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

 است« سازمان رهائی افغانستان» و« خلقهای افغانستان

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

 )بخش ششم(                                 

مظاهرات، متنگها، شرکت " :چنین می نویسد ( این "سند"31درصفحه ) «نقالبی...گروه ا» رهبری 

ا  ودرخدمت کارمخفی  -ل -درموسسات ارتجاعی وبطورکلی هرنوع مبارزه علنی اگربارعایت اصول م

یت کننده رهبری" س ج م" افکرهد ومتشکل ساختن نیروها نباشد به هیاهوی بی ارزشی بدل می گردد.

مسئله طرد الیحه پوهنتون( خدمت صادقانه گاهی هفته ها ادامه مییافت) ت کهرا درمتنگها ومظاهرا

احساسات واندیشه های شان همان احساسات وافکارخرده  گامی بسوی انقالب نمی ساخت، بلکهبخلق و

چنان خط مشی سیاسی جدا ازتوده ها، محدود بروشنفکران،  بورژوائی واپورتونیستی بود که با یک

 .سب داشت"تنا شهری وعلنی آنان

به ومنحصربه شهرهاساخت پیشبرد مبارزه طبقاتی وملی  راسازمان جوانان مترقی"  رهبری"  اینکه

وسازماندهی وبسیج  آنها توجه جدی  ودربین کارگرانامرمبارزه دردهات دربین دهقانان فقیروبیزمین 

 د استوارانتقاد برآن بذول داشته ومسایل دیگرنکرده ویا به شکل مخفی مبارزه انقالبی کمترتوجه م

خاصتاً « گروه انقالبی...» اشاره کرده ایم. ولی ازاینکه رهبری ومابارها ودراسناد مختلف به آن

هیاهوی » ازجانب رهبری" س ج م"را  براه اندازی مظاهرات، میتنگها وهرنوع مبارزه علنی داکترفیض

 رامظاهرات ومیتنگها این وآن درپرت رهبری" س ج م"وایدئولوژی وسیاستی که خوانده  «بی ارزش

احساسات »آنها را بلکه ندانسته « وگامی بسوی انقالب  خدمت صادقانه به خلق»، رهبری می کرد

 وتوطئه گری اش عمق نادانی ،رهبری" س ج م" می خواند« وافکارخرده بورژوائی واپورتونیستی

ً فقید رفیق اکرم یاری رابرمال می سازد.  « مرحوم»برخالف نظرعلیه رهبری" س ج م" خاصتا

ً درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم تظاهرات  داکترفیض ویارانش درتمام جوامع طبقاتی خاصتا

ورت ودرص شکلی ازمبارزه طبقاتی برهبری نیروهای انقالبی پرولتری منحیث واعتصابات سیاسی

ا می توانند درسطح گسترده به تبلیغ وترویج اندیشه ها وفرهنگ انقالبی این نیروهیط مساعدت شرا

به توده های خلق آگاهی سیاسی داده وماهیت وخصلت ضدمردمی وضدانقالبی  ازاین طریق وپرداخته 

ذ ه نفووسیلهمچنین افشا کنند و را برای توده های خلق وامپریالیستهای حامی آنها طبقات ارتجاعی حاکم

علیه دشمنان مشترک شان درجهت بسیج آنها نقالبی دربین توده های خلق شده وبیشترنیروهای ا

:" دموکراسی بورژوائی  وسیله ایست برای طبقه کارگرتا با استفاده ازآن لنین می گوید نیزموثراست.

 " س جتظاهرات واعتصابات برهبری ه ما شاهدیم کازمنافع طبقاتی ووظایف تاریخی خود آگاه شود".

ً  براذهان توده های خلقدردهه چهل خورشیدی  جریان دموکراتیک نوینم" و درشهرهای بزرگ  خاصتا

 عکساست. وبه ذهان نسل های معمرکشورباقی وهنوزخاطرات آن درا اثرات مثبتی بجا گذاشتکشور

اندهای بوداشته  ونفرت وحشتازاین جنبش انقالبی  طبقات ارتجاعی حاکم)دولت( همان اندازهب

گرگروه ودی« افغان ملت»وشئونیستهای «اخوان»میارتجاعی اسال باندپرچمیها و«خلقی»رویزیونیستی 

منحیث نمایندگان منافع طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوربوروکرات  های ارتجاعی وضدانقالبی

شدیداً  ک نوین )شعله جاوید(وفعالین آنعلیه جنبش دموکراتیوخادمان امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم نیز

خصومت  عی وضدانقالبی درهمه شرایط واوضاعواین همه دارودسته های ارتجا خصومت داشتند.

خصومت وهمین  نمی کنند،نکرده و م( پنهان  -ل -ورزی خودرا علیه نیروهای انقالبی پرولتری) م
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برحقانیت جنبش انقالبی  خود داللتی وامپریالیستهای خارجی دشمنان طبقاتی مختلف داخلشدید 

 هرزمان که شرایط پانزده سال اخیردرافغانستان. درمی نماید نموده و م( درافغانستان-ل-تری) مپرول

ازمان س»گروه های رویزیونیستی ازجملهمشاجره ای بین نماینده های  های تلویزیونیجریان مصاحبه در

ونماینده  «ادامه دهندگان -ساما»و« ساما»،  «بیسازمان انقال» ،«مبستگی افغانستانحزب ه -هائیر

 زمانی ؛است( افتادهکه بارها اتفاق ورت گرفته )ص« اخوانجناح »های احزاب ارتجاعی اسالمی

حزب اسالمی گلب الدین  وجمعیت اسالمی  های نماینده   «حزب همبستگی -سازمان رهائی» سخنگوی

 این احزابهای نماینده ند،جنایتکارومزدوربیگانه می خوانمورد حمله لفظی قرارداده  وآنها رارا 

عم وبز خطاب می کند « شعله ای»وآن را لفظی قرارداده د حملهمور رابالمقابل وی ارتجاعی وجنایتکار

نزد امپریالیستهای اشغالگرافشا  را به خود این حریفانهویت  ()با شعله ای خواندن می خواهندگویا آنها 

" شعله نسبت امپریالیستهاومزدوران وطنی آنها که درنزدهمچنین این برخورد نشان می دهد .وکنند

. محسوب می شود سنگینی «جرم»ودن چه بمائویست"-لنینیست-داشتن ویا"مارکسیستای"

 سعی کرده است تا با مغالطه این ادعای آنهارارد همواره «حزب همبستگی -سازمان رهائی»اماسخنگوی

این ی وضدانقالبسیاسی -خط ایدئولوژیکازماهیت عضوناتوپریالیستهای امریکائی وام درحالیکهنماید.

 همه این گروه هاییک ونیم دهه اخیرطی اهی دارند وی رویزیونیستی وتسلیم طلب آگگروه ها

خاینین وجنایتکاران ووطن فروشانی مانند حامد  برهبریدردولت دست نشانده مزدورراجنایتکاروخاین و

ه بی نوکرامپریالیسم واستعمار، بعبارت دیگرهمه این گروه ها  جمع کرده اند. کرزی وغنی احمد زی

ی ضادهاازجمله تنتاگونیستی ندارند واختالف وتضادآنهالحاظ ماهیت وخصلت طبقاتی باهم تضاد ا

رآمده باهم کنا ) چون جریان پانزده سال اخیر(ها ایجاب نمایدوهرزمان که منافع آن.غیرانتاگونیستی است

 اینب چترحمایت امپریالیسم توده های خلق افغانستان را مورد ستم واستثمارقرارمی دهند. ودرزیر

 حزب همبستگی-سازمان رهائی»اپورتونیستی ورویزیونیستینظروموضع که بیانگر"شعار"دو

قتی امریکا " تا و:توجه کنید ،است داکترفیض احمد« مرحوم» که ازجمله میراث داران «افغانستان

حاکمیت دارند، سیهروزی زنان افغان را پایانی نخواهد بود!"و"سران تنظیمی ومزدوران بنیادگرایش 

سال اخیراست که  3-2طی اوالً: (.1395ثور  8طالبی وگلب الدین خاین وجنایت پیشه ومزدوراند!") 

آنهم به این علت که امپریالیسم امریکا به  باصطالح علیه امریکا شعارمی دهد، «سازمان رهائی...» 

 «بنیادگرا» اسالمی مبنی برحذف گروه های« تگیحزب همبس -سازمان رهائی» واصرار پیشنهادات 

باصطالح ازدولت امریکا ابرازنا رضائی است،  آنها توجه نکرده قدرت ازدولت دست نشانده ویا تضعیف

ی نکرده نیزکم لطفبه این رویزیونیستهای مزدورحالیکه امپریالیستهای امریکائی واروپائی در میکند.

 ازطرف« افغانستان حزب همبستگی -سازمان رهائی » جی .او" های مربوط به  " ان.. تأمین بودجه اند

به  لی کهودرمجالس بین الملادامه داشته دولتها ونهادهای امپریالیستی  وارتجاعی ودیگردولت امریکا 

 «حزب همبستگی -سازمان رهائی»دایرمی گردد ونماینده درکابل زدوربه دولت م« ب کمکجل» منظور

 " هیالری کلینتون"مورد توجه قرارمی گیرد. چنانچه  واروپا ازجانب عالی رتبه های دولت امریکا

د را مورد تفق« همبستگیحزب  -سازمان رهائی»نماینده  غفار" خانم" سیلی امریکا، وزیرخارجه سابق

سازمان » ورویزیونیستهای   .نشاند درکنارخویشجریان جلسات دروی نوازش خاص قرارداده وو

 اً:ثانی کردند. دولت امریکا به زنان افغانستان وانمود« توجه خاص» آن را ازجمله شیادانه  « رهائی...

تعماری اساشغال نظامی کرده و زیرسلطه  افغانستان را امپریالیسم امریکا تنهااخیر طی یک ونیم دههآیا 

وخاین وجنایتکارووطن فروش  است؟ آیا دربین این همه نیروها وگروه های ارتجاعی قرارداده

تنها  ،امل اندشامپریالیسم واستعمارکه خاصتاً طی پانزده سال اخیردرترکیب دولت دست نشانده مزدور

موجب  سیاه روزی « حزب همبستگی -سازمان رهائی»ه به قولکاست  «بنیادگرا» گروه های اسالمی 

ً  مردم ناآگاه افغانستان . این رویزیونیستهای خاین وضدانقالبیزنان افغانستان هستند؟  نسلهای خاصتا

امپریالیستهای اروپائی درکنارامپریالیستهای امریکائی،درحالیکه فریب می دهند. جوان را
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 دراشغال نظامی وتسلطوارتجاعی هستند که عضویت" ناتو" را داشته وی امپریالیستی وسایرکشورها

د که عضوناتو نیستن بعالوه کشورهای امپریالیستی افغانستان سهیم اند. وخاک خلقبر  استعماری

خلق افغانستان شریک هستند.ثالثاً: بر وغارتگری استثماروستماین وسوسیال امپریالیسم چین در

 ین را خاین وجنایت پیشه میطالبی وگلب الد ،فقط  سران تنظیمی« ائیسازمان ره» رویزیونیستهای

اندهای ه بازجملوقاتلین مرم افغانستان گویا باقی باندهای خاین وجنایتکار« سازمان رهائی»  دانند وبزعم

ت دست که دردولدیگر حزب وگروه ارتجاعیدیگرگروه های ارتجاعی اسالمی وده هاو خلقی پرچمی

 .«!جنایت پیشه ومزدورنیستند»جمع شده اند ویاخارج آن قراردارند،نشانده امپریالیسم 

 هیاهوی» داکترفیض مبارزه طبقاتی بشکل تظاهرات ها واعتصابات ازجانب " س ج م" و" ج د ن" را 

درعضویت " س  حدود هفت سال طی می خواند. باین صورت مالحظه می شود که این آقا« بی ارزش

مبارزه طبقاتی که فعالیتهای" س ج م" و"ج د ن"،  درک نکرده بود م" و"جریان دموکراتیک نوین"ج 

وقطع سلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم هت سرنگونی نظام فئودال کمپرادوروملی انقالبی ج

" ه ویابود وگذاربه سوسیالیسم نوین وتشکیل دولت دموکراتیک خلقوپیروزی انقالب دموکراتیک 

که بوی ازعلم انقالب  عناصرنادانی بودندداکترفیض ویارانش  باین صورت! پس هیاهوی بی ارزش"

د( شعله جاویدرعقب" س ج م" و"جریان دموکراتیک نوین)پرولتری نبرده وچون عناصر" نابینا وکر" 

ً  داکترفیض ویارانش اگربفرض محال . ورنهحرکت می کرده اند  یوازآگاه بودند «کمونیست»واقعا

 اپورتونیستیوسط خط " س ج م" و"ج د ن" تبفرض اگرو، مند سیاسی وتئوریک بهره-ایدئولوژیک

درحالیکه حقیقت چیزدیگری است وآن اینست که: داکترفیض چگونه با آن ادامه دادند؟ ؛،شدند می رهبری

گربرهبری یکه با جناح اپورتونیستی دیستی " س ج م" را تشکیل میدادند یک جناح اپورتون خود ویارانش

ل به انحالمترقی وجریان دموکراتیک نوین را سازمان جوانانبا تخریب وتوطئه گری ، ه.م" -" داکتر

وبرنامه  «سازمان رهائی...»ورویزیونیسم« گروه انقالبی...»ومنجالب اپورتونیسم وفروپاشی کشاندند، 

 "جمهوری اسالمیاستراتیژی" کودتا گری وپرتگاه آن ازجمله بعدی ضدانقالبیوخط مشیهای 

ت ماهی ،وامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی یسوسیال امپریالیستهای چینوسرسائیدن به دربار

استقبال ازتهاجم نظامی امپریالیستهای امریکائی بهمین ترتیب  .وخصلت ضدانقالبی آنهاراثابت ساخت

 2001ال سعماری"بن" دراخیررکت کنفرانس استوناتوبه افغانستان واشغال نظامی وتسلط استعماری وش

ی پیشگی وضدانقالب خیانتصفحه ای سیاه دیگری ازتاریخ  دردولت دست نشانده میالدی وسهیم شدن

سند داکترفیض ویارانش دراین  بوضوح ثابت می سازد که. این امرتاکنون ادامه داردکه آنهاست 

وانان سازمان ج« اعتبارکردنبی »اپورتونیستی خودشان و پنهان کردن ماهیتجز هدفی اپورتونیستی

اشتباهات وانحرافات با وجود  را نداشته اند. سازمان جوانان مترقی مترقی وجریان دموکراتیک نوین

ا فخلق افغانستان ایمبارزات   یختاریک برهه ای ازدر ای رانقش انقالبی ومترقی  نظری وعملی آن ،

 رم یاریتوسط رفیق اک ا( است که -ل -پرولتری) مافغانستان ادامه خط انقالبی وجنبش کمونیستی  کرده 

 . ادامه دارد م( -ل -) م یمتکامل تر تاکنون با کیفیت ترسیم شده و

 م"-ج-( می نویسد:" برای جریان تحت رهبری" س31درهمین صفحه)« گروه انقالبی....» رهبری

تخار ج افرا به عنوان تا ایفای وظیفه عظیمی درآمده بود که شعارچند متری" شعله جاوید" بمنزلۀدیگر

پیشاپیش همه بلند کرده وساعت هارا درداخل پوهنتون یا چند خیابان معین شهربدون توجه به سطح 

مخاطبین وخواستهای خلق به سخنرانیهای بیهوده بگذرانند. نطقها وسخنرانیهائیکه فقط میتوانست 

. وبرای "رهبری" درخدمت ارضای امیال ارتجاعی به معروفیت رسیدن وزبان زد شدن خود نطاقان باشد

متنگ ومظاهره چیزی بمفهوم انقالب کردن محسوب  میشد... زمانی که مردم ازفرط قحطی دسته دسته 

ارمنت بسیجان میسپردند وبحران شدیدی دامن گیرکشوربود این " شعله افروزان" مثل آنکه باید مردم 

 شانرابکشد، بازمیخواستند با انجام فقط  مظاهره ای نسبت  به آن وضع به اصطالح موضعگیری نماید!"
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داکترفیض ویارانش علیه سازمان جوانان مترقی،  وکینه توزانهت وتفکراپورتونیستی ذهنی برخالف

یک دموکراتمنحیث ارگان نشراتی "ج د ن" که جنبش )جریان دموکراتیک نوین وجریده " شعله جاوید" 

تاج  دبدون تردی استیهایشبا تمام اشتباهات وکمی وک( بهمین نام یاد می شد نوین درافغانستان عمدتاً 

. نام "شعله جاوید" وجریان دموکراتیک نوین انقالبی وصدیق آن افتخاری بود برای اعضا وهواداران

ودال ارتجاع فئقید رفیق  اکرم یاری رهبری می شد، ا( وف -ل -سی) مسیا -که بوسیله خط ایدئولوژیک

می حا« شوروی» الیسمداوود( وامپریالیسم وسوسیال امپری -کمپرادوری دررأس آن دربارسلطنت)ظاهر

« خلقی» نظام حاکم وباند رویزیونیستیسال  7- 6خته بود. ودرهمان مدت زماناندا آنهارابه وحشت

بش این یگانه جن فعالین علیه قاتالنه حمالتو چینی توطئه هرگونه «المسلمین اخوان» باندو هاپرچمی

تن  چند هزار ( 1357ثور" سال ) 7" بعد ازکودتای ننگین  .رولتری درافغانستان را انجام دادندانقالبی پ

واداری ه« بجرم» فعالیت سیاسی نمی کردندکسانی که دیگر حتیوازهواداران جریان دموکراتیک نوین 

ن وبادارا« سازائیها»پرچمیها« خلقی»وفاشیست رژیم باندهای جنایتکار بوسیله " شعله جاوید"از

 رانه به جوخه های اعدام سپرده شدند ویا درزندانهای مخوف سیال فاشیست آنها وحشیانه وجنایتکاسو

» الیسمیوارتش سوسیال امپرنگ ضد رژیم مزدورده هاتن آنها درجبهات جنیزو تحت شکنجه قرارگرفتند

 .بقتل رسیدند شعله ای بودن« جرم»  بوسیله نیروهای ارتجاعی اسالمی جنایتکاربه همین« شوروی

» ند، نه گروه های اپورتونیستی ورویزیونیستی مانشعله ایهای انقالبی ومترقی هستندرالبته دراینجا منظو

واوباش  ویا عناصرلومپن« سازمان انقالبی»و «سازمان رهائی»و «ادامه دهندگان -ساما» و «ساما

نام " شعله جاوید" را  که  ، میرویس ودان محمودی وکبیرتوخیسیدحسین موسوی(مانند علی مشرف)

ین فعال علیهاکنون شده و تسلیم رژیم مزدورواشغالگران روسی با خود حمل کرده وزبونانه وخاینانه

 لیه ماع اراتی دولتهای وارتجاعیم( فحاشی کرده وبه سرویسهای استخب -ل -جنبش انقالبی پرولتری) م

تبلیغات سیاسی که بوسیله رهبران وکدرها « گروه انقالبی...» همچنین رهبری می کنند. جاسوسی

خوانده ولی چند « یهای بیهودهقها وسخراننط»واعضای" س ج م" و" ج د ن" صورت می گرفت را

 روشنفکرانه ومسایل ومطالب تئوریکسخنرانیهای با محتوی سنگین، "هرقدر :پائین ترمی گویدسطر

 ویدرحالیکه دولت به شدت ازمحت .زهی خردباختگی وگمراهی!. " می بودند نزد رهبران امتیازداشت

 ن دموکراتیکاجازه برپائی تظاهرات ومیتنگهارابرای جریاوحشت داشت و« بیهوده» سخرانیهای این

 طوری " شعله جاوید" راجریان  تظاهرات حرکت جریاندولت مسیرنیروهای امنیتی  نوین نمی داد ویا

ریان ج را استماع کنند. نطقها وسخنرانیهای آنها که جمعیت کمتری درشهرها بتوانند ندتعیین می کرد

عمل طی حدود نیم قرن  این رابه تکرارثابت ساخت که: چه کسانی در" س ج م" و" ج د ن" واقعاً 

غانستان ونجات خلق اف اتیک نوین وانقالب سوسیالیستیانقالبی بودند وبه منظورپیروزی انقالب دموکر

امپریالیستهای غربی وسوسیال سلطه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروازسلطه وستم واستثمار

وچه افراد وگروه های  ازآن  صادقانه  وبا ازخود گذری مبارزه کردند ومی کنند «شوروی» امپریالیسم

آمال اهداف ضدانقالبی واهداف وپیشبردجاوید" به منظور جنبش انقالبی پرولتری وعنوان" شعله

« هروانر» چنانکه داکترفیض چنین کرد ویاران و ومی کنند! کردندارتجاعی شان خاینانه سوء استفاده 

ه ببه همین شیوه ادامه داده وتاکنون «انقالبی سازمان» و« حزب همبستگی -سازمان رهائی» وی مانند 

ویزیونیستهای ر؛ لیکن وسوسیال امپریالیسم چین قرارگرفتندخدمت امپریالیسم واستعماروارتجاع فئودالی 

 جنبش دموکراتیکب به خود رامنسو وتوده های خلق مترقی روشنفکرانجوان از هاینسل برای بی آزرم

ی سوء استفاده م انقالبی  جنبشتاریخی  این  جاوید( معرفی کرده وباین صورت ازهویت شعلهنوین)

که ازمنافع خلقهای ملیتهای مختلف ترجنبشی انقالبی  مبارزات خلق افغانستان چون درتاریخ .کنند

لیم شده بیهای تسین ضدانقالا کرده باشد، وجود نداشته وندارد؛ اما واستقالل وآزادی میهن دفاع افغانستان

فریب راان نسلهای جدید جامعه افغانست های اپورتونیستی نیرنگبا سعی می کنند تاواستعماربه امپریالیسم 

ضدانقالبی  سیاسی-ولی کمونیستهای انقالبی افغانستان ماهیت خط ایدئولوژیک داده وبعقب خود بکشانند.
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 اخلیدامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم چین وارتجاع  فرومایهذلیل وادمان ومزدوران این خ وضدمردمی

ً نسلهای  برای روشنفکران مترقی مردمی وتوده های خلق افغانستانا ودیگرهمقماشهای آنهار خاصتا

 معرفی می کنند. جدید،

استراتیژی واهداف انقالب کشوردربرنامه "  «گروه انقالبی...» رهبری ی ادعارخالف همچنین ب 

 جهت پیروزی انقالب خط مشی مبارزاتی واشکال مبارزهن جوانان مترقی" معین بوده وسازما

 یث عالی ترین شکل مبارزه طبقاتیمنح مسلحانهومبارزه  دمکراتیک نوین وگذاربه سوسیالیسم

جنگ توده ای طوالنی ومحاصره شهرها ازطریق دهات ستراتیژی وتاکتیک آن واستراتیژی وا

 جایی ودرهیچ ورهبری" س ج م" درهیچ ندمشخص بودراتیک نوین مرحله انقالب دموکدرپیروزی 

واین اتهامی است که داکترفیض به رهبری"  نگفته است بمفهوم انقالب کردن"" میتنگ ومظاهره را سندی

س ج م" خاصتا رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصاذق یاری وارد می کند. با وجود آنکه این انتقاد 

 دهاتبررهبری" س ج م" وارد است که توجهی به سازماندهی مبارزه دربین دهقانان فقیروبیزمین  در

نکرده وبه ایجاد هسته های نظامی وتدارک جنگ خلق نپرداخت؛ ولی باید مشکالت درونی سازمان 

ً  جوانان مترقی ومحدودیتهای که نظرقرارداد. این  برای رفیق اکرم یاری وجود داشت را نیزمد خاصتا

 ایجاب می نمود تاشدیداً اپورتونیستی در" س ج م" بود وانحرافی  موجودیت خطوط عمدتاً محدودیتها 

التی استحکام یافته ووحدت تشکیسازمان سیاسی  -ایدئولوژیک  خطبا تشدید مبارزه بین " دوخط" ابتدا 

ازجهت دیگربرای تدارک جنگ خلق دستیابی به مهمترین سالح انقالب، یعنی تأمین  گردد.   برمبنای آن

سازماندهی برای " ازابتدا حتی اگررهبری" س ج مبود وهست.  حزب  کمونیست انقالبی ضروری

نیازبه تشکیل حزب کمونیست  قبل ازهمه برای آغازجنگ خلق امامبارزه درروستاها هم توجه می نمود؛

معلوم ازابتدای تشکیل " س قرار. تا جنگ خلق و"جبهه متحد ملی" رارهبری کندم( بود -ل -انقالبی) م

ی ن جناح رفیق اکرم یاری  وجناح سنتریسترهبری کننده سازمان بی سیاسی -ج م" برسرخط ایدئولوژیک

ده که خط رهبری کنن وبعداً  ،" ه .م" اندیشه مائوتسه دون را قبول نداشتداکتروجودداشت و شدید اختالف

جانب ازو دث گردیدحاه مریضی رفیق اکرم یاری مسئل شد، " تثبیتا -ل -رمبنای " مسازمان ب

ً تخریبکاری جناحدیگر گروه  وتخریبکاریهای جناح تحت رهبری داکترفیضهای اپورتونیستی خاصتا

اختالل " س ج م" را دچار اپورتونیستی برهبری انجینرعثمان که دررهبری" ج د ن" سهم داشت،

وجناح انقالبی " س ج م" به رهبری رفیق داکترصادق یاری نتوانست  بگونه الزم  بحران نموده و

وتخریبکاریهای جناحهای اپورتونیستی "  .پیش بردطرد اپورتونیسم  به را جهت "مبارزه بین "دوخط 

ی با آنکه شرایط عین .ان دموکراتیک نوین را دچارفروپاشی کردندوجری به انحالل کشانده  س ج م" را

ووضعیت خشکسالیهای متواترخاصتاً درحوزه غرب وشمال غرب وبحران اقتصادی  درکشورمساعد بود

اران هزگردیده و فقروگرسنگی وگسترش شدتوبی تفاوتیهای  دولت خاین وضدمردمی سبب کشور

ل جان دادند وصدها فامی آنها ازگرسنگیوصدها تن یاه نشاند به خاک سرا هافقیروکوچی اندهقانازفامیل 

 ولی بنابرتذکرفوق  مشکل شرایط ؛ونارضائی عمومی شدت گرفت به فروش فرزندان شان شدندمجبور

رجهت یط عینی مساعد دآن شرااز ندنتوانست کمونیستها که بود ا( -ل -، ضعف جنبش کمونیستی) مذهنی

چندین هزارتن ازروشنفکران  مترقی بااحساسات اگرچه  .استفاده کنند بسیج وسازماندهی توده های خلق

ی نیرومندبمفهوم که این دموکراتیک نوین متشکل شده بودند وشوروشوق انقالبی دراطراف جریان 

شرایط ذهنی را تشکیل می داد؛ ولی موجودیت یک مساعدت بخشی ازجنبش دموکراتیک نوین بود و

حزب کمونیست انقالبی نیرومند می توانست ازآن شرایط عینی  مساعد به جهت پیشرفت وگسترش 

یستهای ونومسئولیت عمده تخریب وانحالل " س ج م" وفروپاشی " ج د ن" بدوش اپورت انقالب بهره گیرد.

های کشوروتجارب مبارزاتی پرولتاریا در. م" علی الخصوص جناح داکترفیض می باشد درون " س  ج

که: اگرسازمان ویا حزب انقالبی پرولتری ارتش هم داشته باشد ولیکن به  مختلف جهان نشان داده است



6 
 

یشرفت اشد، به پسیاسی وتشکیالتی ازوحدت واستحکام نسبی الزم برخوردارنب-لحاظ خط ایدئولوژیک

 انقالب کمک نمی کند.

ای همه فعالیته "سازمان جوانان مترقی" ش ازاینکه رهبران( سند اپورتونیستی ا32داکترفیض درصفحه) 

آنهارا شدیداً مورد حمله قرارداده  ،ندتنگ درشهرها متمرکزکردمبارزاتی اش را به برپائی تظاهرات ومی

وده تتسه دون با آن ایدئولوژی نفرت ازخاین بخلق واندیشه مائو:".... اما بدیهیست"رهبران" ومی نویسد

ونه  دمعیاردیگری نمیتوانستند داشته باشند وباید هم بنابرمیل جوشان خووخط مشی سکتاریستی جز ها

ه تمیدادند تا طی آن کادرهای انقالبی پرورش یافضرورت واقتضای شرایط،آنقدرمتنگ ومظاهره سامان 

 بیرون آید!!".

ازاینکه رهبری سازمان جوانان مترقی منحیث یک تشکل انقالبی پرولتری که جنبش مترقی نسبتاً  

بزرگی را درشهرها رهبری می کرد، به کارمبارزاتی منظم دربین کارگران درشهرها ودهقانان 

 هخاین به خلق واندیشه مائوتس»اینکه داکترفیض آنهارااما  .تاها توجه نکرد، مورد انتقاداستدرروس

 یارانشو می خواند، ناشی ازاندیشه وتفکروخصلت ضدانقالبی وی «دون وبا ایدئولوژی نفرت ازتوده ها

ا هوخطاکه اشتباهات  ا ورویزیونیستها اینستازخصوصیات بالخاصه همه اپورتونیستهمی باشد. 

داده  وباصطالح پروبال های انقالبی پرولتری رابا شد ومد علم کردهوکمکاریها ونواقص اشخاص وتشکل

که خط انقالبی ایوسفیهانه حقیقت خاینانه ، ونفی خدمات انقالبی آنها ، سیاه نمائیوبا مبالغه گوئی

درپرتوآن مبارزه انقالبی را به پیش می برند وهمه نظرات ومواضع اصولی وانقالبی آنها که درپروسه 

سیاسی علیه انواع  -مبارزه ایدئولوژیکمبارزه طبقاتی علیه طبقات حاکم ارتجاعی وامپریالیسم و

تی حمالت اپورتونیسنهاراموردیک قلم انکارکرده وآ انجام داده اندرارا رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم

خاین به خلق اندیشه مائوتسه » دراینجا عبارت های قرارمی دهند. وانواع افترا وتهمت ورویزیونیستی

ه رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری ودیگررهبران واقعاً که ب« دون وایدئولوژی نفرت ازتوده ها

ا" صادقانه مبارزه کرده  -ل -)که درسازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین درپرتو" مانقالبی

ال پرچمیها وسوسی «خلقی»م مزدورباندهای جنایتکاروآدمکش رژیتا آخرین لحظه حیات شان که توسط و

شمنان وهرگزتسلیم دبه قتل رسیدند، دراین راه ادامه داده  ویا باندهای جنایتکاراسالمی فاشیستهای روسی

ط خونفرت داکترفیض ویارانش ازاست، عمق خصومت ورزی نشدند( نسبت داده شده  زبون خلق ومیهن

 نطی نیم قر این رویزیونیستهای ضدانقالبی. م" ورهروان آن را نشان میدهد -ل -انقالبی پرولتری" م

جنبش م( درافغانستان و -ل -یستی) مجزاعمال ضدانقالبی وخیانت به خلق وکشوروخیانت به جنبش کمون

اشی بعد ازتخریب سازمان جوانان مترقی وفروپ انجام نداده اند. داکترفیض ویارانش کمونیستی بین المللی

دند. این وط کرسق« جهانیسه »ورتونیسم به پرتگاه رویزیونیسم جریان دموکراتیک نوین ازمنجالب اپ

" جبهه متحد" تشکیل کردند با گروه های ارتجاعی اسالمی وضدانقالبی رویزیونیستهای ضدانقالبی

د ازدی زدورآن ورژیم م« شوروی» ودرجنگ مقاومت خلق افغانستان علیه ارتش سوسیال امپریالیسم

درجهت و شرکت کرده «ورویش» تضاد منافع بین دولت ضدانقالبی چین با دولت سوسیال امپریالیسم

 ،به کودتا نمودنداقدام کردند، وبرضد منافع خلق وکشورعمل به پیروزی رساندن " جمهوری اسالمی" 

تهاجم نظامی به پیشواز ( میالدی2001قیام" "ساما" شرکت کردند ودراکتوبرسال ) -درطرح "کودتا 

در"بن" آلمان شرکت کرده ودردولت کنفرانس استعماری ودر تاخته امپریالیستهای امریکائی و"ناتو"

یانت می خخلق وکشورمستعمراتی سهیم شدند وتاکنون درکنارامپریالیسم واستعماروارتجاع بومی علیه 

البان رژیم ط «ساقط کردن»بعد ازتهاجم نظامی امپریالیستهای امریکائی ومتحدین آ ن در"ناتو" وکنند. 

رویزیونیستی گروه های  ؛دست نشاندهولت کشیدن کشوروتشکیل دواشغال نظامی وبه مستعمره 

سازمان انقالبی »و«همبستگی افغانستانحزب -سازمان رهائی افغانستان»واپورتونیستی مانند

وده ها تشکل « ساوو»وافرادی از  «ساما ادامه دهندگان  -ساما»،باصطالح منشعب ازآن« افغانستان
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 سناریوی استعماری ؛وانقیاد طلب استعمارزدهارتجاعی دیگروتعداد زیادی ازتحصیل کرده های 

به نمایش  درافغانستان« جنگ علیه تروریزم»که امپریالیستهای امریکائی وناتو زیرنام را  امپریالیستی

زمان سا -سازمان رهائی» رویزیونیستهای خواندند. « فرصتهای مساعد»و« شرایط نوین »  ،گذاشتند 

دردولت دست نشانده استعماربه چوکیهای وزارت ومعینیت  «دهندگانساما ادامه  -ساما»و« انقالبی

لیغ تبتلف توده های مردم را اغفال کرده ووریاست ووکالت  ووالیت رسیدند وبه اشکال وشیوه های مخ

 ودولتطه امپریالیستهای امریکائی وناتووضعیت اشغال نظامی وسل)"شرایط"که این نمودند

وبهمین صورت تشکل رویزیونیستی بهتراست! ائی رژیم طالبان""شرایط قرون وسطازگویا(پوشالی

ن ناآگاه درجهت اغفال وگمراهی توده های عوام وروشنفکرا «کارگری سوسیالیستهای»دیگربنام

» یزیونیستهایرو .افغانستان فعالیت کرده وبه تبلیغ وترویج اندیشه ها وافکاررویزیونیستی می پردازند

به امریکائی  امپریالیستهای ازاینکه «ادامه دهندگان-ساما»و« انقالبیسازمان »و« سازمان رهائی

 زبان به شکوه وشکایت گشوده وبگونه مبهم وچند پهلودرین اواخر توجه نکرده اند، هاپیشنهادات آن

توسط امپریالیستهای امریکائی سخن بمیان می  «تنها»هم جسته وگریخته ازاشغال نظامی افغانستان وآنو

ال راین اشغدعلیه خلق افغانستان  امریکائی درکنارامپریالیستهایناتو" امپریالیستهای"جنایات ازند وآور

فره ط خلق مظلوم افغانستان اعمال می کنند،وانواع ستم ووحشیگری که علیه  نظامی وتسلط استعماری

 نظامیازاین اشغال که یالیستی وسوسیال امپریالیسم چین همچنین ازسایرقدرتهای امپر. می روند

 را غارت کرده وخلقومنابع وذخایرکشور بطورهمه جانبه حمایت کرده ودولت پوشالی گریتعمارواس

-اینست ماهیت ایدئولوژیکنمی نمایند.ذکری  ،می دهندقرارواستثمار مورد ستم بیرحمانهرا  افغانستان

 .وتسلیم طلبان همه اپورتونیستها ورویزیونیستها طبقاتی خصوصیاتخصلت وو سیاسی

 2016آگست  24
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