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

 است« سازمان رهائی افغانستان» و« خلقهای افغانستان

 «اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویمبا طرد» مکثی برسند           

 ( 14) بخش                                           

، رهبری سازمان ( این سند اپورتونیستی47درصفحه )« گروه انقالبی خلقهای افغانستان» رهبری

جوانان مترقی خاصتاً رفیق اکرم یاری را درباره فعالیت دردرون " اتحادیه محصالن" و" اتحادیه 

" رهبران" درروزهای انتخابات اتحادیه »: حمله قرارداده ومی نویسدسرزنش واستادان" چنین مورد

" " رهبران تادان لست تمام استادان " شعله جاویدی" یا هواخواه آن ها راترتیب ووسیعاً پخش نمودند.اس

با شرکت دراتحادیه ها ازنقطه نظرخود شان می خواستند کارسازمانی خودرا جای کاردموکراتیک 

ها اعمال  " چنانچه مشی صحیح یعنی مشی کمونیستی دراتحادیهدراتحادیه قراردهند. اظهارمی دارند:

اکثریت را بسوی این مشی کشاند وهدایت کرد دراین صورت معدود نیز گردد می توان با شمارنمایندگان

بارزه ای عملی ونظری است دردرون اتحادیه ها مممکن می گردد که با مشی اپورتونیستی" چپ" ور

فشا وسیعتراسرسخت واصولی صورت گیرد وخیانت پیشگی اپورتونیستها با شدت ودامنه ای هرچه 

  .ومنکوب شود.)" نکاتی چند..."(

مبارزات علنی واتحادیه ای اصوالً دموکراتیک وبه منظورجلب حد  ":به ادامه چنین می خوانیم

اکثرمحصالن درواحد اتحادیه است. سیاست درست معمول دراتحادیه نمی تواند غیرازسیاست وحدت 

تحد با روشیکه دراتحادیه باید دنبال گردد، همگونی ومبارزه باشد.... سیاست کمونیستها درمورد جبهه م

 حزب طبقه تسلط بی قید وبند ایدئولوژی" نسبت به جبهه متحد که عبارت ازدارد. اما دید" رهبران

کارگربود، درمورد اتحادیه نیزبصورت" اعمال مشی کمونیستی" منعکس گردید. ازگفتارآنان  بخوبی 

یک سازمان سیاسی ویک سازمان صنفی قایل نیستند. ازبینش  استنباط می شود که آنان تفاوتی بین

بورژوائی جزاین نمیزاید. آنان با همان شناختی ضدپرولتری که از سازمان سیاسی دارند وبا همان 

م" را درست کرده اند، به اتحادیه  نیزنگریسته ومی خواستند  -ج -ل که " س -معیارها واصول ضد م

 ی بیافرینند.ازروی مدل" سازمان" شان چیز

 کمونیستها درهرتشکل توده ای ویا روشنفکری ازجمله، ...«گروه انقالبی »برخالف این نظررهبری 

 خود شان شرکت سیاسی براساس مشی ،"اتحادیه استادان" اتحادیه محصالن" و"  ویااتحادیه کارگران 

عی می سنیستها بعبارت دیگرکمو. آن ها را برهمین اساس سمتدهی کنندفعالیت کرده وسعی می کنند تا 

آن  ،توده ها ی خلق وروشنفکران مترقی وآزادی خواه  وآگاهی دادن به  ،با مبارزه روشنگرانه کنند تا 

ندهند که خط مشی گروه اجازه با مبارزه افشا گرانه  نیزو شان جلب کنند. خودرا بجانب خط مشی ها

بزرگ ازتوده های خلق  های مسلط شده وکتلهارتجاعی وضدانقالبی دراین تشکلها ها واحزاب 

 دت وح ها یهدراین اتحاد .به گمراهی بکشانند هت اهداف ارتجاعی وضدانقالبی شاندرجوروشنفکران را

هبری سازمان جوانان همین موضوع دراظهاریه ر مبارزه جنبه عمده را تشکیل می دهد.و است نسبیامر

بوضاحت مالحظه می شود. شرکت دراتحادیه محصالن واتحادیه استادان مترقی درمورد منظوراز

چرا جناح رهبری اصولی وانقالبی"  می گویند: اینست که« گروه انقالبی....» مشکل اپورتونیستهای

صحبت از"مشی کمونیستی"  استادانهای صنفی محصالن ودراتحادیه مبارزاتی امرفعالیت درم" -ج  -س

درچنین اتحادیه های نمی توانند فعالیت  خود را محدود به " خواستهای صنفی" کمونیستها  زیرا .دارد

 ویا دراتحادیه های کارگری نمی توانند فعالیت خودرابه خواستهای اقتصادی ورفاهی کارگران .کنند آنها



2 
 

الینفک میان وظایف   لنین می گوید": ...سوسیال دموکراتهای روس همواره روی ارتباط. محدود نمایند

ثابه ای بمطبقه کارگرهمچنین لنین می گوید:". سوسیالیستی ودموکراتیک خود تأ کید ورزیده اند..."

 هتقویت می نماید یعنی مبارز پیشقدم درراه تأسیسات دموکراتیک ، جنبش دموکراتیک رایک مبارز

فعالیت رویزیونیستهااپورتونیستها ولیکن  ماید...".درراه آزادی سیاسی راتقویت می ن

 حمله ردومصورت می گیرد،آنهاطبق خط مشی انقالبی پرولتری برکه راتشکلهای توده ای درکمونیستها

این شیوه مبارزه رهبری " س ج م" دراتحادیه « گروه انقالبی....» اپورتونیستهای چنانکه قرارمی دهند. 

خوانده « مان سیاسیسازازبینش بورژوائی وشناخت ضدپرولتری  »محصالن واتحادیه استادان را

اخته سلنینیستی  -با معیارها واصول ضد مارکسیستیسازمان جوانان مترقی "مدعی است که: همچنین و

 ترفیضاینکه داک .است تونیستهای ضدانقالبیاین اپور اکاذیب وجعلیاتازیکی دیگر هماین  .«شده است

ل قای  ویک سازمان صنفی تفاوتی بین یک سازمان سیاسی» رهبری " س ج م" رامتهم می سازد که 

س .ج .م درمورد سازمان  بیش ازحد الزم مخفی  البته . عیان  می سازد آن را ، خردباختگی«نیست

 کاری را بکاربست؛ ولی نتوانست علنی گری وتمایل روشنفکرانه کادرهای جنبش به شهرت طلبی را

ست تمام یل" این ادعای داکترفیض که رهبری"س ج م"   مورد انتقاد بوده است. اماکه همواره مهارکند 

می واتها به هیچوجه  صحت نداشته"داده است به ریاست پوهنتونرا تهیه کرده و استادان شعله جاویدی

زومی لوازجانب دیگر،  هبودنآگاه به عواقب این امر ممکن نیست  که رهبری " س ج م" زیرابیش نیست؛ 

 رهبری س ج م دارای دید تسلط بیمدعی است که  " همچنین داکترفیض .ه استبه این امروجود نداشت

سندی از رهبری " س ج م"  دراین زمینه وی ".وبند ایدئولوژی حزب طبقه کارگردرجبهه متحد بود قید

د یامرمسلمی است که" جبهه متحد ملی" بااین  داشته است. وجود  ارائه نمی کند که درآن چنین دیدگاهی

" س ج م" منحیث یک سازمان انقالبی پرولتری درباره  ممکن نیست کهباشد و تحت رهبری پرولتاریا

گروه » . این ادعای رهبریدارای موقف مشخص نبوده است درآنه متحد ملی" وشرکت " جبه

   .جمله فقید اکرم یاری می باشدعلیه رهبری" س ج م" واز دیگرآن جمله یاوه گوئیهایاز «انقالبی....

اوضاع وشرایط دهه چهل خورشیدی درافغانستان وحضورسازمانهای سیاسی مختلف چپ وراست در

وانقالبی وضدانقالبی که درسطح جامعه دربین توده های خلق وکتله های بزرگ روشنفکران ازجمله 

یاسی جریان ها وگروه های  سنمایندگان ؛ یت سیاسی می کردندعالمحصلین فاکولته ها ومتعلمین مکاتب ف

لیغات ای تبداشتند.این اتحادیه ها به تریبونی بردیه محصالن واتحادیه استادان شرکت مختلف دراتحا

ه دراین اتحادینمایندگان  سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین  مبدل شده بود. سیاسی آنها

بهمین صورت نمایندگان  شان فعالیت می کردند.موضع سیاسی وایدئولوژیک براساس  ها

یان ونمایندگان جر ها وپرچمی« خلقی» جناح های « حزب دموکراتیک خلق افغانستان» رویزیونیستهای

« تافغان مل»عوام" وتشکل صدای " نمایندگان  منسوب به تشکل، «اخوان المسلمین» تجاعی مذهبی ار

ها وحدت نسبی تنها روی فکری وسیاسی خود شان فعالیت داشتند. دراین اتحادیه ضع ازمو ودیگران

درباقی مسایل داشته باشد،  می توانست وجود محصلین واستادانامور مسایل عمومیخواستها وبرخی 

انان نمایندگان سازمان جو بینی آشتی ناپذیر وفکری طبقاتی مطروحه درجلسات این اتحادیه ها تضادهای

« سلمینالم اخوان»گروه پرچمی ونمایندگان« خلقی»دموکراتیک نوین ورویزیونیستهای مترقی وجریان 

های بحثاتحادیه ها خاصتاً اتحادیه محصلین راجلسات  اکثروقتو داشتد دیگروجوارتجاعی  وگروه های

احتوا می کرد. دراین اتحادیه ها نمایندگان هرتشکل سیاسی سعی می کرد  سیاسی  - یکژایدئولو

هردواتحادیه ها را به سمت خودجلب کند. در دراتحادیه« بیطرف» واستادان  تانمایندگان محصلین

سیال وسو  ا گرانه علیه  دولت وحامیان امپریالیستمبارزات افشعالوه بر نمایندگان " س ج م" و" ج د ن"

 یاسیس -مبارزه ایدئولوّژیک («شوروی»یستهای غربی وسوسیال امپریالیسمامپریالت آن)امپریالیس

 به پیش می بردند. را پرچمی« خلقی» علیه رویزیونیستهایخاصتاً 
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م" ازروزپیدایش بدورازتوده های کارگر  -ج  -:" س( مدعی است که47داکترفیض درهمین صفحه ) 

متمرکزدرشهرها، دربست علنی وبدون کرکترسازمان سیاسی با ودهقان درخدمت مشتی روشنفکر، 

   ". ل بود... -ضوابط معین  م

 -کسیسممار سیاسی-با خط ایدئولوژیک داکترفیض؛ سازمان جوانان مترقی ادعای بی اساس  این برخالف

، آن ( خورشیدی تشکیل شده وبدون علنی کردن نام وهویت1344درسال) دون اندیشه مائوتسه -لنینیسم

زیرنام " جریان دموکراتیک نوین" متشکل ازکتله های بزرگی ازروشنفکران را   فعالیتهای عملی اش

 ح جامعه درسط  روشنفکرانوسایر دانشگاه(ی پوهنتون)فاکولته هامحصلین واستادان  و ومعلمین  مکاتب

 واعالم خط تیک نوینناشراندیشه های دموکرا . با انتشارجریده" شعله جاوید"کردآغاز( 1347درسال ) 

 ومیهن دوست آزادی خواه،صدها وهزاران تن ازروشنفکران مترقی ومترقی، انقالبیمبارزاتی  مشی

دولت( دررأس آن نظام نقالبی علیه طبقات حاکم ارتجاعی)کشوردرجهت پیش برد مبارزه مترقی وا

 لین سازمان انقالبیاووسیال امپریالیست آن دراطراف سلطنت خاندان نادروحامیان امپریالیست وس

ریان سیاسی ججمع شدند. فعالیت تحت رهبری اش  وتوده ای وجریان سیاسی مترقی پرولتری

ک نوین درشهرها نه تنها دربین روشنفکران که دربین کارگران وتوده های فقیرشهری وکسبه دموکراتی

که دربخشهای قبلی این نوشته  درباره چگونگی مبارزات  وجودداشتنیزن پائین رتبه یکاران ومامور

ه مختلف  ب ها وسایرمراکزکارگریین کارگران درکارخانه ها وفابریکجریان دموکراتیک نوین درب

مانند همه  صرف نظرمی کنم. داکترفیض ویارانشدراینجاوازتکراردوباره آن  ام پرداخته تفصیل

عالیتهای وبا ذهنی گری همه ف انکارکرده،استواراست  ی عینی مسلمراکه برواقعیتها ی اپورتونیستها حقایق

خالصه می « خدمت مشتی روشنفکر»در ج م" و"جریان دموکراتیک نوین" رامبارزاتی انقالبی" س 

آگاه  فرادا تعدادی اتیک نوینجریان دموکردرل کبزرگ روشنفکران متش دربین آن کتله درحالیکه کند. 

ان دموکرات روروشنفک می گفتند ئوتسه دوناندیشه ما -لنینیسم -به مارکسیسممعتقد که خودراوانقالبی 

بی انقال احساسروحیه وبا ومیهندوست روشنفکران مترقی وآزادی خواه تن ازهزاران همچنین وانقالبی 

« ورویش» سلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم یه ارتجاع فئوال کمپرادوری وکه عل حضورداشتند

تونیست ازقماش اپور« روشنفکران»تعداد مبارزه می کردند. البته درداخل " س ج م" و" ج د ن" 

 برهبریتوریستها"" آوانی داکترهادی محمودی،جناحبرهبرداکترفیض ویارانش،جناح سنتریستها

 ، هرزه وفرومایهلومپنعناصرعده ای ازهمچنین ودرداخل جریان دموکراتیک نوین انجینرعثمان 

نیزدراین جریان  کبیرتوخیو  محمودی میرویس ،حسین موسویبه سیدمشهور علی مشرفزجمله ا

 1352درسال انحالل " س ج م" وفروپاشی " ج د ن" که بعد از  ،سیاسی انقالبی جای گرفته بودند

نیستها رتواپو قماشهای مختلف .همراه شدند مختلف خطوط اپورتونیستی ورویزیونیستیبا ،خورشیدی

 «شعله ای» برای اغوای توده های خلق وروشنفکران نا آگاه خودرا اخیرطی چهاردهه  ورویزیونیستها

« لقیخ» توسط  رژیم جنایتکار بعد ازاعدام فقید مجید)« ساما»ازاینها مانند . بخشی خوانده ومی خوانند

 فغانستاناکه   «ویشور» سوسیال امپریالیسمپرچمی ها وارتش « خلقی»ت جنایتکاردول مینبهپرچمیها( 

ردند. هن خیانت کوتحت تسلط استعماری اش قرارداده بود، تسلیم شده وبه خلق ومی کرده اشغال نظامیرا

یحاتی وتسل مالیبا برخورداری ازحمایت سیاسی وکمکهای « سازمان رهائی افغانستان»بخش دیگرمانند 

رجنگ د  ازهمین دیدگاه ،ودولت ارتجاعی پاکستان ی غربیامپریالیستهادولت سوسیال امپریالیسم چین و

ستهای ویزیونیر این شرکت کرد.« شوروی» سوسیال امپریالیسم پرچمیها وارتش « خلقی» م علیه رژی

 «سازمان انقالبی افغانستان»وجناح انشعابی آن « سازمان رهائی افغانستان»ضدانقالبی ازجمله 

ازتهاجم نظامی امپریالیستهای بعدودیگرهمسنخان آنها «دهندگانادامه -ساما»وجناح انشعابی آن «ساما»،

 وکشتارخلق مظلوم افغانستان واشغال نظامی وبه مستعمره جنایتکاروغارتگرامریکائی وناتوبه افغانستان

دولت دست امپریالیستهای غارتگردرآمده ودر، به خدمت ( میالدی2001کشیدن کشوردراخیرسال )
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» ، «سازمان انقالبی افغانستان» خاصتاً  ستهای ضدانقالبیاین رویزیونی شرکت کردند. نشانده آنها

سیاسی وخصلت طبقاتی -برمبنای ماهیت خط ایدئولوژیک « ساوو» وعناصری از« ادامه دهندگان -ساما

یسم کمون علیهدرهمکاری با سازمانهای جاسوسی  کشورهای امپریالیستی سال اخیر هفت -طی شش شان

اتهام ، بکاری تخریکشورم(  -ل -) مفعالین جنبش کمونیستی ومائوئیسم(  -لنینیسم -مارکسیسم) انقالبی

   می کنند. وجاسوسی فحاشی، زنی

همچنان بنظر"رهبری"، اگردراتحادیه   :"می نویسدچنین  اپورتونیستی سنداین  (48درصفحه ) داکترفیض

تن سیاست به کاربس :"مشی کمونیستی مسلط باشد اتحادیه" بیطرف" نیست درغیرآن بیطرف می باشد....

کمونیستی مطابق چوکات وساحه کاراتحادیه، فرستادن تعداد قلیلی ازنمایندگان دراتحادیه وبالنتیجه 

وگروههای مظنون  نیمه دولتی ودولتی، به بهانه اینکه" سپردن رهبری اتحادیه بدست اپورتونیستها 

بیطرفان ازما می رمند"، درحقیقت اعمال سیاست وایدئولوژی ضدپرولتری منشویکی واعمال سیاست 

وایدئولوژی سوسیالیست ریولوسیونرهای روسی زمان تزاری دراتحادیه هاست. چنین سیاستی درحقیقت 

رف" می باشد، که بیش ازنیم قرن است ازطرف بلشویکها درجنبش تالش درراه ایجاد" اتحادیه های بیط

بین المللی کمونیستی درساحه اتحادیه ها منسوخ قرارگرفته ویک سیاست ارتجاعی بورژوائی شناخته 

 توانچنانچه مشی صحیح وانقالبی یعنی مشی کمونیستی دراتحادیه ها اعمال گردد، می  شده است.

لبته ا . "(.ثریت  را بسوی این مشی کشاند وهدایت کرد.)"نکاتی چند..کباشمارنمایندگان معدود نیزا

تا آن حدود وتا زمانیکه دموکراتیک وضدارتجاع است ودرقظب خواستهای طبقات حاکم بفعالیت  هاتحادی

ونیستها صحیح کمف نبودن اتحادیه منوط به سبک کاربپردازد، بیطرف نیست ونمی تواند باشد.  بیطر

شرکت دراتحادیه زیرنام یک جریان معین وانعکاس دادن نظرات سازمان خود ت.... وعناصرمترقی اس

دنباله روانش همه چیزرا ودرآنجا، عالمت نقض کاردموکراتیک اتحادیه ای می باشد. اما "رهبری"  

رهبری دردست آنان نباشد درآن صورت اتحادیه بیطرف می ه تسلط خود  دیده وبرآنند که اگردریچاز

 دیه نباشد".مالیخولیائی آنها راجع به  جبهه متحد چه بود که درباره اتحاات ماند. نظر

واتحادیه  م دراتحادیه محصالن–ج  -نظروموضع رهبری س ایترفیض دراین پراگراف درباره داک

. البته این شیوه ازخصایص همه مطرح می کند دوپهلورابگونه  مسایل تناقض گوئی کرده و استادان

( نظروموضع رهبری س ج م درباره شرکت دراتحادیه 47درپراگراف اول صفحه ) . پورتونیستهاستا

محصلین واتحادیه استادان وبکاربستن مشی کمونیستی درآنها وافشای ماهیت خطوط مختلف  ارتجاعی 

وجلب محصلین   وضدانقالبی دراتحادیه ها وسمت وسودادن اتحادیه ها بجانب مشی سیاسی مترقی

اما ارمی گیرد. " بجانب این مشی مترقی؛ ازجانب داکترفیض مورد نکوهش قرواستادان " بیطرف

بدست اپورتونیستها وگروههای »رهبری اتحادیه را   مدعی شده که  گویا رهبری س ج م دراینجا 

ندگان عمدتاً سه جریان ؛ چراکه نمایاین ادعا کامالً واهی است .«ودولتی سپرده استمظنون نیمه دولتی 

خوان ا»پرچمی وگروه « خلقی» جریان دموکراتیک نوین ورویزیونیستهای " س ج م" وجملهسیاسی  از

به شدت باهم بوده و اتحادیه محصلین واتحادیه استادانازجمله گروه های اصلی در« المسلمین

ریان بین جریان دموکراتیک نوین وج سیاسی بودند وتضادآشتی ناپذیرعمیقی-زه ایدئولوژیکدرگیرمبار

گروه و «اخوان المسلمین» وجریان ارتجاعی مذهبی« افغانستان حزب دموکراتیک خلق» یستیرویزیون

ازجانبی افتاد. ی دیگر  بدست گروه اتحادیه  رهبری وجود داشت وباین صورت  ی همسنخ آنهاها

 " رهبری " س ج م" نظردارد که اگرمشی کمونیستی دراتحادیه مسلط باشد، که داکترفیض مدعی است

 اتحادیه محصلین واتحادیه استادان نظربه ؛ درحالیکه بیطرف نیست درغیرآن بیطرف می باشد" اتحادیه 

درهمه حال این تشکلها مهرطبقاتی خودرا  باشند، آنها نمی توانستند بیطرفترکیب وساختمان طبقاتی 

جهت رمسلط شود، درسمت وسودادن فعالیتهای آنها د پرولتری اگردراتحادیه ها مشی سیاسی ولی .دارند

 داشته وبرضدمنافع خلق عمل  معکوس هوتسلط مشی ارتجاعی نتیج مؤثریت دارد ومنافع خلق مترقی
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رجهت فعالیتهای آن د دراتحادیه ها مسلط شودبتواند  بعبارت دیگراگرمشی سیاسی پرولتری. د کردخواه

هداف جهت ادرفعالیت اتحادیه ، شود گرمشی ارتجاعی مسلط موثربوده وا تقویت جنبش انقالبی پرولتری

شرکت « گروه انقالبی....»امااپورتونیستهای بود.واغراض طبقات ارتجاعی حاکم)دولت( خواهد 

منسوبین " س ج م" و" ج د ن" زیرنام وهویت خود شان وابرازنظربرمبنای اندیشه ونظرات سازمانی 

خوانده وتالش اعضای جریان « المت نقض کاردموکراتیک اتحادیه ایع» شان دراتحادیه ها را

ان درتسلط فکری دموکراتیک نوین دراتحادیه محصلین وتالش اعضای " س ج م " دراتحادیه استاد

  ظورازشرکتنمنکوهش قرارمی دهد. درحالیکه  ومورد دانستهصرف « تسلط طلبی» آنهابراتحادیه هارا

فعالیت سیاسی روشنگرانه عمدتاً " س ج م" و" ج د ن" دراتحادیه محصلین واتحادیه استادان نمایندگان 

وزبه هیچ نه، خاصتاً آنهایکه بود  کتله های بزرگ محصلین واستاداندربین  سیاسی افشاگرانه  تبلیغاتو

 مبارزه  این. واعضای " س ج م" و" ج د ن" باید دندنشده بوجذب  ی سیاسی یک ازاحزاب وسازمانها

-پنهان کردن خط ایدئولوژیک نظرداکترفیض،  برخالفو د.دنانجام می دا انخودش باهویت سیاسی را

ازجانب اعضای جریان دموکراتیک نوین وسازمان جوانان مترقی واستراتیژی واهداف انقالبی سیاسی 

" س ج م" ، رهبری دیگری داکترفیض درمورد. بودنا درست وغیراصولی  دردرون اتحادیه هاعملی

اتحادیه دردموکراتیک  فعالیت  ها،" اعمال مشی کمونیستی دراتحادیه"  نظردارد تا با  که را متهم میسازد

ا(  -ل -مویج اندیشه های انقالبی پرولتری)تبلیغ وتردرحالیکه   قراردهد. « کارسازمانیبجای » را

 توده های روشنفکرمردمی وتوده های خلقدربین  کراتیک نوینواندیشه های دم خاصتاً و

 هاتحادیکه در بشمارمی رفت ازجمله وظایف  مبارزاتی مهم منسوبین " س ج م"و" ج د ن" ،منظورنظرو

 به آن عمل کردند. تا جای ممکن استاداناتحادیه محصلین و

بخاطر   م"-ج -تالش" س  :"( چنین ادعا می کند48) درهمین صفحه « گروه انقالبی...» رهبری

احرازاکثریت درهیئت اجرائیه اتحادیه محصالن واتحادیه استادان عملی بود بروکراتیک که می خواست  

بخش دموکراتیک مبارزه وعامل شرکت دریک مجمع علنی بمثابه گرهدف ازامسایل را ازباال حل کند. 

، این خواست از طریق هیئت اجرائیه جهت ایجاد پیوند منطقی واصولی با جنبش انقالبی خلق استمؤثر

جایی برای بینش توده ای  م" -ج  -. درایدئولوژی خرده بورژوائی" سصورت پذیرنیست... اتحادیه

    ."محصالن واستادان نبود وفعالیت آن دراتحادیه محدود می شد درهیئت اجرائیه

منحیث سیاسی وخصلت طبقاتی " س ج م" -خالف این ادعا، با درنظرداشت ماهیت خط ایدئولوژیک

ود که هدف ازشرکت دراتحادیه محصالن واتحادیه استادان مشخص بیک سازمان انقالبی پرولتری 

 انجریاتحادیه محصالن رانمایندگان   رهبری حدود نیمی ازنمایندگان مجمعدرفوق به آن اشاره گردید. 

 اتحادیه استادان نمایندگان کمتریدرمجمع  نوین) شعله جاوید( تشکیل می داد و" س ج م"دموکراتیک 

دست رهبری اتحادیه رادر محصلین می توانستند داشت. اگرنمایندگان جریان دموکراتیک نوین دراتحادیه

ست می توان طریق ازاینوهم یت بیشترداشت ثراین امردرسمت وسودادن فعالیتهای اتحادیه مؤ گیرند؛

وسایرخطوط « المسلمین اخوان»پرچمی وگروه ارتجاعی « خلقی»نمایندگان  رویزیونیستهای نفوذ

 این ادعای داکترفیض یک مضحکه است که می گوید:. محدود سازدرا  درخط مشی اتحادیه  ارتجاعی

اش  سازمانی به اهداف مبارزاتی "ها ازطریق " هیئت اجرائیه اتحادیه ج م" می خواست رهبری" س

س ج  " محصلین واتحادیه استادانداکترفیض قبل ازتشکیل اتحادیه نظربرخالف همچنین و !دست یابد

عالیت ف پوهنتون ومتعلمین مکاتب  محصلینان مترقی ازجمله م" و" ج د ن" دربین توده های روشنفکر

شتی مبه خدمت »مبارزاتی " س ج م" را  فعالیتهای  داکترفیض درصفحه قبلگسترده داشت. چنانچه 

ع  طبقاتی خاصتاً درکشورهای نیمه مستعمره ونیمه فئودالی درتمام جوامدرحالیکه  می خواند.« روشنفکر

 ایزاهمیتح درامرپیشبرد مبارزه علیه طبقات ارتجاعی وامپریالیسم ومستعمره، نقش  روشنفکران انقالبی

م(  -ل -م) انقالبی پرولتری برای  تبلیغ وترویج اندیشه های هم  روشنفکرانسنخ  . این بوده وهست 
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دربین توده های خلق  وایجاد حزب کمونیست انقالبی وهم  جلب وجذب وبسیج وسازماندهی توده های 

 دردهه خلق درامرمبارزه علیه ارتجاع حاکم ) دولتها( وسلطه امپریالیسم نقش مهمی را ایفا می کنند.

 آزادی خواهمترقی و " س ج م" جنبش رادیکال محصلین ومتعلمین وسایرروشنفکران چهل خورشیدی

درآن شرایط وجود جنبشهای انقالبی ومترقی  تیک نوین" رهبری کرد.چوکات" جریان دموکرارا در

ه مبارز احساسات جنوب شرق آسیا هرچه بیشتربراروپای غربی تا امریکای شمالی ودرسطح جهان از

  دهه چهل خورشیدی" س ج م" در دردوران فعالیتهای سیاسی مترقی می افزود. لیکنجوئی روشنفکران 

 وتاهک تقریباً ، عمردر رهبری " س ج م"  او وفقدان جمله  بیماری شدید فقید اکرم یاریازعوامل مختلفی 

" س  دروندر فعالیتهای خرابکارانه جناح های اپورتونیستی ، " س ج م" و" ج د ن"فعالیتهای مبارزاتی

  مستقیم  به حمایت وهمکاری خاصتاً  ارتجاع  فئودال کمپرادوری حاکم توطئه های،  ج م" و" ج د ن"

سرطان 26براه اندازی کودتای فاجعه بارپرچمی آن) «خلقی»وعمال«شوروی»سوسیال امپریالیسم

حمالت قاتالنه وجنایتکارانه  ازجانب عوامل و (فاشیستی درکشوروحاکم کردن استبداد واختناق   1352

 علیه فعالین جریان دموکراتیک نوین، «اخوان المسلمین»  نیروهای ارتجاعی مذهبیجمله از امپریالیسم 

 دستیابند.  شان نتوانند به اهداف مبارزاتیانقالبی ومترقی   موجب گردیدند که روشنفکران

فعالین جریان دموکراتیک نوین دروالیت هرات درمورد ( درباره ادعای 48درهمین صفحه )داکترفیض 

:" شناخته نشده  شرکت کرده وبا وصف امکانات گرفتن شرکت دراتحادیه معلمان هرات چنین می نویسد

ریاست اتحادیه ازآن امتناع کرده وکسی را بحیث بیطرف انتخاب نموده اند. نتیجه اینکه چون سبک 

 ".علمان صحیح وبجا بوده استه مکاردرست بوده پس شرکت دراتحادی

ه معلمان دراتحادی« شناخته نشده» بطور هرات کهوالیت این نظرفعالین جریان دموکراتیک نوین درالبته 

؛ بدورازواقعیت بوده وحقیقتی را دربرندارد. زیرایک فرد ازمعلمان منسوب بودند هرات شرکت کرده

 به جریان دموکراتیک نوین دروالیت هرات دراتحادیه معلمان شرکت نکرده که احیاناً توانسته است 

بلکه باید تعداد زیادی ازمعلمین منسوب به جریان دموکراتیک هویت اش را مخفی نگهدارد؛ بشکلی 

 درانتخابات ریاست اتحادیه معلمان اندتا توانسته  باشند یافتهرهبری اتحادیه معلمان راه ع نوین درمجم

  کن. لیاند " را بدست آورده امکان گرفتن  ریاست اتحادیه» بقول خود شان و کسب کردهاکثریت را 

چندان عملی بنظرنمی  دروالیت هرات،" شعله ای" معلمان این تعداد از مخفی نگهداشتن هویتادعای 

اهرات فعالین آن درتظ اکثریت تقریباً  زیرابا شیوه علنی گری جریان دموکراتیک نوین وآنهم که رسد؛

ام محل انج ویا درمکاتب آنها سخنرانی می کردندت کرده وتعداد زیادی ازکتصابها شرها ومیتنگها واع

آنها می دانست که به کدام جریان  تقریباً همه کس ازنحوه سخنرانیوظایف شان صحبت می کردند، 

 ریاست اتحادیه رابه فرد« سبک کاردرست»مدعی هستند که به منظورانجام  اسیاسی تعلق دارند. اینه

لمین ، معچنانکه قبالً تذکاردادمزیرا بوده است؛ندرستی کار این ،برخالف امابیطرفی واگذارکرده اند.

 قوی دراتحادیه معلمان می توانستند اختیارداشتن اتوریته ایدربا منسوب به جریان دموکراتیک نوین

« لمینالمس اخوان»پرچمی وگروه « خلقی»رویزیونیستهای فعالیتهای ارتجاعی وضدانقالبی نفوذ واز

های تفعالیتا حد زیادی جلوگیری کنند. وازجانب دیگر هرات ودیگرگروه های ارتجاعی دراتحادیه معلمان

را به جانب مشی رهنمون شده وتعداد بیشتری ازمعلمان والیت هرات  مت مترقیادیه معلمان رابه ساتح

جلب کنند. درحالیک برخالف درک وتصورفعالین جریان دموکراتیک  سیاسی جریان دموکراتیک نوین

ه به احتمال قریب ببوده ومشی سیاسی معینی تفکروهم طرفدار« بیطرف» نوین درهرات آن فرد معلم

دربحث روی مسایل وخواستهای صنفی معلمین حد اکثراتحادیه معلمین رافعالیت سعی کرده تا یقین 

 زمینه وامکان افشاگری باین ترتیبنگهداشته وبدورپرداخت به مسایل سیاسی ازمتمرکزکرده وآن را

وحامیان امپریالیست وسوسیال امپریالیست آن وافشای اعمال  دولت(سیاسی علیه طبقات حاکم ارتجاعی)

لت ضدانقالبی جریان وافشای ماهیت وخص واستثماربیرحمانه آنهاعلیه خلق افغانستانانواع ستم 
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 زجانبا «المسلمین اخوان»اعی مذهبی وجریان ارتج« حزب دموکراتیک خلق افغاانستان»رویزیونیستی

معلمین منسوب به جریان محدود سازد.  را جنبش دموکراتیک نوین ودیگرافراد مترقی دراتحادیه 

« فیخواستهای صن»استه یا نه خواسته  دنباله روخو  با این " سبک کار" شان نوین درهرات دموکراتیک

 شیوه »این تأئید ضمن  داکترفیض. تقلیل دادندبه حد اقل  اتحادیه  ومؤثریت شان را درآن معلمین شده

حمالت خصمانه  وادامه مطلب ؛ دراتحادیه معلمان هرات جریان دموکراتیک نوینفعالین « کار

ا ر جمله رفیق اکرم یاری وداکترصادق یارییه رهبری سازمان جوانان مترقی ازعلاش  واپورتونیستی

 " رهبری" خاین بدون برخورد همه جانبه انقالبی به اتحادیه- :»می کندخالصه  چنینبقول خودش 

لنی وعبکاردرشهر بدترازپیشبسوی آن رفت وهم افراد جریان را وافشای دسیسه دولت با تمام نیرو

ی اشتراک دراتحادیه که براساس مش  -گری فراخواند وبدین ترتیب به آرایش فریبنده اتحادیه پرداخت.

سیاسی ضدانقالبی وبا شیوه های بروکراتیک وفرصت طلبانه ناشی ازآن مشی صورت -ایدئولوژیک

 " رهبری" با بینش -باشد. گرفت، نمی توانست مهدوف به نزدیک شدن با خلق وبسیج روشنفکران

ری ویا انجمنهای متعلمین، قبل وسبک کارضد پرولتری دراتحادیه محصالن واستادان، اتحادیه کارگ

سعیش برآن بود که سازمانهای مذکور مارک ونشان شعله جاوید را برجبین داشته باشند. ازهرچیز

م" ورهبران خایننش  -ج -یه ها فرصت وزمینه دیگری بود برای " سمشتاقانه دراتحاداشتراک 

زروحیه انقالبی به دولت، شناختاندن رفقای سرشارادرمعروف کردن خودشان، منحرف ساختن وکامالً 

ناصری با عکارازتضعیف ودرهم شکستن جنبش خلق. واین بطورکلی همداستان شدن با دولت درو

 . «شگفتی ندارد کمونیستی جایی ایدئولوژی ضد

ن مترقی وجریان ش درصفحات فوق درباره شرکت سازمان جوانابخشهای قبلی ودرهمین بخدر

چنین اتهامات ناروا  ماا ه استادان پوهنتون تذکاردادم ؛اتحادیه محصالن واتحادیدموکراتیک نوین در

ری رهبو ا( -ل -انقالبی پرولتری) م جوانان مترقی منحیث یک سازمان سازمان لیهپوچ وبی بنیاد عو

« ی سه جهان»رویزیونیستهای این فقط وفقط از ترصادق یاریکیاری وفقید داآن ازجمله فقید اکرم 

تحت وسازمان  فیضخاصتاً داکتر ،سوسیال امپریالیسم چین وتسلیم شده به امپریالیسم وخادم وضدانقالبی

اخته س« سازمان رهائی افغانستان»  جناح انشعابی آنو« گروه انقالبی خلقهای افغانستان» رهبری اش

-ل-ی)میستبش کمونویارانش علیه جن داکترفیض درحالیکه حمالت اپورتونیستی وخصمانه ای. است

ویاران  اپذیربودهانکارنطی چهاردهه اخیرمبارزات آزادی خواهانه خلق افغانستان به آنها  خیانتوم(

 ریاشغال نظامی وتسلط استعماوتأئید اری "بن"نس استعمباشرکت درکنفراسال اخیر طی هفدهخاصتاً او

دولت دست نشانده شرکت کرده وبا تشکیل حزب رسمی ردبرافغانستان ، امپریالیستهای امریکائی وناتو

ه حیات بودولت مزدورت امپریالیستهای امریکائی و ناتودرسایه حمای «نحزب همبستگی افغانستا» بنام 

 ض ویارانشازجمله داکترفی منحطوضدانقالبی  پورتونیستاین عناصرا ننگین شان ادامه می دهند.

دردرون " س ج م" و" ج د ن" جای گرفته بودند وتا زمانیکه فقید اکرم یاری بنیان گذارسازمان جوانان 

صولی دررأس جناح اکه  اندیشه مائوتسه دون  -لنینیسم -مارکسیسم -سیاسی-مترقی با خط ایدئولوژیک

 رقیومت روشنفکرانقالبیوانقالبی" س ج م" قرارداشت وهمچنین موجودیت فشارپوتانسیل توده های 

ان ت خصمانه شنکردند که حمال جرئت درجنبش انقالبی تحت رهبری " س ج م"؛ داکترفیض ویارانش

" س ج مریضی اکرم یاری وغیبت اوازرهبری . ولی باجناح انقالبی آن انجام دهندرا علیه " س ج م" و

ی وسطح نازل آگاهی تئوریک  انقالب با سوء استفاده ازاحساساتم"؛ این اپورتونیستهای ضدانقالبی 

حمالت  روشنفکران شامل در" س ج م" و"ج د ن"، خاینانهاز بزرگی بخشازعلم انقالب پرولتری 

ا( مسلط برسازمان جوانان مترقی ورهبری انقالبی اش  -ل -اش را علیه خط انقالبی) ماپورتونیستی 

ری پرولتری  واتهام زنی وتوطئه گ علم انقالب ستفاده ازتئوریهایء اسوو آغازکرده وبالفاظی وتردستی،

 اللبه انح را تحت رهبری اش ، اولین سازمان انقالبی پرولتری افغانستان وجنبش انقالبی توده ای
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ومبارزات آزادی خواهانه  پرولتری جنبش انقالبیبه  بزرگ خیانتن صورت وفروپاشی کشانده وبای

سازمان »و« ستانسازمان رهائی افغان» رویزیونیستهای اوازجملهنستان مرتکب گردید. ویاران خلق افغا

م(  -ل -یه جنبش کمونیستی) مدرهمدستی با امپریالیسم وارتجاع به خصومت شان عل «بی افغانستانانقال

  ادامه می دهند.کشور

 2018اکتوبر 14

 ) پوالد( 

 

 


