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

 است« سازمان رهائی افغانستان»و« انقالبی خلقهای افغانستان

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

 ( 11) بخش                                   

  1350:" درآغازسال تحت عنوان "رهبران " واتحادیه چنین می خوانیم سند ( این39و 38) درصفحه

ریاست پوهنتون با اطالعیه ای تشکیل اتحادیه را اعالم وطی آن معرفی نمایندگان محصالن  را 

 خواستارشد.

دیه بال اتحابه استق " رهبری" به ادامه همان فعالیتهای عملی اپورتونیستی ضدانقالبی خود سرازپانشناخته

ن ازکدام موضع به اتحادیه برخورد کرده، چگونه شرکت جسته وچه طرح شتافت. اکنون به بینیم آنا

  تئوریک ازخود بجاماندند؟

وم داری بروکرات سایه شفئودالیسم وسرمایه  -سوسیال امپریالیسم -برخلق ما که کوه های امپریالیسم

دچارخشکسالی بی سابقه ای گردید که هنوزعذاب زندگی جهنمی شان  50و 49، 48سالهای افگنده، در

درازای پول ناچیزی به امرعادی بدل شده وصدها هم چندان ساخت. خرید وفروش دختروپسررا ده 

میهن ستمدیدۀ ما ازفرط گرسنگی جان میسپردند. به اضافه نکات مثبت دیگری ازلحاظ جنبش انقالبی 

 دونوع برخورد بکلیه این شرایط انقالبیون ومرتجعان شرایط عینی مساعدی بود. ولی ب کشور، این

پیشرفت اوضاع برعلیه خود از متفاوت دارند: طبقات حاکم با هزاررذالت وخیانتکاری میکوشند

 جلوگیری کنند وبرعکس انقالبیون به آگاهی، بسیج وانگیزش خلق می پردازند تا آنان توفان انتقام جویانه

علیه ستمگران پلید را برپانمایند. درآن روزها دولت افغانستان جهت فریب خلق وفرونشاندن خشم آنها 

، مردم مارا به گردن طبیعت انداختد، گناه همه مصائب کشنده دامنگیرکه داشت پا میگرفت وطغیانی میش

ث های مختلفی تشبهای خفت آوردست زد وبا قیافه ای حق بجانب وخیرخواهانه بوسایل وشیوه  بتکدی

اشتباه رورزید. یکی ازآن  حلیه های گمراه کننده به پیش کشیدن اتحادیه محصالن بود. دولت مزدور، دچا

س لت ظاهرشاه این دسایخاصی داشت ومنافع ضدانقالبی اش ایجاب میکرد. دونبود بلکه ازاینکارمنظور

زهمگنان گذشته اش تزارها به ارث را از مربیان انگلیسی وامریکائی وروسیش آموخته، اشیطنت آمیز

زمانیکه جنبش درروسیه قبل ازانقالب اکتوبربه اوج نرسیده بود، تزارمانع وجود بلشویکها دردوما  برده.

بود، ولی سالهای نزدیک اکتوبرتزارعقب میرود ودرهای دوما یش بروی بلشویکها بازاست. اما 

ازاوضاع ونیازمندیهای جنبش حرکت می بلشویکها برهبری لنین براساس رهنمود وتحلیل مشخص 

نمودند نه تصامیم تزار. آنها یک زمان که تزار نمیخواست به دوما رفتند وآنگاه که تزارآرزومند شرکت 

 ."بلشویکها دردوما بود،آنان طرح قیام مسلحانه را میرختند

خلقهای  انقالبیگروه »رهبری دوتشکل اپورتونیستی ورویزیونیستیکه بعداً فیض داکتر« مرحوم» 

وازجمله  سازمان جوانان مترقیعضو را بعهده داشت، «سازمان رهائی افغانستان»و« افغانستان

 داشت. لیکن ویاتیک نوین) شعله جاوید( سهم بوده ودرفعالیتهای جریان دموکر اعضای مرکزی آن

 وقفم می خواند. این« اپورتونیستی وضدانقالبی» ن" را " س ج  م" و" ج  د  دراینجا فعالیتهای عملی

رفیض بفرض اگرداکت قیررابه نمایش می گذارد.ح این اپورتونیستکه بی شرمی نه تنها خرد باختگی 
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ً کمونی  این فعالیتهای؛ چگونه مدت پنج سال باواین ادعای اوهم صحت می داشت ست می بودواقعا

ماهیت وخصلت  این یک اتهام خاینانه است. درحالیکه ؟!همراهی کرد «وضدانقالبیاپورتونیستی »

" م -ج -" سغیرقابل انکاراست. البته اریخ افغانستان ن" درآن مقطع ازت د م" و" ج  " س ج انقالبی

 ردن( دچاراشتباهات خورد وبزرگی گردید که جداً مو د وجنبش توده ای فراگیرتحت رهبری اش) ج 

ازمان جوانان س با تخریبکاری وتوطئه گریبعد ازاینکه  داکترفیض ویارانش. ندنقد وبررسی بوده وهست

پراکنیها  نبه چنین اتهامات بی بنیاد ولجانحالل وفروپاشی کشاندند،  به مترقی  وجریان دموکراتیک را

م" وعلی الخصوص علیه رفیق اکرم یاری متوسل شدند. درحالیکه  ج" س  رهبریعلیه جناح انقالبی 

وفعالیتهای رویزیونیستی  ، مواضع نظریاتقرن( ایده ها وافکار،  نیمبا گذشت زمان )طی حدود 

که بزرگترین جنبش انقالبی پرولتری افغانستان رادرزمانش به همدستی  منحط وضدانقالبی این دارودسته

حمودی( به شکست م ادی هزجمله جناح سنتریستی به رهبری داکتر)همسنخان اپورتونیست شان ا

 رسیده است. این مطلب جایی هیچ گونه بحثی ندارد که این داکترفیض ویارانشبه ثبوت کشاندند؛ باربار

فکاراپورتونیستی وضدانقالبی شان وا بودند که بامخفی کردن  ایده ها ن"د  م" و" ج  دردرون" س  ج

فیق اکرم نی راین جنبش انقالبی یع سکانداراصلیرهبرو وبعد ازآنکهنقالبی همراهی کرده با این جریان ا

ست اش بازماند؛ عناصراپورتونی ی مبارزاتیازپیشبرد فعالیتها شدید یاری به سبب ابتال به مریضی

 هارا آغازکرده وآن شانحمالت ضدانقالبی وجریان دموکراتیک نوین، مترقی سازمان جوانان دردرون 

ی  افغانستان هاخلق گروه انقالبی» کشانده وتشکل اپورتونیستی وضدانقالبی زیرنامالل انحکست ورابه ش

عضو جریان دموکراتیک  را اعالم کرده وده ها تن ازروشنفکران« سازمان رهائی افغانستان» وبعد« 

ا  -ل -ری) مآگاهی به علم انقالب پرولتلی سطح نازل وروحیه واحساس انقالبی  دارای  را که نوین

سه »ونیسمزاررویزینوآنهارادرلجشانده عقب شان کوشیادیهای اپورتونیستی برفندهاترابام(بودند-ل-وبعد م

ستگی نام" حزب همبضدانقالبی زیر این تشکل فعالیتهای وخیانت به خلق ومیهن غرق کردند که« جهانی

 هادی محمودی)"سمندر"( درطول حیات سیاسی اشبهمین صورت داکتر " تا کنون ادامه دارد.افغانستان

دررهبری سازمان وطن  درزمانی که عضو مرکزی سازمان جوانان مترقی بود وچه بعدازآن که  چه

د ازآن وبع قرارداشت امال(ی افغانستان )لنینیست ها -پرستان واقعی)ساوو( ورهبری اتحاد مارکسیست

ی که سنگ بناراازهمین سنگرسنتریزم)"ان وجهان م ( افغانست -ل  -ا وبعد م-ل -جنبش کمونیستی)م

 ( مورد حمالت اپورتونیستی قرارداد."رویزیونیسم است

فی خواست صن تشکیل اتحادیه محصلین پوهنتون) دانشگاه( کابل را نه« گروه انقالبی....» رهبری 

  هرشاه دانسته وآن رابه لحاظ سرشتظافئودال کمپرادوری  دسیسه نظام سلطنت صرف محصلین که 

م" را مورد حمله -وبرای اینکه رهبری " س ج است.  پارلمان قرارداده  همردیف آن طبقاتی وعملکرد 

شرکت حزب کمونیست) بلشویک(  ئله " دوما") پارلمان روسیه تزاری( ومس؛ ضدانقالبی قراردهد

ق اهداف که طب را (1917سال اکتوبرپیروزی انقالب کبیرتزاری ) قبل ازسیه روبرهبری رفیق لنین در

افغانستان مورد با شرکت دراتحادیه محصلین درصورت می گرفت،  حزب آنوخط مشیهای انقالبی 

تحادیه ا اتحادیه معلمان، یا بین اتحادیه صنفی محصلین درجوامع طبقاتی . درحالیکهمقایسه قرارداده است

کان راازیکی  پارلماندارد.  وجود پارلمان تفاوت اساسی ، اتحادیه اهل حرفه و، اتحادیه دهقانانانکارگر

برای تعیین نمایندگان طبقات ارتجاعی درآن توسط دولت « انتخابات»بوده وبرگزاری  ثالثه دولت 

غات با تمام قوا وبا تبلی خاصتاً درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم طبقات ارتجاعیصورت می گیرد. 

را دارد( وبا درحالیکه این دموکراسی مهرطبقاتی خود)«دموکراسی»گمراه کننده  وعلم کردن مقوله 

های خلق  نا آگاه را غصب کرده  انواع نیرنگها وتطمیع وحتی تهدید وتخویف واغوای گری آرای  توده

لطه ظام ارتجاعی استثمارگروستمگروسبقاتی خودرابه پارلمان فرستاده وسعی می کنند تا ننمایندگان طو

طه درکشورهای تحت سل محصلین درحالیکه اتحادیهبزنند. « مشروعیت»مهرامپریالیسم را ازاین طریق 
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یه می دهند دتشکیل اتحاجامعه هستند وباین منظور متشکل ازفرزندان طبقات مختلف اجتماعی امپریالیسم

انب وازج خواستهای صنفی شان دستیافته به دولتو مقامات تعلیمیبا اعمال فشاربر تاازاین طریق

وخواستهای سیاسی ناگفته نماند که ایده ها . دان را درآن مطرح کنندیگرایده ها وخواستهای سیاسی ش

ه اتحادیدرخودرا سیاسی  محصلین ایده  وخواستاز طبقاتی فوهرگروه ویا طیمحصلین متفاوت اند 

خواستهای صنفی وسیاسی شان را دربرابرطبقه  کارگران کارگری که ین اتحادیهد. همچنمطرح می نمای

اد مهمی نه کارگران  طبقاتیخصلت  اتحادیه کارگری به لحاظ  دولت مطرح می کنند. البته وسرمایه دار

 کارگریک کشورازرشد سیاسی طبقاتی الزم برخوردارباشد. ویا اینکه است خاصتاً که بخشی ازطبقه 

طح ارتقای س درجهت که باشد نیرومندی وجود داشته جنبش کمونیستی انقالبی یمفروضهای درکشور

. ندج وساماندهی آنها مبارزه می کروسایرطبقات واقشارزحمتکش وبسیآگاهی سیاسی انقالبی طبقه کارگ

تحت سلطه امپریالیسم  سرمایه داری امپریالیستی وکشورهای درکشورهایه همین سبب است کب

مام توان با ت صادرمی کنند؛ ولیمجوز  تشکیل اتحادیه کارگران دولتها( برای طبقات حاکم ارتجاعی)اگر

 بوجوددرون اتحادیه کارگری درمی کنند که با رشوت وتطمیع قشرارسطوکارگری را کرده وسعی 

احزاب رویزیونیستی واحزاب  صورتبهمین قراردهند.  اتحادیه های کارگریآنهارا دررهبری وآورده 

تالش می کنند تا دردرون  اتحادیه های کارگری  ارتجاعیسوسیال دموکرات وسایراحزاب رفورمیسیت و

ات حاکم طبقلیکن   .وطبقه کارگروسایرطبقات خلق رابا ترفند پارلمانتاریزم گمراه کنند ذ کردهنفو

پرولتری دراین  ازاین وحشت دارند که احزاب وسازمانهای انقالبیبطورقطع  ) دولت ها(ارتجاعی

ٌ اتحادیه های کارگری اهی آگبه ارتقای سطح با استفاده ازاین تریبون نفوذ کرده و اتحادیه ها خاصتا

وروشنفکران مترقی وآزادی خواه توده های خلق سازماندهی آنها وسایر وبسیجطبقه کارگر سیاسی

به سترده سطح نسبتاً گدر وحامیان امپریالیست آن علیه نظام حاکمغات سیاسی افشاگرانه راپرداخته وتبلی

ً امکان راهیابی تعداد انگشت  درشرایطی پیش برند. طبقات  خلق  گان  شماری ازنمایندکه  احیانا

ی راه یابمانع ازسازی  ی الوسع با توطئه ودسیسه حت درچنین حاالتیدولت ها  درپارلمان  میسرشود،

علیه رذیالنه های  توطئه، به انواع دسایس وویادرصورت ورود آنها به پارلمان آنها به پارلمانها شده

 آنها قرارمی گیرند.

رآی  بودند که طی یک کابل اتحادیه محصلین که متشکل ازنمایندگان محصلین پوهنتون رهبری اعضای

گیری مستقیم وسری  توسط محصلین انتخاب شده بودند مانند ترکیب طبقاتی محصلین پوهنتون متشکل 

طبقه  ،کمپرادوربورژوازی فرزندان طبقات فئودال و  :بودند ازجملهطبقاتی  تعلق طیفهای مختلف از

دان درمورد فرزن .وازیوطبقه خرده بورژدهقان وفرزندان طبقه کارگر، طبقه وازی متوسط بورژ

ی آنهااست سیاسموضعگیری تعلق طبقاتی آنها نبوده بلکه منظورایده ها وافکارطبقات خلق دراینجا مالک 

که درجهت تحقق منافع کدام طبقه، طبقات موضع می گیرند؛ منافع طبقات خلق ویا طبقات ضدخلق. 

حادیه اتلیکن دردرون  .خود هستند دارای ایده ها وافکارسیاسی طبقاتی مختلف تعلق طیفهایهرکدام از

ً محصلین  قق به منظورتحعمدتاً است. اتحادیه محصلین که  جهتگیریهای سیاسی محصلین مطرح عمدتا

ب احزاوهواداران عضااستهای صنفی محصالن تشکیل شده بود؛ لیکن تعداد زیادی ازمحصلین ازاخو

وافکاروخواستها ومواضع سیاسی طبقاتی مختلف ومتضاد  هاوجریانهای سیاسی مختلف با ایدئولوژی

سی با دیدگاه های سیا راندرآن شرکت داشتند. طبیعتاً این گونه اتحادیه ها ازطیفهای مختلف روشنفک

ا سیاسی مختلفی رایده ها وافکارومواضع وخواستها ومواضع بعبارت دیگر تشکیل می شود. مختلف

 .به چپ ویا راست گرایش پیدامی کند خط مشی سیاسیبرنامه واتحادیه به لحاظ  لزومانمایندگی کرده و

 ط داشته باشند، خط مشیهای آنتسلدراتحادیه   (است انقالبیچپ اگرروشنفکران گرایش چپ) منظور

ج م"  رکت اعضا وهواداران " سش سمت می دهند. را بجهت دفاع ازمنافع توده ها ی خلق ومیهن

عی سحتی االمکان همین منظوربود ودیه استادان  بوجریان دموکراتیک نوین دراتحادیه محصلین ویا اتحا
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به تبلیغات سیاسی افشا گرانه   مؤثرواقع شده ودردورن اتحادیه درسمتدهی خط مشیهای آن می کردند تا

علیه دولت وآگاه سازی محصلین تعلق طبقات خلق که درآن شرایط تعداد آنها قابل مالحظه نیزبود، 

م" ازشرکت دراتحادیه   برخالف این اتهام واهی داکترفیض ویارانش  منظوررهبری " س جبپردازد. 

نبود؛ بلکه درعرصه « راه مبارزه اتحادیه ای »انتخاب و درسطح جامعه  بیترک مبارزه انقال محصالن

افشای و  به روشنفکران سیاسی یبه منظوررساندن آگاه یک تاکتیک مبارزاتی مبارزه علنی ازآن منحیث

 . ستفاده می کردادولت( یت ارتجاعی وضد مردمی نظام حاکم)ماه

 ازجمله: داشتند ضای چهارگروه سیاسی نیزدرآن فعالیت با تشکیل اتحادیه محصالن عمدتاً محصلین  اع

" حزب صدای عوام"؛موکراتیک نوین "؛" د" سازمان جوانان مترقی " و" جریان و هواداراناعضا و

حزب دموکرات مترقی"؛" حزب افغان ملت"؛ " سازمان جوانان مسلمان" وجناح های " خلق" وپرچم 

اکولته ف بوسیله آرای محصلینومحصلین " بیطرف" از" حزب دموکراتیک خلق". نمایندگان این گروه ها 

نفوذ شان  وهرکدام آنها به اندازه بری اتحادیه را تشکیل دادهپوهنتون انتخاب شده وشورای ره های

ً محل بیان واظهارعقاید  دراین شورا نماینده داشتند.پوهنتون  دربین محصلین اتحادیه محصالن عمدتا

ازدیدگاه اتحادیه در هگروه ها به مسایل مطروح وافکارسیاسی این گروه ها بود وهرکدام ازاین

 تاداناس ظاهررزبانوکتورصادق یاری ودوکتورسیاسی خود شان  می پرداختند. همچنین د -ایدئولوژیک

 دان پوهنتون شرکت کردند همچنین" س ج م" و" ج د ن" دراتحادیه استااز فاکولته طب کابل به نمایندگی

هواداران زا حبیب( استاد فاکولته ساینسستاد فاکولته طب ومیرحبیب هللا )ا هاشم مهربانسید دوکتور

جریان دموکراتیک نوین دراتحادیه استادان شرکت داشتند. با شرکت همه این طیفهای مختلف سیاسی 

ونی جهت وتریب تقریباً شکل یک مجمع سیاسی  بخود گرفته این اتحادیه،طبقاتی  دراتحادیه محصالن 

 ومواضع خود شاندیدگاه سیاسی متشکله آن بود. وهرکدام  نظریات هریک ازگروه هایعقاید واظهار

 . حصلین عمدتاً " بیطرف" می پرداختندجلب م را درآن مطرح کرده و به

درآن هنگام گرم ومساعد برای ی نویسد" ( چنین م39داکترفیض به ادامه مطالب فوق درصفحه )  

آگاه ساختن وبسیج توده های بجان آمده دولت افغانستان بخاطرآنکه حد اقل دریک کانون محصلی، فکر 

 -- --را به مسایل درجه دوم وذهن روشنفکران مبارزمیان برده فی وپیوند توده هارا ازکارانقالبی، مخ

سرگرم نگهداشته وآنهارا  بفعالیتهای پرقیل وقال علنی وخیابانی معطوف سازد، ناگهان به اتحادیه   -- --

رانجام این نیرنگ دولت بازی روی آورد. صرفنظرازافراد وسازمانهای ضدانقالبی که خود نقش های د

"  "رهبران دردام این تزویرافتاد.نیز م" با فرماندهان باال نشین وارباب منش -ج  -بعهده داشتند،" س

ط چگونگی شرایریابند بدون تحلیلی همه جانبه ازدولت را دظورمثل همیشه دراینمورد هم بدون آنکه من

با  دگماتیسم تمام عیارتظاهرمیابد، دربرابراتحادیهدرقالب دیه، باشیوۀ  تفکرذهنی که اینبارشرکت دراتحا

لنین" ناردنیکها وانحالل طلبان" را به عنوان سند بی چون د آن موضعگیری نمود. نوشته ای ازتائی

ازه بدهید این چند موضوع آقایان"رهبر" اج وچرای اصولی بودن مبارزه اتحادیه ای شان پخش کردند.

ولی اعتراف تان بنفهمیدن آن باعث تنزل شأن وحیثیت شماست ذکرکنیم.   زیر را که بسیار"اولیه" مینماید

روسیه تزاری جامعه ای بود سرمایه داری که نیروی عمده انقالب  — زمانی که لنین آن اثررا نوشت

طبقۀ کارگر، وراه انقالب به تحلیل مارکسیستی لنین بزرگ قیام مسلحانه درشهربود. لذا تشکیل 

ویا نفوذ درآنها تحت آن شرایط وسیلۀ مهمی درایجاد رابطه بین حزب وطبقه کارگر سندیکاهای کارگری 

بشمارمی رفت ورسوخ حزب دراتحادیه های کارگری درواقع مستقیماً فعالیتی بود درجهت بسیج وتشکل 

وعصری چگونه میتواند مربوط به اتحادیه دریک چنان کشورنیروی انقالب. پس مسایل واصول 

ح به اصطال" رهبران" نه تنها درآغاز .طرح باشد؟؟فئودالی ونیمه مستعمره هوبه هو  مهدرافغانستان نی

با حرفهای لنین خودرا می پوشاندند بلکه بعداً  وبخصوص ضمن نوشته ای  مبارزات  اتحادیه ای شان

اثبات" ی لنین برانیزکوشیده اند با نقل وقولهای ازدرپایان فتوحات خویش دراتحادیه  بنام" نکاتی چند"
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رهبر" و"قهرمان " بودن شان درهرحرکتی ومنجمله مبارزه اتحادیه ای شاهد بیاورند که خواهیم دید این 

 طریقه پرده آقایان را نمی کند وبرعکس رسواگرماهیت اپورتونیستی آنهاست".

ویردولت" تزنیرنگ و" دام صرف که  ادیه محصالن رانه خواست صنفی محصلینتشکیل اتح داکترفیض

یک سازمان  ه بود! درحالیکه رهبری " س ج م" منحیثرهبری " س ج م" درآن دام افتاد دانسته که گویا

ً رفیق اکرم یاری که  یک جنبش  توده ای گسترده درصدرهیئت رهبری انقالبی پرولتری خاصتا

 ماهیت ونقش اتحادیه صنفی  محصالن را ندانسته و" اوالً  وی، که بود ونه ممکن؛ چگقرارداشت

ً  ناآگاهانه" درآن شرکت کند ؟. درحالیکه تعداد قابل مالحظه ای دنیرنگ دولت را دراین زمینه ندان وثانیا

 تهایفعالیوبخشی از ا محصلین پوهنتون تشکیل می دادندازاعضا وهواداران جریان دموکراتیک نوین ر

کیل تشدروالیات مختلف کشور مکاتبمتعلمین پوهنتون وجلب وجذب محصلین " ج د ن" را مبارزاتی 

یال امپریالیسم وسوسسلطه رادوری وپهمزمان با پیشبرد امرمبارزه علیه ارتجاع حاکم فئودال کم می داد.

ه کجاعی وضدانقالبی دردرون اتحادیه ارت سیاسی تشکلهایماهیت وخصلت طبقاتی درباره  امپریالیسم، 

ی اغوا کرده وبه گمراهوتوده های خلق را ت داشتهفعالی درسطح جامعه خاصتاً دربین محصلین ومتعلمین

ی م محسوبعلنی رزه یک عرصه مبااتحادیه محصلین نیز برای جریان دموکراتیک نوین می کشاندند؛

عرصه های  شرکت دراتحادیه محصلین به هیچ وجه همه فیض برخالف ادعای بی بنیاد داکترشد و

 دراین پراگراف رهبری  را تشکیل نمی داد.ک نوین و جریان دموکراتیمبارزه طبقاتی وملی " س ج م" 

قرارداده ورهبری "  محصالن را بجای اتحادیه گارگرانبا مغلطه گوئی  اتحادیه « گروه انقالبی....» 

شرایط  درآنواپورتونیستی شده  گرفته که گویا آنها دچارانحراف وهتاکی گوئیس ج م" را به باد ناسزا

ادیه مبارزه اتح» مبارزه طبقاتی وملی پذیرفته وبعبارت دیگردرمنجالبم راعرصه مه اتحادیه محصالن

یکه واقعیت چنین نبود ومبارزه طبقاتی وملی " س ج م" وجریان دموکراتیک . درحالقرارگرفته است« ای

" س ج رهبری  ،خالف این اتهام دروغین داکترفیضبروطح جامعه کما کان ادامه داشت. نوین درس

ً رفیق م" اکرم یاری به ساختاراقتصادی اجتماعی جامعه افغانستان وماهیت تضادهای طبقاتی خاصتا

)انقالب دموکراتیک نوین ت انقالب کشورخصلماهیت وو ،تضاداساسی وتضاد عمده جامعه وملی

سندی را  ونیزداکترفیض مدعی است که رهبری .بدرستی آگاهی داشتوانقالب سوسیالیستی( 

ض کرده گری فررکرده واتحادیه محصالن رابمثابه سندیکا ویا اتحادیه کارزیرعنوان" نکاتی چند" منتش

درحالیکه داکترفیض حاضرنمی شود که متن  آن  لنین ازآن بدفاع برخاسته است!وبا ذکرنقل وقولهای از

یکی دیگرازاتهامات دروغین داکترفیض ویارانش علیه وبدون شک این نیزراینجا ذکرکند. نوشته را د

 فرماندهان باالنشین وارباب» همچنین ذکرعبارت  .ادق یاری می باشدصداکتراری ورفیق رفیق اکرم ی

به  تعلق طبقاتی رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری می  ازجانب داکترفیض، عمدتاً اشاره« منش

ئودال طبقاتی فرزند یک مالک ف فیض به لحاظ تعلقاست. درحالیکه خود داکتر که نهایت بیشرمانه باشد،

 پراتیکو سیاسیکه اوبه لحاظ ایدئولوژیک  ثابت ساخت بود وجریان عمل هموازتبار" محمدزائی" بانفوذ 

 درجهت تأمین منافع طبقات ارتجاعی فئودالمرش راتمام ع با ادعای کمونیسم دروغین اجتماعی 

سپری «( هانیسه ج» رویزیونیسماپورتونیسم وپرتگاه )وکمپرادوروامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم چین

 حزب همبستگی -سازمان رهائی افغانستان» ه وبه خلق ومیهن خیانت کرد وبعد ازوی همسنگران اوکرد

ا داده وبادامه را منحیث میراث داران اوتا کنون همین راه « سازمان انقالبی افغانستان» و« افغانستان

وعناصری ازسازمان اپورتونیستی " ساوو" ازطریق ویب سایت ان" ادامه دهندگ -نیستهای " سامارویزیو

ی کرده وهویت فحاشمائوئیست های افغانستان"  -ینیستلن -" مارکسیستبه « افغانستان آزاد» استخباراتی

ازجمله دولت دست نشانده  ودولتهای ارتجاعیس مارا برای سرویسهای جاسوسی امپریالیستهاوآدر

اری رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق ی درحالیکه .معرفی می کنند فغانستان استعماروامپریالیسم درا
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پرچمی ها وباداران سوسیال « خلقی»وسفاک ان که توسط رژیم جنایتکارتا آخرین لحظه حیات ش

 امپریالیست شان بقتل رسیدند روی اندیشه انقالبی شان  ودفاع ازمنافع خلق ومیهن استوارماندند.

حالت بهت زدگی مردم نسبت به شرکت از " گوئی " رهبران":چنین می خوانیم سند ( این40درصفحه )

م" مصاحبه ای با  -ج  -اینان دریک اتحادیه پیشنهادی دولت دست وپاچه شد که ناگهان سخنگوی" س

رزونامۀ کاروان ترتیب داده ودرآن راجع به تفاوت میان پارلمان واتحادیه و" پایه مادی" این هردو) که 

سخن راند: " ..... پارلمانی  ن روزها این"پایه مادی" سخت ورد زبان شعله ای ها شده بود( بدینگونهدرآ

هم که با ایجاد این بورژوازی کمپرادورپدیدآید چون با جنبش بورژوازی ملی بوجود نیامده برای مردم 

رها تهای این کشوبیگانه است واگرموقفی هم درمورد آن باید گرفت همانسان موضعگیری دربرابر دول

خواهد بود. اما درمورد اتحادیه محصالن اوضاع دگرگونه است. توده کثیرمحصالن که ازنظروضع 

طبقاتی خود بطورعمده با طبقات ستمکش مربوط اند درپوهنتون مجتمع گردیده اند ویایه مادی اتحادیه 

با جنبش آنها ایجاد گردیده محصالن و ن از پائین دراثرپیکامحصالن را میسازند..... اتحادیه محصال

  (.50/ 24/5است....")روزنامه کاروان 

داکترفیض اتحادیه محصالن را یک اتحادیه پیشنهادی  بازهم فوق مالحظه می شود که درپراگراف  

ا ب می خواند؛ لیکن ازاین بخش ازمصاحبه ای سخنگوی " س ج م"وبعبارت دیگراتحادیه دولتی دولت 

 محصالن وجنبشنتیجه فعالیت محصالن به وضوح آشکاراست که ایجاد اتحادیه  " روزنامه کاروان"

محصلین پوهنتون ومتعلمین  دموکراتیک بورژوا درآن شرایط جنبش بلی؛ .نها بوده استخود آ ومبارزه

دهه چهل  ازجانب دیگردرشرایطدرجامعه بود. مختلف کشوردرحالت گسترش وپیشرفت  مکاتب

کسب مجوزآن ازجانب ریاست پوهنتون امرعجیب اتحادیه صنفی محصالن ورح  تشکیل خورشیدی  ط

 نشرکت دراتحادیه محصال وطرحنظر شخص داکترفیض نیزیکی ازمبلغاندرآن زمان  نبود.هم وغریبی 

می کرد: درروزانجام انتخابات برای تکرارتفصیل را باشرح و دالل سخنگوی" س ج م"تبود وهمین اس

 شورای اتحادیه محصالن، جریان رأیدر فاکولته های مختلف پوهنتون کابلگزینش نمایندگان محصلین 

وداکتراعظم منحیث ناظرفاکولته توسط داکترحیدراستاد  (ما)گیری درفاکولته طب ودرصنف 

، نظارت می شد؛ قبل ازآغازرآی "منحیث نماینده " ج د ن اکولته طب وعضو" س ج م"دادفرمحصل ف

ی ط ازجناح پرچم« حزب دموکراتیک خلق»عضو ("نجیب گاو"ه زی) مشهورب گیری نجیب هللا احمدی

واین  دراتحادیه محصالن رامورد سوأل قرارداده نوین موکراتیکدجریان شرکت اعضای سخنانی 

را عملی ارتجاعی  آنشرکت درحریم کرده وراتپارلمان ها(، ینها) شعله ایموضوع رامطرح کرد که ا

. ازمحتوی این !نندکشرکت می  ،اتحادیه  محصالن  ولی اکنون درشورای؛ مردود می دانندخوانده و

تی قایل نبود. تفاو که بین پارلمان واتحادیه صنفی محصالن چنین استنباط می شدگفته نجیب هللا احمدزی 

که  رهبری " س ج م" با  وانمود سازدخواست این طورمی مزدور وازجانب دیگراین رویزیونیست

 شده است. عین اتهامی که « اتحادیه وی» دچارانحراف گویا نفی محصالنشرکت دراتحادیه ص

ری" درحالیکه رهب .ودراین سند اپورتونیستی درج است هنمود " س ج م" واردداکترفیض به رهبری بعداً 

حزب »س ج م" درمورد ماهیت طبقاتی پارلمان ورویزیونیزم وپارلمانتاریزم واهداف ضدانقالبی 

مشخص نظروموقف  ،این طریق قدرت سیاسی را قبضه کندکه می خواست از «دموکراتیک خلق

بعد ازسخنان  همچنان درمورد عدم شرکت درپارلمان دالیل اصولی ارایه می کرد. اصولی داشت.و

 سرشتو واهداف آن باره ماهیت طبقاتی پارلمانفیض سخنرانی کرده ودرداکتر ،نجیب هللا احمد زی 

محصالن سخن گفت. وی همین نظرسخنگوی " س ج م" راتکرارکرد. ولی  اتحادیه طبقاتی وخصلت 

ه طبقاتی اتحادی ماهیتدرباره تعلق طبقاتی محصلین پوهنتون و این نظر" س ج م" بعداً ودراین سند

 داکترفیضکه نظروموضع مالحظه می شود .رابه باد استهزا گرفت شرکت درآنودلیل  محصالن
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ً یقرت پرچمی« خلقی»بانظررویزیونیستهای تونیزم...." رپو اباطردستی"اپورتونیویارانش درسند همسان با

  .ی" س ج م"را مورد حمله قرارداده اندبوده وبا عین شیوه واستدالل رهبر

ن ازمحصلی بیطرف"زمانها وجریانهای سیاسی وافراد"سا محصالناتحادیه  رهبری شورای درانتخابات 

 گان ( تن آن  نمایند22)، محصالن ( تن اعضای شورای نمایندگان43وازجمله )  کاندید کردندخودرا

ن پوهنتون ازجریان دموکراتیک نوین رقم حمایت گسترده محصالواین  .ندجریان دموکراتیک نوین بود

عالوه براینکه حدود نیمی ازمحصلین پوهنتون به کاندیدهای جریان دموکراتیک نوین  .را نشان می دهد

وفعالیت  ولته ها تشکیل می دادندرأ ی دادند تعداد زیادی ازاعضا وهواداران آن  رامحصالن فاک

وجریان  دموکراتیک درجامعه را تشکیل می داد. -بورژوا دراتحادیه محصالن بخشی ازمبارزه

 بین کتله ای بزرگیدر گسترده تبلیغات سیاسیبا شرکت دراتحادیه محصالن ین دموکراتیک نو

وسوسیال  امپریالیستهای غربی)شای ماهیت نظام حاکم وحامیان آن ده و به افمحصلین را انجام دااز

 کران)چند هزارنفری ازروشنف تبلیغات سیاسی دربین کتله بزرگ می پرداخت. « شوروی» (امپریالیسم

محصالن می توانست  واتحادیه  ( امرمهمی بود.وشنفکران مترقی وآزادی خواه استر ًمنظورعمدتا

 دموکراتیک نقش مترقی ایفا کند. -مبارزه بورژوادرامرپیشبرد 

توسل م ن واتحادیه محصالن  به سفسطه گوئیبازهم  درباره ماهیت  طبقاتی  واهداف  پارلما داکنرفیض

پارلمان واتحادیه های کارگری ونگی  شرکت کمونیستها دررمورد چگشده ونظروموقف رفیق لنین د

وی با این شیوه برخورد به مسئله   قرارمی دهد. ه  ورهبری " س ج م" را مورد حمله کردتکراررا

ده رانش را اغواکراوجمله پردازیهای میان تهی هدف دارد تا هواد رفیق لنینوتکرارنقل وقولهای از

 ج م" درمورد تحریم پارلمان وشرکت دراتحادیه محصالنس که گویا رهبری "ووانمودسازد 

فیض داکتر رحالیکه ارزیابید برخالف نظروموقف لنین عمل کرده است.گویا شده و دچاراپورتونیسم 

قاتی "دوما") طب کشوری امپریالیستی فئودالی وترکیبساختاراقتصادی اجتماعی روسیه تزاری منحیث از

 مان() درآن زنستن آن باجامعه نیمه فئودالی ونیمه مستعمره افغانستانپارلمان روسیه تزاری( وهمسان دا

 دگماتیستی است. یک دیدگاه قاتی پارلمان افغانستانوترکیب طب

لنین ازشرکت درارتجاعی ترین  ....:"سند اپورتونیستی چنین می نویسدین ( ا40داکترفیض درصفحه) 

پارلمانها واتحادیه ها حرف زده حاال برخورد شمارا به پارلمان بصورت تحریم یکسره آن همه بدانند  

برای اینکه شما اپورتونیستها اول اتحادیه را اتحادیه  اما موقف شما دربرابراتحادیه عکس آن است چرا؟

یده بعد تصمیم به شرکت فعال درآن گرفتید. یعنی اینکه " پایه مادی" وغیره نام مترقی، توده ای وبا

اتحادیه ازدید شما مترقی نه بلکه ارتجاعی وچیزی همانند پارلمان می بود، برخالف آموزشهای لنین 

وبرعکس آنرا مثل پارلمان تحریم می نمودید. پس شرکت شما به معنای شرکت نکرده  هرگزدرآن

انقالبی ازآن, آن چنان که لنین آموزش داده، نبود.... لنین ازشرکت  کاردریک اتحادیه ارتجاعی واستفاده 

رخ" رفتن به اتحادیه مترقی و" ساتحادیه  صحبت می کند وشما خاینین صرفاً از ونفوذ درارتجاعی ترین

! 

  بین  یاوتتف مالحظه می شود که داکترفیض ویارانش درافغانستان نیمه فئودالی ونیمه مستعمره دراینجا

 نهاد رادارای عین سرشت وموقعیتوده وهردوقایل نبونقش آنها  محصالن صنفی  پارلمان واتحادیه 

دراتحادیه محصالن را  درپارلمان راتحریم کرد وشرکت ورهبری" س ج م" را که شرکت دانسته

ی عمتشکل ازنمایندگان طبقات ارتجا افغانستان انپارلم رتونیست می خواند! درحالیکهمجازدانست، اپو

 هودب ارتجاعی ودیگرعناصر «حزب دموکراتیک خلق»ورویزیونیستهایکمپرادوربورژوازی فئودال و

آن  که  وتدارک جنگ خلق وبلند کردن شعارمبارزه مسلحانه جانب رهبری " س ج م" ازوتحریم آن 

. زیرا درست واصولی بود عمل ،رگ برانتخابات فرمایشی" اعالم کردم"طی اعالمیه ای زیرعنوان را
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 فشا گرانه ا شبرد مبارزه انقالبیدرامرپی پارلمانتریبون از امکان استفاده درچنین شرایطی کوچکترین

 طبقات حاکم ارتجاعی)دولت(ای خلق رادرمورد ترفند انتخابات  ازجانب موجود نبوده ودرعوض توده ه

درکشورهای تحت  راتیکدموک -پیروزی انقالب بورژوا  راه و به گمراهی می کشاند. ونهاد پارلمان

 بیزمینوفقیر دهقانانکه   جنگ توده ای طوالنیو بوده وهست جنگ خلقاستراتیژی ، طه امپریالیسمسل

بعبارت دیگربکارگیری قهرانقالبی علیه  را تشکیل میدهند. نیروی عمده آنوکارگران فالحتی 

کشوری سرمایه داری ی روسیه تزاری)تاراقتصادی اجتماعساخداکترفیض .است قهرضدانقالبی

که حزب  درآن گران ودهقانان وطبقه خرده بورژوازیوضعیت جنبش کارو (فئودالی امپریالیستی

سوسیالیستهای انقالبی منحیث نماینده دهقانان ودیگراحزاب دموکراسی مظهرمنافع خرده بورژوازی 

به این استدالل ودرشرایط ولنین وتوده های خلق را اغوا می کردند  " دوما" شرکت داشتنددر شهروروستا

 هبه منظورافشای سرشت طبقاتی آن وآگا ی دولتی" دوما"رمعینی ازشرکت کمونیستهای)بلشویک( د

افغانستان منحیث کشوری نیمه  شرایط آن راباساختن توده های خلق صحبت دارد( را درنظرنگرفته و

یکسان مورد ارزیابی  مان،وماهیت وترکیب طبقاتی پارل ) درآن شرایط( فئودالی ونیمه مستعمره

وعدم امکان  ، با درنظرداشت ماهیت پارلمانقرارمیدهد. درحالیکه درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم

دردهات متمرکزکرده را عمده شان کمونیستها باید فعالیتهای مبارزاتی  درآنها، فعالیت افشاگرانه

بسیج وفقیروبیزمین وکارگران فالحتی  دهقانان  کتله های بزرگ درجهت ارتقای سطح آگاهی سیاسیو

د کمونیستها بایبقول لنین  این درست است که دارک جنگ خلق مبارزه کنند.وسازماندهی آنها برای ت

لی و استفاده  کنند. ازآن شرکت کرده ودرجهت پیشبرد اهداف انقالبی شاندرارتجاعی ترین پارلمانها 

 یعنی "تا نیمه پرولترهسپرولترویکه توده  باید فعالیت کرد:" درجایی که  براین امرنیزتأکید داردلنین 

 حضورنمایند گان خرده بورژوازی. چنانچه لنین ازخلق جهت آگاه سازی طبقاتدرتبلیغات سیاسی 

 .صحبت دارددر" دوما"  نمایندگی می شد «سوسیالیستهای انقالبی»حزب  که توسط (دهقانان)ازجمله 

بلشویکها به دوما برای آن نبود که درآنجا با کادتها همدست شده :" ولی رفتن ویا اینکه می گوید

سرگرم شوند، چنانچه منشویکها همینطوررفتارمی کردند، بلکه درپیکردوما بکارهای" قانونگذاری"و

بلشویکها برای آن رفتند که از دوما بعنوان کرسی خطابه برای منافع انقالب استفاده نمایند. برعکس 

کها به دوما مانند آن مؤ سسه ای قانونگذاری که می تواند حکومت تزاررا لجام کمیته مرکزی منشوی

 ."زند نگریسته ودعوت می کرد که با کادتها سازش انتخاباتی بشود وازآنها دردوما پشتیبانی بعمل آید

رویزیونیست که بخشی ازطبقه کارگرروسیه تزاری را اغوا این صورت منشویکهای اپورتونیست ووب

:" تاریخ همچنین لنین می گوید .، در"دوما" حضورداشتندجا  زده بودندآنها  «نماینده»ودراوخرده ک

ثابت نمود که درموقع انعقاد دوما امکان تبلیغات مفیدی ازدرون ودرپیرامون دوما حاصل می شود 

دد)تاریخ گرونیزاینکه تاکتیک نزدیک شدن به دهقانان انقالبی برضد کادتها درداخل دوما امکان پذیرمی 

 خرده بورژوازیطبقه و طبقه دهقان نمایندگان درحالیکه (".146مختصرحزب بلشویک صفحه 

 اریاطبقه پرولت " س ج م" منحیث یگانه  نمایندهو ندوجود نداشت درپارلمان افغانستان وبورژوازی ملی

صحبت ج م" همچنین داکترفیض مدعی است که رهبری" س پارلمان را تحریم کرد.درآن شرایط 

 مترقی زیادی وجود رآن شرایط دراتحادیه محصلین روشنفکران" دارد. گرچه دازاتحادیه مترقی " سرخ

گفته  «سرخ» که اتحادیه محصلین را کدام سند کتبی ازرهبری" س ج م"فیض داکترلیکن  داشتند؛ 

دی جسخن گفته باشد یک اشتباه   «سرخ» بفرض اگررهبری" س ج م" ازاتحادیه ارایه نمی دهد. باشند،

به سندی زیرعنوان" نکاتی چند" اشاره چند بار داکترفیض چهاگر محسوب می شود. ازاصول انحراف و

 ودنمی شهم توطئه گرهای این اپورتونیست وبه ادعاید؛ لیکن متن این سند را ارایه نداده است می کن

 اعتماد کرد. 
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چند مورد ازنظروموضع رفیق لنین درباره شرکت کمونیستها  برای روشن شدن بیشترموضوع حال

را درکشورروسیه تزاری وکشورهای اروپای غربی  درآن زمان  دراتحادیه های کارگری وپارلمان 

 ذکرمی نمایم.

 قطعنامۀ خود بعنوان بهترین وسیله برای حل مسائلرراجع به مسئلۀ دومای دولتی منشویکها آنرا د "-

بمنزلۀ زائده عاجز  دست تزاریم می ستودند، بلشویکها برعکس دوماراادی ملت ازانقالب، برای آز

باب زحمت که آنرا اسۀ که تزاریسم همینمیپوشاند، مینگریستند پردۀ که فساد تزاریسم را  تزاریسم، پرد

دوره  بلشویک( اتحادشورویتاریخ حزب کمونیست) 142صفحه "]) لنین(می افکندخود یافت دور

  .مختصر[

آنرا متفرق  1906"نظرباینکه دومای اول دولتی بقدرکفایت مطیع نبود حکومت تزاری درتابستان سال-

 دستهنمود ودرتمام کشورعملیات خانمانسوزملت فشاررابازهم شدیدتر ساخت. حکومت تزاری برضد

ی دومای دوم دولتی درآتیۀ نزدیکداده وتصمیم خودرا بربارۀ احضار های اعزامی مجازات را توسعه

انقالب روبه ضعف می نهد وچون دید  اعالم داشت. حکومت تزاری آشکارا برگستاخی خود می افزود

دیگرازآن ترس وواهمه ای نداشت. بلشویکها میبایستی مسئله شرکت یا تحریم دومای دوم را حل 

ادۀ س کنند. بلشویکها وقتی دربارۀ تحریم سخن میرانند معموالً منظورشان تحریم مؤثربود نه امتناع

ا ر منفی شرکت درانتخابات. بلشویکها تحریم مؤثررا بمنزلۀ آن وسیلۀ انقالبی می نگریستند که ملت

این تزاری درآورد، برحذرمی دارد ونیز« مشروطۀ»راه انقالبی براهی را ازکه می خواست وازنیت تزار

 .ستندیسم میدانضد تزارنین نیتی وتدارک هجوم تازۀ ملت برتحریم را بمنزلۀ وسیله ای خنثی نمودن چ

تجربۀ دومای بولیگینی نشان داد که تحریم" یگانه تاکتیک درستی بود که حوادث آنرا تماماً تأئید کرد. 

 راه مشروطۀ تزاری برحذرنمود، بلکهخطرت بخش بود که مردم را نه تنها ازموفقیرو این تحریم ازآن

 .همانجا"144و 143تولد عقیم ساخت) صفحات دومارا پیش از

سیاسی فوق العاده  پرولتاریای انقالبی را ازآزمایش 1905" تحریم بلشویکی "پارلمان" درسال-

نمودن اشکال علنی وغیرعلنی، اشکال پارلمانی  ع توأمگرانبهائی بهره مند ساخت وثابت نمود که درموق

.. شود.. وغیر پارلمانی مبارزه، گاهی مفید وحتی ضروری است که ازشکلهای پارلمانی دست کشیده

دیگرخطائی بود ولی خطای کوچکی که به آسانی قابل  1906تحریم "دوما" ازطرف بلشویکها درسال 

 اصالح بود....) لنین(".

درپیرامون دوما حاصل تاریخ ثابت نمود که درموقع انعقاد دوما امکانات تبلیغات مفیدی ازدرون و "-

انقالبی برضد کادتها درداخل دوما امکان پذیرمی اینکه تاکتیک نزدیک شدن با دهقاان می شود ونیز

 .گردد) لنین("

"  بتوان به برای اینکه ید:"چنین می گودراتحادیه های ارتجاعی مورد شرکت کمونیستها درلنین  - 

ود، باید ازدشواریها توده" کمک کرد وهواخواهی وهمدردی وپشتیبانی" توده" را بسوی خود جلب نم

که چون «)پیشوایان»وتعقیبات ناشی ازطرفواهانتهاوپاپوشدوزیهاوازایرادگیریها نهراسید

ارتباط  مستقیم با بورژوازی وپلیسغیرنیست هستند،آکثراً بطورمستقیم یاوسیال شئواپورتونیست وس

.  باید بهرگونه فداکاری تن درداد وبزرگترین درجایی کارکرد که توده هستدارند( باک نداشت وحتماً 

سیستماتیک وبا سرسختی ومصرانه وصبورانه درست ان بطوررا برطرف ساخت تا اینکه بتومانع 

نیمه یا وودۀ پرولترارتجاعی ترین آنها که تبین آن جمعیتها واتحادیه ها، ولودرآن مؤسسات ودر

ی کارگری نیز) سازمانهای هاوکئوپراتیو درآنجا هست به تبلیغ وترویج پرداخت. اتحادیه هاپرولتر

درصورت  -...."  وحتی  اقل دربرخی ازموارد( همان سازمانهای هستند که درآنها توده هست".اخیرال
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ه کوکتمان حقیقت متوسل شد تا هرطور وه های غیرعلنی وسکوتیبهرگونه  حیله ونیرنگ وش -لزوم

انجام  اشده به اتحادیه ها راه یافت ودرآنها باقی ماند. وبهر قیمتی شده فعالیت کمونیستی خودرا درآنه

 ."داد

اروپای درتعدادی ازکشورهای رایط ازشرایط روسیه تزاری وش مختلف  موارددر لنین درمطالب فوق 

 نمایندگان طبقهنمایندگان توده های خلق )یعنی  کهدموکراتیک  -مان بورژواپارل وازموجودیت غربی

 شرکت دربارهدرلیکن او ؛است صحبت کرده ،شرکت داشتند آنهاه بورژوازی( دردهقانان وطبقه خرد

ره متعومسنیمه مستعمره ،درپارلمان درکشورهای نیمه فئودالی وپرولتاریا کمونیستها  ویا عدم شرکت

را مطرح کردند که: انقالبها ن واستالین برای اولین باراین تزلنی نمی کند. یصحبتبطورمشخص 

 بورژوادموکراتیک بوده ودوهدف را دربردارند. بیرون راندن امپریالیسم درکشورهای آسیا، انقالبهای

ی باشد، وحل مسئله زمین یعنی مربوط به آن مخارجی ودرهم شکستن آن بخشهای ازطبقه سرمایه دار

ی فئودالیزم وبه عمل درآوردن شعار" زمین ازآن کشتگر". موضوع تئوری مارکسیستی بقایامحو

قالب درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره ومستعمره  وتکامل خط انقالب واستراتیژی مربوط به ان

دموکراتیک نوین وپیشرفت بسوی سوسیالیسم درچین، بکاربست  تئوری واستراتیژی  دموکراسی نوین 

درشرایط خاص چین وتکامل بیشترآن توسط مائوتسه دون صورت گرفت. مائوتسه دون تئوری وتاکتیک 

وآن  ردهک موکراتیک )انقالب دموکراتیک نوین( وتئوری جنگ انقالبی خلق را تدویند -انقالب بورژوا

را درپراتیک مبارزه طبقاتی درچین بکاربست واین انقالب به انقالب سوسیالیستی گذارنمود ودیکتاتوری 

 پرولتاریا درچین استقراریافت. 

ی بایست خیابانی وقیام مسلحانه که مبه مسئله تاکتیکهای جنگ وزی انقالب سوسیالیستی لنین برای پیر 

د معطوف داشت. درقیام پیروزمنتوجه خاصی تکامل می یافت تا بتواند با قدرت نظامی تزارمقابله کند،

( میالدی، لنین واستالین تئوری وپراتیک مارکسیستی 1917درروسیه تزاری درماه اکتوبرسال )

ه با ویژگیهای عقب مانده همچون بقایای  اگرچ -دررابطه با قیام وجنگ درکشورهای سرمایه داری

تی وتاکتیها مارکسیس . مضافاً لنین واستالین تئوریندرا تکامل داد -فئودالیسم وشرایط عقب مانده درروستا

( آمد، 1917نبال قیام پیروزمند اکتوبر)دگ داخلی به اتیژی درجنگ انقالبی را بخصوص درجنواستر

ارکسیست، مائوتسه دون اولین کسی بود که خط نظامی تکامل دادند. درمیان رهبران بزرگ م

پیروزی انقالب مارکسیستی وسیستم تفکردرامورنظامی را بصورت کامل وهمه جانبه تکامل داد. 

دموکراتیک نوین وتأسیس دولت دموکراتیک خلق، دیکتاتوری طبقات انقالبی ومترقی تحت رهبری 

 )نوینی( درپیروزی انقالب پرولتری درکشورهای نیمهطبقه پرولتاریادرچین وگذاربه سوسیالیسم تجربه

التین برای پرولتاریای جهان بود که تحت  یمه فئودالی درآسیا،افریقا وامریکایمستعمره ومستعمره ون

 رفیق مائوتسه دون با درنظرداشتمائوتسه دون انجام شد. ری  حزب کمونیست چین برهبری رهب

ضاد تتعیین وجامعه  تضادهایشناخت و جامعه چین طبقاتیتحلیل با و چین اجماعی اقتصادیساختار

عمده  وطرح استراتیژی جنگ توده ای طوالنی مبارزات خلق چین را تضاد مشخص کردن اساسی و

ژی استراتیما ئوتسه دون تئوری   باین صورت درجهت پیروزی انقالب ملی دموکراتیک رهبری کرد.

ونیمه  نیمه فئودالیکشورهای را برای  (دموکراتیک نویندموکراتیک)انقالب  -بورژوا انقالب وتاکتیک

ای عرصه هجمله ویکی از ه کردیا، افریقا وامریکای التین فورموله درقاره های آس مستعمره ومستعمره

 ائوتسه دونم بهمین صورت. بخشیدبیشتری لنینیسم را غنای کیفی  -ن مارکسیسماست که مائوتسه دو

ی برای شهر هایازطریق قیام انقالبی کمونیستها وپرولتاریای روی برپائی جنگ انقالبی خلق توسط

دیکتاتوری واستقرار سرنگونی سلطه وحاکمیت سرمایه داری وامپریالیسم وپیروزی انقالب سوسیالیستی

وری تت دیکتاتئوری " ادامه انقالب تح. مائوتسه دون تآکید نمود درکشورهای سرمایه داری پرولتاریا

ریا ونظام دیکتاتوری پرولتا ،با برپائی انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائیو کرده پرولتاریا" را کشف
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صرسرمایه داری دردرون حزب ودولت، سرنگونی توسط عنابرای یکدهه ازرا درچین  سوسیالیستی

م روزی سوسیالیسپی تأکید نمود که برایمائوتسه دون ونیزنجات داد. « سه جهانی»رویزیونیستهای 

ردوران د به برپائی چندین انقالب فرهنگی پرولتاریائی)جامعه کمونیستی(  جامعه بدون طبقه رسیدن بهو

همین بکامل داده وت رادرهمه عرصه ها لنینیسم -ق مائوتسه دون مارکسیسمرفی .استنیاز سوسیالیسم

  م می نامند.وئیسمائ -لنینیسم -مارکسیسمجهان علم انقالب خودرا  کمونیستها وپرولتاریای انقالبیسبب 

  2017سپتمبر 9
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