« سازمان انقالبی افغانستان» ادامه منجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم«گروه انقالبی
خلقهای افغانستان» و« سازمان رهائی افغانستان» است
مکثی برسند« با طرد اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم»
(بخش )31
رهبری« گروه انقالبی »...دررأس آن« مرحوم » داکترفیض درصفحه ( )54این سند اپورتونیستی
چنین اراجیف گوئی می کند ":برای این بورژواهای خاین ( اشاره ای وی به فقید رفیق اکرم یاری
دررأس جناح انقالبی "سازمان جوانان مترقی" است  -توضیح بین قوسین ازمن است )-که تمام ذهن
شان را روشنفکران وتکیه روی آنها پرنموده ،خصوصیت" اندیشه بخود ومهیا ساختن زندگی
بهترشخصی" روشنفکران هیچ اهمیتی ندارد .مهم این است که در"مخیله" این روشنفکران بنظر"
رهبری" قهرمانان وگل سرسبد ها ،افکاردیگری" رسوب" نکرده است.آفرین براین همه بیشرمی وجرأت
! .آقایان پس چه چیزی ناهنجارومنفی ترازاندیشه بخودو"مهیاساختن زندگی بهترشخصی"؟ چه مشخصه
ای منفوروکثیفترازتوجه به منافع خصوصی میتواند در"مخیله" یک روشنفکر" رسوب" کند؟ برای ما
خط مرزبرجسته بین یک کمونیست انقالبی ویک ضدانقالبی ازهمین نقطه کشیده می شود .یک کمونیست
درهرلحظه بمنافع واالی خلق اندیشیده وبرمنافع خصوصی کامالً پامینهد .اما یک ضدانقالبی
وضدکمونیست با هزارویک رشته با منافع پست شخصی پیوند داشته ومنافع خلق راهیچ می
انگارد.استواری وپاک بازبودن کمونیستهای واقعی وتزلزل وتسلیم طلبی اپورتونیستها درهمین نکته
ی
نهفته است .مادرهمان اول گفتیم که" س -ج  -م "...که با ایدئولوژی خدمت به خلق نه بلکه با ایدئولوژ ِ
ضدانقالبی اندیشه بخود بمسایل برخورد می کند صاحب نظرات ومجری اعمال انحرافی وخیانت
آمیزاست .درواقع آن "گرایش فکری اندیشه بخود ومهیا ساختن زندگی بهترشخصی" بیشترازهمه در"
مخی له" های خود " رهبری" وثناگویاننش" رسوب" کرده آنهم" رسوبی" که متحجرگشته وزدودن آن
ممکن نیست."...
برخالف این الطایالت داکترفیض ویارانش؛ رفیق اکرم یاری منحیث یک کمونیست انقالبی وبنیان
گذار"سازمان جوانان مترقی"خصلت طبقاتی قشری روشنفکران رامدنظرداشته وبدون شک
منظواوروشنفکران انقالبی ومترقی بوده که درداخل " سازمان جوانان مترقی" ودرجریان دموکراتیک
نوین (شعله جاوید) فعالیت می کردند .سازمان جوانان مترقی بابرنامه واساسنامه معین وبا خط
ایدئولوژیک  -سیاسی(مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون) توسط روشنفکران انقالبی تشکیل
گردید .البته با گذشت زمان وادامه مبارزه طبقاتی وملی درسطح جامعه ومبارزه ایدئولوژیک-سیاسی
دردرون " س ج م"  ،عمدتا ً سه جناح دردرون " س ج م" مشخص شد .جناح انقالبی دررآس آن رفیق
اکرم یاری ،جناح سنتریستی دررآس آن داکترهادی محمودی وجناح اکونومیستی دررأس آن داکترفیض
بود واین خود بیانگرخصلت روشنفکران است که درمسیرپرپیچ وخم ودشواریهای مبارزه طبقاتی انقالبی
خودرا نمایان می سازد ویا هم اینکه عناصراپورتونیست با مخفی کردن چهره اصلی شان وقبول
ظاهری برنامه واساسنامه سازمان بدرون سازمانهای انقالبی پرولتری رخنه می کنند تا درفرصت
مساعد آن را مورد حمله ضدانقالبی قراردهند .سازمان جوانان مترقی جریان دموکراتیک نوین (شعله
جاوید) را رهبری می کرد.فعالین این جریان را محصلین پوهنتون(دانشگاه) متعلمین(دانش آموزان)
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مکاتب ومعلمین مکاتب واستادان پوهنتون تشکیل می دادند .اما اکثریت روشنفکرانی که درجریان
دموکراتیک نوین مبارزه می کردند آگاهی الزم از( م -ل -ا) نداشتند ویا اینکه درسطح محدودی به
اندیشه های انقالبی پرولتری( م -ل -ا) آشنائی حاصل کرده بودند .این روشنفکران درجریان یک مبارزه
بورژوا دموکراتیک ضدامپریالیستی وضدارتجاعی ومشخصا ً درپروسه انقالب دموکراتیک نوین تحت
رهبری سازمان جوانان مترقی مبارزه می کردند .این روشفکران بنابرخصلت طبقاتی خرده بورژوائی
شان وتضادی که با امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم ونظام حاکم فئودال کمپرادوری داشتند دراین مبارزه
شرکت داشتند .این طیف روشنفکران تا حدی انقالبی بوده وازمنافع طبقات خلق دفاع کرده وبی تردید
که درجهت تأمین منافع طبقاتی خود شان ،ساختن زندگی خویش نیزتالش می کردند و درپروسه این
مبارزه و پیروزی انقالب دموکراتیک نوین تأمین منافع طبقاتی وقشری شان رامی دیدند .لیکن
روشنفکرانی که به (م -ل -م)اعتقاد راسخ دارند مبارزه انقالبی راهمراه با پرولتاریا ی انقالبی تا
پیروزی انقالب دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی وایجاد دیکتاتوری پرولتاریا وساختمان
سوسیالیسم تارسیدن به جامعه بدون طبقه (کمونیسم) ادامه می دهند .تجربه پرولتاریای انقالبی درسطح
جهان نشان می دهد که برخی ازروشنفکران درجریان انقالب دچارتزلزل وتردد وحتی بی ایمانی شده
وصف انقالب را ترک می کنند ویا اینکه درصف طبقات ارتجاعی وامپریالیسم ،درصف ضدانقالب
قرارمی گیرند .دربین همه طبقات خلق پرولتاریا بنا برموقعیت اجتماعی وخصلت طبقاتی اش تنها طبقه
انقالبی است که اگربه ( م -ل  -م) دستیابد مبارزه طبقاتی انقالبی را تا هدف نهائی(تشکیل جامعه
سوسیالیستی وبرقراری دیکتاتوری پرولتاریا وساختمان سوسیالیسم برای رسیدن به جامعه بدون طبقه
(کمونیسم) ادامه می دهد .بعد ازانحالل" س ج م" وفروپاشی جریان دموکراتیک نوین آن کتله بزرگ
ازروشنفکران فعال درجریان دموکراتیک نوین به طیفهای مختلف تقسیم شدند .بخشی به ادامه مبارزه
برمبنای" م -ل -ا" وتشکیل محافل وگروها وسازمانهای انقالبی پرولتری مبادرت کردند ،بخشی ازاین
روشنفکران که آگاهی انقالبی شان برمبنای " م -ل -ا درسطح نازلی بود توسط جناحهای اپورتونیستی
درون سازمان جوانان مترقی(ازجمله جناح داکترفیض وجناح داکترهادی محمودی)اغواشده ودرمنجالب
اپورتونیسم ورویزیونیسم قرارگرفتند ،بخشی درجریان بحران وفروکش جنبش انقالبی پرولتری( م -ل-
ا) وجنبش دموکراتیک نوین دچارسردرگمی شده که علت اصلی آن را هم سطح نازل آگاهی آنها ازعلم
انقالب پرولتری دردرک ازاوضاع بوجود آمده درجنبش انقالبی پرولتری تشکیل می داد ،بخشی هم
ترک مبارزه کرده وراه سروسامان دادن زندگی را شخصی رادرپیش گرفتند .همچنین باید تذکرداد که
عده ای از"تحصیل کرده های» فرصت طلب با خصلت ومنش لومپنی نیزدرجریان دموکراتیک نوین
نیز همراه شده بودند که اکنون درسازمانهای رویزیونیستی وتسلیم طلب ازجمله« ساما -ادامه دهندگان»
و« سازمان انقالبی افغانستان» فعالیت می کنند .این عناصرخود فروخته چه آنهاییکه درکشورهای
امپریالیستی زندگی می کنند وچه آنهاییکه درافغانستان درسایه حمایت امپریالیستهای اشغالگرامریکائی
وناتوودولت دست نشانده آنها فعالیت دارند ،خاینانه وسفیهانه برضد جنبش کمونیستی (م -ل -م)
کشورتوطئه چینی کرده وعلیه فعالین جنبش کمونیستی (م -ل-م) جاسوسی وفحاشی می کنند.
همچنین دراین پراگراف مالحظه می شود که اپورتونیستهای «گروه انقالبی »....بدون هیچ گونه توضیح
وتمایزی همه روشنفکران منسوب به جریان دموکراتیک نوین را دارای خصوصیت «منفوروکثیف
اندیشه بخود وتفکرمهیاساختن زندگی بهترشخصی ومنافع خصوصی » خوانده ومورد نکوهش قرارمی
دهند .این اپورتونیستها معتقد هستند که « هیچ تفکرواندیشه دیگری در" مخیله" این روشنفکران" وجود
نداشته است .درحالیکه این روشنفکران مبارزات ضدارتجاعی وضدامپریالیستی را دردهه چهل
خورشیدی تحت رهبری سازمان جوانان مترقی( م -ل -ا) به پیش می بردند .این درست زمانی بود که
درسال(  )8691میالدی درکشورهای زیادی ازجهان ازجمله درامریکا واروپا جنبشهای ضد سرمایه
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داری -امپریالیستی ،جنبش ضد نژاد پرستی ،جنبش حقوق مدنی سیاهان درامریکا ،مبارزه برای حقوق
زنان ،جنبش ضد جنگ ،جنبش طرفداران محیط زیست وجنبشهای ضد نظامهای ارتجاعی درکشورهای
مختلف جهان به اوج رسیده بودند .درافغانستان نیزدرآن شرایط بخشی ازروشنفکران تحت تآثیرجنبشهای
انقالبی ضدامپریالیستی وضدارتجاعی درسطح جهان قرارگرفته بودند که درجریان دموکراتیک نوین
وتحت رهبری سازمان جوانان مترقی با خط ایدئولوژیک سیاسی( م -ل -ا) متشکل شدند.
رفیق مائوتسه دون می گوید ":نقش روشنفکران انقالبی درامرپیروزی انقالب عمده بوده
وروشنفکران انقالبی مبلغان وسازماندهندگان توده های خلق اند".همچنین مائوتسه دون می
گوید":روشنفکران انقالبی ،غیرانقالبی ویا ضدانقالبی هستند».تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی
وپیروزی انقالبهای سوسیالیستی ازجمله درروسیه ،چین وآلبانی وپیروزی انقالبهای دموکراتیک توده
ای درچندین کشورجهان درقرن بیستم این موضوع درمراحل مختلف مبارزات انقالبی پرولتاریا
وسایرزحمتکشان ثابت گردیده است که روشنفکران واقعا ً انقالبی ومسلح به علم انقالب پرولتری که
درسنگرانقالب قرارگرفته اند ،مبارزه انقالبی راتا پیروزی انقالب سوسیالیستی وتأسیس دیکتاتوری
پرولتاریا وساختمان سوسیالیسم ادامه داده اند .ازجانب دیگرمثالهای ازتردد وتزلزل وضعف وبی ایمانی
قماشی ازروشنفکران چه درپروسه مبارزه طبقاتی انقالبی وچه بعد ازپیروزی انقالب پرولتری نیزوجود
دارد .این سنخ ازروشنفکران درمنجالب ارتداد وانواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم قرارگرفته
ونظامهای سوسیالیستی ودیکتاتوریهای پرولتاریا ازجمله دراتحاد شوروی بعد ازمرگ رفیق استالین
درسال (  )8641میالدی ودرچین بعد ازمرگ رفیق مائوتسه دون درسال ( )8699ودرکشورهای
دیگررا سرنگون کرده اند .بهمین ترتیب ده ها حزب وسازمان کمونیستی انقالبی درکشورهای مختلف
جهان ازدرون توسط عناصراپورتونیست ورویزیونیست باپیروی ازرویزیونیستهای
"مدرن"(خروشچفی) ورویزیونیستهای « سه جهانی» مورد حمله ضدانقالبی قرارگرفته وآن ها را به
احزاب رویزیونیستی وضدانقالبی تغییرماهیت داده اند .مائوتسه دون می گوید ":تعدادی ازروشنفکران
اعضای حزب که درپروسه انقالب دموکراتیک نوین وسرنگونی فئودالیزم وبورژوازی بوروکراتیک
وقطع سلطه امپریالیسم وتشکیل دولت دموکراتیک خلق با شوروشوق مبارزه می کردند؛ لیکن با
گذاربه انقالب سوسیالیستی درسال (  )3591موافق نبودند ونظرداشتند که انقالب درهمین مرحله
دولت دموکراسی نوین متوقف شود".
باید تذکرداد که تاریخ حدود نیم قرن جنبش کمونیستی ( م -ل -م) افغانستان حاکی ازآن است که بعد
ازانحالل "س ج م" وفروپاشی جریان دموکراتیک نوین درسال(  )8141خورشیدی بخشی ازروشنفکران
منسوب به " س ج م" و جریان دموکراتیک نوین به تشکیل سازمانهای سیاسی انقالبی پرولتری مبادرت
کرده وبا تأسف که طی ( )54سال اخیرتعداد کمی ازاین روشنفکران درخط کمونیسم انقالبی( م -ل-
م) باقی مانده وتا اکنون به مبارزه انقالبی پرولتری ومبارزه ملی وطبقاتی ادامه می دهند .واین خود
بیانگرخصلت طبقاتی روشنفکران است .گروه های دیگری ازروشنفکران منسوب به جریان دموکراتیک
نوین درمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم سقوط کرده وبا تسلیمی به سوسیال امپریالیسم «شوروی» (
ازجمله " ساما" بعد ازاعدام فقید مجید کلکانی توسط رژیم جنایتکار« حزب دموکراتیک خلق افغانستان»
وارتش سوسیال امپریالیسم « شوروی») ویا تسلیمی به امپریالیستهای امریکائی وناتودرجریان هفده
سال اخیر(ازجمله «سازمان رهائی افغانستان»  «،سازمان انقالبی» و« ساما و ساما -ادامه دهندگان»)
ونیزدیگرگروههای رویزیونیستی ازجمله"سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی(ساوو)"واتحاد
مارکسیست -لنینیستهای افغانستان( امال)" ،همه این تشکلها بالنوبه ضربات سنگینی به جنبش کمونیستی
( م -ل -م) وجنبش دموکراتیک نوین کشوروارد کرده اند .همچنین صدها تن ازروشنفکران انقالبی
ومترقی منسوب به"س ج م"وجریان دموکراتیک نوین توسط رژیم رویزیونیستهای جنایتکارووطن
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فروش«خلقی» پرچمی «،سازائی» وباداران سوسیال امپریالیست آنها اعدام شدند ونیزده هاتن آنها
توسط گروه های ارتجاعی اسالمی بقتل رسیدند .که این خود ضربت دیگری بود که برجنبش کمونیستی
(م -ل -م) وجنبش دموکراتیک نوین کشوروارد آمد .درتاریخ نیم قرن اخیردرافغانستان متبارزترین
مثالهااز«روشنفکران» ضدانقالبی وخود فروخته ،گروههای «خلقی» پرچمی«،سازائی»« ،سفزائی»
 "،سازمان جوانان مسلمان(اخوان المسلمین)" ودیگرگروه های همسنخ آنها هستند ،زمانیکه توسط
سوسیال امپریالیسم« شوروی» ویا امپریالیستهای غربی بقدرت رسانده شدند اینها یکجا با باداران
خارجی شان هولناک ترین جنایات را علیه خلق افغانستان مرتکب شده اند که جنایات وخیانتهای آنها
تاکنون ادامه دارد.
داکترفیض ویارانش براساس اندیشه اپورتونیستی وضدانقالبی شان رهبری" س ج م" (رفیق اکرم یاری
ودیگرهمرزمان او) را « بورژواهای خاین وضدانقالبی ومتزلزل وتسلیم طلب واپورتونیست» می
خوانند .فقط افرادی مانند این رویزیونیستهای خاین ومنحط می توانند با چنین سفاهت وبیشرمی رهبری
جناح انقالبی سازمان جوانان مترقی رابا چنین مفاهیم وکلمات زشتی که فقط شایسته خود شان است
متصف سازند .درحالیکه خود این آقایان به جناح اپورتونیستی درون " سازمان جوانان مترقی" تعلق
داشته که با تحریراین سند اپورتونیستی بیش ازپیش ماهیت ایدئولوژیک-سیاسی ضدانقالبی شان را
برمال کردند .همچنین گذشت زمان بدفعات ثابت ساخت است که اینها طی حدود نیم قرن اخیرچگونه با
اعمال ضدانقالبی شان به جنبش انقالبی پرولتری وبه مبارزات آزادی خواهانه خلق خیانت کرده اند.
بعد ازانهدام دیکتاتوری پرولتاریا وسقوط نظام سوسیالیستی توسط باند رویزیونیست «سه جهانی»
درچین ،رهبری« سازمان رهائی افغاانستان » خودرا درآغوش این نظام ضدانقالبی انداخته وعلیه
انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی چین ورفیق مائوتسه دون یاوه گوئی کرد .بعد ازآن نیزدرمراحل مختلف
درمزدوری امپریالیستهای غربی وارتجاع حاکم قرارگرفته وطی هفده سال اخیربا برخورداری ازکمک
وحمایت همه جانبه سوسیال امپریالیسم چین درسایه حمایت امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتو ودولت
دست نشانده آنها وبا تشکیل حزب رسمی بنام " حزب همبستگی افغانستان» به فعالیت سیاسی علنی اش
ادامه می دهد .همچنین اتهام« داشتن اندیشه بخود ومهیا ساختن زندگی بهترشخصی» به اکرم یاری
شارلتان مآبی بیش نیست .درحالیکه قرارمعلوم اکرم یاری سهم میراث اراضی اش رابطوررایگان به
دهقانان بیزمین بخشیده وباندازه سهم یک دهقان برایش زمین زراعتی نگهداشته وتاروزی که توسط
رژیم جنایتکار«خلقی» پرچمیها وارتش سوسیال امپریالیسم فاشیستهای روسی اعدام شد ،یک زندگی
ساده درسطح یک دهقان داشت .هچنین داکترفیض ویارانش با کمال پرروئی خودرا « کمونیستهای
واقعی استواروپاک باز» خوانده وایدئولوژی س -ج  -م را "ایدئولوژی اندیشه بخود» می نامند .بفرض
محال اگرداکترفیض ویارانش چنین «انقالبیهای» بودند ؛ چگونه مدت پنج سال رابا چنین خطی ادامه
دادند؟؟ مارکس می گوید که  ":مرتجعین بی شرم اند" .ازآنجاییکه اپورتونیستها ورویزیونیستها به لحاظ
ماهیت ایدئولوژیک-سیاسی وخصلت طبقاتی شان مرتجع هستند؛ اینها حاضرمی شوند که با بی شرمی
تمام چنین ادعاهای بی بنیاد وپوچی را مطرح کنند.
داکترفیض مبارزات علنی وشهری جریان دموکراتیک نوین را«غیرانقالبی» می خواند .برخالف این
نظرازآنجاییکه مبارزات شهری توسط " س ج م" ودرپرتوخط ایدئولوژیک-سیاسی انقالبی" م -ل -ا"
رهبری می شد خصلت انقالبی ومترقی داشت .درشرایط آنزمان جامعه افغانستان که توده های خلق
وروشنفکران مترقی مردمی طی دهه های متوالی تحت فشاراستبداد واختناق وسرکوب سیاسی وفرهنگی
نظام سلطنت خاندان نادروابسته ومزدورامپریالیستهای غربی وسوسیال امپریالیسم« شوروی»
قرارداشتند ودردهه چهل خورشیدی روزنه ای ازفضای بازسیاسی نسبی درکشوربوجود آمد و" س ج
م" ازآن درجهت بیداری توده های خلق وروشنفکران مردمی وافشای گسترده ماهیت طبقاتی نظام حاکم
4

فئودال کمپرادوری وافشای ماهیت ایدئولوژیک -سیاسی «حزب دموکراتیک خلق» که سموم ضدانقالبی
را دراذهان روشنفکران نا آگاه تزریق می کرد ،الترناتیف انقالبی ارایه داده وازآن فضای بوجود آمده
درکشوراستفاده کرد .واینکه " س ج م" بنابراستراتیژی واهداف انقالبی اش درکشاندن این مبارزه به
روستاهای کشورعاجزمانده ودچاراشتباه گردید ،ازاهمیت ونقش مترقی مبارزات علنی وشهری" س ج
م" وجریان دموکراتیک نوین نمی کاهد.
داکترفیض درصفحه ( )59این سند چنین می نویسد  ":روشنفکران آگاه تنها زمانی می توانند به انقالبی
وکمونیست خوب بدل شوند که با جان ودل خودراباید درپروسه درد ناک نوسازی درمیان توده ها ویکی
شدن با آنها افگنند".
رهبری « گروه انقالبی »....درباره مسئله کسب آگاهی انقالبی پرولتری روشنفکران ودستیابی آنها
به جهان بینی کمونیستی وزدودن افکاروخصایل طبقاتی خود شان واثرات ایدئولوژی طبقات حاکم
ارتجاعی برافکارشان وقرارگرفتن درکارزارمبارزه طبقاتی انقالبی وآموزش دادن توده های خلق
ورهبری مبارزات آنها  ،نظرانحرافی دارد؛ زیرا اوجهت نوسازی فکری وسیاسی روشنفکران تنها
روی مسئله "رفتن روشنفکران دربین توده ها ویکی شدن با آنها" تآکید می کند .درحالیکه روشنفکران
انقالبی قبل ازرفتن دربین توده های خلق به منظورسمتدهی ورهبری مبارزات خود بخودی آنها ،باید
به نوسازی خودشان وفراگیری تئوریهای علم انقالب پرولتری( م -ل -م) بپردازند .مائوتسه دون دراین
مورد چنین می گوید ":نوسازی روشنفکران ازاین قراراست که ابتدا جهانبینی بورژوازی را
بدوربیندازند وبه جهان بینی پرولتاریائی ،کمونیستی دست یابند .درآن صورت است که می توانند توده
های خلق را آگاهی سیاسی داده ومبارزات آنهاراسمت وسوی انقالبی دهند" .روشنفکران انقالبی با
فراگیری تئوریهای علم انقالب پرولتری وشرکت درپراتیک مبارزه طبقاتی انقالبی وکسب تجارب
پراتیکی آبدیده می شوند .زیرا روشنفکران بدون آگاهی انقالبی کمونیستی نمی توانند آموزگارخوبی
برای توده های خلق شده ومبارزات طبقاتی وملی آنهارادرست رهبری کنند .بقول رفیق لنین "بدون
تئوری انقالبی جنبش انقالبی نمی تواند وجود داشته باشد" .توده های خلق ازجمله کارگران ودهقانان
فقیروبیزمین وسایرزحمتکشان استثماروانواع ستم ومظالم واجحافات طبقات حاکم ارتجاعی(دولت)
وامپریالیسم را به شدت حس می کنند؛ لیکن عامل ویا عوامل اصلی این همه ستم واجحافی که برآنها
اعمال می شودرا بدرستی درک نمی کنند.ازجانب دیگرآگاهی سیاسی انقالبی ندارندکه ازچه طریق
وچگونه خودرا ازشراین نظام استثمارگروستمگروجانی وخونخوارنجات دهند .این روشنفکران واقعا ً
انقالبی پرولتری هستند که دربین توده های خلق رفته وبه آنها آگاهی سیاسی انقالبی داده وآنها را به
تضاد آشتی ناپذیری که بین آنها وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپریالیسم وجود دارد آگاه ساخته
وراه نجات واقعی آنهارا ازاین شرایط پرمصیبت وفاجعه باربه آنها نشان می دهند .درکشورهای نیمه
فئودالی ونیمه مستعمره ویامستعمره خصوصا ًدرمرحله انقالب ملی -دموکراتیک(انقالب دموکراتیک
نوین) روشنفکران انقالبی می توانند نقش مهمی درانتقال آگاهی سیاسی انقالبی به توده های خلق وبسیج
وسازماندهی آنها برای تدارک وبرپائی یک مبارزه نظامی انقالبی(جنگ درازمدت خلق ) ایفا کنند.
این موضوع را رفیق اکرم یاری درهمان زمان بدرستی بیان کرده است؛ ولی اپورتونیستهای « گروه
انقالبی »...دررأس آنها داکترفیض آن را به استهزا گرفته اند.
آموختن روشنفکران انقالبی ازتوده های خلق ازجمله دهقانان باین معناست که روشنفکران ازنحوه
مقاومت وفداکاری توده های خلق درکارزارمبارزه طبقاتی وروحیه تسلیم ناپذیری آنها دربرابردشمنان
طبقاتی وملی خاصتا ً درجریان مبارزه نظامی یا جنگ انقالبی خلق وادامه کاری دراین مبارزه وابتکارات
وخالقیتهای آنها می آموزند .همچنین روشنفکران ازواقعیت زندگی مشقتباردهقانان وشدت استثماروظلم
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وستم چندالیه ای که ازجانب طبقات حاکم ارتجاعی وامپریالیسم برآنها اعمال می شود وتحمل زحمات
طاقت فرسای آنها درعرصه مبارزه تولیدی بگونه عینی آگاهی حاصل کرده وازآنها می آموزند .مسئله
دیگرتوافق وعادت کردن روشنفکران به زندگی پرمشقت درروستاها ،وتحمل مشکالت وقبول زحمات
فراوان است که می توانند درکارزارجنگ توده ای طوالنی دوش بدوش دهقانان به مبارزه ادامه دهند.
روشنفکران انقالبی تئوریهای علم انقالب پرولتری را به توده های خلق انتقال داده ومبارزات طبقاتی
آنهارا جهت انقالبی داده ورهبری می کنند .کاروفعالیت انقالبی دربین توده های خلق ضرورت به دانش
انقالبی کمونیستی وآگاهی ازتجارب پراتیکی مبارزات پرولتاریا وتوده های خلق زحمتکش درکشورهای
مختلف جهان دارد .تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی وتجارب مثبت ومنفی پرولتاریا وکمونیستهای
انقالبی دررهبری مبارزات انقالبی توده های خلق زحمکتش درجوامع طبقاتی مختلف وپیروزی
انقالبهای سوسیالیستی وانقالبهای ملی -دموکراتیک درقرن بیستم این امررا به ثبوت رسانده است.
درهمین صفحه ( )59می خوانیم ...":تالش برای به اصطالح متحد ساختن وجلب کمیت بزرگی از
روشنفکران بدون کیفیت عالی انقالبی فعالیتی است درچارچوب مشی سیاسی ضد توده ای "س -ج -م".
اما دراین مورد که" رهبری" با کمال وقاحت می گوید که بدون به اصطالح کمیت کافی ازروشنفکران
قادربه ایجاد پیوند توده ای نیستیم ،میتوان ازآنها پرسید که شما خاینین درظرف بیش ازپنج سال با آن
تعداد ازروشنفکران که بخاطرپائین بودن درک شان از م -ل -ا ومسایل انقالب صادقانه بدنبال شما
روان بودند چه کردید؟ درفضای جریان" شعله" جروبحث های گرم وپرشوردریافتن طرق ووسایل
نفوذ دردهات ودرآمیختن با کارگران ودهقانان وموضوعاتی ازاین قبیل بود یا بهانه هایی برای متنگ
ومظاهره ای " پرشکوه" ؟ براساس رهبری ضدانقالبی شما تقریبا ً همه سمت اصلی خودراشهرها می
دانستند یا دهات؟ چه نشانی ازکارمیان توده ها موجود بود؟ پاسخ این سواالت برای تمام کسانیکه
براپورتونیسم شما ،واقفند ،روشن است .می توان گفت که افتادن تعدادی ازآنهم بیشترروشنفکران
درچنگ شما ،جهت نیل به خواست به اصطالح " کمیت کافی روشنفکران" بزبان ساده ،بمفهوم به
کجراه کشانیده شدن وضدانقالبی بارآمدن قشروسیعتری ازروشنفکران بود وبس".
اتهام داکترفیض مبنی بر«مشی ضدتوده ای» س ج م وبرچسب « خاین واپورتونیست» به رفیق اکرم
یاری وهمسنگرانش نهایت خاینانه ورذیالنه است .وخاینانه ترازآن اتهام اینکه گویا رهبری انقالبی" س
ج م" آن کتله بزرگ ازروشنفکران مترقی مردمی که درچوکات جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید)
مبارزه می کردند رابه «کجراه ضدانقالبی کشانده» است؛ چنین ادعای فقط ازاین رویزیونیستهای
ضدانقالبی ساخته است وآنهارادرکناررویزیونیستهای ضدانقالبی وجنایتکار« خلقی» پرچمی هاقرارمی
دهد .درحالیکه سازمان جوانان مترقی برمبنای ضرورت تاریخی درآغازیک جنبش انقالبی پرولتری
و رهبری مبارزات ضد ارتجاعی وضد امپریالیستی توده های خلق وروشنفکران مترقی مردمی
برمبنای" م -ل -ا" درآن مقطع ازتاریخ افغانستان (دهه چهل خورشیدی) وبا الهام ازانقالب کبیرفرهنگی
پرولتاریائی درچین توسط فقید اکرم یاری تشکیل گردید .ازجانب دیگردرآن شرایط که سوسیال
امپریالیسم « شوروی» درجهت توسعه نفوذ وتسلط گسترده درافغانستان دررقابت شدید با امپریالیستهای
غربی دررأس آنها ابرقدرت امپریالیستی امریکا قرارداشت؛ جهت نفوذ بیشتردرعرصه سیاسی
وفرهنگی حزب وابسته ومزدورش بنام« حزب دموکراتیک خلق افغانستان» را تشکیل داد .این حزب
به لحاظ خط ایدئولوژیک-سیاسی وماهیت طبقاتی یک حزب رویزیونیستی بود که اندیشه های
رویزیونیستی وضدانقالبی خروشچف وبرژنف را بنام « مارکسیسم -لنینیسم» دربین روشنفکران نا آگاه
ترویج وتبلیغ می کرد.ازآنجاییکه رهبری این حزب ازحمایت جناحی ازدربارسلطنت(داوود)
نیزبرخورداربود ونقش ستون پنجم رادردولت بازی می کرد ،درابتداتوانست تا حدی به پخش
افکارواندیشه های ضدانقالبی دربین روشنفکران نا آگاه درجامعه بپردازد .لیکن سازمان جوانان مترقی
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با خط ایدئولوژیک-سیاسی انقالبی ( م -ل-ا) مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی گسترده ای را درافشای ماهیت
رویزیونیستی وضدانقالبی این حزب وخود فروختگی رهبران آن به سوسیال امپریالیسم « شوروی»
به پیش برده وتا حدزیادی ماهیت ضدانقالبی وضد مردمی این حزب را برای توده های خلق
خاصتاًروشنفکران مترقی برمال نمود.
با اعالم موجودیت جریان دموکراتیک نوین درمدت زمان کوتاه طیف وسیعی ازروشنفکران مردمی
مترقی جامعه خصوصا ً محصلین ومتعلین ومعلمین که عطش زیادی به مبارزه ضدارتجاع فئودال
کمپرادوری ومبارزه ضدامپریالیستی داشتند به جریان دموکراتیک نوین پیوستند .این جنبش انقالبی
ومترقی محبوبیت قابل مالحظه ای درنزد توده های خلق خاصتا ً درشهرهای کشورنیزکسب نمود .با
پیشرفت وتوسعه مبارزات جریان دموکراتیک نوین بخشهای ازکارگران کارخانه ها ،کسبه کاران
شهری ،تعدادزیادی ازمامورین پائین رتبه ،مزدورکاران ،معلمین مکاتب ،استادان فاکولته ها و
زحمتکشان شهری ازفعالیتهای جریان دموکراتیک نوین حمایت کرده وبخشهای ازآنها درمظاهرات
ومیتنگهای آن شرکت می کردند وبالمقابل فعالین جریان دموکراتیک نوین درتظاهرات واعتصابهای
کارگران ومامورین پائین رتبه شرکت کرده ودرسمتدهی مبارزات شان آنهارا رهنمود سیاسی می
دادند .این خود تاحدی پیوند جریان دموکراتیک نوین با توده های خلق درشهرهای بزرگ کشوربود.
جریان دموکراتیک نوین تقریبا ً درهمه تظاهرات هاومتنگهایش بعالوه افشای ماهیت طبقاتی نظام حاکم
وسلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم وشدت استثماربیرحمانه وانواع ستمی که برتوده های خلق روامی
داشتند ونیزازشرایط زندگی رقتبارتوده های خلق وعمق فقروگرسنگی ،بیسوادی ،بیکاری وشیوع
امراض گوناگون جسمی وروانی دربین آنها به افشاگری گسترده پرداخت .جریان دموکراتیک نوین
تحت رهبری سازمان جوانان مترقی درحد توان فکری وسیاسی اش مبارزه طبقاتی وملی
رادرکشوردرسطح نسبتا ً گسترده ای به پیش برد .انتشارجریده" شعله جاوید" نقش مهمی درترویج اندیشه
های دموکراسی نوین ایفا نمود .اگرچه امکان نشردرازمدت نیافت وبعد ازیازده شماره توسط نظام حاکم
مصادره شد؛ ولی درهمان عمرکوتاه نشراتی اش اثرات ماندگاری دراذهان روشنفکران مترقی وآزادی
خواه بجا گذاشت .اینکه " س ج م" به فعالیت مبارزاتی انقالبی دردهات دربین دهقانان فقیروبیزمین
درجهت انتقال آگاهی سیاسی انقالبی وبسیج وسازماندهی آنها برای تشکیل هسته های چریکی وتدارک
جنگ خلق توجه جدی نکرد ،دچاراشتباه گردید .اماتجربه مبارزاتی " س ج م" وجریان دموکراتیک
نوین درآن شرایط کشورطی پنج سال نشان داد که برای رهبری مبارزات طبقاتی وملی توده های
خلق وروشنفکران مترقی وآغازجنگ انقالبی خلق بیک حزب کمونیست انقالبی( م -ل -م) نیرومند
نیازاست که سازمان جوانان مترقی درجهت ایجاد آن مبارزه الزم راانجام نداد .علت اصلی این ناتوانی
ونا توانیهای دیگر" س ج م" طوریکه بعد ها آشکارگردید عمدتا ً مربوط به مسایل درونی سازمان جوانان
مترقی وجریان دموکراتیک نوین ،موجودیت خطوط انحرافی اپورتونیستی مختلف می شد که هرکدام
ازاین خطوط انحرافی درداخل " س ج م" وجریان دموکراتیک نوین پیروان خودرا داشتند که مریضی
ناگهانی اکرم یاری وغیبت وی دررهبری " س ج م" ،حمالت جناحهای اپورتونیستی خاصتا ً جناح
داکترفیض دردرون س ج –م وج – د -ن شدت یافته وجناح انقالبی " س ج م" دچارپسیویتی شده
ونتوانست مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی علیه اپورتونیسم راطورالزم به پیش برد؛ ازاینروسازمان
جوانان مترقی دچاربحران گردید وبه انحالل آن انجامید وجنبش دموکراتیک نوین نیزدچارفروپاشی
گردید .بهرصورت سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین تحت رهبری اش با همه کمی
وکاستی وناتوانیها واشتباهاتش؛ نقش تاریخی مهم وماندگاری درتاریخ جنبش انقالبی پرولتری افغانستان
افغانستان»
انقالبی
و«سازمان
افغانستان»
رهائی
ایفانمود.رویزیونیستهای«سازمان
ودیگررویزیونیستهای همقماش آنها وامپریالیسم وارتجاع بین المللی هرگزنمی توانند با توطئه گری
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واتهام زنی واراجیف پراگنی وفحاشی علیه بنیان گذاران جنبش کمونیستی ( م -ل -م) خاصتا ً رفیق اکرم
یاری اهمیت ونقش تاریخی"س ج م" وموجودیت جنبش کمونیستی (م -ل -م) افغانستان را که ادامه
تکامل یافته ای خط ایدئولوژیک-سیاسی"س ج م" است را خدشه دارسازند .توطئه های این رویزیونیستها
واپورتونیستهای ضدانقالبی وخادم امپریالیسم هرگزمانع پیشرفت جنبش انقالبی پرولتری( م -ل -م)
درافغانستان نشده ونخواهد شد.
 89جون 1181
( پوالد)
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