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     بی گروه انقال»تونیسم ورویزیونیسمادامه منجالب اپور« سازمان انقالبی افغانستان» 

 است« سازمان رهائی افغانستان»و« خلقهای افغانستان

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

 )بخش سوم(                                       

 "مسئله پشتونستان" چنین می نویسد: -2این سند تحت عنوان"  (15درصفحه)« گروه انقالبی... »رهبری

مسئله پشتونستان یکی ازآن مسائلی است که ازدیربازمطرح بوده است. ولی ازموقف معین دولتهای 

" و ماهیت مزدورانه وفاشیستی اش بوده وهست، نیروهای سیاسی بظاهر"چپ"که نمایانگر افغانستان

منطبق با منافع واقعی خلقهای دوطرف ننموده وحتی برعکس به مترقی" نیز باآن برخورد درست  و

ابرازنظرهای گمراه کننده وارتجاعی پرداخته اند که درتحلیل آخرازموقف همسان شان بادولت حکایت 

عله شحساب رویزیونیستهای خائن وسایرمرتجعان که معلوم است. اما ببینیم که" رهبران"  می کند.

ودیدیم که  -جاویدی که به اصطالح مبارزه علیه رویزیونیسم نعره گوش خراش همیشه گی شان بود

ً چه قهرمانان ضد رویزیونیست بودند درباره پشتونستان چه دری ازچنته بیرون  میدهند. آنان  -واقعا

است که طبقۀ درشماره اول" شعله جاوید" این حکم رامیاورند:" روش این جریده مبتنی براین اصل 

." یعنی حاکمۀ که مردم خودرادربند کشیده است هرگزنخواهد توانست ملت دیگری راازبند رهاسازند

می ا  ن-ل -ا بدورمیافتند. مگر م-ل-" ابتدائی" ترین آموزشهای ماینچنین از چه؟ آقایان با آنهمه الفیدن

نه نیروی دیگرنه " طبقۀ حاکمه"  آموزد که تنها خلق یک کشوراست که میتوانند خودشان را آزادسازند

ی آنکه به برا را هم نداشته باشد؟ اپورتونیستهادیگر، ولوطبقه حاکمه ایکه" مزیت" دربند کشیدن مردمش

حرف خویش پایه تئوریک بدهند مدعی اند که این نقل وقولی ازانگلس است. ولی چه دروغ رسوا کننده 

ماتی دارد که چنین است:" خلقی که برخلقهای دیگرستم رهبران" کل، انگلس گویا"شبیه"  جمله ساخت " 

روا میدارد نمیتواندآزاد باشد" واین سخن انگلس را رفیق استالین دراثرخویش" اصول لنینیسم" ضمن 

توضیح اهمیت پشتیبانی مستقیم وقاطع پرولتاریای کشورهای امپریالیستی ازجنبشهای نجاتبخش برضد 

است. اما برای اپورتونیستهای ما که بخواهند بخاطر تثبیت نظرشئونیستی نقل کرده  -امپریالیسم" میهنی"

خویش اصول را درخدمت میل ذهنی خودقراردهند واصل نقش دورانسازرا نه به خلق وبلکه مربوط به 

طبقه حاکمه بداند! رهبری موضع این گونه تحریفها، تحریفهای بغایت زشت مجازاست. حرف نادرست 

وضع م "رهبری " .انقالبی کبیری  چون انگبس نسبت دادند! زهی پست فکری! ومبتذلی رابدانشمند

انی کاذب پشتونستن یک مبارزل " افغانستان کبیر" خودرا درجمله بعدی از زبا -شئونیستی وضد م

چه دپشتونستان غالمی اساس علت  حه گنی؟ نوبه هم  -بهتربیان میکند:" اگرکه له ماحخه  پشتنه وشی

د شماره اول ص تکی دی") شعله جاوی م چه دافغانستان پسماندگی زمونژ دغالمی اساسیدغه ورته ووای

(. با توجه به حکم یادشده درباال واین گفته های آخری میتوان بنظررهبری خوبترپی برد که چون 1

علت غالمی پشتونستان، پسماندگی افغانستان است پس ما با پیشرفت خود ویکنوع طبقه حاکمه که " 

غ فرموده یرا دربند نکشد" میتوانیم خلق پشتونستان را ازغالمی رهائی بخشیم. البته" رهبری" درمردمش

" رهائیبخش" خلق پشتونستان باشیم وماهیت "طبقه معلوم سازد که با کدام درجه" پیشرفتگی" میتوانیم

 ".حاکم" مذکورچه باشد

با آنکه کاذبانه  «گروه انقالبی...» رهبری  این پراگراف نخست دربخشمالحظه می شود که : اوالً 

 لیکن ؛است شش سال عضویت سازمان جوانان مترقی را داشته حدودو شدها" -ل-" ممدعی اعتقاد به 

 حتی  راتحت رهبری آن   دموکراتیک نوین جریانجنبش توده ای وانقالبی پرولتری سازمان  این
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بی ت ضدانقالدرافشای ماهیرا  آن سیاسی  اصولی -مبارزه ایدئولوژیکو ندانسته نیروهای چپ ومترقی

 «حزب دموکراتیک خلق»وضدمردمی  وماهیت وخصلت ضدانقالبی خروشچفی(رویزیونیسم" مدرن" )

 می خواند.« گوشخراشنعره »را « شوروی اتحاد»تی سوسیال امپریالیسنظام ماهیت ضدانقالبی و

ه علیه بطورعام ومبارزرویزیونیسم اشکال  اپورتونیسم وانواع  علیهاصولی وانقالبی  درحالیکه مبارزه

کالت وتش پرچمی« خلقی»رویزیونیسم خروشچفی وافشای هویت ضدانقالبی باندهای رویزیونیست 

طنین   زحمتکش توده های خلقدرگوش  بی علیه آنهاشعارهای انقالآوای وافغانستان درهمسنخ آنها

ن اکنوو «سازمان رهائی...»و «گروه انقالبی...»اپورتونیستهای  ولی برعکس برای ؛داشت گوارای

انواع زیرااز .باشد چنینهم باید درحقیقتو بوده وهست وآزاردهنده گوش خراش«سازمان انقالبی...»

 ن داشت.جزاین انتظاری نمیتوامنجمله اپورتونیسم ورویزیونیسم  دشمنان سوگند خورده کمونیسم انقالبی 

اره که اشاره عبارت)رویزیونیستهای خاین( را درب ارانشداکترفیض وی عدم صداقت وبه این صورت

درباره یگانه سازمان انقالبی  نیت خصمانه شان به رویزیونیستهای خلقی پرچمی است وهمچنین

قۀ ...طبعبارت" ثانیاً:دموکراتیک نوین تحت رهبری اش رابرمال می سازند. ا( وجریان-ل -مپرولتری)

 هکه اشاربند رهاسازند"ملت دیگری رااز ردم خودرادربند کشیده است هرگزنخواهد توانستحاکمۀ که م
وده ب افغانستان  )دولت(فئودال وکمپرادور بقات حاکم ارتجاعیطبه  درجریده " شعله جاوید" نویسنده

حشیانه راوکشورشان منجمله خلقهای ملیتهای پشتون وبلوچ رحالیکه خلقهای ملیتهای مختلف درود است

مایت ح مسئله خاینانه  مورد ستم واستثمارقرارداده وانواع مظالم واجحافات را برآنها اعمال می کنند؛ ولی

»  زیرنامرا  پشتون وبلوچ درآنطرف "خط دیورند" های"خلقهای ملیتسیاسی حق تعیین سرنوشت"از

ان ش طبقاتی سیاسی فواهدا درجهت پیشبرد اغراض وسیله ایعلم کرده وآنرا « قضیه پشتونستان

 لیکن  رهبری درستی است.که حرف  اند، می باشد قرارداده محافل بین المللیدرداخل کشورومنطقه و

" اصل نقش دورانسازرا نه به گویا نویسندهآن چنین برداشت کرده است که از «گروه انقالبی...» 

جانب وازدانسته است"!.  ارتجاعی) درافغانستان( به طبقه حاکمه بلکه مربوط های پشتون وبلوچ خلق

رهبری " س ج م"  گفته اند که این نقل وقول ازانگلس است. درحالیکه   دیگرداکترفیض مدعی است که

چنین  جانب نویسنده مضمونمضمون درآن درج است؛ از درشماره اول جریده " شعله جاوید" که این

 این مطلب راازذهن خودش به آنها وصل کرده است. وبه این صورت داکترفیض نشده استادعایی 

موضع جریده " شعله جاوید" بوده که دربخش مرام نشراتی این  این دراصل رسمی به لحاظهمچنین 

رحیم محمودی( امضاکرده است. وشخص فقید )ی آن مدیرمسئول این جریدهاودرپ .جریده درج است

نمی تواند  موضعازمان جوانان مترقی" رانداشت. وبدین صورت این داکتررحیم محمودی عضویت "س

محسوب منجمله فقید رفیق اکرم یاری وداکترصادق یاری رهبری" سازمان جوانان مترقی "  موضع 

مضامین ومقاالت اعضای و .قراردارند« گروه انقالبی....» که بطورخاص مورد حمله رهبری  شود

ویسندگان آن درکنارمضامین اعضای جریان دموکراتیک نوین سازمان جوانان مترقی باامضای ن

ن رابطه به ایسئول  جریده " شعله جاوید" درمدیرم همچنین درجریده " شعله جاوید" به نشرمی رسیدند.

ه اگرکه له ما حخ -چنانچه یک مبارزواقعی پشتونستان گفته می نویسد که:"مسئله ودرمورد دیگری 

 افغانستانبه هم دغه ورته وایم چه دحه گنی؟ نو پشتنه وشی، چه دپشتونستان دغالمی اساسی علت

ی رساند. را م پشتونستان «مبارزواقعی»این موضع تائیدکه  ،"-دغالمی اساسی تکی دیزمونژ پسماندگی

 ستانبفرض اگرافغاندرحالیکه  چیست؟انستان"پسماندگی افغاز" منظوروی معلوم نیست که دراینجااما 

 وسوسیال امپریالیسم درآن شرایط تحت حاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروسلطه امپریالیسم

ن درامرحق تعیی ونمی تواند نمی توانست ،هم می رسیداقتصادی  هایبه " پیشرفت"  بعدی ودرشرایط

. اشدداشته بثریتی مئوبگونه واقعی  ملیتهای پشتون وبلوچ آنطرف " خط دیورند"خلقهای  سرنوشت

می توانند با مبارزات انقالبی ومترقی خودرا ازستم طبقاتی، خود  خلقهای ملیتهای پشتون وبلوچ  فقط و

ند. خویش گردسیاسی ستم ملی امپریالیستی وستم ملی شئونیستی نجات داده وحاکم برسرنوشت 
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ی ملیتهای پشتون وبلوچ زمانی می توانند روی حمایت وکمک همه جانبه ازجانب افغانستان خلقهاونیز

جاعی سلطه طبقات ارت یعنی ،مردمی وجودداشته باشدنظام سیاسی انقالبی  حساب کنند که درافغانستان

دولت وانقالب دموکراتیک نوین به پیروزی رسیده فئودال وکمپرادوروسلطه امپریالیسم سرنگون شده و

ون خلق پشت "واقعیمبارز"موضع یک این لذاباشد. ق تحت رهبری پرولتاریا درقدرت دموکراتیک خل

ی ط  طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورملیت پشتون بلکه موضع نیست )یعنی پرولتاریای آگاه(پاکستان

ین چند مدتطی  ملیت پشتون وبلوچواقوام وفئوداالن وخوانین وسران قبایل  بوده وهست. چندین دهه 

کم که طبقات حا درافغانستان ارتجاعی دولت «کمک وحمایت»ون وبلوچ رابه خلقهای ملیتهای پشتدهه 

بارزات مو ، اغوا کردهودارندقرارداشته نیزدررأس قدرت دولتی  فئودال وکمپرادورازتعلق ملیت پشتون 

 نده ونیروی مبارزاتی آنهاراگمراهی کشا هب "ارادیت رسیدن به حق خودیرنام"رازهااین ملیت  هایخلق

با طبقات حاکم جانب دیگرازو اند. مورد سوء استفاده قراردادهشان خود اهداف طبقاتی منافع و درجهت

 اردادهرا مورد استثماروستم قر پاکستاندر خلقهای ملیتهای ساکنیکجا  ارتجاعی ملیتهای پنجابی وسندی

ف براینکه مضادرپاکستان،  اقلیت وسندی ودیگرملیتها واقوام وخلقهای ملیتهای پشتون وبلوچ  .ومی دهند

ابی مورد ملیت حاکم پنج ازجانبکه ملیتهای پشتون وبلوچ وسندی ودیگران قرارداشته  ستم طبقاتیتحت 

ملی قاتی وستم طبستم خلقهای ملیتهای مختلف پاکستان از ند وهمچنیننیزقرارمی گیرستم ملی شئونیستی 

ده می خوانیم که :" این جری" شعله جاوید" اگرچه درمرام نشراتی جریده  .رنج می برندامپریالیستی نیز

ازمبارزات آزادیبخش ملی ملل تحت فشارپشتیبانی نموده ودرافشاء همه دسایسی که این جنبش هارا 

سعی رعادالنه قایل نمی شوند خطری برای صلح میدانند وفرقی درواقع میان جنگ های عادالنه وغی

ا پشتونستان ر« مبارزواقعی»موضعشعله جاوید"نویسنده مضمون ومسئول جریده"امابعمل خواهدآورد"؛

موضوع" حق بطورعام و"مسئله ملی" اصل  رمورددنیزمورد تائید قرارداده ونه توضیحی وبدون هیچگ

همچنین  .شده است اشتباهدچار، بطورخاص   درپاکستان تعیین سرنوشت" خلقهای ملیتهای پشتون وبلوچ

 ست؛ا ازعبارت "ملل تحت فشار" نام برده است، نادرستصرف ازاینکه بجای عبارت" ملل تحت ستم" 

ه ستم ملی شئونیستی را افاد دی نبوده وکلمه "فشار" بگونه صریحدارای مفهوم واح این دوعبارتزیرا 

نقل وقول انگلس رادرباره " مسئله ملی" چنین می نویسد:"  «گروه انقالبی....» رابعاً: رهبری. نمی کند

ستم روامیدارد نمیتواندآزاد باشد". درحالیکه اصل نقل وقول چنین است:" ملتی خلقی که برخلقهای دیگر

اصول   60صفحه انگلس)-ودش آزاد باشد" که ملل دیگرراتحت فشاروظلم قرارداده ممکن نیست خ

ستم خلقهای دیگر، دوعبارت" خلقی که برهای ارایه شده نقل وقولازاستالین(. دراین دوشکل -لنینیسم 

درعبارت  ملتی که ملل دیگررا تحت فشاروظلم قرارداده..." دومفهوم جداگانه دارند.روامیدارد..." و"

ه ملجخود از ، طبقات خلقطبقاتیدرجوامع  درحالیکه برخلقهای دیگرستم می کند": که خلقی "،اول

اعمال ستم ملی شئونیستی برپایه ای حاکمیت طبقاتی  . درحالیکههستندوستمکش  طبقات محکوم

 هایبرملیت  برهمه توده های خلق که عالوه براعمال ستم طبقاتی ملیت یک استواراست وطبقات حاکم

 نیزاحساس حاکم ملیتاعمال می کنند وتوده های خلق نیزستم ملی شئونیستی غیرازملیت خودش 

 دومارت درعب. شئونیستی اعمال می نمایندستم ملی ملیتهای دیگرنموده وبر ) ملی(تیملی وبرتریغرور

طبقات حاکم ارتجاعی وجوددارند هم ت( )مل ملیت یک دردرون؛ "ملتی برملل دیگرستم روامی دارد"

تم ملی ومنشأ اصلی س اعمال می کنند ملی شئونیستی ستمبرملیتهای دیگرکه زحمتکش  وهم طبقات خلق

ق همه طبقات خل دریک جامعه چند ملیتی  همچنین .هستند ی  طبقات حاکم ارتجاعی این ملیتشئونیست

ده ت طبقات حاکم ارتجاعی رنج کشیاودیگرمظالم واجحاف لی امپریالیستیستم مستم طبقاتی وازملیتها 

   ومورد استثمارقرارمی گیرند.

توضیح  -منظور رهبری " س ج م" است( می نویسد:" آقایان)16درصفحه)« گروه انقالبی....» رهبری 

بین قوسین ازمن است( گاهی اظهارمیدارند که ما به مسئله پشتونستان بمثابه یک مسئله ملی برخورد 
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ع دولت ،موضافغانستان کبیرنموده ایم. اگرچنین هم باشد، بازبرخوردی بوده ازیک موضع شئونیستی 

 لنینیستی". -وضع مارکسیستیافغانستان، نه ازم

درحالیکه درشماره  سند ومدرک این ادعا را مطرح کرده است بدون «گروه انقالبی....» رهبری    

درآن شرایط موضوع "حق تعیین سرنوشت" لیکن   ه جاوید" چنین مطلبی وجود ندارد.اول جریده " شعل

خلقهای ملیتهای مختلف مطرح بود ومهم سیاسی درجامعه منحیث یک مسئله  ملیتهای پشتون وبلوچ

ً کشور نطرف آ) خلقهای ملیتهای پشتون وبلوچازخواست ملی  وبلوچ پشتون های ملیت های خلق خاصتا

 وبلوچ ت پشتون خلق ملیتوده جانبی وازند. حمایت می کردبه شدت  (درپاکستان -"خط دیورند"

های  ی ملیتقومی با خلقهاقبیله ای و وروابط طایفه ای، عالیقو زبان وفرهنگ مشترک  درافغانستان

 "تحق تعیین سرنوش"از« حمایت»تبلیغات دولت مبنی برهمچنین . ودارنددرپاکستان  پشتون وبلوچ

 تجلیل همه سالهو اختصاصی ازطریق یک برنامه رادیوئیداشت که  وجودنیزپشتون وبلوچ خلقهای 

وساالنه مبلغ قابل  مردم نیزاثرداشتکه براذهان واحساسات  صورت می گرفت روزپشتونستان""از

 طبقات« حمایت» لیکنبمصرف می رساند. به این منظور مالحظه ای ازطریق ریاست مستقل قبایل

رنوشت سافغانستان درباره مردم  بی شائبه حمایتاحساسات و با افغانستان به لحاظ ماهویم ارتجاعی حاک

، دیورند" خطموضوع "همچنین نیست.یکسان نبوده و ن وبلوچ درپاکستانملیتهای پشتوخلقهای سیاسی 

ت تح والحاق آن بخاک هند توسط استعمارگران انگلیس سرزمین این بخشی ازخاک اشغال استعماری

رسال د ووطن فروش الرحمان خاینتوسط امیرعبد "دیورند" ننگین وامضای معاهده تسلط استعماری شان

منافع ملی مردم افغانستان بوده خواست وبرخالف وخواستهاواهداف استعماربروفق میالدی 1893

منجمله "معاهده الهوروقندهار" اهدات ننگین دیگرومعمعاهده "ی ملیتهای مختلف افغانستان این "وخلقها

امیردوست محمد، ( توسط 1855پشاور" درسال) جمرود ( توسط شاه شجاع، "معاهده1839 -1838)

وهمچنین معاهده ننگین رهبران خاین ووطن  امیرمحمد یعقوب(توسط 1879سال )در"معاهده گندمک"

 معاهدهو (1979درسال ) «شوروی»با دولت سوسیال امپریالیسم « حزب دموکراتیک خلق»فروش 

دردولت آنهاجهادی وملیشه ای ودیگرهمپاله های  گروه های خاین ووطن فروش ننگین گروه های های

 (2015وسال )میالدی درشهر"بن" آلمان (2001سال)دروپائی امپریالیستهای امریکائی وار دست نشانده

با وجود احساسات مردم بطورعام  اما. منحیث خیانت نا بخشودنی حکام خود فروخته می دانندرادرکابل 

لقهای خسرنوشت سیاسی درحمایت ازبطورخاص  وعالیق خلقهای ملیتهای پشتون وبلوچ درافغانستان

 ه  این مسئله چنینبدرافغانستان  وپرولتاریای آگاه یستهای انقالبیکمون؛ درپاکستان ملیتهای پشتون وبلوچ

قتصادی ا اجتماعیتحت شرایط  های پشتون وبلوچ طی بیش ازیک قرنملیت زآنجاییکها: دارندداشته ونظر

شترکی م سیاسی سرنوشتزندگی و چندین نسلوقرارداشته  پاکستان هایدیگرملیتهنگی بافروآمیزش 

 ها واقوامپنجابی وسندی ودیگرملیتباخلقهای ملیتهای  پشتون وبلوچ  خلقهای ملیتهایلذا دارند؛داشته وآنهابا

ستم ملی و شئونیستی وستم ملی یستم طبقاتخودرااز با مبارزه انقالبی مشترک  می توانندپاکستان در

ً طبقات ارتجاعیدولت( لیکن طبقات حاکم ارتجاعی)نجات دهند.  امپریالیستی دال فئو حاکم خاصتا

ی ده هابا استفاده ازاین روحیه وعالیق تو همواره طی این مدتدرافغانستان وکمپرادورملیت پشتون 

آن درجهت از، پشتون وبلوچنسبت به توده های خلق  علی الخصوص خلقهای ملیتهای پشتون وبلوچ خلق 

که واین .اند وبا نیرنگهای شئونیستی آنهارا گمراه کرده شان استفاده کرده طبقاتیواهداف   اغراض

موضع شئونیستی افغانستان کبیر، موضع »بدون ارایه سند ومدرک اتهام .« گروه انقالبی..» رهبری

وموضع . طئه چیزدیگری نیستوتو به رهبری" س ج م" میزند، جزمغلطه تان" رادولت افغانس

لیت پشتون مارتجاعی خاصتاً طبقات فئودال وکمپرادور حاکم"افغانستان بزرگ" موضع طبقات شئونیستی

تهای" ، منجمله ناسیونال شئونیسبوده وهستدرافغانستان  نهاه های سیاسی شئونیستی حافظ منافع آوگرو

س  ی"رهبردراینجا . ند" ایجاد افغانستان کبیر" را زمزمه می کرد،آن  اسیسکه دراوایل ت افغان ملت"
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 نچنیشعله جاوید" دچاراشتباه شده وهم جریده "درانحرافی  اشتباهی و موضع ایندرعدم توجه به  ج م"

ردمی ارتجاعی وضد مکه دولتهای ) «قضیه پشتونستان »ودرافغانستان " مسئله ملی"  درعدم پرداخت به

طبقاتی شان استفاده کرده وتوده های خلق رابه گمراهی کشانده زآن درجهت منافع واهداف درافغانستان  ا

ً نسبت منحیث یک مسئلهکه  پشتون وبلوچحق تعیین سرنوشت" خلقهای ملیتهای "مسئله و( اند  سیاسیمهم  ا

دچاراشتباه نکرد؛ اتخاد اصولیو روشن موضع بوده است، وهم اینکه دراین باره مطرحنیزدرجامعه 

" ملیتهای " حق تعیین سرنوشتعصرامپریالیسم وانقالبات پرولتریدر کمونیستهای انقالبیزیراشده است.

توده  طبقاتی وملی منافع تآمینمسئله ملی" ازدید به "بخشی ازانقالب پرولتری دانسته و راتحت ستم 

تم  رسیدن ملیتهای تحت سوشته نظردامدرا خلق ملیت حاکممنافع  طبقاتی ملیتهای تحت ستم و های خلق

دریک ن امرایو مستقل را برسمیت می شناسند.شکیل دولت جدائی وتتا  "خویشن سرنوشت حق تعییبه "

بوسیله ای مبارزات انقالبی خلقهای ملیتهای مختلف تحت رهبری یک حزب انقالبی چند ملیتی کشور

سلطه امپریالیسم وپیروزی انقالب وقطع  نظام فئودال کمپرادوری وسرنگونی م( -ل -می)پرولتر

الیسم، ه سوسیی طبقه پرولتاریا وگذاربرهبردموکراتیک نوین وتشکیل دولت دموکراتیک خلق تحت 

که خلقهای ملیتهای مختلف درپاکستان منجمله خلقهای ملیتهای ازاین طریق است . تحقق یافتنی است

دیگرانواع و ازستم طبقاتی، ستم ملی امپریالیستی وستم ملی شئونیستی می توانند خودرا  پشتون وبلوچ

 .ردندگبرسرنوشت خویش وحاکم  نجات داده وامپریالیسم ازجانب طبقات فئودال وکمپرادور ومظالمستم 

:"... طراحان زیرعنوان  تحلیل طبقات چنین می نویسند (18و 17درصفحه)« گروه انقالبی...»ری رهب 

ند اپرداخته  شان به اصطالح به تحلیل مناسبات طبقاتی جامعه" مشی درهمان شماره اول" شعله جاوید 

کلمات مالک می پندارند کارعظیمی انجام داده اند، چیزی جزبازی باکه بازهم اگرچه خود

بوروکرات وغیربوروکرات وصدوراحکامی واهی وبدورازواقعیت نیست. دلیل ونتیجه آن نمیتواند وتاجر

اشد. بغیرازمخفی نگهداشتن چهره اپورتونیستی شان با کلمات وجمالت مارکسیستی وگمراه ساختن خلق 

 -مارکسیستیرهاستدالل فریبنده به ظاناسانند بلکه باآنان نه اینکه بدرستی دشمنان انقالب را به خلق نمی ش

جلوه دهند،آنها مینویسند: بنابراین دوطبقه مالک بوروکرات لنینیستی میخواهندآنهارا"معصوم"

ه یل میدهند دشمنان درجپیشرفت اقتصادی کشورتشک وتاجربوروکرات ازآنجائیکه مانع عمده را درراه

بلی ازنظر"رهبران" دشمنان  درجه اول خلق مساویست به بوروکراتهای مالک  اول خلق کشوراند.

اما نخست منظورازمالک بوروکرات را دشمن درجه اول خواندن چیست؟ اگرمنظورقدرت   وتاجر!

ن قدرت مرکزی که ایا ارضی ب یگیرد به مناسبات ووابستگی مالکانونفوذ دولتی اوست این رابطه م

اما اینکه تحلیل طبقات نشد. مفهوم طبقه یک مفهوم اقتصادیست که دررابطه با وسایل  مسلم است.....

 تولید مطالعه می شود....".

ات مضمون" تحلیل طبقنده نویس وانحرافات اتدراین پراگراف نیزاشتباه «گروه انقالبی....» رهبری 

رهبری" س ج م" منجمله رفیق فقید اکرم  را دستآویزقرارداده و له جاوید"شماره اول " شعجامعه" در

 ارکسیستیکلمات مبا»اتهام وارد می کند که گویا  وخاینانه برآنهارا مورد تاخت وتازقرارداده   یاری

درحالیکه برخالف این ادعای «! راگمراه ساخته اند مخفی نگهداشته وخلقچهره اپورتونیستی خودرا

رفیق اکرم یاری درهیچ موردی خلق افغانستان را گمراه ، داکترفیضازجانب  کاذب وتوطئه گرانه 

 -ایا م -ل -مسیاسی )-خط ایدئولوژیکبرمبنای  جنبش کمونیستیولین پایه گذاراست. اوازجمله ا نساخته

 قوکمونیستهای انقالبی وتوده های خل. وانان مترقی درافغانستان بودساس گذاران سازمان جال م( واز

مبارزه و  (م -ل  -موی درایجاد جنبش کمونیستی )افغانستان  وکمونیستهای انقالبی جهان ازنقش تاریخی 

موقف درحقیقت ...« گروه انقالبی»ودراین جا رهبری تایش می کنند. س انقالبی  وی دراین راه

بیان کرده است. باین عبارت که رهبری این جناح، یکی ازجناحهای  را سیاسی خودش -ایدئولوژیک

ای به شیوه هاپورتونیستی درون سازمان جوانان مترقی بود ودر دوران فعالیت " س ج م" سعی کرد تا 
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سازمان جوانان مترقی را متالشی  پنهان کند. وعالوتاً با سیاهکاریچهره اپورتونیستی اش را مختلف 

بی گروه انقال»اپورتونیستی زیرنام وتشکل  کراتیک نوین رادچارفروپاشی نمودوموجریان د کرده

را تشکیل داده وده ها روشنفکرهوادار" س ج م" وجریان دموکراتیک نوین را به  «خلقهای افغانستان

« یسه جهان»درپرتگاه رویزیونیسم« سازمان رهائی افغانستان »منجالب اپورتونیسم وبعد تحت نام

 کرد. نقش ضدانقالبی بازیرا ضربت زده و م( افغانستان  -ل -مجنبش کمونیستی)ن صورت وبای کشانده

که خودراازجمله میراثداران واقعی" « سازمان انقالبی افغانستان»وچند سالی است که رویزیونیستهای

 م( رامورد حمالت خصمانه -ل -مجنبش کمونیستی)« ا-ل-م» راه" داکترفیض می خوانند با نقاب

 .تخریب میکنندفعالین این جنبش را های اوباش منشانهقرارداده وبا جاسوسی وفحاشیقالبی وضدان

اما درشماره اول"شعله جاوید" تحت عنوان"تحلیلی ازوضع کنونی مناسبات طبقاتی جامعه ما" چنین 

ه ترین طبقززمین بزرگترین وسیله تولید، دهقان عمده ترین طبقه مولد وزمین داربارمیخوانیم:" 

 وسرمایه تجارتی بعد اززمین عامل مهم دیگری درمناسبات تولیدی ما بشمارمی رود.ثمارگراست. است

چون شیوه اصلی تولید مالکی است، بنابرآن طبقه مالک عمده ترین نقش اقتصادی وسیاسی را درحیات 

 د.اوالً تقسیم نمو وافراد این طبقه موقف همگونی ندارند ومی توان آنهارا به دودسته اجتماعی بازی می کند

هم سملکیت آنها برزمین ازراه نفوذ دولتی تامین می شود ثانیاً مالکینی که دراموردولتی مالکینی که 

نگاه خاصیت طبقاتی خود به طبقه تاجربوروکرات پیوند نزدیکی داشته مستقیمی ندارند. دسته اول از

ین طبقه مالک ازهرطرف که باشد(ودرحقیقت حلقه اتصال اجتماعی وسیاسی سیستم استعماری جهانی)

ته می سازد. دساعی واقتصادی دسته اول را درکشورمحلی را تشکیل می دهند. دسته دوم تکیه گاه اجتم

اول را مالک بوروکرات وگروه دوم را مالک غیربوروکرات می توان نامید. سرمایه بزرگ تجارتی 

یال )اشاره ایست به سوساستعمارنوین  افغانستان نظربه فشارسیستم امپریالیستی جهانی ومدافعین

رد، نام نمی ب« شوروی» واینکه نویسنده  به صراحت ازسوسیال امپریالیسم  «شوروی»امپریالیسم 

 وطبقه مالک داخلی نمی تواند ( -توضیح  بین قوسین ازمن است  - علت آنرا نمیدانیم

خارجی سوق می یابد. ازاینجاست که دررشته های صنعتی مستقالنه سهیم شود؛ بناًناگزیردرراه تجارت 

بوروکرات نامید که راتاجر سیاسی، این طبقه بوجودآمده است. نمایندگان طبقه تاجردالل) کمپرادور(

درترکیب ساختمان دولتی موقعیت حساسی را صاحب است ونقطه اتصال منافع وپیوندطبقاتی این طبقه 

مل انام سکتوردولتی مسما شده است دراختیارکبا مالک بوروکرات است. اقتصاددولتی کنونی ما که ب

نیمه استعماری سوق قرارداشته ومملکت راازنگاه اقتصادی به راه مالک بوروکرات وتاجرکمپرادور

نفوذ وتسلط سیستم یع مستقل ملی می گرددوازسوی دیگرزیرا ازیکسومانع رشد صنامی دهند؛

 مین می نماید. بنابرین دوطبقه مالک بوروکراتامپریالیستی جهانی ومدافعین استعمارنوین را درکشورتا

ه دشمنان درج تشکیل می دهندمده رادرراه پیشرفت اقتصادی کشورجای که مانع عاز وتاجربوروکرات

 "......اول خلق کشوراند

دال فئو نویسنده مضمون به رابطه طبقه« گروه انقالبی....» برخالف ادعای رهبری درپراگراف فوق

  داختهحیات سیاسی جامعه تاحدی پردراین طبقه وطبقه کمپرادور ونقش اقتصادی وسیاسیوسایل تولید با 

 و آنها درتولید اجتماعی مشخص می شود. بطورکل برحسب جایگاه درجامعه تمایزطبقات زیرا است.

 د اجتماعیاین طبقات درتولیگاه یجاولید مهمترین عامل تعیین کننده درطبقات با وسایل ت چگونگی رابطه 

 گاهجاییل تولید ازسوی دیگر، هریک فاقد وسا وطبقات زحمتکشاست. مالک وسایل تولید ازیکسو

د اجتماعی ازتولییزان دریافت سهم طبقات مختلف برحسب چگونگی ومدرتولید اجتماعی دارند و یمتفاوت

ما ازاینکه نویسنده درتحلیل اش ازطبقات اجتماعی جامعه نظردارد که ا ازهم متفاوت هستند.نیز

درراه مانع عمده ازطبقات فئودال وکمپرادوردوجناح "مالک بوروکرات وکمپرادوربوروکرات" تنها
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خلق کشورهستند، نادرست بوده ودچاراشتباه  درجه اول شکیل داده ودشمنانترا پیشرفت اقتصادی کشور

ت وباین صورمعه شده است.ادرجفئودال وکمپرادوردوطبقه استثماروستمگرین اوانحراف درمورد نقش 

رفت ه رادرراه پیشمانع عمدبرئه کرده که رابنحوی تطبقه کمپرادورات طبقه فئودال وجناح غیربوروکر

ه درحالیک محسوب نمی شوند! ازدشمنان " درجه اول" خلقباین صورت گویا و کشورتشکیل نمی دهند 

ل فئودا طبقات ارتجاعی هردوجناح (ونیمه مستعمره ینیمه فئودال) افغانستان کشوریدرآن شرایط 

 امپریالیسمحامیان آنهاو وغیربوروکراتبوروکرات روکرات وتاجرکمپرادوربوروکرات وغیربو

ا ب درهمدستیرادرراه پیشرفت جامعه تشکیل می دادند واین دوطبقه  مانع عمده وسوسیال امپریالیسم

ان وحامیواینها قرارداده  شدید طبقات خلق را مورد استثماروستم وسوسیال امپریالیسم امپریالیسم

ین ا رفیق مائوتسه دون درمورد. وهستند خلق بودندطبقات دشمنان آشتی ناپذیرجمله زامپریالیست شان ا

 المللیطبقه مالکان ارضی وبورژوازی کمپرادورتماماً زائده بورژوازی بین دوطبقه چنین می گوید:"

  نهاوابسته به امپریالیسم بوده وگروه ضدانقالبی افراطی را تشکیل می دهند".اند وبقا ورشدآ

سرمایه بزرگ تجارتی افغانستان نظربه فشارسیستم :" نویسنده مضمون درمورددیگرچنین نظردارد

وطبقه مالک داخلی نمی تواند دررشته های صنعتی مستقالنه  امپریالیستی جهان ومدافعین استعمارنوین

  سهیم شود، بناًء ناگزیردرراه تجارت سوق می نماید".

 ( کمپرادوراستبورژوازی  سرمایه سرمایه بزرگ تجارتی )که منظورفعالیت  ؛برخالف نظرنویسنده

ً  دربخش تجارت  ئودالوسوسیال امپریالیسم وطبقه ف مپریالیسمافشاربه سبب  اش گزیریبخاطرنا نه عمدتا

ی مرا ازاین طریق تأمین نموده  ومنافعش  فعالیت دراین عرصهسرشت وخصلت این سرمایه بنابر که

ه های باسرمای  سرمایه اشو  با انحصارات بین المللی روابط نزدیکی داشتهکمپرادور بورژوازی .نماید

رهای سرمایه داری زکشوکاالی وارداتی ا داللنقش است. این سرمایه م آمیخته امپریالیستی دره

 ازاینبخشی  بازی می کند.به این کشورها رابه بازارداخلی وصادرات مواد خام ارزان امپریالیستی 

ف ربحهای گزا ا ازطریقنموده وسود زیادی ر فعالیتدرعرصه بانکداری نیز بگونه مشترک سرمایه ها

کمپرادورواسطه ای غارت واستثماراقتصادی وسلطه ای . بورژوازی دمی آور بدست مردماستثمارو

 ضدانقالبی و وباین صورت  نقش نهایت ارتجاعی وضد ملیتها بوده وخود ازآن نفع برده سیاسی امپریالیس

ئودال ) درشرایط کنونی نیمه فمنجمله افغانستانمه فئودال ونیمه مستعمره درکشورهای نیرا بازی می کند.

همه جانبه دولت  که ازحمایتوسرمایه های امپریالیستی  یه های کمپرادوریسرماباتسلط  ومستعمره(

( نهایت محدود دربخش تجارت وصنعت) زمینه رشد وتوسعه را برای بورژوازی ملینیزبرخورداراند، 

هرچه چندین دهه طی درکشور سرمایه های امپریالیستی وسوسیال امپریالیستیورود د.نمی ساز

صه درهمه عرقتصاد کشورا. ندملی گردید تجاری وانکشاف صنایع وسرمایه هایرشد درراه مانع بیشتر

امپریالیستی وسرمایه های  بوروکراتیک ی وبورژوازیوسلطه سرمایه های کمپرادور ها تحت نفوذ

 مانیز درمقاطعدرافغانستان  اززمان پیدایش آن ی ملیبورژواز .داشته استسیال امپریالیستی قراروسو

تاً عمدکشوربازارازآنجاییکه  ؛ لیکناست صنایع سرمایه گذاری کردهدربرخی ازرشته های  مختلف

 امپریالستیسوسیال و درکنترول سرمایه های کمپرادوری واجناس تولیدی کشورهای امپریالیستی

اکثراً ؛ ازاینرومل نیاوردهبع ونظام فئودال کمپرادوری کمترین حمایتی ازآن  است وکشورهای دیگربوده

 .گی کشیده شده اندورشکستبه 

:" درمیان مولدین اصلی) کارگران ( چنین می نویسد6درصفحه ) تحلیل طبقاتی جامعه نویسنده مضمون 

ودهقانان( ودوطبقه بهره کش عمده فوق الذکرطبقه کثیرالعده قراردارد که دارای خاصیت دوجانبه 

قه به عبارت دیگراین طب می نمایند.ستمگری وستمکشی بوده  وبه سویه های مختلف اقتصادی زیست 

 نگاه اقتصادی مید ازرا می توان طبقه متوسط نامید. آنهای را که درعالیترین قشراین طبقه قراردارن
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توان تاجرملی خواند وپایین ترین قشرآن ازنگاه اجتماعی با مولدین اصلی دریک صنف قرارمی گیرد. 

وروشنفکران، زمین داران متوسط واهل کسبه دراین طبقه مامورین پایین رتبه دولت ، تاجران کوچک 

جای دارند. این طبقه هم ازنگاه عده وهم ازنظرخصوصیات اقتصادی وفکری درزمینه جنبشهای 

 .طبقه ازدوستان خلق به شمارمی آیدبه استثنای قشرفوقانی آن، این  اجتماعی شایان توجه است.

اشته ودربعضی اوقات ودرتحت شرایط مشخص وتادرجه قشرفوقانی این طبقه موقف متزلزل سیاسی  د

 معینی می توانند درصف خلق قرارگیرند".

متشکل ارزیابی وی ردمو "متوسط کثیرالعده طبقه" درتحلیل طبقاتی جامعه، نظرنویسنده؛ برخالف

 متوسط)ملی( وطبقه خرده بورژوازی. بورژوازیطبقه است :  ازدوطبقه 

بقه سرمایه  این ط طبقه نماینده مناسبات تولیدی سرمایه داری درکشوراست.: این طبقه بورژوازی ملی 

 )درطول تاریخ پیدایش آن   این طبقه د.فعالیت داروتجارت داخلی  رشته های مختلف صنایع عمدتاً در

ام نظ دشدیتحت فشار( یافت که فرصت فعالیت دوران حکومت امان هللا خاندرباستثنای  مدت کوتاهی 

قرارداشته مپریالیستی وسوسیال اسرمایه های امپریالیستی سرمایه های کمپرادوری وفئودالی، 

سیاسی  زبحسیاسی نیزعقب مانده بوده ونتوانسته که  وبه لحاظ وتوسعه را نیافته رشدامکان وازاینرو

  یاسیسکه به لحاظ فکری و روشنفکران وگروه های وهستند بودند البته  .طبقاتی اش  را تشکیل دهد

فئودالیزم، کمپرادوریزم تحت فشاراین طبقه  .می نمایندنموده و  نمایندگی ازطبقه بورژوازی ملی

منحیث یک طبقه قه طبدارد.این اینروباآنهاتضادمنافع ازقرارداشته و وامپریالیسم

 پرولتاریا با طبقه بورژوازی ملی درتضاد قرار طبقه استثمارقرارداده  ومورد راپرولتاریااستثمارگر

درمبارزه علیه فئودالیزم وکمپرادوریزم وامپریالیسم  اش ماهیت وخصلت طبقاتیبه نظر؛ ازاینرودارد 

درنیرومندی پرولتاریا درجریان انقالب دموکرایک نوین باشد. ونمی تواند دوست مطمئن پرولتاریا

 ه انقالبک پرولتاریا وحزب انقالبی اش وحزب کمونیست راضی نبوده وازخود تزلزل نشان می دهد.

 جناح راست بورژوازی ملیآگاهی دارد. ناپایدارومتزلزل این طبقه ازاین خصلت را رهبری می کند

اح جنپرولتاریا باودارد.قرار سرمایه های امپریالیستیوورژوازی کمپرادورسرمایه های ببا دررابطه 

باید  یرژوازی ملبووشرکت مینماید  فئودالیسم وضدامپریالیسم ضد"جبهه متحد ملی"دراین طبقه  "چپ"

رد درصورتی که پرولتاریا درموقعیت ضعیفی قراربگی رد. اماپذیبانقالبی  هژمونی پرولتاریا را درجنبش

لطه قطع سوبورکرات وکمپرادور فئودالیزم وبورژوازی این طبقه تالش میکند که بعد ازسرنگونی

ت وبه موقعیکرده را برقرار ودیکتاتوری طبقاتی خودش ا قبضه کردهامپریالیسم قدرت سیاسی ر

مندی پرولتاریا وتصرف قدرت سیاسی بوسیله و. اما درصورت نیرگ ارتقاء نمایدربورژوازی بز

 وتشکیل دولت دموکراتیک پرولتاریا به رهبری آن تن درمیدهد. درپیروزی انقالب دموکراتیک نوین

یا ک خلق تحت رهبری طبقه پرولتارودولت دموکراتی تا حد معینی منافع این طبقه تامین می گردد.  خلق

 منافع انقالب وطبقات زحمتکش این طبقه وموقعیت اقتصادی آن براساسرا دربرابری سیاست مشخص

 .کشوراعمال می کند

ارای دبیشترین کتله اجتماعی را تشکیل داده و  بعد ازطبقه دهقاناین طبقه : طبقه خرده بورژوازی 

صنایع دستی، صاحبان تاجران کوچک، صاحبان کارگاه های دهقانان مالک ،  است. اقشارمختلف

ورکشاپهادررشته های مختلف، مغازه داران، اهل کسبه، مامورین پائین رتبه دولت، دوکتوران، 

وشنفکران ودیگرافرادازاین ر ومعلمین،ن خدمات صحی، انجینران، استادان پرستاران ودیگرکارکنا

مپریالیسم کمپرادورواطبقات فئودال و فشاراستثماروستماز ف بدرجات مختل این طبقهقشارمختلف اقبیل.

. قشرباالئی این طبقه به لحاظ موقعیت اجتماعی دروضعیت  نامطمئن زندگی می کنند واکثراً  رنج کشیده

ه لحاظ ب خرده بورژوازی طبقه ی. قشرهای پائیننزدیک استطبقه بورژوازی متوسط به  وسطح زندگی
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 دموکراتیک نوین درمبارزه درپروسه انقالبو پرولتاریا نزدیک هستنددگی به طبقه  سطح زن

قه به لحاظ . این طبومتحد پرولتاریاهستند بورژوازی کمپرادوروضدامپریالیسم شرکت کرده ضدفئودالی،

 زیاد حساس منافع آنی اشدربرابرمتزلزل داشته وموقعیت اجتماعی وخصلت طبقاتی حالت دوگانه و

بی جذب جریان انقال کتله های بزرگی ازاقشارمختلف این طبقه درشرایط اوج انقالبومتحول می باشد. 

. البته عناصرواقعاً انقالبی ازتعلقات دنسرخوردگی ویاس می گرددچار با فروکش پروسه انقالبشده و

 یهرگزسرخورده ومایوس نشده وتا آخربه مبارزه انقالب درهمه شرایط اوج وفروکش انقالبن طبقه ای

 درپروسه انقالب دموکراتیک نوین اش خصایل طبقاتیوجود خرده بورژوازی  با طبقه ه می دهند.ادام

ی دورکمپرا ربراندازی نظام فئودالدزیرا  طبقه پرولتاریااست.اصلی ازجمله نیروهای متحد با دهقانان 

 تامین می شود.  ب دموکراتیک نوین منافع این طبقاتوقطع سلطه امپریالیسم وپیروزی انقال

یک ازطبقات اجتماعی وتعیین تضادهای شناخت ازموقعیت اجتماعی اقتصادی هر ، تحلیل طبقاتی جامعه

تضادهای بین خلق ودشمنان خلق که ) بقاتیخصلت تضادهای طشناخت ازهمچنین  اصلی جامعه

مشخص کردن و تضادهای غیرانتاگونیستی هستند(ه ک تضادهای درون خلقو تضادهای انتاگونیستی اند

ازطریق ین امروا است  حایزاهمیت حل تضاد های بین خلق ودشمنان خلقدر ، تضاد اساسی وتضاد عمده

ام فئودال سرنگونی نظطبقه پرولتاریا وحزب انقالبی  طبقات خلق تحت رهبری ومترقی انقالبی زاتمبار

 .امکان پذیرمی گردد دموکراتیک نوینالب انقوپیروزی  سلطه امپریالیسمی وقطع ادورکمپر
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