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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        

 (31)بخش                                          

پورتونیستی ا ( این سند54داکترفیض درصفحه )« مرحوم » دررأس آن« گروه انقالبی...» رهبری

  به فقید رفیق اکرم یاری ای  وی اشاره)  برای این بورژواهای خاین می کند:" چنین اراجیف گوئی

که تمام ذهن ( -توضیح بین قوسین ازمن است -دررأس جناح انقالبی "سازمان جوانان مترقی" است 

را روشنفکران وتکیه روی آنها پرنموده، خصوصیت" اندیشه بخود ومهیا ساختن زندگی شان 

روشنفکران هیچ اهمیتی ندارد. مهم این است که در"مخیله" این روشنفکران بنظر"  بهترشخصی"

رهبری" قهرمانان وگل سرسبد ها، افکاردیگری" رسوب" نکرده است.آفرین براین همه بیشرمی وجرأت 

چه مشخصه  ؟زی ناهنجارومنفی ترازاندیشه بخودو"مهیاساختن زندگی بهترشخصی"س چه چیآقایان پ !.

رای ما ب توجه به منافع خصوصی میتواند در"مخیله" یک روشنفکر" رسوب" کند؟ای منفوروکثیفتراز

برجسته بین یک کمونیست انقالبی ویک ضدانقالبی ازهمین نقطه کشیده می شود. یک کمونیست خط مرز

بمنافع واالی خلق اندیشیده وبرمنافع خصوصی کامالً پامینهد. اما یک ضدانقالبی  هدرهرلحظ

ه ومنافع خلق راهیچ می وضدکمونیست با هزارویک رشته با منافع پست شخصی پیوند داشت

انگارد.استواری وپاک بازبودن کمونیستهای واقعی وتزلزل وتسلیم طلبی اپورتونیستها درهمین نکته 

م..." که با ایدئولوژی خدمت به خلق نه بلکه با ایدئولوژِی  -ج  -مادرهمان اول گفتیم که" سنهفته است. 

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" 

ن آن دله" های خود " رهبری" وثناگویاننش" رسوب" کرده آنهم" رسوبی" که متحجرگشته وزدومخی

 ممکن نیست...".

ن یک کمونیست انقالبی وبنیارفیق اکرم یاری منحیث ؛ داکترفیض ویارانشبرخالف این الطایالت  

 بدون شک ونظرداشته رامد روشنفکران قشری مترقی"خصلت طبقاتیجوانان ازمان سگذار"

تیک راجریان دموکدرمترقی" ودرداخل " سازمان  جوانان   که  هبودومترقی  انقالبی نفکران روشمنظواو

می کردند. سازمان جوانان مترقی بابرنامه واساسنامه معین وبا خط  فعالیت شعله جاوید() نوین

ی تشکیل بکران انقالتوسط روشنفاندیشه مائوتسه دون(  -ینیسملن -مارکسیسمسیاسی) - ایدئولوژیک

ی سیاس-ایدئولوژیک ملی درسطح جامعه ومبارزه وطبقاتی  وادامه مبارزهبا گذشت زمان گردید. البته 

جناح انقالبی دررآس آن رفیق  شخص شد.دردرون " س ج م" م سه جناحعمدتاً ، دردرون " س ج م" 

 دررأس آن داکترفیضاکونومیستی  وجناح هادی محمودیکتردادررآس آن  جناح سنتریستی، اکرم یاری

انقالبی  مبارزه طبقاتییهای که درمسیرپرپیچ وخم ودشوار استان روشنفکر واین خود بیانگرخصلت بود

ویا هم اینکه عناصراپورتونیست با مخفی کردن  چهره اصلی شان وقبول  خودرا نمایان می سازد

ظاهری برنامه واساسنامه سازمان بدرون سازمانهای انقالبی پرولتری رخنه می کنند تا درفرصت 

شعله ان مترقی جریان دموکراتیک نوین )نا. سازمان جومساعد آن را مورد حمله ضدانقالبی قراردهند

متعلمین)دانش آموزان(  یان را محصلین پوهنتون)دانشگاه(این جرفعالین رد.ک جاوید( را رهبری می



2 
 

که درجریان  یروشنفکراناکثریت  اما .ندتشکیل می داد مکاتب واستادان پوهنتونمکاتب ومعلمین 

درسطح محدودی به ینکه ا ویا ا( نداشتند -ل -الزم از) م آگاهیدموکراتیک نوین مبارزه می کردند 

ارزه درجریان یک مبروشنفکران این  بودند. ا( آشنائی حاصل کرده -ل -انقالبی پرولتری) ماندیشه های 

حت ت انقالب دموکراتیک نوینستی وضدارتجاعی ومشخصاً درپروسه بورژوا دموکراتیک ضدامپریالی

  بنابرخصلت طبقاتی خرده بورژوائیاین روشفکران  مبارزه می کردند. رهبری سازمان جوانان مترقی

راین مبارزه د داشتند فئودال کمپرادوریحاکم  نظام وسوسیال امپریالیسم ووتضادی که با امپریالیسم  شان

ی تردید بمنافع  طبقات خلق دفاع کرده وتا حدی انقالبی بوده واز طیف روشنفکران  . اینشرکت داشتند

ن یدرپروسه ا و کردندتالش می نیزساختن زندگی خویش  شان،خود تأمین منافع طبقاتی  درجهتکه 

 لیکن .رامی دیدند یک نوین تأمین منافع طبقاتی وقشری شانمبارزه و پیروزی انقالب دموکرات

ا تی انقالبی پرولتاریا مبارزه انقالبی راهمراه با  اعتقاد راسخ دارندم( -ل -به )م کهوشنفکرانی ر

اتوری پرولتاریا وساختمان پیروزی انقالب دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی وایجاد دیکت

ح تجربه پرولتاریای انقالبی درسطادامه می دهند.  ونیسم(کم) یسم تارسیدن به جامعه بدون طبقهسوسیال

 ده ش دچارتزلزل وتردد وحتی بی ایمانیانقالب  درجریانروشنفکران برخی ازجهان نشان می دهد که 

 ضدانقالبدرصف طبقات ارتجاعی وامپریالیسم،  وصف انقالب را ترک می کنند ویا اینکه درصف

دربین همه طبقات خلق پرولتاریا بنا برموقعیت اجتماعی وخصلت طبقاتی اش تنها طبقه  . قرارمی گیرند

عه نهائی)تشکیل جام م(  دستیابد مبارزه  طبقاتی انقالبی را تا هدف -ل  -انقالبی است  که اگربه ) م

ه بدون طبقه جامعبرای رسیدن به  ی پرولتاریا وساختمان سوسیالیسمیکتاتوردبرقراری سوسیالیستی و

 رگجریان دموکراتیک نوین آن کتله بزبعد ازانحالل" س ج م" وفروپاشی )کمونیسم( ادامه می دهد. 

مه مبارزه به ادا بخشیبه  طیفهای مختلف تقسیم شدند.  جریان دموکراتیک نوینفعال در ازروشنفکران 

زاین ا ، بخشیندردمبادرت ک انقالبی پرولتری ا" وتشکیل محافل وگروها وسازمانهای -ل -" مبرمبنای

ی توسط جناحهای اپورتونیست درسطح نازلی بود ا -ل -ن برمبنای " مآگاهی انقالبی شا روشنفکران که

شده ودرمنجالب اغواهادی محمودی(ازجمله جناح داکترفیض وجناح داکتر)درون سازمان جوانان مترقی

 -ل -ری) مجنبش انقالبی پرولت وفروکش درجریان بحران سم ورویزیونیسم قرارگرفتند، بخشیاپورتونی

آگاهی آنها ازعلم  سطح نازلهم وجنبش دموکراتیک نوین دچارسردرگمی شده که علت اصلی آن را  ا(

هم  شیبخ، بش انقالبی پرولتری تشکیل می داددردرک ازاوضاع بوجود آمده  درجن انقالب پرولتری

ه ک همچنین باید تذکردادترک مبارزه کرده وراه سروسامان دادن زندگی را شخصی رادرپیش گرفتند. 

 موکراتیک نوینجریان ددرنیزلومپنی  خصلت ومنشبا  فرصت طلب  «"تحصیل کرده هایاز عده ای

« انادامه دهندگ -ساما» لب ازجملهکنون درسازمانهای رویزیونیستی وتسلیم طا  که نیز همراه شده بودند

های کشورچه آنهاییکه درخود فروخته . این عناصرفعالیت می کنند« نقالبی افغانستانسازمان ا» و

ائی درسایه حمایت امپریالیستهای اشغالگرامریکدرافغانستان  امپریالیستی زندگی می کنند وچه آنهاییکه

م(  -ل -مجنبش کمونیستی ) برضد وسفیهانه خاینانه فعالیت دارند،ودولت دست نشانده آنها اتونو

  م( جاسوسی وفحاشی می کنند.-ل -مجنبش کمونیستی )ده وعلیه فعالین کشورتوطئه چینی کر

وضیح ت هبدون هیچ گون« گروه انقالبی....»الحظه می شود که اپورتونیستهای دراین پراگراف م همچنین

منفوروکثیف »دارای خصوصیت موکراتیک نوین را روشنفکران منسوب به جریان د همهی وتمایز

 خوانده ومورد نکوهش قرارمی« ومنافع خصوصی  مهیاساختن زندگی بهترشخصیتفکرو اندیشه بخود

وجود  "دیگری در" مخیله" این روشنفکرانواندیشه هیچ تفکر» د. این اپورتونیستها معتقد هستند که نده

دردهه چهل امپریالیستی را وضدمبارزات ضدارتجاعی این روشنفکران  درحالیکه نداشته است.

. این درست زمانی بود که ا( به پیش می بردند -ل -جوانان مترقی) م خورشیدی تحت رهبری سازمان

سرمایه  جهان ازجمله درامریکا واروپا جنبشهای ضد( میالدی درکشورهای زیادی از8691 درسال)
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وق مبارزه برای حق هان درامریکا،ضد نژاد پرستی، جنبش حقوق مدنی سیا جنبش ،ریالیستیمپا -داری

وجنبشهای ضد نظامهای ارتجاعی درکشورهای  زنان، جنبش ضد جنگ، جنبش طرفداران محیط زیست

های جنبشرتحت تآثیروشنفکران ازی بخشدرآن شرایط درافغانستان نیز مختلف جهان به اوج رسیده بودند.

بودند که درجریان دموکراتیک نوین  قرارگرفتهدرسطح جهان ضدامپریالیستی وضدارتجاعی  انقالبی

 .متشکل شدند ا( -ل -) مسازمان جوانان مترقی با خط ایدئولوژیک سیاسی تحت رهبریو

:" نقش روشنفکران انقالبی درامرپیروزی انقالب عمده بوده می گوید فیق مائوتسه دونر 

می  مائوتسه دونهمچنین وروشنفکران انقالبی مبلغان وسازماندهندگان توده های خلق اند".

لمللی جنبش کمونیستی بین ا تاریخ.«هستند ضدانقالبیقالبی، غیرانقالبی ویا "روشنفکران انگوید:

وده تنقالبهای دموکراتیک لبانی وپیروزی اازجمله درروسیه، چین وآ وپیروزی انقالبهای سوسیالیستی

 مبارزات انقالبی پرولتاریاف درمراحل مختلاین موضوع  درقرن بیستم درچندین کشورجهان  ای 

ً انقالبی ه استگردید ثابت وسایرزحمتکشان ه ک ومسلح به علم انقالب پرولتری که روشنفکران واقعا

مبارزه انقالبی راتا پیروزی انقالب سوسیالیستی  وتأسیس دیکتاتوری   قرارگرفته اند، درسنگرانقالب

نب دیگرمثالهای ازتردد وتزلزل وضعف وبی ایمانی ازجااند.  وساختمان سوسیالیسم ادامه دادهپرولتاریا 

انقالبی وچه بعد ازپیروزی انقالب پرولتری نیزوجود طبقاتی  قماشی ازروشنفکران چه درپروسه مبارزه 

انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم قرارگرفته روشنفکران درمنجالب ارتداد وازسنخ این  دارد.

ازجمله دراتحاد شوروی بعد ازمرگ رفیق استالین لیستی ودیکتاتوریهای پرولتاریا ونظامهای سوسیا

ودرکشورهای  (8699ازمرگ رفیق مائوتسه دون درسال ) ( میالدی  ودرچین بعد8641درسال ) 

ف درکشورهای مختل حزب وسازمان کمونیستی انقالبی بهمین ترتیب ده هارا سرنگون کرده اند. دیگر

رویزیونیستهای پیروی ازباونیست ورویزیونیست تط عناصراپورتوسجهان ازدرون 

ه را ب قرارگرفته وآن هاضدانقالبی   لهمورد حم« سه جهانی» خروشچفی( ورویزیونیستهای "مدرن")

نفکران روشاز ی تعداد:" مائوتسه دون می گوید تغییرماهیت داده اند. وضدانقالبی  احزاب رویزیونیستی

 ی بوروکراتیکبورژوازفئودالیزم واعضای  حزب که درپروسه انقالب دموکراتیک نوین وسرنگونی 

وتشکیل دولت دموکراتیک خلق با شوروشوق مبارزه می کردند؛ لیکن  با وقطع سلطه امپریالیسم 

 مرحله درهمین انقالب  موافق نبودند ونظرداشتند که (3591سال ) درگذاربه انقالب سوسیالیستی 

 توقف شود".م سی نوینولت دموکراد

عد ب م( افغانستان حاکی ازآن است که -ل -تاریخ حدود نیم قرن جنبش کمونیستی ) مباید تذکرداد که  

بخشی ازروشنفکران ( خورشیدی 8141درسال)  س ج م" وفروپاشی جریان دموکراتیک نوینازانحالل "

بادرت م پرولتری به تشکیل سازمانهای سیاسی انقالبی راتیک نوینکدمو جریان " س ج م" و منسوب به

 -ل -اخیرتعداد کمی ازاین روشنفکران درخط  کمونیسم انقالبی) مسال  ( 54طی )با تأسف که کرده و

ود این خو .به مبارزه انقالبی پرولتری ومبارزه ملی وطبقاتی ادامه می دهندکنون اتا مانده وباقی  م( 

اتیک نسوب به جریان دموکرمروشنفکران ازگروه های دیگری  است.ان روشنفکر بیانگرخصلت طبقاتی

)  «شوروی»رویزیونیسم سقوط کرده وبا تسلیمی به سوسیال امپریالیسم اپورتونیسم و درمنجالبنوین 

« انحزب دموکراتیک خلق افغانست» توسط رژیم جنایتکار فقید مجید کلکانیاعدام بعد ازجمله " ساما" از

هفده یان جردرامپریالیستهای امریکائی وناتوتسلیمی به یا ( و«شوروی» وسیال امپریالیسم وارتش س

( «ادامه دهندگان -و ساماساما » و« سازمان انقالبی» ،« ی افغانستانسازمان رهائ»ازجمله سال اخیر)

واتحاد "سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی)ساوو("جملهازی رویزیونیستی هاگروهدیگرنیزو

نبش کمونیستی ج به  سنگینی تاضرب  بالنوبه همه  این تشکلها، "لنینیستهای افغانستان) امال( -مارکسیست

انقالبی  تن ازروشنفکرانهمچنین صدها  وکراتیک نوین کشوروارد کرده اند.جنبش دمم( و -ل -) م

جنایتکارووطن سط رژیم رویزیونیستهای جریان دموکراتیک نوین تووس ج م""منسوب بهومترقی 
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هاتن آنها ده نیزاعدام شدند و ن سوسیال امپریالیست آنهاوبادارا« سازائی» پرچمی،« خلقی»فروش

 ونیستیجنبش کمکه بر ضربت دیگری بود خود که این توسط گروه های ارتجاعی اسالمی بقتل رسیدند.

ن متبارزتریافغانستان دردرتاریخ نیم قرن اخیر .وارد آمدکشور وجنبش دموکراتیک نوین م( -ل -م)

« یفزائس»، «سازائی»پرچمی،« خلقی»های گروه وخود فروخته، ضدانقالبی «روشنفکران»هاازمثال

ط توسآنها هستند، زمانیکه ودیگرگروه های همسنخ  اخوان المسلمین("،" سازمان جوانان مسلمان)

اران یکجا با باداینها  امپریالیستهای غربی بقدرت رسانده شدندویا « شوروی» سوسیال امپریالیسم

ا جنایات وخیانتهای آنه که  خارجی شان  هولناک ترین جنایات را علیه خلق افغانستان مرتکب شده اند

   تاکنون ادامه دارد.

اکرم یاری   رفیقوضدانقالبی شان رهبری" س ج م" ) داکترفیض ویارانش  براساس اندیشه اپورتونیستی

می « ومتزلزل وتسلیم طلب واپورتونیست ی خاین وضدانقالبیبورژواها» ودیگرهمرزمان او( را 

 ی رهبریوبیشرم انند با چنین سفاهتمی تو منحط خاین و د. فقط افرادی مانند این رویزیونیستهاینخوان

 شایسته خود شان است فقط  که با چنین مفاهیم وکلمات زشتیجناح انقالبی سازمان جوانان مترقی را

" سازمان جوانان مترقی" تعلق  جناح اپورتونیستی درون خود این آقایان به. درحالیکه سازند متصف

را شان   اسی ضدانقالبیسی-پیش ماهیت ایدئولوژیکتحریراین سند اپورتونیستی بیش ازکه با داشته 

با  نهرچگوطی حدود نیم قرن اخیها این که  است همچنین گذشت زمان بدفعات ثابت ساخت. ندبرمال کرد

 .دکرده ان خیانت  مبارزات آزادی خواهانه خلق جنبش انقالبی پرولتری وبه ضدانقالبی شان بهاعمال 

« ه جهانیس»ست نظام سوسیالیستی توسط باند رویزیونیسقوط دیکتاتوری پرولتاریا و بعد ازانهدام

یه ه وعلضدانقالبی انداختخودرا درآغوش این نظام « سازمان رهائی افغاانستان » رهبری  ،درچین

مراحل مختلف ردبعد ازآن نیز. انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی چین ورفیق مائوتسه دون یاوه گوئی کرد

مک کبا برخورداری ازدرمزدوری امپریالیستهای غربی وارتجاع حاکم قرارگرفته وطی هفده سال اخیر

و ودولت امریکائی وناتامپریالیستهای اشغالگرحمایت همه جانبه سوسیال امپریالیسم چین درسایه حمایت و

نی اش به فعالیت سیاسی عل «بنام " حزب همبستگی افغانستان دست نشانده آنها وبا تشکیل حزب رسمی

 رم یاری کا به« داشتن اندیشه بخود ومهیا ساختن زندگی بهترشخصی» همچنین اتهام ادامه می دهد.

ه ب رایگان راث اراضی اش رابطورسهم می. درحالیکه قرارمعلوم اکرم یاری شارلتان مآبی بیش نیست

وتاروزی که توسط  نگهداشته زراعتی ن بخشیده وباندازه سهم یک دهقان برایش زمیندهقانان بیزمی

ندگی ، یک زپرچمیها وارتش سوسیال امپریالیسم فاشیستهای روسی اعدام شد« خلقی»رژیم جنایتکار

 کمونیستهای» خودرا  با کمال پرروئی  هچنین داکترفیض ویارانش دهقان داشت.  درسطح یک ساده 

رض بف .دنمی نام «ایدئولوژی اندیشه بخود" م  را -ج  -یدئولوژی  سخوانده وا« وپاک بازواقعی استوار

دامه ا با چنین خطیبودند ؛ چگونه مدت پنج سال را «انقالبیهای» محال اگرداکترفیض ویارانش چنین

ه لحاظ ورویزیونیستها ب اپورتونیستها ". ازآنجاییکهشرم اند مرتجعین بی:" که  دادند؟؟ مارکس می گوید

 ی شرمیب با حاضرمی شوند که  اینهامرتجع هستند؛  شان سیاسی وخصلت طبقاتی-ماهیت ایدئولوژیک

 را مطرح کنند. یبی بنیاد وپوچ چنین ادعاهای تمام

ین ای خواند. برخالف م« غیرانقالبی»مبارزات علنی وشهری جریان دموکراتیک نوین  راداکترفیض 

ا"  -ل -م سیاسی انقالبی"-خط ایدئولوژیکتوسط " س ج م" ودرپرتونظرازآنجاییکه مبارزات شهری 

توده های خلق  که شرایط آنزمان جامعه افغانستاندرانقالبی ومترقی داشت.  رهبری می شد خصلت

ی وسرکوب سیاسی وفرهنگمردمی طی دهه های متوالی تحت فشاراستبداد واختناق وروشنفکران مترقی 

« شوروی» وابسته ومزدورامپریالیستهای غربی وسوسیال امپریالیسمنادر خاندان سلطنتنظام 

" س ج درکشوربوجود آمد و نسبی قرارداشتند ودردهه چهل خورشیدی روزنه ای ازفضای بازسیاسی

 طبقاتی نظام حاکم ماهیت گسترده ازآن درجهت بیداری توده های خلق وروشنفکران مردمی وافشای م" 
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 بیکه سموم ضدانقال« کراتیک خلقحزب دمو»سیاسی -افشای ماهیت ایدئولوژیک و فئودال کمپرادوری

آمده  جودوالترناتیف انقالبی ارایه داده وازآن فضای ب ،تزریق می کرد نا آگاه  روشنفکراناذهان را در

قالبی اش درکشاندن این مبارزه به انژی واهداف نابراستراتیواینکه " س ج م" ب کرد.درکشوراستفاده 

نی وشهری" س ج ازاهمیت ونقش مترقی  مبارزات عل ی کشورعاجزمانده ودچاراشتباه گردید،روستاها

 م" وجریان دموکراتیک نوین نمی کاهد.

روشنفکران آگاه تنها زمانی می توانند به انقالبی  :" می نویسد(  این سند چنین 59درصفحه )داکترفیض 

وکمونیست خوب بدل شوند که با جان ودل خودراباید درپروسه درد ناک نوسازی درمیان توده ها ویکی 

 شدن با آنها افگنند."

 مسئله کسب آگاهی انقالبی پرولتری  روشنفکران ودستیابی آنها درباره  « گروه انقالبی....» رهبری 

شان واثرات ایدئولوژی طبقات حاکم  خود وزدودن افکاروخصایل طبقاتی کمونیستی  ن بینی به جها

وآموزش  دادن توده های خلق  انقالبیطبقاتی  درکارزارمبارزه وقرارگرفتنشان ارتجاعی برافکار

تنها روشنفکران  فکری وسیاسی جهت نوسازی؛ زیرا اودارد نظرانحرافی،  ورهبری مبارزات آنها

 شنفکرانرودرحالیکه  تآکید می کند. ویکی شدن با آنها" فتن روشنفکران دربین توده هار"مسئله   روی

دهی ورهبری مبارزات خود بخودی آنها، باید دربین توده های خلق به منظورسمت ازرفتن قبل انقالبی 

این مائوتسه دون در .م( بپردازند -ل -پرولتری) م بوفراگیری تئوریهای علم انقال اننوسازی خودش به

:" نوسازی روشنفکران ازاین قراراست که ابتدا جهانبینی بورژوازی را مورد چنین می گوید

بدوربیندازند وبه جهان بینی پرولتاریائی، کمونیستی دست یابند. درآن صورت است که می توانند توده 

انقالبی با  روشنفکرانهای خلق را آگاهی سیاسی داده ومبارزات آنهاراسمت وسوی انقالبی دهند". 

 تجارب کسبو انقالبی طبقاتییهای علم انقالب پرولتری وشرکت درپراتیک مبارزه فراگیری تئور

 وبیخنمی توانند آموزگار زیرا روشنفکران بدون آگاهی انقالبی کمونیستیی شوند. آبدیده میکی پرات

 لنین "بدون رفیق بقول .رهبری کنند درست لی آنهاراخلق شده ومبارزات طبقاتی ومتوده های برای 

 جمله کارگران ودهقانانوده های خلق ازت .داشته باشد" تئوری انقالبی جنبش انقالبی نمی تواند وجود

لم واجحافات طبقات حاکم ارتجاعی)دولت( ومظا استثماروانواع ستموسایرزحمتکشان فقیروبیزمین 

اصلی این همه ستم واجحافی که برآنها  لیکن عامل ویا عوامل را به شدت حس می کنند؛ وامپریالیسم 

ازچه طریق که دیگرآگاهی سیاسی انقالبی ندارند ازجانبل می شودرا بدرستی درک نمی کنند.اعما

جانی وخونخوارنجات دهند. این روشنفکران واقعاً خودرا ازشراین نظام استثمارگروستمگرووچگونه 

به نها را آوداده  آگاهی سیاسی انقالبیوبه آنها  تهرف  خلق ند که دربین توده هایهست پرولتری  انقالبی

اه ساخته  آگ دارد وجود ل وکمپرادوروامپریالیسمتضاد آشتی ناپذیری که بین آنها وطبقات ارتجاعی فئودا

درکشورهای نیمه  دهند. می به آنها نشانین شرایط پرمصیبت وفاجعه بارازا آنهارا واقعی وراه نجات

ً ونیمه مستعمره ویامستعمره  فئودالی دموکراتیک)انقالب دموکراتیک  -درمرحله انقالب ملیخصوصا

وبسیج  توده های خلق نقش مهمی درانتقال آگاهی سیاسی انقالبی به می توانند انقالبی روشنفکران نوین(

 .کنند( ایفا  خلق درازمدت  جنگبرپائی یک مبارزه نظامی انقالبی)برای تدارک ووسازماندهی آنها 

روه گ» اپورتونیستهای  بیان کرده است؛ ولیرا رفیق اکرم یاری درهمان زمان بدرستی  موضوع این 

   گرفته اند. استهزابه را  آن دررأس آنها داکترفیض« انقالبی...

ه نحوباین معناست که روشنفکران از روشنفکران انقالبی ازتوده های خلق ازجمله دهقانان آموختن 

 آنها دربرابردشمنان تسلیم ناپذیریروحیه و طبقاتیمبارزه درکارزارتوده های خلق  وفداکاری مقاومت

ارات وابتککاری دراین مبارزه وادامه ق مبارزه نظامی یا جنگ انقالبی خلدرجریان خاصتاً طبقاتی وملی 

ظلم وشدت استثماردهقانان وی مشقتبارزندگ واقعیت همچنین روشنفکران  از .می آموزند وخالقیتهای آنها
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وتحمل زحمات  که ازجانب طبقات حاکم ارتجاعی وامپریالیسم برآنها اعمال می شودای  وستم چندالیه 

بگونه عینی آگاهی حاصل کرده وازآنها می آموزند. مسئله ی تولید مبارزه درعرصهطاقت فرسای آنها 

مات قبول زحو  مشکالتمل روستاها، وتحدربه زندگی پرمشقت  روشنفکران وعادت کردن توافقدیگر

 .است که می توانند درکارزارجنگ توده ای طوالنی دوش بدوش دهقانان به مبارزه ادامه دهند فراوان

ی انتقال داده ومبارزات طبقات علم انقالب پرولتری را به توده های خلقتئوریهای  روشنفکران انقالبی

انقالبی دربین توده های خلق ضرورت به دانش  کاروفعالیت ی داده ورهبری می کنند.آنهارا جهت انقالب

پراتیکی مبارزات پرولتاریا وتوده های خلق زحمتکش درکشورهای  ازتجارب وآگاهی کمونیستی انقالبی

ستهای پرولتاریا وکمونی ومنفی مثبت تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی وتجارب مختلف جهان دارد.

وپیروزی  انقالبی دررهبری مبارزات انقالبی توده های خلق زحمکتش درجوامع طبقاتی مختلف 

 ست.به ثبوت رسانده ااین امررا  درقرن بیستم  دموکراتیک -وانقالبهای ملی سوسیالیستی انقالبهای 

تن وجلب کمیت بزرگی از :"... تالش برای به اصطالح متحد ساخ( می خوانیم59درهمین صفحه )

م".  -ج -روشنفکران بدون کیفیت عالی انقالبی فعالیتی است درچارچوب مشی سیاسی ضد توده ای "س

ن روشنفکرابه اصطالح کمیت کافی ازاما دراین مورد که" رهبری" با کمال وقاحت می گوید که بدون 

ال با آن پنج سما خاینین درظرف بیش ازرسید که شقادربه ایجاد پیوند توده ای نیستیم، میتوان ازآنها پ

ا ومسایل انقالب صادقانه بدنبال شما  -ل -پائین بودن درک شان  از مکه بخاطر تعداد ازروشنفکران

دریافتن  طرق ووسایل وبحث های گرم وپرشوردرفضای جریان" شعله" جر  روان بودند چه کردید؟

وموضوعاتی ازاین قبیل بود یا بهانه هایی برای متنگ نفوذ دردهات ودرآمیختن با کارگران ودهقانان  

باً همه سمت اصلی خودراشهرها می یرهبری ضدانقالبی شما تقر براساس ؟ ومظاهره ای " پرشکوه"

دانستند یا دهات؟ چه نشانی ازکارمیان توده ها موجود بود؟ پاسخ این سواالت برای تمام کسانیکه 

ت. می توان گفت که افتادن تعدادی ازآنهم بیشترروشنفکران  براپورتونیسم شما، واقفند، روشن اس

درچنگ شما، جهت نیل به خواست به اصطالح " کمیت کافی روشنفکران" بزبان ساده، بمفهوم به 

 کجراه کشانیده شدن وضدانقالبی بارآمدن قشروسیعتری ازروشنفکران بود وبس".

ق اکرم فیبه ر« خاین واپورتونیست» سب س ج م وبرچ «ضدتوده ایمشی »داکترفیض مبنی براتهام 

آن اتهام اینکه گویا رهبری انقالبی" س تراز وخاینانهخاینانه ورذیالنه است.  نهایتیاری وهمسنگرانش 

درچوکات جریان دموکراتیک نوین)شعله جاوید( ج م" آن کتله بزرگ ازروشنفکران مترقی مردمی که 

رویزیونیستهای ن فقط ازای یچنین ادعااست؛ « ی کشاندهکجراه ضدانقالب»به رامبارزه می کردند 

اقرارمی ه پرچمی« خلقی» انقالبی وجنایتکاروآنهارادرکناررویزیونیستهای ضدساخته است ضدانقالبی 

یک جنبش انقالبی پرولتری  درآغاز درحالیکه سازمان جوانان مترقی برمبنای ضرورت تاریخی .دهد

 وروشنفکران مترقی مردمی توده های خلق امپریالیستی رهبری مبارزات ضد ارتجاعی وضد و

)دهه چهل خورشیدی( وبا الهام ازانقالب کبیرفرهنگی تاریخ افغانستان از درآن مقطعا"  -ل -برمبنای" م

یال سکه سوازجانب دیگردرآن شرایط  تشکیل گردید. توسط فقید اکرم یاریرچین پرولتاریائی د

نفوذ وتسلط گسترده درافغانستان دررقابت شدید با امپریالیستهای درجهت توسعه « شوروی» امپریالیسم 

سیاسی بیشتردرعرصه  جهت نفوذغربی دررأس آنها ابرقدرت امپریالیستی امریکا قرارداشت؛ 

زب ح نرا تشکیل داد. ای« حزب دموکراتیک خلق افغانستان» بنام حزب وابسته ومزدورشوفرهنگی 

 بود که اندیشه های یک حزب رویزیونیستی  وماهیت طبقاتی سیاسی-به لحاظ خط ایدئولوژیک

 کران نا آگاه دربین روشنف« لنینیسم -مارکسیسم» را بنام یزیونیستی وضدانقالبی خروشچف وبرژنف رو

داوود( دربارسلطنت)حمایت جناحی ازاز این حزب رهبریمی کرد.ازآنجاییکه ترویج وتبلیغ 

خش درابتداتوانست تا حدی به پ ،دردولت بازی می کردونقش ستون پنجم را برخورداربودنیز

 بپردازد. لیکن سازمان جوانان مترقی درجامعه افکارواندیشه های ضدانقالبی دربین روشنفکران نا آگاه 
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ماهیت ای شافسیاسی گسترده ای را در-وژیکمبارزه ایدئولا( -ل -) مانقالبی  سیاسی-با خط ایدئولوژیک

  «ورویش» آن به سوسیال امپریالیسم  حزب وخود فروختگی رهبران رویزیونیستی وضدانقالبی این

توده های خلق  برایرا این حزب وضد مردمی ضدانقالبی  به پیش برده وتا حدزیادی ماهیت

 .نمود برمال وشنفکران مترقی خاصتاًر

طیف وسیعی ازروشنفکران مردمی  هدرمدت زمان کوتا با اعالم موجودیت جریان دموکراتیک نوین 

ً محصلین ومتعلین ومعلمین که عطش ارزه ضدارتجاع فئودال مب زیادی به مترقی جامعه خصوصا

انقالبی   این جنبش ه جریان دموکراتیک نوین پیوستند.ومبارزه ضدامپریالیستی داشتند بکمپرادوری 

ً درشهرهای کشوره هدرنزد تودومترقی محبوبیت قابل مالحظه ای  ا ب کسب نمود.نیزای خلق خاصتا

کارگران کارخانه ها، کسبه کاران بخشهای از پیشرفت وتوسعه مبارزات جریان دموکراتیک نوین

 و شهری، تعدادزیادی ازمامورین پائین رتبه، مزدورکاران، معلمین مکاتب، استادان فاکولته ها

درمظاهرات  نوین حمایت کرده وبخشهای ازآنها فعالیتهای جریان دموکراتیکزحمتکشان شهری از

های اعتصابتظاهرات ووبالمقابل فعالین جریان دموکراتیک نوین در ومیتنگهای آن شرکت می کردند

سیاسی  می  رسمتدهی مبارزات شان آنهارا رهنمودشرکت کرده ودومامورین پائین رتبه  کارگران 

 کشوربود.بزرگ  درشهرهایبا توده های خلق نوین  جریان دموکراتیکتاحدی  پیوند  این خود .دادند

ومتنگهایش بعالوه افشای ماهیت طبقاتی نظام حاکم هاجریان دموکراتیک نوین تقریباً درهمه تظاهرات 

ق روامی که برتوده های خل استثماربیرحمانه وانواع ستمیشدت وسلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم و

شیوع و ، بیکاریداشتند ونیزازشرایط زندگی رقتبارتوده های خلق وعمق فقروگرسنگی، بیسوادی

ن نوی جریان دموکراتیک پرداخت. گستردهبه افشاگری  دربین آنها ون جسمی وروانیگوناگامراض 

 طبقاتی وملیمبارزه    اشی درحد توان فکری وسیاستحت رهبری سازمان جوانان مترقی 

ندیشه ا یجترومهمی درنقش نتشارجریده" شعله جاوید" ا رادرکشوردرسطح نسبتاً گسترده ای به پیش برد.

م توسط نظام حاکیازده شماره بعد ازاگرچه امکان نشردرازمدت نیافت و  .های دموکراسی نوین ایفا نمود

روشنفکران مترقی وآزادی ماندگاری دراذهان  کوتاه نشراتی اش اثراتدرهمان عمر مصادره شد؛ ولی

ردهات دربین دهقانان فقیروبیزمین به فعالیت مبارزاتی انقالبی د " س ج م" اینکه خواه بجا گذاشت.

تشکیل هسته های چریکی وتدارک  وبسیج وسازماندهی آنها برایانقالبی  سیاسی آگاهیانتقال درجهت 

دموکراتیک  مبارزاتی " س ج م" وجریان اماتجربه دید.گرتوجه جدی نکرد، دچاراشتباه جنگ خلق 

توده های  وملی نشان داد که  برای رهبری مبارزات  طبقاتی سال طی پنج نوین درآن شرایط کشور

ند م( نیروم -ل -بیک حزب کمونیست انقالبی) موآغازجنگ انقالبی خلق   خلق وروشنفکران مترقی

 علت اصلی این ناتوانی. انجام ندادرا الزم  مبارزهدرجهت ایجاد آن سازمان جوانان مترقی  که  نیازاست

 انانجو مربوط به مسایل درونی سازمانعمدتاً  گردیدبعد ها آشکار طوریکه ونا توانیهای دیگر" س ج م"

دام که هرک می شد خطوط انحرافی اپورتونیستی مختلفموجودیت ، مترقی وجریان دموکراتیک نوین

مریضی که پیروان خودرا داشتند  داخل " س ج م" وجریان دموکراتیک نوینانحرافی درازاین خطوط 

خاصتاً جناح  جناحهای اپورتونیستیحمالت  ،دررهبری " س ج م" ی  وغیبت  ویاکرم یار ناگهانی

دچارپسیویتی شده  جناح انقالبی " س ج م" و ن  شدت یافته -د –م وج –س ج   دردرون داکترفیض

 ازمانسطورالزم به پیش برد؛ ازاینرورا  سیاسی علیه اپورتونیسم -مبارزه ایدئولوژیکونتوانست 

ی فروپاشدچارنیزوجنبش دموکراتیک نوین  آن انجامید به انحاللو دچاربحران گردید  جوانان مترقی

ی با همه کم وجریان دموکراتیک نوین تحت رهبری اش سازمان جوانان مترقی بهرصورت .گردید

 ستاننش؛ نقش تاریخی مهم وماندگاری درتاریخ جنبش انقالبی پرولتری افغاواشتباهات اتوانیهاوکاستی ون

 «سازمان انقالبی افغانستان»و« سازمان رهائی افغانستان»رویزیونیستهاینمود.ایفا

ی نمی توانند با توطئه گررگزه بین المللیوامپریالیسم وارتجاع  هاودیگررویزیونیستهای همقماش آن
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یق اکرم صتاً رفخا م( -ل -) م علیه بنیان گذاران جنبش کمونیستی وفحاشی زنی واراجیف پراگنی واتهام

م(  افغانستان را که ادامه  -ل -س ج م" وموجودیت جنبش کمونیستی )ماهمیت ونقش تاریخی" یاری

ستها رویزیونیاین  توطئه های خدشه دارسازند.س ج م" است را سیاسی"-مل یافته ای خط ایدئولوژیکتکا

 م( -ل -م پرولتری) یانقالبجنبش  هرگزمانع پیشرفت ی ضدانقالبی وخادم امپریالیسمواپورتونیستها

 .درافغانستان نشده ونخواهد شد

  1181جون  89

 ) پوالد(

 

 


