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

 است« سازمان رهائی افغانستان» و« خلقهای افغانستان

 «با طرد اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم» مکثی برسند

 )بخش دوازدهم(

:" درمسئلۀ شرکت دراتحادیه یا این سند اپورتونیستی چنین می خوانیم(14درصفحه ) 

پارلمان، برای کمونیستها موضوع استفاده ازرفرم ومنفذ قانونی مطرح بوده وفالن وبهمان 

"پایه ای مادی" آنها برای شان معیارشرکت نمی تواند محسوب گردد. لنین زمانیکه 

 ازشرکت یا تحریم دوما حرف میزد، بهیچوجه به آن گونه معیارها توجه نداشت. 

رهبران" درتوجیه شرکت دراتحادیه، استدالل دیگری دارند مبنی براینکه اتحادیه  "

محصالن مترقی است، زیرادموکراتیک، ملی وتوده ایست! البته همچنان که آنها چون 

ببعد میدانند، این سه  4411رویزیونیستها اتحادیه رامحصول مبارزات روشنفکران ازسال 

 ده خود با رئیس پوهنتون پیرامون مواد اساسنامه می شمارند.کلمه رانیزنتیجه چنه زدن نماین

 

ایجاد اتحادیه براساس خواست دولت، توسط ابالغیه ای پوهنتون درآن اوضاع خاص که 

قبالً ذکرش رفت، مبتنی بود. رفرمی بود ازباال وبمنظوری معین. چگونه باید به رفرم 

رای ره بازرفرم مانند اتحادیه وقوانین وغی استفاده انقالبیبرخورد کرد؟ ما معتقدیم که 

که  هم فراموش نمی کنیمبطریق اولی ضروری است. ولی اینراومارکسیست لنینیستها مجاز

پیش شرط حتمی استفاده ازرفرم ، افشای مقاصد ونتایج آن است تا خلق با آگاهی کامل 

ی پرولتری شناخته وهوشیارانه استفاده ای انقالبی ازرفرم وبکاربرد آن را درخدمت مش

 ...".وبگمراهی وتصورات واهی دچارنگردد

درمسئله شرکت دراتحادیه ترقی"رهبری"سازمان جوانان م مدعی است که: داکترفیضدراین پراگراف 

ها  باین عبارت که گویالنین درباره فعالیت دراین مجمع لنین نظرداشته است.نظر رلمان برخالفیاپا

لنین برای شرکت در" دوما") برخالف این ادعا . درحالیکهه استدرنظرنداشتهیچگونه معیاری را 

پارلمان روسیه( مسایلی را درنظرداشت؛ ازجمله وجود امکان تبلیغات سیاسی درخارج وداخل دوما، 

انقالبی برضد" کادتها" درداخل دوما وآگاهی دادن به آن بخش ازکارگران  انتیک نزدیک شدن با دهقانکتا

رهبری سازمان جوانان مترقی نیزدرآن شرایط . سط منشویکهای اپورتونیست اغواشده بودندای که تو

اده استف بارزه سیاسیکه می شد ازآنها درجهت پیشبردامرم اتحادیه محصالن رادرنظرداشتجنبه های از

 شعلهکاندیدهای جریان دموکراتیک نوین)اتحادیه محصالن را ود نیمی ازنمایندگان شورای کرد. حد
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حزب دموکراتیک عوام"وافرادمستقل درآن "از یهایه نمایندهمچنین وید( تشکیل می دادند.جا

پارلمان واتحادیه  بقاتیطساختار بین  م"درباره تفاوت  .ج رهبری"سموقف ونظرو.حضورداشتند

 بود. درست یاقدام پارلمان ازجانب رهبری"س ج م" وتحریم مشخص بوده محصالن

ه محصالن نه نتیجه مطالبه که اتحادیطوری وانمودمی سازد به غلط.«انقالبی...گروه »همچنین  رهبری

 مه رفورم درحالیکه«.رفرمی بودازباالوبه منظوری معین» که)دانشگاه(محصلین پوهنتون وخواست

به آن تن درمی دهد. دولت بعنوان نماینده طبقات حاکم  طبقاتی است کهرزه محصول جانبی مبا

وده های خلق وتنکرده  توقف به رفورم هیچگاه اشانقالبی مبارزه انقالبی درمسیرپرولتاریای اما

 د.می ساز )دولت( وخواست اساسی واهداف توده های خلق آگاهحاکم ارتجاعی طبقاتومنظورراازهدف 

تشکیل . اغوای توده های خلق می باشد های چند انجام رفورمقات ارتجاعی حاکم ازطبمنظور اگرچه 

 ()دولتتوسط ریاست پوهنتونکه بود پوهنتون محصالن صنفی یکی ازخواستهای دراساس اتحادیه

 پذیرفته شده وبرنامه واساسنامه ای آن توسط شورای رهبری اتحادیه محصالن ترتیب وتدوین گردید.

استفاده سیاسی  جهت تبلیغاتدر ورهبری جریان دموکراتیک نوین ازتریبون اتحادیه محصلین

ه های سیاسی مختلفی ک وسازمانها وجریان ناهمگون بود محصلین به لحاظ ترکیب گروهی اتحادیه.کرد

جریان  لیکن؛ درآن حضورداشتند خواستهاواهداف طبقات اجتماعی مختلف رانمایندگی میکردند

 ارزیب سهم آن های خط مشیتعیین و اتحادیه محصلین  دموکراتیک نوین درتدوین موادبرنامه واساسنامه

 داشت.

رهبری"حین سروصدای اتحادیه بازی بجای برمال ساختن نیت :"( چنین میخوانیم 14رهمین صفحه)د

باخلق(عجوالنه آن رادموکراتیک، توده ای، ملی...  دولت ازاین رفرم)انحراف جنبش انقالبی ازپیوند

 صانه کوشیدبه اتحادیه اعتبارببخشد.لخواند*. وبا شرکت ازخودبیخودانه درآن، خا

دراساسنامه اتحادیه دیده می شود. بنظر" رهبران" با آوردن چند کلمه کلمات ونظایرش بیشتراین -)*(

ازاین قبیل وشعارهایی دراساسنامه میتوان اتحادیه ای ساخت که خاصیت توده ای وانقالبی وامثال آن 

د. میده " رهبران" را هم گنجانیدن یکچنان کلمات دراساسنامه تشکیلرا دارا باشد ویکی ازافتخارات

ولی اینکه اتحادیه قادرنشد ونباید هم میشد که وظایف اساسی وحتی درجه دومش را عملی نماید برای 

 شان مهم نیست وتنها آوردن آن کلمات درشمارعظیم ترین دست آورد اتحادیه می باشد".

شرکت محصلین طرفداروهوادارجریان دموکراتیک نوین دراتحادیه صنفی محصالن  فیضداکتر

انتخابات داکترفیض درروز« مرحوم»هکمی خواند. درحالی« اتحادیه بازی»تون رابا تمسخرپوهن

شرکت جریان (عللت)علما(درباره صنف در)گیری نمایندگان اتحادیه قبل ازآغازجریان رأی

 اره هاکه درب احمدزی(نماینده پرچمی)وبانجیب هللاصحبت کردپارلمان وتحریم  دموکراتیک نوین درآن

صالن دیه  محوشرکت دراتحاازجانب رهبری"جریان دموکراتیک نوین" یپارلمانتحریم انتخابات مسئله 

این موقف رهبری جریان دموکراتیک داکترفیض ازو. به مشاجره لفظی پرداخت ،سوالهای مطرح نمود

 خواند. حتی موصوف حرفی دراین باره نگفت که ما« اتحادیه بازی» نوین دفاع کرد. ولی بعداً آن را

طبقات حاکم ارتجاعی) دولت( را می دانیم که چرا دراین شرایط اوج وگسترش مبارزات وترفند منظور

وادارجریان هوسایرروشنفکران  ومتعلمین مکاتب نوین درکشورکه محصلین پوهنتون جنبش دموکراتیک

ً مرکزدر دموکراتیک نوین  با که کنددرشهرها قراردارند ودولت بزعمش فکرمی  این مبارزه خاصتا

 "راراتیک نوین جنبش دموک اعضا وفعالین تشکیل اتحادیه محصالن می تواندصدورمجوزبرای 

ً رفتن ازمصروف فعالیت اتحادیه ای" ساخته و  نادرروستاها وپیوند با دهقان دربین توده های خلق خاصتا

س ج  رهبری " این اتهام رابه با تأئید این ترفند دولت؛داکترفیض ولی  منحرف سازد! وبیزمینقیرف
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مبارزه طبقاتی  اشکال همه»صالن را شرکت دراتحادیه مح رهبری " س ج م" کند که گویامی رد وام"

 . می دانددرکشور« وانقالبی

 ؛«وشیدکه به اتحادیه اعتبارببخشدخالصانه ک»که رهبری "س ج م" مدعی استهمچنین داکترفیض 

گان نمایند؛ خالف این ادعای داکترفیضداند. درحالیکه ادیه رااتحادیه دستوری دولت می زیرااواین اتح

ب سعی کردندتاباجلآن ، طبقاتی  ترکیبنظرداشت دربا جریان دموکراتیک نوین دراتحادیه محصالن

شند. وجهه مترقی ببخرااتحادیه  وفعالیتهای آرای محصلین مترقی وآزادی خواه برنامه واساسنامهاکثریت 

 تدویناتحادیه محصالن اذعان می کند.  دراساسنامه وبرنامه  را مواردیچنین رفیض خود داکتچنانچه 

 ،مترقی درآنعناصریک برنامه واساسنامه بورژوا دموکراتیک درچنین اتحادیه های وموجودیت وزنه 

ادعای داکترفیض  که گویا رهبری " س  ولی این ثریت دارد.جام فعالیتها وخط مشیهای آن نیزمؤدران

 »آن به  ساسنامه ای برای اتحادیه محصالناکه باتدوین چنین برنامه و ا نظرداشتج م"می خواست وی

جاعی نظام ارت زیراتحت حاکمیت یک .وتوطئه گرانه است ببخشد؛ کاذبانه «خاصیت انقالبی وتوده ای

بقاتی طدرنظرداشت ساختاروبادرآن شرایط(سم)وسوسیال امپریالی امپریالیسم وابستهفئودال کمپرادور

یزیونیستی رو گروهآنهم که نمایندگان ،ده ونیستممکن نبوچنین امری  اتحادیه محصالن

باافکارارتجاعی  بورژوازیاخوان المسلمین" ودیگرعناصری"گروه ارتجاعی اسالموپرچمیها«خلقی»

 نمایندگان جریان دموکراتیک ودموکراتیک  فعالیتهای مترقینظرات و دراتحادیه حضورداشتند وعلیه

 رنامهبسعی می کردند تا مانع ازگنجاندن نظرات ومواضع آنها دراساسنامه وکرده و با شدت مقابله نوین

 علقتازمحصلین  ،آن عالی ترین شکلچنین اتحادیه های دردر.شوندفعالیتهای آن دهی  سمتو یه داتحا

ت وحامیان امپریالیس ارتجاعی علیه نظام حاکممبارزه افشاگرانه  ومترقی انقالبی هایوسازمان اتجریان

وجذب وبسیج  درخارج وداخل اتحادیه  دربین محصلین روشنگرانه فعالیتورا به پیش برده  آن 

را انجام  دموکراتیک –وتوسعه جنبش ملی  تقویتجهت درآزادی خواه ومیهندوست دانشجویان 

انقالب دموکراتیک نوین راتوده های  های درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره نیرویدهد.

،جناح میهن پرست بورژوازی ملی خرده بورژوازیطبقه ، دهقانان فقیروبیزمینخلق)کارگران،

ً داکترفیض برونیزد.نتشکیل می ده( واقشارروشنفکران مترقی وآزادی خواه  رهبری " س ج م" خاصتا

ند که اثرگذاری  نمایندگان  جریان کرفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری این اتهام را وارد می 

یاوه  می شمارند که  " افتخارات" خودمه وبرنامه اتحادیه محصالن را ازدموکراتیک نوین  دراساسنا

موقتی بارزاتی کوچک وچنین دست آورد م زیرا کمونیستهای انقالبی هرگزباگوئی ابلهانه بیش نیست. 

سرنگونی و پیروزی مبارزه انقالبی پرولتاریا وسایرزحمتکشانبافقط نمی شوند. ودچارمباهات 

 یالیسمیل نظام سوسیالیستی وساختمان سوسکدژارتجاع وامپریالیسم وبرقراری دیکتاتوری پرولتاریا وتش

 شد. با فتخارآفرینا کمونیستهای انقالبیبرای می تواند  ورفتن به جامعه بدون طبقه) کمونیسم(

:"...بعد ازآنکه "رهبران" ازآن طبقاتی  که ( چنین می نویسد14رهبری "گروه انقالبی..." درصفحه )

درشمارخلق می آیند سخن می گویند، پارافراترنهاده با بزرگواری وظیفه اتحاد آنهارا دربرابرخود 

روه ها وافراد، بطورخالصه زیرستم فئودالیسم وامپریالیسم، توده قرارمی دهند." تمام طبقات، قشرها، گ

های خلق افغانستان راتشکیل می دهند که باید با هوشمندی وسعی وبردباری تمام آنان را متحد ساخت 

ص میپردازند که خاصۀ وبسمت درستی هدایت نمود".اینجا رهبری بکلی گوئی واظهارنظرنا مشخ

 ."اپورتونیستهاست

 سازمان جوانان مترقی " باید بگونه صریح طبقات واقشارزیرستم  فئودالیسم وامپریالیسماگرچه رهبری" 

گروه انقالبی..." آماده  "نه برای اتهام زنی اپورتونیستهایرا مشخص می ساخت تا زمی درافغانستان 

یالیستهای امریکا " دردوره جنگ آزادیبخش، امپرمی گوید: درمورد مشابه چنین مائوتسه دوننمی شد.
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بورژوازی بورکراتیک، طبقه مالکان ارضی ومرتجعین گومیندان که نمایندگان این طبقات  -وعمال شان

دشمنان خلق بشمارمی رفتند، حال آنکه خلق عبارت بود ازکلیه طبقات، قشرها وگروه های  -بودند

 اثرمائوتسه دون(. -سفیچهاررساله فل 87اجتماعی که علیه این دشمنان مبارزه می کردند) صفحه 

:" هرفردی که درجنگ مقاومت شرکت کندجزء خلق ویارانش توجه کنید داکترفیضنظر این به

طبقات فئودال وتاجران «مرحوم فیض»بنابراین نظر (".76بشمارمیرود)نشریه مشعل رهائی صفحه

کمپرادورواحزاب ارتجاعی اسالمی نمایندگان فئودالیزم وکمپرادوریزم ونوکران امپریالیستهای امریکائی 

ق جزء خل ودولتهای ارتجاعی پاکستان وایران وعربستان سعودی دولت ضدانقالبی چینوواروپائی 

 «.بشمارمی روند!

:" رهبری سازمان جوانان مترقی ادعا می کندچنین ( 14درصفحه)« گروه انقالبی...»رهبری 

بکاراتحادیه ای روشنفکران وصریحاً نقش دورانسازدهقانان وکارگران را به آنان) روشنفکران( قایل 

 شده، بینش ضدانقالبی خودرادربرابرتوده های خلق می نمایاند".

ارگران ودهقانان کم بها را متهم می سازد که درمبارزه انقالبی به نقش ک ری" س ج م" رهبیض داکترف

ن است. وبهمی آنهارا به " روشنفکران"  قایل شده وبکاراتحادیه ای روشنفکران پربها دادهداده ونقش 

ه . درحالیکمی خواند« بینش ضدانقالبی»را دارای   خاصتاً رفیق اکرم یاری" س ج م"استناد رهبری

یک دموکرات ا( دید روشنی ازانقالب -ل -سازمان جوانان مترقی منحیث یک تشکل انقالبی پرولتری) م

س ج م" درطول حیات اینکه " عمده دراین پروسه انقالب را بخوبی می شناخت. نوین داشته ونیروی

ک نوین( مبارزه انقالبی ومترقی جریان دموکراتییق سازمان توده ای تحت رهبری اش)سیاسی اش ازطر

یال وسلطه امپریالیسم وسوس رهبری خاندان "آل یحیی"بمبارزه افشاگرانه علیه نظام فئودال کمپرادوری ،

سیاسی علیه رویزیونیسم" مدرن") خروشچفی( که حاملین -ومبارزه ایدئولوژیک «شوروی» امپریالیسم

 بودند ومبارزه« گروه کار» پرچمی و« خلقی»اصلی آن باندهای  وطن فروش وخاین وجنایتکار

روشنگرانه دربین کتله های  ومبارزه ن المسلمین"اخوا "سیاسی علیه گروه ارتجاعی-ایدئولوژیک

درشهرهامتمرکزساخته وبه سازماندهی مبارزه  واه وتوده های خلق روشنفکران مترقی وآزادی خ

سته ه درجهت تشکیلوآگاه سازی وبسیج آنها  دردهات ودربین دهقانان فقیروبیزمین وکارگران زراعتی

هبری ر درحالیکه.نکرد؛ دچاراشتباه بزرگی گردیدتدارک جنگ انقالبی خلق توجه جدی های چریکی و

وآن  مبارزه  که باید به آن می پرداخت دیگری داشتای  قبل ازاین وظیفه عمده  اصوالً  " س م ج"

تش تشکیل ارم( وبعد  -ل -ونیست انقالبی) محزب کمایجاد عمده ترین سالح انقالب، آماده ساختن  جهت

 رقیومت وتشکیل جبهه متحد ملی ازکارگران ودهقانان ودیگرنیروهای انقالبی وتدارک جنگ خلق قخل

قبل ازانجام این وظایف مهم بود.با آنهم درکشور وسوسیال امپریالیسم ضدفئودالیزم وضدامپریالیزم

 ونیستیاپورتخطوط   ا باید سازمان را ازوجودسازمان جوانان مترقی ابتددرجناح انقالبی وحیاتی، 

را نمایندگی می کرد وداکترهادی محمودی جناح  جناح اکونومیستی داکترفیض تزکیه می نمود.

 وخط"(" مبارزه بین د)ایدئولوژیک سیاسی باید با مبارزه  . این هردوجناح اپورتونیستیسنتریستی را

با آماده می شد.طرد می شدند تا زمینه برای تشکیل حزب کمونیست انقالبی جوانان مترقی  سازمان از

جریان دموکراتیک نوین"درهمان و"برای " سازمان جوانان مترقی" روستاهاوجودآنهم مبارزه در

اگرچه که به آن نپرداخت وانتقاد جدی متوجه آنست.  بودعمرکوتاه آن ازاهمیت ویژه برخوردار

درسطح محدودی  ین راایده های انقالبی دموکراسی نوروشنفکران عضووهوادار" س ج م" و" ج د ن" 

 کاروفعالیتیعنی  ،ت جایی اصل موضوع ؛ اما این نمی توانسرسوخ دادنددردهات محل زندگی شان 

 بگیرد. کشور دردهاترا فقیروبیزمین دربین کتله های بزرگ دهقانانانقالبی سازمانیافته 
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 داکترهادی محمودی بعد ازمریضی برهبری سنتریستی داکترفیض وجناحبرهبری جناح اکونومیستی 

شدت بخشیده واین یگانه سازمان انقالبی پرولتری  " س ج م"رفیق اکرم یاری  به تضعیف وتخریب

» عد بو« گروه انقالبی... ».متالشی کردندراکشانده و" جریان دموکراتیک نوین"  اللرا به انحکشور

های پوپولیستی تعداد زیادی ازهواداران ازمنجالب اپورتونیسم راست وبا شیوه  «...سازمان رهائی

وغینش در« ا -ل -م» انقالب پرولتری داشتند بنام جریان دموکراتیک نوین راکه فهم ودرک نازلی ازعلم 

ه وازاین طریق ضربه سهمگینی به غرق کرد «سه جهانی» بعقب خود کشانده ودرپرتگاه رویزیونیزم

 ...«سازمان رهائی » رهبری .ندکشورواردکرد جنبش دموکراتیک نوین وجنبش انقالبی پرولتری

 پرچمیها وآغازجنگهای« خلقی»علیه رژیم کودتائی  افغانستان وده های خلقزمان خیزش خودبخودی تدر

 کشورتوسط وبه مستعمره کشیدن اشغال نظامیبعد و ( خورشیدی4436سال ) دراخیر چریکی علیه آن

ایدئولوژی وسیاست  با الهام از، (4431جدی سال)  7بتاریخ « شوروی» سوسیال امپریالیسم  ارتش

" جمهوری اسالمی" تشکیل وبرای  " با احزاب ارتجاعی اسالمی اتحاد کردهی" سه جهانمرویزیونیس

جات، نبهه ملی ... ما فقط براتحادبین ج":ابرازنظرمی نمایدداکترفیض دراین باره چنین .کرد مبارزه

اول این اتحاد سه گانه را شادباش ظرداریم. ما ازحرکت انقالب اسالمی ومحاذ ملی افغانستان بیشترن

گفتیم وتوسعه واستحکام آن را آرزونمودیم. ما برآنیم که اتحاد سه گانه با اتکای صادقانه وبیهراس 

ود ، می تواند بنوبه ای خی سیاسی واقعاً ضدروسینیروهادموکراسی درزمینه مناسبات باسایربرموازین 

وطن نشریه مبارزین مجاهد )اه یکپارچگی مجاهدین وملت برداردگامهای وسیتعروارزنده تری درر

باره رژیم اسالمی وخمینی در« سه جهانی»نظررویزیونیستهای ."(3و1ات صفح افغانستان

مستقل وملی ایران سازمان رهائی افغانستان ازاسالم مبارزدفاع نموده وازدولت اسالمی "درایران:

. ونیزچنین ("مشعل رهائیدفاع وپشتیبانی می نماید) برهبری امام خمینی دربرابردوابرقدرت

جاد بوده ، طرفدارایانقالبی وملی کشورسازمان رهائی افغانستان یکی ازسازمانهای :"ابرازنظرمی کنند

سرطان  فغانستاناهد انشریه مبارزین مجی می باشد)جمهوری اسالمی مبتنی برعدالت اجتماع

راوا" توانسته تعداد قابل توجهی زنان مبارزآزادی خواه -ونیز" جمعیت انقالبی زنان افغانستان".(4471

پیروان همچنین  ". (4471کشوررازیرشعاربزرگ اسالم بسیج ورهبری نماید)ابالغیه"راوا"حمل 

باتأئید تهاجم نظامی  میالدی( 4114درسال ) ، «جهانیسه » به ادامه منجالب رویزیونیسمداکترفیض

ستعماری انس ادرکنفرامپریالیستهای امریکائی وناتوبه افغانستان وکشتارخلق مظلوم وویرانی کشور

سهم  درکابلوامپریالیسم اربن " آلمان شرکت کرده ودردولت دست نشانده استعمامپریالیستی درشهر"

پریالیسم دولت سوسیال ام وپشتیبانی مایتکه ازح« سازمان رهائی افغانستان »رویزیونیستهای. ندگرفت

سال  47طی کائی واروپائی ودولت دست نشانده برخورداراند،وامپریالیستهای امریچین 

 رجهتد«سازمان انقالبی افغانستان» وجناح منشعب آن "راوا -حزب همبستگی افغانستان "اخیرزیرنام

 .می کنندفعالیت شان وضدمردمی  استراتیژی واهداف ضدانقالبی  تحقق

 ":"... ببینیم ایدئولوژیچنین می خوانیم اپورتونیستی این سند (11واول صفحه ) ( 14صفحه )اخیردر

توده ها وتحقیروسرزنش آنان با چه وضاحتی دراین جمالت رهبری" مبنی برجدائی وناامیدی از

وتابه  رسوخ داده شده پیداست:" درسلول های مغزمردم ما سالها اندیشه فاسد کنندۀ فئودالی وامپریالیستی

استخوان آنهارا سیاه ساخته است، توده های کارگر، دهقان وخرده بورژوازی هرکدام بدرجات گوناگون 

زیرنفوذ این اندیشه ها قرارگرفته اند، روشنفکران که تا حدود معینی با کتاب ومدرسه آشنائی یافته 

ش فکری دیگری درمخیله شان رسوب گرای درمجموع بجزاندیشه بخود ومهیاساختن زندگی بهترشخصی

 .نکرده است")نکاتی چند...(
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 است. ، ایدئولوژی وفرهنگ مسلط ، ایدئولوژی وفرهنگ طبقات ارتجاعی حاکمدرجوامع طبقاتی

خرده درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمره ومستعمره توده های خلق اعم ازکارگران، دهقانان و

است.  جهان بینی طبقاتیقراردارند.وامپریالیسم طبقات حاکم  وفرهنگ بورژوازی تحت تأثیرجهان بینی

بینی طبقه  با جهان فقیروبیزمین وجهان بینی دهقانجهان بینی طبقه کارگربا جهان بینی طبقه سرمایه دار

ازبنیاد متضاداست.جهان بینی طبقه کارگردرعالی ترین شکل، به صورت علمی، همان آموزش   فئودال

 حاکمیت قازطریجاعی وامپریالیسم ایدئولوژی وفرهنگ طبقات ارتاست.مائوئیسم  -نینیسمل -مارکسیسم

 هستی اجتماعیآنجاییکه"از .می شود تحمیلبرطبقات خلق وتزویرگری غواابا گرانه وستم  وسلطه

وده ت  نمی توانند سرشت وخصلت طبقاتی طبقات ارتجاعی حاکملذا"؛ را تعیین می کندآنهاشعورانسانها

این و دارد وجودی زیرا بین طبقات خلق وطبقات ارتجاعی تضاد آشتی ناپذیر .ردهندیخلق را تغیهای 

مختلف خودرادرجامعه عیان ساخته ومبارزه توده های خلق علیه طبقات ارتجاعی به  لتضاد باشکا

ورفیق داکترصادق یاری حتماً به این  . ورفیق اکرم یاریاشکال وشدتهای مختلف همواره ادامه دارد

ترصادق اکرم یاری وداکمبنی براینکه  « انقالبی... گروه» ادعای رویزیونیستهای و .ندآگاهی داشت مسئله

 .یک اتهام بیش نیست چنین نظری نسبت به روشنفکران داشته اند؛ ،یاری  بدون تفکیک

" نقش به روشنفکران پربها داده و متهم می سازد که  را رهبری " س ج م" یکطرففیض ازداکتر

را متهم می سازد  " وازجانب دیگرآناست روشنفکران قایل شده  کارگران ودهقانان را بهدوران ساز

روشنفکران بجزاندیشه بخودومهیاساختن زندگی بهترشخصی درباره روشنفکران چنین میگویند:" که

ثبت ومؤثرروشنفکران انقالبی ومترقی درجنبش دموکراتیک . درحالیکه نقش مگرایش دیگری ندارند"!

 ریچگونه ممکن است که رهبشیدی وبعدازآن غیرقابل انکاراست.دردهه چهل خور نوین)شعله جاوید(

همه   هواقعی نسبت بچنین نظرنادرست وغیر صادق یاریخاصتا رفیق اکرم یاری ورفیق داکتر"س ج م"

ارای تعلق طبقات خلق دروشنفکران  البته بخشی ازروشنفکران  ازجمله  .روشنفکران جامعه داشته اند

اینکه بعدازانحالل" س ج م" گرایش قوی"اندیشه بخودومهیاساختن زندگی شخصی بهترهستند".

 کردوبعدتعدادزیادی ازوفروپاشی"جریان دموکراتیک نوین"آن جنبش بزرگ توده ای فروکش 

اسی انقالبی آنهاتوسط مشتی اپورتونیست ورویزیونیست روشنفکران به علت سطح نازل آگاهی سی

اغوا شده ودرپرتگاه « سازمان رهائی...»و« گروه انقالبی...»چون رهبری  شیادوعوام فریب

هان ج مسئله روشنفکران درتمام کشورهای.دیگری استیسم وتسلیم طلبی کشانده شدند، بحث رویزیون

 اتیخصلت طبقاز شناختوحساس بوده  و یکی ازمسایل مهم کشورهای تحت سلطه امپریالیسمدرخاصتاً 

 مترقیانقالبی و سیاسیدرجنبشهای روشنفکران متناقض  نقشووقشری، طرزتفکر وخصایص

 د.قرارمی گیرنفرهنگ بورژوازی تحت تأثیرازطریق تحصیل  روشنفکران حایزاهمیت است.

تی امپریالیس ویا جامعه سرمایه داری ومستعمره جامعه نیمه فئودالی ونیمه مستعمرهکه در روشنفکری

طرف ازو نیروی کارخودرابفروشدمحصول کارویا رمعاشرابرای ام کهمجبوراست د زندگی می کن

ضاد روشنفکر با پرولتاریا هیچگونه ت "لنین می گوید:قرارمی گیرد.نیزاستثماروستم طبقات حاکم مورد

پرولتاریائی نیست وازاینجاست که تضاد معینی وشرایط کارش  وضعیت زندگی اقتصادی ندارد. ولی

معمولی که به جامعه ونیز لنین می گوید:" روشنفکر ازلحاظ روحیه وطرزتفکرناشی می شود...".

سرمایه داری متکی است ونماینده ای شاخص طبقه ای روشنفکراست. این طبقه با پرولتاریا تضاد 

طرف سرمایه ازتضاد کاروسرمایه متفاوت است. اومتحمل استثمار معینی دارد این تضاد نوعش با

 ".داروخفت خواری اجتماعی معین نیز می شود

عمدتاً منظور)دراینجاروشنفکراندارد.ه اجتماعی قشرروشنفکرخودرادرجوامع طبقاتی هرطبق

قسیم می تدسته دو به شان فکرسیاسیطرزتجهان بینی و به لحاظ تعلق طبقات خلق است(ان روشنفکر

فاع ده درک وروشنفکرانیدنزحمتکش قرارمی گیر که دردفاع ازمنافع طبقات خلق  روشنفکرانی :دنشو



7 
 

شنفکر :" رولنین روشنفکررا چنین تعریف می کند ازمنافع طبقات ارتجاعی وامپریالیسم می ایستد.

 سیاسی کل جامعهمل منافع طبقات وگروه های شنفکرخوانده می شود ؛ زیرا اوتکادرست باین جهت رو

 درجوامع طبقاتی منعکس نموده وبیان می دارد". را به آگاه ترین، قاطع ترین ودقیق ترین نحوی

 ً فکران مترقی وآزادی خواه روشنره درکشورهای نیمه فئودالی ونیمه مستعمخاصتا

ه حشیانتجاوزات ووستم واستثمارو(دولتخشن طبقات حاکم ارتجاعی )واستبدادستمگریهادربرابر

رقی وشنفکران انقالبی ومتر .خیزندبه مبارزه برمیتوده های خلق با دراتحادکرده و اعتراض امپریالیسم

می  سهم فعال وجنبشهای انقالبی پرولتری، جنبشهای آزادی بخش ملی جنبشهای بورژوادموکراتیکدر

زمانیکه این جنبشها بنابردالیلی فروش می کنند ، تعداد زیادی  تجربه نشان داده است،اما  .گیرند

ل ین مطلب نیزقاباهمچنین .شده وتعدادی هم ترک مبارزه می کنند وسرخوردگی ازروشنفکران دچاریأس

 روشنفکرانی ازتعلق طبقات دارای که  ها مثالهای هم وجود دارددرتاریخ مبارزات خلق تذکراست که

 جامعه با کسب اندیشه های انقالبی پرولتری درجهت دفاع ازمنافع طبقات خلق دربرابرطبقات ارتجاعی

 اروپا انگلسدراند.ه داده ادامواین مبارزه را تاآخرامپریالیسم به مبارزه برخاسته فئودال وکمپرادورو

تا و بورژوازی بودتعلق طبقه  روشنفکرانازپرولتری  علم انقالب درکنارمارکس ازجمله پایه گذاران

ی ازپایه گذاران جنبش انقالب رم یاریرفیق اک فقید درافغانستانآخردرسنگرانقالب جهانی باقی ماند. 

 بود. طبقه فئودال تعلقروشنفکران از (ا -ل -پرولتری) م

کران وروشنفپیروزی انقالب عمده است بی درامرنقش روشنفکران انقالمی گوید:" رفیق مائوتسه دون

حبت ص انقالبی مبلغان وسازماندهندگان توده های حلق اند". همچنین رفیق مائوتسه دون

رقی تجارب جنبشهای انقالبی ومت ضدانقالبی"مینماید.رانقالبی، روشنفکرغیرانقالبی ویاروشنفکاز"

تحقق  بوده ودرراه "نقالبیا"ممکن است روشنفکرروزی  درکشورهای مختلف جهان نشان می دهد که:

قات شده ودرصف طبومنافع طبقات خلق زحمتکش مبارزه کندوبعدمتزلزل وبی ایمان خواستهای اساسی 

مثال برجسته ای آن انواع رویزیونیستها واشکال اپورتونیستها قرارگیرد.  صف ضدانقالب ،ضدخلق

والت وسیرتحروانی اقتصادی، شیوه زندگی، ساختمان با درنظرداشت موقعیت اجتماعی ازاینرو هستند.

ا حدی ت آنزیابی ازروشنفکروشناخت واقعی ازتحلیل وارمختلف؛ سیاسی  درشرایطفکری روشنفکر

کل وشیوه قشری، شروشنفکرعمدتاً ناشی ازخصلت طبقاتی و ونااستواری تزلزل وبی ثباتی .مشکل است

درپرتوآگاهی روشنفکراست. اگر آرزوهای روشنفکرانه ویاندیشه وافکاروآمال وزندگی بورژوائی،

رآن صورت ؛ دتغییرکیفی ایجاد کندخصلت طبقاتی اش وایده ووطرزتفکر علمی وانقالبی درجهان بینی

 .مبارزه کند خلق استوارانه جهت پیروزی انقالبرا ازخود زدوده ودرتردد وتزلزل  می تواند

بقات افع طومن خواستهای اساسی قرارداشته ودرراه تحقق خلق روشنفکردرنظروعمل درصف انقالباگر

می رزمد وهمه نیروی خودراوقف وطبقات فئودال وکمپرادور وامپریالیسم خلق علیه سرمایه داری

نظام دموکراتیک نوین  وتأسیسبهره کش وستمگر مبارزه انقالبی درجهت انهدام نظام کهن ارتجاعی

یرفرهنگی انقالب کبانجام وساختمان سوسیالیسم وسوسیالیستی وبرقراری دیکتاتوری پرولتاریا ونظام 

 ومهم عمدهمعیاربی است. واین تارسیدن به جامعه بدون طبقه)کمونیسم( بالوقفه ادامه می دهد، انقال

 . شده است انقالبیبرای قضاوت درباره روشنفکر

هی نقش قابل توج ومیهندوست خاصتاًدرقرن بیستم روشنفکران مترقیافغانستان درتاریخ معاصر 

ایفا کرده اند. دردهه چهل خورشیدی باتشکیل  امپریالیستیوی ستعماروضداضدارتجاعی درجنبشهای 

وآغازفعالیتهای علنی"جریان پرولتری  منحیث اولین سازمان انقالبی"سازمان جوانان مترقی"

ش به این جنب وآزادی خواه روشنفکران مترقی مردمیکتله بزرگی از ")شعله جاوید(دموکراتیک نوین

 اهسلطنت ظاهرش ج م" نقش بسزای درمبارزه علیه نظام فئودال کمپرادوری پیوسته وتحت رهبری " س

غ وترویج درتبلیبار برای اولین وسلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم ایفاکردند. همین روشنفکران
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 درتاریخ مبارزات .مبارزه کردنددرجامعه  اندیشه های دموکراسی نوین واشاعه فرهنگ انقالبی ومترقی

ره واین دود. بشمارمی رو انقالبی ومترقی آن مرحله نوینی افغانستان این مبارزه به لحاظ ماهیتق خل

 م یاریرکرفیق ا( درتاریخ کشوراست که توسط فقید م -ل -ا وم-ل-سرآغازجنبش انقالبی پرولتری) م

دهه ل ه اوکه درنیم . این جنبش انقالبیروشن انقالبی تاکنون ادامه یافته است پایه گذاری شده وبا ماهیت

ه دتربیت سیاسی انقالبی کرسل ازروشنفکران مترقی ومردمی رایک ن چهل خورشیدی پایه گذاری شد 

 است.

 »پرچمی« خلقی»ازجمله  اپورتونیست ورویزیونیست« روشنفکران»المقابل گروه دیگری ازب

 وقت «شوروی» خاصتاً سوسیال امپریالیسم مپریالیسماطبقات ارتجاعی و دردفاع ازمنافع « سازائیها

به تبلیغ وترویج اندیشه ها وفرهنگ « افغانستان دموکراتیک خلق حزب» اغواگرانه زیرنامبرخاسته و

انان سازمان جوکشور)  واقعی بش انقالبی پرولتریخته وعلیه جنپردا درجامعه وضدمردمی ضدانقالبی

وشت وتا پوست وگبا اخیرقرن بیستمدر خلق افغانستانقرارگرفتند.مترقی وجریان دموکراتیک نوین( 

پرچمی ها « خلقی» ننگین  حکومتو« حزب»  لت ضدانقالبی وضدمردمیماهیت وخص مغزاسخوان

ه سعی ک رویزیونیست خود فروخته . این گروهحساس کردنداالیست روسی آنها رایروباداران سوسیال امپ

ق افغانستان را اغوا کند؛ اما ه های خلتود« مترقی» روشعارهای بظاها بکارگیری مقوله ها ب می کرد

 ،با جنایات وحشیانه وخیانت ووطن فروشی ( خورشیدی4436ثور" سال)6انجام کودتای ننگین "با

پرچمی، « خلقی»باندهای  .ضدمردمی خودرادرعمل آشکارساختوخصلت ضدانقالبی و سرشت

ریکائی توسط امپریالیستهای ام افغانستان کشیدنشغال نظامی وبه مستعمره بعد ازا«سفزائی»و«سازائی»

جهادی وملیشه ای  باندهای جنایتکارووطن فروش وخاینبا ( میالدی4114سال ) اکتوبر" 6" دروناتو

ه درآمده وبا تشکیل دولت دست نشاندخدمت امپریالیستهای اشغالگرامریکا وناتوه ب ودیگرهمقماشان شان

 .ادامه داده اندوتخریب کشور خلقبه جنایت وخیانت علیه درشانزده سال اخیرنیز

ا ب که روزی جریان دموکراتیک نوین راهمراهی می کرند، دیگرازرویزیونیستهای ضدانقالبی قماش 

رونیم دهه با تسلیم طلبیهای طی مدت چهاا"  -ل -"واندیشه های انقالبی" مجنبش آن نامسوء استفاده از

« خلقی»)تسلیمی"ساما" به دولت مزدور «شوروی»به سوسیال امپریالیسم تسلیمی ازجمله ننگین

) پرادوریوارتجاع فئودال کم امپریالیستهای غربیتسلیمی به و( چمیها وسوسیال امپریالیستهای روسیپر

به اشکال وشیوه های  سال اخیر(، 47شرکت دردولت دست نشانده امپریالیستهای امریکائی وناتوطی 

ری تخریبکاافغانستان  خلقآزادی خواهانه ومبارزات  م( -ل -ش انقالبی پرولتری) ممختلف علیه جنب

سازمان انقالبی »اپورتونیستی ورویزیونیستی  یازجمله این گروه هاوخیانت کرده اند.

 اخیرازطریق ویب سایتسالهای در« ساوو»وعناصری از «ادامه دهندگان -ساما»،«افغانستان

 کرده یجاسوسانقالبی  م( -ل -ممختلف جنبش کمونیستی) علیه جناحهای«آزاد -افغانستان »استخباراتی

 فحاشی می کنند.به ما درسطح فرومایه ترین عناصراوباش ولومپنو

  "اخوان المسلمین"-سازمان جوانان مسلمان»زیرنام وضدانقالبی ارتجاعی«روشنفکران»ازدیگرقماش  
ادوریزم منافع فئودالی وکمپرفاع ازدرا  که هدف اساسی آنها  دردهه چهل شمسی عرض وجودکرده

وکراتیک علیه جنبش دمدراخوخصومت  اسالمی ارتجاعیمپریالیستهای غربی تشکیل میداد. این گروه وا

( خورشیدی 4434) لدرسا قاتالنه قرارده و وفعالین این جنبش را مورد حمالت نوین بگونه آشکاراعالم

قتل ببین المللی امپریالیسم وارتجاع لدین جنایتکاراین مزدورگلب ا بدست (سخندان)رفیق سیدال 

بودندکه  "مسلمانسازمان جوانان "ازاعضای واحزاب اسالمی ارتجاعیها تنظیم اکثریت رهبرانرسید.

 »پرچمی هاوارتش اشغالگر« خلقی»م افغانستان علیه رژیم جنایتکارجنگ مقاومت مرددرشرایط 

وامکانات دولتهای ارتجاعی منطقه وقدرتهای امپریالیستی  های سیاسیوحمایت با سالح وپول« شوروی
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گروه های این تحمیل کردند.  افغانستان  اومت توده های خلقغربی خودرا دررهبری جنگ ومق

 بقتل رسانده وشنیع ترینخاصتاً دردهات کشورجنایتکارومزدورهزاران تن ازخلق مظلوم افغانستان را

ی ودیگراشخاص مترق صدها تن ازمنسوبین جریان دموکراتیک نوین .مرتکب شدند جنایات راعلیه آنها

احزاب اسالمی همین توسط  ویا درپاکستان وایرانمت مردم افغانستان جنگ مقاودرجبهات وآزادی خواه 

 بقتل رسیدند. ودیگران اسالمیوحزب وحدت  اسالمی وجمعیتگلب الدین  اسالمی ازجمله حزب

 ازجمله درکشورهای مختلف جهان« روشفکران»شهای ازقماتزلزل وانحراف وبی ایمانی  وجود با

بارزات دررهبری مومیهندوست  اما نقش روشنفکران انقالبی ومترقی؛افغانستان خاصتا درنیم قرن اخیر

 خواه  یمترقی وآزادانقالبی و اقشارمختلف روشنفکراناست.  حایزاهمیتعلیه امپریالیسم وارتجاع هاخلق

رانواع ، ستم ملی شئونیستی ودیگامپریالیستی ستم طبقاتی، ستم ملیبا تحمل  های مختلف جهاندرکشور

تسلیم ارتجاع آنهاهای حامی امپریالیستو ارتجاع فئودال کمپرادوری ازجانبواستبداد ستم

. به مبارزه ادامه داده ومی دهند شان ومیهن هانشده ودرسنگردفاع ازمنافع خلقریالیستهامزدوروامپ

ازجهات مختلف روابط وپیوندهای نزدیکی باتوده های  دیگرروشنفکران انقالبی ومترقیازجانب 

توده های خلق آنهارا منحیث پیش بخشهای ازدارند و کشورهای تحت سلطه امپریالیسم (درخاصتاً )خلق

  آهنگ مبارزات ملی وطبقاتی شان می شناسند.

چنین ابرازنظروعقیده می  وبه ادامه پراگراف قبلی (11درهمین صفحه )« گروه انقالبی....» رهبری

نقطه حرکت اصلی شناخت  دارد؟ :"آیا برخورد خائنانه وضدانقالبی ترازاین نسبت به خلق وجودنماید

 ا برعلیۀه ند. مبارزۀ طبقاتی تودهرافعالیت تولیدی آغازمیگردد. چرخ تولیدراتوده های خلق به پیش می از

صاحبان وسایل تولیدقدم دیگری است که شناخت توده هارابه سطح باالتری میبرد. توده هابا این موضع 

خوردواقعبینانه  طبقاتی خاص، دارای موضع ایدئولوژیک خاص خوداند. ازاین موضع توده هاهمواره بر

اشند، صاحب معلومات ومعیارهای ای به پدیده هادارند. زیرابانقش که درتولیدومبارزه طبقاتی  دارامی ب

صحیح اند. رفیق مائوتسه دون می گوید:"معلومات واقعی ازتجربۀ مستقیم سرچشمه میگیرد". توده 

شماروشنفکران ازظلم ی هیأت حاکمه وانقالب دارند. اگرهادرک بهتری ازتضادهای جامعه، ستمگر

میزنیدتوده هاآن ظلم واجحاف چندالیه برج عاج خویش حرف ازتم برتوده ها گاهگاهی باتفاخروس

ه اشارحالیکه شما) حاضراندانقالب کنند. دردحس کرده وبه همین لحاظ عمالً راباگوشت وپوست خو

الب ( خوش داریدفقط باکلمه انق-توضیح بین قوسین ازمن است -داکترفیض به رهبری" س ج م" می باشد

اً شما"رهبران"منحط واقع اه نیستد"بایدکسی چونتوده های مردم"تامغزاستخوان سی خودراسرگرم سازید.

ه سخت بارزکوره عملی تولیدوماین رابگویدیاقبول نماید....که  دان باشدتامغزاستخوان سیاه وتیره وج

وحقیقت هرگونه اندیشه هاست. توده ها درستی ونادرستی تئوری های طبقاتی توده ها، معیاراعتبار

بهمین جهت است که تاریخ پیوسته شاهدنبردخلقهاعلیه اندیشه  مختلف رادرپراتیک خویش می آزمایند.

الف ... برخهای فاسدکنندۀ فئودالی وامپریالیستی می باشدنه"رسوخ"دائمی آنهادر"سلول های مغز"شان.

 ..".انقالبی. عقیده"رهبری"مابه این ایمان داریم که توده ها"تامغزاستخوان"سرخ اند و

اخت را ومرحله تعقلی شن کارگرصحبت کرده حسی شناختازتنها کیمکانیوه دراینجابه شی داکترفیض

 توده های :وادعا میکندکهونقش تئوری انقالبی درجنبش کارگری رابی اهمیت شمرده ازنظرانداخته 

ارزه حاصل کرده ومب ت ازفعالیت تولیدی راشناخ خلق استفاده میکند( کلمهکارگراز کلمه خلق)اوبجای

 خصلتو درباره ماهیت، بدون آگاهی  تعقلین شناخت بدودرحالیکه کارگر. طبقاتی را به پیش می برد

 سیستیمارک تئوری آگاهی به بدونو وستم آنهاوچگونگی استثماراستثمارگروستمگر ی طبقاتطبقات

تئوری  کارگران "درستی ونادرستیرابه پیروزی برساند؛ مبارزه طبقاتینمیتواند  طبقات ومبارزه طبقاتی

کنند؛  تجربهمی توانند  مائوئیستی -لنینیستی -تئوری های مارکسیستیپرتودرتنهاهای مختلف را
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 ودهی حاصل نمخصلت تضادهای طبقاتی آگاهنمی تواند ازکارگربدون آگاهی به علم انقالب پرولتری 

 ند.قدام به انقالب کانمیتواندحزب کمونیست انقالبی()ستادانقالبی بدون آگاهی انقالبی وموجودیتو

وآگاهی  م( نمیتواندسرخ وانقالبی باشد. -ل -مپرولتری)انقالب کارگربدون مسلح شدن به علم 

لیسم وانقالبی به طبقه کارگرانتقال می یابد. وبا پیوند سوسیااه عنصرآگتی وکمونیستی توسط سوسیالیس

 ل کرده کامت علمی به جنبش طبقه کارگراست که مادیت یافته وجنبش طبقه کارگربیک جنبش انقالبی

م سسرمایه داری وامپریالیدژ به توده های خلق زحمتکش می تواندومتحد ساختن سایر وبا این سالح

 نوین نظام سرمایه داری وامپریالیسم ورش برده وبا انهدام نظام کهنودیگرنظامهای استثمارگروستمگری

 را برقرارسازد. سوسیالیستی ودیکتاتوری پرولتاریا

آگاهی سوسیال دموکراتیک درکارگران اصوالً نمی توانست وجودداشته باشد. رفیق لنین می گوید:" 

این آگاهی را فقط ازخارج ممکن بود وارد کرد. تاریخ تمام کشورها گواهی می دهد که طبقه ای کارگربا 

یل کقوای خود منحصراً می تواند آگاهی تردیونیونیستی حاصل نماید یعنی اعتقاد حاصل کند که باید تش

صدورقوانینی بنماید که برای کارگران  بهضدکارفرمایان مبارزه کند ودولت را مجبورده بدهد، براتحا

می گوید:" معرفت سوسیالیستی چیزیست که ازخارج داخل مبارزه   لنینهمچنین ".الزم است وغیره

طبقاتی پرولتاریا شده نه یک چیزخودبخودی که ازاین مبارزه ناشی شده باشد... وظیفه سوسیال 

دموکراسی عبارت ازاین است که معرفت نسبت به موقعیت پرولتاریا ومعرفت نسبت به وظایف وی را 

 درذهن پرولتاریا وارد سازد".

:" توده ها با موضع طبقاتی خاص، دارای موضع می نویسد بدون هیچگونه توضیحی فیضداکتر

 .د اند"ایدئولوژیک خاص خو

ودی بخ جریان نهضت خود درهمانمستقلی که خودتوده های کارگر لنین می گوید:" ازایدئولوژیرفیق 

فقط این طورمی تواند طرح بودجودآورده باشند نمی تواند حرفی درمیان باشد. دراین صورت قضیه 

شود: یا ایدئولوژی بورژوازی یا ایدئولوژی سوسیالیستی. دراینجا حد وسطی وجود ندارد....هرگونه 

کاهش ازاهمیت ایدئولوژی سوسیالیستی وهرگونه دوری ازآن بخودی خود بمعنی تقویت ایدئولوژی 

 ."بورژوازی است

 شناخت هببگونه خود بخودی  ردر" کوره عملی تولید"یده دارند که طبقه کارگعقداکترفیض وپیروان او 

ه بتها مانند سایراکونومیساینها" تامغزاستخوان سرخ وانقالبی است".قالب می کند وهمه چیزدستیافته وان

را" همان شناخت حسی واهمیتی قایل نبوده او شناخت تعقلی طبقه کارگر،آگاهی انقالبی

با  یسیاسوجود حزب آگاهی انقالبی و د". درحالیکه بدونندانمعیاراعتبارحقیقت هرگونه اندیشه ها می 

 اقی میماندبدراسارت ایدئولوژی بورژوازی  طبقه کارگر ؛مائوئیستی -لنینیستی -بی مارکسیستیخط انقال

ً و  طبقاتودیگرسرمایه داری وامپریالیسم  ت وخصلت نظامماهیاز بدون شناخت علمیثانیا

 د:"مائوتسه دون میگوی رفیق.میسرنیست برای آن مبارزه طبقاتیامکان پیروزی وستمگراستثمارگر

ای جهان عینی برای توضیح جهان فلسفه مارکسیستی برآنست که مهمترین مسئله درک قانونمندیه

 ."شناخت این قانونمندیهای عینی برای تغییرفعال جهان استاستفاده از نیست، بلکه

قات طبقات استثمارگروستمگروطب روابط ومناسبات بینشناخت طبقه کارگرازروابط ومناسبات تولیدی،

درپراتیک  ستی(مائوئی -لنینیستی -) مارکسیستیبهره ده وستمکش تنها ازطریق بکاربست تئوری انقالبی

ولتری آگاهی به علم انقالب پر این شناخت راازطریقعبارت دیگرطبقه کارگراست. بمیسر مبارزه طبقاتی

پراتیک، فعالیت مادی وتولیدی انسان. درجریان ت عبارت است ازساس جریان شناخحاصل میکند. ا

شناخت ن ایوبه کمک دانش انقالبی این فعالیت است که انسان اشیاء وپدیده ها وقوانین آنهارا می شناسد. 

اس براسل امکان شناخت تکیه می کند، می شود. مارکسیسم براصوعمیق ترامنه تروپردهرچه ژرفتر
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ازدیدگاه مارکسیسم تئوری دارای اهمیت  است واهمیت آن دراین تزلنینی   ت.تجربه ودانش معتقداس

 بدون تئوری انقالبی هیچ جنبش انقالبی نمی تواند وجودداشته باشد". :"کامالً بیان یافته است

نده براساس پراتیک تغییرده دیالکتیکی شناخت -تریالیستیحرکت ما میگوید:" رفیق مائوتسه دون

دوره تخریب ماشین آالت ومبارزه خود  -پرولتاریا درآغازدوره پراتیک خودت پدید می آید. واقعی

ازنظرمعرفت برجامعه سرمایه داری هنوزدرمرحله شناخت حسی قرارداشت. وفقط جوانب  -بخودی

جداگانه روابط خارجی پدیده های گوناگون سرمایه داری رامی شناخت. پرولتاریا درآن زمان هنوز 

ح یک " طبقه درخود" بود. ولی زمانیکه پرولتاریا به دومین دوره پراتیک خود، به دوره باصطال

مبارزه اقتصادی وسیاسی آگاهانه ومتشکل رسید، براساس پراتیک، براساس تجاربی که از مبارزات 

تجارب گوناگونی که مارکس وانگلس آنهارا بطورعلمی تعمیم دادند  -طوالنی جمع آوری کرده بود

ت توانس -ن طریق تئوری مارکسیستی را بوجود آوردند وبدان وسیله پرولتاریا را آموزش دادندوازای

تاریخی  تطبقات جامعه وهمچنین رسال اری، مناسبات استثماری موجود میانماهیت جامعه سرمایه د

شناخت خلق "یک طبقه برای خود" مبدل گشت. به وفقط آنگه بود که طبقه کارگر خودرادرک نماید.

چین ازامپریالیسم نیزچنین سیری را گذرانده است. مرحله اول، مرحله شناخت سطحی وحسی بود، 

ا می کرد. تنهکلی علیه خارجیان تظاهری پین وای حه توان وغیره که بطورمانند مبارزات جنبشهای تا

ی درمرحله دوم یعنی درمرحله شناخت تعقلی بود که خلق چین به تضادهای گوناگون داخلی وخارج

امپریالیسم  پی برد وکنه مطلب را شناخت که امپریالیسم دراتحاد با بورژوازی کمپرادوروطبقه فئودال 

می  4چین توده های وسیع خلق را مورد ستم واستثمارقرارمی دهد. این شناخت تقریباً اززمان جنبش 

شود. ما مائوتسه دون توضیح می دهد: شناخت تعقلی ازشناخت حسی نا شی می شروع شد. 9191

اهمیت پراتیک اجتماعی را درپروسه شناخت درست باین جهت تأکید می کنیم که تنها پراتیک اجتماعی 

است که می تواند موجب گردد بشرشروع به معرفت یابی کند وازدنیای خارجی عینی  تجربه حسی 

 م تعمیقاینست ماتریالیسم تئوری شناخت. نکته دوم لزو -بگیرد. شناخت با تجربه آغازمی شود

ی اینست دیالکتیک تئور -شناخت، یعنی لزوم رشد مرحله حسی شناخت به مرحله تعقلی شناخت است

یعنی مرحله شناخت حسی بماند وفقط شناخت  شناخت. تصوراینکه شناخت می تواند درمرحله دانی

یسم" رتب " امپیحسی قابل اعتماد وشناخت تعقلی غیرقابل اعتماد است، بمعنای تکراراشتباهات مک

های عامی درک نمی کنند؛ آنها به تجربه پربها  پراتسین را درست همین حقیقت ...درتاریخ می باشد. 

انتها  تاند یک پروسه عینی کامل را ازآغازقادرنیستبه تئوری توجه نمی کنند وازاینرومی دهند؛ ولی 

ی تکامل به شناخت تعقلشناخت تعقلی به شناخت حسی وابسته است، شناخت حسی باید .درنظربگیرند..

 ."اینست تئوری شناخت ماتریالیسم دیالکتیک -یابد

» ، «انسازمان رهائی افغانست» و«گروه انقالبی خلقهای افغانستان»اپورتونیستهاورویزیونیستهای ولی

 .وانقالبی بیگانه هستند با این حقایق علمی آنها همسنخانودیگر «سازمان انقالبی افغانستان
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