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وه رگ»منجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم ادامه« سازمان انقالبی افغانستان» 

 است« سازمان رهائی افغانستان»و« انقالبی خلقهای افغانستان

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

 )بخش پنجم(                                  

 وانانفعالیتهای عملی" سازمان ج :"( این سند چنین می نویسد30درصفحه )..« انقالبی..گروه » رهبری

درمسایل تئوریک انقالب تااینجا دیدیم که چگونه پای" رهبران" با تمام غره بودن شان " :مترقی

 نینیسمل -به مارکسیسمبدرمی کنند. طبعاً" رهبری" ایکه  شکاراآ کشورمامیلنگد وسرازاپورتونیسمی

یک موضع ضد پرولتری نگریسته به آن صرفاً برخورد کتابی، سودجویانه اندیشه مائوتسه دون از

برایش بمثابه چراغ وسالح سرخ درکوره راه انقالب کشور تلقی  -ا-ل -واپورتونیستی داشته باشد، م

" -م –ج  -نگردیده ونمیتواند مشکالت عملی وتئوریک مبارزه را حل نماید. به همین علت رهبری" س

درزمینه فعالیتهای عملی درست ومنطبق به اندیشه مائوتسه  با آنهمه لغزشهای فاحش تئوریک نمیتوانست

 دون وراه انقالب میهن ما حرکت کند".

به رهبری" س ج م"  «گروه انقالبی....» رهبری  ی اند کهبی بنیادات اتهامو واهی هایادعا هااین

فرض اگررهبری " س ج م" دارای ه ب خاصتاً رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری وارد می کند.

شمه  «گروه انقالبی... » ریرهباگر فرضه بیا سیاسی ادعا شده  بود و -ولوژیکچنین انحرافات ایدئ

 ؟!چنین طرزتفکری راهمراهی کرد سال 7-6؛ چگونه طی مدت می داشت زآگاهی انقالبی پرولتریاای 

" آنها درونیستی خود آنهاست که جریان حضوراپورت هذیانات واراجیف درحالیکه این گفته ها ازجمله

اتیک ن دموکرجریا" ،انقالبی توده ای تحت رهبری آن س ج م" )که خاینانه  آنرا به انحالل کشانده وجنبش

گروه »آنها در بعدی ارتجاعی وضدانقالبی لی( وفعالیتهای نظری وعمنوین" را متالشی کردند

م( وجنبش  -ل -مخیانت را به جنبش کمونیستی) که بزرگترین) «سازمان رهائی...»و...« انقالبی

حزب  -هائیسازمان ر»روان ومیراث داران آنها ازجمله رهو (کراتیک نوین کشورمرتکب شدنددمو

الب رویزیونیسم وضدانق بمنجالدرتا کنون که سازمان انقالبی افغانستان" »و« همبستگی افغانستان

خلق واستعماربه جنبش انقالبی پرولتری ارتجاع وامپریالیسم وادامه داده ودراتحاد وهمکاری باسلف شان 

 .( آنرا بوضوح ثابت ساخته استکردند ومی کنند خیانتومیهن 

م" برخورد آن به -ج -:" به اصطالح مبارزات علنی" سادامه می دهد« گروه انقالبی...»رهبری

م" درامرفعالیتهای  -ج -آنچه رهنمای " ساعتصابات کارگری وغیره ودید آن ازمبارزه  علنی ومخفی و

خرده بورژوائی، اپورتونیستی وچپروانه افکاره مائوتسه دون نه بلکه معجونی ازعملیش بود، اندیش

تاروزهای پریشانی  1347از سال  م" زیرنام جریان " شعله جاوید"-ج-اساس فعالیتهای"س کذائی بود".

وزوال مشی علنی شهری وروشنفکرانه بود. برای "رهبری" که عالقه سوزانی به مبارزات علنی) 

 تجلیل روزهایاشکالی نداشت. ازک برای این کارومظاهره ومتنگ( حس میکرد پیداکردن زمینه وتمس

کارگران وکارمندان برخی  حرکتشهای کشورهای مختلف، پشتیبانی ازتاریخی، پشتیبانی ازجنب

ازموسسات گرفته تا اعتراض علیه اخراج معلمان ومتعلمان، همه میتوانستند بهانه ای باشند جهت 

برآمد علنی عمالً رهبری ازهمان آغاز مظاهره یا کم ازکم متنگی درصحن پوهنتون ویا یکی ازمکاتب.

 تهداب بدترین اشکال علنی گری را گذاشت".
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خط بطالن کشیده وآنهارا  کالً  علنی" س ج م" مبارزاتمؤثریت بر « انقالبی.... گروه» اینکه رهبری

 ند می دا« ذائیبورژوائی، اپورتونیستی وچپروانه کمعجونی ازافکارخرده » ا" که -ل -نه درپرتو" م

 پورتونیستیاباترفندها ونیرنگهای  ونیست کهعناصراپورتونیست ورویزیاین زیرااز ؛جایی تعجب نیست

فرصت طلبانه درغیاب در" س ج م" و" جریان دموکراتیک نوین" پنهان کرده و خودرا هویت اصلی

بوده ن ؛ بیش ازاین انتظاری آغازکردندراعلیه آن  حمالت ضدانقالبی وتخریبکارانه  رفیق اکرم یاری

له ازجم جهان تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی ودرکشورهای مختلف نیست. این مسئله درطولو

رسال ) د دراتحاد شوروی سوسیالیستی بعد ازدرگذشت رفیق استالینو )بلشویک(درحزب کمونیست

 (1976درسال )  درگذشت رفیق مائوتسه دونبعداز چین سوسیالیستیحزب کمونیست ودر (1953

)دینگ «جهانیسه »ورویزیونیستهای)خروشچفی(ورویزیونیستهای"مدرن"وقوع پیوست نیزب

 متالشیسوسیالیستی راای ونظامه، دیکتاتوری های پرولتاریانقالب جهانیدودژاسیائوپنگی( هر

که  رقیمت مظاهرات ومیتنگهای ورتونیستهای راست منحیث اپ داکترفیض ورفقایش وسرنگون کردند.

ه درحالیکمی دانند؛ « فاقد ارزش ومؤثریت»را به مناسبتهای مختلف برپا می گردید ازجانب" س ج م"

اریا جنبشهای انقالبی پرولته جنبش کمونیستی بین المللی ودیگرازروزهای تاریخی مربوط بتجلیل 

حق طلبانه کارگران وزحمتکشان خود جوش  پشتیبانی ازمبارزات اعالمویاجهان وسایرزحمتکشان 

طبقه وخواستهای سیاسی  کشوروشرکت درآنها وسمت وسودادن آنها به جهت طرح مطالبات

حادیه که اتآنها  ه منظورآگاهی دادن وبسیجوعالوتاً فعالیت دربین کارگران بن کارگروسایرزحمتکشا

انند ا( م -ل -مزاتی یک سازمان انقالبی پرولتری)ازوظایف مبارهای صنفی شان را تشکیل دهند یکی 

دان رمنهمچنین حمایت وپشتیبانی ازتظاهرات کا. را تشکیل می دادانان مترقی" درآن زمان سازمان جو"

امردرستی بود.وبه همین صورت اعتراض علیه  ودفاع ازمطالبات وحقوق برحق شان پائین رتبه دولت

داوود( وابسته  -اقدام خاینانه " اخراج معلمان ومتعلمان" ازطرف دولت فئودال کمپرادوری) ظاهر

" س انبومطالبات برحق آنها امردرستی بود که ازج ازحقوقسم وسوسیال امپریالیسم وحمایت امپریالی

ی سیاس فیض این همه موارد مبارزه ولی داکتر صورت می گرفت.و" جریان دموکراتیک نوین"  ج م" 

 بقاتط شیانه وجنایات وخیانتهایومظالم وح انواع ستماستثماربیرحمانه وکه "س ج م" بدین وسیله  را

 تانعلیه خلق افغانسها حامیان امپریالیست وسوسیال امپریالیست آنحاکم ارتجاعی فئودال وکمپرادورو

که آنهم درشرایطی ند، می داد رابگونه همه جانبه افشا کرده وازاین طریق به توده های خلق آگاهی

واری خ، فساد ورشوه داشت  وجود بیکاری گسترده درجامعه بیداد می کرد، فقروگرسنگی وحشتناکی

رهبری " س ج م" . وگرفتاربودندبه آن که توده های خلق عدیده مصایب ومشکالت و مامورین دولت

که عاملین اصلی این همه فقروبدبختی، بی تعلیمی،  به توده های خلق می فهماند هادرجریان تظاهرات

ازجمله ستم برزنان، ستم براقلیتهای ملی  ستمانواع و ها، بی عدالتیانواع مریضیهای مکروبی وروانی

ها نتجاعی فئودال وکمپرادورودررأس آحاکم ارطبقات  همین همه جانبه وعقبماندگی ومذهبی

گونی که فقط درسرن به توده های خلق آگاهی می دادنیزباداران امپریالیستی آنها هستند. وسلطنت ودربار

مه است که می توانند ازاین ه قطع سلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسموارتجاعی وستمگرنظام حاکم 

ازاین  .کنندونظام دموکراتیک نوین خودرابرقرار یافته رهائی وسیاه روزی استثماروستم ورنج وعذاب

ی که ازجانب همیت جلوه دادن مظاهرات ومیتنگهادرباره بی ا« گروه انقالبی...» نظروموضع رهبری 

شکل این مبارزات که با مضمون ومحتوی رمی آید که این آقایان نه تنها به " س ج م" برپا می گردید، ب

جستجوی »لفت شدید داشتند وآنهاراتاسطحمخاارایه می گردید، نیز ظاهرات ومیتینگهابیاناتی که دراین ت

بعدها چهره کریه این  پائین می آورند. البته چنانکه« سروصدا کردنبرای برپا بهانه

های حامی علیه نظام حاکم وامپریالیستین گونه افشاگریها برمالگردید، واضح شد که ااپورتونیستهابیشتر

نه تنها برای طبقات حاکم  سیاسی وهم به لحاظ طبقاتی -جامعه هم به لحاظ ایدئولوژیک آنها درسطح

 »بوده است. وبرخالف این ادعاهای پوچ رهبری دهنده آزارنیز ویاران وی برای داکترفیض ارتجاعی که
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ه آنزمان ک نبود که با استفاده ازشرایط این کمبود ومشکل مهم رهبری" س ج م" در« گروه انقالبی....

مناسبتهای به درجامعه بوجود آمده بود و تاحدی امکان مبارزه علنی برای نیروهای انقالبی ومترقی 

طح نوین درس اندیشه های دموکراسی وترویج برپا کرده وبه تبلیغ هایگیومیتنها ، تظاهرات مختلف

ریالیسم واستثماروستم امپ نظام حاکم  خیانتها وجنایات وبا افشاگری سیاسی  نسبتاً گسترده می پرداخت

را برای کتله های وسیع روشنفکران طبقات پائین جامعه علیه خلق « شوروی» وسوسیال امپریالیسم

این بود که به  س ج م" ؛ بلکه مشکل "ودمی نم لق عمدتاً درشهرهای بزرگ کشوربرمالوتوده های خ

مان کمونیستی( ساز)نشرارگان مخفی مبارزه وا کرد وبه جنبه مبارزه طبقاتی اکتف علنی همین شکل

 هایوایجاد کالس مردمی وکارگران نسبتاً آگاه درهسته ها وحلقه های مخفی ومتشکل ساختن روشنفکران

وهسته گذاریهای مخفی درروستاها دربین دهقانان  علمی انقالبی آنها آگاهی درسی برای ارتقای سطح 

 جهت تدارک وتشکیل گروهکاردرهمچنین و وبسیج وسازماندهی آنها فالحتیفقیروبیزمین وکارگران 

درآن شرایط  آغازجنگ توده ای طوالنی، توجه جدی نکرد.مبارزه نظامی،  برای چریکی(رزمی) های

مبارزات علنی " س ج م" که درسطح گسترده صورت گرفت اثرات مهمی درجلب  وجذب روشنفکران 

مبارزه مخفی وقراردادن  ه رهبری بهلق شهری بجا گذاشت. وتوجتعلق طبقات خلق واذهان توده های خ

نبش ج وتقویت واستحکاممبارزات انقالبی  مبارزه علنی درخدمت آن کمک بزرگی به توسعه وپیشرفت

رم درآن صورت درغیاب رفیق اک. درکشورمی نمود وتشکیل حزب کمونیست انقالبی انقالبی پرولتری

ل به انحالی توانستند آن سازمان انقالبی مردمی رابه آن سهولت یاری اپورتونیستهای رنگارنگ نم

رایط درآن شمتالشی سازند.تحت رهبری اش را ن(جریان دموکراتیک نوی)وجنبش بزرگ توده ایکشانده 

عطش فراوانی به فراگیری اندیشه های انقالبی پرولتری داشتند ازروشنفکران مترقی مردمی  تعدادزیادی

وافراد وتشکلهای مترقی وآزادی خواه ومیهندوست کشوروبخشهای بزرگی ازتوده های شهری ازجنبش 

 خط مشی مبارزاتی «گروه انقالبی...» وبرخالف ادعای رهبریدموکراتیک نوین حمایت می کردند. 

ینکه ا تنها همین شکل مبارزه تشکیل نمی داد؛را  رفیق اکرم یاری اً خاصت " س ج م" وهیئت رهبری آن 

 دم توجهعهم با وجود آناما  بحث دیگری است.به این مسایل بپردازد وی به اثرمریضی فرصت نیافت تا

مبارزه درروستاها وسازماندهی دهقانان آغازو )ایجاد هسته های مخفی(شکل مخفی مبارزه به

دراینجا باید به  همچنین .محسوب می شود ازجانب" س ج م" یک اشتباه وانحراف فقیروبیزمین،

 که: کوتاهی وناتوانی رهبری" س ج م" خاصتاً جناح  منسوب به  خط انقالبیاختصاراشاره نمایم 

 " س. زیرا درداشت مستقیم رابطهنیز به مورد دیگری ازجمله وضعیت درونی " س ج م"  ،پرولتری

موکراتیک نوین" سه جناح وجود داشت  ازجمله جناح رفیق اکرم یاری که خط اصولی دج م" و" جریان 

جناحهای که خطوط انحرافی ووخط مسلط در" س ج م" بود. هکرد( رانمایندگی ا -ل -وانقالبی) م

رای پیروزی ارزه انقالبی بامرمبداکونومیستی، سنتریستی وآوانتوریستی را نمایندگی می کردند. وپیشبر

بود ، نیازندم( نیروم -ل -) محزب انقالبی پرولتریالب سوسیالیستی به یک دموکراتیک نوین وانق بانقال

درگیرمبارزه  برهبری رفیق اکرم یاری. وبقرارمعلوم جناح خط انقالبی پرولتری" س ج م" وهست 

س ج م" و" جریان دموکراتیک نوین" خطوط انحرافی اپورتونیستی درون "با  سیاسی-ایدئولوژیک

یک نوین، مسایل اختالفی جوزا( وحمله دولت برجریان دموکرات 25وبعد ازواقعه )  ،بوده استنیز

" جریان دموکراتیک نوین" بروزنمود که انعکاس درون زندان دربین اعضای " س ج م" ودیگری در

 آورد وجود ن اعضا وهواداران آن به ( مشکالتی را دربیم ) دربین رهبری س جآن دربیرون اززندان

زمان ساکه درغیاب رفیق اکرم یاری این مبارزه موفق به طرد خطوط اپورتونیستی از" س ج م" نشده و

اف وانحر ویااشتباه  ازعدم توجه ویارانش داکترفیض« انتقاد»  . اماتوسط آنها به انحالل کشانده شد

سازماندهی مبارزه مخفی ومبارزه  ترصادق یاری به مسئلهخاصتاً رفیق اکرم یاری وداکرهبری" س ج م"

این شکل مبارزه ویا کالً مبارزه انقالبی به  ن منظورنبود که اوشانبه ایخلق  وتدارک جنگ درروستاها

به منظورحمله به این رفقا بوده وهست.  روی این مسایل آنهاا" باورداشتند؛ بلکه اصرار -ل -برمبنای" م
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نه  بعد ازتخریب و به انحالل کشاندن " س ج م"« سازمان رهائی...» و« البی...گروه انق» رهبری و

ته پیشبرد امرانقالب برنداشکوچکترین گامی درجهت نکردند که ها اینکه کمترین اقدامی دراین زمینه 

حد با گروه های ارتجاعی اسالمی مت برمبنای خط انحرافی اپورتونیستی ورویزیونیستی شان وبالعکس

    .کردندکیل" جمهوری اسالمی" مبارزه برای پیروزی "انقالب اسالمی" وتش و شده

( 47جوزا  25:" درآن روز)حادثه ( چنین می نویسد30درهمین صفحه )« گروه انقالبی....» رهبری  

راه مظاهره کنندگان  " رهبری" طبق معمول مظاهره ای گویا به پشتیبانی ازکارگران داشت پلیس سد

، " رهبران" بخاطر تبارز روحیه قهرمانی وقهرآمیز! آنکه  راه های دیگربروی آنان بازبود گردید ولی با

خود، دستوردادند که صف پلیس شکستانده شود که درنتیجه برخی ازاعضای" رهبری" وپیروان جریان 

 ...."زندانی وجریده" شعله جاوید" هم توقیف شد.

 کارگران ازجانب" س ج م" رامبارزه پشتیبانی از :اوالً  داکترفیضدرفقره فوق  مالحظه می شود که 

این خ پولیس دولتازدستور سد پولیس بعبارت دیگرعدم اطاعت ثانیاً: شکستاندن صادقانه نمی داند.

تظاهرات خیابانی ازمسیرهای معینی درشهرها درحالیکه عبور؛زا می گیردهرا به استوضدمردم 

ت صور معین ومتضادی دولت دومسئله است که به منظورهایب پولیس ایجاد سد ومانع ازجان چنینوهم

عبورازمسیرهای است خصوصاً درشهرهای بزرگ  درمورد اول منظورازتظاهرات سیاسی می گیرد.

وهرچه منظورتظاهرات آگاهی حاصل کرده ازاهالی خاصتاً توده های خلق از که تعداد بیشتری

یان منظوردارد تا جر (دولتطبقات حاکم ارتجاعی)لیغات سیاسی بهره مند شوند. بالعکس ازتببیشتر

ات ثریت تبلیغمؤ که ، یعنی مسیریتعیین می نمایدعبورکند که خودش  کوتاه یرهایتظاهرات ازمس

د. وازاینکه باشتوده های مردم درکمترین حد آن  سیاسی درجریان تظاهرات  برایوافشاگریهای 

 ی وقع دولت ضدمردمی وضدملی پولیسبه دستورم" رهبری" س ج تظاهرکننده ها به صوابدید وهدایت 

وبه مسیرازقبل تعیین شده ای شان ادامه دادند ، مورد قبول داکترفیض شکستانده را  آنسد نگذاشته و 

درحالیکه  .هم بودحاکم  ارتجاعمورد ادعای که امری  ،"می داندقهرآمیز"نبوده  وآنرا اقدام وعملی 

مانند جریان  منحصربه گروه های چپ انقالبی کننده هاتظاهرمقاومت دربرابرسد پولیس ازجانب 

بلکه موارد آن  درکشورهای مختلف جهان ازجانب همه  نبوده دموکراتیک نوین دردهه چهل خورشیدی 

گین وپولیس ودرمواردی بین تظاهرکننده های خشم صورت گرفته ومی گیرد چپ جریانهای سیاسی

را  پولیس گذشتن تظاهرکننده ها ازسد« بی....گروه انقال »رهبری زمانی  .درگیری صورت می گیرد

فرض ه بمعلوم نیست که  قرارمیدهد؛ نکوهشتلقی کرده وآنرا مورداستهزا و" قهرآمیز"عملی 

 ارتجاعی ترازاین دربرابرمبارزه مسلحانه" س ج م" علیه نظام حاکم، داکترفیض ویارانش چه موضعی

شورشگری   ا روحیهکه این آقایان هرگزبمطلب رامی رساند آنها اینوموقف می کردند! نظراتخاذ

هیچ تردیدی وبدون  مبارزه قهرآمیزباورنداشته اند مترقی وتوده های مردم و  انقالبی و روشنفکران

هی میان تآنها « تند وتیز» بظاهردیگر وشعارهای «درراه انقالب سرخ به پیش رویم»بکاربرد عبارت

 اوید(شعله جهوادارجریان دموکراتیک نوین)روشنفکران ای بزرگی ازوبه منظوراغوای کتله بوده 

کران ها تن ازروشنفده  داکترفیض توانست بدین وسیله کهومی گیرد می گرفتصورت  وتوده های خلق

ال س. وجریان بعد ازکشاندب «(سه جهانی»اپورتونیسم راست)رویزیونیسم درپرتگاه  راهوادار" ج د ن"

بیش  1358درسال « ائی...سازمان ره»وبعد « گروه انقالبی....»واعالم تشکل  خورشیدی1352

داکترفیض ازاقدامات ومبارزات قهرآمیزریشه دراندیشه مخالفت  کهثابت ساخت ازپیش 

که همواره مورد نظرارتجاع  امری داشت، ویاران وی« مرحوم»وافکاراپورتونیستی ورویزیونیستی آن 

ارتجاع وامپریالیسم حرکات واقدامات مسالمت  دلیل است که  همینوبه  .بوده وهست وامپریالیسم 

گروه های انقالبی  وتظاهرات توصیف کرده «متمدنانه» ازجانب گروه های سیاسی ارتجاعی راآمیز

 : سرکوبثالثاً می دانند. «بدترین نوع تروریسم»را آنها نه حا" قهرآمیز" ومبارزات مسلپرولتری را
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پولیس ویا  سد مربوط به " شکستاندنوتوقیف جریده " شعله جاوید"   (1347) ( جوزا25تظاهرات )

ارانه انگساده کودکانه واین نظربسیار نبود، جانب تظاهرکننده هااز عدم فرمانبرداری ازدستورپولیس

جریان دموکراتیک نوین تحت رهبری " س ج م" وتوقیف جریده " شعله جاوید"  است؛ زیرا سرکوب

ل متشک های سیاسی. وتشکیل تظاهراتاساسی محسوب می شد برای دولت ودربارسلطنت یک مسئله

 کاتبم ومتعلمینپوهنتون  اعم ازمحصلین   خلقمنافع مترقی ومدافع  روشنفکرانازازکتله های بزرگ 

ه های بزرگی ی کتلبرا گسترده سیاسی افشاگرانهتبلیغات وایرروشنفکران مترقی وسومعلمین واستادان 

ترویج ایده ها وافکاردموکراسی  تبلیغ و وانتشارجریده " شعله جاوید" )که به  ازتوده های خلق شهری

ه اثرات روشنگرانه ( شماره این جرید11وهمان تعداد معدود) (می پرداخت وفرهنگ انقالبی نوین

فرض ه ببرای نظام حاکم غیرقابل تحمل بود.  وبه همین دلیل بجا گذاشت  دربین روشنفکرانگسترده 

ه پولیس را ن روزجریان تظاهرات سداگردرهمان « گروه انقالبی...» بنابرادعای کودکانه رهبری

ت ولت رابرای تظاهرادمورد نظرپولیس ومسیر نموده رت دیگرازدستورپولیس اطاعتشکستانده وبعبا

تحت  واجتماعات  تظاهراتوبه بهانه های دیگری ؛ دولت درروزدیگرودرمحل دیگری مودمی پی

راتیک نوین" ورهبران واعضای "س ج م" و" جریان دموکمورد حمله قرارداده رهبری" س ج م" را 

دراینجا اشتباه رهبری"  جریده " شعله جاوید" را مصادره می نمود.رادستگیروبه زندان می انداخت و

توسط پولیس دولت  تظاهرات ومیتنگهاکه کدرهای رهبری با شرکت دراکثراین بود س ج م" 

پرچمی وباند " اخوان المسلمین" شناسائی شده « خلقی»باندهای سایردستیاران پولیس مخفی دولت، و

یست که مفهوم ن هم به این البته این وبه آسانی مورد حمله ودستگیری پولیس قرارگرفته وزندانی شدند.

به بهانه ها ودوسیه سازیهای  ، تظاهرات ومیتنگها شرکت نمی کردنددررهبران وکدرهای" س ج م" اگر

 شدند. مینوزندانی مختلف دیگری دستگیر

:" این امربرای " س ج م" میتوانست درسی خوبی باشد لیکن نه. می خوانیمچنین  به ادامه همین مطلب 

فعالیتهای گذشته اش را جمعبندی نموده وازآن درسهای جوزا" رهبری" به جای آنکه  25پس ازحادثه 

 25سیرقرارداد وروز رآینده بگیرد، خودرا سرسختانه تردرهمان مالزم جهت اجتناب ازاشتباهات د

جوزا را ازافتخارات خویش شمرد. بعد ازآن روزتظاهرات ومتنگهای" شعله جاوید" بیشتر دامنه گرفت. 

که گفته ایم غیرازآنکه روشنفکران خواست انقالبی ن همانطورکمیت جریان نیزافزوده گشت، چوبه 

خویش را دروجود جریان که نام" ناشراندیشه های دموکراتیک نوین"  برخودنهاده بود، می دیدند زندانی 

 یزعاملی درجلب آنان بود...".شدن  عده ای ن

باید جوزا" 25ز تاریخ " بعد انظردارد که رهبری" س ج م"  «گروه انقالبی...»رهبری طبق فقره فوق 

 تظاهرات را تعیین نکردهازتشکیل تظاهرات گسترده منصرف شده ودیگرخالف دستورپولیس مسیر

 می نمودپرهیز «چپ روی»شیوه های قهرآمیزمبارزه وازپولیس" نکرده وسد اقدام به " شکستاندن و

مسیرقرارداد وبعد ازآن رهبری خودرا سرسختانه تردرهمان وبه همین دلیل است که می نویسد:" 

اب طبع بن نظرای". وبه کمیت جریان افزوده گشت تظاهرات ومتنگهای " شعله جاوید" بیشتردامنه گرفت

 "سیاسی واستراتیژی واهداف انقالبی-با درنظرداشت ماهیت خط ایدئولوژیک دولت زیرا دولت هم بود؛

 د؛ ولییرپذبکشوردرلیت آن رادرهیچ سطحی فعا کهحاضرنبود س ج م" وجریان دموکراتیک نوین 

 تا حدی برایش مشکل بود؛ حاضرشد توده ای  عظیم انقالبی وجریان جنبش مهارآنازآنجاییکه سرکوب و

. دمحدود وکم اثرسازهرچه بیشترکه موقتاً تظاهرات این جنبش را براساس دساتیرتعیین شده خودش 

ریان دموکراتیک نوین ارایه ومیتنگهای جبیانیه های که درجریان تظاهرات رها وشعاماهیت زیرا

» یوامپریالیسم وسوسیالیسم ورویزیونیستها برقلب طبقات حاکم ارتجاعی که خنجری بود چون ،ندمیشد

وهرحرکت انقالبی حتی بشکل  وارد می گردید. "المسلمین  اخوانپرچمی ومرتجعین" جریان"« خلقی

 طبقات حاکم پایه های قدرتبرتظاهرات" مسالمت آمیز" خاصتاً درجوامع تحت سلطه امپریالیسم 
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ونیستی رویزیاگرگروه های اپورتونیستی والیکه . درحندکمی ارتجاعی ونوکرامپریالیسم ضربت وارد 

ارایه کنند کمترین مشکلی برای « وتیزتند » بیانیه هایسردهند و« مترقی» بظاهر های هزاربارشعار

زیرادولتهای ارتجاعی به ماهیت  آورد؛ ستهای حامی آنها بودجود نمیطبقلت حاکم ارتجاعی وامپریالی

 ازجانبی هم. شان نمی دانند نظام حاکم  خطری برایهرگزآنهاراگروه ها آگاهی داشته و ضدانقالبی این

اع به ارتج تداوم نظم کهنبرای  طبقات واقشارزحمتکش ین گروه ها درجهت اغوای طبقه کارگروسایرا

ا رخدمت می کنند. چنانکه طی پانزده سال اخیرکه امپریالیستهای امریکائی وناتو افغانستان وامپریالیسم 

م حاک برخلق افغانستان ه مستعمره کشیده اند ودولت مزدورودست نشاندهببه اشغال نظامی درآورده و

ی تلف اپورتونیست؛ گروه های مخاستعماری امپریالیسم را عملی می کندساتیرکرده اند که فرمانها ود

» ، «ادامه دهندگان -ساما» و« ساما» ،«حزب همبستگی -سازمان رهائی»  ورویزیونیستی ازجمله

سرمی دهند  «ومترقی انقالبی» وسایرتشکالت اپورتونیستی شعارهای بظاهر« سوسیالیستهای کارگری

 ان توسط قدرتهای امپریالیستیاشغال نظامی ومستعمره بودن افغانستسال اخیراز سه -وتاجاییکه دردو

 »کرده وآنرانتیجه نخم به ابرو دست نشانده وقدرتهای امپریالیستیدولت ولی ؛ سخن میزنندنیز

م جوروستت ووسعت ازشد)که اغوا وفریب توده های خلق همچنین می خوانند.  «آزادی بیاندموکراسی و

 ت وجنایا،فحشا، شیوع ایدز، کشتارواختطاف به مواد مخدر عتیادفقروگرسنگی،ا،ثمارومظالم واست

زی حمدوخیانتهای امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده آنها به رهبری کرزی وغنی اوحشیانه 

می مانند طالبان وحزب اسالامپریالیسم ومزدورگروه های جنایتکاردیگرو فروختهنین خودخاوعبدهللا این 

گروه های رویزیونیستی، خدمت ( ازجانب اند" القاعده" و"داعش" به ستوه آمده  ،گلب الدین وحقانی

 این گروه های ضدانقالبیوازجانب دیگر.ومی دهند هدوامپریالیسم انجام دابرای استعمار است که بزرگی

کرده   ارددرکشوروزادی خواهانه وآجنبشهای مترقی ولتری ودیگرضربات شدیدی به جنبش انقالبی پر

هرچه خاینانه ورذیالنه علیه فعالین جنبش کمونیستی) « ادامه دهندگان -ساما»و« سازمان انقالبی» و

که بعد مالحظه می شود درمورد دیگر؛  .می کنند وفحاشی م( بگونه آشکاروپنهان جاسوسی -ل -م

( 25یک نوین درروز) جریان دموکراتستی پولیس دولت برجریان تظاهرات ازحمله وحشیانه وفاشی

وچندین " نوین" س ج م" و" جریان دموکراتیک  رهبران وکدرها وهواداران ودستگیری تعدادی از جوزا

زحمله ا ترس ن مردمی ومترقی کشوربدونتعداد بیشتری ازروشنفکرا ،هواداراین جریان تن ازکارگران

که  ردندبیش ازپیش تقویت کدرصف جریان دموکراتیک قرارگرفته وآنرا  دولت خاین  ودشمن مردم

ازجانب روشنفکران را  ومخالفت با نظام ضدمردمی حاکم مردمی این جنبشاین خود ماهیت  انقالبی 

رف  ازیک ط «گروه انقالبی...» اپورتونیست  رهبری می رساند. ولی مالحظه می شود به ثبوتمترقی 

دند" دیود جریان دموکراتیک نوین می اذعان مینماید که " روشنفکران خواست انقالبی  خویش را دروج

 دجریان باصطالح نام ناشراندیشه های دموکراتیک نوین را برخو این:" ولی ازطرف دیگرمی گوید 

ه جملان می سازد واین ازراعی« ه انقالبی....گرو» نهاده بود"! این نهایت درماندگی وافتضاح رهبری 

 است که به آسانی حقایق را تحریف ویا انکارمی کنند. ا رویزیونیسته مشخصات همه اپورتونیستها و

باید  رهبری" س ج م" د کهنونظردار بودهامرسخت منزجر همچنین دیده می شود که این آقایان ازاین

 وازاقدامات " قهرآمیز"هرچه بیشترمحدود نموده دامنه تظاهرات ومیتنگهای جریان دموکراتیک نوین 

طول تاریخ جنبش کمونیستی در البته این امرنوی نبوده ونیست، کرد. اجتناب میجوزا(  25مانند روز) 

یزیونیسم انکارکرده ورو البی راکمونیسم انق خاینانهاشکال اپورتونیسم وانواع رویزیونیسم  بین المللی

 تبلیغ کرده  ومی کنند. « کمونیسم» طبقه کارگروسایرطبقات زحمتکش خودرابرای وضد انقالب 

:" .... ولی" رهبری" همۀ این روشنفکران عالقمند به اندیشه مائوتسه سند می خوانیم ( این 31درصفحه )

دون وسرشارازنیروی رزمندگی را تام وتمام بمبارزات علنی وشهری غیرانقالبی کشاند ونخواست 

 استفاده انقالبی ببرد".  قالبی آنانازشوروشوق ان
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که درجریان دموکراتیک  "همه روشنفکران"مدعی است که « گروه انقالبی...» رهبری  دراینجا اینکه 

کتله بزرگ  آنبودند، نادرست است. زیرا عالقمند به اندیشه مائوتسه دون" جمع شده بودند، "

وخواستهای طبقاتی وقشری شان به طیفهای مختلف   ازروشنفکران نظربه سطح آگاهی سیاسی انقالبی

 سه دون ازجانب داکترفیض درک انحرافیوهمچنین ذکرصرف عالقمند به اندیشه مائوتند. تقسیم می شد

 درآن شرایط کمونیستهای انقالبی جهان علم انقالب  ازعلم انقالب پرولتری نشان میدهد؛ زیراوی را 

بدون  .م( می نامند –ل  -اندیشه مائوتسه دون( می گفتند واکنون ) م -لنینیسم -را) مارکسیسمپرولتری 

دیشه انازو بودند نیروی رزمندگیاحساسات انقالبی ومترقی ودارای  آن روشنفکرانقاطع   اکثریت شک 

؛ لیکن شوروشوق انقالبی باید با آگاهی انقالبی توأم باشد. البته های دموکراسی نوین حمایت می کردند

که رهبری" س ج م" به  ا( بودند -ل -انقالب پرولتری) م به فراگیری علم مندعالق تعداد زیادی ازآنها

وبه همین سبب بود که  داکترفیض ویارانش بعد ازتخریب وانحالل " س   این امرمهم توجه مبذول نکرد

با ترفندهای اپورتونیستی  ده ها تن آنهارا بعقب جریان دموکراتیک نوین، توانستند ج م" وفروپاشاندن 

  تعدادی ازروشنفکران با مطالعه.لیکن ورویزیونیسم غرق کردنداپورتونیسم  شان کشانده ودرمنجالب

نقش کدرهای رهبری را درجریان که ا( عضویت " س ج م" را نیزدارا بودند  -ل -وآگاهی از) م

رهیئت دجناح واقعاً انقالبی رهبری " س ج م" خاصتاً  اینکه داکترفیض دموکراتیک نوین ایفا می کردند. 

روشنفکران استفاده انقالبی  ازشوروشوق انقالبی«نخواست  »می سازد که م" را متهم رهبری" س ج

به لحاظ ماهوی زیرا  است. وخاینانه غیرواقعی  ؛می خواند« غیرانقالبی»ت شهری را ومبارزا ببرد

 درحالیکه همان مبارزات وجود دارد. تفاوت زیادی نسبت به این امر  "قصورواشتباهبین " نخواستن" و"

ایفا کرده زیادی نقش انقالبی  در موردش تا حدنیزعلنی شهری که ازجانب " س ج م" رهبری میشد 

بخشهای ازتوده های و روشنفکران مردمیبراذهان کتله های وسیعی ازمترقی  واثرات  روشنگرانه 

 وانکارازاین نقش انقالبی .انقالبی ومترقی دموکراسی نوین آشناشدندفرهنگ با خلق بجا گذاشت و

نهیلیسم محض بوده  ،درافغانستانان عمرکوتاه اش مدرهس ج م" وجریان دموکراتیک نوین " ومترقی

ری آن جنبش انقالبی پرولت نسبت به« گروه انقالبی...» ورزی رهبری  وخصومت وناشی ازکینه توزی

ق شوروشو"از «نخواست»آن به اینکه اح واقعاً انقالبی است. ومتهم ساختن رهبری" س ج م" خاصتاً جن

 است. نتخریبکاری واتهام دروغیبنماید؛ استفاده انقالبی  دموکراتیک نوین جریان  "انقالبی روشنفکران

 -درحالیکه رفیق فقید اکرم یاری ازاولین بنیان گذاران جنبش انقالبی پرولتری با خط ایدئولوژیک

امل تری متک تا امروزبا کیفیت وخط انقالبی ایکه وی ترسیم کرد هانستان بودافغدرا(  -ل -سیاسی) م

 طاین خدرپرتو انقالبی م( -ل -جنبش کمونیستی ) مدرگروه های شامل وجود داشته و م( -ل -یعنی) م

 ادامه می دهند. ای شان به مبارزه

  2016جون  26

 ) پوالد(
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