ھم که تاحال بودمنجمله نويسنده اين نوشتهسازمان جوانان مترقی رھبران  ازسياسی تعداد

 به تحريف تاريخ  کينه توزانه  وحال.خ9ص نمايد اپورتونيسم ورويزيونيسم است خودرا ازمنج9ب
   .دست زده است مردم افغانستان جنبش انق9بی پرولتری

)  س ج م ( یکدرھاتعدادی از"  شعله جاويد" بعد ازانح9ل سازمان جوانان مترقی وفروپاشی جريان
درجھت ارتقای سطح ايدئولوژيک سياسی خود ت9ش ومبارزه کرده  وصفوف جريان دموکراتيک نوين

  کشور)م ل م( انق9بی پرولتری درجنبش کمونيستی اصولی کامل خط درجھت ت وازاين طريق توانستند
 وارتجاع ھاچميای رويزيونيست ومزدورخلقيھا و پراندھ دست ناپاک باما. دمات ارزندۀ راانجام دھندخ

 بھترين تعدادزيادی ازسوسيال امپرياليسم وامپرياليستھای غربیر، وقدرتھای جھانخوا"اخوان" سياه
 اين خاينان راتيک نوين راسازمان جوانان مترقی وجريان دموککدرھا واعضای رھبران و

 کشوروارد کرده) م ل م( شی رابرجنبش انق9بیضربه مدحسربه نيست کردند وازاين ناحيه جنايتکار
سھم خودرا شان اشتباھات ی باھمه  جنبش انق9بی مردماين اساس گذاران ورنه. تضعيف نمودندوآنرا

يان سازمان جوانان مترقی وجرکدرھا وصفوف  ،رھبرانآن ماامروز .ند ادا کرد دراين راهتاجای توان
 ه وآرمان رادراين و وبا راه مردم  وفادارماندندبودنديشۀ انق9بی اند  بهً واقعا معتقددموکراتيک نوين که

  توأم بانقداصولی  ياد آنھاراگرامی داشته وازآنھانيستند ديگردربين ما جانھای خودراازدست دادند وشان
   .تجليل مينمائيمتمجيد و

رگران، کسبه دامنه اعتراضات مردمی نه تنھا کا"می کند که خودنويسنده ھم اقرار 330درصفحه  
اند، بلکه دامن دھاقين کاران، ط9ب معارف ومحصلين رابه ميتينگ ومظاھره واعتصاب فراخو

  ."گرفتکشوررانيز
نشان ميداد که تحت رھبری سازمان درسطح کشوراين خود عمق وگستردگی آن جنبش توده ای را

 دموکراتيک نوين  جنبشيات مھميکی ازخصوص.  قرارداشت دموکراتيک نويننجوانان مترقی وجريا
(  توده ھای مردمدرمرحله ابتدائی آميختن با جنبش مردمی ين بود که جنبش روشنفکراندرآن وقت ا

نبش دربين توده  و اين موضوع درتوده ای شدن وگسترش ج بود) گران، توده ھای شھری ودھقانانکار
ت مختلف اپورتونيستی  انحرافارھبران با ولی عده ای از. نويد بخش بودھای فقيرشھری وروستائی

جنبش ح9ل کشاندند وھم موجب فروپاشی  انوگروه گرائی ھای شان ھم سازمان را تضعيف وبه ورطۀ
  .شدنددرکشور) جريان دموکراتيک نوين( عظيم توده ای

مارفقای سازمان درمحبس، که ازنزديک واقف "  :  چنين می خوانيم442 وصفحه 441دراخيرصفحه  
ھمرزمان، ھمسنگران وھمزنجيران خود حيران، ن مترقی وجوددارد، بيشترازسايرنابوديم، سازمان جوا

 وبی پروا شده وازحال اکه چراآن دوستان متعھد، اينقدربی اعتنمتعجب وحتی خشمگين می شديم، 
اسيران غافلند، درک نمی کرديم، که روح انق9ب ورونق انق9بی درسازمان ندميده وازترقی ھم نشانی 

روحيه محفلی باTگرفته، روح مذھبی محسوس وقوم گرائی ملموس .  رنگ وکم رونق استاگرمانده کم
رھبران می بينند که اگرازثبات قدم وپافشاری روی مبارزه زندانيان درسنگرمردم عليه استبداد  .است

واستعمار، مردم کشورراباخبرسازند، ريشه شخصيت سازی وشھرت طلبی خودرا به تبرخودقطع می 
  ."کجا که سبب شھرت زندانيان نه شودکنند واز

نويسنده درچندين مورد درنوشته اش ازانديشه انق9بی وموضع مارکسيسم انق9بی ومنطق ديالکتيک 
ديگرازکدررھبری به زندان وچند نفر او اما ھمين که.دارد صحبت  جوانان مترقیماترياليستی سازمان

مان را سازمانی می گويد ا کم توجھی می کنند؛ ساز نسبت به آنھ گويامی روند ورفقای بيرون زندان ھم
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البته درمورد باTگرفتن . » است بودهنق9بی ندميده  وفاقد ماھيت ترقیروح انق9ب ورونق ا«که درآن 
مترقی؛ ازجمله روحيه محفلی، محسوسيت روح مذھبی وملموس بودن قوم گرائی درسازمان جوانان 

 اين ينه ھای زم بايددرسازمان بظھوررسيده باشد، اين رھبران نمی شود که درغيابمسايلی اند که فکر
 تحمل می شده اسھای مختلفی اين انحرافات  وتوسط  محفل باشدً قب9 درسازمان موجود بودهانحرافات

انحراف  دچار درسازمان جوانان مترقیازجمله محفل خود نويسنده.  تشديد شده است بعد ازآنکه
 نويسنده نه اينکه ازاين انحراف اپورتونيستی گسست نکرد که با�خره وديده شد که. سنتريستی بود

وکدرھای خارج زندان مردم موضوع ديگر،ھمينکه رھبران .درگودال رويزيونيسم سقوط کرد
 باخبرنمی  درداخل زندان عليه استبدادانيان درسنگرمردمثابت قدمی وپافشاری زندازراکشور

 ودرسطح جامعه دربارۀ آنھا به تبليغ نمی پردازندان مترقی عبارت که دربين روشنفکرباين سازند،
 »شھره شدن« ازًدآنھا مطرح شده وگفته می شود که عمداموضوع شخصيت سازی و شھرت طلبی خو

سنده بحث ايدئولوژيک سياسی جدی دراينجا نوي. زندانيان دربيرون اززندان جلوگيری کرده اند
 بارفقای خود درخارج مبارزات توده ھا توسط سازمانوچگونگی پيشرفت مبارزه طبقاتی ورھبری 

 طلبی وشخصيت سازی بين آنھا مطرحشھرت موضوع بيشتردرسطح   بلکهندارد ی موضوعزندان
رنج می برده  نيزرھبران سازمان ازچنين مرضی می شود که عده ای ازبھرصورت ديده.  استبوده

اد است که بيشتربه  خرده بورژوائی افروخصلتانحرافی ً اين موضوع اکثرا ناشی ازطرزتفکر.اند
 می انديشند تا ارتقای سطح دانش انق9بی  درسازمان ويادرسطح جامعهجاه ومقامی برای خودشھرت و

 محو البته.  نوينیوتبديل شدن به انسان بيشترازافکاروخصلتھای طبقاتی وقشری آنھا وگسست ھرچه 
ًوشخصيت ھای واقعا انق9بی . تری امکان پذيراستنق9بی پرولدرپروسه طوTنی مبارزه ا خصايلاين 

 آنھا باTمی رود، ازاين واجتماعیموقعيت تشکي9تی  و انق9بی ودانشھرقدرسويه علمی
 ھمه .ھستند تا شھرت خودشان وبفکرپيشرفت انق9ب درکشورگسست می نمايند وخصوصياتافکار

  .بود دراين زمينه  ويژه ایصايصی اوصاف وخاًرھبران بزرگ پرولتاريا خاصتا لنين بزرگ دار
 ازرفقای زندانی شان بايد تذکردھم  که  اعضای سازمان جوانان مترقی وبی اعتنائی درمورد غفلت

  کراتيک نوينو جوانان مترقی وجريان ديم واعضای سازمانکدرھادرآن وقت من شاھد بودم که 
می رفتند؛ حتی دراين امرچنان باھم   انزنداني جاويد بطورمنظم به م9قات اين وصفوف ثابت قدم شعله

 صورت می گرفت وبرای تنظيم  ازروی ليست مرتبهپيشی می گرفتند که رفتن درزندان براساس نوبت
ف  نوبت اول به کدرھای بلند پايه واعضای اصلی  س ج م  وبعد کدرھا وصفوفت وآمد ھااين ر

 ويا  بيرون اززندان به لحاظ امنيتی بفرض اگررھبران.داده می شدسته جريان دموکراتيک نوين برج
ما  که ، مسايلی اندد وياکمترمی رفتندرفتن نمی بدTيل ديگربه زندان برای م9قات رفقای زندانی

  . نداريمازجزئيات موضوع اط9ع دقيقی
درھمين فرصت مامشغول خودسازی يادوباره سازی خويش بوديم درحلقه :"   ميخوانيم477درصفحه 

 لنينيسم رابادقت وتوانائی ای که داشتيم درزمينه، اقتصاد سياسی، -9سيک مارکسيسمھای معدود آثارک
فلسفه وسوسيولوژی علمی مطالعه وباسطح درک خودسعی داشتيم زمينه تطبيق آنرا درھمين مرحله 

  ....".انق9ب درافغانستان مشخص سازيم
تجارب مبارزات انق9بی آموختن از ونويسنده لزومی به مطالعه  آثارمائوتسه دونم9حظه می شود که 

 وانق9ب یخلق چين درپيروزی انق9ب دموکراتيک نوين وپيروزی انق9بی سوسياليستپرولتاريا و
وژيک سياسی رھنمای سازمان جوانان ايدئولخط  درحاليکه. نمی بيند درچينکبيرفرھنگی پرولتاريائی

 لنينيسم رادرعرصه -مائوتسه دون مارکسيسم  .بود)  انديشه مائوئوتسه دون- لنينيسم-مارکسيسم(مترقی
دانی را به علم يجاو ارزشمند ووخدماتفرھنگی تکامل داده ھای سياسی، اقتصادی، فلسفی، نظامی و

 "مائوئيسم" وامروز. انق9ب پرولتاريائی انجام داده ودرکناررھبران بزرگ پرولتاريای جھان قراردارد
بوده وکمونيستھای انق9بی جھان علم انق9ب خودرا يسم  لنن- مرحله تکاملی مارکسيسمعالی ترين

 درآن وقت نيزمطالعه وآموزش آثار انق9بی مائوتسه دون برای . مائوئيسم  می نامند- لنينيسم- رکسيسمام
 لنينيسم دراين - ھمچنين نويسنده صحبت اززمينه تطبيق مارکسيسم.ھرانق9بی پرولتری حايز اھميت بود

پيروزی انق9ب وخدمات مائو در. دارد)  توضيح ازمن است-ب دموکراتيک نوين انق9( مرحله انق9ب
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وپيروزی انق9ب وری نيمه فئودالی ونيمه مستعمره درکش) انق9ب دموکراتيک نوين( دموکراتيک -ملی 
مائو تئوری انق9ب درکشورھای نيمه مستعمره ومستعمره ونيمه . درنظرنمی گيرددرچينسوسياليستی 

 باتحليل اجتماعی اقتصادی  مائو.وتئوری جنگ انق9بی درازمدت خلق راتدوين وبکاربستفئودالی  
 مراحل انق9ب چينتعيين جامعه چين وتحليل تضادھا ومشخص کردن تضاد اساسی وتضاد عمده و

استراتژی وتاکتيک جنگ انق9بی خلق  تعيين و)ب سوسياليستیمرحله انق9ب ملی دموکراتيک وانق9(
تحت رھبری دردھات ، محاصره شھرھا ازطريق دھات وايجاد پايگاه انق9بی  ای طوTنیوجنگ توده

فھميده نمی شود .  طرح وتحقق آنرادرپراتيک مبارزه طبقاتی به ثبوت رساند راحزب کمونيست انق9بی
نيمه فئودالی ونيمه ( کشوریب دموکراتيک نوين درافغانستان، که نويسنده درپيروزی مرحله انق9

 استراتژی مبارزاتی  انق9بی وکدام ھای تئوریبراساس کدام) ًعمره وفع9 مستعمره ونيمه فئودالیمست
بخشی ازتجارب انق9بی پرولتاريا نويسنده  می شود کهديده   به پيروزی می رساند؟انق9ب کشوررا
آيا ميتوان .دارد را قبول ن پرولتاريائی تاکنونی علم انق9ب را ناديده می گيرد و تکاملوخلقھای جھان

   ! چنين افرادی را کمونيست انق9بی دانست؟ که نه
م، متوجه وقتی متن را مطالعه می کرد:"... چنين ميخوانيم» پس منظر« درمورد جزوه 484درصفحه 

ه اند که  که غيظ وتعصب چطورملکات عقلی نويسندگان اين جزوه را زيرگرفته که فراموش کردشدم
بودند وپوشيده نيست که باصداقت " شعله جاويد" سنگران وحتی ھمزنجيرانمچند زمان  ازھمرزمان، ھ
يک ظرف  ومظروفش، " شعله جاويد"حاT چرافراموش می کنند که . ودTوری ھمکاری کردند

بکدام فرد وياگروه خاصی تعلق ...  لنينيسم انق9بی ومنطقش ديالکتيک ماترياليستی بود- مارکسيسم
علمی داشتند ودرعمل ازھمين سنگر بدفاع  لنينيسم باور-ه به مارکسيسمبود کنداشت وازآن کسانی 

ازجانب ھمين سازمان رھبری می شد وبه " شعله جاويد"چرافراموش می کنند که....برمی خاستند
  ."نشرمی رسيد

Tھرچه بيشترنقيض گوئی ھای نويسنده وتحريف حقايق مربوط به جريان ً:با مطالعه اين بخش او 
 محصلين ومتعلمين، اعتصابات آن ھمه  تظاھرات و که نظرداردوخط رھبری آنوين ندموکراتيک 

 1348 ماه سرطان سال  دھمدرشھرھرات بتاريخًکارگران وتوده ھای شھری خاصتا تظاھرات گسترده 
» خود جوش « ريان دموکراتيک نوين انجام شد ودولت وقت رابوحشت انداخت،که تحت رھبری ج

 - مارکسيسمازمان جوانان مترقی  دموکراتيک نوين که توسط سن خط  رھبری جرياکه: ً ثانيا!ه اندبود
بارديگربرم9 می شود که نويسنده باھمه اين ادعاھای بلند باTخط .  انديشه مائوتسه دون بود-لنينيسم

 .تاحال ھم قبول ندارد وچنانچه ايدئولوژيک سياسی رھبری کننده سازمان جوانان مترقی را قبول نداشته
 ويکی  ھمراھی نمی کرده با اين سازمان پرولتری انق9بیراساس خط وبوبعبارت ديگراوصادقانه

 نويسنده تاجای که ً: ثالثا.زمان بوده استازمحراقھای انحراف اپورتونيستی يعنی سنتريسم دراين سا
اکرم ًجلوه  دھد نظرات ومواضع عده ای ازرھبران خاصتا » محق«بخواھد خط فکری وعملکرد خودرا

ًياری وک9 خط ايدئولوژيک سياسی سازمان جوانان مترقی وفعاليتھای آنرا موردحمله قرارمی دھد 
" انجينرعثمان"ولی زمانی ازطرف جناح ديگری چون جناح . وحتی آنرافاقد ماھيت انق9بی می خواند

»  بدفاع«اش » وجھه«برای حفظ  جريان دموکراتيک نوين،خودش مورد حمله قرارمی گيرد، ازداخل
ھمين  .درزيرلوای آن پناه می گيرد و ی سازمان جوانان مترقی برمی خيزدازخط ايدئولوژيک سياس

  درباره خط ايدئولوژيک سياسی سازمان جوانان مترقی نويسنده  وچند گانه  دوگانهطرزبرخورد
  .ت ترديد بيانگراپورتونيسم وی اس بدونوفعاليتھای مبارزاتی جريان ديموکراتيک نوين ھم

شعله " کرده وپيروان  جنبش خودبخودی درھمان روزھای معين سربلند: " ميخوانيم496درصفحه 
اما کيفيت آن که روح انق9بی پرولتاری راحمل کند نه . را فزون ترازپيش افزون کمی می داد" جاويد

. تموجی می آمد، ھيبتی پديد می شد، جوش وخروش ھويدا می گش. محسوس بود ونه دورنما ملموس
ه وتوان رھبری انق9بی راازدست داده بود ورھبران بمقام زيرا سازمان ديگرتوش. نی وزودگذراماآ

  ."پرستی ومنصبداری ع9قمند بودند
دموکراتيک  نوين رارھبری می که جريان ) س ج م(  سياسی ايدئولوژيک  دربارۀ ماھيتبازھم نويسنده

اوحتی منکراينست که .  می گذارد وبرآن تاکيد درموردآن تکراررا»  جنبشخود بخودی«  خصلتکرد،
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آن جنبش عظيم توده ای وآن فعاليت ھای مبارزاتی مترقی ومردمی روشنفکران وتوده ھای شھری  به 
  اپورتونيسم و  وکنهدراينجا ماھيت! لحاظ کيفی حتی ازروح انق9بی پرولتری ھم برخورداربوده باشد

بگونه ميکانيکی ان جوان مترقی راتضادھا ی درونی سازمته اوالب.آشکارمی شودنھيليسم نويسنده بيشتر
 درحاليکه سازمان جوانان . می داندرھبران به مقام پرستی ومنصبداری عده ای ازع9قمندیناشی از

  بازتاب داشته درآن جامعه مترقی منحيث يک پديده زنده دارای ماھيت طبقاتی بوده وتضاد ھای طبقاتی
 ازآنجائيکه نويسنده .مبارزه بين دوخط بدون وقفه به پيش برده می شد ايداد ھا بوبرای حل آن تض

ومحفل اکرم ياری ازمحافل عمده محفل اوو  بوده رھبران مرکزی سازمان جوانان مترقیازجمله
 نويسنده  شخصیعقده ھایحتی  و اخت9ف وتضاد کهازھمينجاست .سازمان جوانان مترقی بودنددر

  تاکه.رداشته است ھرگزراه حل نيافت با طرف مقابل که دررھبری قرابرسرمقام رھبری درسازمان
 وبا�خره  کردهتضعيف  آنرا متشکله سازمان وافراد ايدئولوژيک سياسی محافلتضادھایات واخت9ف
 وافراد قابل تذکراست که محفل انجينرعثمان ومحفل شاھپور. گرديد آن انح9ل  وازھم پاشيدگیموجب

ًمتحدا جريان   با سازمان جوانان مترقی)خارج ازتشکيل سازمان جوانان مترقی(مستقل مترقی  ديگر
 بجای مطرح کردن انحرافات  نويسندهات درتمام اين مباحث.دموکراتيک نوين رارھبری می کردند

رھبری  در افراد تشکي9تی روی مقام وموقعيتتمام توجه وی ،ھادرون سازمان ونقد اصولی وانق9بی آن
چرادرھمان موقع اين مسايل  سوال کنيم که که ازنويسنده  دراينجا جای دارد.مرکزدارد  تسازمانآن 

 بجای اينکه طيف ھای وسيع روشنفکران ھوادارسازمان . سازمان رابه بيرون انتشارندادمھم درون
ن  وبه آينده نامعلوم سازماسف بارانح9ل سازمان راشنيدندخبرتاوھواداران جريان دموکراتيک نوين که 

به جريان واقعی مسايل درون سازمان قرارمی گرفتند سنگرمبارزه مردم نگران بودند؛ خالی ماندن و
 که درآن بيقين.  مشخص می شد درسازمانانق9بیت لوموضوع حق وباطل، جناح انحرافی وجناح اصو

رمی خاستند  ب)م ل ا(  برمبنای روشنفکران مترقی وانق9بی به دفاع ازخط وراه اصولی وانق9بیزمان 
  وبااستحکاممی يافتآن طرد ميشد وسازمان حيات نووبجای انح9ل سازمان خطوط انحرافی از

ً نويسنده اگرواقعا .وبا خط روشن انق9بی پرولتری به رھبری مبارزات توده ھای خلق ادامه ميدادبيشتر
 بعد ازرھائی  وقته است؛ درھمان راتشکيل می داد پرولتری انق9بیچنانکه مدعی است جھت اصوليت

 اکرم ياری  فقيد البته اين سوأل متوجه.مطرح کنددرسطح جنبش  اين مسايل را می توانستاززندان
  تا ازانح9ل سازمان که درموقع به آن عمل نکردندوديگررھبران سازمان جوانان مترقی نيزھست

  .کردندی گيری مجلو وجريان دموکراتيک نوين
 می شود، اوپورتونيسم راست، رويزيونيسم حاصل خم بد حاصل بد دروازت : "  ميخوانيم506درصفحه 

 ازاين سبب گروه گرائی ھای بعدی - کمونيسم علمی-ديگری نداشت جزخيانت به مارکسيسم لنينيسم
گروه " ،"کميته تدارک" ،"سازمان خراسان" ،"دسته پيشرو"،"اخگر" ،"پيکار"تحت نام ھای

درجات مختلف واشکال گوناگون رويزيونيسم راحمل ونقاب ب. وقس عليھذا" گروه امان" ،"قاضی
" مردم"يکبارازتروتسکی تغذی می شدند وبارديگرناخودآگاه زيرنام . سوسياليسم را به چھره داشتند

 بدست می دادند ونام وعمل خودرا 1949درک نادرستی ازمبارزه حزب کمونيست چين درانق9ب 
  ...".دراساس يکنوع ناسيوناليسم عاميانه راتقليد می نمودند لنينيستی می شمردند، اما -مارکسيستی 

 ، 1351 سازمانھای سياسی ايکه بعد ازانح9ل سازمان جوانان مترقی درسال دراين بخش دربارۀ
رشيدی تشکيل شد  خو1352که درسال "  انق9بی خلقھای افغانستانگروه":  منجملهتشکيل شده اند

اين گروه . اع9م موجوديت نمود" ونيسم درراه انق9ب سرخ به پيشباطرد اپورت" ناموباانتشارجزوۀ ب
وبه . تغييرنام داد» سازمان رھائی«  به 1358ازھمان ابتدا دچارانحراف اکونوميستی بود ودرسال 

وپيروی ازرھبران مرتد چينی » سه جھانی« لحاظ خط ايدئولوژيک سياسی درمنج9ب رويزيونيسم
 اين سازمان نيز . تشکيل شد1354درسال )" سرخا(لقھای افغانستانسازمان رھائی بخش خ. "افتاد

گروه انق9بی خلقھای «  ديگری با انشعاب ازافراد. ت وانحرافات ايدئولوژيک سياسی بوددارای اشتباھا
 را تشکيل دادند "سازمان مبارزه برای ايجاد حزب کمونيست افغانستان" بنام 1356درسال » افغانستان

   .ندنمودسقوط   خوجه ای"سمدگمارويزيوني"  شده ودرمنج9بئولوژيک سياسیحراف ايدان دچارًوبعدا
سازمان ": منجمله  تشکيل شدند1357درسالھای بعد ازکودتای ننگين ثورسال   که ديگریسازمانھای
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دسته پيشروکارگران  "،"سازمان پيکاربرای نجات افغانستان"، )"ساما(آزادی بخش مردم افغانستان
  . وگروه ھای ديگر)".ساوو(سازمان انق9بی وطن پرستان واقعی" و" انافغانست

 ازابتدا نه برمبنای وحدت   تشکل آنھا که ازوحدت محافل وافراد گوناگون تشکيل شدند؛سازمانھااين  
ايدئولوژيک  خطوط دارای   ازاينروھمۀ آنھا.ديالکتيکی که شتاب زده وبشکل ميکانيکی بوحدت رسيدند

دچارانحرافات جدی ) ه مبارزه طبقاتی وملیعرص( ند وبرمبنای آن درپروسه عمل بود فیسياسی انحرا
ادعای  برخ9ف  اما. افتادند درمنج9ب انواع اپورتونيسم ورويزيونيسماکثريت آنھا شده و ھمديگری
رزاتی وسرنوشت می  که ھمه بخشھای جنبش چپ کشوررا دارای عين خط وراه ورسم مبانويسنده

 انديشه - لننيسم-به مارکسيسمًواقعا که " انستانبرای نجات افغ پيکارسازمان"اعضای  ريت  اکثداند؛
  بعد ارضربه دولت مزدورخلقی پرچمی ھا و سوسيال امپرياليسم شوری، باورداشتندمائوتسه دون

  وانديشه ھای انحرافیخطوطاز به پيش برده وسازمان راسازمان در)م ل ا(مبنا رابرمبارزه بين دوخط
( ائیعلم انق9ب پرولتاري را درپرتوی انق9ب اصولیخط تزکيه کرده واپورتونيستی ورويزيونيستی

براساس تاامروز  سازمانبخشھای ازآن و. کردند وتثبيتترسيم) انديشه مائوتسه دون- لنينيسم- سممارکسي
اليسم امپريکشوربه مبارزه انق9بی عليه ارتجاع و) م ل م (خط اصولی انق9بی درجنبش کمونيستی

 ديگری گروه ھا وافرادھمچنان . دنيسم ورويزيونيسم ادامه می دھومبارزه عليه انواع اپورتون
گسست کرده وبرمبنای خط  ديگرمتذکره  سازمانھایاپورتونيستی ورويزونيستی ازخطوط انحرافی نيز

 دراين  نويسندهليکن. درجنبش کمونيستی انق9بی کشوربه مبارزه شان ادامه می دھند) م ل م( انق9بی 
  ورويزيونيست راستاپورتونيست«ھيچ گونه توضيحی نمی دھد وبدون تفکيک ھمه راباره 

ازتخم بدحاصل « درحاليکه يکی ازسازمانھای که بقول نويسنده.  می خواند»وناسيوناليست عاميانه
 ) م ل ا( بهه بود ک» )ساوو( پرستان واقعیبی وطنسازمان انق9«نويسنده درگروه ؛ »بددرومی شود

 "ساوو" خط فکری نويسنده بود واودررھبری انھم"ساوو"و خط فکری مسلط در. معتقد نبود
 اين سازمان بعدازانشعاب . وبراساس ھمين خط انحرافی درمنج9بھای ديگری افتاد.قرارداشت

 تحت رھبری نويسنده »ساوو«. تشکيل گرديديستیسنتر باموضع 1359دراوايل سال » ساما«از
ل فاشيستھای روسی  که توسط رژيم خونخوارخلقی پرچميھا وسوسيارھبران وکدرھای آنريياب سادرغ

 ويادرزندان بسرمی بردند؛ نه اينکه ازخطوط انحرافی اپورتونيستی گسست نکرد که ھرچه اعدام شدند
ا  ب1365 با�خره درسالتحت رھبری نويسنده " ساوو" .بيشتربجانب انحرافھای عميق تری کشيده شد

» )ام9( لنينيستھای افغانستان-اتحاد مارکسيست «حرافی ديگريک تشکيل جبھوی رابنام دوبخش ان
 کھنه کاروسرسخت  درجنبش کمونيستی افغانستان بود نويسنده يکی ازاپورتونيستھای. اع9م نمود

يسم سنتريستی، دگمارويزيونيستی وفردی باسابقه رويزيون( انحرافی خطازسه» ام9«؛باتشکيلوھست
گسست نکرد بلکه ھرچه  نه اينکه ازاين خطوط )»حزب دموکراتيک خلق«  وعضويت درمدرن

د بيان واقعيتھا  درمور نويسنده پایدراينجا بازھم. بيشتردرمنج9ب اپورتونيسم ورويزيونيسم سقوط نمود
 م ل ( ويک قلم ازحقيقت وجودی بخشھای اصولی وانق9بی جنبش کمونيستیواظھارحقايق لنگش داشته

کرده وبرمبنای ازخط اپورتونيستی آن گسست " ساوو"ھمچنان عده ای ازاعضای .کشورانکارمی کند )م
  .درجنبش کمونيستی کشورمبارزه می کنند)  م ل مم ل ا و( خط انق9بی

درمورد که نويسنده آنرا» درومی شود ازتخم بد حاصل بد« دربارۀ بکاربرد ضرب المثل عاميانه  
رقی وجريان باخطوط انحرافی که اساس گذاران آنھا ازاعضای سازمان جوانان متسازمانھای چندی 

ورد سازمانھا وخطوط  درمنويسندهوارزيابی آيا اين نظر.  بکاربرده استدموکراتيک نوين بودند،
ايدئولوژی وسياست  )م ل ا( يعنی" بذراولی "پايه علمی وديالکتيکی دارد؟ درحاليکهچقدر انحرافی آنھا

 وبعدازآنکه بخشھای مختلفی ازاين سازمان دچارانحرافات ده  سازمان جوانان مترقی بود؛ننرھبری ک
سرسختانه روی خط   کهسازمان جوانان مترقیدرنويسنده  خود منجمله محفلمختلف اپورتونيستی شدند 

د ص9ت آن فاس اين سازمان درجامعه افشاند ھمه بخشھای حاليکن بذری که. ماندانحرافی اش استوار
 سازمان جوانان مترقی مصئون ماندند) ايدئولوژيک سياسیانحرافات( دربرابرآفات که نشد وبخشھای

راه تکامل ، ازخودمقاومت نشان دادندمارکسيسم انق9بی به بااتکاء وبعد زانح9ل سازمان جوانان مترقی 
 به مبارزه يزيونيسم ودرسنگرمبارزه طبقاتی وملی ومبارزه عليه انواع اپورتونيسم ورودرپيش گرفته 
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ولی بخشھای ھم که . مرگ وزندگی ادامه داده وھنوزھم به مبارزه درھردوسنگرادامه می دھند
 زمينه اين. ورنه تخم ازابتداسالم بود.  گرديدند، زمينه ھای پرورش آنھا نامناسب بودفساد انحرافدچار

ھبری کننده سازمان  خط ر.د وصدمه زه رامتضررساخت"حاصل"بود که کننده  عوامل ناسالم وفاسدو
 درسازمان بود، ولی خطوط وانديشه ھای انحرافی بورژوازی) م ل ا(خط انق9بی جوانان مترقی 
  وخط اصولی انق9بی دراقليت ماند و نفوذ کردند وخطوط انحرافی دراکثريت قرارگرفتجوانان مترقی 

  . ند بود احمدض داکترفي وجناححاملين اين خطوط انحرافی منجمله محفل نويسنده
حزب کارآلبانی تحت رھبری انورخوجه وحزب کمونيست چين تحت : "  ميخوانيم524درصفحه  

نقش رھبری کننده درافشای سوسيال امپرياليسم ) ؟76( 70رھبری مائوتسه دون تااواسط سالھای 
 راانتقادوايدئولوژی آنتند وتئوری ھای رويزيونيزم معاصرخروشچف بريژنيف ودنباله روان شان داش

 بی ترديد اين انتقادات درست وبه درجات مختلف نکات ضعفی ھم داشتند ورويزيونيسم .نددکر
  ". معاصرراخوب عريان نمی ساخت

 رويزيونيسم ماھيتبيشتر  افشایضعف رانشانی کرده ونه ھم درجھتاين نکات   نهليکن نويسنده 
 بجای روشنی انداختن به دراين موردنويسنده » انتقاد«  باين صورت.گمارده است  ھمت خروشچفی

 درطی بيش ازچھل سال نويسنده قادربه نقد اين ضعفھا  و.موضوع ھرچه بيشترابھام خلق می کند
 ھمين  سالھاازقافله عقب نمانده باشد،باصط9ح  و برای اينکه اوھم چيزی گفته باشدوکمبودھا نشده وفقط

 درحيات  منجمله مائوتسه دونبران بزرگ پرولتارياھيچ کس نمی گويد که رھ. تکرارکرده است  راگفته
 ی بودهعيب ونقصھر از عاریانحرافی نشده اند و ويا درمواردی دچارمبارزاتی شان اشتباه نکرده اند

  ای دربارۀتحليل وارزيابی استواربوده وھر)منطق ديالکتيک(ادعای بايد بااستدTل علمی واند؛ ليکن ھر
حرف زدن بسيارآسان است ولی . يد برھمين اساس صورت گيردشخصی وياموضوعی نيزباحزبی و

  .  مشکل نھايتعمل کردن
 درزمان جاری برخی ازجريان ھا  ازنام نکته شايان توجه اينست که: "   می خوانيم525درصفحه 

ما .  سوء استفاده می کنند ودرلوای آن اپورتونيسم راست رادنبال می نمايندمائوتسه دون وانورخوجه
 - يت کمونيستی مائوتسه دون وانورخوجه به دفاع می خيزيم وازآثارانق9بی شان که به مارکسيسمازموقع

چنانکه لنين ازيکسو به . شود تقاداما می گوئيم که بايد اشتباھات شان ان. لنينيسم خوانائی دارد می آموزيم
ت اورا انتقاد می حيث يک کمونيست احترام قايل بود، ولی ازسوی ديگراشتباھاروزالوکسمبورک به 

  ."کرد
صحبت دارد؛ ازانورخوجه " انورخوجه"انگيزاست که نويسنده ازکدام براين مسئله ابھام بيش ازھمه 

درزمان " داومی گويولی ! ويزيونيسم ويا بعد ازآنقبل ازارتداد وغرق شدن او درمنج9ب دوگما ر
 بدفاع آگاھانه وناآگاھانهاو درواقع. ، باين صورت وی درمورد انورخوجه دچاراغتشاش است"جاری

بايد بيا آموزد  ازھمه آثاراو:می گويد  وبدون تفکيک!برخاسته است خوجه ازخط دگمارويزيونيستی
 که ھرچه ؛لخصوص بخش دوم اين کتاب علی اانورخوجه،» امپرياليسم وانق9ب «حتی ازکتاب
  . ساخترابرم9 خوجه  دگمارويزيونيستی بيشترماھيت

 لنينيسم خوانائی دارد می -مائوتسه دون که به مارکسيسمازآثار: که نويسنده می گويد اما درمورد اين
وياکدام موضوع ؛ اما اومشخص نمی سازد که کدام اثر"آموزيم واشتباھات اوبايد انتقاد شود

ناپذيری  درحاليکه مائوتسه دون خدمات فنا!؟»خوانائی ندارد«  لنينسيم-مائوتسه دون با مارکسيسمازآثار
  لنينيسم- انجام داده واو درھمه عرصه ھا مارکسيسم) علم انق9ب پرولتاريائی( لنينسم-ا به مارکسيسمر

مطرح نيست  نيسملني -مسئله ھمخوانی آثارمائوتسه دون بامارکسيسماينجا تنھا در.  استراتکامل داده
 ولی مائوتسه دون . استآن تاامروزتکامل داده لنينيسم را به عالی ترين قلۀ - بلکه اومارکسيسم

  ھمچناندھه می گذردرچھاازنويسنده تا حال که بيش  بھرصورت .ی نبوده استازاشتباه برنيز
  . رامشخص نکرده وبه نقد نکشيده استتسه دونمائو» اشتباھات«

شيعه " سازمان جوانان مترقی" درداخل زندان ازھرزبان می شنيديم که در:"  می خوانيم531 درصفحه
باتأسف درسازمان : وقتی اين مطلب را باپايواز سياسی درميان گذاشتيم، اوگفت. استگری نفوذکرده 

را ازدرون " سازمان جوانان مترقی"حقيقت اين بود که . قومگرائی برمذھب گرائی چربی می کند
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حشرات قومگرائی ومذھب پرستی می خورد، آثارمترقی اشرا ارتجاع مذھبی می زدود وگام ھا به 
را که دراساس باايدئولوژی انق9بی پرولتری بحرکت افتاد وباماترياليسم " سازمان." عقب می برد

ديالکتيک، جامعه موجودکشوررا بابرداشت مادی ومنطق ديالکتيک به تحليل ميگرفت به ورطه 
وبه اصط9ح محتاط راگردراوايل اين رھبران باجبن وترس، محافظه کا. متافزيک ايدآليستی انداخت

  ."ای بعد انحطاط کردند وبه مذھب روآوردند وآن عھد ووفا اوليه رافراموش نمودندشدند، درزمانھ
اين انحرافات راتوضيح می دھد ونه ھم منحرفين   چگونگی ظھوردرمورد مسايل فوق بازھم نويسنده نه

اگرنويسنده فکرمی کند که با اين شيوه اوسھم اش رادرمبارزه ايدئولوژيک سياسی . معرفی می کندرا
دريک سازمان انق9بی . ًت کام9 به خطا رفته استرون سازمان جوانان مترقی ادا کرده اسددر

انديشه که ديگر عدول کردند به يقين ی سازمان انق9بیوقتی فردی وياافرادی ازخط اصولپرولتری، 
بعبارت .  وحتی فئودالی رھنمای عمل آنھا قرارمی گيردئی وخرده بورژوائی ھای ارتجاعی بورژوا

رائی  قومگحتی به  وهمذھب گرايش پيداکرديالکتيک ماترياليستی به متافزيک وايده آليسم ويگربجای دد
ازاعتقاد به  افراد توجيه بافی کنند ويابظاھر ھرقدراين قماش.دن می شووناسيوناليسم ارتجاعی متوسل

 ديگرھمه حرفھای ،ندبنمايدم بزنند وادعای مبارزه درراه مردم را ) م ل م( علم انق9ب پرولتاريائی
ازراه انق9ب ومردم ، انحراف  رھبری کننده ک سياسیايدئولوژيخط انحراف از. يش نيستپوچی ب

 کردن تا  مبارزه طبقاتی وانق9ب دفاع ازمنافع خلق وپيشبرددارد ياراه  راه وجود درجھان دوزيرا. است
 وقرارگرفتن به خدمت بقات ضد خلق وياراه ضدانق9ب وحمايت ازمنافع طتاسيس ديکتاتوری پرولتاريا

مسايل درون سازمان جوانان مترقی » افشاگری« ولی بدرستی فھميده نمی شود که نويسنده ازاين. آنھا
اين شيوۀ انتقاد ! سازدب ملزم  را وديگرانآيامی خواھد فقط خودرا تبرئه کند. چه ھدفی را تعقيب می کند

اين . ديگری نيستچيز" تنھا به قاضی رفتن" حسازد جزباصط9می که ھيچ مخاطبی را مشخص ن
باين .  کشورندارد پرولتریچندان مفيديتی برای دونسل کنونی منسوب به جنبش انق9بی» انتقاد« شيوه

 صحت درموردجنبش انق9بی پرولتری کشور اخير کمتروارد به مسايل چھاردھهھرخوانندۀصورت 
  . بايد دچارترديد شود انتقاداتوسقم اين

می گفتند گپ ازاين :" ... می نويسد چنين درمورد سازمان جوانان مترقی  نويسنده535حه درصف 
 روی . وانحطاط فراگرفته، يعنی ازع9ج خارج شده استگذشته است وسازمان رافساد سرحد

را به کنگره ببرند " یخوب واصول" تدويرکنگره اصرارداشتم  وازطريق انتخابات دموکراتيک رفقای 
 : 540درصفحه و."شنوايافتم  آنھا بگذارند، کمترگوش  اين حقه بازان رابکف دستقوروياروی ح

 رابرای اوبازگوکرده است م9قات اوآمده بوده وچشم ديد اشنويسنده ازقول دوستش که درزندان به
 دسيسه ای درحال جريان بوده سازمان درھمان وقت در" : ونويسنده چنين برداشت کرده است که

دوستش بيان کرد درشبی که فردای آن درصحن پوھنتون ميتينگ :  چنين ادامه می دھدنويسنده."است
تنھا د ھم آمده بودند ومن دراتاق ديگرجوانان مورد حمله قرارمی گيرد، چھاررفيق دريک خانه گر

 می رساندم، ازمذاکره شان  شانازاين رفقارا بخانه ھاینفرمشغول چای نوشيدن بودم وقتی دوسه 
،  فردادرپوھنتون ميتينگی برپا می شود ولی ازقلعه جواد به پشتيبانی دولت مردمان وطنیدانستم که

بی طاقت شدم، ازآنھا . مريدان حضرات باسوته ھا وس9ح ھای قتاله برمظاھره چيان حمله می کنند
  .پرسيدم شما دراين مورد چه فيصله کرده  وچه اقدامی داريد، ھمه خموش بودند

 ميتينگ برپاشد برای من شرح دادند که درھمان روزی کهح دادم که رفقای ديگرن دوست توضي به اي
) کسان(  اما ھمزمان ديگر.کسی درصحنه وجودنداشت" شعله جاويد" ومعروف، ازسخنرانان مشھور

 که اينست. راگرم ساختند" شعله جاويد"برآمده نفسوفاداربودند روی ستژ" شعله جاويد"که به 
بچشم سرديدم که درشفاخانه شد، عصمت قندھاری واکبررامن به ، سيدال شھيد موردحمله قرارگرفتند

" سازمان" که! می بينی دوست وبرادرعزيز. ع9وه کردم. محبس عمومی به چه حالی قرارداشتند
مشغول چه بازيھای طف9نه است، چقدرغيرمسئوTنه بمسايل حياتی جنبش برخورد می کند وجنبش 

  . اين بی پروائی جواب داده وچه تلفات مدھشی رامواجه می شودخودبخودی باچه قيمتی به
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 بيادم آمد که درمورد بيست وپنج جوزا ھم بعضی ازاعضای سازمان خبرداشتند دولت به مظاھره چيان 
درھرمسئله که عميق ميشدی، ميديدی . اما به افراد مسئول خبرندادند وآن حادثه پديدآمد! حمله می کند

  ."ن پوسيده وبفساد گرائيده استازدرو" سازمان"که 
 شبی "شعله جاويد" و سازمان جوانان مترقیعده ای ازمسئولين: ه ميتواند قضاوت نمايد کهبازھم خوانند

ه درخواست مسئولين جلسه می کنند وتصميم می گيرند که فردای آن درصحن پوھنتون ميتينگی ب
 جنبش  اينمانند موارد قبلی مدعی است کهولی بازھم نويسنده .  دايرمی شودجريان دموکراتيک نوين

تشکي9تی وحتی امنيتی ھم مطرح است؛  مسايل مھم  بايد توجه داشت که دراين بخش .خودبخودی است
 راکه درمورد ھمان ميتينگ پوھنتون صحبت کرده اند وازتصميم  نويسنده نام چھارنفرمسئولبازھمولی 

سخنرانان «ھمچنان اوازافشای نام. نمی کند نيزافشاان به سوال کننده چيزی نگفته اند،ش
. خودداری می کندندگان ميتينگ غايب بوده اند، نيزکه ھمان روزحمله برشرکت کن» مشھورومعروف

 که ازتصميم  جوانان مترقی ويا ازجريان دموکراتيک نوين ازسازماننام افرادی ازذکر کهھمچنين
  دريک سازمان .اشته اند، خودداری  ميکندداط9ع 1347 جوزای سال 25تظاھرات  بر درحملهدولت

سازمان « مسايل مھم فقط باگفتن اينکه نويسنده دربرابراين انق9بی اينھا مسايل کوچکی نيستند ولی
 می ويا اينکه» مشغول بازيھای طف9نه است ويا غيرمسئوTنه به مسايل حياتی  جنبش برخورد می کند

 يا؛  می خواھد باصط9ح  يخن خودراازاين قضا»ائيده استسازمان ازدرون پوسيده وبفسادگر « گويد
  خوديد نويسنده با خطرناک،نام عاملين اين اعمالافشای از  خودداری.به ھمين سادگی خ9ص کند

 جوانان مسايل خورد وريزه ای درسازماندرماھيت درحاليکه اينھا.داشته باشدباصط9ح ريگی درکفش 
9بی  برای سازمان وجنبش انق فاجعه باریآن وقايعنتايج وده اند و نبمترقی وجريان دموکراتيک نوين

 بدست گلب الدين جنايتکاروقاتل )سيدال سخندان( خلقفرزند مبارزپرشور. ببارآوردمردم افغانستان 
 غيابر ود وشکنجه شدند؛کشته شد وچندين تن ازرھبران سازمان برای مدت طوTنی به زندان افتادند

تحت رھبری اش  ديموکراتيک نوين جريان وکدرھای سازمان جوانان مترقی و رھبریاعضایيت اکثر
البته . ھم فروپاشيد منحل وآن جنبش انق9بی مردمی يد که بعدازچند سال معدودیچنان دچارضعف گرد

ازجھت .  تشکيل می داددرانح9ل آنکه انحرافات ايدئولوژيک سياسی سازمان علت عمده را
که   اينھا مسايلی بوده اندبدون ترديد  . ونه جدی دقت شودويدادھا بايد بگديگردربارۀ اين وقايع ور

 مخفی  عمال بايد دست  بگمان اغلب گونه تصاميم وحرکاتاين درنپيوسته اند بلکهتصادفی بوقوع 
ن  باندھای لومپونيزسازماندھی.  باشديان مردمی تحت رھبری آن دخيل بودهوجر دولت درسازمان

 بشمول افراد پوليس مخفی »اخوان«  وگروه ارتجاعی م  مريدان حضرتھاونقيبھاواوباش ومزدوربنا
لۀ افراد پوليس دولت درسرکوب آن جنبش توده ای؛ بيشتروحشت دولت راازسرکوب مستقيم آن بوسي

زيراآن جنبش توده ای ازحمايت وسيع مردم وروشنفکران مترقی جامعه . وارتش نشان می داد
  .برخورداربود

 درعرصه برسازمان وجريان دموکراتيک نوين؛ 1347درسال  جوزا25که بعدازضربه  دادتذکر بايد
که درامرپيشبرد مبارزه فعاليتھای عملی روزمره نه اينکه بی نظمی ھا وخودسريھا بمشاھده می رسيد 

ولی ازآن جاييکه آن جنبش درآن . تصاميم غلط نيزاتخاذ می گرديدتاکتيکھای نادرست طرح می شد و
 آن يگانه جنبش مردمی درکشوربود؛ توده ھای  واشتباھاتنواقص باتمام کم وکاستی ھا وعيوب وشرايط

البته ناآگاھی سياسی ايدئولوژيک طبقه پرولتاريا وطيف .  توجه می کردندمردم کمتربه اين مسايل
ت  مشک9ت بدون شک ريشه درانحرافا وبيشتراين.دخيل بودمينه نيزمی درزوسيعی ازروشنفکران مرد

  .داشت ولوژيک سياسی رھبران اين سازمانايدئ
 جنبش دموکراتيک نوين  تظاھراتپيشقراوTن عدۀ ازدراينجا Tزم می بينم تا دربارۀ ذھنيت آن روزی

درھمان روزما ھمه . د صحن پوھنتون که درفوق ذکرآن رفت يادآوری نمايمدرمورد برخوردبه رويدا
 تعداد زيادی ما. صحن پوھنتون واطراف آن بوديمشاھد تدارکات باندھای ارتجاعی مذھبی در

وعده ای من . که بطرف پوھنتون می آمدندمی ديديم را ومزدوازافراداين دارودسته ھای ارتجاعی
جريان دموکراتيک نوين موضوع رابه  پرولتری کشوروھواداران وھواخواھان جنبش انق9بیازديگر

که درتنظيم تظاھراتھا وميتينگھا نقش يک نوين  درجه دوم جريان دموکراتمسئول عده ای ازاعضای
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 درآن دن ميتينگدايرکر از درميان گذاشتيم وسعی کرديم تا آنھارا،بودند ودرصحنه حاضرداشتند
  که دولت ما به آنھا استدTل کرديم.روزدرصحن پوھنتون منصرف سازيم ولی کوشش ما بجای نرسيد

 ارتجاع سياه  بلکه توسط توسط قوای خودش تانه مستقيم توطئه چينی کردهگسترده ایبشکل 
جنبش  اين )»اخوان«ً خاصتا گروه حضرتھای قلعه جواد وسايردارودسته ھای ارتجاعی مذھبی(

 )که نام آن دقيق بيادم نيست(  يکی ازآنھا. اما کمتربه مشورۀ ماوقعی گذاشتند، راسرکوب کندیمردم
 ما دربرابرارتجاع عقب نشينی نمی ":می گفت ه وکردوبا ژست افراد بی باک  حرفھای مارا ردباتبختر

به ھرصورت .  ماجراجوئی است درماھيت آن يک اين اقدام شماما به آنھا گفتيم که ." کنيم
قدراصرارکرديم وحتی مجادله لفظی بين ما وآنھا صورت گرفت وآنھاراازتوطئه دولت وحکومت 

 خ9صه ميتينگ.  خطاب کردند"جبون" ومارابرحزرداشتيم ولی  بازھم حرف ھای مارا ناشنيده گرفتند
  وازپيش طراحی کرده خاينانهودولت توسط ارتجاع سياه سوء قصد  دايرکردنددرصحن پوھنتونرا
 ناپاک گلب  سياه و سيدال سخندان به دست. عملی کرد)شعله جاويد(جريان دموکراتيک نوينرا عليه اش

   . بقتل رسيد جنايتکارحرفه ایالدين اين
.  پس ازمدت ھا داکتررحيم محمودی بديدنم آمدقاصد ديگر؛:"  نويسنده چنين می نگارد-542صفحه 

اوتوضيح داد ازچتديست دونفرازوک9ی . پيام ناخوش آيند وپوست کنده ضدانق9ب. اوحامل پيامی بود
 نزدوی آمده ازشاه،رفی نکرد، وخانواده علومی چندبار رامعآن ديگرش، يکی وکيل شکردره بوده شورا

ً واحتماT - ازمبارزه عليه رژيم خسته نشديد، او-فاميل محمودی--اين پيام رادارند، که اگرشما 
 اين پيام  آوران. شتی وصلح پيش آيدازاين روشاه مايل است ازدرآ.  احساس خستگی می کند-دودمانش

کند وازدرآشتی  به ذرايع، وسايل وطرق مختلف داکتررحيم را ترغيب می کنند، ازاين موقع استفاده ھم
  درميان گذاشتم پس ازجروبحث آنھا گفتند فاميلگفت، مسئله را بااعضایرحيم دوکتور. پيش آيد

 .اينست که من آمد ه ام تانظرشمارا بشنوم. بپرس ونظراورادرموردموضوع را باھادی ھم درميان گذار
ی ازدرون پاشيده ودرحال به اوضاع بحرانی جاری درکشورعميق شويد، تادريابيد رژيم شاھ :به اوگفتم

اين وقراريکه ازقر. فروريختن است، ھرروزآوازه ھا بگوش می رسد که کودتای درشرف وقوع است
د يکی ازاعضای فاميل سلطنتی برای حمايه ازمنافع خانواده خويش برمی آيد، اين کودتاراھم، باي

لی، نبايد شما که انق9ب پس درچنين حال واحوا. باشد رھبری کند، که فکرمی شود واTحضرت داود
 است دست - کارگرودھقان- مخالف ودشمن اصلی مردممی خواھيد، بارژيمی که از ريشه بامنافع مردم

ردم که من خودبکلی ضداين آشتی  کتأکيد. آشتی درازکنيد ولکه ھای ننگ اوراغيرمستقيم حمل نمائيد
ی را ، اما لکه  ننگ اين آشتسپارم ب رم واحتمال دارد درھمين زندان جانطلبی طبقاتی موقف می گي

صلح  وراه ھای مختلف بازگشت وگفت، آنھا دست ازسرمن برنداشتهاورفت وپس ازچندروز. نپذيرم
نيست اعتباروحيثيت خودرا مفت وھدرازدست درست  ! به داکترصاحب گفتم. کشندوآشتی راپيش می

من .  خودرا دردام صياد افکنيدوبه مکروحيله اين آستان بوسان وکاسه ليسان فريب خورده، دھيد
بااين کياديھای شيادسرسازش ندارم درراه . نظرخودرا بی پرده وباوضاحت کامل پيش روی شما نھادم

 می انق9ب دموکراتيک  ضدامپرياليستی ھرروزبيشترازروزپيش مصمم می شوم ويامرگ وياپيروزی
     ."دداکترصاحب رفت وبازنيام. گويم

  چه پيامی رادربارۀ دراين نوشته مطلب فوق گزارشبوسيله ، ھيچ گونه توضيحی بدون ازاينکه نويسنده
 وھم اينکه درآن جنبش وسيع مردمی،  درآن شرايط  فاميل محمودی»موقعيت مبارزاتیاھميت و «تنھا 

، چه چيزی را ست کرده ا ودرآشتی باآن پيش آمدرک می دانسته نظام سلطنت تنھا فاميل محمودی رامح
داشته  آن ازراش ھرخواننده ميتواند برداشت خودو.  زيادی مشخص استتاحد،  می رساندهبه خوانند

 چراداکتررحيم محمودی ازاينکه  -1:  نموددربارۀ مطلب فوق روی چند نکته بايد مکثاما . باشد
 با آنرا تا بگونه جدی رد نکرده وحاضرشده است )او(دراولين تماس پيام آوران  را"ظاھرشاه"پيشنھاد 

، خود   کندمشورهبا وی  ومطرح داکترھادی محمودی درزندان ديگراعضای فاميل محمودی منجمله 
  چگونه است که دربارسلطنت دررأس آن  ظاھرشاه بحيث نماينده طبقات - 2 .تاحدی قابل تأمل است

 یسيال امپرياليسم شوروبابرخورداری ازحمايت امپرياليستھای غربی وسوارتجاعی فئودال وکمپرادور
درآن شرايط   شھری وروستائی  وتوده ھای، کارگرانازفشارآن ھمه مبارزات روشنفکران مردمی
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خودرا  واينقدروحشت داشته" فاميل محمودی"ف  ازطر تنھا کهفتاده بود وبوحشت ني»خسته نه شده«
9بی  بدون توجه به نقش روشنفکران مردمی وانق نويسنده-3؟  می بيند  باآن» آشتی ومصالحه«مجبوربه

وتوده ھای مردم درمبارزه مترقی وانق9بی وھم اينکه خون فرزندان رشيد مردم دراين راه بدست 
اھميت فاميل  برازندگی و نحوی می خواھدارتجاع حاکم وايادی آن ريخته شده است، صحبتی ندارد و به

                !ندحاکم راازآن وانمودکوترس ووحشت طبقات  محمودی رادرجنبش انق9بی مردم افغانستان
 اين درست است که داکترعبدالرحمان محمودی فقيد درمبارزات ضدارتجاعی وضدامپرياليستی مردم 

 "دوره ھفت شورا" خاصتا درمبارزات معروف به تاريخ مبارزات مردمی ازافغانستان درمقطع معين
  ازشھرترکابلًصتا درشھنقش مھمی داشته ودربين مردم افغانستان خادرکنارسايرمبارزين آزادی خواه 

شادروان  فاميل اومنجمله وعدۀ معينی ازاعضای.  برخورداربوده است خوبی وشخصيتیمبارزاتی
ن ھفت شورا وفرزندان اودرجريان دموکراتيک نويه ش درجنبش دوربرادران وساير محمودیرحيمداکتر

 ی، عظيم محمودی وخود داکتررحيم محمودی،سيف الرحمان محمود؛ وعده ای منجملهسھم فعال داشتند
 ليکن . تحمل کردند را ومشقتھا ھا زندانی شدند وشکنجه)داکترھادی محمودی(  اين نوشتهنويسنده

درطی سه دھه  ًجريان دموکراتيک نوين خاصتافروپاشی  سازمان جوانان مترقی وبعدازانح9ل
ۀ  ازجمل. اند وداع کرده مردمیمبارزهبا محمودی عبد الرحمان ندان داکترفرزم9حظه می شود که اخير
 مبارزه به") سازمان پيکاربرای نجات افغانستان" منحيث عضومرکرزی( محمودیداکتررحيم  آنھا

محمودی کدرمرکزی  لطيف ،وعضوديگراين فاميل.ادامه دادتادم مرگ  عليه ارتجاع وامپرياليسم
 اما جان .نددام شد اين سازمان اع مرکزیبوسيله دولت مزدوراتحادشوروی باديگراعضای" ساوو"

حبت داکتررحيم محمودی که نويسنده بدون ھيچگونه توضيحی ص ک9م ھم ھمينجاست
محرکين : دولت ودربارمطرح کرده ودرمورد به تبصره نمی پردازد که» پيشنھاد مصالحه«راازجريان

دمی مر؛ بلکه صدھا روشنفکريل محمودی نبودندورھبران اين جنبش وسيع توده ای  تنھا اعضای فام
عليه  تحت رھبری سازمان جوانان مترقی که درچوکات اين جنبشبودند توده ھای مردم ھزاران تن ازو

پرياليسم مبارزه می کردند وعده ای نظام فئودال کمپرادوری شاھی وسلطه امپرياليسم وسوسيال ام
زبينی روحيه خودمرکصرنظرازھرموضوع ديگر،.ين راه جانھای خودراازدست دادند درادرھمان وقت

  . که آنرانمايان ساخته است  نويسنده دراينجا بوضوح ديده می شودوخصلت خرده بورژوائی
درست نيست :" ھمچنين اين نکته نيزقابل تعمق است که نويسنده به داکتررحيم محمودی می گويد

 اصلی مقصد ؛ اين گفتۀ نويسنده حاوی مطلبی است که"...اعتباروحيثيت خودرامفت وھدرازدست دھيد
  که تمام شود به ھرقيمتی پيشنھادرد قطعی آن"که اوبجای ھمين. درآن نھفته است  ویوباطنی

صحبت "  مفت وھدرازدست ندادن حيثيت واعتبار" ازعبارت ،"ه باشدھرعواقبی را که درقبال داشتو
  !را منظورداشته استامتيازبزرگی د که اودربرابرآن  خود می رسان ايندارد؛

 مبالغه «:زه گروه تحت رھبری اش چنين می نويسدويسنده دربارۀ ادامه مبارن 567 و566درصفحه 
. مبارزين کسب شدت ووسعت کردری برخوردارشديم، آمد وشد باسايراعتبانيست که درجنبش از

نام دادند ھم بتماس شديم ونماينده آن که درتئوری رويزيونيستی، » راه سوم« باگروھی که خودرا
نماينده گروه . ده ونشان می داد درتئوری ص9حيت دارد، باما آمد وشد داشت تحصيل کراقتصاد سياسی

را اختيارمی » راه سومی« .را» نه راه مسکو رادنبال می کنيم ونه راه پيکن:" می گفت» راه سوم« 
 لنينيسم انق9بی پيروی کرد وياخ9ف قرارگرفته ودرطيف -به اوحالی ساختيم يابايد ازمارکسيسم. کند

وافتيدن به . خودش راه اپورتونيسم است، راه ابھام تردد وشکاکيت است» راه سوم« .ب افتيدضدانق9
منظورھمين گروه ( اگرشماحاضريد: بعدازتوضيحاتی نويسنده چنين ادامه می دھد. چاه متافزيک

، امپرياليسم بانشريک جريده موقت دست ارتجاع)  توضيح ازمن است-رويزيونيست معلوم الحال است
کنيم ولکه ھای  خون بيگناھان  وفئوداليزم را درسنگرمبارزه فرھنگی بلندويزيونيسم معاصر، ر

رادرکف دستھا بمردم نشان دھيم ودرعين حال اذھان مردم را بافرھنگ عالی پرولتری آشنا وبسوی 
ضرورنيست بنام مبارزه فرھنگی، داستانھای . انسانيت سوق دھيم دست مابرای ھمکاری  درازاست

فرھنگ راجدا ازسياست بسازيم، بايد فرھنگ درخدمت  و راتعقيب)؟(ات رنگ گذشتهيل ادبمعمو
بارويزيونيسم »  راه سوم«چون رھروان.  رھنمون فرھنگ باشدسياست وسياست انق9بی پرولتاری
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« معلوم شد که اينھابا. بودند، نمی توانستند ازاين دوست بزرگ شمالی دل بکنند د وبندمعاصردرز
" خلقی وپرچمی" فقط آرزوداشتند ازرقبای. ھم آھنگ اند ودريک مرحله بعدی ھم جھت شدند»ستمی ھا

  ......".خويش درقلمرو دولت چوکيھای چربترومقام ھای بلندتری راکسب کنند
 بخوبی به ماھيت  داشته باشد، ميتواند آگاھی انق9بی پرولترییراه مردم که شمه اھرخواننده مبارز

ازجھت ديگرنويسنده که ھميشه .  پی ببرد وگرايشات رويزيونيستی ویويسنده ن غليظاپورتونيستی
بوی ازواقعيت وواقعيت گوئی  ود که دراين نوشته  م9حظه می ش،صحبت می کند" واقعيت ھا" بيان از

ليکه اين درحا.  طفره می رود ھويت رھبری اين گروهزيرا اودراينجاآگاھانه ازمعرفی. بمشام نمی رسد
ًبعدا  فعالين می کرد وتحت رھبری اسحاق کاوه» گروه کار«ابتدا بناميونيستی درگروه رويز

  اين .تشکيل دادندرا» سازا -سازمان انق9بی زحمتکشان افغانستان« وھا بوحدت رسيده» ستمی«باگروه
لت نجيب ج9د  دردواسحاق کاوهبه دولت مزدورپيوسته وسازمان رويزيونيست و ضدانق9بی ومزدور

 بحيث کوشانیهللا   مانند محبوب اين سازمان  مرکزیه حيث وزيرمعادن، وديگراعضایبومزدور
 ی آنبغ9نی بحيث وزيرعدليه ولوی سارنوال وباقی اعضا  وبشير) معاون صدراعظموزيرپ9ن و(

زرويزيونيستھای پروپا قرص يکی ا اسحاق کاوه . ديگردردولت مزدورگمارده شدنددرمقامات عالی
 موضوع راطوری دهننويسولی . وی بشمارمی رفتسوسيال امپرياليسم شورنظر ردوازمھره ھای مو

 اط9ع قبلی نداشته ً قطعا آن رويزيونيستی ورھبری گروهمطرح می کند که گويا اودربارۀ ھويت اين
 به صراحت  نويسندهدرحاليکه!معرفی شده اندآشنا و ھم اھا بددرجريان ديد وبازدي بگونه تصادفی وفقط 

  لطيف محمودی"ساوو"ديگرمرکزی  وعضوتهن گروه رامی شناخازقبل اعضای ايی گويد ودروغ م
ه  بودنشست وبرخاست و درارتباط » گروه کار«اعضای مرکزی بااسحاق کاوه وسايرقبل ازسالھا 

  .است
دست ھمکاری رابايک گروه » مارکسيسم انق9بی«به عای اعتقاد خوانندگان توجه نمايند؛ گروھی بااد

دست ارتجاع، «  بقول او مشترکنشريک جريدۀبا سته  دشمن مردم درازکرده وخوایونيسترويزي
رويزيونيسم معاصروفئوداليسم رادرسنگرمبارزه ،)توضيح ازمن است-ال امپرياليسمنه سوسي(امپرياليسم

 اذھان مردم رابافرھنگ عالی پرولتری ازرويزيونيستھای خروشچفی وبااين جناح ...فرھنگی بلند کند
 عميق  آگاھانه نباشد خود توھم وسردرگمی اگراين اقدامبفرض؛ » وبسوی انسانيت سوق دھدشنا ساختهآ

درحاليکه اين . ی گذارد کمونيسم انق9بی ورويزيونيسم مدرن بنمايش مرھبران اين گروه را درفرق بين
ونيست  که با يک گروه رويزي! لننيستی- عجب مارکسيست . صورت گرفته است کاملکاربا معرفت

ويزيونيست مماثل ونوکرعين باداراقدام به وباگروه ر» مبارزه« مدرن ونوکرسوسيال امپرياليسم در
 بايد تذکردھم که اين اقدام ! می نمايد سياسی ايدئولوژيکنشرجريدۀ وعقد قرارداد برای ھمکاری

 سياسی نويسنده ۀ انحراف ايدئولوژيک برپاي تصادفی نبوده ونويسنده وگروه تحت رھبری اودرآن وقت،
ھمين خودنويسنده رادرنظربگيريد وبه نوشته ھای اوکه . استوگروه تحت رھبری او صورت گرفته 

 حيات سياسی اش باتمام طولھستند دقيق توجه نماييد؛ اودرات ومواضع فکری وسياسی وی يبيانگرنظر
صل سرخی زيونيسم خط فاروياپورتونيسم وبين مارکسيسم انق9بی ونادرستی که داشته ودارد، ادعاھای 

   .نکشيده است
 28خورشيدی محاکمه متھمين حادثه دروازآغازوتا  1355 جدی سال 18بتاريخ :  رکوتاه تذکيک{

 لرزه بدخشی بادفاعيه کوبنده که محکمۀ نظام آن وقت را بهمحمد طاھر.  ھمان سال ادامه داشتحوت
 ، نظرتاد جمشيد خاوری، موسی، محمد، اسبغ9نیدرآورد، درنتيجه محمد طاھربدخشی، محمد بشير

 1356محمد اسحاق کاوه، رحيم شاه ونورالحق وچند تن ديگربرائت گرفتند، ودردھم ماه حمل سال 
 6 سال،  و14 به عبدهللا  عبدالحفيظ مشھوربه  سال حبس،16موTنا باعث به . شدندخورشيدی رھا 

بخش سوم  نقل از- . محکوم شدند حبس سال8ل ودونفرآنھاھرکدام  به  سا12 به  ھريکرفيق ديگرآنھا
  }.سايت گفتمان -...." ، چگونه فکرمی کردبدخشی کی بودمحمد طاھر" تحت عنواننوشته ای 

  .وھمقماشان وی می باشد" اسحاق کاوه"تذکرکوتاه فوق به منظورشناخت بيشتر
 !نوع اعتباری؟برخوردارشده بوده؛ چه » اعتباری«  نويسنده مدعی است که درآن وقت  درجنبش از

  فرق بين انق9ب پرولتری ورويزيونيسم قرارداشته است، چگونهنويسنده دررھبری آن گروھی که
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از با يکی ارسردمداران رويزيونيسم خروشچفی و حاضرمی شودخروشچفی ھنوزبرايش روشن نبوده و
مکاری سياسی ی ھ پاتا قماش آن وديگررويزيونيستھای ھمسوسيال امپرياليسم شوروی درکشورنوکران 

 عمل اين  طرزتفکرواين!  چه چيزی راتداعی ميکنداين رابطه واقدام.  برود پيشايدئولوژيک
چيزديگری  مدرن   بين کمونيسم انق9بی ورويزيونيسماعتشاش فکری وانحراف صريح اپورتونيستیجز

 صحبت» کارگروه «قت بين نويسنده ورھبران درآن و قرارمعلوم درحاليکه! ؟ که نهمی تواند باشد
 مانند ديگرموارد حقيقت  دراينجاونويسنده ؛بوده است  درمياندرآن جريده» سوسياليسم علمی«ازنشر

يد  که با می ساخته»حالی« را  »راه سوم«  نماينده گروه او وقتی می گويد که .راکتمان کرده است
نسبت به اين عملش  ی خواھد خوانندگان خودرا حال بزعمش م او! لنينيسم پيروی کند-ازمارکسيسم

 درحاليکه .ند وفريبکاری چيزديگری نيسته برخورد به اين موضوع جز يک ترفاين شيونمايد، واغوا
درجامعه » سوسياليسم علمی«  وانتشاربقول آنھا مشترکنشريک جريدهحد ھمکاری تا سراقدام به اين 

ولوژيک فته وپايه ايدئ که آگاھانه توسط نويسنده صورت گر»بی خبری«  ونه برمبنای يک تصادف
انحراف " نيازمبرم جنبش"  ودرسند.نويسنده ازسالھا وجودداشته استسياسی اين اقدام ھم درتفکرخود 
             . بوضوح ديده می شود دراين موردسنتريستی ورويزيونيستی نويسنده

 وفيض ازھم باا�خره مجيد"....  نويسنده دربارۀ ھمکاری با مجيد چنين می نويسند578درصفحه 
دھم که ازنظرايدئولوژی بين ما، درزاصولی تذکر بايد. زمانی ھمسنگربوديم ا چندجداشدند وبااين رفق

وازنظرتشکي9تی ھم آن رفيق وھمرزمانش به چيزی که تمکين نمی کردند انضباط . وجوداشت
م را پيروی می ازآنجا که رفيق مجيد شھرتی داشت، اوبيش ليبراليز. واطاعت ازيک اصل سازمانی بود

فکرمی کرد، اعتباروشھرتش، اورا مختارمی سازد ازھرنوع قيد وبند . کرد تاانضباط پرولتری را
يکعده ازھمرزمان نزديکش نيزاورا تشويق وترغيب می . تشکي9تی فارغ وخود باTترازآن قرارگيرد

رکاروبارش قيد وبند  قھرمان يکه تازوخود رای باشد وبرين تن درندھد که اصول تشکي9تی بنمودند،
  .بزند

رسيده، ومی شنيد که » رياست جمھوری« اوکه می ديد طورمثال، ترکی بی سروپا وگمنام به مقام
افغانستان می " رابنھود"مجيد کلکانی که اوراه راديوھای جھان ازقبيل بی بی سی وراديومسکو، دربار

تروسريع ترازھرطريق که شود به آن خواندند، تبصره ھائی دارند، بدين قرارمی رسيد، که ھرچه زود
شھرت خودش باانضباط . مقام برسد، تانشان دھد ازآن بی سروپا نمی ماند وحتی قدمھاپيشتراست

. ت که تاآخرTينحل ماندتشکي9تی تکرمی کرد وحل اين تضاد خودش برای ما معضله ای را می ساخ
ازھمين تضادآب می خورد وخودش مولود " ساما" مردم افغانستان)؟آزاديبخش( انق9بی سازمانپديده 

توطئه روشنفکران خرده بورژوائی است که شايق شھرت ونام اند نه ع9قمند انق9ب پرولتاری، 
  ...".بخصوص انق9ب دموکراتيک ضدامپرياليستی درکشورما

Tه فقط يک درزاصولی وجودداشت" ساما"ازنظرايدئولوژی بين او و:  ازاينکه نويسنده می گويدً: او
ًخاصتا مجيد به انضباط " ساما"وبه لحاظ تشکياتی ھم رھبران . است ونه اخت9ف اصولی وتضاد شديد

 بادرنظرداشت خط فکری سياسی نويسنده وھم اينکه اوھيچ وقت . استتشکي9تی تمکين نمی کرده
. نتوانسته است ويانخواسته است ازاپورتونيسم گسست نمايد؛ دراين موردھم راست می گويد

وخط »  سازمان رھائی«ًوبعدا » ....گروه انق9بی«رابادرنظرداشت خط ايدئولوژيک سياسی انحرافیزي
بازھم ، "درزاصولی"واخت9ف نويسنده باآنھا فقط درسطح يک »  ساما«ژيک سياسی انحرافیايدئولو

رکسيسم ًفردی وياگروھی که واقعا به ما. انحراف ايدئولوژيک سياسی نويسنده رابخوبی عيان می سازد
زيونيستی موضع روشن  اپورتونيستی وروي  ايدئولوژيک سياسیوطباشد، بايد دربرابرخطمعتقد انق9بی 

انحراف سنتريستی  موضع نويسنده دربرابرآنھا ناشی ازواين. وانق9بی داشته باشدوقاطع اصولی 
  .نويسنده درآنزمان بوده است

  سياسی فکرینقد خطمجيد برخوردکرده تا ردی رمورد مجيد بيشتربه خصوصيات  فيسنده دنو: ًايثان
خصلت  خصايص فردی واگرچه بين . که اوبآن تعلق داشت"ساما"ايدئولوژيک سياسی خط  وی،

 ). استشعوراجتماعی  کننده تعيين اجتماعیزيراموقعيت(وجوددارد رابطۀ نيزيک شخصطبقاتی 
 اش  وقشریلت طبقاتیزخصا ھرچه بيشتربايد مبارزه انق9بی درمسيرًوروشنفکرواقعا انق9بی پرولتری
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 "اع9م مواضع"سند و "ساما" مندرج دربرنامه مجيد ھمان خطولوژيک سياسیايدئخط . گسست نمايد
 مردمی که انعکاس دھندۀ راستين خواسته ھا دولت جمھوری اس9میتاسيس (که صحبت ازبود 

 بعد ازمرگ سايل انحرافی ديگرکه دارد وم) باشدوآرمانھای ملی ودموکراسی مردمی مردم افغانستان
   که بايد گفت امادرمورد شخص مجيد.را به منج9ب تسليم طلبی طبقاتی وملی کشاند» ساما «مجيد

 دژخيمان رژيم ،ک نوين که درآن وقت زندانی بودندمنسوبين جريان  ديموکراتيقرارگفته عده ای از
شھادت ھا به  شکنجه ت وحشيانه ترين تح رامجيد )ک گ ب(مزدورسوسيال امپرياليستھای شوروی و

 صحبت ازاين است که دولت مزدوروسوسيال امپرياليستھا اورابه تسليم شدن  وھمچنين.رسانده اند
آنھارابه شدت رد کرده او ولی ، اند وپيشنھاداتی رانيزبه اوارايه کرده کرده میرغيبونجات ازمرگ ت

 مردم ه وجان خودرادرراه آزادین ترجيح داد به دشمنان مردم وميھشجاعانه مرگ رابرتسليم شدنو
چه  درمورد مجيد که سعی داشته است تا مانند ترکی ھر رانويسندهادعای اين ازھمينجا .ميھن فداکردو

ونيزنويسنده مدعی است که . ی نمايدم را رد  بقدرت برسد ممکنزودتروازھرطريق
 .می خوانده اندافغانستان "رابنھود"ابی بی سی وسايرراديوھای جھان مجيد رراديومسکودرکنارراديو

 دولت سوسيال امپرياليسم شوروی زيرا. مسکوديگريک مضحکه است درمورد راديواين ادعادرحاليکه 
ً خاصتا رسانه ھای ی شان درمطبوعات ورسانه ھای جمعکشورھای بلوک شرق وورژيم مزدورآن

  . يادمی کردند»انی  وج ورھزنطريق لقطاع ا« ھمواره ازمجيد منحيث يک فارسی زبان
حکومت امين ج9د روی واسط  خورشيدی درا1358مجيد درسال :  درھمين مورد بايد تذکردھم که

ولی آن طرح .  مزدورباندھای خلقی پرچمی کارمی کرد وسرنگونی حاکميت» قيام-کودتا«طرح يک
اما ھيچ . امی شد فرصت بعمل درآمدن رانيافت وافغانستان توسط سوسيال امپرياليسم شوروی اشغال نظ

 منطقه ای ويا بين المللی کمک کدام قدرتبه حمايت وسندی تاحال ارايه نشده است که مجيد آن طرح را 
 نظرمجيد: طبق اظھارات نماينده يکی ازمحافل شرکت کننده درجلسات آن طرح .عملی می کرده است

نيروھا متشکل ازتمام » قلمست«تشکيل يک دولت ملی و»  قيام-کودتا« دراين باره بعد ازپيروزی 
 البته بايد تذ کرداد که درعصرامپرياليسم وانق9ب پرولتری. ه استمترقی وملی کشوربودوافراد

 درنھايت مشخص بوده وسرنوشت آنھا" ملی"بادرنظرداشت سرشت وخصلت طبقاتی دولتھا ی 
  .وابستگی به سرمايه وامپرياليسم بين المللی است

گروه مجيد به وحدت رسيده  گروه داکترفيض و با اساس ومعياریکدامچگونه وبرنويسنده ازاينکه : ًلثاثا
 کوچکترين حرفی بميان راتشکيل داده است،"ساوو"دا شده ووبرمبنای کدام اخت9فات فکری وسياسی ج

لوژيک  بين به لحاظ ايدئوزمانی ھمسنگربوديم وھم اينکه  چند بااين رفقا "وفقط با ذکراينکه. نمی آورد
  . بسنده می کند،"  شھرت مجيد وانضباط تشکي9تیتضاد بين مشکل Tينحل ورزاصولی وجودداشتما د

بدين شکل داوود درزيرنام ايدئولوژی وارده مخالفت وعناد : "....  می خوانيم588 و587درصفحه 
موکراتيک خلق راپيرو يد که باند ضداوديگربخطا اندربود.دی اشراعليه کمونيزم اع9م نمودعم
 -  کارگرودھقان-اونميدانست که اين وطن فروشان، دشمن منافع مردم. ئولوژی پرولتاريا می خواندايد

 لنينيسم انق9بی خيانت می -رويزيونيسم معاصربه مارکسيسمشنفکران انق9بی اند وباپيروی ازورو
  ....".کنند

مخالفت وعنادی  عليه  آنازاين نظرنويسنده درمورد داوود چنين استنباط می شود که گويا داوود قبل از
داوود تاآن وقت باند "می گويد  بخطا اندراست که  بيشترازداووداوبازھم خودش! کمونيزم نداشته است

 ازبد بدتروازانحرافی انحرافی ؛"ھای خلقی پرچمی را پيروايدئولوژی پرولتاريا می دانسته است
ن خلقی پرچمی  دشمن منافع خلقھای دانسته  که  وطن فروشا  نمیکه اوتصورمی کند که داوود اينتر

 که چون داوود  چنين مستفاد می گردد نظرنويسندهاينازھمچنين  و.افغانستان وجھان وميھن اند
 ودرنتيجه ھمين باندھای  حساب می کردهوگروه ھای دوست مردم وميھن عناصردرجامعه روی

 وباآنھا ھمکاری يافته) »ست مردم وميھنو پيروايدئولوژی پرولتاريا ود«(رويزيونيست مزدوررا
منافع موقعيت ووورشع درک وبرمبنای داوود ،نظرنويسنده فکرو برخ9ف درحاليکه!استراآغازکرده 
ً دشمن سوگند خورده کمونيسم انق9بی ونيروھا وافراد واقعا مترقی، آزادی خواه وميھن طبقاتی اش

 توصيه سوسيال امپرياليسم شوروی طبق منافع طبقاتی ودولتی اش ونيزآگاھانه وبراساسدوست بوده و
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بعبارت ديگرداوود با اين . بااين باندھای مزدورھمکاری راآغازکرد دوست وحامی او امپرياليستیقدرت
 ھمکاری ھمين باند بااو. امعه به ھمکاری نزديک پرداختبخش ازنيروھای ضد مردم وميھن درج

  وباآنھا دولت ائت9فی تشکيلمان داد راساز1352 سرطان سال 26 ومستشاران روسی درارتش کودتای
ضد مردمی  رويزيونيستی ورا که بخشی ازخط مشيھای» خطاب به مردم «وبيانيه  کرد

وزمانی بنابراقتضای منافع طبقاتی اش به . وبخوردعوام کشورداد کرده  تھيهآنھارادربرداشت،
روی )  عربستان سعودی ومصردولتھای ايران،( ھا ودست نشانده ھای منطقه ای آنيستھای غربیامپريال

Tھمان بود که زنگ . ری ازطرف شاه ايران رادريافت کردآورد ووعده چک سفيد دوميليارد
سوسيال امپرياليسم  تضاد داوود ازسوسيال امپرياليسم شوروی بصدادرآمد وخطرازفاصله گرفتن

رژيم ين ی خونودتا طی يک کتاآنکه.  تشديد گرديد باویشوروی وباندھای مزدوربومی اش
شمۀ واگرداوود  . بقتل رساندند را اشکابينه اعضای  واعضای خانوادهاوراسرنگون کردند واوو

به سراغ می کرد ھرگزآن باند رويزيونيستی ومزدوروجود اعضای طن خواھی درووازمردم دوستی 
  وئی گسفسطهديگرداوود  طرزتفکروعقيده  درموردنويسندهپردازی يه نظر اين .آنھا نزديک نمی شد

  .راتا سرحد افتضاح آن رسانده است
 آنھارا «:وه ھای منسوب به چپ کشورمی گويده سازمانھا وگرب  برخورد در599نويسنده درصفحه 

  .».... مسموم ازاپورتونيسم ومتأثرازرويزيونيسم معاصريافتمگروه بنديھای 
نھای چپ سازماطوری که درصفحات قبل دربارۀ انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی 

بوده ) پورتونيستیا(سنتريستیذکردادم؛ بشمول نويسنده وگروه اوکه ازھمان ابتدادارای نظرات کشورت
 .متبارزاسترويزيونيسم خروشچفی نيزبين مارکسيسم انق9بی ودرمواردی اغتشاش اوودرنوشته ھايش 

 ) ببعد1352ازسال (ابتدای تشکيل آنھاازنيزباقی بخشھای مربوط به جنبش چپ کشوراگرچه 
 اينست که  قابل تأملولی مطلب. انحرافات اپورتونيستی ورويزيونيستی مختلف بوده انداشتباھات ودچار

   . نمی شناسد"جنبش کمونيستی انق9بی" بنام رافغانستان پديده ایدھنوزاو
:" دريک جلسه چنين می نويسد که گفته است» سازمان رھائی«  نويسنده ازقول نماينده609درصفحه 

است که پس ازاين حمله وحشيانه دشمن بااينکه برستون فقرات او ضربه " ساوو" خوان ناشکنیتن اساي
  ."مھلکی واردآمده، به اين زودی قدراست کرده وصدايش بگوش جنبش انق9بی می رسد

جنبش "باصفت مشخص آن است که بگوش "ساوو"سنده مدعی است که فقط صدایدراينجا نوي
حاليکه اودراين نوشته چندين بارازوجودجنبش انق9بی پرولتری در.می رسدکشور"انق9بی

  ھای وگروهی خودشسنتريست" ساوو«اوفقط م9حظه می شود که درکشورانکارکرده است و
می درافغانستان » استخوان ناشکن«  انق9بی پرولتریاپورتونيست ورويزيونيست مماثل راگروه ھای

و اپورتونيسم ورويزيونيسم رابجای . 9بی پرولتری است ودرواقع اين برداشت اوازجنبش انق!داند
  .کمونيسم انق9بی جا می زند

موردحمله وحشيانه وبربرمنشانه ع9قه " ساوو"تذکردادم که ....:"  چنين می خوانيم610 درصفحه 
ودرھمان فرصت اول .امپرياليستی درکابل قرارگرفت الداری مزدورشوروی سوسي
  ...."اازدست داد که من تنھا توانستم ازچنگ دشمن فرارکنمچھارعضووکدردرجه اول خودر

توسط " ساوو"يراعضای سادرھمان محلی که " ساوو"ده بحيث رھبرن درحاليکه نويسقراراط9ع
. کند» فرار«  ازچنگ مامورين خاداست  ولی تنھا اوتوانسته است؛حضورداشتهشده اند،دستگير» خاد«

  !ای» فرارمعجزه آسا«چه 
درمبارزه انق9بی " شعله جاويد" تلفات جنبش) ؟(به روايات متعدد ونامکرر:" ميخوانيم 612درصفحه 

  ." لنينيستی درحداقل ھشتادھزارتخمين می شود-مارکسيستی
کميت  جز"شعله جاويد" ھواداران: نويسنده دراين نوشته اش باربارودرموارد مختلف نوشته است که

رشده درشعله جاويد دراذھان نفوذ نکرد وموجب نشد تا  چيزی نبود؛ تئوری نشبدون کيفيت انق9بی
 ايدوئولوژيک - سازمان جوانان مترقی توانائی مادیدفاع کند؛" شعله جاويد"گاھانه ازکدرھای پديدآيد وآ

است که تمام تظاھرات  بدفعات تکرارکرده .وده ھا ببردرانداشت تا ايدئولوژی انق9بی رادربين ت
بود اما  ترمضمون دموکراسی عميق" شعله جاويد" وانان دراطراف خودجوش بوده اند؛ دربين ج
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ًانق9ب پرولتری صريحا الھام نمی گرفت؛ توان وطاقت انق9بی درسازمان وجودنداشت؛ روح ازمحتوی 
 کم رنگ وکم  بودانق9ب ورمق انق9بی درسازمان جوانان مترقی ندميده وازترقی ھم نشانی اگرمانده

موکراتيک نوين که ي؛سازمانھای منسوب به جريان ددرومی شود ازتخم بدحاصل بد  باا�خرهرونق بود؛
 - جزخيانت به مارکسيسمتند؛رويزيونيسم  حاصل ديگری نداش تشکيل شدند جزاپورتونيسم راست،

  اين سازمانھا بدرجات مختلف واشکال گوناگون رويزيونيسم راحمل می کردند ونقاب؛...لنينيسم
 ولی او. اما درعمل يکنوع ناسيوناليسم عاميانه را تقليد می کردندره داشتند، سوسياليسم را به چھ

درمبارزه انق9بی مارکسيستی لنينيستی، " شعله جاويد" دراينجا مدعی است که تلفات جنبش
ا رقم خوانندگان به اين تضاد گوئی ديگرنويسنده دقت کنند وھم اينکه آي. ھشتادھزارتخمين می شود

 اعضا وھواداران جنبش انق9بی پرولتری و منسوبين جريان دموکراتيک نوين  تلفات)؟( ھشتادھزار
منسوبين جريان ديموکراتيک انق9بيون پرولتری و از چند ھزارتن درحاليکه رقم!؟نيست آميزاغراق

 ه درکنارصدھا ھزارازتودن روسی شان درزيرتيغ ج9دان باندھای رژيم خلق پرچمی وبادارا کهنوين
 ويا سالھای طوTنی درزندانھای مخوف رژيم مزدورتحت شکنجه مظلوم کشوربقتل رسيدندھای خلق 

 شايد رقم قرين ،کشته شدند» اخوان«باندھای جانی توسط ده ھا تن ديگريا  وھای ضدانسانی قرارگرفتند
  .شوربوده استانق9ب کرين ضايعه برای مردم افغانستان واين بزرگتبيقين که  و.به واقعيت باشد

اينست که تاحال زنده مانده وبه ايثاروفداکاری آن :"....  چنين می نويسد612ويسنده درصفحه ن
ھموطنانی که بقول نويسنده او رادرشرايط سخت تعقيب رژيم مزدورسوسيال امپرياليسم ( ھموطنان

می  ( .وباعقيده راسخ قلم راروی کاغذآشنا می سازيمھنوزھم درراه انق9ب استوار) ند شوروی پناه داد
  )....".سازم ؟

 که  به لحاظ حيات سياسی اززمانی اوشان اما. است يک واقعيت است)درقيدحيات(ازاينکه نويسنده  
 ه بود شته دچارانحراف سنتريستیقراردا" ساوو"وبعد دررھبری  عضو سازمان جوانان مترقی بودند

 جنبش انق9بی پرولتری ين طريق وبا.دن قرارداردرلجنزاررويزيونيسم تاامروز»ام9«تشکيل  اززمانو
ده باعقي« ازاينکه نويسنده مدعی است که. ومی زنند ضربه زدهً شديدارابه لحاظ ايدئولوژيک سياسی
ھيچ اپورتونيست ورويزيونيستی  زيرا.خ9ف حقيقت استغيرواقعی و»راسخ درراه انق9ب استواراست

 به پيروزی رساندن انق9بزيرا . می دارد بر استواردرراه انق9ب پرولتری گام ادعا کند کهنمی تواند
، اپوتونيستھا ورويزيونيستھا قماشھای مختلف پرولتری کارپرولتاريا وکمونيستھای انق9بی است؛ نه

  .چون نويسنده وھمسنخانش
ھنوزھم درراه انق9ب استواروباعقيده راسخ قلم راروی کاغذآشنا می " ازاينکه نويسنده مدعی است

منحرف ازخط اصولی وانق9بی  اوبا اين ادعا خود وشايد بتواند چند ھوادار. ی است، غيرواقع"سازم
ًکام9 بی اط9ع ازتاريخ جنبش انق9بی پرولتری کشوروبی اط9ع ازطرزتفکروخط افراد ياو

اگرمنظورنويسنده ھمين نوشته اش باشد؛ دراين نوشته نه . ، اغواکنديک سياسی انحرافی اشراايدئولوژ
اری استو«ازراه انق9ب که بتوان درآن   ھم اثریبی ديده می شود ونه اصولی پرولتری انق9اثری ازخط

تاجان " اين نوشته مدعی است کهنويسنده درجای ديگر ھمچنين .کردنويسنده رامشاھده » وعقيده راسخ
است؛ باز باشد که تاحال رفته " راھی" واگرمنظورنويسنده ھمين ".دربدن دارد دراين راه ادامه می دھد

که نويسنده به کشورکانادا درحاليکه درطی حدود دودھه .ھم سرازترکستان بيرون خواھد کرد
ارديگرتوده ھای خلق آن که بًخاصتا درطی ھشت سال اخير؛کرده است» مھاجرت«

 وحشيانه بقتل می رسند، به سرکردگی امپرياليسم امريکاارتشھای اشغالگرکشوردرزيربمبارانھای 
  ودولت مزدورمتشکل ازجانيان، جنايتکاران، آدمکشان وخاينين ملیه می شوند؛زندانی وشکنج

چقدرمبارزه   اين ھمه ادعا ھا با ولی نويسندهمی دارند؛رين جنايات واجحافات رابرآنھارواشنيعت
  ! مزدورآنھا انجام داده است؟ وارتجاعیليه امپرياليستھا ونيروھای  عافشاگرانه

اشاره کرديم که مشک9ت عديده راروبروبوديم ودشمن ھم برای :"..... يسد می نو613نويسنده درصفحه 
  ...."گرفتاری مات9ش بيحد وحصرميکرد، حتی جوايزی راھم پيشکش خوش خدمتان خويش می نمود

گرفتارشدند؛ " ساوو " رھبریکدرھای اوازمحلی که ديگر»فرارتنھائی«ضوع اين ادعای نويسنده بامو
  . نمی بينمآنلزومی  به توضيح بيشتردراينجا دارد و  مستقيم ارتباط
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دارد، چنين ادعا می درپاکستان " ساوو" مشک9ت مالی بعدازاينکه  صحبت از617درصفحه نويسنده 
)  توضيح ازمن است-می باشد" سازمان پيکاربرای نجات افغانستان"منظورنويسنده (پيکار:" کند

رد وازاين درک امورمالی اشرا سربراه می درشھرکابل دا) چريکی( گروپ ھای کوچک پارتيزانی
  ....".سازد

 ) اپورتونيسم ورويزيونيسم(  انحرافات ايدئولوژيک سياسی علتون نويسنده به چم9حظه می شود که
 وازھمان زمان تا  اشرا سالھا قبل بيرون دادهِ سياسی ايدئولوژيک "اف9س"ديگرخلع س9ح شده وسند 

اين خصايص درمورد .  استعلکاری  واتھام تراشی سرپا نگھداشتهج، ازیدروغ پرد خودش را باحال 
ھم اين خصايص . ايدئولوژيک سياسی اوداردانحرافات به  مستقيم فردی مانند نويسنده رابطه

که بتاريخ " سازمان پيکاربرای نجات افغانستان" درحاليکه . استورويزيونيسمازمظاھراپورتونيسم 
 چريکی درشھرکابل داشت که باضربه خوردن وپ ، يک گر تشکيل گرديد1358سوم جدی سال 

سوسيال امپرياليسم  ودستگيری عدۀ ازاعضای مرکزی آن توسط رژيم مزدور1360 درسال سازمان
. نظامی نداشتفعاليت  ديگرکابلشھران درسازمرعدۀ ديگرازکابل، بعد ازآن شوروی وفرا

چند 1360ودرسال کرده بودند به پاکستان فرار1359درسالً قب9ماندونفرازاعضای ساز
چند عضو خورشيدی 1362ودرآغازسال فرارکردند پاکستان  نفرديگرازاعضای سازمان به

  . شده وبه پاکستان فرارکردند وفعاليتھای نظامی  جبھهسازمان مجبوربه ترکديگر
  مالی اعضای ازوضعيت مقيم پاکستان " ساوو" وديگراعضای Tزم به توضيح بيشترنيست؛ نويسنده

 پيکار زيرا ازھمان ابتدا اعضای سازماننجات افغانستان  بخوبی اط9ع داشتند؛ سازمان پيکاربرای 
خصوصا شخص نويسنده دررابطه وبحث ومذاکره " ساوو"اعضای  درپاکستان بابرای نجات افغانستان

ری  کا توانست1362سط سال  يک نفرازاعضای سازمان درودرآن زمانو. ايدوئولوژيک سياسی بودند
برای خودکاری  ديگرازاعضای سازمان توانستنددوسه نفر که 1364-1363پيداکند وبعد درسال 

 به مشک9ت  اعضای سازمان وقبل ازآن؛ شد اعضای سازمان  تاحدی مرفوع مشک9ت مالیپيداکنند،
  درپاکستان ازاعضای سازمان ھيچ يکنويسنده  برخ9ف ادعای.مواجه بودندزيادی ازاين ناحيه 

  بعد ازچند سالوفقط.  پولی دريافت نکرده است درآنزمان)کابل(  درافغانستانانب مرکزيت سازمانازج
 کمک کستان سازمان درپا اعضای برای را مبلغی گاھیرفقای سازمان که درکشورآلمان پناھنده بودند

انا احياگرنويسنده درلحظۀ که بقول خودش قلم راروی کاغذ آشنا می ساخت و: ً اوT.می کردند
 لحظۀ  ،نمايدن ودروغ پردازی  سخن نزند چنين غيرواقعی برای يکبارھم که شدهميخواست دراين باره

عليه اعضای ط9ح تادم گورھم  باص يشيد که Tزم نيست  وباخود می اند»سربجيب تفکرفرومی برد«
 سل به چنينمتوبرای يکبارھم  او شايد درآن صورت! کنددروغ گوئی وتوطئه چينیجنبش انق9بی کشور

عضای سازمان پيکاربرای ا بااودرپاکستان يکی ازاعضای فاميل نويسنده که: ًثانيا . نمی شدخ9ف گوئی
که اوھم عضوفاميل " ساوو"وھمچنان يکی ازاعضای) -ه-نجينرا(ارنزديک بود بناميس بنجات افغانستان
سالھاروابط  طی بااعضای سازمان پيکاربرای نجات افغانستان ) ش.ح ( بانام مستعارمحمودی بود 

راازآنھا  برای نجات افغانستانوقعيت مالی اعضای سازمان پيکار؛ می توانست منزديک دوستانه داشت
  .نمايد را وکذبی مطرحد چنين ادعای بی بنياد وبعجوياشود
به پشاورپاکستان دراين شھريک ) "ساوو("قبل ازرفتن : " مدعی است که620درصفحه نويسنده 

" سازمان پيکاربرای نجات افغانستان" ازقول يکی ازاعضای نويسنده . حاکم بودسياسی خموشی ورکود
  ."رادراحيای جنبش انق9بی درپاکستان قابل يادآوری می داند" ساوو"مقيم پشاورمی گويد که اومساعی 

برای نجات افغانستان  ص9حيت سازمان پيکارای کمترصاحبضالبته دراوايل که تعداد معدودی ازاع
درسطح مذاکرات سازمانھای منسوب به جنبش چپ کشور باروابط  آنھا، پاکستان بود وباش داشتنددر

روی مسايل عام جنبش انق9بی کشور،اوضاع جنگ مقاومت مردم افغانستان عليه اشغالگران  ومباحثات
حزاب وتنظيمھای ارتجاعی اس9می مزدورعليه توده وجنايات ا مزدورآنھاسوسيال امپرياليست ورژيم

 ھای مردم دردھات واطراف شھرھا وحم9ت خاينانه وجنايتکارانه علی نيروھای انق9بی ومترقی
ومداخ9ت دولتھای امپرياليستھای غربی به سرکردگی دولت امريکا ومداخ9ت دولتھای پاکستان وايران 

 وکمکھای  آنھاتجھيزوتسليح حمايت سياسی وريقوعربستان سعودی درجنگ مقاومت مردم ازط
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  وبعد .بود متمرکزسلط کردن آنھا برجنگ مقاومت مردم، گروه ارتجاعی اس9می وم برایلوژستيکی
؛ اين تان فرارکردند به پاکس پيکاربرای نجات افغانستان سازمان که اعضای مسئول1362سال راوايل د

 به باحثات ومذاکرات روی مسايل ايدئولوژيک سياسیبخودگرفت وم اصولی  جدی وماھيتشکلروابط 
به منظوررسيدن به وحدت  مربوط به جنبش چپ کشور گروه ھای مختلفرفع اخت9فات بينمنظور
» جنبش انق9بیاحيای « واينکه نويسنده مدعی.  حزب کمونيست انق9بی انجام می شد سازمان وياوايجاد

 شخصی وياسازمانی ميتواند اين ادعارابنمايد که مبارزه زيرا. درپاکستان است؛ حرف مفتی بيش نيست
  جنبشایکه مدعی احياين جناب .  باشداستواربوده) م ل ا(بی انق9اش برمبنای خط ايدئولوژيک سياسی

ودرتمام دوره ھای .  بود)اپورتونيستی(  است؛ خودش غرق درانحراف سنتريستیی درپاکستانانق9ب
  درطی مدت  وسايرسازمانھا وگروه ھاپيکاربرای نجات افغانستانمان کرات ومباحثات که بين سازمذا

ی ايدئولوژيک سياسی  گرفت؛ اوھرگرازموضع انحراف می صورت) نويسنده(يعنی" ساوو"طوTنی با
 - کسيسمرا منحيث مرحله تکاملی مار)  مائوئيسميا( اوانديشه مائوتسه دوناينکهازغير.نکردول عداش 

 اتدچارانحرافنيزايدئولوژيک سياسی مسايل مھم ديگردرمورد  ندارد؛ حال ھم تالننيسم قبول نداشت و
جنبش   اصولیماوديگربخشھایزاينروا . وديگرتضادھاجامعهدرباره تضاد اساسی :  منجملهجدی بود

درجھت وحدت ايدئولوژيک "ساوو"ه، رھبربانويسند  ھممولتری کشورنتوانيستيم يک گاانق9بی پر
که سابقه عضويت (يکی ازبقايای فرقه عياران ش اوبادونفرازھمفکرانتاآنکه .  نزديک شويمسياسی

که » ھوادارجنبش« رانيزداشته است ويکتن ديگربنام) »دموکراتيک خلق« حزب رويزيونيست در
اتحاد «  تشکلی بنام1365درسال  به وحدت رسيد و،ازپيروان خط دگمارويزيونيسم انورخوجه بود

ارگان » جرقه« نشريه ی شماره ھامحتويات.راتشکيل داد» ام9 -انستان  لننيستھای افغ-مارکسيست
 که جرقه ھای شماره بود » ام9-ساوو«ايدئولوژيک سياسی انحرافی   خطبيانگرماھيت» ام9«نشراتی 

ِ ع9وه برانحرافات ايدئولوژک سياسی اصولی سراپا دروغ، جعل، توطئه گری )19(شماره و) 5(
منجمله سازمان پيکاربرای کشور) م ل ا( ای اصولی وانق9بی جنبش کمونيستیوتخريبکاری عليه بخشھ

»  ام9«ونيستی ورويزيونيستی ماھيت اپورت که بيش ازقبلبودوحمله به مائوتسه دون نجات افغانستان 
افغانستان درپاکستان » احيای جنبش انق9بی« فعاليتھارا درراه ه ھمين اگرنويسند.راآشکارساخت

  !! ای انق9بی جنبشبدا برحال چنين س بدا وصدميدادند؛ پ
می ديدم که درجنبش شوروشوق مبارزه انق9بی روزتاروزته :"  نويسنده مدعی است که624درصفحه 

  ....".بيداد می کندمی کشد، روح ليبراليزم وانارشيسم درجنبش 
 گری  وتوطئهنيسمدرمنج9ب اپورتونيسم ورويزيو» ام9«ھرقدر:  واقعيت چنين بود کهدراين مورد

بيشترغرق می شد بھمان اندازه فاصله بخشھای وتخريبکاری عليه جنبش انق9بی پرولتری کشور
. ندرابه نقد می کشيد» ام9« اتيزيرا ھمه اين بخشھا مواضع ونظر. می گرديد اصولی جنبش ازآن زياد

می گرديد  تر تثبيت روشن ترودرجنبشپرولتری وبرخ9ف ادعای نويسنده ھرقدرخط اصولی انق9بی 
ازجنبش انق9بی پرولتری  وديگرانحرافات ، روح ليبراليزم وانارشيسموازاستحکام برخوردارمی شد

  ببعد سازمان پيکاربرای خورشيدی1362سال يل ااوازگفت که به رويت اسناد   وبايد.زدوده می شد
انواع خطوط انحرافی جنبش انق9بی پرولتری کشورباطرد از سه بخش ديگر-نجات افغانستان ودو

می راه تکامل را   به لحاظ ماھيت خط ايدئولوژيک سياسی تاحد زيادی،اپورتونيستی ورويزيونيستی
 عزم براين کرده مختلف   وسايرگروه ھای اپورتونيستی ورويزيونيستی»ام9« و ورنه نويسنده.ندپيمود

 وتسليم طلبی ملی  رويزيونيسمسم و اپورتونيانواع کشوررا درلجنزار پرولتریبودند که جنبش انق9بی
  . دفن کنند وطبقات

رسانده است که مطالبی را به نشر» جرقه«وانتشارجريده » ام9« درباره تشکيل 633نويسنده درصفحه 
  .عاری ازواقعيت است

سازمان پيکاربرای "گروه ھای ديگروازاومتحد بادونفرديگر)نويسنده(»ساوو«رھبر»ام9«قبل ازتشکيل
 به  بازھم کهشرکت کند»  اتحاد «برای کرات ومباحثات  درمذا تاندنيزدعوت نمود" ستاننجات افغان

  ديگرامکان ادامه بحثمواضع ونقطه نظرات انحرافی سه جناحعلت انحرافات ايدئولوژيک سياسی و
. منتفی گرديد نھاا بآسازمان پيکاربرای نجات افغانستان برای  سياسی وھمکاریايدئولوژيک سياسی
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 سه جھت ديگرانديشه مائوتسه دون بود که  موضوع  ازھمه مھمتراين ومباحثاتکراتين مذاودرا
ع9وه اخت9فات اصولی که بر. قبول نداشتند لنينيسم -منحيث مرحله تکاملی مارکسيسمويامائوئيسم را

  ونويسنده.ابين ما وسه جھت ديگرتشکيل می داد ر اخت9ف عمده ايدئولوژيک سياسی مسئلهديگراين
  بی بنياد باسفسطه گوئی وبااين استدTل سازمان پيکاربرای نجات افغانستان ھایدرتمام نشستھا بانماينده

  بتواند درک کند کهودراازعلم انق9ب چنان ارتقاء دھد که سطح آگاھی ختوانسته استکه ھنوزن
ھات وانحرافات حاضرنه شد تا اشتباھمچنان او.  لنيسم است- مارکسيسم مرحله تکاملی " مائوئيسم«

  .رانيزبپذيردش ايدئولوژيک سياسی جدی ديگر
بعد ازانح9ل سازمان جوانان مترقی خودش دررھبری يک گروه سياسی قرارداشته قرارادعای نويسنده 

درسال " ساما"بعد ازجداشدن از. سھيم بود" ساما" اين گروه باھمان انحراف سنتريستی درتشکيل . است
 درھمان او. راتشکيل داد» )ساوو( سازمان انق9بی وطن پرستان واقعی« ی باھمين ديد سنتريست1359
   دربارۀانحرافات  نويسندهتوھمات وکه   انتشارداد،»نيازمبرم جنبش« تحت عنوان  راای نوشتهوقت 

  .آشکاربود نيز دراين نوشتهرويزيونيسم مدرن
ناظروشاھد رخ9ل دودھه اخيرماد." می خوانيم »نيازمبرم جنبش «  نوشته 46 درصفحه :طورمثال 

  چين وشوروی سياسی دوجھان بزرگ مارکسيستی-اين حقيقت بوديم که نبردايدئولوژيک 
واقعی رابررويزيونيسم معاصرمسجل ساخت وچطورنقاب  لنينيسم -چطورپيروزی مارکسيسم

 لنينيستی -اينکه احزاب مارکسيستی. سوسياليسم علمی راازچھره سوسيال امپرياليسم روس بدورانداخت
 واصط9ح ترند چين وترند شوروی  ازھم قرارگرفتند جھان وبرخورد به اين حقيقت دردوجھت مخالف

  ."معمول زمان گشت خودبازتاب واقعيتی است که برخ9ف اراده افراد دراذھان نفوذکرده است
 1359سال  اوايلبوده در" ساوو" رھبر که يسنده زمانیتوسط نو» نيازمبرم جنبش«مقاله تحت عنوان 

 دودھه  درخ9لما ":که  ليکن اومی نويسد است؛به نشررسيده) مي9دی1980(يدیخورش
."  مارکسيستی چين وشوروی بوديم  دوجھان بزرگ سياسی-اخيرناظروشاھد حقيقت نبرد ايدئولوژيک

بعد : درحاليکه وضعيت درجنبش بين المللی کمونيستی ودراردوگاه سوسياليستی ازاين قراربود که
 رويزيونيسم  حزب کمونيست اتحاد شوروی ، چين که ديگرحزب کمونيست1964 -1963سال زا

 راعليه رھبران حزب  علنیسياسی - ومبارزه ايدئولوژيکدانستقابل اص9ح و برگشت ناپذيرغيررا
 وبلوک  آغازنموده وبطوروسيع رويزيونيسم وسوسيال امپرياليسم آنھاودولت شوروی درسطح جھان

خ9ل  در« مي9دی صحبت از1980 ولی نويسنده دراينجا درسال .کرد افشا ری آنھا راشرق تحت رھب
 مي9دی که رھبران حزب 1956 بعد ازسال  درحاليکه ! دارد»دوجھان بزرگ مارکسيستی«و» دودھه 

حزب کمونيست اتحاد شوروی بعد ازآن کمونيست اتحاد شوروی به پرتگاه رويزيونيسم مدرن افتادند و
به دولت سرمايه داری دولتی وسوسيال امپرياليستی ودولت سوسياليستی رويزيونيستی به حزبی 
قدرت حزبی » سه جھانی «ی که رويزيونيستھا1976 وبه ھمين ترتيب بعد ازسال .دادت تغييرماھي

حقيقت نبرد «  بتوان صحبت از چگونه ممکن است که ودولتی رادرچين تصرف کردند؛ بعد ازآن
م درچين عليه رويزيونيسم مدرن دراتحاد شوروی  وجھان بزرگ مارکسيستی چين  لنينيس- مارکسيسم

  !نمود
 لنينيستی جھان به اين حقيقت -برخورد احزاب مارکسيستی"نويسنده ، صحبت ازاينکه ديگرموضوع 

 1964 بعد ازسال درحاليکه".  شوروی داردح ترند چين وترنددردوجھت مخالف ازھمديگرواصط9
ب احزا )که درمباحث آينده دراين نوشته به تفصيل روی آن صحبت خواھد شد(وحتی قبل ازآن

درمبارزه ايدئولوژيک سياسی ) ًدرآن وقت عمدتا چين وآلبانی(کمونيست ودولت ھای سوسياليستی
 وماھيت وچھره رويزيونيسم  قرارگرفتند شورویشديدی عليه رويزيونيسم مدرن وسوسيال امپرياليسم

 )شوروی» ترند«چين و» ترند«( موجوديت دو موضوع بعد ازآن.فشاکردندمدرن رادرسطح جھان ا
 چھره رويزيونيسم مدرن وسوسيال امپرياليسماستتار به منظورورويزيونيستھاسنتريستھا  رادرجھان

  . کردندلقھای جھان دراين زمينه اختراعواغوای خ
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وت گردد، کشورھای ف قضااگرازحاشيه انصا:"  می خوانيم»نيازمبرم جنبش « نوشته 54درصفحه   
تاريستی جويانه ملي  درلوای دولتھای موجوده خود به بن بست ھای سودبزرگ سوسياليستی

  .) خورشيدی1373 اسد 15 - دوردوم-شماره اول " رستاخيز" ازجريده( " وولنتاريستی سرگرم اند
 1980درسال  دراينجا ات ومواضع انحرافی قبلی اشيبرمبنای نظرنويسنده م9حظه می شود که 

کدام کشورھای يزرگ .  درجھان داردمي9دی بازھم صحبت ازکشورھای بزرگ سوسياليستی
  . ديگردولت ويادولتھای سوسياليستی درجھان وجود نداشتند1976درحاليکه بعد ازسال  !؟سوسياليستی

  .به نشرآغازنمود» ام9« سياسی- ارگان تئوريک" جرقه:"  نويسنده مدعی است که634درصفحه  
وجنبش .... مبالغه نيست که جنبش انق9بی کشوررا تکان داد ومبارزه ايدئولوژيک حادرا شاھد گرديد

  ...".انق9بی بيک پيچ ديگرداخل شد
باماھيت ايدئولوژيک سياسی مشخص آن يعنی نشرانديشه ھای » جرقه«مدعی است که نويسنده بازھم

تخريبکاری عليه بخشھای اصولی جنبش انق9بی  وويزيونيستی و توطئه گری انحرافی اپورتونيستی ور
. نبش انق9بی کشورراتکان داده  ومبارزه ايدئولوژيک راحادکرده استکشورگويا ج) م ل ا( پرولتری

ازآن » ام9« انحرافی ای بود که تشکيل دھندگان  وطخطھمان  ومبلغ مروج »جرقه«درحاليکه انتشار
 مبارزه اصولی ! بلی"بارزه ايدئولوژيک حادگرديد م"که ستازاينکه نويسنده مدعی ا. پيروی می کردند

 تشديد » ام9«  عليه منجمله درجنبش انق9بی پرولتریوانق9بی عليه خط اپورتونيستی ورويزيونيستی
تاکه ماھيت اصلی جرقه رابدرستی افشاکردند وجرقه . را موردنقد قرارمی دادند» جرقه« شد ومحتويات

 ازاينکه نويسنده مدعی است که. ندسراشيب سقوط  قرارگرفت وازنشربازمامانند گردانندگان اش در
 دريک مرحله انحرافی بود که » ام9-ساوو«؛ بنظرما اين»جنبش انق9بی بيک پيچ ديگرداخل شد«

  . گرديدتسريعئی اش قھقراسيرو  برم9 شد بيش ازپيشماھيت غيرپرولتری اشديگرداخل شد و
دکان تجارتی باز . کيسه اشرا ازپول ام9 پرنمود" ام9" يک عضو:" چنين می نويسد640درصفحه 

  ."ويکی دوعراده موتررابکارانداخت
کند، که ازپول سازمان  رامعرفی " ام9" حاضرنمی شود اين عضوازيکطرف درمورد فوق  نويسنده 

 مالی  وعسرت شرايطدرصفحاتی ازھمين نوشته اش ازتنگدستیصاحب ثروت شده وازطرف ديگراو
 اومدعی است تمام اين سالھارا تنھا .تذکراتی داده است  درطی سالھا)پاکستان( رپشاورواس9م آبادد

را " ساوو" که پيشنھاد کمک مالی يک عضوھمچنان اوتذکرمی دھد.  اندازطريق کمک دوستان گذرانده
جی جلب کرده ً بنام سازمان بازکرده بود وکمکھای نسبتا زيادی را ھم ازمنابع خار ای"ان جی او" که

ًاما دفعتا اين مبلغ پول ازکجا شد که . نپذيرفته است، ستوازاين طريق صاحب سرمايه ھم شده ا
ردزده برادستی ً مبلغ نسبتا ک9ن توانست  يک عضو آن، حتی"ام9" مصارف اعضایتکافوی بعداز

راده موترھم دوع ويکی  دکان تجارتی بازکندچنان پرکند که بتواند» ام9«کيسه خالی اشرا ازپول و
  ! بکاراندازد
نام ويگان شايعه فقط " گروه ھا"و" سازمانھا"ازروزتاروزمعلوم شد که :"....  می خوانيم646درصفحه 

.  خاص بجامانده وآثارمحفل بازی ھای روشنفکری خرده بورژوازی شان ھم درمحاق آمده استپراکنی
  ...".ل انق9بی نيازدارندرازنگ زده وبيک صيغ" سازمانھا"برداشت اين بود که اين 
بامبارزه قاطع ايدئولوژيک سياسی برمبنای  1362که بعدازسا ل درحالي!  مرحبا به اين پرروئی

سازمان " انديشه مائوتسه دون خطوط انحرافی اپورتونيستی ورويزيونيستی از- لنينيسم- مارکسيسم
ازخط ) م ل ا(د به معتقطردگرديد وھمچنين بخشھای اصولی" غانستانپيکاربرای نجات اف

ی کشورروشن گرديده  درجنبش انق9بی پرولترند وباين ترتيب خط اصولی گسست کرد" ساما"انحرافی
. ديدآماده نگرالبته ھنوزشرايط  برای وحدت ديالکتيکی ايدئولوژيک سياسی اين بخشھا .  شدوتثبيت

 خط سنتريستی يکی ھم گرديد  وطرد که درجنبش بطورھمه جانبه افشا ایخطوط انحرافیجمله ازو
چه خط فکری اووشرکايش با: م کهدراينجا ازنويسنده سوأل می کن. دبو»  ساوو-ام9«ورويزيونيستی 

 منطق ديالکتيک آيا ازديد!  را باصط9ح صيغل دھندوسياسی ای می خواستند جنبش انق9بی پرولتری
  وپوسيده زنگ زده س9حباتوان را ب» زنگ زده «ماترياليستی ممکن است که بقول نويسنده سازمانھای
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ی نويسنده  واين ادعا ھم ازھذيان گوئی ھابوده، صيغل داد؟ اين امرازمحاTت ورتونيسم ورويزيونيسمپا
  .است

 به راه ورسم بنيانگزاران من خود:" ويری ازخودارايه می دھد نويسنده چنين تص687درصفحه 
مھرسنتريستی خوردم بازھم بمبارزه . اکی ندارمسوسياليسم علمی باوردارم، اگرمھردگماتيزم بخورم ب

  ...".خودادامه دادم
درحاليکه مارکس   ،"ن گذاران سوسياليسم علمی باوردارد به راه رسم بنيا" که مدعی است نويسنده 

 ومائو  لنين آنرابسطح بسطح ديگری تکامل داد؛علم انق9ب  راکشف کرد واحکام پايه ای آنراپی ريخت؛
 لنينيسم -عالی ترين قلۀ تکامل مارکسيسم" مائوئيسم" وتا امروز.  سطح باTتری ارتقاء دادًمجددا آنرابه

 مائوئيسم می - لنينيسم- بعبارت ديگرھمه کمونيستھای انق9بی جھان علم انق9ب خودرا مارکسيسم.است
يست انق9بی  اين مرحله تکاملی علم انق9ب راقبول نداشته ومدعی است که مارکس اما نويسنده. نامند
  .است

.  مارکسيسم، لنينيسم انجام داده است،ن کنندۀ را به علم انق9ب پرولتاريائیمائوتسه دون خدمات تعيي 
رياليسم وبطورکلی  مائوئيسم وتکيه برآن نميتوان بررويزيونيسم، امپ- لنينيسم-بدون دفاع ازمارکسيسم "

تئوری ادامه انق9ب تحت  " لنينيسم -ارکسيسمت مائوتسه دون به ما ترين خدمبزرگ .لبه کردارتجاع غ
به کمونيسم ونيزمتدولوژی پايه ای  پايه ای اين تئوری ازمسئله گذارتحليل. است" ديکتاتوری پرولتاريا

 مائوتسه دون انق9ب فرھنگی پرولتاريائی .بردی جھانشمول داردرکه راھنمای اين تحليل است کا
 .بزرگ پرولتاريای جھان استانق9ب يکی ازدست آوردھای ين اتجربه  .رادرچين موفقانه رھبری کرد

ماترياليسم ،  مائوئيسم- لنينيسم- شالوده فلسفی مارکسيسم.يابدی اين انق9ب تارسيدن به کمونيسم ادامه م
اين حقيقت علمی بارباربه ثبوت رسيده . چراکه حقيقت است.  م ل م شکست ناپذيراست.ديالکتيک است

  . اين حقيقت رانمی پذيرد " لنينيسم-مارکسيسم" به »اعتقاد« باادعای بلند باT مبنی براست؛ ولی نويسنده
:"  نويسنده ازجريان سفرش به آلمان وصحبت درمحفل ع9قه مندانش چنين می گويد693 درصفحه

روحت شاد ف9نی، که : خاص خودش گفتيرم را اداکردم يکی ازرفقا باشور کلمات اخ درمحفلیوقتی
 لنينيسم وکمونيسم علمی -زمارکسيسمادراين کشورآلمان بين رفقای افغانی باصراحت ازليان درپس ازسا

  ....".سخن برزبان آوردی
روح «  يکباردرپاکستان وبارديگردرجرمنیدفعهدو درطی بيش ازچھل سال  ای که» عيسا مسيح«  چه
نده ازطرف يکی ازرفقای ھم ويسازاينکه ن! است؟» دميده « افغانستانرا برجنبش کمونيستی » اریبيد

  جای ھيچ تعجبی نيست واين ادعای وھم نظرش وياازع9قنمدانش درآلمان مورد تحسين قرارگرفته؛فکر
افات اپورتونيستی ولی بادرنظرداشت خط ايدئولوژيک سياسی وانحر.  استدرستواقعيت دارد واو

کشورھای ازی ای ازافغانستان ويا نق9ب کمونيست اورويزيونيستی وی، ممکن نيست که نويسنده ازجانب
  .قراربگيرديا درآينده  قرارگرفته باشد و وتائيدمورد تحسينديگر

جنبش روشنفکری خرده بورژوازی، باادعای جنبش :"  نويسنده چنين ابرازنظرمی نمايد700صفحه در 
يده ھای انق9بی اکتاب، رساله يامجله، عده ای ازروشنفکران با انق9بی پرولتری، که باخواندن چند جلد

 به آشنا وجلب شدند، پيش ازآنکه جنبش کارگری سربلند کند وخواسته ھای اقتصادی اشرا مطرح نمايد،
 درروح جنبش نفوذ نکرده وازسه جزء ازآنجا که تئوری انق9بی طورسيستيماتيک. وجست افتادخيز

د، که بتواند رھنمای جنبش  لنينيسم برداشت حداقل دانش علمی فراھم نيامده بو-وسه منبع مارکسيسم
انق9بی گردد وانق9بی ھای حرفه ای رابلند بکشد، لذا ازھمان آغازدرداربست محفل بازی وخرده 

کارگران کارگاه ھا محدود ومعدود کشورھم . کاريھا مشغول فضل فروشی وبحث ھای مدرسی بود
ند، ھنوزازع9يق دھاتی ازدھات وقصباتی که نزديک به آن کوی وبرزن کارگری بودند، گردھم آمد

خود نبريده ، درشکل دھقان ياپيشه وريک پای شان به ده وپای ديگرشان به شھر، ازحب مالکيت 
  ....".شخصی بروسايل توليد جدا نشده بودند

 جنبش دموکراتيک نوين:  نويسنده دراين نوشته طوTنی اش چندين باراين مطلب رابيان کرده است که
  وبالعکس چندبارھم آنرا جنبش انق9بی پرولتری. بورژوازی بوده استيک جنبش روشنفکری خرده

می عی تغييرفکرونظرو تاموض ريشه دراپورتونيسم نويسنده داردکه ازموضوعیالبته اينھم.خوانده است
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، خط رھبری می شد" سازمان جوانان مترقی"که توسط " جريان دموکراتيک نوين"درحاليکه  .دھد
ھای ومبارزات روشنفکران وتوده . بود) شه مائوتسه دون اندي- لنينيسم-يسممارکس(  آنرھبری کنندۀ

 واينکه. ژی وسياست رھبری می شدمين ايدئولوبراساس ھ)  ھای شھریًتا آن وقت عمدتا توده( مردم
دارای چه نوع خطوط انحرافی بودند،   وافرادی متشکل بود وآنھا سازمان جوانان مترقی ازچه محافل

که بعد ازانح9ل سازمان جوانان مترقی وفروپاشی جريان دموکراتيک نوين ماھيت  .نيزمشخص بود
   وھم اينکه سازمان جوانان مترقی. بيش ازپيش آشکارگرديد وشخصانحرافات ھرمحفل وگروه

  بارھاندنحرافاتی بوده ا اشتباھات وا چه داراین دموکراتيک نوين درکارزارمبارزه طبقاتیوجريا
اين سازمان در) اکرم ياری(  ولی تا روزانح9ل سازمان گروه.ی قرارگرفته است نقد و بررسمورد

 تحت  مترقی  وجريان پرولتری  جنبشًک9 اين ولی .قرارداشت) م ل ا( خط از  دردفاع که بودموجود
  ھا وتحليل. است وانحرافی غيراصولی خواندن »جنبش روشنفکری خرده بورژوازی« ،رھبری اشرا

تونيستی  صورت  به شيوۀ اپورً کام9وجريان تحت رھبری آنجنبش ين  ازانويسنده ھای وارزيابی
  . نوشته بوضوح آشکاراستدرسراپای ايننيز   ونھيليسمبرخورد دگماتيستی ذھنی گری وو. گرفته است

سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين تحت (روشنفکران انق9بی:  نظردارد کهنويسنده
که با ايده ھای انق9بی آشنا شده بودند، قبل ازآنکه جنبش کارگری ) ضيح ازمن است تو-رھبری اش

 چنين دراينجا نويسنده . سربلند کند وخواسته ھای اقتصادی اش رامطرح نمايد، به خيزوجست افتادند
 سازمان جوانان مترقی فعاليتھای علنی اش را  دھه چھل شمسی زمانینيمه دوم نظروعقيده دارد که در

 نيامده بود  درکشوربوجود)جنبش ترديونيونيستی( کارگری خودبخودیآغازکرد، چون ھنوزجنبش
م ل (  به علم  انق9ب پرولتری  اقتصادی اشرا مطرح نکرده بود؛ ازينروروشنفکرانی کهوخواسته  ھای

.  نمودندرزه طبقاتی راشروع میمبا  نبايد به حرکت آغازمی کردند و بودند،آگاھی وعقيده پيداکرده) ا
 سيرتکوينه کارربوجود می آمد وبايد انتظارمی کشيدند تا جنبش خود بخودی طبقاين روشنفکران 

؛ بعد  صنفی واقتصادی اش را مطرح می نمود خواسته ھایراطی می کردوبگونه خودبخودیطبيعی اش
 به آنھا آگاھی  و ودربين کارگران می رفتندازآن روشنفکران انق9بی فعاليت ھای  خودراآغازمی کردند

  درجامعهده ھای خلقودراينجا نويسنده به جنبش خودبخودی طبقه کارگروت. می دادندسياسی 
درحاليکه روشنفکران . ملھم ازانديشه ھای پرولتری باشدبيشتراھميت می دھد تا جنبش انق9بی که 

مبارزه اش علم  اين گربا دستيابی به طبقه کار تابقه کارگرمی برند،اين ايده ھارادربين طانق9بی 
 .  وايده ھای انق9بی درپروسه مبارزه انق9بی ماديت يابد به پيش برد انق9بی سياسیرتوآگاھیرادرپ

اع9م موجوديت » دموکراتيک خلق« جريان رويزيونيستی حزب  ازآن چھارسال قبل - درحاليکه سه 
اذھان وافکارطبقه ) چفیرويزيونيسم خروش(ضدانق9بی ايده ھای  وترويجکرده بود وبا اشاعه

 يسمجزاکونوماين نظرنويسنده . ومسموم می کردمغشوش شنفکران وتوده ھای خلق راکارگرورو
توده ھای خلق زحمتکش ه کارگروطبق  رھا کردنازجانبی ھمو.واپورتونيسم چيزديگری نيست 

 جنبش انق9بی درشرايط افغانستان که. بود ی مدرنرويزيونيستھا انديشه ھای بورژوازی ودرزيرنفوذ
 انديشه ھای انق9بی وبه انتقالطبقه کارگرعرض وجود کرده بش خودبخودی نپرولتری قبل ازج

 احکام ؛ آيا حرکتی خ9فه بودپرولتری دربين توده ھای خلق زحمتکش منجمله طبقه کارگرآغازکرد
 نظريه خ9ف؟ کجای اين حرکت انجام داده بود لننيسم ومنافع طبقه کارگرکشور-واصول مارکسيسم

بوجود آمدن که فعاليتھای مبارزاتی شانراقبل از است؟ آيا اين روشنفکران  بودهھای ھای مارکس ولنين
ف تکامل جنبش و سيرتکوين حرکت   چه چيزی را خ9بش خودبخودی طبقه کارگرآغازکرده بودند،جن

ند آگاھی ترديونيونيستی ًمنحصرا ميتوا باقوای خودطبقه کارگر"   درحاليکه انجام داده اند؟توده ھا
مبارزه کند ودولت تشکيل اتحاديه بدھد، برضد کارفرمايان   که بايدحاصل نمايد، يعنی اعتقاد حاصل کند

 آموزش تئوريک سوسيال ھمچنين. برای کارگران Tزم است وغيرهقوانينی بنمايد که رامجبوربه صدور
تکامل فکری مثابه  نتيجۀ طبيعی وناگزيرری وبًدموکراسی کام9 مستقل ازرشد خودبخودی جنبش کارگ

واين ايده ھای انق9بی سوسياليستی بايد ازبيرون توسط )." لنين( انق9بی سوسياليست بوجود آمده است
 وانتظارروشنفکران انق9بی درآن . شود می شد وبردهھمين روشنفکران انق9بی  بداخل طبقه کارگربرده

گردرزيرنفوذ دی خودرا آغازکند؛ خودرھا کردن طبقه کارطبقه کارگرجنبش خودبخواينکه زمان تا
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قبل ازآنکه (  مساعدت شرايط درکشورً واحيانا درصورت. بود ومذھبیانديشه ھای بورژوازی
 بازھم ھمان  بدھند، تشکيل اتحاديهوکارگران ميتوانستند)  بفعاليت آغازنمايد"سازمان جوانان مترقی"

که بزرگترين .  وسايرافکاربورژوازی قرارمی گرفتند  خروشچفیدرزيرنفوذ رويزيونيستھایاتحاديه ھا
که ) می خواھد(خواست دانسته ميننويسنده دانسته ويا .درآن زمان بودکشورکارگرطبقه ضربه به جنبش 

 ي9ت خودبخودی ترديدنيونيسم مصروف وتماخواسته ھای اقتصادی ورفاھیطرح با گران رااول کار
ارشد جنبش  وانتظارروشنفکران انق9بی ت.کاربورژوازی قراردھدساخته وآنھارا درزيرسلطه اف

آن وابسته  وامثال کارگران باسياست بورژوازی ومذھبیمبارزه اقتصادی خودبخودی طبقه کارگر، 
بآسانی  طبقه کارگر وفئودالی درجامعه مھيابود؛ لذا وچون زمينه اثرات ايدئولوژی بورژوازی.ميکرد

واگردرجامعه شرايطی بوجودآيد که قبل ازآنکه طبقه کارگرمبارزه اقتصادی .  کشيده می شدھابجانب آن
 آگاھی مطالبات خودرادربرابرکارفرمايان ودولت مطرح نمايد؛خود انگيخته بطوراشرا آغازکند و

 سياسی مبارزه دست يافته و آگاھی سياسی طبقه کارگربهسياسی طبقاتی به طبقه کارگرانتقال يابد و
 البته طبقه .پيشرفته تردرجنبش طبقه کارگرمحسوب می شودی  خود گامکندزراعليه دولت آغا

مانند جزئی دربرابرکل اين مبارزه را شرامطرح کند؛ ليکناخواستھا ومطالبات اقتصادی کارگرمی تواند
نويسنده بااين  نظرميخواست ويامی .  بردسم به پيش میتابع مبارزۀ انق9بی درراه آزادی وسوسيالي

 اورا دربند  ومبارزه عليه دولت بجای به جلو راندن طبقه کارگروطرح مطالبات سياسی اشخواھند
پيروی ازسياست اکونوميسم وخود نظرواين.  برای مدتھا اسيرنمايد واتحاديه ویمبارزه اقتصادی

ه درحاليکه تبليغات سياسی دربين طبق .اپورتونيستی دربرابرسياسی کردن جنبش طبقه کارگراست
پرورش می دھد وھرقدراين عمل زودتروبيشترانجام شود بھمان پيمانه ح فعاليت انق9بی آنراکارگررو

وھرقدراين عمل .  کمک می کندآنھابرروح انق9بی دميدن وکارگران  طبقاتی ھی درارتقای سطح آگا
                                                                           .داردنگھميب زه طبقه کارگرراعقبه تعويق انداخته شود، بھمان اندا) طبق نظرنويسندهً(عمدا

 درجامعه ازفضای سياسی  بوجودآمده رباتاثيرپذيریگدرافغانستان دردھه چھل شمسی بود که طبقه کار
اقدام به تظاھرات   نوينيعنی فعاليتھای سياسی فعالين جنبش انق9بی پرولتری وجنبش دموکراتيک

    زماندرآن.  شايد يکی دوموردده بودوقبل ازآن چنين تظاھراتی کمتراتفاق افتا. واعتصابات کرد
دربين روشنفکران پوھنتون ومکاتب، تھيدستان شھری،   سياسی فعاليتھای ومترقیروشنفکران انق9بی

ی ھم درافغانستان بحيث ازطرف. آغازکردند درروستاھا وبخشھای ازدھقانان کارخانه ھارگراناک
وطبقه کارگرھم به لحاظ کمی  محدود  تاآنزمان بورژوازی رشد نيمه مستعمره، ویکشوری نيمه فئودال

 ظ کرده وازرشد سرمايه دارانه مانند ودراين کشورھا امپرياليسم بقايای فئوداليسم راحف.اندک بود
  روشنفکران؛ت بنابرنظرنويسنده پس باين صور. جلوگيری می کند پيشرفتهرھای سرمايه داریکشو
 دھقاندرکشوربوجود می آمد وروابط توليدی سرمايه داری  تا می انداختند جنبش رابه تعويقبايد

 ونيروی کاربه کاTتبديل شده وارزش گران مزدورمبدل شدهاززمين رانده شده وبه لشکرنيروی کار
ازتمام مناسبات و   صورت دھقانباين. اضافی توليد می کرد وازطرف سرمايه دارخريداری می شد

 تشکيل اتحاديه می داددرآن صورت طبقه کارگر .می گرديدھا وع9يق اش ازروستا رھا پيوند
 روشنفکران انق9بی ونظريه نويسنده بنابرتفکرد بع راآغازمی کرد؛ مبارزه اقتصادیوبطورخود بخودی

نق9بی چنين که درھيچ کجای متون ادرحالي »! می  دادندمبارزه اقتصادی کارگران جنبه سياسی«به 
شعورسياسی طبقاتی را فقط ازبيرون، يعنی ازبيرون مبارزه ": لنين ميگويد. چيزی قيد نشده است

 رشته ای که اين .مناسبات کارگران باکارفرمايان ميتوان برای کارگرآوردادی وازبيرون مداراقتص
م طبقات وقشرھا بادولت وحکومت ورشتۀ دانش رافقط ازآن ميتوان تحصيل نمود رشتۀ مناسبات تما

برای اينکه  به کارگران دانش سياسی داده شود، سوسيال .... ارتباط متقابل بين تمام طبقات می باشد
 ».دستجات ارتش خودرا بتمام اطراف روانه سازندکليۀ طبقات اھالی بروند وبايد ميان  دموکراتھا بايد

" نيستینيوتريديو"نتظاربکشند تا جنبشوشنفکران انق9بی ا رکهگفته اندنھرگز  مارکس ولنينھمچنين
 وبعد آنھا دربين طبقه  ومطالبات وخواستھای اقتصادی اش رامطرح کندطبقه کارگربوجودآيد

                                                                                !کارگربروند وبه آن آگاھی سياسی بدھند
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  طبقه کارگربه لحاظ کمی اندک بنابرساختاراقتصادی اجتماعی جامعهتا دھه چھل شمسیستان درافغان
خواسته اديه دھد و تشکيل اتح، نتوانست حاکم برجامعه سلطنت استبدادی واختناق رژيم سلطه تحت وبود

م دھه ولی بعد ازنيمه دو. کارفرمايان ودولت مطرح کند اش رادربرابر اقتصادی ورفاھی ھا ومطالبات
رشد يک نوين و سازمان جوانان مترقی وجريان دموکرات علنی  وآغازفعاليتھای سياسیل خورشيدیچھ

که تاحدی تعلمين برکتله ھای محصلين وم ورونق آن دربين جامعه؛ انديشه ھای انق9بی ومترقی نه تنھا
حتی درھمان  .  ايجاد شدھاھم اثرگذاشت وتحرکی درآنوسايراقشارزحمتکش شھری گرکشور کارطبقهبر

فت؛  گربری جريان دموکراتيک نوين صورتاولين تظاھرات محصلين ومتعلمين که تحت رھ
دولتی را دردرون فابريکه ھا ومراکزکارگری ھدايت کردند ودرآن  تظاھرات ضدروشنفکران اين 

  کارگران دست بهنهکارخابعد ازآن بود که درچند .  وافشاگری سياسی کردندسخنرانی ھا نمودند
ھمان روح  کارگران ع9وه بربخودی  خودوديده می شد که درحرکت ھای. رات واعتصابات زدندھتظا
 کم  مدتگردرآن طبقه کاراگرچه. بوددائی تا حدی آگاھی سياسی ھم رسوخ کرده اھی نطفه ای وابتآگ

 اسیوتبليغات سي.  دميده بود روح آگاھی سياسی برآندرسطحیولی ؛ مسايل راکماکان درک نمی کرد
يک نوين برآنھا موثرواقع شده  دموکراتوسخنرانيھای کدرھا و فعالين سازمان جوانان مترقی وجنبش

به تبعيت ازآن خواستھای اقتصادی  سياسی وودرروشنائی آن خوبترمی توانستند مطالبات وخواستھای
ًباقوای خود منحصرا  می دھد که طبقه کارگرورھا گواھیتاريخ تمام کش"بقول لنين . رامطرح کنندشان

ميتواند آگاھی ترديونيونيستی حاصل کند، يعنی اعتقادحاصل کند که تشکيل اتحاديه بدھد، برضد 
ولی . "به صدورقوانينی بنمايد که برای کارگران Tزم استکارفرمايان مبارزه کند ودولت رامجبور

اما ديده شد که درھمان روزاول . زآگاھی ھم نرسيده بودتاآنزمان طبقه کارگرافغاستان حتی به آن حد ا
يکه جنگلک رنوين درفابريکه حجاری ونجاری وفاب که روشنفکران جريان دموکراتيک 1347ماه می 

 وبه کارگران توضيح . را تجليل کردنداين روز" گ برارتجاع وامپرياليسممر"رفتند وبا سردادن شعار
 حافظ منافع طبقات فئودال متکشان کشورھمين نظام حاکموسايرزحدادند که عامل ھمه بدبختيھای شما

کارگران اين کارخانه ھا ھمان بخشھای ازو . استوتاجران دTل وامپرياليسم وسوسيال امپرياليسم
 که چنين شعاری به گوش کارگران طنين انداخت وآنھا واين اولين باری بود. شعارھاراھمراھی کردند

                                                                                    . درموردش به لحاظ عملی اولين گام درجھت بيدارسازی طبقه کارگربودين ا.آنرا تکرارمی کردند
شعله " جريده ونشر آغازدوران فعاليتھای مبارزاتی سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوين

فرھنگ مسلط طبقات ارتجاعی  دربرابرران اشاعه فرھنگ نوين انق9بیدودرموردش آغاز" جاويد
نويسنده جنبش دموکراتيک ولی . درجامعه بودحاکم وفرھنگ سوسيال امپرياليستی ورويزيونيسم مدرن،

تئوری انق9بی درروح جنبش نفوذ نکرده خودی می خواند ومدعی است که ھنوزنوين را، جنبش خودب
ق9بی وتحليل ھای سياسی وتبليغات سياسی ومبارزه ايدئولوژيک سياسی عليه بود؛ پس آن تئوريھای ان

وازطريق " شعله جاويد"  ازطريق  نشريه رويزيونيسم خروشچفی وسوسيال امپرياليسم شوروی که
وبلند کردن ی سياسی  ھمه آن فعاليتھا ، چگونه وتوسط کيھا مطرح می شد؟ آيااجتماعات وميتينگھا

آن برداشت نويسنده بنابر  پس!بطورخودجوش صورت می گرفت؟قی وانق9بی شعارھای سياسی متر
ھوا  «اعضای سازمان جوانان مترقی وجريان ديموکراتيک نوين به» آتشين«ًخطابه ھای مھيج وبعضا 

 آن جنبش درحاليکه برخ9ف ادعای بی اساس وخودغرضانه نويسنده که نسبت به می شده است؟» پف
؛ جنبش دموکراتيک نوين تحت رھبری سازمان جوانان مترقی درترويج ردوخط رھبری آن داشت ودا

ل انق9بی ش خدمت کرد وزمينه رابرای پرورش يک نس توانوتبليغ فرھنگ نوين انق9بی درجامعه تاحد
ووجود   وھمفکرانش نويسندهاتخاذ شيوه انحرافی اپورتونيستیورنه . ساختآماده ) م ل م( معتقد به 

وذ وسلطه ت جناحی ازدولت برخورداربودند ونفکه ازحماي(يستی خلقی پرچمی باندھای رويزيون
 وسايرگروه ھای ) سوسيال امپرياليستی بردولت وحکومتاقتصادی وسياسی ونظامی اتحاد شوروی

 ودربين سايرتوده ھای  وکارخانه ھاھافابريکتادراخت مينه رابرای آنھاميسرمی سزز نيزيونيستیيرو
 اکونوميستی  وباايده ھایکشانده را به انجماد وانحراف واذھان آنھا  کنندگستردهنفوذ  زحمتکش

                                                       .مسموم کنندورويزيونيستی 
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   خودجوش خواندن پنج سال فعاليتھای انق9بی ومترقی روشنفکران تحت رھبری سازمان جوانان مترقی
ومبارزه گسترده ايدئولوژيک سياسی عليه رويزيونيسم " شعله جاويد"وجريان وسيع توده ای 

  محض جنبش خرده بورژوازی،را درسطح جامعهاعه انديشه ھای دموکراتيک نوين شاخروشچفی و
 نه ؛ خود )درحاليکه جنبه ھای منفی فروانی ھم داشت( خواندن وناديده گرفتن آن ھمه جھات مثبت آن

                              . حماقت سياسی ھم ھست درموردشاست کهحقيقت  وانکارازنھيليسم محضتنھا 
تحت  روشنفکران مترقی درخارج کشورنيزدرکشور،)م ل ا( باآغازجنبش انق9بی پرولتری درآن زمان 

ھمان ونشر. زوتاچندين سال ادامه دادندبارزه مترقی راآغاتاثيرانق9ب فرھنگی پرولتاريائی درچين، م
 دون دربين روشنفکران جامعه  ً آثارانق9بی خاصتا آثارمائوتسهپخشبعد ھا و" شعله جاويد"  شماره11

 آموزش فرھنگ  به عرصهدی روشنفکران مردمی زيااثرات روشنگرانۀ رادرجامعه بجا گذاشت و
رايط تاحدی عامل ذھنی ولی آنچه که درآن زمان وش. ترقی کشيده شدندمبارزه انق9بی وممترقی و
 ازادای رسالت تاريخی ووظيفه انق9بی  يعنی سازمان جوانان مترقی کماکانه محسوب می شددرجامع

ن نتوانستند خودراازھاله انحرافات گوناگو درعمل ديده شد که اکثريت رھبران آن .اش عاجزماند
ط انق9بی خ طرد انديشه ھای اپورتونيستی درپرتومارکسيسم انق9بیدرسازمان بيرون کشيده وبا

 بخشيده وجنبش توده ای دموکراتيک نوين رادرجھت پيشبرد اھداف انق9بی اش م استحکا راتریپرول
درحاليکه درآن وقت کتله ھای وسيعی ازروشنفکران . دندرجامعه بگونه درست واصولی رھبری نماي

 به جنب وجوش دھقانان بخشھای ازمترقی مردمی وتوده ھای شھری وبخشھای ازطبقه کارگروحتی 
ماده شده بود، که  بيش ازھرزمانی درجامعه آ پرولتری زمينه پذيرش انديشه ھای انق9بی وودندآمده ب

 ولی عکس آن؛ رھبران.  داد وتوسعهتکامل جنبش انق9بی را  که د دادن آن مبارزات ميشباسمت وسو
ی بجا راه عقب نشينی را احتيارکرده ووضعف نشان داده " شعله جاويد"قی وسازمان جوانان متر

انح9ل سازمان را اع9م کردند وآن جنبش وسيع ، ) م ل ا(پيشبرد مبارزه ايدئولوژيک سياسی برمبنای 
 خط  جنبش انق9بی  اما خ9ف ادعای نويسنده . رابه سقوط کشاندند درحال رشد وتکامل توده ای

زمان بھرصورت سا. پرولتری توسط  تعدادی ازروشنفکران مردمی راه ترقی و تکامل راطی کرد
م ل (  پرولتری توانست انديشه ھای انق9بی وکاستيھا وناتوانی ھا واشتباھاتش جوانان مترقی باتمام کم

ن را برای حدود پنج سال  درجامعه پخش کند وجنبش دموکراتيک نوي راولو درسطح محدودی)ا
                .رھبری نمايد

ن وخصلت ھای طبقاتی وقشری آنان چنين  نويسنده دربارۀ کميت کارگران درآن زمارھمين فقره د
 آن کوی کارگران کارگاه ھا محدود ومعدود کشورھم ازدھات وقصباتی که نزديک به": نظردارد

وازحب د نبريده، درشکل دھقان ياپيشه ور آمدند، ھنوزازع9يق دھاتی خویموبرزن کارگری بودند گرد
                                                                       ".مالکيت شخصی بروسايل توليد جدانشده بودند

نويسنده بدون اينکه به :  قبل ازاينکه به اين موضوع بپردازم بايدمختصرتوضيح دھم که
 توجه کند که ) درآن شرايط( شوری نيمه فئودالی ونيمه مستعمره کساختاراقتصادی اجتماعی افغانستان،

بگونه طبيعی حد اکثرطبقه کارگردراين کشورھا . برخورداربوده داریماي سر توليدازکمترين رشد
 کارگربدرجات زمانيکه مناسبات توليدی  نيمه فئودالی  موجوداست طبقهنوزپيوندھای باروستا داردوتاھ

وتا زمانيکه بطورکامل خلع يد نشود وفارغ ازھروابستگی . مختلف با دھات رابطۀ خودراحفظ می کند
درچنين  کارخودرا برای سرمايه داربفروشد؛ بتواند آزادانه نيروی» آزاد« ث کارگربه زمين که منحي

 متفاوت  پيشرفتهکشورھای سرمايه داری صنعتیصنعتی در باکارگرھنوزباوبوده رفتار گقيد وبندھای
سعی می کند تا حد امکان حالت نيمه فئودالی را دراين سرمايه داری انحصاری جھانی . بود خواھد

                                                                                                .           حفظ کندکشورھا 
  نگاھی مختصربه تاريخ پيدايش طبقه کارگرافغانستان وکميت آن تا نيمه دوم دھه چھل خورشيدی :      

اولين . شيرعلی خان بوددردوره سلطنت اميرباماشين سروکاريافت برای اولين بار کارگرصنعتی که 
ن درزمان ھمي نيزفابريکه اسلحه سازی.  مي9دی درکابل آغازبکارکرد1875مطبعه دولتی درسال 

 درزمان حکومت 1886رد درسال بريکه حربی که باقوه بخارکارمی کنخستين فا. پادشاه تاسيس گرديد
 فابريکه برق جبل السراج . ارنفرمصروف کاربوددراين فابريکه چھارھز. عبد الرحمان تاسيس شدامير
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 1913ودرسال  . سلطنت حبيب اTه خان تاسيس گرديد درزمان1907درسال وفابريکه چرمگری 
                                                                        .شروع بکارکردفابريکه پشمينه بافی باقوه بخار

ت سازی، توليد سمنت، گوگرد، وفابريکه برق جبل و بار ھایخان فابريکه  درزمان سلطنت امان هللا
نخ ريسی  وپرزه سازی، فابريکه) ماشين(ھمچنان کارخانه ھای ترميم موتر. سراج بکارآغازنمودندلا

ابريکه برق سروبی درکابل وبعدھا ف. وپارچه بافی، فابريکه پروسس پنبه وروغن کشی ساخته شد
                      .ن وقت حدود چھل ھزارکارگردراين موسسات صنعتی کارمی کردنددرآ. تاسيس گرديد

تجاری امکان سرمايه گذاری سرمايه بيشترتمرکزتجمع و با وخاندان ویدرزمان حکمروائی نادرخان
 درسالھای. دربخش زراعت وصنعت بوجودآمد وبه تعداد کارگران صنعتی وف9حتی افزوده گشت

بريکه پشمينه بافی، ماشين خانه کابل، پشمينه بافی قندھار، فابريکه اه ھای برق، فادستگ 1946 و1930
 فابريکه حجاری تاسيس گرديدند و فابريکه قند بغ9ن وج9ل آباد ول آباد ونساجی پلخمرینساجی ج9

دراين زمان به تعداد کارگران صنعتی . کردندآغازبه توليدودرونته ری، دستگاه برق نغلوونجا
 زراعتی وخدمات عامه وترانسپورت عامه وباربری، کارگران ترانسپورت ھوائی، کارگران گرانوکار

فابريکه چينی سازی  ھمچنان. ارگران معادن ذغال سنگ وسنگ رخام افزوده گرديدبنادر، ک
دولت ازسرمايه  وصنعت ملی سبب عدم حمايت که بعد ازمدت کوتاھی به (تاسيس شدشاکر

، فابريکه جنگلک، فابريکه ) سقوط کردپرياليستی وسرمايه ھای کمپرادوری،سرمايه ھای امدربرابر
 ھای سمنت فابريکه وتيل کشی ھرات، پرس پنبه  جين وھای  نساجی بلخ، نساجی ھرات،فابريکه

شريف، فابريکه کوکاکوT،جاکت بافی وجوراب  فابريکه کودوبرق مزارسازی، فابريکه جين وپرس و
ھوخست، مطابع دولتی، فابريکه صابون سازی، فابريکه ميوه، فابريکه بوت ، فابريکه دواسازی بافی

  کارگاه ھای قالين باقیشبرغان ،آھو، فابريکه نساجی گلبھار،شرکت سپين زر،تفحصات نفت وگاز
 1965 ومعادن تاسالھای ھمه اين فابريکه ھا.شده وبه توليد آغازکردند  مراکزصنعتی ايجادوغيره

   .نداشتد د  درکشوروجو وزراعتی ھزاران نفرکارگرساختمانی درآن زمانبع9وه و فعال بودند1970و
    بايد تذکرداد که بخش                                                                                                   

                              .صی صنعتی توليد متشکل ازدوبخش بود، بخش دولتی وبخش خصو             
   

 کارگران تعدادی ازفابريکه ھا ومراکزکارگری باطرح )1351 تا سالھای 1347ازسال (درآن دوران 
شرکت سرويس، شرکت کارگران  :برپا کردند منجملهبات اعتصاخواستھا ومطالبات آنھا تظاھرات ھا و

غال سنگ کرکروسمنت غوری، نساجی امی، کارگران معدن ذنساجی بگربرق، نساجی پلخمری، 
، قندوزکارگران شرکت سپين زر شھرسازی و ووسمنت گلبھار، اعتصابات دريوران خانه سازیگلبھار

تظاھرات تفحصات نفت وگازشبرغان، اتحاديه کارمندان وکارگران ھوائی ملکی، مطبعه دولتی و
که ھمه موردحمله راه ميوه قندھفابريک و، نساجی پل خمری وفابريکه بايسکل سازی، فابريکه جنگلک

ازکارگران اخراج شدند وتعدادی  زيادی تعداد. حشيانه سرکوب شدندند ووقوای امنيتی رژيم قرارگرفت
ک نوين نفوذ داشتند دربخشھای ازاين مراکزکارگری فعالين جنبش دموکراتي. محاکمه وزندانی شدند

)  خورشيدیآخردھه چھل(تاآنزمان.  بودندآنھابحرکت افتادهمھيج  سخنرانيھایکارگران تحت تاثيرو
 تاريخ - دربخش(.تخمين زده می شدتن تا شش صدھزاربين دوصد وپنجاه تعداد طبقه کارگرکشور

ازمقالۀ  -پيدايش طبقه کارگرصنعتی درافغانستان وتعداد فابريکه ھا ومعادن وسايرمراکزکارگری کشور
استفاده نيز  -کبيرتوخیبقلم رفيق  -"غانستانطبقه کارگرافتاريخی مروری به سيرحرکت "تحت عنوان

   . )شده است 
بخصوص وقتی دراتحادشوروی :"... اش چنين می نويسد نوشته  704 و 703  نويسنده درصفحات 

ت ھفت سال، چھره اصلی او غصب کرد وبمد  رويزيونيسم معاصرقدرت سياسی را1956ازسال 
حزاب انق9بی مانند حزب کمونيست چين وحزب مردم انق9بی جھان پوشيده ماند، زيرااازانظار

 منتشره احزاب برادرامضا کرده وبه شکلی ازاشکال بااين  پای اع9ميه ھایکارآلبانی، ھم دراين مدت
ًرويزيونيست ھا درآمد وشد وقسما قرارومداربودند، خود فضای تيره وابرھای غليظ رادراردوگاه 
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حزب کمونيست چين وحزب کارآلبانی پرده ازروی  بود که 1964درسال . سوسياليستی پديدآورد
                                                       ."سم شوروی مدافع استعمارنوين استسيمای رويزيونيسم معاصربرداشتند ونشان دادند که رويزيوني

 يک نکته شايان :" چنين نوشته استنيز  اين نوشته177صفحه  نويسنده در موضوعه ھمينبدررابطه  
 مي9دی درمطبوعات 1964 - 1963 تاسالھای 1956توجه ديگردرھمين مورد اينست که ارسال 

 نميداد جودداشت که امکاناردوگاه سوسياليستی ابھامات، وسوء برداشتھای، گنگ بازی وترددھائی و
 لنينيستی -ستی  مارکسيمقابلش علم درخشنده انق9بیرچھره اصلی اين رويزيونيسم درست تشخيص ود

ديده می شود که درپای اع9ميه ھای مشترک احزاب برادرنمايندگان .باشدت وحدت تمام بلند گردد
ازاين . حزب کارآلبانی ھم درآن زمره شامل انديت امضا کرده وحزب کمونيست چين وصاحب ص9ح
 رابه چھره بزند واعمال ضدانق9بی،»سوسياليسم«ونيسم جرئت کرد ماسک سبب رويزي

 لنينيسم بخواند واذھان مردم جھان را ھم - لنينيستی اش را وجه تکاملی مارکسيسم-ضدمارکسيستی
فريب دھد که نظام نو، رويزيونيسم معاصر، دوست طبيعی کشورھای عقب نگھداشته شده، سه قاره 

                                                                                                                            ".آسيا، افريقا وامريکای Tتين است
پيشنھاد درباره خط " تحت عناوين دوسندمواردی ازبايد نويسنده ابتداات  نظر نقطه  باينبرای پرداخت

نامه کميته مرکزی حزب کمونيست چين درپاسخ به نامه ( مشی عمومی جنبش بين المللی کمونيستی
ين رھبری سرچشمه وسيرپيشرفت اخت9فات ب" و") حزب کمونيست اتحادشوروی1963مارس مورخه 

 بين حزب کمونيست چين وحزب  درآن سالھا  کهرا بامحتوی نامه ھای" حزب کمونيست  شوروی وما
 است وھمچنين نقطه نظرات ومواضع حزب کمونيست چين کمونيست اتحاد شوروی تبادله شده

                                 . شوروی را مرورنماييمونيستی حزب کمونيست اتحاديدربرابرانحرافات رويز
مواردی ازنقطه نظرات ومواضع حزب کمونيست چين دربرابرانحرافات رويزيونيستی حزب کمونيست 
اتحاد شوروی از1956 تا 1964 مي9دی  :                                                                           

                                        
 کميته مرکزی حزب کمونيست )جوTی(  ماه ژوئيه14اکنون بيش ازيک ماه ازانتشارنامه سرگشاده " -

رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی باانتشاراين نامه سرگشاده .  سپری شده استاتحادشوروی
د شوروی رابه لب پرتگاه نفاق کشانده اسبات بين چين واتحوبااتخاذ يک سلسله اقدامات بعدی منا

اکنون، وقتيکه . واخت9فات جنبش بين المللی کمونيستی را به درجه حدت بيسابقه ای رسانده است
وبلگراد فوق العاده نزديک وگرم شده است، جرايد اتحادشوروی لی نوھمناسبات بين مسکو، واشنگتن، د

رھبری حزب . ً را که حاوی حمله به چين است متواليا درج می کنندب گوناگونیيمقاTت عجيب وغر
وانترناسيوناليسم پرولتری پشت پازده  لنينيسم -نه آشکارا به مارکسيسمکمونيست اتحاد شوروی بگو

شوروی  واتحاد  چين را برھم زده وقرارداد دوستی1960واع9ميه  سال 1957وآشکارا بيانيه سال 
ًاتحاد شوروی را علنا نقض کرده است وباامپرياليسم امريکا، مرتجعين ھند وکمک متقابل بين چين و

زه می  لنينيستی مبار- شده عليه چين سوسياليستی وکليه احزاب مارکسيستی ودارودسته خاين تيتو متحد
د ا درجنبش بين المللی  کمونيستی واخت9فات بين دوحزب کمونيست چين واتحت  کنونیااخت9ف. نمايند

کميته مرکزی حزب کمونيست چين . يک سلسله مسايل مھم واصولیی است مربوط به اخت9فات شوروی
ماھيت اين اخت9فات را  مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی  خود به کميته)جون(  ژوئن14درنامه 

کميته مرکزی حزب کمونيست چين طی اين نامه خاطرنشان . بگونه منظم وھمه جانبه تشريح کرد
ت چين واتحاد ت9فات کنونی درجنبش بين المللی کمونيستی واخت9فات بين دوحزب کمونيسساخت که اخ

 بايد 1960 واع9ميه سال 1957اين است که به اصول انق9بی بيانيه سال  ازشوروی با�خره عبارت
گی اردوگاه يانه وبا�خره پيوست  عليه امپرياليسم مبارزه کردکرد يانه، بايدماند يانه، بايدانق9ب وفادار

                                                            . سوسياليستی وپيوستگی جنبش بين المللی کمونيستی Tزم است يانه
 بنابرضرب المثلی که می مونيست اتحاد شوروی شروع شده است؛ اخت9فات ازکنگره بيستم حزب ک-

البته اخت9فات درجنبش بين المللی . ريخ نمی زنديک مت رودخانه ازسرمای يک روزه به قطر:گويد
نامه سرگشاده کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی چنين .  نشده استشروعکمونيستی ازامروز

" زنده باد لنينيسم" ادعايی را شايع می کند که گويا اخت9فات  جنبش بين المللی کمونيستی ازمقاله
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. شاخداريستاين دروغ . رفته استگ منتشرکرديم سرچشمه 1960که مادراپريل سال ودومقاله ديگر
                                                                        سرانجام می بينيم رويداد ھا چگونه بوده است؟

ل است که پديد آمده  درواقع يک سلسله اخت9فات اصولی درجنبش بين المللی کمونيستی بيش ازھفت سا
د شوروی ازبيستمين کنگره حزب کمونيست اتحامشخص گفته شود، اين اخت9فات اگربطور. تاس

بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی نخستين قدمی بوده است .  آغازشده است1956درسال 
 ازبيستمين کنگره حزب . که رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی درراه رويزيونيسم برداشته است

 رھبری حزب کمونيست شوروی يک اد شوروی تاکنون خط مشی رويزيونيستیاتحکمونيست 
 شناخت خط مشی رويزيونيستی .پيدايش، شکل بخودگرفتن، تکامل ومنظم شدن راطی کرده استسير

. عميق تدريجی را پيموده استيک سيرحاد شوروی ازطرف مردم نيزرھبری حزب کمونيست ات
ی ازنظرات درباره مبارزه کنونی بين المللی وجنبش بين المللی ماھمواره معتقد بوده وھستيم که بسيار

کمونيستی که دربيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی مطرح شده بود، غلط بوده 
  نفی استالين به بھانه به اصط9حًبويژه اين دومسئله، يعنی تماما.  لنينيسم مغايراست-وبامارکسيسم

" راه پارلمان"  ازبه اصط9حبه سوسياليسم ذارمسالمت آميزوديگرگ" بارزه عليه کيش شخصيتم«
                                                                        . جديد ترمی باشداشتباھات اصولی فوق العاده

     ولی رفيق خروشچف طی گزارش محرمانه خود درکنگره . باه استالين بايد موردانتقاد قرارگيردتاش -
 پرولتاريا، سوسياليسم، کرده وديکتاتوریالين را بکلی انکارتبيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی اس

وھمچنين جنبش بين المللی کمونيستی را بدنام ريست اتحاد شوروی، اتحاد شوروی کبيکمونحزب کبير
                                                                                                                          .نمود

ولی نامه سرگشاده حزب کمونيست اتحاد شوروی مدعی است که گويا حزب کمونيست چين  ... -
يی نوشت که 9ً پشتيبانی کرده بود وبا خود رادرگذشته ازکنگره بيستم حزب کمونيست اتحادشوروی کام

   درجه 180سمت حرکت خودرا به « ) اتحاد شورویستموني کزب ح( مادرارزيابی کنگره بيستم 
                                                                   ».تغييرداده ايم وموضع ما متزلزل ورياکارانه است

رفقای رھبری کميته مرکزی حزب ) ح ک اش(کنگره بيستم   پس از رويدادھا گويای آنست که-6
: بطورجدی انتقاد کردند) ح ک ا ش(  درمذاکرات داخلی ازاشتباھات رھبری کمونيست چين بارھا

رفيق مائوتسه دون طی ) ح ک ا ش(  يعنی کمترازدوماه بعد ازپايان کنگره بيستم1956دراپريل 
کبير وباسفير) ح ک ا ش( ه کميته مرکزیمصاحبه ای جداگانه خودبارفيق ميکويان، عضو ھيئت رئيس

                                               . رموردمسئله استالين نظرمارا اظھارداشت داتحاد شوروی درچين
اين بيھوده است که نامه سرگشاده کميته مرکزی حزب کمونيست اتحادشوروی ت9ش دارد اين حقايق 

ائوچی مھم را استتارنمايد وبااستناد به قطعاتی ازبرخی بيانات علنی رفيق مائوتسه دون، رفيق  ليوش
ورفيق دن سيائوپين نشان دھد که حزب کمونيست چين کنگره بيستم حزب کمونيست اتحادشوروی را 

بيستمين کنگره مونيست چين ھيچ وقت وھيچ جا ھرگزحزب ک: حقيقت چنين است. کرده بود ًکام9 تاييد
لين وبانقطه ارھمه جابنه استاباانکبطورھمه جانبه تاييد نکرده وھرگزحزب کمونيست اتحادشوروی را

                                        .موافقت نکرده است" راه پارلمان"به سوسياليسم ازگذرمسالمت آميزنظر
سخنی چند "  مامقاله1956 اپريل 5مدتی کم ازبيستمين کنگره حزب کمونيست اتحادشوروی يعنی 

"  مقاله1956 دسامبرسال 29ازآن  پس .راانتشارداديم" درباره تجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا
ونقطه نظرھای ..... مرامنتشرساختي" بازھم سخنی چند درباره تجربه تاريخی ديکتاتوری پرولتاريا

بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحادشوروی را بانزاکت ودرعين حال باوضوح تمام اشتباه آميز
وم نيست؟ درآن وقت مااينرادرنظرگرفتيم مگراين حقايق برای تمام جھانيان معل. يمموردانتقاد قرارداد

حزب کمونيست که امپرياليسم وارتجاع کشورھای مختلف باستفاده ازاشتباھات بيستمين کنگره 
به .  ضداتحاد شوروی، ضدکمونيستی وضدخلقی پرداختندبه اقداماتاتحادشوروی ديوانه وار

 اتحادشوروی درآن وقت رھبریرنظرگرفتن وضع دشوارمنظورپيوستگی ومبارزه عليه دشمن باد
 لننيسم ھنوزمانند بعدھاآنقدردورنرفته بود، مااشتباھات بيستمين کنگره حزب -درعدول ازمارکسيسم

درآنوقت مابااحساسات بسيارگرم اميدواربوديم . کمونيست اتحاد شوروی را موردانتقادعلنی قرارنداديم
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بنابرين ماھميشه کوشش . صحيح کندکه رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی بتواند اشتباھات خودرات
می نموديم تاجھات مثبتی ازآن پيداکنيم ودربرآمدھای علنی خود ازآن پشتيبانی مناسب وTزم بعمل 

                                                                                                                           .آوريم
شاده کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی می نويسد که رفيق ليوشائوچی درگزارش نامه سرگ

سياسی خودبه به ھشتمين کنگره حزب کمونيست چين، بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحادشوروی 
ولی درست درھمين گزارش رفيق ليوشائوچی تجربيات انق9ب چين را تشريح کرده . کرد ًکام9 تاييدرا

شايد رھبری حزب .... نادرست وغيرممکن است" گذارمسالمت آميز"  که راه به اصط9حنشان داد
کمونيست اتحاد شوروی ازاين جھت درنامه سرگشاده اش چنين اتھاماتی را به مابسته است که 
تصورمی کند فقط عده معدودی ازرھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی ازانتقادات گذشته ما اط9ع 

 از ن است که بادروغبافی اعضای زيادیتيب ميتواند بيشرمانه آنراانکارکند وممکدارند وبدين تر
آيابکاربستن چنين شيوه ھايی تنھا .  ومردم اتحاد شوروی رافريب دھدازحزب کمونيست اتحادشوروی

                                                                                      دورويی خودشان رانشان نمی دھد؟
   :1957 مشاوره مسکواحزاب برادردرسال -       

درنامه سرگشاده کميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی گفته می شود که بيستمين کنگره حزب 
" نقش بزرگی" کمونيست اتحادشوروی درزمينه تدوين خط مشی اصلی جنبش بين المللی کمونيستی

درست دربرخی مسايل مھمی که مشاوره احزاب برادر. برعکس استت  ولی واقعيت ھا درس.ايفاکرد
بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحادشوروی را نظرات اشتباه آميز دارای جنبه اصولی است

 مسکو تجربه ھای جنبش بين المللی  مصوبه درمشاوره1957نيه مشھورسال بيا. ردوياآنراتصحيح نمود
رک مبارزه احزاب کمونيست کشورھای مختلف را جمع بندی کمونيستی را جمع بندی کرده وظيفه مشت

واھميت عمومی راه  اب کمونيست کشورھای مختلف رامتذکرشدکرده ووظيفه مشترک مبارزه احز
 مشترک انق9ب سوسياليستی وساختمان سوسياليستی راخ9صه  اکتوبررا تاييد نمود وقانونمندیانق9ب

خط مشی عمومی جنبش بين المللی . نمود قيد ھای برادرراکرد وموازين بين احزاب برادروبين کشور
 لنينيسم بوده ودرنقطه مقابل نظرات - کمونيستی که دراين مشاوره تدوين شد، مظھراصول مارکسيسم

 اتحاد شوروی  کمونيست لنينيسم مطروحه دربيستمين کنگره حزب-نادرست مغايربامارکسيسم
که دررأس آن خودرفيق مائوتسه دون قرارداشت،  حزب کمونيست چين ھيئت نمايندگی.قراردارد

 موردقبول تا سند مشترک  وباتمام نيروکوشش کرد..... درجريان مشاوره کارھای زيادی انجام داد
                                                                                                                        . تدوين گردد ھمگان

                                                   :م رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی پيشرفت رويزيونيز-
 مسکوبيانيه ای ازطرف احزاب برادرکشورھای مختلف به اتفاق آراء به تصويب 1957درمشاوره سال 

ده خط مشی اين بيانيه را مراعات کربه موقع خودمااميدواربوديم که رھبری اتحادشوروی بتواند . رسيد
 - بختانه، برخ9ف آروزھای ما وکليه احزاب برادرمارکسيستیبد. واشتياھات خودرا تصحيح کند

 اين بيانيه تراصول انق9بی  مونيست اتحادشوروی روزبروزشديدلنينيستی، برعکس، رھبری حزب ک
 لنينيسم -  نموده وازراه مارکسيسموموازين مناسبات بين احزاب برادروبين کشورھای برادررا نقض

رويزيونيسم رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی پيشرفت وتوسعه نوينی پيداکرده . عدول می کند
                                                                                                                            .است

 تحت رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی خواستھای بی اساسی را درت9ش برای  1958 درسال -
چندی . محقانه وقطعی دولت چين مواجه شد کنترول گرفتن چين ازلحاظ نظامی مطرح ساخت که بارد

راکه  دولت اتحادشوروی بطوريک جانبه مواقتنامه درباره فنون نوين دفاعی 1959بعد درجون سال 
فين چين واتحادشوروی امضاکرده بودند، لغوکرد وازواگذاری بمب اتمی  طر1957سال دراکتوبر

                                                   .ومدارک واسناد فنی برای توليد بمب اتمی به چين امتناع ورزيد
وبه  1958 سال ه لنينيسم، دفاع ازبياني- برای دفاع ازمارکسيسم1960 حزب کمونيست چين دراپريل -

" نيسمزنده باد لني" للی کمونيستی مقالهمنظورروشن ساختن درھم آشفتگی ايدئولوژيکی درجنبش بين الم
                                                                                            .ودومقاله ديگررامنتشرساخت
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                                                          :رادر احزاب ب1960 مبارزه بين دوخط درمشاوره سال -
  دراطراف مسئله تشکيل مشاوره نمايندگان احزاب کمونيست وکارگری 1960 درجريان نيمه دوم سال 

اين . کشورھای مختلف مبارزه شديدی درصفوف جنبش بين المللی کمونيستی بيش ازپيش گسترش يافت
 لنينيستی باخط مشی رويزيونيستی وھم چنان -شی يعنی خط مشی مارکسيستیمبارزه، مبارزه دوخط م

مبارزه دورھنمود يعنی رھنمود پافشاری روی اصول وحفظ پيوستگی بارھنمود بدورانداختن اصول 
بسياری ع9يم نشان داد که رھبری حزب شاوره احزاب برادر قبل ازتشکيل م.وايجاد تفرقه بود

ختی روی موضع نادرست خوداصرارورزيده وت9ش دارد که خط مشی کمونيست اتحادشوروی باسرس
جدی بودن اخت9فات حزب کمونيست چين . ناصحيح خودرا برجنبش بين المللی کمونيستی تحميل کند

مابخاطرمصالح جنبش بين المللی کمونيستی کوششھای زيادی مصروف . نموده بودًراعميقا درک 
               .دورنرود کمونيست اتحادشوروی درراه نادرست زيادداشته، اميدواربوديم که رھبری حزب 

رھبری حزب .  حزب برادردرمسکو تشکيل گرديد81مشاوره نمايندگان 1960درماه نوامبرسال  -
ازبين گی بسياری ازاحزاب برادرمبنی برکمونيست اتحادشوروی بدون توجه به تماي9ت ھيئت نمايند

حتا درآستانه مشاوره يک نامه به حجم بيش ازشصت ھزار بردن اخت9فات وتقويت پيوستگی 
ھيروگليف که حاوی حمله خشونت آميزتری به حزب کمونيست چين بود، بين نمايندگان احزاب برادر 

                                          .که درمسکوجمع شده بودند، پخش کرده مباحثات حادتری رابرانگيخت
 عمليات رھبری حزب 1961ه حزب کمونيست اتحادشوروی متشکله دراکتوبردربيست ودومين کنگر -

تفرقه دراردوگاه سوسياليستی وجنبش  ، درايجاد لنينيسم-کمونيست اتحادشوروی درمخالفت با مارکسيسم
د شوروی  اتحابيست دومين کنگره حزب کمونيست. تری رسيديشبين المللی کمونيستی به اوج بازھم ب

 ری حزب کمونيست اتحادشوروی که نشان می داد خط مشی رويزيونيستی که رھبمرحله نوينی است 
يشرفت داده بوده است؛ اکنون بيستمين کنگره حزب کمونيست اتحاد شوروی آغازکرده وقدم به قدم پاز

رويزيونيسم رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی . بصورت يک سيستم کامل درآمده استديگر
            .حزب کمونيست اتحاد شوروی مصوبه دراين کنگره مجسم شده استباغلظت تمام برنامه نوين 

 ماھفت مقاله جوابيه منتشرساختيم که طی آنھا 1963مارچ سال  8  تا1962 دسمبرسال 15  از-
ازرھبری حزب کمونيست شوروی انتقادعلنی وباذکرنام به عمل نياورديم تافرصت بازگشت به اين 

جوداينکه درنتيجه اشتباھات رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی مناسبات  باورھبری داده شده باشد
                                                                       .بين  چين واتحادشوروی به وخامت بدی گرائيد

 1963 فوريه سال 27سرمقاله "( ت؟اخت9فات ازکجاسرچشمه گرفته اس" نمادرمقاله تحت عنوا -
بگونه خ9صه سرچشمه وسيرپيشرفت اخت9فات را درجنبش بين المللی ) رزونامه ژن مين ژيبائو

درآن وقت مابرخی ازواقعيات درباره اين مسئله بويژه برخی واقعيت ھای مھم . کمونيستی تشريح کرديم
زب  به رھبران حرا آگاھانه مکتوم نگاه داشتيم تامربوط به رھبری حزب کمونيست اتحادشوروی 

ای واقعی حقايق مکمونيست اتحادشوروی امکان برگشت دھيم وحاضربوديم درموقع ضروری سي
 اکنون درنامه سرگشاده کميته مرکزی حزب کمونيست .راروشن ساخته وحق راازباطل آشکارسازيم

 اتحاد شوروی درمسئله سرچشمه وپيشرفت اخت9فات دروغھای زيادی بافته شده وسيمای واقعی امر
روما ناچارشده ايم تا باذکربرخی رويدادھا اين مسئله را بطورمفصل ازاين. تحريف گرديده استًکام9 

 1963ن سال  کميته مرکزی حزب کمونيست چين درپاسخ به نامه مورخ مارچ سال ھميدر. شرح دھيم
پيشنھاد درباره خط مشی عمومی جنبش بين "  تحت عنوانکميته مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی

وخط مشی عمومی جنبش کمونيستی را برمبنای . به مسايل زيادی تماس گرفته است" للی کمونيستیالم
 لنينيسم مطرح کرده ووظايف احزاب کمونيست جھان وکشورھای سوسياليستی رادرعملی - مارکسيسم

  ".)تفسير  9 رسالهنقل از (.کردن آن خواستارمی شود
 -  ازخط مارکسيستیوشچف، بعد ازمرگ استالين برھبری خرحزب کمونيست اتحاد شوروی رھبران 

ين درآن زمان بخش يزرگی ازجنبش ب. لننيستی انحراف کرده ودرمنج9ب رويزيونيسم مدرن افتادند
 به منج9ب رويزيونيسم اتحاد شوروی» حزب کمونيست« به دنباله روی ازرھبران المللی کمونيستی

رابيک حزب  حزب لنينی نيست اتحاد شوروی،رويزيونيستھای مخفی شده درحزب کمو. مدرن رفتند
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 رويزيونيستی ودولت سوسياليستی رابيک دولت سرمايه داری دولتی وسوسيال امپرياليستی مبدل کردند
به منج9ب رويزيونيسم کشاندند وباين ترتيب تفرقه بزرگی را د  احزاب برادرراباخوواکثريت بزرگ

ين پايگاه قدرت يزرگتر ازآن اتحاد شوروی سوسياليستی  بعد. کردندخلقدرجنبش بين المللی کمونيستی 
تثماروستم خلقھای اتحاد شوروی به اسغييرماھيت داده و ت سرمايه داری به ابرقدرت ی جھانپرولتاريا

خلقھای بردراستثماروستم دست يازيده ووکشورھای بلوک سوسياليستی سابق دراروپای شرقی 
                                                           .ندقابت باابرقدرت امپرياليستی امريکا قرارگرفتکشورھای تحت سلطه وغارت منابع آنھادرر

بمدت ھفت سال چھره اصلی :" می گويد اينکه موردردرمی گرديم به نظرات نويسنده  حال ب
پوشيده ماند، احزاب انق9بی مانند حزب کمونيست چين رويزيونيسم معاصرازانظارمردم انق9بی جھان 

شکلی ازاشکال بااين وحزب کارآلبانی پای اع9ميه ھای منتشره احزاب برادرامضا کردند وب
رادراردوگاه سوسياليستی قرارومداربودند، خودفضای تيره وابرھای غليظ ًدرآمدوشدوقسمارويزيونيستھا

ات کشورھای سوسياليستی برداشتھا وگنگ بازی درمطبوع وءموجوديت ابھامات وس ھمچنان .پديدآورد
 طبيعی به چھره زده وخودرادوست» سوسياليسم«اين موجب شد که رويزيونيسم ماسکو.وجودداشت

ای Tتين را فريب دھد وانحرافات خودرا کخلقھای کشورھای سه قاره آسيا، افريقا وامريخلقھا جابزند و
                                                                                              ."نوآوری ونظام نوجلوه دھد

اه دراردوگری را  که انحراف رويزيونيستی رھبران اتحاد شوروی وقت نه تنھا فضای تيره وتاً مسلما
نيروھای  دربين و بين المللی کمونيستیتوھم وسردرگمی رادرجنبشستی بوجودآورده بود که سوسيالي

رھبران . کردوارد   درجھاناردوگاه سوسياليستیبربزرگترين ضربه را بوجودآورده و مترقی جھان
  پرولتری ورويزيونيستی ودوخط  بين دوخطه چگونگی پيشبرد مبارزۀحزب کمونيست چين دربار

 )روی بيستم  حزب کمونيست اتحاد شونگرهبعد ازک( مشی درجنبش بين المللی کمونيستی درآن زمان
 آن للی کمونيستی انجام داده وازعلنی کردن المدردرون جنبش بينابتدا وعلل اينکه چرا اين مبارزه را

فرصت دادن به رھبران اتحاد :" منجمله. استدTلھای ارايه داده اند، خود داری کرده انددرسطح جھان
بارزه مشترک وم ونيستی درنظرگرفتن مصالح جنبش بين المللی کمشوروی که ازراه انحرافی برگردند،

شناخت خط مشی رويزيونيستی رھبران ھمچنان  وبين المللیامپرياليسم وارتجاع منسجم عليه دشمنان،
 سيرعميق  که)ًخاصتا دراتحاد شوروی(  مردم توده ھایحزب کمونيست اتحاد شوروی ازطرف

ستھای انق9بی جھان ال کمونيازآن زمان تاح ناگفته نماند که ."تدريجی رامی پيمود ومسايل ديگر
،  مائوتسه دونبرھبریمونيست چين مبارزه ايدئولوژيک سياسی حزب ک ،يالکتيک ماترياليستیددرپرتو

رامورد تحليل وارزيابی  اتحاد شوروی» حزب کمونيست«عليه انحرافات رويزيونيستی رھبران 
ت چين وحزب وھم اينکه تاچه حدی رھبران حزب کمونيس. کرده اندھای واظھارنظر قرارداده

مبارزات آنھا   اصولی ماھيتکه(به پيش برده انددرست واصولی  رااين مبارزه  موقعآن رآلبانی درکا
  رھبران حزب کمونيست چين وھم اينکه چرا؛)مشخص استدراسناد شان  عليه رويزيونيسم خروشچفی

بيستم درکنگره رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی که انحراف رويزيونيستی ی ولين روزاازھمان 
چرا  و. جھان پخش ننمودند آشکارشد انتقاد شانراعلنی نکرده ودرسطححزب کمونيست اتحاد  شوروی

 .احزاب برادرمحدود نگھداشتنددرون جنبش بين المللی کمونيستی ودر 1964تا سال مبارزه رااين 
 دولتھای  لوماتيک ديپوحفظ روابط آنھا درجلسات مشاورتی احزاب برادر شرکتادامه موضوع ھمچنين

يه ھای منتشره ازجانب احزاب اتحاد شوروی وامضا به پای  اع9محزب ودولت چين وآلبانی با
ست که رھبران حزب کمونيست چين ازاينکه نويسنده مدعی ا .1964تا اوايل سال وادامۀ آن برادر

 اين مبارزه درطی ؛ ازجريان پروسه»درقرارمداربودند« ویآلبانی بارھبران رويزيونيست اتحاد شورو
 حزب کمونيست چين زيرا متن اسنادی که . ی استنادرست نويسنده  ادعایھفت سال برمی آيد که

 دربرابرانحراف 1956 درسال ازھمان ابتدای کنگره بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی
نظم  مشکلتکامل و رويزيونيسم ورويزيونيستی رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی وتاپيشرفت اين

رويزيونيسم مدرن راافشا کرده ھمه جانبه ماھيت وخصلت  وبااين مبارزه مبارزه کرده اند آن، گرفتن
 رھبران حزب ودولت اتحاد شوروی عليه رھبران ازبرخوردھا واقدامات  ھمچنين .ست ا موجوداند،

ی ازاين مطرح نبوده؛ زيرا دولت اتحاد شورو» قرارومدار« که موضوع ودولت چين درآنزمان برمی
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انتقادات اصولی حزب کمونيست چين  دربرابرانظرات وخط مشی ھای رويزيونيستی آنھا خشمگين 
واگذاری بمب اتمی ومدارک واسناد فنی برای توليد بمب از 1957آنھا بطوريکجانبه درسال . بودند

شوروی ای اتحادھمچنان کمکھ. موافقتنامه درباره فنون دفاعی رالغوکردنداتمی به چين امتناع ورزيده و
ً شدند وپروژه ھای زيادی که قب9 به متخصصين اتحاد شوروی ازچين برگرداندهبه چين قطع شد و
 ند نيم کاره ماندند وچين ازاين ناحيه متحمل ضربه ھا وخساراتدوی آغازشده بوکمک اتحاد شور

مک متقابل بين  ونيزدولت اتحاد شوروی قراردا د دوستی بين اتحاد شوروی وچين وک.شديدی گرديد
حزب «حزب کمونيست چين با رھبران بنابرادعای نويسنده واگر. ًچين واتحادشوروی راعلنا نقض کرد

 ھمچنين . چيزی بدست می آورد آنود، بايد دربدلمی ب» قرارومدار«در اتحاد شوروی »کمونيست
زب کمونيست اتحاد مانظرات اشتباه آميزبيستمين کنگره ح:" خوانيم دراسناد حزب کمونيست چين  می 

 وبعد ازکنگره . رد ويا تصحيح کرده ايم1957 درسا لشاوره احزاب برادردرمسکومشوروی رادر
 بيستم حزب کمونيست اتحاد شوروی بارھا درمذاکرات داخلی اشتباھات رھبری حزب کمونيست اتحاد

ای تمام جھانيان معلوم مگراين حقايق بر: چه می نويسند کهنوچنا.  کرده ايم دشوروی را بطورجدی انتقا
برادروجودداشته احزاب  جنبش بين المللی کمونيستی و م9حظه می شود که مبارزه داخلی بيننيست؟

بخشھای ا  وھمين خود می رساند که ازھمان ابتد.امضا نکرده استودولت چين پای ھراع9ميه ای ھم 
د، ب برادرنمايندگی می شدنحز) 81(توسط  تاحد زيادی  که،"نمايندگان مردم انق9بی جھان"از

 ومبارزه ايدئولوژيک نقطه نظرھای رويزيونيستی رھبران حزب کمونيست اتحاد شورویدرجريان 
البته اين امکان ھم وجود  . گذاشته شده بودندسياسی رھبری حزب کمونيست چين وحزب کارآلبانی

 اتحاد شوروی »تمونيسحزب ک«که درخط انحرافی رھبران ) احزاب برادر(  احزابی ازجمله داشته
 خودرا؛ اعضای حزب و توده ھای مردم کشوره بودنددرپرتگاه رويزيونيسم قرارگرفتھمراه بودند و

                                                                                      .ن انحرافات بی اط9ع نگھداشته بودند ازايحتی اTمکان
 مبارزه حزب کمونيست چين عليه رويزيونيستھای حاکم ب مھم برسرمحتوی وشکلينجا مطلراد

 است  بودهچقدراصولیاين مبارزه  بايد ديد که . می باشدآن وقتبرحزب ودولت اتحاد شوروی در
 م9حظه می شود .رده نمی شدويااينکه چگونه بايد اين مبارزه به پيش برده می شد وياچگونه به پيش ب

 مبارزه ايدئولوژيک سياسی حزب کمونيست چين درآن زمان به لحاظ ماھيت درست  به نظراولکه
ازھمان ابتدا : ًاوTاشکال دراين بوده که .  اشکال داشته است آنشکل شيوه وواصولی بوده ليکن به لحاظ

اين : ً وثانيا نشدهبگونه علنی مطرح» حاد شورویحزب کمونيست ات«باذ کرنام رھبران اين انحراف 
  اين مسئله تحليل وارزيابی اما.است علنی نشده  درسطح بين المللی1964 قبل ازسال رافاتانح

بادرنظرداشت اوضاع  و برمبنای ديالکتيک ماترياليستی بايد دربارۀ آنقضاوت اصولی ودرستو
 کمونيستی بين المللی ً که رھبران حزب کمونيست چين وآلبانی وک9 جنبشخص آنزمانوشرايط مش
ھمچنين  .  وميکانيکی مجردۀ، نه بگون، صورت گيردقرارداشتند  اردوگاه سوسياليستی درآنوکشورھای
 وگاه سوساليستی عليه اردبين المللیامپرياليسم وارتجاع  واعمال فشارشديدبين المللیبايداوضاع 

ن شرايط تدرنظرگرفبا طبق گفته رھبران حزب کمونيست چين، آنھا درآن وقت  .مدنظرقرارگيرد
                                                           . اندضرورت حفظ انق9ب جھانی، اين مبارزه را به پيش بردهنزمان و  آمشخص
  کمونيستھای انق9بی وظيفه دارند تابااولين نشانه  حکم می کند کهعلم انق9ب پرولتاريائی اگرچه 

ًعلنا ًصراحتا و آنراکمونيستیتی ازجانب حزب وسازمان ونيسانحراف اپورتونيستی ورويزيظھور
ودرصورت عدم . تجديد نظرکند آگاھی حاصل کرده وبرآن تا براشتباه وانحرافشدنقد قرارداده مور

بدون درنظرگرفتن ھيچ بايد ، اشانحرافی  نظريه ھا ومواضع غيراصولی وپذيرش وياپافشاری روی
                                       . نمايندفشا اجنبش بين المللی کمونيستیدر و آنرادرجنبش کمونيستی خودی ملحوظی

نيزبايد  اين موضوع  اتحاد شوروی انحرافات رويزيونيستی رھبران حزب کمونيستاما درمورد
 ازدرون حزب کمونيست هظھوررويزيونيسم وقدرت گرفتن بورژوازی نوخاست  کهمدنظرقرارگيرد

 تھایکمونيس پرولتاريا وکتاتوری پرولتاريا درواقع تاآنزمان تجربه جديدی برایبرسرقدرت وتحت دي
  رھبرانرويزيونيسم درحزب کمونيست اتحاد شوروی،دای ظھور ازھمان ابتھمبآن.  جھان بودانق9بی

  راعليه مبارزه ايدئولوژيک سياسی  وھمچنان احزاب کمونيست ديگری وآلبانیحزب کمونيست چين
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 قرارگفتۀ خودشان اما. به پيش بردندزيونيستی رھبران حزب کمونيست اتحاد شوروی  روينحرافاتا
مصالح اردوگاه سوسياليستی وجنبش بين المللی ادرنظرداشت ب وعملی به لحاظ نظری  رااين مبارزه

 رھبران خاطی حزب  بايد برایوبقول رھبران حزب کمونيست چين. مونيستی به پيش برده اندک
. انق9ب برگردندت خودراتصحيح کرده وبه راه اشوروی فرصت داده می شد تا انحرافکمونيست اتحاد 
 ورھبران حزب کمونيست هپيشرفت به جھت بازگشت به اصوليت انق9بی پرولتری نبوداما ازاينکه سير

منج9ب رويزيونيسم مدرن ادامه می   بسویطريق انتخاب کردۀ شان،اتحاد شوروی ھرچه بيشتردر
 که ھيچ قدرتی مانع آن شده نمی توانست ديگری استامر ، زدندب جھانی راضربه می  وانق9دادند

ًآنھاخاصتا رھبران يد؛برمی آ شود وازاسناد موجود ازآن مبارزه  طوريکه م9حظه می.بشود ونمی تواند
ای  عده ًحتما  و.دردرون احزاب برادرازھمان ابتدا به پيش برده اندا شانر مبارزۀ حزب کمونيست چين

اين مسايل رابااعضای حزب که روی خط اصولی انق9بی پرولتری استواربوده اند ازاحزاب برادر
 ازپيروان ودنباله روان پروپا قرص لی احزابی که دراين رويزيونيسمو. آنھادرميان می گذاشته اند

؛ بيقين که اين ازمنافع انق9ب جھانی می دانستندرھبران اتحاد شوروی بودند ومنافع حزبی شان راباTتر
 که با سفسطه گوئی رويزيونيسم  می کرده اند رانه اينکه ازاعضا وتوده ھای حزب شان مخفیمسئله

نيست اتحاد شوروی رھبران رويزيو و . کرده اند وتا حال ھم چنين می کنند می راتوجيه ھم  خروشچفی
 تحت سلطه  کشورھایھای اتحاد شوروی وخلق خلقھای ولفاظيھا ونيرنگ بازيھا»يسمسوسيال«باماسک

ليکن . ده اندمی  آنھا جاز وحامی منافعمدافع را اغوا کرده وخودراکشورھای جھانان سايروزحمتکش
درسطح  بگونه علنی اين انحرافات را1956اگرحزب کمونيست چين وديگراحزاب برادرازھمان سال 

اازراه ر) يه داران جديداين سرما(نمی توانستند رھبران رويزيونيست بازھم  پخش می کردند،جھان
  امربه اين انحرافات ازابتدایطرح علنی اما. بازبگردانندضدانق9بی ومنج9بی بسوی آن روان بودند، 

 ازآنجاييکه ولی.  می نمودنيسم مدرن کمک رويزيونيروھای انق9بی جھان درشناخت ماھيتآگاھی قبلی 
مند نشراتی دربرابررقبای ه ھای وسيع وقدرت وبنگات اتحاد شوروی دولت نيرومندی بودن زمان دولدرآ

داشت وبااستفاده ازوجھه سابق کشورشوراھا بازھم می توانست بخش  دراختيارامپرياليست غربی اش
  اغوا کندجھان راتا سالھا روشنفکران مردمی وپرولتاريای  توده ھای خلق،احزاب کمونيست، اعظم

 عليه  وبگونه علنی تمامگستردگیين آلبانی با  ودولت چ حزب کمونيست که1964 ودر. چنانکه کرد
يال  وسوسعليه رويزيونيسم مدرن آنھا مبارزه افشا گرانهاين  ودن کردرويزيونيسم مدرن مبارزه

  باين امرنيزبايد توجه نمود کهاما. کندد امپرياليسم توانست ضربات شديدی بررويزيونيسم مدرن وار
 رويزيونيستی انحرافات  تاکهه لحاظ ايدئولوژيک سياسیدم بآگاه ساختن  توده ھای مر درآن وقت

  نه داده وطرد می کردندک کرده ومورد انتقاد قراررا در» حزب کمونيست اتحاد شوروی« رھبران
                                                                                             . بود ونه ھم درمدت کوتاھی ممکن بودآسانیامر

مشکل ديگری بودند دربرابر ) تعداد شان به چند ده می رسيدکه (احزاب برادر ھمچنين درآن شرايط  
، ديگر چند حزب محدودشايدباستثنای حزب کمونيست چين وآلبانی و .حزب کمونيست چين وآلبانی

منج9ب رويزيونيسم مدرن در» نيست اتحاد شورویحزب کمو« ن يکجا بارھبراايراحزاب برادرس
م صدا با رھبران وھ.  دفاع می کردند به شدت  رھبران اتحاد شورویاتغرق شده بودند وازانحراف

ًخاصتا وآلبانی  چين  رھبران، شوروی اتحاد وسوسيال امپرياليسترويزيونيست
انديشه «راه انق9بی اوراانديشه وو.  می گفتند ناسزا)او( به موردحم9ت خصمانه قرارداده وصدرمائورا

باين طريق آنھا  و.تبليغ می کردند»  ويا چپ افراطی چپاپورتونيسم، ، پوپوليسمراه خرده بورژوازیو
  درکشورھای خودشان ودرسطح جھانرا مردم وروشنفکران توده ھای بخشھای ازتوانستند اذھان

ن حزب کمونيست اتحادشوروی اکثريت قاطع  ديديم که بعد ازارتداد رھبرا.مغشوش سازندتاسالھا 
 دولت اتحاد شوروی وقت خلع س9ح شدندو تحت تاثيرشئونيسم رھبران حزباحزاب برادر

 واحزاب کمونيست . گرديدندنگون رويکجاباسردمداران کرملين به حضيض ذلت ارتداد وضدانق9ب س
ول   بط1964 تا سال درسطح جھان نی کردن آن مبارزهی رادرآن مبارزه تنھاگذاشتند وعلچين وآلبان

                                                                                                                         .انجاميد
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 کمبود دانش انق9بی  ازروی اگرافرادیتجربه جنبش بين المللی کمونيستی بارھا نشان داده است که
علم انق9ب وتئوری ھای انق9بی وکمک  درپرتو ايدئولوژيک سياسی شده باشند، وياانحرافدچاراشتباه

بجانب  عميق تر اص9ح ھرچهبرعکس سرسخت منحرفين  اما. اص9ح می کنندرانقد ورفقای شان خود
 خط رھبری حزب وخط مشی ھای ،سازیظاھر ی ھم ھستند که سالھاباحتی منحرفين .منج9ب می روند

درآن تاييد قرارمی دھند، اينھا منتظرفرصت می مانند تا جبھه آنھا درداخل حزب قوی گردد، آنرامورد
اين عناصربا شيوه ھا . مسلط می شوندحزب  حزب راموردحمله قرارداده وبرآن وقت است که

 افراطی رھبران  ستايشاين قماش عناصرباگاھی  .ستھای خاصی خودراازانظارپنھان می کنندوژ
  کمک مالی اعطای، ازخود ودرصورت استطاعت مالی»انق9بی دوآتشه«نمايشبرجسته حزب و

      .به حزب وانمود می کنند» رفادارتو«ا ازھمه  خودربه سازمان وياحزببيشتر
  رادرنظرمی گيريم؛ھمين آقای نويسنده کمونيستی درسازماندادن به منحرفين موضوع وقت درمورد 

مارکسيست «  ھنوزھم خودرا اش ورتونيستی ورويزيونيستی اپ انحرافاتبيش ازچھاردھه درطی وی
 جنبش انق9بی پرولتری بخشھای اصولی.می خواند» ثابت قدم استوارو لنينست- مارکسيست«و» انق9بی
 ،ندختبااو به بحث ومذاکره پرداباربار وه، انحرافات اش را نقد کردند به اووقت داد طی چند دھهکشور

ری دچارشده است  ناپذي ع9ج اپورتونيستی ورويزيونيستیات انحراف"مرض"ولی ديده شد که اوبه 
، بعبارت آيا حاT کسی می تواند بگويد آن مذاکرات ومباحثات . گسست نکردشوھرگزازانحرافات

با اين اپورتونيست » قرارومدار« يسنده وامثال او نو انحرافات مبارزه ايدئولوژيک سياسی عليهديگرآن
بلکه درمورد رھبران چين وآلبانی اگرازانحرافات ! بوده استامثال او و سرسختورويزيونيست

وياموضع  اغماض می نمودند 1964ا سال ن ابتدا تارويزيونيستی رھبران اتحاد شوروی ازھم
درپای اع9ميه ھای احزاب می نمودند؛ و ويا خاموشی اختيارنتريستی دربرابرآن اتخاذ می کردندس

منافع خلقھا ی جھان  لننيستی و-گرفتن خط اصولی مارکسيستی درنظردونبومواضع انحرافی آنھا برادر
 رھبران ً دفعتا1964 امضا می کردند وبعد درسال چشم بسته وسرنوشت جنبش بين المللی کمونيستی

 اين عمل آنھااپورتونيستی ی خواندند؛ بدون شک رويزيونيست محزب کمونيست اتحاد شوروی را
 ودرآن جريان حدود ھفت سال درحاليکه چنين نبوده. رزيابی می گرديد رويزيونيسم اسازش باحتی و

 درون جنبش بين المللی کمونيستی تحت رھبری حزب يک پروسه طوTنی مبارزه ايدئولوژيک سياسی
                                                                                        . است به پيش برده شدهکمونيست چين ودررأس آن مائوتسه دون

درآنزمان تنھا مسئله حزب کمونيست چين وآلبانی وحزب رھبران حزب کمونيست چين  طبق گفته  
؛ بلکه مسئله احزاب برادروخلقھای اتحاد شوروی واين کشورھا هکمونيست اتحاد شوروی دربين نبود

  وجنبش بين المللی کمونيستی یشورھای اردوگاه سوسياليستوموضوع ھمپيوستگی وھمبستگی بين ک
ه  بنابردTيل معين آنھا ازمطالعه اسناد رھبران حزب کمونيست چين برمی آيد ک.ھم مطرح بوده است

ديگردرآن وقت بعبارت .  به پيش برده اند به شيوه غيرانتاگونيستی رايدئولوژيک سياسیمبارزه ادرابتدا
  برای آنھا وجودامکاناين شايد  و،هشمرده می شدبين احزاب برادرزه زمبار بخشی اآن مبارزهھنوز
 که ازھمان ابتدا روابط بين  وچنان که خود اذعان می کنند بنفع جنبش بين المللی کمونيستی نبودههنداشت

درحاليکه رھبران حزب .  به تيرگی بکشانند رادولتھای شامل دراردوگاه سوسياليستیاحزاب برادرو
 اتحاد شوروی منتظرچنين فرصتی بودند تا ھرچه زودتراحزاب و دولتھای چين وآلبانی را ودولت

به تضاد انتاگونيستی ) برادر(ب درون احزا تضاد  درعمل ھم ثابت شد که ولی. تجريد ومنزوی کنند
زيادی ازاحزاب خارج  بلوک شرق وتعداد  امپرياليسم شوروی وديگرکشورھایسوسيال و. شدمبدل

  اردوگاه سوسيال امپرياليستی لجنزاررويزيونيسم مدرن افتادند ودربهکشورھای جھان قدرت در
                                                                  .قرارگرفتند واحزاب ودولتھای چين وآلبانی دراردوگاه سوسياليسم ياقی ماندند

 ابتدا نقد شده  اتحاد شوروی ازھمان»ستحزب کموني«زيونيستی  انحرافات رويم9حظه می شود که 
 ولی.  است ودربين احزاب برادرھم مطرح شدهودرنشرات حزبی حزب کمونيست چين به نشررسيده

 آنھا  بنابرملحوظاتی که(حزب کمونيست اتحاد شوروی ورھبران آن  ازنام گرفتن علنیخودداری
  وآلبانیين واين مشکل مھم حزب کمونيست چ. قابل انتقاددرآن مبارزه موضوعی است) متذکرشده اند

 دربين را» حزب کمونيست اتحاد شوروی « رھبران بايد انحرافات رويزيونيستیدرآنوقت بوده است که
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رھای  خلق کشو تاتوده ھایردند افشا می ک وصريح ايما واشاره که مسمیبگونهنه برادراحزاب 
                                           .ن ھرچه زودترباين انحرافات آگاھی می يافتندانق9بی جھاسوسياليستی  ونيروھا ی 

 شرکت کنندهدرھمچنين طبق گزارش اسناد موجوده اين انحرافات درجلسات مختلف احزاب برا
 مطرح شده وتازمانی آنھا نيزعليه موارد انحرافی مطروحه دراسناد احزاب درمشاوره ھای عمومی

انتقادات طرح آشکاراماازاينکه رھبران چين ازبوده اند؛ حزب کمونيست چين وآلبانی ھم نظربرادربا 
 تامدتھا ابھاماتی رادرنزد  شک خودداری کرده اند بدونازذکرنام حزب کمونيست اتحاد شورویشان  و

 وبه لحاظ  جھان خلق کرده بودندب کمونيستاسوسياليستی واحزکشورھای  درپرولتاريا وانق9بيون
 اردوگاه مصلحتچنانکه خودشان می گويند،  اما . استبوده  نادرست پرولتری انق9بیاصوليت

، مطرح بوده ويابرخورد اين چنينی راايجاب می کرده استسوسياليستی وجنبش بين المللی  کمونيستی 
چ بھي ، باشد شده نظرقرارگرفته  مد وآلبانیدرغيرآن اگرتنھا مصلحت دولت چين. تبحث ديگری اس

بی جھان دفاع ازانق9ب جھانی  وبرای کمونيستھای انق9. کند نمی راتوجيه انق9بی اصوليتصورتی 
 واين دولت سوسياليستی بايد منحيث پايگاه ای برای.  استمنافع کشورسوسياليستی خودشانازترمھم

                                    . انق9ب جھانی خدمت و مبارزه کندپيشرفت
 1960درمشاوره سال " مبارزه بين دوخط مشی"  حزب کمونيست چين زيرعنواندراين اسنادين ھمچن 

 دراطراف مسئله تشکيل مشاوره نمايندگان 1960درجريان نيمه دوم سال :" ب برادرمی خوانيم احزا
احزاب کمونيست وکارگری کشورھای مختلف مبارزه شديدی درصفوف جنبش بين المللی کمونيستی 

 لنينيستی باخط - اين مبارزه، مبارزه دوخط مشی يعنی خط مشی مارکسيستی. ش گسترش يافتبيش ازپي
ھنمود يعنی رھنمود پافشاری روی اصول وحفظ پيوستگی  رمشی رويزيونيستی وھم چنين مبارزه دو

                                                                 ...." .بارھنمود بدورانداختن اصول وايجاد تفرقه بود
 د؛ رھبران رويزيونيست  موضوع ديگراينکه چنانچه ارمتن اسناد حزب کمونيست چين ھم برمی آي

 تا درزمان تھيه قطعنامه ھای احزاب برادرژستھای باصط9ح انق9بی داتحاد شوروی سعی می کردن
باين شيوه توانستند آنھا زنند و دم ب وانترناسيوناليسم پرولتری لنينيسم-گرفته وازاعتقاد به مارکسيسم

 وجھان  ازاحزاب برادروخلقھای اتحاد شورویتعداد ی رويزيونيسم خودرادربرابرماھيت تامدتی
 را » برادربزرگظمت طلبانه شئونيسم ع رسوخ "پرولتری شيوۀ غيرازطرفی ھم بايد به. بپوشانند

رعايت اصل «که بنامبرادرًکمينترن ويا بعدا درجرگه احزاب يست جھان دربرسايراحزاب کمون
رآنھا اعمال می شده است، دقت عميق  ب» خلقھا وھمپيوستگیظ ھمبستگیفانترناسيوناليسم پرولتری وح

 دربرابررھبران  کمونيست زيادی ازاين احزاب تعدادعدم استق9ل ودنباله روی کورکورانهو. نمود
 من به گودال رويزيونيسرادربزرگ شا که يکجا بابآشکاربود» حزب کمونيست اتحاد شوروی«

                                                                                 . افتادندوسوسيال امپرياليسم 
» ه جھانیس« رويزيونيسم ط رھبران حزب کمونيست چين درپرتگاهمرگ مائوتسه دون وسقو 

تشديد کرد، که  بيش ازپيش لی کمونيستی درجنبش بين المل را تفرقه وتوھموشکست انق9ب درچين،
 .ازتجارب منفی پرولتاريای بين المللی درقرن بيستم استاين ھم يکی ديگر.  ادامه يافت1981تاسال 
توسط ات  پرولتری  انق9ب به شکست کشاندن منفیجربه پرولتاريا وکمونيستھای انق9بی جھان تولی 

 وآن شکست انق9ب خلق نپال توسط .نيزدارندم  را درقرن بيست ويکرويزيونيستھای درون حزب
جنبش انق9بی انترناسيوناليستی  که احزاب شامل در. می باشد) مائوئيست(ن حزب کمونيست نپالرھبرا

) مائوئيست(انحراف اپورتونيستی ورويزيونيستی رھبران حزب کمونيست نپال ،و درکتماندطی نشستی 
 سقوط رھبران حزب کمونيست نپال  و پروسهه گذاشتندصح درواقع  ؛صريحوبجای انتقاد اصولی را
باين صورت ضربۀ سھمگينی و. تسريع کردند شکست انق9ب درنپال را وبسوی منج9ب را)مائوئيست(

 احزاب شامل  تعدادی از. وارد آمد درآغازقرن بيست ويکم)م ل م( للی کمونيستیلمبرجنبش بين ا
 حزب کمونيست «: منجملهیعده احتی . سترده کردندتبليغات گ» پيروزی«دراطراف اين " جاا"در
نپال رادربين عده ای ) مائوئيست(اين انحراف رھبران حزب کمونيست  افغانستان» )مائوئيست(

 منحيث پيروزی ) مائوئيست(  بی اط9ع ازانحرافات رھبران حزب کمونيست نپالازروشنفکران
                                                                                                                           . تجليل کردانق9ب نپال  ازمرحله ای
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سقوط سوسيال امپرياليسم کمونيسم نمرد، مرگ ندارد، زيراقانون بعداز:".... ی خوانيم م716درصفحه 
 وکمون اتحاد شوروی سوسياليستی مندی تکامل جامعه گواھی می دھد که کمون اوليه، کمون پاريس

                                                                           ."درسه ونيم دھه خود بيانگراين حقيقت است
تا حال پذيرفته؛ را" قانونمندی تکامل جامعه"اين  از بخشی دراينجا م9حظه می شود که نويسنده

وانق9ب سوسياليستی درآلبانی  وين وانق9ب سوسياليستی درچيندموکراتيک ن انق9ب یپيروزو
 واين خوددرموردش عدم .می کند درکشورھای ديگرراانکار وپيروزی انق9بات دموکراتيک  توده ای

                                   .م وعلم انق9ب پرولتاريائی است لنينيس-مارکسيسم  ديالکتيکی پذيرش تکامل 
                                                                                   :بخش ضميمه

   خودش، تاجايیه سياسیه ھمزمان بانگارش تاريخ کارنامچنانکه ازمطالعه اين نوشته برمی آيد؛ نويسند
جا يندرا  اگرچه.رانيزبرشته تحريردرآورده است) محمودی(دوکتورعبدالرحمان کارنامه مبارزاتی

 به  ً لزوما  تشکيل می دھد؛  اما ومواضع خود نويسنده  اتنظريازرمنظوراصلی رانقد وبررسی مختص
اين مسايل درسندی بقلم خود  ناگفته نماند که .يم اشاره مينماکوتاه نيزبطورمورد ازاين بخشچند 

        . ارزيابی می گيرم ھمين نوشتۀ نويسنده  اين موارد رابهمن بااستناد بهداکترمحمودی وجود ندارد و
بخانۀ داکترمحمودی می روند تاازاوروی  دريکی ازشبھا چند نفر: " می خوانيم 83 -83 درصفحه -

افراد جای ه جواب ازطرف داکترمحمودی يکی ازبعدازاراي. مسايل سياسی سوألھای کنند وپاسخ بگيرند
نمازخوان وبقيه را مخاطب دوکتورمحمودی شخص  بعد. نمازخواسته ونمازخفتن را ادا می کند

بين شما رفقا، ھمرزمان، ياران، درچگونگی عقيده اخت9فی وجوددارد، شما : قرارداده وبه آنھا می گويد
 ومی خواھيد دريک صف عليه استبداد وستم طبقاتی که درحال باھم وپھلوی ھم قرارداريد

بمسايل ه واحد، جھانبينی واحد واستثمارانسان ازانسان مبارزه کنيد، چرادرقدم اول ازمبنای عقيد
 می سازيد، چرا به نمی خوانيد واگراوبخطا اندراست شما که اکثريت رانمی کنيد وھمه نماز برخورد

اجتماعی درباره وضيح می دھد که درسطح جھان دوطرزفکروشعورًاوبعدا ت.دازيد قناعتش نمی پر
طبيعت وقوانين سرکش   راازخودبيعت، طبيعت را مادی قبول کرده وطدارد يکی اين جھان جھان وجود

وتکامل ماده، چگونگی طبيعت جامعه انسانی اده را درحال حرکت ديده وازتغييرم.آن توضيح می دھد 
اوبه مھمانان می گويد که اولترازھمه بيک ايدئولوژی علمی نجات بخش ھمنوا ... که جزء طبيعت است

                                                     ...".ريددرمبارزه انق9بی محکم نگھدا يگررا شويد ودست يکد
به لحاظ عقيدتی  چنين استنباط می گردد که خود اومحمودیعبدارحمان دراينجا ازسخنان داکتر

 وبرھمين مبنا مبارزه طبقاتی  وسياست پرولتاريا پيروی می کردهايدئولوژیاز بوده  فلسفیماترياليست
ھمچنين آن افرادی .  استثمارانسان ازانسان منظورنظرداشته طبقاتی ومحواسترا به منظورنابودی ستم

  شايدنيزبايد افراد مترقی بوده باشند وبه لحاظ جھانبينی) بجزيکنفرآنھا( بپای صحبت وی آمده بودندکه
                                                                                                                     !معتقد به ايدئولوژی انق9بی پرولتاريا

سابق ( عبدالمجيد زابلی" : نويسنده ازقول داکترمحمودی می گويد که: ميخوانيم88 درصفحه -
 نفوذ از  دردربارھم بوده که دروابستگی به امپرياليسم جھانی)وسرمايه داربزرگ، بانکداروزيراقتصاد

برخورداربوده، سعی داشته است مراھم به شکلی ازاشکال طورمصطلح بخرد. اوکه درخانه اش 
من ھم بحکم جھت معاينه ومعالجه مريضان دعوت کرد ودارد چند بارمرا بمثابه يک داکترض ھای يمر

نمی کند وس9مت انسان را مقدس می .... وغنی، سرخ وسياه، حاکم ومحکومطب که تميزی بين فقير
 عرضه خدمات طبی »پاداش« به   زابلی روزی".تم وبع9ج شان پرداختمشمرد بديدن مريضان اورف
(  دوکتورعبدالرحمان به مطب يک چک به ارزش سی ھزارافغانی بودهاش لفافه ای راکه حاوی

حق الزحمه يافيس ن پول ناچيز اي": ودرپرزه کاغذ ضميمه چک می نويسد که. می فرستد)محمودی
چک مذکوررابه ھ9ل ) محمودی( ولی دوکتور."اينجانب است فاميل جناب شما درمداوای مريضان

خود زابلی رئيس ھيئت عامل  چون .وازشعبه بانک  سند تسليمی پول رابدست می آورداحمرنذرکرده 
تليفونی باداکترمحمودی تماس می ازاين امراط9ع حاصل می کند   چند روزبعد زمانی بوده بانک ھم

داکترمحمودی به . ق خودتان بوده است چراآنرابه ھ9ل احمرداده ايد؟ وبه اومی گويد که اين پول حگيرد
ًعيادت کردم، معموT فيس درمعاينه  ازمريضان فاميل  شمامن چندبار:"   که می گويد) زابلی (جواب
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نھائی  درخانه ھم ازبيست افغانی وحد. خانه  ده افغانی  وبرخی ازپول داران بيست افغانی می باشد
به چه منظوراست؟ پس اين چک سی ھزارافغانی .... ندنمی ک ويزت تجاوزصدافغانی دريک

ع9وه ازاينکه معاش معينی درشورادارم، :  گفتم چنينبه زابلیداکترمحمودی می گويد که 
.  روزمره ھم پول کافی بدست می آورمدرانحصارات وشرکت قند داکتربيمه آنھا می باشم وازمراجعين

 نمی گيرم وحتی طبق ارشاد مسلک طب به مداواوپرستاری )فيس( ن پولولو که ازناداران ومستمندا
. بدون مبالغه عايدات ماھوارمن درحدود سی ھزارافغانی می شود .شان برحسب حکم وظيفه می رسم

چيست؟ چشم ندارم مراچنين فيس " سرمايه"، که خودمی دانيدس نيازندارم ازشما سرمايه داربزرگپ
معامله ای را سربراه کنيد که مراتسليم خود سازيد؛ اين خيال است ومحال دھيد وگويا مقدمه " گزاف"

وجدانم گواه است که بخش عمده اين درآمدرا بمردمان " : داکترمحمودی ادامه می دھد. است وجنون
                ." می کاھمرا وذرايع مختلف می رسانم وکمی ازآTم اجتماعی آنھامستحق ونيازمند بطريق

 1288محمودی که درسال عبدالرحمان اول اينکه، داکتر: ا به دونکته بايد توجه داشت دراينج
 1315 يا1314 حدودسالھای  بکلوريا وفاکولته طب کابل دورهخورشيدی تولديافته وبعد ازختم تحصيل

  ومسئول ديپارتمنت عقلی وعصبی اجرای وظيفهکابل ازفراغت بحيث استاد فاکولته طب ی بعدخورشيد
 پنج سال اخيرماموريت اش -ده وبعد وکيل بلديه ووکيل شورابوده وطبق گفته خودش درچھار کرمی

نبوده، معاش کرسی استادی ا که معاش شور ھم وقبل ازآن،ماھانه حدود سی ھزارافغانی عايدات داشته
يس ف ھمچنان عايداتی ازدرک بوده،وويا کمترازآن وکالت درشورا دورهًمی گرفته که حتما معادل معاش

 رد  سال را17ا  ت15 که بين داکترمحمودی درتمام مدت کارباين صورت. داشته است نيزمعاينه خانه
  درجامعه  مناسبی  اورادرموقعيت زندگی سطح  گيرد، اوماھانه عايدات مناسبی داشته وبه لحاظ  برمی

  بامقايسه ، بازھم)توزيع کرده باشد( به مستحقان اشرا  ماھانهعايدات ولواونصف. قرارمی داده است
 :هدوم اينک.  ثروتی نه اندوخته است او قرارمعلوم ليکن.است برخورداربوده  خوبیً نسبتاازسطح زندگی

مبارزه درکارزار(دردوره اول حيات سياسی اشآيد که اومی برمحمودی  داکترتاريخ مبارزاتیاز
 اش نيزمتاثرازاين اسیرای باوردينی ومذھبی بوده وافکارسي دا)ضداستبدادی وضدامپرياليستی

  درحقيقت.بوده است) م ل( و  ديالکتيکماترياليسممعتقد به دردوره دوم مبارزه اش او. بوده استباور
به  مبارزه طبقاتی را او زندانی می شود به اين ايدئولوژی باورداشته و خورشيدی که1331ل ساقبل از

                                                                                             .برھمين اساس به پيش می برده است مختلف شيوه ھا واشکال 
يا ت و مبارزمردمی ملی ديموکرا مترقی ويکيت شخصحال اين موضوع مطرح می شود که برای يک

وقت  ويامجازاست که بيشترارزه طبقاتی وملی تاچه حدی به صرفهدرجھت پيشبرد مب  کمونيستيک 
 خودراجھت عايدات بيشترصرف نموده وبعد آنرابرای  توده ھای مردم کمک  وجسمی ونيروی فکری

 .ی مردم امرعليحده ايستمسلکی مجانی برای توده ھاخدمات  کمک معنوی و عرضه  البته.نمايد
 ارتقای سطح آگاھی سياسی  کوشش وت9ش درجھتدرحاليکه وظيفه اساسی ومھم  يک انق9بی مردمی

برای مبارزه  به توده ھای مردم ومتشکل کردن وبسيج آنھارساندن آگاھی سياسی ايدئولوژيکدش وخو
 بخش اعظم وقت  درآن شرايط بيقين که اگرداکترمحمودی. استدرجھت سرنگونی نظام حاکم درجامعه

سی  رساندن آگاھی سيا وتبليغ وترويج انديشه ھای انق9بی و ومترقی مطالعه آثارانق9بیخودراصرف
زياد نمی داشت تا اين مبلغ  فرصت کافی برای کار، می کرد وسازماندھی آنھاوبيداری توده ھای مردم

 گی خود وفاميل خودراتکافو کند زند می توانستکارمی کرد کهشايد فقط ھمين اندازه  .رابدست آورد
  يک برای اين شيوه مبارزه.نمی داشتومستمند ه ھای نيازمند وپولی جھت کمک نقدی برای تود

ازاين طريق جلب حمايت توده ھای مردم و. درجامعه نادرست استمبارزمردمی ويايک انق9بی 
  شخصيتولی درارتقای سطح شھرت اين. رانداردواقعی  Tزم و، اثرات انق9بیدربخشی ازجامعه

                                                                 . بجا می گذارد درھمان محلاثرگستردهدرموردش منحيث يک عامل مبارز
 خ9صه کردن ھمه  درنگ روی اين موضوع بمعنای  که د چنين استنباط شود نباي ازاين توضيح اما

درساختن  زيرا !اوبوده است» سخاوتمندی«نوط به محمودی درجامعه م عبد الرحمان شھرت داکتر
 عمده داشته نقشمبارزه استقامت وصداقت او در  چون ديگریياسی اوفکتورھای اجتماعی وسشخصيت

فکران  روشن ووظايفزويژگيھا  يکی ا ومسلک درحيطه وظيفه خدمت صادقانه بمردم انجامالبته. است
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 ، ميھن پرست واومنحيث يک شخص مردم دوست. محمودی استعبد الرحمان مانند داکترمردمی 
سجايا، اگرچه . ه استبخوبی انجام می داد  برای مردم انسان دوست اين خدمت راازطريق مسلک اش

صحنۀ حوادث روی مردمی بر  اخ9قی  شخصيتھای مبارزوسيمایات ، خصوصيدرايت  واستعداد
ماھيت ايدئولوژيک ھابايد قرارگيرد  آنچه قاطعانه معيارقضاوت وارزيابی درموردآنمی گذارد؛ اماتاثير

 ھای مردم ومبارزهع طبقاتی وسياسی توده سياسی وموضعگيريھای طبقاتی شان است که ازديد مناف
،  شخصیخصوصيات درچنين جوامعی؛زيرا .حايزاھميت استعليه طبقات ارتجاعی حاکم وامپرياليسم 

خاصتا شخصيتی .  اثرمی گذاردًعميقا يک فرد مبارزمردمی برروی توده ھای مردم نيزسجايا واخ9ق
  جسمی وروانی امراض وتداوی تشخيص حاذق برایه تنھاطبيبمحمودی که ن عبد الرحمان مانند داکتر

ه  ک وحتی عده ای رابدون چشم داشت اجرت معاينه وتداوی می کرده است؛توده ھای مردم بوده 
مھارت Tزم  آگاھی و ھم  مردم وچارۀ آنھا توده ھای اجتماعی ومصايب وآTماودرشناخت امراض

درجھت نجات توده ھای خلق  سياسی وفکری  وآگاھیدانش علمی ومسلکی ودرپرتو .راداشته است
رمان راه آازسلطه ارتجاع فئودال کمپرادوری وامپرياليسم صادقانه وفداکارانه مبارزه کرد ودر

 امپرياليسم رادرزندان وحشيانه ترين شکنجه ھای نظام سلطنت فئودال کمپرادوری وابستهواھدافش 
شيوه فعاليت  واين بخش از.وتسليم ارتجاع نشد جان داداستوارانه   ودراين راهتحمل نمود

وبعد   عايدات بيشترصرف می کرد کسبودراجھتکه بخش اعظم وقت ونيروی خ( داکترمحمودی
چنين موقعيتھای که در یبايد سرمشق ديگرمبارزين، ن)بخشی ازآنرابه مستمندان توزيع می نمود

                                                                                                                                            .اجتماعی ھستند، قرارگيرد
 دريکی ازروزھای عاشورادرتکيه : چنين می خوانيم؛ محمودی وتکيه خانه چنداول111 درصفحه-

 داکترصاحب پس ".اش راايراد کند) خطابه( ت دادند تا بيانيهخانه چنداول به دوکتورمحمودی فرص
امام حسين اتحاف دعا کرد ازآنکه طبق عنعنه تحيات ودرود به روان شھدای کرب9 بخصوص حضرت 

ظالمان وغاصبين می ت اخ9قی وشجاعت اجتماعی درراه احقاق حق که عليه ارشادا ووازمکارم
 راتاب سياسی داد وگفت، چه بھتراست که پيروان اين يکويزبان آورد، مضمونن رزميدند سخنان

رادمرد پاکبازوجانبازراه نبرد حق ازاين ماتم وسوگواری عظيم، يک نيروی مردمی مھياسازند، بجای 
اينکه بسروروی خود بزنند، تارھای موی خودرا بکنند وبجسم وجان خودفشاروارد آورند، نيروی 

اين واران يعنی شمرھا ويزيدھای معاصربسيج کنند وکارونخزرمنده خودرا عليه جابران، ظالمان، خ
کرد که حرمت شھدای راه حق وآزادی وقتی بدرستی بجاآورده می   تاکيد او.ھارا يک طرف بسازند

ماراتکان دھد تاازجابجنبيم وستمگران را مغلوب  .شود که کارنامه درخشنده شان سرمشق عملی ماگردد
ازاين رووظيفه اصلی ما پيروان راه امام حسين ..... ود سازيمومنکوب ودرصورت لزوم نيست وناب

اينست که درراه تحقق حق انسانی اين کتله عظيم انسانی مبارزه عليه بيعدالتی وتبعيض حاکم برجامعه 
براه اندازيم واثبات کنيم که ازآن پيشگامان وپيشوايان راه نبرد حق عليه باطل درس آموخته 

 پوره شد، بازھم مکررو مؤکد تااينکه وقت شان  ".ان ھای واTی انسان ھستيم فداکارآرم-وپيروراستين
ستيم وعھد کنيم استواردرراه حق عليه  آن سردارشھيدان درود وصلوات بفر بيائيد به روح واTی:گفتند

                                                                                    : باطل ازمبارزه دست نکشيم وبگوئيم
                                             " نامردی ومردی قدمی فاصله دارد-تنکشم ازسرکوي تاسرنرود پا"

محمودی شته دقيق می شوم ميدانم که داکترحاTنکه پس ازچند دھه به آن گذ: نويسنده ادامه می دھد
سينه اش آتش مبارزه غليان داشت وسرش دررحاليکه  انق9بی اش، د-بااحساسات وتمنيات نيک انسانی

 استعماری قرون وسطائی ازھرروزنه ی که -ازشورانق9بی موج می زد، درعمل درحاکميت استبداد
 رنجبران، زحمتکشان وروشنفکران اذھان مردم،تنويربه  وداشت استفاده کرده بوجود می آمد ياوجود

ھمچنين .رمورد خاصی به سازماندھی مشغول بودتبليغ، ترويج وتھيج می کرد ود. ھمت گماشت
   اوديگرگونی انق9بی را  ":محمودی می نويسد کهازافکارونظرات وبرنامه ھای داکترنويسنده بايادآوری 

                        ". صحبت دارد"اسی حقيقی وحکومت خلق ازدموکر-  ريفورميزم ليبرال راگيراست نهپي
کرده است تا دانسته  خطابه داکترمحمودی رادرتکيه خانه چنداول مشخص ندرفقره فوق نويسنده تاريخ

 بھرصورت. سياسی اش بيان کرده استو فکری اين سخنان را درچه زمانی ازتکاملمی شد که وی 
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 درجھت آگاه سازی توده ھای مردم انق9بی ومترقی برای ھرمبارزدرعصرامپرياليسم وانق9ب پرولتری
براساس علم   آنھا ورھبری مبارزات شان، رھنمائیتی وملی يگانه راهرزه طبقاوھدايت آنھا براه مبا

» راه نبردحق«و» امام حسين« نه توصيه توده ھای مردم به پيروی از.  است پرولتاريائیانق9ب
 اسيراحساسات ناآگاه کهتوصيه به توده ھای مردم  و.»پيشگام وپيشوای راه حق عليه باطل« بحيثاو

امام حسين برای بدست آوردن جاه ومقام خاندانی . ه آنرا سرمشق قرارداده وازاو بياموزند رامذھبی اند،
اه نه درر.  مبارزه می کرد عربستان طبقات حاکم وقتازی  بخش ديگرو طبقاتی ازدست رفته اش عليه 
ھا ازستم بنفع توده ھای مردم ونجات آن باطل بمفھوم واقعی طبقاتی آنھاحق وآزادی، بيعدالتی، تبعيض و

م حسين  وياران او به لحاظ   راه اماايدئولوژی وسياست و.  واستثماروانواع مظالم وبيعدالتيھاطبقاتی
» خاندان نبوت«وری اس9می به امپرات سياسی  و قدرت کسب مشخص بود وھدف اوماھيت طبقاتی آن

بدنبال  و اوباين عقيدهوپيروان" امام حسين"ًاساسا  {. می دانست اش)اب وجد وام (  ميراث که آنرا
سل  وسادات ناست،" پيامبراس9م"پيشوايی مسلمين حق الھی نسل فاطمه، دختر: تحقق اين امربودند که

  .}دنراشايسته حکومت می دان" فاطمه زھرا"
اثرات سواد وآگاھی بی بھره باشند بيشترً خاصتا که از مردم عوام  توده ھای دربيناين شيوۀ تبليغ لذا

  بودند جنبشھای ضداستبدادیکشورھای شرقی وغربی  اگرچه درتاريخ. د ارد تا روشنگرانهگمراه کننده
 جنبشھای درممالک شرقی اکثريتدرسراسرقرون وسطی  ً مث9.که با پوشش مذھب انجام می شده اند

  مذھبی بخودگرفته  ودرلباس مذھب وسلک دين  تضادھای عميق اجتماعی شمايلرنگ وضداستبدادی 
 سنباد، قيام استاد سيس بادغيسی، جنبش سفيد خراسانی و قيام ابومسلم : اند دادند، ازآن جملهرابروزمی

، نھضت حمزه سيستانی، طغيان بابک جامگان خراسان، قيام حضين سيستانی، عصيان بوعاصم بستی
ه  توده ھای مردم به مبارزات شان پوشش مذھبی ميدادند ھمين رادرآن دوره ھااگر .خرمدين، وغيره

ولی  .بسيج می شدند درزيرلوای آن  وتوده ھای عوام؛، يعنی ايدئولوژی مذھبیرامی شناختند
 .انق9بيون مجازنيست مبارزين مردمی ون شيوه برای امپرياليسم وانق9ب پرولتری توسل بايدرعصر

 یمبارزات محمودی که دربين توده ھای شھرکابل درآنزمان ازشھرتصی مانند داکتر اشخاازجھتی ھم
سخنان داکترمحمودی  اين نظريه و وارتجاع بآسانی ميتوانست با دست آويزقراردادنبرخورداربود

                               . فروبردرادرتوھم وگمراھی توده ھا چه بيشترھر
 اوازھرروزنه درجھت ":که محمودی می نويسدعبدالرحمان وه تبليغات داکتر نويسنده باتاييد شي

 نيروھای انق9بی  اين درست است که".زحمتکشان ورنجبران وروشنفکران استفاده می کردتنويراذھان 
 مگرآگاھی .، حتی دراتحاديه ھای زردگاھی دھند وبآنھا آمردمی درجای که توده ھاھست بايد بروند

 مترقی وانق9بی بايد به ماھيت واھميت فعاليتھای تبليغی وترويجی واثرات آن يک فرد! یبرچه مبناي
وامثال " امام حسين"مبارزه شيوه  وراه  وتکيه خانه ھا ومساجد رفتنوبه .  خلق توجه نمايدبرتوده ھای

اين شيوه ! ناميدن» بيعدالتیعليه باطل ومبارزه راه حق وآزادی و«مبارزه  رابرای توده ھای خلق، او
  يک شخصاگر .استوم که نتيجه اش معل خواھد گذاشت؟اھای مردم بج  چه تاثيری برافکارتودهمبارزه

 ما ،ودويا مسجد می رمراسم مذھبی اش به تکيه خانه  ادایدرجھت  معتقد به دين مترقی وآزادی خواھد
 اگراين  بفرضقابل تذکراست که نيز اين مسئله اما. نرود ومسجدبه اوبگوييم که به تکيه خانهم نمی تواني

 وياتکيه خانه جھت آگاھی توده ھای مردم  ميسرشود که بتواند درمسجد امکان برای يک مبارزمترقی
 درجوامع طبقاتی درطول تاريخ پيدايش دين  ليکن. بنمايد بحث ديگری استتبليغات سياسی مترقی

                                                            . ھا ھميشه صحنه تبليغات مذھبی وسياسی طبقات واقشارارتجاعی بوده استگاهدتعبا
 برده درطول تاريخ دردوره ھای مختلف  که  توده ھای مردم عليه طبقات حاکمً چنانچه قب9 تذکردادم 

شانرا ازآسمان می » قدسيت« بودند ودفاع ازمنافع طبقاتی شان ساختهدين راوسيله  که داروفئودال
 تعرض وحمله به ستم وغارتگری آنھا،کاخ برھای تحت استثماروستم را وتعرض ويورش توده گرفتند

ه جنبشھای شان رنگ مذھبی توده ھای مردم ناگزيرب؛ اگر کردند میوانمود توجيه و وعرش اعلی دين
 رسالت ونيروھای انق9بی ومترقی درعصرامپرياليسم وانق9ب پرولتری.  بحث عليحده ايست،ميدادند

ايدئولوژی وسياست رھبری کننده  است  و افتاده بدوش پرولتاريا ای مردمرھبری مبارزات توده ھ
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شان ايدئولوژی وس9ح  وپرولتاريا وسايرزحمتک. استتی طبقاتی وملی علم مبارزه طبقامبارزاتدر
                                                  . دارندرا دردسترس)  مائوئيسم-  لننيسم-مارکسيسم( مبارزۀ شان

تنھا دربارۀ اين ...  :"چنين می نويسد" لودويک فويرباخ وپايان فلسفه ک9سی آلمان"  انگلس دراثرش 
 ميتوان گفت که اند وبويژه درمورد مسيحيت واس9م،ًمذاھب جھانی که کمابيش مصنوعا پديد شده 

نيز، ولی، حتی درحيطه اشاعۀ مسيحيت  .جنبشھای عمومی تاريخی رنگ مذھبی بخود می گيرد
ًانق9بھائی که دارای اھميت واقعا جھانشمول بوده، تنھا درنخستين مراحل مبارزۀ بورژوازی برای 

توضيح اين امرھم .  تاپايان قرن ھفدھم، اين رنگ را بخود می گيرد13رھائی خود يعنی ازقرن 
تاريخ گذشته برخ9ف آنچه فويرباخ می انديشد، خواص قلب انسانی وحوايج ومذھبيش نيست، بلکه تمام 

 ھنگاميکه ، ولیقرون وسطی است که تنھا با يک ايدئولوژی يعنی بامذھب واTھيات آشنا بوده است
بورژوازی درقرن ھجدھم باندازه کافی محکم شد، تايک ايدئولوژی مطابق باوضع طبقاتی خويش برای 

ًم داد که منحصرا ازايده ھای وکامل خود يعنی انق9ب فرانسه را انجا ايجاد نمايد، آنگاه انق9ب کبيرخود
.  حدودی راجع به آن می انديشيد که مذھب سدراھش ميگرديدضائی وسياسی مدد می جست وفقط درآنق

ولی بورژوازی درآنجا حتی بذھنش ھم خطورنمی کرد که بايد مذھب نوينی را جانشين مذھب کھنه 
                                                                                                                            ."کرد

را به کارنامه  ازآنجا که دراوايل ماقسمتی ازاين مضمون"  می نويسد775نويسنده درصفحه  -
 -دوکتورعبدالرحمان محمودی، تخصيص داده بوديم، وشاھد بوديم که اوبمثابه پيشوای جنبش نو

درمحبس تاآنجا که خبردارم، نمی چسپم که زياده ازاين به جزئيات زندگی او.... . زندانی شد-کمونيستی
رسالۀ ازداکترمحمودی " مناظره" گويائی زيرعنوان ازاين به آن سند. دارداين رساله توان حملش ران
 که محمودی بازھم تذکرمی دھم.  درزندان کابل نوشته است26/11/1333فقيد، درنگ می کنم که در

شته، آنھم درشرايط  که اين رساله را نوی می شد شد ودوسال اززندانی شدنش سپر بندی1331درسال 
کوته قفلی ايکه امکان نداشت پشه ھا درھوای قلعه جديد پروبال بزند- برای اينکه سند بدست دشمن نيفتد 
واورابمثابه کافرملحد ومشرک ازطريق شريعت، نابود نسازند، اوتذکرمی دھد که اين رساله را درحال 

                                                                                  ...". . شعورنوشته است- تبدارواخت9ل
عبد الرحمان محمودی . درکابل تاسيس گرديد)  مي9دی1950( خورشيدی1329حزب خلق درسال "  -

شده، سلوک وھمدردی صادقانۀ اين رئيس حزب خلق ازيونيورسيتی کابل بحيث داکترطب خارج 
ساخت وصراحت لھجه اش ارزش بامردم، بسرعت اورا درکابل مشھورشخص دروظايف طبی 
نخستين  کابل برای 1327سال )  شھرداری-بلديه( داکتردرانتخابات بلدی. اجتماعی اوراآشکارنمود

احب امتيازش خود وص" ای خلقند"  ارگان نشراتی حزب خلق، جريده.باروارد صحنۀ سياست گرديد
) 1330جوزا ( 1951 جريده دراپريل. محمودی ومديرمسئولش ولی محمدخان عطائی داماد اوبودداکتر

 29مرامنامه حزب خلق درشماره . ازطرف حکومت توقيف گرديدتاسيس شد، ودرجوTی سال مذکور
                                                          ". جريده ندای خلق به نشررسيد1330 سرطان 16مورخ 

  موارد معينی ازمرامنامه حزب خلق:                                                                                  
.         ت بنايافته اسموکراسی  يحزب خلق يک حزب ملی است که براساسات معلومۀ د: 1 ماده - 

                    
تبليغ وتفھيم دين مبين اس9م رابه خلق، واص9ح اعمال راباساس اس9م يگانه عامل کاميابی : 2اده  م-

                                                                                                    .وپيشرف خود می داند
موکراسی ومشروطيت شاھی اس9می، ازفرايض ت دياحزب خلق وفاداری خويش را باساس: 12  ماده -

 ولذا تامين تعادل  حقيقی را دربين قوای  ث9ثه، باتقنين وروشن ساختن حدود حقوقی خوددانسته
                                               .رادراجتماع وتشريح وظايف دولت وملت را وجيبۀ خود می شمارد

، ن حزب، باپابندی به اخ9ق حزبی يعنی فداکاری درراه تامين وظيفهدخول درزمرۀ اراکي:  18 ماده -
 اس9می وحزبی وديموکراسی وتامين حقوق عامه  ثبات اخ9قی، درراه نشروتفھيم اساساترشادت،

                       . مخالف عدالت اجتماعی حساب می کندوفرقی راحزب،ده، وديگرنوع امتيازحاصل ش
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 آرای مجلس عمومی حزب مربوط ، بکثرتتعديل، حذف ياايزاد مواد بمرامنامۀ ھذااص9ح، : 23 ماده -
 وياوحدت ملی وياخ9ف ديانت اس9م، وتھديد بحدود ی مادۀ که منافی حقوق وآزادی عامهول( است

                                                                   .)سياسی افغانستان باشد طرح وقبول شده نمی تواند
                                    :افراديکه درحزب داخل می شوند بکلمات ذيل قسم ياد می کنند:  24 ماده -

من بنام خدای پاک وناموس سوگند ياد می کنم که به تمام مواد اساسنامه حزب خلق صادق بوده " 
 ودرصورت خروج ازحزب ازھيچگونه فداکاری دريغ نمی نمايم، امورحزبیبردوبرای پيش

 درھرحال وقتيکه حکومت برای ازبين بردن ." وتا�هللا بادارم وهللامينيزاسرارحزب را محفوظ نگاھ
احزاب سياسی دست به اقدام شد، برحزب خلق نيزحمله ورگرديده يکعده اعضای حزب رابشمول 

 -  جلددوم- درمسرتاريخافغانستان( . درزندان سياسی افگند1331داکترعبدالرحمان محمودی درسال 
                                                                                                        ) ميرغ9م محمد غبار

 تاسيس شد، دوکتورعبدالرحمان محمودی درسال 1329 حزب خلق درسال بادرنظرداشت موارد فوق
ظه می شود که بين انتشاربرنامه م9ح. رانوشت" مناظره" له رسا1333 زندای گرديد ودرسال 1331

درسالھای ل فاصله است؛ وداکترمحمودی بايد پنج سا -، چھار" مناظره" ونوشتن رساله" حزب خلق"
تکامل شکل گرفته ود وافکاراوآثارمربوط به کمونيسم انق9بی رامطالعه کرده باشی شدن قبل اززندان

ولی .  عقيده مند شده است ايدئولوژی انق9بی  وعلم انق9ب پرولتاريائیويک کرده وبه ماترياليسم ديالکت
"  اس9می-ملی"  حزبرا يک يتوان اين حزبم" حزب خلق"  برنامهفکری وسياسی محتوی برويت
حزب خلق يک حزب ملی است وبراساسات ديموکراسی بنايافته " دربرنامه گفته شده  که باآنکه. دانست

تامين حقوق اجتماعی ومدنی مردم، ذکرمزايای يک ديموکراسی بورژوائی : قبيلومواردی از. "است
 ،حکومت خلق)دارد قرارتضاددر  ھمديموکراسی حاکميت،اين نوع اس9م باً عم9درحاليکه(برای مردم

، آزادی )دھد رابدست می تعريف دموکراسی اش ھمين مفھوم ازً ظاھراکه البته بورژوازی ھم(
واستخدام، مساوات قانونی وسياسی که توسط قانون تنظيم ، عدالت اجتماعی درکارافکاروبيان ونشرات

 می شود، وحدت ملی، مخالفت با ھرنوع تبعيض، تامين ومصئونيت حقوق شھروندی وغيره مسايل
 کهھستند  افراد جامعه بورژوائی حقوق اينھا ھمه بخشھای از. دراين برنامه  درج استازاين قبيل

 جلوگيری می دين ومذھب رسمی دولت ازعملی شدن آنھارب دولت با تمسک یکشورھای اس9مدر
                                                                                                                           .نمايد

                                                                                            :بالمقابل دربرنامه گفته شده که
 تبليغ وتفھيم اساسات دين اس9م به خلق واص9ح اعمال براساس اس9م که عامل پيشرفت وکاميابی 
است؛ وفاداری به مشروطيت شاھی اس9می منحيث فرض اعضای حزب دانسته شده است؛ عدم اجازه 

. ) معين آنفھومبام( ب،خ9ف ديانت اس9م باشد؛ وسوگند نامه اعضای حزاسنامه که به دخول مادۀ دراس
اينکه داکترمحمودی دراين باوجود. ميصرف نظرمی کن اين برنامهدراينجا ازتحليل وتفسيربيشترل بھرحا

لق  حزب خ دربرنامهرطورTزماين افکا بود؛ ولی  علم انق9ب دست يافته متونسالھا به مطالعه
 داده ارايهبھرصورت تاجای که نويسنده سيمای معينی راازداکترمحمودی دراين نوشته  . نداردانعکاسی

محمودی مربوط ولی تا جاييکه به داکتر. دارد جود و درآن، به لحاظ نظری وعملی تضادھایاست
  مشخصوی  اجتماعی وشخصيت سياسی ھایانديشه افکاروتکوينازنظرختلفی  م دوره ھایاست،
                                                                                                                    .است

ليه اومبارزه ع. درتاريخ معاصرکشوراستدليرمبارزان  اربزرگ مردان وداکترمحمودی فقيد يکی
ی مبارزی اکترمحمودد. امپرياليسم راباکمال صداقت وپيگيری انجام داداستبداد حاکم وسلطه استعمارو

اوبامطالعه آثارانق9بی پرولتری، افکارخودراتکامل داده .فداکاربودوصادق مردم دوست ، ميھن پرست 
ن امکا) م ل(  مبارزه طبقاتی يعنی، علمس9ح انق9ب دردست داشتن  که بدونه بودوبه اين حقيقت رسيد

 امپرياليسم وپيروزی مبارزات مردم ل وکمپرادوروقطع سلطه سرنگونی حاکميت طبقات ارتجاعی فئودا
وختم استثمارانسان ازانسان  تشکيل دولت مردمی ورسيدن توده ھای مردم به حاکميت واقعی خودشان و

محمودی را منحيث اولين مروج  افکارانق9بی پرولتری درآن تر به اين لحاظ ميتوان داک.ممکن نيست
 ولی باتاسف که اين مرد . دراين زمينه استیيايگو سند" مناظره" که رساله. دانستنيزدوره درکشور
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دان جباران درزن  باجسم بيماروعليلشروزھای زندگی اش تازمان آخرين بزرگ ملی وانق9بی
زمان  درآن وتوده ھای مردم ونسل روشنفکرمردمی. دربند ماند)  ظاھرشاھینظام سلطنت( وستمگران

مبارزات ضداستبدادی ھمچنين .وم ماندند محر آنھا مترقیمبارزاتدروی  ورھبری ھاھنمائيازر
رقی مردم متدرتاريخ مبارزات " ھفت شورا" وضدامپرياليستی اووھم قطارانش دردوره موسوم به

                                                                                                 . داراسترا شافغانستان جايگاه درخور
 
 

                                                                                                                             
  

 
 
 

   
 
 
 
 

   


