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پاسخ به حمالت ضدانقالبی وخصمانه رویزیونیستهای
دون صفت «سازمان انقالبی افغانستان»
(بخش اول)
با نقد نظرات ومواضع رویزیونیستی «سازمان انقالبی افغانستان» توسط بخشهای مختلف جنبش
انقالبی پرولتری(مارکسیستی-لنینیستی-مائوئیستی)،این رویزیونیستهای دون صفت حمالت ضدانقالبی
وخصمانه رابشکل جنون آمیزی زیرعنوان «دن کیشوت های مائوئیست »...،علیه ما آغازکردند .اینها
دربخش اول ازاراجیفنامه های شان چنین می نویسند«:مائوئیست ها درغرب به "شورش" آمده"
کارگران" دورآنان حلقه زده" عالقه مندان" متفنن به پرچانگی بچه گانه پرداخته و دراین بین" پوالد"
فراری ازمیان آتش وشعله داغ شده ،جرس ضد سازمان کوبیده وهمه باهم زیربیرق زرد اپورتونیزم،
علیه سازمان انقالبی افغانستان"قیام" کرده اند».
رویزیونیستهای تسلیم شده "سازمان انقالبی" درعنوان "نوشته" ای شان درحقیقت نابخردانه وسفیهانه
صفات مشخصه ای خودرا بیان کرده اند.اینها رویزیونیسم خودرا"انقالب"خوانده وبرما برچسب
اپورتونیسم می زنند.این چیزجدیدی نیست.همه رویزیونیستهاواپورتونیستهاخودرا"انقالبی"خوانده
وکمونیستهای منتقد خود را"اپورتونیست"می خوانند.فرق بین گروه هاوسازمانهای رویزیونیستی
واپورتونیستی بادیگرسازمانها وگروه های بورژوائی هم همین است که اینهاماسک "انقالب"برچهره می
زنند وشعارهای بظاهر«انقالبی» و«مترقی» سرداده وبدین وسیله توده های خلق رافریب می
دهند؛ازاینرومبارزه ایدئولوژیک -سیاسی و افشای ماهیت ارتجاعی وضدانقالبی آنها برای توده های خلق،
حایزاهمیت فراوان است؛ زیرامبارزه باامپریالیسم وارتجاع بدون مبارزه باانواع رویزیونیسم واشکال
اپورتونیسم ممکن نیست.مبارزه علیه اپورتونیسم ورویزیونیسم درکشورودرسطح جهان،مشکل
ترازمبارزه علیه دیگرقماش ازسازمانهای بورژوائی وخرده بورژوائی وتشکالت ارتجاعی فئودال
کمپرادوری وامپریالیسم است.بخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری(مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی)
افغانستان علیه اپورتونیسم ورویزیونیسم منجمله رویزیونیستهای«ساا» ئی مبارزه کرده وبگونه همه
جانبه ماهیت رویزیونیستی واپورتونیستی «سازمان انقالبی» راافشا کرده ایم .ولی این رویزیونیستهای
تسلیم شده به امپریالیسم واستعمارباکمال بیشرمی ادعای « انقالبی بودن» کرده وخاینانه
مارا«اپورتونیست» می خوانند.این دیگرخاینانه وزشت است.درحالیکه خط ایدئولوژیک -سیاسی
ونظرات ومواضع اپورتونیستی ورویزیونیستی "گروه انقالبی "....و"سازمان رهائی "طی حدود
چهاردهه کامالً مشخص بوده واکنون خط ایدئولوژیک -سیاسی رهنمای «سازمان انقالبی» است.
رهبری« سازمان انقالبی» با ستثنای موارد معینی که با رهبری «سازمان رهائی افغانستان» روی آن
«اختالف نظر» ومشکل پیداکرده اند؛ دیگربصورت کلی«سازمان انقالبی افغانستان -ساا» خودرا برخط
ایدئولوژیک-سیاسی ومواضع ونظرات رهبری قبلی سازمان سلفش(داکترفیض) وفاداردانسته وبرهمین
اساس حرکت می کند .ما اشتباهات وانحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی گروه ها وسازمانهای منسوب
به «جنبش چپ»طی چهاردهه اخیرراموردنقد وبررسی قرارداده ایم،منجمله"گروه انقالبی"....و"سازمان
رهائی"را .ولی اینهاازنقداپورتونیسم ورویزیونیسم"گروه انقالبی"....و"سازمان رهائی"وانحرافات
رویزیونیستی واپورتونیستی جدی کنونی خود شان دچارتب لرزه مرگ شده وبه هذیان گوئی افتاده اند.
اینهاازاین وحشت دارند که نسل جدیدازروشنفکران مترقی وتوده های خلق افغانستان به زوایای
ظلمتبارتاریخ گذشته ای انحرافی(منجالب اکونومیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلبی)آنها در"سازمان
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رهائی" ومواضع ونظرات رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلبی کنونی شان آگاهی حاصل کرده
ودیگربه آسانی نمی توانند رویزیونیسم خودرا برای آنها "کمونیسم"جابزننند" .سازمان انقالبی"
حاضرنشده است تا به شیوه انقالبی گذشته ای اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلبی خودرا نقد کرده
وخط رهنمای "سازمان" کنونی اشرا براساس خط انقالبی پرولتری عیارسازد .اینها ازنقد گذشته وحال
"سازمان رهائی" و سازمان کنونی شان به وحشت افتاده وبا شیوه ای اپورتونیستی ورویزیونیستی
دربرابرانتقادات ما عکس العمل کامالً خصمانه وضدانقالبی نشان داده وگروه اوباش وفحاشی ازرفقا
ومتحدین شان را تشکیل داده اند تا به سطح کوچه وبازارعلیه ما فحاشی وجاسوسی نماید .وبقول خود
آنها می خواهند ازطریق فحاشی وناسزاگوئی گویا غرورمارابشکنانند!این دیگرسفاهت است! اپورتونیسم
ورویزیونیسم درطول تاریخ آن تا این سطح خودرامفتضح وبی آبرونکرده است .صرف
نظرازدیگرموارد؛همین فحاشیها،اتهام زنیها ،توطئه گریها وجاسوسیها عالمت بارزاپورتونیسم
ورویزیونیسم ودلیل ضعف ودستپاچگی " سازمان انقالبی" است.این عمل سازمان "انقالبی"
ازعملکردهرگروه وسازمان ارتجاعی دیگری علیه جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) افغانستان ارتجاعی
تروضدانقالبی تر است .سازمان "انقالبی" نقد مارا"قیام" علیه خود تلقی می کند ومی خواهد رویزیونیسم
ومائوئیسم ستیزی خودررازیراین لفافه پنهان کند.نقد مااز"سازمان رهائی"وسازمان"انقالبی"
ودیگرخطوط انحرافی اپورتونیستی ورویزیونیستی ،ازجمله وظایف ما درمبارزۀ قاطع علیه انواع
رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم است.من درنوشته های قبلی ام تا حد زیادی موارد انحرافی اپورتونیستی
ور ویزیونیستی آنهارامشخص کرده ام.بفرض اگرسازمان "انقالبی"ازگذشته انحرافی رویزیونیستی اش
گسست واقعی می کرد وواقعا ً معتقد به (م -ل-ا) می بود ،بفرض با آنکه هنوزبه درک علمی وانقالبی
پذیرش" مائوئیسم" منحیث عالی ترین مرحله ای تکامل مارکسیسم -لنینیسم هم نرسیده بود؛بخشهای
مختلف جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) با آن دررابطه وهمکاری قرارمی گرفتند .ازجانب
دیگراگر"سازمان انقالبی" ماهیت علمی وانقالبی اندیشه مائوتسه دون را درک می کرد؛ هرگزچنین
خصومتی با "مائوئیسم"نمی داشت وعلیه آن به مبارزه برنمی خاست وانقادات اصولی مارا"الطائالت
مائوئیستی"نمی خواند.اما راه "سازمان انقالبی" معلوم است واین خصومت ورزی آن علیه(مارکسیسم-
عقیده
آنست.برخالف
جهانی"واپورتونیسم
ازرویزیونیسم"سه
لننیسم-مائوئیسم)ناشی
ونظراینهاودیگراپورتونیستها ورویزیونیستها؛ مائوئیسم مرحله متکامل تراندیشه مائوتسه دون بوده وعالی
ترین مرحله تکاملی مارکسیسم -لنینیسم تا امروزاست ".سازمان انقالبی" به ادامه همان گذشته ای
رویزیونیستی"سه جهانی" اش وبه پیروی ازرهبران رویزیونیست مرتد وضدانقالبی چین،باانقالب
فرهنگی پرولتاریائی خصومت داشته ودارد.انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی راکه یک دست آوردانقالبی
بزرگ پرولتاریای جهان است ودرپرتودیالکتیک ماتریالیستی وبرمبنای تئوری"ادامه انقالب تحت
دیکتاتوری پرولتاریا" وزیررهبری رفیق مائوتسته دون انجام شد وبدین وسیله انقالب چین ودیکتاتوری
پرولتاریا را برای یکدهه ازشکست توسط باند رویزیونیست چینی نجات داد؛ولی "سازمان رهائی"
آنرایک "هرج مرج"ارزیابی کرده است" .سازمان انقالبی" هنوزنتوانسته است که خودراازاین منجالب
رویزیونیستی نجات دهد وازهمین دیدگاه به "مائوئیسم" خصومت می ورزد.انقالب کبیرفرهنگی
پرولتاریائی اندیشه مائوتسه دون راغنای کیفی بیشتری بخشید .وخدمات انقالبی جاودان رفیق مائوتسه
دون درعرصه های مختلف علم انقالب پرولتری را به مرحله عالی ترآن یعنی(م-ل-م) تکامل داد.انقالب
ک بیرفرهنگی پرولتاریائی انقالب درجامعه سوسیالیستی وتحت دیکتاتوری پرولتاریا بود؛ گارد سرخ
ازنیروی جوانان ودانشجویان انقالبی وتوده ها ی خلق انقالبی اعم ازکارگران وسایرزحمتکشان تشکیل
شد؛هدف انقالب کبیرفرهنگی تصفیه حزب ودولت ازعناصرسرمایه داری(رویزیونیستها واپورتونیستها)
بود؛ توزیع رفاه درشهرها ودهات وتأمین عدالت درآنها(که خالف آن توسط عناصرسرمایه داری سازمان
داده شده بود)؛ انقالب کبیرفرهن گی پرولتاریائی سعی داشت تا توده های خلق را به لحاظ فرهنگی وآگاهی
سیاسی وسهم درقدرت ،بیش ازپیش متحول سازد .انقالب کبیرفرهنگی تحت دیکتاتوری پرولتاریا؛ شیوه،
راه حل تضادهای طبقاتی دردرون جامعه سوسیالیستی است .بفرض اگرسازمان انقالبی" واقعا ً به اندیشه
مائوتسه د ون باورمی داشت؛ علیه گروه های که "مائوئیسم" رامنحیث آخرین مرحله تکاملی (م-ل) تا
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کنون پذیرفته اند ،فحاشی نمی کرد و" مائوئیسم"را"الطائالت" نمی خواند .مشکل اصلی"سازمان
انقالبی" وگروه های همپاله اش ،مسئله رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیمی شان به امپریالیسم است.
وازهمین دید گاه وموضع علیه فعالین جنبش انقالبی پرولتری (م-ل -م) فحاشی می کنند وعلیه اصطالح"
مائوئیسم" حمالت خصمانه می نمایند.
سازمان باصط الح "انقالبی" درهمین بخش اول صحبت از« پوالد "فراری"» دارد .ولی تذکرنمی دهد
که پوالدازکجا،چه زمانی وتحت چه شرایطی «فرار» کرده است؟ اگرمنظوراین آقایان فرارازافغانستان
باشد؛ بلی؛ من دراوایل سال  1358خورشیدی درشرایط حکومت وحشت وترورباندهای "خلقی" پرچمی
مزدورمجبوربه فرارازکشورشدم وبعد ازمدت چند هفته اقامت دریکی ازکشورهای همجوار جهت
شرکت درمبارزه مسلحانه برضدرژیم باندهای مزدورخلقی پرچمیهای جنایتکاروقاتل مردم افغانستان به
کشوربرگشتم ومبارزه مسلحانه راعلیه رژیم مزدوروبعدارتش جنایتکارسوسیال امپریالیستهای
اشغالگرواستعمارگربرای چهارسال ادامه دادم .بعد ازآنکه درجبهه جنگ مورد حمالت خصمانه
و جنایتکارانه گروه های ارتجاعی اسالمی قرارگرفتیم ،درسال  1362مجبوربه ترک جبهه شدیم ومدت
چهارده سال دریکی ازکشورهای همسایه درکنارکتله های چند میلیونی توده های مردم ماکه براثرجنایات
رژیم مزدورواشغالگران روسی ازکشورفرارکرده بودند،قرارگرفتیم وعلیه سوسیال امپریالیستهای
اشغالگرروسی ودولت مزدورآنهاوگروه های ارتجاعی اسالمی جنایتکاروامپریالیستهای غربی ودولتهای
ارتجاعی حامی آنها به مبارزه ادامه دادیم .اما من هیچگاهی سنگرمبارزه انقالبی ومبارزه طبقاتی وملی
را رها نکرده واین مبارزه را تا حد توان به پیش برده ام ودرآینده نیزبه پیش خواهم برد .لزومی به
توضیح بیشترندارد این موضوع به همه بخشهای جنبش انقالبی پرولتری وجنبش چپ ،نیروهای مترقی
وآزادیخواه وتوده های خلق کشورهویداست .این اتهامات بی اساس ودروغها وافتراأت خاینانه نیزنمودی
ازاپورتونیسم سازمان "انقالبی" ودیگرهمپاله هایش می باشد.آقایان! شما چند دهه است که
درلجنزاررویزیونیسم"سه جهانی"وتسلیم طلبی طبقاتی وملی قرارداشته وازخوان نعمت امپریالیستهای
اشغالگرودولت مزدورتغذیه کرده ودرپناه حمایت ارتشهای اشغالگرودولت مزدورفعالیت علنی داشتید
ودارید.ازهمه امکانات رسانه ای منجمله تلویزیونهای مختلف" بخش خصوصی" استفاده کردید،
میتینگهابرگزارنمودید وحزب قانونی تشکیل دادید .اکنون هم با تغییررنگ بشکلی ازهمین مصئونیتها
وامکانات قبلی برخوردارهستید .اینکه عده ای ازهو اداران تان با تخیالت شاعرانه موقعیت شمارا "دربین
خون و آتش" توصیف می کنند ،دچارافوریا شده اید وبرما که باالجباربه کشورهای غربی پناهنده شده ایم؛
خصمانه وجنون آمیزحمله می کنید .درشرایط کنونی افغانستان؛ شما وگروه های همسنخ شما برای
امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورنه اینکه ایجاد خطرنمی کنید که مفید هم هستید .زیراامپریالیسم
وارتجاع بین المللی بعدازسقوط انقالبها ودیکتاتوریهای پرولتاریا دراتحاد شوروی وچین توسط
رویزیونیستهای خروشچفی ورویزیونیستهای"سه جهانی"می دانندکه نقش مخرب
وویرانگررویزیونیستهاواپورتونیستها دردرون احزاب وسازمانهای انقالبی پرولتری ویا درجنبشهای
انقالبی پرولتری درکشورهای مختلف ازچه قراراست؛ چیزی که خواست اصلی آنها بوده وهست ،یعنی
تخریب وفاسد کردن آنها ازدرون .امپریالیسم وارتجاع بین المللی ازجنبشهای انقالبی پرولتری(م.ل.م)
واقعی وحشت دارند.تنهادرداخل کشورزندگی کردن ،حضورفیزیکی داشتن بمعنای انقالبی بودن نیست.
شما با سابقه ای طوالنی مدت منجالب رویزیونیستی وماهیت خط ایدئولوژیک  -سیاسی اپورتونیستی
کنونی تان؛ چه درداخل کشورباشید وچه درخارج کشوربرضد جنبش انقالبی پرولتری وبرعلیه منافع
توده های خلق وکشورعمل کرده ودرحقیقت به سرمایه داری جهانی وامپریالیسم خدمت می کنید .صحت
خط ایدئولوژیک  -سیاسی وعملکرد انقالبی تشکالت و افراد مالک قضاوت قرارمی گیرد نه محل زندگی
آنها .آن انق البیون واقعی که امکان زندگی درداخل کشوردارند وبا رعایت شیوه های مخفیکاری وآگاهی
از فن مبارزه با پولیس سیاسی دشمن می توانند مبارزه انقالبی را به پیش برند ،قابل تقدیراند؛ نه
رویزیونیستها واپورتونیستها وتسلیم طلبانی مانند شما ودیگرهمپاله های تان .شکی نیست که شما درداخل
کشورهنوزهم با همان سند مصئونیتی که "سازمان رهائی -راوا" درکنفرانس"بن" دریافت کرده است،
فعالیت می کنید.
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آقایان! شما درتمام حیات سازمانی تان( در"گروه انقالبی "....و"سازمان رهائی" اکنون « سازمان
انقالبی») طی حدود سه ونیم دهه درمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم دست وپا زده وبه ارتجاع فئودال
کمپرادوری وامپریالیسم خدمت کرده اید .واکنون هم علیه جنبش انقالبی پرولتری(م.ل.م) با خصومت
تمام عمل می کنید وازبکارگیری هیچ وسیله ای دراین عمل ضدانقالبی وخیانتکارانه دریغ نمی کنید .این
عملکرد انواع رویزیونیسم واپورتونیسم درطول تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی بوده است .ما هم
ازشما بیش ازاین انتظاری نداشته ونداریم .ما ازهمان آغازتوطئه های خاینانه وفحاشیهای سید حسین
موسوی(علی مشرف) به سطح اوباش کوچه بازاری وجاسوسیهای آنراتوطئه وحمالت خصمانه
اپورتونیستها ورویزیونیستهای (مانند شما و"ساما -ادامه دهندگان") علیه جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)
ارزیابی کردیم .وبا آغازدوردوم این توطئه های خاینانه وجاسوسی وفحاشی توسط عنصرفرومایه ای
دیگری بنام میرویس ودان محمودی(این جاسوس خاد ونوکروجاسوس استخبارات امپریالیستهای غربی
وارتجاع ،این خود فروخته و شرفباخته که هزارباربی ناموس ترازدیگرجواسیس خاین ووطن فروش
است) ،بیش ازپیش ثابت شدکه شماو"ساما -ادامه دهندگان"وعناصری از"ساوو -امال"عقب این فحاشیها،
توطئه ها وجاسوسیها قراردارید .چنانکه خود می گوئید،قصددارید که "غرورماراپایمال کنید"! .همین
دفاع صریح شما از(موسوی ومیرویس محمودی)،دلیل روشن دیگری براپورتونیسم ورویزیونیسم
وانحطاط ایدئولوژیکی شماست .واین فحاشیها واتهامات ناروا نهایت بیچارگی وبن بست ایدئولوژیک-
سیاسی شما را نشان می دهد .همچنین شما که ازپاسخ به انتقادات اصولی ماعاجزمانده اید؛ به توطئه
دیگری متوسل شده اید ،یعنی ادعای " توهین" به (مجید وداکترفیض) رابه میان کشیده اید تا بدین وسیله
حمایت عده ای ازجهان بیخبررابا خود جلب کنید! درحالیکه ما هرگزآنها را توهین نکرده ایم .فقط مواضع
ایدئولوژیک -سیاسی انحرافی آنهارا نقد کرده ایم .گرچه بحث روی این مسایل با شما بیهوده است؛ ولی
ما روشنفکران مترقی خاصتا ً نسل جدید آن و توده های خلق کشوررانیزدرنظرداریم وباید ماهیت وچهره
های اپورتونیستی ورویزیونیستی شما را برای آنها افشا نماییم.
سازمان" انقالبی" درهمین صفحه اول مدعی"اخالق کمونیستی" شده است .این برای رویزیونیستهای
"سازمان انقالبی" یک افتضاح است .اینها ازیک طرف سید حسین موسوی را رفیق شان معرفی می
کنند وفعالین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) راتوسط اوودیگرهمپاله اش( میرویس محمودی) مورد
رذیالنه ترین فحاشیها قرارمی دهند ونام وهویت ما را برای استخبارات امپریالیستی وارتجاعی افشا می
کنند؛ ولی ازطرف دیگرادعای "اخالق کمونیستی" می نمایند! همین نظروموضع هم ناشی ازاپورتونیسم
وقهقرای اخالق بورژوافئودالی آنها است .مقوله اخالق پدیده مجردی نیست" .اخالقیات عبارت است
ازوحدت بین آگاهی انسان ورفتاراواست.اخالق به مثابه شکلی ازآگاهی اجتماعی وبازتابی ازهستی
اجتماعی است" .لذا"اخالق"رویزیونیستهاواپورتونیستهای رنگارنگ همان اخالق طبقات ارتجاعی است.
وبورژوازی ارتجاعی وارتجاع فئودال کمپرادوری ازقشرلومپن واوباش وفحاش وفرومایه همیشه
درجهت مقاصد واهداف پلید شان خاصتا ً درسرکوب جنبشهای انقالبی ومترقی استفاده کرده ومی کنند.
رویزیونیستهای "سازمان انقالبی" وهمپاله های شان هم برهمین مبنا علیه فعالین جنبش انقالبی پرولتری(
م-ل-م) عمل می کنند.
سازمان "انقالبی" درصفحه دوم اراجیفنامه اش می نویسد ":ما سازمان انقالبی نام داریم حال نوبت شما
فرارسیده است ،تا شمارا با اردنگ انقالبی به همان باتالقی حواله کنیم ،که شایستۀ آن هستید".
همه اپورتونیستها ورویزیونیستها چون به لحاظ ایدئولوژیک -سیاسی خلع سالح شده وورشکسته هستند
وبا چنین شیوه ها ولحنی نیروهای انقالبی پرولتری را که افشا گرماهیت خط ایدئولوژیک  -سیاسی
ضدانقالبی آنه ا هستند ،مورد فحاشی وتهدید قرارمی دهند .این آقایان مانند همه موارد دراینجا هم بجای
منطق واستدالل وانهماک به شیوه مترقی(که با آن بیگانه هستند) ازکلمه "اردنگ" استفاده کرده اند.
ودرعمل هم گروه الدنگ واوباشی(متشکل ازموسوی ومیرویس محمودی) تشکیل داده وتوسط آنها فعالین
جنبش انقالبی پرولتری(م.ل.م) را مورد ناسزاگوئی وفحاشی قرارمی دهند .چون اینها راه مبارزه اصولی
را بلد نیستند ،بعبارت دیگربه آن باورندارند؛ لذامی خواهند ازطریق -اردنگ رویزیونیستی -و -گروه
الدنگ واوباش -شان فعالین جنبش انقالبی راازنقد انحرافات رویزیونیستی واپورتونیستی شان" بازدارند".
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سازمان "انقالبی" درصفحه سوم اراجیفنامه اش می نویسد ":معلوم نیست که پوالد درکدام کارخانۀ ذوب
آهن درغرب " ،پوالد" شده است ،ولی تا جائی که ما می دانیم ،گلی بیش نبوده وبافرارش ازآتش وشعله
نشان داده که نه "پوالد" است ونه هم انقالبی".
آقایان! با این متلکها وکتره گوئیها ویاوه سرائیهای سفیهانه هرچه بیشترماهیت فکری ارتجاعی
واپورتونیسم خودرا آشکارمی سازید .شیوه وشکل برخوردشما تقریبا ً هم سطح وهم سویه بااوباشهای
مانند موسوی ومیرویس محمودی است .درپاسخ به همین الطائالت شما باید بگویم که :من
درکارزارمبارزه انقالبی آبدیده شده ام؛ ولی شمادرلژنزارمتعفن رویزیونیسم" سه جهانی" درس
ضدانقالبی آموخته وراه های تخریب انقالب وجاسوسی علیه انقالبیون پرولتری راتمرین کرده اید.
دراخیرسال  2001حامی ومربی بزرگ شما،دولت سوسیال امپریالیسم چین شمارااز"قرارگاه"سابق
شما(پاکستان) به آلمان برد ودرکنفرانس"بن"با جانی ترین ،خاین ترین وخونخوارترین دشمنان مردم
افغانستان دوریک میزنشاند وخاینانه پای سند ننگین وطن فروشی ("معاهده بن") امضاکردید وبعد بکابل
تشریف بردید ودرسایه حمایت طیارات وتوپ وتانک امپریالیستهای امریکائی وناتودرمقامات عالی
دردولت مزدورتکیه زدید ،در«لویه جرگه» وپارلمان استعماری شرکت کردید وتا سال  2008به ریزه
خواری خوان استعماروامپریالیسم و(ان جی او) داری سرگرم بودید .با وصف ادعای "انشعاب"
ازرویزیونیسم "سازمان رهائی" شما هنوزازرویزیونیسم "رهائی" نه بریده اید وباعوض کردن چند
تاکتیک دقیقا ً روی همان خط مشی رویزیونیستی واپورتونیستی حرکت می کنید؛ ولی باکمال بی حیائی
به من اهانت کرده وتاریخ مبارزات انقالبی ام را مورد سوأل قرارداده اید .درکجای نقد من ازمواضع
ایدئولوژیک -سیاسی انحرافی شما کلمات وجمالت توهین آمیزویا دشنام وجود دارد؟ دراین نوشته های
شما درهیچ موردی مسئله پاسخگوئی به انتقادات ما به شیوۀ منطقی واصولی وجود ندارد وهمین نوشته
های خودرا نیزبا توهین ودشنام وتوطئه گری واتهام زنی آغازکرده اید.
آقایان! این ناسزاگوئیها ،فحاشیها  ،اهانتها ،توطئه گریها وانواع جعلیات ومزخرفات وکتره وکنایه ها؛
خالصه آنچه که شایسته ای شخصیت شما گروه های اپورتونیست ورویزیونیست تسلیم طلب است ،برمن
حواله کرده اید ودرآینده نیزخواهید کرد ،من با این فحاشیهای رذیالنه هیچ چیزی را ازدست نمی دهم
وبرحیثیت سیاسی وشخصی ومبارزه ام هرگزصدمه زده نمی توانید .من هیچگاهی مانند شما با اندیشه
های انقالبی پرولتری معامله نکرده ام که با فحاشیهای شما باند های رویزیونیست واپورتونیست
خودفروخته به خطرافتد.ولی شمابا راه اندازی این(کارزارضدانقالبی) علیه من وعلیه دیگرفعالین جنبش
انقالبی پرولتری(م-ل-م) ،ازیکطرف ماهیت فکری وشم شخصیت واخالق شخصی وسیاسی
خودرابرمالکرده اید( که تصادفا ً امرنیکی است) واینکه نام"شعله جاوید" را به لژن کشیده اید(امرنهایت
زشتی است)؛ زیرا جنبش دموکراتیک نوین با تاریخ درخشان آن درنزد روشنفکران مترقی وتوده های
خلق کشورازشهرت مبارزاتی نیکی برخورد داراست؛ ولی زمانیکه این فحاشیهای کوچه بازاری شمارا
درسایت فحاشی وجاسوسی ("افغانستان آزاد") می خوانند به یقین که مورد نفرت آنها خاصتا ً نسل جدید
روشنفکران مردمی ومترقی قرارمی گیرید .آنچه که دیگرجناحهای دشمنان طبقاتی وملی رنگارنگ
خاصتا ً باندهای جنایتکاروخاین ووطن فروش خلقی پرچمی ها ،باندهای ارتجاعی اسالمی ودیگرگروه
های ارتجاعی مزدوروباداران خارجی شان طی سی وپنج سال اخیرنتوانستند برهویت جنبش دموکراتیک
نوین ضربه بزنند ،شما وهمپاله های شما برحیثیت جنبش دموکراتیک نوین به شدت صدمه زده اید .شما
با این فحاشیها ورذالتهای ت ان فقط خواست دشمنان طبقاتی وملی خلق کشوررا برآورده می سازید که
خواست خودشما نیزهست .ننگ ونفرین براین خیانت پیشگی شما !!
باندهای رویزیونیست خروشچفی خلقی پرچمی وباداران سوسیال امپریالیست آنها درافغانستان بنام"
سوسیالیسم" و "کمونیسم" سبعانه ترین جنایات واجحافات را علیه خلق ومیهن انجام دادند وازاین طریق
شدید ترین ضربه را برنام کمونیسم درسطح جهان وارد کردند .ولی امروزشما رویزیونیستهای چینی
بشکل دیگری به کمونیسم انقالبی خیانت می کنید وبرآن ضربه وارد می نمائید .اما بدانید که توطئه ها،
فحاشیها وجاسوسیهای شما نمی ت واند برسرراه مبارزه ای ما مانع ایجاد کند .ممکن است اختالل مؤقتی
وگذری ازجهتی وارد نماید.ولی شمابا این اعمال خاینانه وننگین تان بشکلی بدترازقماشهای دیگردشمنان
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کمونیسم انقالبی(امپریالیسم وارتجاع) عمل می کنید .اگردراین میان چنانکه خود می گوئید؛
منظورشما"پایمال کردن" حیثیت وغرور" (ما) باشد؛ سخت به خطا رفته اید .کمونیستهای واقعا ً انقالبی
باالترازایدئولوژی وآرمان وراه واهداف انقالبی شان برای انقالب جهانی ونجات خلقهای
هیچ چیزی
ِ
جهان وکل بشریت ازستم واستثمارامپریالیسم وارتجاع بین المللی ندارند .وخالف محاسبه ای شما با این
گروگانگیریها ،فحاشیها ،توطئه گریها وجاسوسیها توسط باند (فحاشی وجا سوسی) تان؛ هیچ لطمه ای
نمی بینیم  .شما بدانید که با این فحاشیهای اوباش مآبانه وضداخالق انسانی به آبروی "شعله جاوید" ضربه
ای شدیدی وارد کرده اید .اگرچه حدود چهل سال است که"گروه انقالبی"....و"سازمان رهائی"
ودیگرگروه های اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلب همسنخ شما به درجات مختلف برجنبش انقالبی
پرولتری ومبارزات توده های خلق ضربه وارد کرده اند؛ ولی ازآنجاییکه توده های خلق کشوردرآن
سطحی ازآگاهی سیاسی نبودند وهنوزهم نیستند که بتوانند ماهیت خط رویزیونیستی وعملکردهای
ارتجاعی وضدانقالبی شمارادرک کنند .ولی اکنون نسل جدیدی ازروشنفکران مردمی ومترقی کشورپا
به عرصه مبارزه طبقاتی وانقالبی گذاشته ودرسطح گسترده ای ازامکانات رسانه ای انترنتی
برخورداراند ومتأسفانه که شما ورفقای تان( موسوی ومیرویس محمودی وهمپاله های آنها) هم هنوزبنام
"شعله ای" یاد می شوید ودرنشرات تان ازکلمات وجمالت "مترقی و"انقالبی" سوء استفاده می کنید؛
اینجاست که این فحاشیهای شما بروجهه ای"شعله جاوید" صدمه وارد می کند.
جنبش دموکراتیک نوین وجنبش انقالبی پرولتری افغانستان طی بیش ازچهل سال توسط دشمنان طبقاتی
وملی مختلف ضربات شدیدی را متحمل شده است؛ اما صدمات این جنبش توسط دشمنان نقابداردرونی
،اپورتونیستهاورویزیونیستهای رنگارنگ بیش ازهمه درتضعیف آن زیان بارتمام شده است.
درحساسترین شرایط تاریخ معاصرکشوردراوایل سال(،)1360درشرایط جنگ ضد سوسیال امپریالیسم
ورژیم مزدور"،ساما" پروتوکول تسلیمی بادولت مزدورخلقی پرچمیها امضاء کرد وبه ملیشه های
روسی ِ
دولت مزدوروسوسیال امپریالیستهای روسی مبدل شد ،وبدین صورت داغ ننگ وطن فروشی وخیانت به
خلق ومیهن را برجبین دارد .طبق اسناد غیرقابل انکارتعداد ی از"ساما" ئیهای تسلیم شده به خدمت خاد
قرارگرفتند وما نند سید حسین موسوی رابطه بین قرارگاه های ملیشه های "ساما" منجمله "غند سنگین"
را باشعبات خاد تأمین می کردند .واین تسلیمی ضربه ای سهمگینی برجنبش دموکراتیک نوین ومنسوبین
این جنبش(شعله ایها)ی که درجنگ میهنی شرکت داشت ند ،وارد کرد .همه منسوبین جنبش دموکراتیک
نوین دردهات وجبهات جنگ ودرکشورهای ایران وپاکستان مورد طعنه ای گروه های ارتجاعی اسالمی
جنایتکارقرارگرفته اند .همچنین " گروه انقالبی "...و" سازمان رهائی" برمبنای همان خط اپورتونیستی
ورویزیونیستی اش کودتای باالحصاررادرماه اسد  1358راه اندازی کردوباگروه های ارتجاعی
اسالمی(اتحاد"سه گانه")"جبهه مبارزین مجاهد"راتشکیل داد ومدعی شد که برای پیروزی"جمهوری
اسالمی"وتقویت وتحکیم پایه های "مکتب کامل اسالم"مجاهدت می کند .وازاین طریق برمبارزات مترقی
روشنفکران مردمی ومبارزات آزادی خواهانه توده های خلق ضربه ای شدیدی وارد نمود .همه این
انحرافات "سازمان رهائی"" ،ساما" ودیگران پایه ای ایدئولوژیکی داشت :رویزیونیستها مانند
دیگرایدئولوگهای بورژوازی ماهیت مارکسیم -لنینیسم را قلب کرده اند؛ وچون اسلوب متافیزیک ازریشه
واساس با دیالکتی ک ماتریالیستی درتضاداست وتضادهای درونی را بمثابه سرچشمه ای تکامل نفی می
کندوخصلت مترقی راانکارمی نماید؛ازاینرومنطبق بامنافع نیروهای ارتجاعی است.وازآنجاییکه
رویزیونیستها برمتافیزیک تکیه دارند ،بآسانی بامذهب درهم آغوشی می رسند .همچنین
اگررویزیونیستها ودیگر بخشهای بورژوازی به مذهب مستمسک می شوند ،جایی هیچ تعجبی نیست؛
زیرا این امربستگی به سرشت روبه زوال وارتجاعی شان دارد.عده ای تصورمی کنندکه
رویزیونیستهاواپورتونیستها ازمذهب استفاده" تاکتیکی" می کنند؛ درحالیکه چنین نبوده ونیست .بلکه
مذهب باایدئولوژی وسرشت طبقا تی شان دمسازی دارد.درافغانستان طی سی وپنج سال
اخیرعمدتاًسازمانهای"رهائی" و"ساما" و"اخگر" اگربه مذهب روی آوردند وشعار"جمهوری اسالمی"
رابه میان کشیدند ودرتبلیغ "اسالم مبارز" گلو پاره کردند؛ دراساس ناشی ازانحراف ایدئولوژیکی ویا
جهان بینی آنها بوده است .به همین صورت اسالم پروریهای دولت مزدورتحت رهبری پرچمی خلقیها
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واشغالگران روسی؛وهمچنین پناه جستن باندهای رویزیونیست وجنایتکار"خلقی" پرچمی و"سازائی" به
اسالم وشرکت آنها دردولت اسالمی گروه های جهادی وامارت اسالمی طالبان واکنون دردولت جمهوری
اسالمی دست نشانده استعمارتحت رهبری کرزی مزدور ،ریشه درایدئولوژی ضدانقالبی رویزیونیستی
آنها داشته ودارد .ضربه ای دیگری که برجنبش دموکراتیک نوین وارد آمد،تسلیمی تعدادی ازاعضای
زندانی سازمانهای مختلف چپ منسوب به جنبش دموکراتیک نوین منجمله اعضای زندانی "سازمان
پیکاربرای نجات افغاانستان بود".اکنون سازمان"انقالبی"و"ساما -ادامه دهندگان"وعناصری از"ساوو-
امال"بااعالم"جهاد مقدس"شان می خواهند ازجنبش انقالبی پرولتری (م-ل -م) انتقام بگیرند که
چراانحرافات رویزیونیستی واپورتونیستی آنهارا مورد نقد وبررسی قرارداده اند؛ ولی ما یقین داریم که
اینها هرگز به این آرزووخواست پلید ضدانقالبی شان نخواهند رسید .وبه حکم دیالکتیک ماتریالیستی
سرنوشت محتوم همه رویزیونیستها واپورتونیستهاشکست وسرافکندگی وشرمساری ودرنهات زباله دان
تاریخ است.
( 28می )2013

( بخش دوم)
«سازمان انقالبی افغانستان -ساا »-دربخش( )5اراجیفنامه اش مدعی شده است که ":مخرج مشترک
سازمان کارگران افغانستان ،شورش وپوالد" اعتراض به همکاری مابا"پورتال افغانستان آزاد -آزاد
افغانستان" است".
گردانندگان«ساا» دراین مورد ادعای بی بنیاد ومضحکی رامطرح کرده اند .درحالیکه ما درابتدا همکاری
آنهارابا سایت«افغانستان -آزاد» به این دلیل مورد نقد قراردادیم که آنها خودرا یک تشکل "انقالبی"(م-
ل -ا) معرفی کرده ومدعی شده بودند که ازرویزیونیسم"سه جهانی" وتسلیم طلبی"سازمان رهائی"گسست
کرده وگذشته ای انحرافی خودراهرچه بیشترنقد خواهند کرد .اما با مالحظه ای چگونگی برخورد به
گذشته سیاسی ونظرات ومواضع کنونی شان ،درنظروعمل ثابت شد که آنها به همان راه سابق شان(که
طی سی وپنج سال گذشته رفته بودند) ،روان هستند .ودیگربرای ما تردیدی باقی نماند که همکاری آنها
با سایت"افغانستان آزاد" وهم فکری آنها باموسوی وهمپاله هایش هم براساس خط ایدئولوژیک -سیاسی
انحرافی(رویزیونیستی واپورتونیستی) شان صورت می گیرد .ازاینها سوأل می نمایم که آیا همکاری با
موسوی ومیرویس محمودی این فحاشهای توطئه گروجاسوس راچه نام می گذارید؟ونیزهمکاری باسایت"
افغانستان-آزاد"که ازطریق آن برجنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) حمالت خصمانه صورت می گیرد
ومیرویس محمودی ازاین طریق نام وهویت مرا به استخبارات امپریالیستی وارتجاعی معرفی کرده
وشنیع ترین وغیرانسانی ترین فحاشیها رابرمن حواله می نمایند .آیا این عمل وی خیانت نیست؟ بدون
شک که خیانت است .آیا همکاری با چنین "وبسایت" ای که وسیله ای جاسوسی وفحاشی علیه فعالین
جنبش انقالبی پرولتری وتوطئه گری وتخریبکاری علیه جنبش انقالبی پرولتری،جزخیانت چیزدیگری
می توان نام گذاشت؟! که هرگز نه! درنتیجه همینکه شما این جاسوسیها وفحاشیهای کوچه بازاری وتوطئه
گریها وجعلکاریها وده هانوع ناسزاگوئی راکه توسط موسوی ومیرویس محمودی این
دوعنصراپورتونیست وخاین وجاسوس وفاقد شرافت واخالق انسانی علیه من ودیگرفعالین جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) انجام می دهند ،مورد تائید قرارمی دهید؛ صرف نظرازدیگرمواضع ونظرات
رویزیونیستی واپورتونیستی تان؛ همین همکاری ورفاقت شما با این دوعنصرجاسوس یک موضع
اپورتونیستی است .زمانی "ساما" به دولت مزدورخلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی تسلیم
شد وبا پول وسالح وهمکاریهای استخبارات ی خاد و(ک گ ب) علیه جبهات گروه های ارتجاعی اسالمی
جنگید وتوده های مردم راازسنگردولت مزدورواشغالگران روسی بقتل رساند؛ آیا این عمل آنها
ضدانقالبی وخیانت ملی وخیانت به خلق نبود؟ که حتما ً بود!.صرف نظرازمنجالب رویزیونیسم"سازمان
رهائی"؛همینکه این سازمان درکنفرانس"بن"شرکت کرد وبه پای معاهده وطن فروشانه وننگین"بن"
امضاء کردواشغال نظامی وتسلط استعماری کشورراتوسط امپریالیستهای امریکائی وناتومورد تائید
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قرارداد وبا دولت دست نشانده همکاری نمود ،که خیانت آشکاربه خلق ومیهن محسوب می شود .وقتی
ما این انحرافات را نقدکردیم؛ مورد حمالت اپورتونیستی وخاینانه "ساما -ادامه دهندگان" و"سازمان
انقالبی" قرارگرفتیم .وهمین حمالت خاینانه وفحاشیها وجاسوسیهای موسوی ومیرویس محمودی ازطریق
وبسایت جاسوسی وفحاشی("افغانستان -آزاد")هم مورد تائید"ساا" قراردارد.
"سازمان انقالبی"می نویسد ":ازهمکاری ما با این پورتال خشم پوالد برافروخته شده است".
"ساا" می خواهد با نیرنگ بازی اپورتونیستی حقایق راتحریف کند واذهان خوانندگان را ازموضوع
اصلی یعنی فحاشیها وجاسوسیهای موسوی ومیرویس محمودی علیه من ودیگرفعالین جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) ازطریق این"پورتال" ،منحرف سازد .درحالیکه تا زمانی ماهیت اصلی سایت"
افغانستان  -آزاد" وهمچنین ماهیت ایدئولوژیک  -سیاسی مجریان آن خاصتا ً موسوی برمال نه شده بود؛
من آنرا منحیث یک نشریه ای که درسطحی به پخش افکارآزادیخواهانه کمک می نماید ،فکرمی کردم
وچند نوشته هم به این"سایت" فرستادم .لیکن زمانی درباره سابقه ضدانقالبی وخاینانه موسوی آگاهی
حاصل کرد م وازطرف دیگراین سایت به تریبون ای برای حمالت اپورتونیستی موسوی علیه(م-ل-م)
مبدل شد ،رابطه با موسوی و این "سایت" را قطع کردم .بعداًبوضوح مشخص شد که هدف اصلی مجریان
این "سایت" نه "مبارزه ضدامپری الیستی"(چنانکه به ظاهرمدعی آن بودند) که تخریبکاری وتوطئه گری
وحمالت خاینانه علیه جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) وفحاشی وجاسوسی علیه فعالین این جنبش بوده
وماهیتا ً یک سایت ضدانقالبی وضدکمونیستی است که به امپریالیسم وارتجاع خدمت می کند.صرف
نظرازدیگرمسایل سیاسی متصدیان این سایت؛ اینها حتی اخالق انسانی را هم رعایت نکردند وبه چنین
"نوشته های" خاینانه وفحاشیهای لومپنانه وغیرانسانی ،توطئه گری وجاسوسی ازطریق این سایت اجازه
ای نشردادند .جریان نشان می دهد که متصدیان این سایت ودیگرشرکای رویزیونیست واپورتونیست
آنها("ساما -ادامه دهندگان" و"سازمان انقالبی" وعناصری از"ساوو -امال") پالن شده دوعنصرلومپن
واوباش را(که سابقه جاسوسی به رژیم مزدورخلقی پرچمی ها وسوسیال امپریالیستهای روسی دارند
واکنون به امپریالیستهای غربی وارتجاع مزدورآن جاسوسی می کنند وفاقد اخالق وشرافت انسانی هستند)
به صحنه آورده تا علیه فعالین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) فحاشی وجاسوسی کنند.مالحظه می شودکه
وجه مشترک همه این گروه ها وافراد؛ایده هاوافکارارتجاعی وضدانقالبی وضدکمونیستی آنهاست که
هدف دارند تا جنبش انقالبی پرولتری را تخریب نمایند وازاین طریق به امپریالیسم وارتجاع بین المللی
خدمت می کنند.
درصفحه دوم این بخش می خوانیم ...":بحث مهمتراینست که چرا" مائوئیستها"و"عمدتامائوئیستها"
و"پوالد" ازهمکاری ما با پورتال رنج می برند؟".
ذکراین عبارت هرچه بیشترساده انگاری ویا هم نیرنگبازی سیاسی گردانندگان"ساا" را بنمایش می گذارد.
درحالیکه مسئله اصلی دراینجاخط مشی نشراتی این"پورتال"وماهیت ایدئولوژیک-سیاسی
وعملکردارتجاعی وضدانقالبی گردانندگان آن است که به تخریب وتوطئه گری علیه جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) وجاسوسی وفحاشی علیه فعالین این جنبش ادامه می دهند و"ساا"و"ساما-ادامه دهندگان"
وعناصراپورتونیست دیگری ازاین طریق توطئه های خاینانه شانراعلیه جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)
به پیش می برند .و"ساا" می خواهد با برخوردهای عامیانه وبه شیوه های میکانیکی توجه افراد عامی
را ازاصل موضوع منحرف سازد.
"ساا" به ادامه می نویسد ":اینکه این پورتال " سایت دوسره استخباراتی است وگردانندگان آن ازپشت
برکمونیستها خنجرمی زنند ،نه ما چنین باوری نداریم .ما تالش می کنیم تا حد توان این جبهۀ فرهنگی
ضداستعماروامپریالیسم وضددولت پوشالی وطالبان را تقویت کنیم".
آقایان! شما که این همه تخریبکاریها وتوطئه گریها وخیانت وجاسوسی وفحاشیهای رذیالنه ای که دراین
سایت توسط عناصرجاسوس خادوجواسیس استخبارات امپریالیستی وارتجاعی(موسوی ومیرویس
محمودی) علیه جنبش انقالبی پرولتری وفعالین آنرادرنظرنمی گیرید ،این خود ثبوت دیگری براین
امراست که نه تنها آنهارا تائید می کنید که جبونانه ورذیالنه درعقب این توطئه های خاینانه وجاسوسی
نیزقراردارید.این موضع تان یک باردیگرماهیت خط ایدئولوژیک -سیاسی رویزیونیستی واپورتونیستی
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وتسلیم طلبانه وشارلتان مآبی شمارا باثبات می رساند .وبی شرمانه به لنین بزرگ متوسل می شوید
ودرسایت"افغانستان  -آزاد"(این گند ارتجاع وضدانقالب ومرکزجاسوسی وفحاشی) درجستجوی"متفقین"
تان هستید.همین نظرشما تحریف گفته های لنین است که هراپورتونیست ورویزیونیستی آنرا انجام می
دهد.
"ساا" به ادامه می نویسد ":دراین پورتال با نام مبارزینی برمی خوریم که هم سالهای سال به خاطرآزادی
انسان رزمیده ا ند ،زندان دیده اند ،شکنجه شده اند ،زخم برداشته اند واکنون هم با صدای رسا علیه اشغال
می نویسند وفریاد می زنند .و....مسروریم که ایشان را به حیث هواداران درکنارخود داریم".
این مسئله مبرهن است که همه رویزیونیستها واپورتونیستهابه پدیده ها وقضایا براساس جهان بینی شان
نگریسته وآنهارابرهمین مبنا مورد تحلیل وارزیابی قرارمی دهند.این نظر"ساا" درباره پورتال "افغانستان
آزاد"وماهیت فکری وسیاسی مجریان آن خاصتا ً موسوی ،ماهیت خط ایدئولوژیک -سیاسی"«مبارزین»
هوادارش راهم معرفی می نماید".ساا" دراینجا خصوصا ٌ به عنصر(عناصر)معینی اشاره دارد که اضافه
شدن همین قماش هواداران به صف"ساا" امرعادی است .اینکه هرچه زودترنقاب اپورتونیستی آن افتاد
وچهره واقعی وی آشکارومشخص گردید،امرخوبی است .زیرا اشکال اپورتونیسم وانواع رویزیونیسم
درماهیت ازهم تفاوتی ندارند.این قماش عناصرهرقدردرلفظ کاذبانه وشیادانه فریاد«آزادی واستقالل»
سربدهند وژستهای «ضدامپریالیستی وضدارتجاعی» بگیرند؛ اما باآلخره درجایگاه اصلی شان ،یعنی
منجالب اپورتونیسم وخصومت ورزی وتوطئه گری علیه جنبش انقالبی پرولتری وفعالین آن قرارمی
گیرند ،که گرفتند .تشکیل همین جبهه ای ضدانقالبی کنونی که عناصری خاین وجاسوس(موسوی میرویس
محمودی) را موظف ساخته است تاعلیه جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) به سطح کوچه وبازارفحاشی
کنند وباربارنام وهویت وآدرس م را برای استخبارات امپریالیستی وارتجاعی افشا کنند؛ خود ناشی
ازماهیت رویزیونیستی اپورتونیستی اعضای این جبهه ضدانقالبی است.مالحظه می شود که "ساا"
"ساما -ادامه دهندگان" وعناصر«ساوو» ئی حس انتقام جوئی شدیدی نسبت به جنبش انقالبی پرولتری(م-
ل -م) داشته ودارند واکنون عمق این خصومت ورزی وانتقامجوئی برمالشده است .آیا همین اعمال
ارتجاعی وخاینانه ای این گروه ها خنجرزدن برجنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) ازپشت نیست؟ که هست!
این منتهای بی شرافتی وبی وجدانی افراد وگروه های است که درپاسخ به منتقدین ومخالفین سیاسی شان
متوسل به حربه جاسوسی وفحاشی وتوطئه گری وجعلکاری می شوند .و"ساا" اکنون خود به آن اذعان
می نمای د.آیا ازجاسوسی به امپریالیسم وارتجاع خیانت بدتری هم هست؟ این کارازجمله وظایف
عناصرضدانقالبی ،خود فروخته ونوکرامپریالیسم وارتجاع است .ومیرویس محمودی این عنصرفرومایه
عمل خاینانه جاسوسی راباافتخارانجام داده وآنرا انجام وظیفه" انقالبی" اش می داند واپورتونیستها
ورویزیونیستهای"سازمان انقالبی و"ساما -ادامه دهند گان"وعناصراپورتونیست"ساوو"ئی محرک
ومشوق اصلی این عنصرحقیروهرزه هستند .فحاشی ودشنامهای رکیک کارعناصرلومپن واوباش
وفرومایه وپست فطرت است که شخصیتی جریحه دارداشته ودچاربیماری روانی هستند ودرسیاست
کارافراد وگرو ه های ارتجاعی وضدانقالبی ورشکسته است که برای ضربه زدن به منتقدین ویا مخالفین
سیاسی شان به فحاشی وجاسوسی متوسل می شوند .صرف نظرازمنجالب رویزیونیسم واپورتونیسم"ساا"
که چند دهه درآن غرق است؛ درهمین بخش "نوشته " اش ازیک طرف به دفاع ازموسوی ووبسایت"
افغانستان -آزاد" برمی خیزد وازطرف دیگرشیادانه سعی می کند تا رویزیونیسم واپورتونیسم خودرابا
توسل به نقل وقولهای ازلنین ومائوتسه دون پرده پوشی نماید .این همان رویزیونیسم مسلکی این آقایان
است که شیادانه درلفظ صحبت از"انقالب" دارند وعمل ضدانقالبی انجام می دهند.
ما درابت دا تصورمی کردیم که شاید "ساا" ازلجنزاررویزیونیسم" سه جهانی" گسست کرده ومی خواهد
درصف جنبش انقالبی پرولتری قرارگیرد! وتصورمی کردیم که ممکن است اینها نسل جوانتر" سازمان
رهائی" باشند که با استفاده ازفضای نسبتا ً بازانترنتی به آثارجنبش کمونیستی بین المللی ونشرات جنبش
انقالبی پرولتری کشوردسترسی پیداکرده وسطح آگاهی ایدئولوژیک -سیاسی آنها ارتقاء یافته وبا درک
حقایق باآلخره راه خودراازخط رویزیونیستی "سازمان رهائی" جداکرده اند! زیرا بنابراختناق واستبداد
تشکیالتی حاکم بر" سازمان رهائی" چنین امکانی برای اعضای آن میسرنبوده ونیست .وما هم تا مدتی
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به صالح دیدیم تا انتظاربکشیم که اینها ممکن ازگذشته ای رویزیونیستی شان گسست واقعی بنمایند .واین
آرزوی نیکی بود ازجانب ما برای "ساا" .ولی برعکس نه تنها اسناد سابقه "ساا" که بلکه همین اراجیف
نامه اخیرآنها زیرنام«دن کیشوت های «مائوئیست» ».....یک باردیگرثابت ساخت که اینها درهمان
نظروموضع رویزیونیستی واپورتونیستی شان قراردارند وهمان رویزیونیستهای کهنه کارمسلکی هستند
که فقط با رهبری کنونی «سازمان رهائی» مشکل پیداکرده اند؛ نه با خط رویزیونیستی وضدانقالبی«
سازمان رهائی» .وکما فی السابق سرسختانه درهمان موضع خصومت ورزی باجنبش
انقالبی(مارکسیستی-لنینیستی--مائوئیستی) قراردارندومانندرویزیونیستهای چینی،رویزیونیستهای
خروشچفی ودگمارویزیونیستهای خوجه ای تشنه بخون سازمانها وگروه های هستند که ازدست آوردهای
انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی دفاع نموده و"مائوئیسم" رامرحله تکاملی (مارکسیسم -لنینیسم) دانسته
وعلم انقالب خودرا(م-ل -م) پذیرفته اند .واینکه این آقایان کوچکترین اعتراضی به اعمال خاینانه
وضدانقالبی موسوی ومیرویس محمودی ندارند وسایت جاسوسی وضدانقالبی وضدکمونیستی"
افغانستان -آزاد" را ارگانی می داننند که بقول آنها« مطمئن ترین وانقالبی ترین» هواداران شان درآن
جمع شده اند؛ یک باردیگرماهیت رویزیونیسم"سه جهانی" شانرا برمال کردند .دیگرهیچ تردیدی باقی
نمی ماند که اینها همان رویزیونیستهای" سازمان رهائی" هستند که رنگ ولعاب تازه بررخسارشان
مالیده اند وتالش می کنند تا بزعم شان به نعش متعفن رویزیونیسم"سه جهانی" " جان تازه" به دمند که
خواب است وخیال است ومحال است وجنون .وبا دیگرهمپاله های اپورتونیست ورویزیونیست شان علیه
جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) قرارگرفته وازاین طریق به امپریالیسم وارتجاع جهانی خدمت می کنند.
"ساا" ودیگ ررفقایش این حمله های خاینانه وفحاشیهای رذیالنه را علیه جنبش کمونیستی انقالبی به
دوطریق انجام می دهند .یکی توسط گروه لومپن واوباش جاسوس وفحاش (موسوی ومیرویس محمودی)
تا نام وهویت وآدرس فعالین جنبش انقالبی را به استخبارات امپریالیستی وارتجاعی افشا کنند وبه سطح
فرومایه ترین لومپنها واوباشها فحاشی کنند ودیگری ازطریق سیاه کردن چند ورق پاره وتمسک به
رهبران بزرگ پرولتاریای جهان وذکرچند نقل وقول ازآنها تا بدین وسیله عناصربی خبررا اغوا کنند.
اینست جوهرحقیقی اینها ،یعنی رویزیونیسم اصالح نا پذیرکه سوگند خورده اند تاازهرطریق ممکن
ازجنبش انقالبی پرولتری( م-ل-م) انتقام بگیرند.
«سازمان انقالبی» درصفحه سوم همین بخش چنین می نویسد«.... ":شورشی» ها و«پوالد» به تریبون
های ضداشغال اهمیت قایل نیستند ،آنان درصدد تقویت جبهۀ ضد امپریالیستی نیستند وراستی چراباید
باشند ،وقتی وظیفه اصل ی«مائوئیستها ها» را مبارزه علیه«ستمگری پشتونها» وجنبش انقالبی افغانستان
تشکیل بدهد!!".
گردانندگان «ساا» دروغگوئی واتهام زنی رابه سرحد مفتضحانه ای آن رسانده اند .آقایان!فقط درهمین
مورد دروغهای تان توجه کنید :زمانی که «سازمان رهائی»  ،یعنی شما درسالون کنفرانس"بن"
برسرمی کانیزم تشکیل دولت دست نشانده امپریالیستهای اشغالگروچگونگی تقسیم چوکیهای آن با باندهای
ارتجاعی اسالمی ،ملیشه های مزدورروسی  ،خلقی پرچمیها این همه گروه های خاین ،جانی وقاتل مردم
افغانستان ودیگرگروه های ارتجاعی خادم امپریالیسم منجمله حزب «افغان ملت» ومشتی تکنوکرات
خودفروخته واستعمارزده مشغول چانه زنی بودید؛ تشکالت وافراد مختلف مربوط به جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) با دیگرگروه ها وافراد مترقی وآزادی خواه دربیرون عمارت محل "کنفرانس بن"
اعتراضات شدید خودراعلیه توطئه های خاینانه امپریالیستهای اشغالگروتمام نیروها وگروه های خاین
ووطن فروش که دراین "کنفرانس" استعماری شرکت داشتند ،اعالم کردند وتظاهرات براه انداختند
وبرعلیه اشغال نظامی وتسلط استعماری کشورتوسط امپریالیستهای امریکائی وناتووعلیه امضای معاهده
ننگین واسارت آور"بن" شعارمی دادند .وبرخالف درهمانجا هم اپورتونیستهای تسلیم طلب
"ساما"و"رهائی"بادیگرهمپاله های اپورتونیست ورویزیونیست وتسلیم طلب شان برله اشغال
کشوروتدویرکنفرانس اسارت آور"بن" گلوپاره می کردند که ما چهره های پلید این تسلیم طلبان وانقیاد
پسندان رادرهمان روزها افشا نمودیم .همین بخشهای مختلف مربوط به جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)
بادیگرافراد وگروه های مترقی وآزادی خواه به منظورپیشبرد مبارزه ضدامپریالیستی وضد
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ارتجاعی(درشرایط خاص افغانستان طی دوازده سال اخیر،اشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستها
وحاکمیت دولت دست نشانده) تشکلی رابنام"جبهه متحد ضد امپریالیسم وضدارتجاع" ایجاد کردند که
ارگان نشراتی آن "  7اکتوبر" نام داشت .وهمچنین ازطریق تشکل های شان طی دوازده سال اخیرعلیه
امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورآن درداخل وخارج کشورمبارزه کرده اند .واینکه شما آنرا انکارمی
کنید ،بخود شما مربوط است .ودراینجا ماهیت ومشخصات "جبهۀ ضدامپریالیستی"مورد نظرشما هم
مشخص است.که اعضای «مطمئن» و«انقالبی» آنراهم ازپورتال جاسوسی وفحاشی" افغانستان -آزاد"
برگزیده اید.
"سازمان انقالبی" اتهام می زند که وظیفه اصلی «مائوئیستها» را مبارزه علیه«ستمگری پشتون ها» و
«جنبش انقالبی افغا نستان» تشکیل می دهد .درحالیکه هیچ گونه توضیحی درزمینه نداده ونه هم مشخص
می سازد که "مائوئیستها"علیه ستمگری کدام طبقات ازپشتون ها "مبارزه" می کنند! زیراپشتونها یک
ملیت هستند واین ملیت ازطبقات تشکیل شده است ،طبقات خلق وطبقات ضد خلق.وکمونیستهای انقالبی(م-
ل-م) برای نجات توده های خلق همه ملیتهای کشورازشرحاکمیت وستم واستثمارطبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادوروقطع سلطه امپریالیسم وتشکیل دولت دموکراتیک خلق وایجاد جامعه سوسیالیستی مبارزه می
کنند .منشأ اصلی شئونیسم وستم ملی شئونیستی هم طبقات حاکم ملیت پشتون هستند .وتوده های خلق ملیت
پشتون ازاین شئونیسم متاثراند .انواع ستمگری درجامعه ناشی ازستم طبقاتی وستم ملی امپریالیستی
است؛زیراستم واستثمارازخصلت طبقات حاکم ارتجاعی وامپریالیسم است .ودربرابرشئونیسم عظمت
طلبانه ملیت پشتون؛ ناسیونالیسم وتنگ نظری ملیتهای تحت ستم نیزوجوددارد که باید علیه آن مبارزه
شود .محوستم ملی شئونیستی وهرنوع ستم وبی عدالتی درجامعه مربوط به پیشرفت وتکامل مبارزه
طبقاتی انقالبی است .بعبارت دیگرمنوط به حل تضاد اساسی جامعه است ،یعنی باسرنگونی حاکمیت
طبقاتی طبقات ارتجاعی استثمارگروستمگروقطع سلطه امپریالیسم(درشرایط کنونی قطع تسلط استعماری
امپریالیستهای امریکائی وناتوومتحدین آن وسرنگونی دولت دست نشانده آنها) وسرنگونی فئودالیسم
وکمپرادوریزم وقطع کامل سلطه امپریالیسم ازکشوربوسیله مبارزات انقالبی توده های خلق تحت رهبری
یک حزب کمونیست انقالبی وپیروزی انقالب دموکراتیک نوین وتاسیس دولت دموکراتیک خلق تحت
رهبری طبقه پرولتاریاوایجاد دیکتاتوری پرولتاریا وتشکیل جامعه سوسیالیستی ،ازبین می روند .رفیق
مائوتسه دون می گوید ....":بدین جهت باید حتما ً بین ملت خان(هان) واقلیتهای ملی مناسبات حسنه
حکمفرماباشد ،کلید حل این مسایل رفع شئونیسم عظمت طلبانه ملت خان است .درعین حال ناسیونالیسم
محلی درآنجائیکه بین اقلیتهای ملی دیده می شود باید برطرف گردد .چه شئونیسم عظمت طلبانه ملت
خان ،چه ناسیونالیسم محلی ،هردودرخالف جهت وحدت ملیتها سیرمی کنند .این یکی دیگرازتضادهای
درون خلق است که باید برآن فایق آمد( "....جلد پنجم آثارمنتخب مائوتسه دون).
اما دراین مورد باید تذکردهم که  :نظروموضع ما("گروه پیکاربرای نجات خلق افغانستان(م-ل-م)")
درباره "ستم ملی شئونیستی" وچگونگی مبارزه علیه آن و"مسئله ملی" درکشوروراه حل مترقی آن
کامالً روشن است .دراینجا با جرئت می توانم بگویم که درطول دوران مبارزه ای مادر"سازمان
پیکاربرای نجات افغانستان""،سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقالبی پرولتری)" وبعد
ازآن" گروه پیکاربرای نجات خلق افغانستان(م-ل -م)" دراین زمینه نظروموضع اصولی داشته ایم .این
مسایل دراسنادما درج بوده ودرجنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) ودیگرجریانات مترقی کشورموجود اند
وخوانندگان خاصتا نسل جدیدازهواداران جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) وجنبش مترقی می توانند
آنهارامطالعه نمایند.زیرارویزیونیستهای«سازمان انقالبی افغانستان» ودیگرگروه های رویزیونیست
واپورتونیست همقماش آنها وجود جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م)"راافغانستان انکارمی کنند .وپذیرش
حقیقت وجودی این جنبش برای انواع رویزیونیستها واپورتونیستها مشکل است .ودرتمام دوره های تاریخ
جنبش کمونیستی بین المللی رویزیونیستها واپورتونیستهای رنگارنگ سعی کرده اند تاحقیقت کمونیسم
انقال بی راتحریف وکتمان کنند .چیزی که "ساا" وهمپاله هایش طی حدود چهاردهه انجام داده واکنون با
وقاحت تمام انجام می دهند .اما موضوعی که دراین موردقابل بحث جدی است که "ساا" به این مسئله
ازدید طبقاتی نگاه نمی کند ومارامتهم به مبارزه علیه «ستمگری پشتون ها» می نماید".ساا" دراینجا
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مرزهای طبقاتی را مغشوش کرده و بجای ملیت پشتون کلمه "پشتون ها" رابکاربرده است وبین طبقات
خلق وطبقات ضد خلق درملیت پشتون تمایزی قایل نیست وازموجودیت ستم ملی شئونیستی
درکشورانکارمی نماید.همین دید وموضع ناشی ازمنجالب رویزیونیسم «ساا» است .چنانکه طبقات
ارتجاعی حاکم ملیت پشتون همواره پدیده"ستم ملی شئونیستی" راانکارکرده و"مسئله ملی"
رادرکشورقبول ندارند.همچنین دراراجیفنامه وفحشنامه های که"ساا"وهمپاله هایش برای میرویس
محمودی دیکته می کنند سراپادارای افکارونظرات ارتجاعی نژادپرستانه وشئونیستی اند،که بیانگرباتالق
رویزیونیسم واپورتونیسم آنهاست.
اما درمورداینکه«ساا» می گوید که «وظیفه اصلی"مائوئیستها" مبارزه علیه جنبش انقالبی افغانستان
است» :چنانکه قبالًهم تذکردادم ازآنجاییکه قماشهای مختلف رویزیونیستها واپورتونیستها حقیقت وجودی
جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) را انکارمی کنند ورویزیونیسم واپورتونیسم خودرا« انقالب»
جامی زنند.دراینجا"ساا"با کمال پرروئی "جمع"رویزیونیست واپورتونیست وتسلیم طلب خودرا«جنبش
انقالبی افغانستان» می خواند.این ازخصوصیات وخصایل همه انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم
درطول تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی بوده است ودرآینده نیزخواهد بود .وتا زمانی که طبقات
وجوامع طبقاتی وجود داشته باشند مبارزه کمونیستهای انقالبی علیه انواع رویزیونیسم(کمونیسم دروغین)
ادامه خواهد داشت.
"سازمان انقالبی" درصفحه سوم بخش( ) 5می نویسد ...":به آقای «پوالد» باید گفت که تا هنوزندیده ایم
که رفیق عزیزما «موسوی» علیه جنبش انقالبی افغانستان تخریبکاری وتوطئه گری کرده باشد."...
آقایان!ما هم ازشما چنین انتظاری نداشته ونداریم که تخریبکاریها وتوطئه گریهاو فحاشیهاوجاسوسیهای
خاینانه موسوی ومیرویس محمودی راعلیه جنبش انقالبی پرولتری وفعالین آنرا به پذیرید .بلی! رفیق
عزیزشما موسوی ودیگرهمپاله اش میرویس محمودی هیچگاهی علیه رویزیونیسم واپورتونیسم
درافغانستان ودرسطح جهان تخریبکاری و توطئه گری وفحاشی نکرده ونمی کند! درکجای تاریخ
رویزیونیستها واپورتونیستهابه رویزیونیسم واپورتونیسم خود اذعان کرده اند که شما اذعان کنید! شما
مسخرگی براه انداخته اید وهرچه بیشترخودرامفتضح می کنید .واین مورد دیگری درثبوت رویزیونیسم
واپورتونیسم شماست .درحالیکه این موضوع برای عادی ترین افراد هم قابل درک وفهم است.
"ساا" می نویسد ...":وازچیزی که شما بنام جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) کشور» صحبت می کنید،
با تأسف نه تنها ما ،بلکه تعداد زیادی ازشعله ای ها ازموجودیت آن درداخل خبرندارند واگر
منظورخودتان« ،مائوئیست ها»«،حزب» و«کارگران» باشند ،دراین صورت جعلکاری می کنید ،چون
اینها مربوط به کشورنیستند ودرغرب لمیده اند.»....
دراین پراگراف چند مورد قابل مکث وجود دارند :آقایان!  -1این یک تصادف نیکی است که شما
وهمسنخان شما ازنام وهویت فعالین جنبش انقالبی پرولتری( م-ل -م) بی اطالع هستید ویا آنهارانمی
شناسید؛ ورنه مانند رفیق عزیزتان موسوی ومیرویس محمودی این جاسوسهای حرفه ای براساس وظیفه
"مقدس" شان آنهارابه استخبارات دولت مزدوروامپریالیستهای اشغالگروگروه های ارتجاعی اسالمی
وخلقی پرچمیها معرفی می کردید -2 .برخالف موارد قبلی دراین نوشته ای تان که چندین بارازحقیقت
وجودی جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) درافغانستان انکارکرده اید؛ ولی دراینجا ازگفته ای شما چنین
استنباط می شود که شما وتعداد زیادی ازشعله ایها درافغانستان ازوجود جنبش انقالبی پرولتری( م-ل-م)
خبرندارید ومی گوئید که اینها مربوط به کشورنیستند .باین عبارت که جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) که
ما ازآن صحبت می کنیم ،بقول شما درافغانستان فعالیت ندارد که به نحوی به موجودیت آن درخارج
کشوراذعان می کنید! اما نابخردانه مرا به "جعلکاری" متهم می کنید ،درحالیکه چه این جنبش بزرگ
وچه کوچک ،من حقیقتی رابیان کرده ام؛ ولی شما هم دروغ می گوئید وهم کتمان حقیقت می نمائید-3 .
شما مدعی هستید که جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) که من ازآن صحبت دارم درداخل
کشورحضورندارد و بزعم شما مربوط به کشورنیست وبه این صورت "جنبش ملی" محسوب نمی شود!
دراینجا آشفته فکری شما بوضوح آشکارمی شود -4 .آن عده ازشعله ایهای که بنا به ادعای شما ازوجود
جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) درافغانستان بی اطالع هستند؛ اینها حتما ً باید ازهمفکران شما باشند
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ودرانکارموجودیت جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) درکشوربا شما هم عقیده وهم نظراند .ورنه شعله
ایهای که حتی درسطح فکری دهه چهل خورشیدی هم باقیمانده باشند؛ به هیچ صورت ازوجود جنبش
انقالبی پرولتری( م-ل-م) ان کارنمی کنند .زیرا هرشعله ای که امروزدرکشورزندگی می کند ویا
درکشورهای خارج کم ازکم باالتراز( ) 50سال سن دارد .ولوکه فعالیت سیاسی هم نداشته ویا ندارد؛
ممکن نیست که ازوجود جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) ولوکوچک چه درداخل کشوروچه ودرخارج
کشوربی اطالع باشد؛ مگرآن عده ازشعله ایهای هم قماش شما.
 -5کمونیستهای واقعا ً انقالبی که درداخل کشورزندگی می کنند؛ بدون شک فعالیتهای مبارزاتی شانرابا
رعایت شدید اصل مخفیکاری وفن مبارزه با پولیس سیاسی دولت مزدوروامپریالیستهای اشغالگرامریکائی
وناتوودولتهای ارتجاعی منطقه وسرویسهای جاسوسی کشورهای مختلف که درافغانستان فعالیت دارند،
انجام می دهند .همچنین سعی می کنند تا هویت وآدرس آنها توسط گروه های رویزیونیستی واپورتونیستی
مختلف که درداخل کشورزندگی می کنند ،افشا نشود .زیراخطرشما گروه های رویزیونیستی
واپورتونیستی ضدانقالب درمواردی خیلی بیشترازخطرپولیس مخفی دولت مزدوروگروه های ارتجاعی
اسالمی سفاک وباندهای جنایتکاروقاتل خلقی پرچمیها وسازائیهااست .زیراگروه های مختلف
رویزیونیستی واپورتونیستی منجمله"سازمان رهائی""،ساا""،ساما"(خاصتاً"ساما -دهندگان")
ودیگرگروه های رویزیونیستی ازجمله دشمنان نقابدارجنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) کشورهستند.
وفعالین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) حتی الوسع می کوشند تا توسط اعضای گروه های مختلف
رویزیونیستی متذکره فوق شناسائی نشوند.زمانی موسوی(ازگردانندگان"ساما"-ادامه دهندگان)ورفیق
عزیز"سازمان انقالبی"وهمپاله"ساما"ئی دیگرش(میرو یس محمودی) درکشورهای غربی علیه فعالین
جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) جاسوسی می کنند ونام وهویت وآدرس ما رابرای استخبارات کشورهای
امپریالیستی ودولتها وگروه ها ارتجاعی معرفی می نمایند؛ بدون شک این گروه های رویزیونیستی
درداخل کشوردرسطح گسترده ترعلیه فعالین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) جاسوسی می کنند .چون
قماشهای مختلف رویزیونیستها واپورتونیستها وتسلیم طلبان ازدشمنان درونی وخطرناک جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) به شمارمی روند؛ لذافعالین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) باید دربرابرخطرآنها
بسیارهوشیاروبیدارباشند.
 6جون سال 2013

(بخش سوم)
« سازمان انقالبی افغانستان(ساا)» درصفحه( )8بخش(" )6نوشته هایش" زیرعنوان«دن کیشوت های
مائوئیست »....نوشته است که «:خیزش» عضو کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)
درنوشته ای تحت عنوان«افغانستان در 34سال اخیر» چنین می نویسد....":درحالیکه سازمان آزادیبخش
مردم افغانستان ،درسال  1358بدست قهرمانان این سازمان ایجاد گردید وبعد{از} آن درراستای ایجاد
جبهه متحد ملی تالش نمود وهمزمان ارتش توده ئی خودرا دربسیاری ازوالیات کشورنطفه گذاری نمود،
که اسناد اعالمیه جبهه متحد ملی وعملیات های چریکهای این سازمان درآن زمان براین گفته صحه می
گذاردوبرریش{«مائوئیست ها»«،عمدتا ًمائوئیست ها»«،حزب» و«پوالد»}(توضیح:عبارت داخل
پرانتزکه به رنگ سیاه نوشته شده است ،توسط «سازمان انقالبی افغانستان» درنوشته ای" افغانستان
در 34سال اخیر"جعلکارانه اضافه شده است) این منتقدان بی عمل می خندد».. .چه خوبست
همینجااز«پوالد» که ضد«ساما» تلوارکشی می کند ،بپرسیم که با اظهارات«کارگران» درنوشتۀ«
افغانستان در 34سال اخیر» موافق است یاخیر؟!.
درهمین حال درهمین نوشته ،تحریرشده است که«:حاال همه این واقعیت را می دانند که هرکسی ادعای
مبارزه وانقالب کردن را می کند باید درمیان مردم خود باشد ،تا مردم را رهبری کند .اگرپشت کرده های
داخل
حزبی»}(توضیح:عبارت
افغانستان»«،پوالد»و«مائوئیستهای
فراری{«مائوئیستهای
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پرانتزدرنوشته مزبورتوسط"ساا" جعلکارانه عالوه شده است) بازهم ادعای مبارزه رادارند برای اثبات
خود شان که به این امرهنوزایمان دارند ،ترک سروترک مال وجان نکنند ،بلکه حداقل با خانواده های
شریف شان به خاک خودشان تشریف بیاورند .درغرب نشستن وبه گذشته انتقادکردن کارساده است،
چیزیکه دشوارومحک ص داقت است مبارزه درمیان مردم میباشد… .نوشتن علیه{رفیق فیض ورفیق
مجبید} کسانی که همه زندگی خودرادرراه انقالب ومبارزه فداکرده اند بدون این محک ها نهایت
رزیالنه{رذیالنه} است… .ما ازاشتباهات گذشته به هیچ عنوانی دفاع نمی کنیم ولی این را می دانیم که
کسانی اشتباه می کنند که عمل کنند .یک مبارزفرق میان اشتباه وعمل قصدی راباید بداند… رهبران
جنبش انقالبی کشورما{رفیق مجید ورفیق فیض} درزمان تجاوزشوروی به نبرد آزادیخواهانه پرداختند
وتاپای جان درکنارمردم خود ایستادند .آنان تازمانی که زنده بودند اشکال مختلف مبارزه مردم را رهبری
نمودند.
نزدیک به دوازده سال ازاشغال افغانستان توسط امپریالیسم امریکا ودیگرشرکای آن می گذرد ،کجااند}«
مائوئیستهای شورشی» ،و«حزبی» وآقای «پوالد» این}(توضیح:عبارت داخل پراتنزتوسط «ساا»
درنوشته مذکورجعلکارانه عالوه شده است) خوشگذرانان کاباره ئی که جنگ خلق را علیه اشغال گران
راه اندازی نمایند .آنها برعالوه این اراجیف شان که بدون درنظرداشت شرایط زمان تجاوزاتحاد شوروی
برکشورما ،برعلیه{رفیق احمد ورفیق مجید ورفیق مینا این} پیش کسوتان جنبش انقالبی ما درکارمبارزه
آن زمان انتقاد میکنند ،این مسئله کتابی رانیزنشخو ارمی کنند که مطابق فرمول ازقبل ارائه شده اول باید
حزب کمونیست ایجاد میشد ،بعد ازآن جبهه متحد ملی وبعد ازآن ارتش توده ئی .بنظراین
آقایان{«مائوئیست» ،چه«شورشی»،چه«حزبی» وچه هم «پوالد»}(توضیح:عبارت داخل پرانتزتوسط
«ساا» درنوشته مزبورجعلکارانه اضافه شده است) علت اصلی شکست سازمانهای انقالبی درجنگ علیه
اتحاد شوروی عدم رعایت این فرمول بوده است .بعضی ازاین اشخاص مدعی اند که بعلت همین انحرافات
ازسالهای  1362یا پیشتروبعدتر ،ازاین سازمانها بریده اند واحزابی{مثل« حزب کمونیست "(مائوئیست)
افغانستان »«،مائوئیست های افغانستان»«،سازمان پیکار(اصولیت پرولتری)»}(توضیح:عبارت داخل
پرانتزتوسط"«ساا» جعلکارانه درنوشته اضافه شده است) را ازآن زمان تأسیس کرده اند ،حاال سوال
این است که این احزابی که بگفتۀ این آقایان مطابق معیارها ایجاد گردیده است کجا فعالیت دارند؟ درصفحه
انترنت{«شعله جاوید»« ،شورش» «،پیام آزادی» و«سوم عقرب»}(توضیح :عبارت داخل پرانتزتوسط
«ساا» جعل واضلفه شده است) ویا درمیان مردم؟»
این یک سوأل کما کان باقی مانده است :با وجودی که «سازمان کارگران افغانستان» عمل «مائوئیست
تها» و«پوالد» را«رذیالنه» نه ،ببخشید« نهایت رذیالنه» می خواند ،آنان چگونه حاضرمی شوند که
اسناد این سازمان را به حیث سازمان«مارکسیست -لنینیست -مائوئیست» دروب سایت های شان نشر
وفحش ودشنام اوراتأئید کنند؟ ازدوحالت بیرون نیست :یا اینان باوردارند که «کارگران» بیماران روانئی
هستند که مبتال به «افاشیا» و«نیولوجیزم» اند وگاهگاهی ازچته بیرون می شوند ،اما درحمالت علیه
«سازمان انقالبی» و«ساما -ادامه دهند گان)»(البته براساس «تئوری سه جهان»!!!) قابل مصرف هستند،
ویا این دو خود کرنشگرانی هستند که خجالت نمی کشند ،وجائی جبین می سایند که عمل آنان را «نهایت
رذیالنه» می خواند.
به ادامۀ این سوأل ،یک سوأل دیگر ،از«پوالد» داریم وآن اینکه با وجودی که باوردارد .…:این حزب
ورهبران آن با انحراف اپورتونیستی شان وهم اینکه طی هشت سال اخیربه خدمت برنامه ها واهداف
امپریالیست های اشغالگرودورمزدور قرارگرفته است ،شدید ترین ضربه هارابه جنبش( م ل م)
کشوروارد کرده است  «…».این حزب» دیگریک حزب کمونیست واقعی نیست ورهبران آن براساس
ایدئولوژیک -سیاسی وموقعیت اجتماعی شان ازجمله بورژواکمپرادورهای هستند که پوشش(
مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی) برتن دارند»( پاسخ به اتهامات بی بنیاد« گروه های مائوئیست های
افغانستان»  7جوزای  ) 2012چگونه است که بازهم دست به نشرنوشته های سازمانی می زنند که «تاخت
وتاز» بر«حزب کمونیست(مائوئیست) افغانستان» را «تاخت وتاز» بر« جنبش مائوئیستی» می خواند؟آیا
زیرکاسه نیم کاسه ای است؟».
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نقل مطالب فوق ازنوشته ای تحت عنوان "افغانستان در 34سال اخیر" توسط«ساا» دراینجا به
منظورتفتین صورت گرفته است .ولی من قبالً ازاین "نوشته" هیچ گونه اطالعی نداشته ام وفقط درهمین
روزها که خواستم به بخش ششم اراجیفنامه «ساا» پاسخ بدهم متوجه این موضوع شدم وبا درخواست
ازیکی ازرفقای "سازمان کارگران افغانستان" وی این نوشته راهمراه توضیحاتی مختصربه دسترس من
قرارداد .ولی ازاینکه «ساا» درنوشته ای مزبورجعلکاری وتقلب کرده است ودرچند مورد نامهای تشکل"
مائوئیستهای افغانستان" و"حزب کمونیست(مائوئیست)" افغانستان ونام مرا درآن اضافه نموده ،عملی
خاینانه انجام داده است ونمی ش ود ازرویزیونیستها واپورتونیستهای توطئه گرانهماک به چنین عملکردهای
خاینانه انتظارنداشت.
رفیق "سازمان کارگران افغانستان" درباره ای مخاطبان اصلی ولحن نوشته ای تحت عنوان" افغانستان
در 34سال اخیر" توضیحاتی به این شرح ارایه کرده است ":این شگرد اپورتونیست ها است ،نوشته
هارابا کم وزیاد کردن کلمات وحتی جمالت وچه بسا که حتی بدون تغییر ،به شکل برش های خارج
ازمتنی که نگاشته شده اند ،درخدمت سوء تعبیرقرارمی دهند .رویزیونیست های"سازمان انقالبی " قسمی
که می بینید( هرچند که درمیان قوس وبریکت وناخنک) کلماتی را براصل متن منقوله ازما افزوده اند؛
به حیث مثال ،اسم حزب کمونیست (مائوئیست) ،مائوئیستهای افغانستان وپوالد را به مصداق یاتعبیرنوشته
ی رفیق ما آورده اند؛شما مرام وخط مارامی دانید،موضع گیری ما دربرابررویزیونیست هاودفاع ما
ازمواضع مائوئیستی رفقای افغانستانی مان ،مشخص ومثبوت است؛ درنوشته ای مزبورایرادات
وانتقادات ،نه متوجه ی رفقای مائوئیست های افغانستان ،نه متوجه( پوالد) ،نه متوجه ی حتی حزب
کمونیست مائوئیست بلکه متوجه ی آن اپورتونیستهای لمیده درغرب است که به گونه مزورانه ورهزنانه
ازاتوریته ی مارکسیسم نام می برند ودرعمل ومواضع اساسی دربرابرآن قرارمی گیرند؛ ما ازهمان
آغازمتوجه ابهامی که درلحن نوشته ای یک تن ازرفقای ما بود شدیم ورفیق مذکوررا انتقادکردیم که چرا
آنگونه ابهام آمیزنگاشته است ،موصوف ازخود انتقاد نمود ه وشرح داده بود که وی بیشتربه بقیه السیف
امثال رهائی وساما و ...پرداخته است که درغرب نشسته اند وبی آنکه درخدمت انقالب پرولتری
قرارداشته باشند ،ازبرج عاج روشنفکرانه داوری می کنند؛ لهذا ،محلی ازاعراب نخواهد داشت که
مخاطب آن نوشته رفقای خویش را قلمداد کرده باشیم .مخاطب آن نوشته رویزیونیستهای متعفنی است که
پرولتاریا را فروخته اند".
رویزیونیستهای"سازمان انقالبی" چون دربرابرانتقادات اصولی من ودیگربخشهای مختلف جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل-م) کشور ازسابقه رویزیونیستی وتسلیم طلبی شان در"سازمان رهائی" ومنجالب
رویزیونیسم واپورتونیسم کنونی شان هیچ گونه پاسخ منطقی واصولی ندارند؛ لذا حقیرانه وذلیالنه به اتهام
زنی ،توطئه گری واینک به جعلکاری وتقلب نیزدست زده اند.همچنین درمورد دیگری ازتوطئه
گریهای"ساا"باید تذکردهم که :نظرات ومواضع (ما) دربرابر"حزب کمونیست(مائوئیست)"افغانستان
دیگرمشخص بوده واسنادآن درجنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)کشورموجوداند.
وتشکالت
ونیزدرامرپیشبرد مبارزه ای مشترک کنونی بخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) افغانستان
علیه رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی وخاصتاًمبارزه علیه توطئه های
خاینانه،فحاشیها،جاسوسیهاوتخریبکاریهای رویزیونیستهاواپورتونیستهای"سازمان انقالبی""،ساما -ادامه
دهندگان"وافرادی ازبقایای"ساوو"علیه جنبش انقالبی پرولتری(مارکسیستی-لننیستی-مائوئیستی)؛"حزب
کمونیست(مائوئیست")افغانستان هیچگونه سهمی ندارد.مبارزه ای مشترک کنونی ماعلیه این
رویزیونیستهای ضدانقالبی وخاین به این مفهوم نیست که بین ما اختالفات ویا تضادها ی فکری وسیاسی
وجود ندارد .بعبارت دیگراین مبارزه مشترک ما علیه این باندهای رویزیونیستی واپورتونیستی مانع ازآن
نمی شود که ما اشتباهات وانحرافات ایدئولوژیک -سیاسی خودرا نادیده بگیریم وآنهارا مورد نقد وبررسی
قرارندهیم .بهیچ صورت چنین نیست! درمورد همین نوشته " افغانستان درسی وچهارسال اخیر" مواضع
ما مشخص است .ما درموارد معینی با نقطه نظرات ومواضعی که دراین نوشته انعکاس یافته است،
اختالف نظراصولی داریم .اگرچه رفقای" س ک ا" درباره ای مخاطبان مورد نظرنویسنده دراین نوشته،
توضیحاتی داده وتا حدی رفع ابهام کرده اند؛ اما دراین نوشته نقطه نظرات ومواضع اشتباهی وانحرافی
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جدی ای وجودارند که الزم است تا رفقای سازمان کارگران افغانستان(م-ل -م) برمبنای اصل کمونیستی
"انتقاد وانتقاد ازخود" آنهارا نقد نمایند .لیکن شیوه ای حل اختالفات وتضاد بین بخشهای مختلف جنبش
کمونیستی(م-ل-م) اصل "مبارزه-وحدت -مبارزه"است ،یعنی ازطریق مبارزه ایدئولوژیک  -سیاسی
اصولی داخل جنبش کمونیستی(م-ل -م) وبا اتکاء به اصل کمونیستی" انتقاد وانتقاد ازخود" انجام می شود.
ومبارزه ای ما علیه انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم وتسلیم طلبی به لحاظ ماهیت طبقاتی آنها
مشخص بوده واین مبارزه ماهیتا ً یک مبارزه طبقاتی است .مبارزه ایدئولوژیک  -سیاسی مشترک کنونی
ما علیه ریویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی ،مبارزه علیه دشمن مشترک جنبش انقالبی پرولتری(م-
ل -م) ودشمنان آشتی ناپذیرت وده های خلق ومیهن است" .ساا" ودیگرهمپاله های رویزیونیست
واپورتونیست آن به شکل جنون آمیزی جنبش انقالبی پرولتری( م-ل -م) را مورد حمالت خصمانه قرارمی
دهند وهرروزاتهامات بی بنیاد جدیدی راعلیه من وبخش های دیگرجنبش مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی افغانستان می تراشند وتوسط میرویس محمودی این خادیست وطن فروش وجاسوس استخبارات
امپریالیسم امریکا وارتجاع ازطریق سایت "افغانسان -آزاد" (این النه جاسوسی وتریبون فحاشی وتوطئه
گری) علیه جنبش مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی) به نشرمی رسانند.
امروزرویزیونیسم درقدرت درسطح جهان که پایگاه عمده اش درچین است ،یعنی دررأس دولت سوسیال
امپریالیستی چین قرارداشته واستخبارات آن با دستگاه های استخبارات امپریالیسم بین المللی درهمکاری
نزدیک قراردارد" .سازمان رهائی" که بیش ازسه ونیم دهه توسط دولت ارتجاعی وضدانقالبی( سوسیال
امپریالیسم) چین حمایت وتغذیه می شود واکنون جناحی ازآن با عین ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی
واهداف واستراتژی ،نام جدیدی یعنی"سازمان انقالبی" برخود نهاده است وازطریق استخبارات دولت
سوسیال امپریالیستی چین که درافغانستان نفوذعمیق وگسترده داشته وباسرویسهای استخباراتی
امپریالیستهای اشغال گرودولت مزدورکرزی ودولتهای پاکستان وایران همکاری نزدیک دارد؛علیه جنبش
کمونیستی(م-ل -م) افغانستان وفعالین آن جاسوسی وتوطئه گری می نماید .رویزیونیستها واپورتونیستهای
"سازمان انقالبی" و"ساما -ادامه دهند گان" وعناصری ازبقایای "ساوو" دشمنان هارجنبش کمونیستی(م-
ل -م) هرازگاهی اتهامات بی بنیاد جدیدی جعل می کنند؛ درحالیکه برای هیچ یک ازاین اتهامات بی اساس
شان نسبت به من وبخشهای دیگرجنبش(م-ل -م) حتی نمی توانند جزئی ترین قرینه ای از"واقعیت " ارایه
کنند .با آنکه انواع رویزیونیسم واپورتونیسم درکشورهای مختلف جهان به اشکال وشیوه های گوناگون
علیه جنبشهای انقالبی پرولتری درکشورهای شان ودرسطح جهان تخریبکاری می کنند؛ ولی طی سی
وپنج سال اخیررویزیونیستهای حزب "توده" ایران وچریکهای فدائی خلق (اکثریت) که درهمکاری
نزدیک باسپاه پاسداران رژیم قاتل وجنایتکارخمینی قرارگرفتندوخاینانه علیه فعالین جنبش کمونیستی
وجنبشهای مترقی ایران جاسوسی کردند وصد ها تن ازفعالین این جنبشهارابه مسلخ رژیم آدمکش
جمهوری اسالمی فرستادند .به همین صورت زمانی که دردهه نود میالدی گروهی اززندانیان حزب
کمونیست پیروبه دولت پیروتسلیم شدند سهمگین ترین خیانت را به انقالب وخلق پیرومرتکب گردیدند.
این گروه که بنام"آسومیر" یاد می شد ده ها تن ازاعضای حزب کمونیست پیرو(م-ل-م) رادربیرون
اززندان به پولیس مخفی دولت خونخوارفوجیموری معرفی کردند که اکثریت آنها توسط این دولت
دستگیرووحشیانه شکنجه شده وبه حبسهای طوالنی مدت محکوم شدند ویا به قتل رسیدند.اکنون
رویزیونیستهای«سازمان انقالبی» و«ساما-ادامه دهندگان» وافرادی از«ساوو» این عمل خاینانه
وضدانقالبی راانجام داده ونام وهویت وآدرس فعالین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) رابه استخبارات
دولتهای امپریالیستی وارتجاعی وگروه های ارتجاعی ضدکمونیست مذهبی و"غیرمذهبی" معرفی می
کنند .این اعمال خاینانه و جنایتکارانه جاسوسی وتوطئه گری وفحاشی عمق کینه توزی وخصومت
ورزی این رویزیونیستها واپورتونیستهای ضدانقالبی راعلیه جنبش انقالبی پرولتری نشان می دهد.
«سازمان انقالبی افغانستان» درصفحه چهارم بخش نهم اراجیف نامه اش مسئله طوالنی مدت(چند دهه
عضویت اش رادر«سازمان رهائی»)بزعم خودش «توجیه کرده» ومی گوید که« ":ائتالف« مائوئیستها»
گویا به دیالکتیک باورندارد .....درحالیکه تاریخ جنبش کمونیستی جهان نشان می دهد که این نگرش،
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یک نگرش غیردیالکتیکی است ،چنانچه لنین سالهای سال عضو«گروه کار» پلخانوف بود تا اینکه راهی
برایش باقی نماند ،جزبریدن ازآن وترسیم راه جدید".
نه خیرآقایان! من درنوشته های قبلی ام ماهیت انحرافی خط ایدئولوژیک -سیاسی "سازمان رهائی"،
یعنی تسلط خط اکونومیستی (اپورتونیستی) وتئوری رویزیونیستی "سه جهان" برای مدت حدود چهاردهه
وچگونگی "انشعاب" شما از"سازمان رهائی" ومواضع ونظریات اپورتونیستی شمارابعد ازاین"انشعاب"
ونحوه «انتقاد» شمابه شیوه ای اپورتونیستی ازرویزیونیسم"رهائی" وهم اینکه وفاداری خودرابه خط وبه
ادامه راه رهبری سابق "سازمان رهائی" به صراحت اعالم کرده وتا امروزهم برهمین مبنا عمل کرده
اید؛بگونه تفصیلی توضیح داده ام ولزومی به تکراردوباره ای آن دراینجا دیده نمی شود .این ادعای بی
بنیادشما درمورد اینکه گویا ما به "دیالکتیک باورنداریم" واین نگرش مارا (مبنی براینکه شما
هنوزدرنظروعمل تقریبا ً برمبنای همان خط رویزیونیستی وتسلیم طلبانه گذشته ای تان حرکت می کنید)
"غیردیالکتیکی" می خوانید .وهم اینکه گسست قاطع ازیک خط رویزیونیستی وتسلیم طلبانه طبقاتی وملی
چگونه است ویا اینکه گفته ایم که شما بگونه واقعی ازرویزیونیسم"سازمان رهائی" گسست نکرده اید
ومفهوم دیالکتیک ماتریالیستی چیست؛ اینها همه بحثهای است که تکراردوباره آنها وادامه پلمیک با شما
دیگرمانند" یاسین خواندن به گوش شماست"؛ زیرا شما ازهمان مواضع اولی ،چند سال قبل تان هم به
عقب رفته اید ومدتی است که منحیث یک تشکل رویزیونیستی وتسلیم طلب دریک اتحاد ضدانقالبی با
دیگرتشکالت وافراد اپورتونیست ورویزیونیست وتسلیم طلب(وجاسوس) عمالً دربرابرجنبش انقالبی
پرولتری( م-ل -م) قرارگرفته اید وبه فحاشی ،توطئه گری وجاسوسی(یعنی افشای نام فغالین این جنبش
برای استخبارات امپریالیستی وارتجاعی منجمله دولت استعماری کرزی ادامه می دهید)؛ ازاینروشما
یک تشکل رویزیونیستی وضدانقالبی هستید .شما درلفظ ازدیالکتیک صحبت می کنید؛ درحالیکه درعمل
علیه ما فحاشی وتوطئه گری وجاسوسی می کنید وبر"مائوئیسم"حمالت خصمانه می نمائید.همین
برخوردهای شمادرباره سازمان رهائی" و"ساما"و(مجیدوداکترفیض)درهیچ سطحی با دیالکتیک
ماتریا لیستی همخوانی ندارد .شما با آنکه به غلط مدعی "گسست" از"سازمان رهائی" هستید؛ ولی
هنوزحاضرنیستید که بگوئید"سازمان رهائی" یک سازمان رویزیونیستی وتسلیم طلب بوده وهست.
"ساا" بیهوده عضویت چنددهه ای خودرا با "سازمان رهائی" با "عضویت" لنین در"گروه آزادی کار"
تحت رهبری پلخانوف مقایسه می کند.گ.و .پلخانوف وکسانی دیگرازدرون جنبش نارودنیکی جداشدند
و اولین محفل مارکسیستی روسیه "گروه آزادی کار" را درسال( )1883درژنیو ،درخارج روسیه تشکیل
دادند .اول اینکه لنین عضو" گروه آزادی کار" پلخانوف نبود؛ ثانیا ً اینکه هیچ وجه تشابهی بین عملکرد
رهبری "سازمان رهائی" با پلخانوف و"گروه آزادی کار" وجود ندارد .با آنکه"گروه آزادی کار" دارای
خطا ها وانحرافات جدی بود وپلخانوف نیزدارای نظریات غلطی بود که نطفۀ نظریات منشویکی بعدی
وی گردید .با وجود آن پلخانوف درجهت انتشارمارکسیسم درروسیه مبارزه وخدمت کرد؛
درانتشارنظریات مارکس وانگلس همت گماشت؛ لنین می گوید که ":پلخانوف با پخش نوشته هایش خاصتا ٌ
"بررسی مسئلۀ تکامل نظریۀ مونیستی درتاریخ" وپخش آثارمارکس وانگلس یک نسل کامل
ازمارکسیستهای روس پرورش یافته است"؛ پلخانوف نقطۀ نظرماتریالیسم مارکسیستی را رشد داد؛ "
گروه آزادی کار" دوطرح برای برنامۀ سوسیال دموکراتهای روس تنظیم نمود ،این اقدام برای تدارک
زمینۀ ایجاد حزب سوسیال دموکراسی مارکسیستی درروسیه گامی بسیارمهم بود .لنین درمورد پلخانوف
می گوید ":ما فقط خاطرنشان می کنیم که درسوسیال دموکراسی بین المللی یگانه مارکسیستی که به سفله
گوئی های عجیب رویزیونیستها دراین مورد ازنقطۀ نظرماتریالیسم دیالکتیک پیگیرمورد انتقا د قرارداد
پلخانوف بود( مارکسیسم ورویزیونیسم صفحه  - 97تاریخ حزب کمونیست  -بلشویک.)-
لنین درسال( )1870میالدی تولد شد .درسال 1887داخل دانشگاه غازان شد،ولی بعلت شرکت درجنبش
انقالبی دانشجویان بزودی بازداشت شد وازدانشگاه نیزاخراج گردید و درسال " 1895اتحادیه مبارزه
برای آزادی طبقه کارگر" را تشکیل داد .لنین سرانجام درسال  1917انقالب کبیراکتوبررا موفقانه رهبری
کرد وبرای اولین باردرتاریخ طبقه ای را بقدرت رسانید که اززمان تقسیم جامعه به طبقات تحت
استثماروستم قرارداشت.ولی اگرازهمین دیدگاه به رهبری" سازمان انقالبی" نگاه کنیم می بینیم که اینها
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طی سه ونیم دهه خط اکونومیستی راجایگزین خط مارکسیستی -لنینیستی -اندیشه مائوتسه دون تحت
رهبری رفیق اکرم یاری کردند که عمدتا ً موجب انحالل"س ج م" وفروپاشی جنبش دموکراتیک نوین،
آن جنبش عظیم توده ای گردید .وبعد باغلتیدن درپرتگاه رویزیونیسم چینی ضربات شدیدی برجنبش
انقالبی پرولتری نوپای افغانستان وارد کردند ،که این حرکت درست درمسیرمعکوس زندگی مبارزاتی
لنین قرارداشته وازباال به پائین  ،ازعالی به دانی وازسرخ به سیاه حرکت کرده است" .سازمان رهائی"
به شمول همین آقایان ،دونسل ازروشنفکران هوادارجنبش دموکراتیک نوین رابه لحاظ ایدئولوژیک-
سیاسی به حضیض گمراهی کشاند .اکنون "ساا" با رنگ ولعاب دوباره ای رویزیونیسم چینی
باردیگرجنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) کشوررا ضربت میزند .وبرهمین مبناست که با دیگرگروه های
اپورتونیستی ورویزیونیستی متحد شده وحمالت خصمانه را علیه جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)
آغازکرده وبه مارکسیست -لنینیست -مائوئیست ها فحاشی می کند وآنهارابرای استخبارات امپریالیستی
وارتجاعی معرفی می نماید .آقایان! قدری شرم وحیابرای آدمیزاد خوب است .شما اپورتونیستها
ورویزیونیستهای منحط چگونه خودرا با لنین بزرگ مقایسه می کنید؟ ومی گوئید که گویا لنین هم "چندین
سال عضو"گروه آزادی کار " پلخانوف بود تا اینکه ازآن برید! واینک شما هم گویابعدازسه ونیم دهه
ازلژنزاررویزیونیسم چینی وتسلیم طلبی طبقاتی وملی"،سازمان رهائی"«گسست» کرده اید!! آفرین به
این "جرئت" وپرروئی شما! اگرشما واقعا ً ازرویزیونیسم وتسلیم طلبی "سازمان رهائی" می بریدید و"م-
ل-ا" های واقعا ً انقالبی می بودید؟ می توانستید مدعی شوید که به نحوی عمل مارکسیستی -لنینیستی انجام
داده اید!
آقایان! تنها حضورفیزیکی داشتن درکشوربه معنای "انقالبی" بودن ویا عمل انقالبی انجام دادن نیست.
چنانچه درنوشته های قبلی ام نیزتذکرداده ام :امکان ادامه فعالیت علنی شما درداخل کشورهمان دردست
داشتن سند شرکت شما درکنفرانس"بن"است.وباداشتن همین کارت معافیت زیرچترحمایتی قدرتهای
اشغالگرودولت مزدورفعالیت می کنید .ولی شما با کمال لجاجت آنرا« استفاده ازشرایط نام می گذارید!».
شما اگرصد بارمدعی شوید که بخاطر«نیازوضرورت کشور» درکشورمانده اید دروغ می گوئید؛
زیرامواضع ایدئولوژیک -سیاسی ونظروعمل شما شهادت می دهد که شما کوچکترین گامی درجهت
نجات خلق ومیهن ازسلطه استعماروامپریالیسم وطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوربرنمی دارید .شما
رویزیونیستهای منحط وبی آزرم ودیده درا با شیادی وشارل تان مآبی به چشم توده های خلق ناآگاه خاک
می پاشید.شمامانند تشکل سلف تان (سازمان رویزیونیستی"رهائی") ودیگرتشکالت وافراد رویزیونیست
واپورتونیست برای امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده کرزی هیچ گونه خطری نیستید .زیراشما
با بلند کردن شعارهای به ظاهر«انقالبی» و«مترقی» ،ازجمله دستیاران وخادمین امپریالیسم وطبقات
ارتجاعی هستید .شما اینرا درنظروعمل ثابت کردید که ازجمله دشمنان سوگند خورده ای جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) وانقالب پرولتری هستید .شما بیشترازنیروهای ارتجاعی اسالمی وتشکالت ارتجاعی
ظاهراًغیر«مذهبی» مانند " افغان ملت" وگروه های همسنخ آن وباندهای رویزیونیست ووطن فروش،
آدمکش وجنایتکارخلقی پرچمی و"سازائی" وملیشه ای درضربت زدن وسرکوب جنبش انقالبی پرولتری
وهرجنبش مترقی دیگری درکشور ،برای امپریالیستها ودولت مزدورآنها خدمت می کنید.
زیرادرآنجاهائیکه که سرویسهای استخب اراتی امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورکرزی وگروه های
ارتجاعی ازشناخت همه جانبه هویت مبارزین انقالبی افغانستان؛ عاجزهستند شما چون با ماسک مترقی
دردرون جنبش چپ وجنبش انقالبی پرولتری پرازیت وارمدت زمان طوالنی زندگی کرده اید؛ به نحوی
فعالین جنبش انقالبی پرولتر ی کشوررا می شناسید و برای سرویسهای استخباراتی معرفی می کنید .مثال
غیرقابل انکارآن هم معرفی نام وهویت من برای سرویسهای استخباراتی امپریالیستی وارتجاعی توسط
باند جاسوسی تان که درکشورهای غربی زندگی می کنند ،میرویس محمودی وموسوی می باشد .همچنین
تهدید شما توسط "موم" برای سازمان کارگران افغانستان که اگرانتقاد ازرویزیونیسم وتسلیم طلبی
«سازمان انقالبی» و«ساما -ادامه دهندگان» را متوقف نکند؛ نام وهویت چند تن ازاعضای آنرابرای
استخبارات دولت کرزی و"سیا"امریکا واستخبارات چین ودیگرکشورهای امپریالیستی وارتجاعی وگروه
های ا رتجاعی مذهبی و"غیرمذهبی" معرفی می کنید .آقایان! آیا همین «نیازوضرورت کشور» باعث
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شده است که بقول رفیق شما"توخی" درافغانستان «دربین خون آتش» باقی بمانید وهمه ای تان به
کشورهای غربی "نرسید"؟! شما بیهوده وراجی می کنید والطایالت ومزخرفاتی را می پراکنید که فقط
هواداران شمارا درداخل وخارج کشوردلخوش خواهد ساخت.
 10جوالی 2013

( بخش چهارم)
رویزیونیستهای"سازمان انقالبی" درصفحه( )3بخش( )12نوشته ای شان چنین اتهام می زنند....":
و«پوالد» فراری نیزخم خم درکنارآنان درسنگر« مائوئیستی» ضد سازمان انقالبی قرارگرفته."....
"سازمان انقالبی-ساا " -دراین سلسله اراجیف اش بگونه غیرواقعی چندین بارنسبت"فراری" رابه من
داده است .درحالیکه رفقای ازبخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری کشورمی دانند که من هیچگاهی
تاجای توان سنگرمبارزه انقالبی رارهانکرده ام .بعد ازکودتای ننگین ثورسال ( )1357بادیگررفقای هم
تشکیل ورفقای ازدیگربخشهای جنبش انقالبی(م-ل-ا) مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی را درجهت به وحدت
رسیدن سازمانها ،گروه ها،محفلها وافراد مربوط به جنبش انقالبی پرولتری وجنبش دموکراتیک نوین
رابه پیش بردیم .بعدازاینکه شرایط اختناق واستبداد وبگیروببند رژیم جنایتکارخلقی -پرچمیها عرصه
رابرماتنگ ساخت  ،مانند داکترفیض وسایررهبران "سازمان رهائی" وعده ای از رهبران "ساما" به
کشورهمسایه "فرار" کردیم( .وبرخالف داکترفیض و تعدادی ازرهبران ساما[غیرازمجید]) بعدازیکماه
برای شرکت درمبارزه مسلحانه به کشوربرگشتم  .وبه مبارزه علیه دشمنان طبقاتی وملی ادامه دادم.
وزمانیکه امکان بازگشت به کشوربرای من چه که برای بسیاری ازفعالین جنبش انقالبی وجنبش مترقی
کشورمیسر نشد؛ لذا من مجبوربه پناهندگی دراروپا شدم .من هیچگاهی برای زندگی آرام ومستریح تالش
نکرده ام ونه هم بفکرسروصورت دادن زندگی شخصی بوده ام.این چند سطررا برای خواننده های ازنسل
جدید نوشتم که درگیرمبارزه مترقی وانقالبی درداخل ویا خارج کشورهستند .ولی دراین مورد به پاسخ
"ساا"( که اوضاع وشرایط وحشتباروخونینی راکه امپریالیستها ودولتهای ارتجاعی ونیروهای ارتجاعی
مزدورآنها طی سه ونیم دهه اخیربرتوده های خلق کشوروگروه ها وافراد انقالبی ومترقی و آزادی خواه
کشورتحمیل کرده اند؛ نا دیده می گیرد وفقط می خواهد که علیه من چیزی بگوید ویا اتهامی بزند) چنین
می گویم  :فرارازدست دشمنان رنگارنگ طبقاتی وملی درصورت امکان یک امرطبیعی وضروری
است؛ اما آنچه که مایه ننگ وسرافکندگی است ،تسلیم طلبی طبقاتی وملی است که "سازمان رهائی" و
"ساا" که بارباربه آن تن درداده واکنون با کمال پرروئی ادعا می کند که علیه انقیادطلبی"می
رزمد"!همچنین زمانیکه"سازمان رهائی" درمیزکنفرانس استعماری"بن" درکنارباندهای مختلف
جنایتکاران وآدمکشان ووطن فروشان وقاتالن مردم برسرتقسیم صندلیهای دولت دست نشانده
استعمارچانه زنی می کرد من و دیگرفعالین جنبش انقالبی پرولتری وجنبش مترقی کشور علیه اشغال
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نظامی کشوروتسلط استعماری توسط امپریالیستهای امریکائی وناتووتدویرکنفرانس استعماری"بن"
وتشکیل دولت استعماری درکشور ،شدیداًمخالفت واعتراض کردیم وپیوسته مبارزه سیاسی افشاگرانه
راعلیه امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورآنهاادامه داده وجنایات آنهارابرای خلق دربند کشوروخلقهای
جهان افشا کرده ایم.
درمورددیگررهبری"ساا"اتهام میزندکه گویا من برضد "ساا" قرارگرفته ام.درحالیکه من مبارزه
ایدئولوژیک -سیاسی راعلیه انواع رویزیونیسم واپورتونیسم به پیش برده ومی برم .وتوضیح داده ام که
چگونه رویزیونیستهای رنگارنگ ،ا حزاب کمونیست برسرقدرت رافاسد ودیکتاتوریهای پرولتاریا
ودولت های سوسیالیستی در" اتحاد شوروی" وچین وآلبانی ودولتهای دموکراتیک توده ای را درچندین
کشوردیگرسقوط دادند وخیانت بزرگی به جنبش کمونیستی بین المللی وجنبشهای رهائی بخش
درکشورهای مختلف جهان مرتکب شده اند .وهمچنین توضیح داده ام که انواع رویزیونیسم واشکال
اپورتونیسم طی چهاردهه اخیرچه ضربات سهمگینی برجنبش انقالبی پرولتری کشورواردکرده اند .این
مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی علیه رویزیونیسم "قرارگرفتن" برضد تشکیل خاصی معنا نمی دهد" .ساا"
تخطئه میکندوبرمن اتهام بی بنیادواردمی نماید.همین ائتالف کنونی بخشهای ازجنبش (مارکسیستی-
لنینیستی -مائوئیستی)به منظوردفاع از(م-ل -م)دربرابرحمالت خصمانه ای رویزیونیستها واپورتونیستهای
ضدانقالبی خاصتاً"ساا""،ساما(ادامه دهندگان) وافرادی از"ساوو" وهمچنین افشای فحاشیها
وناسزاگوئیها ،توطئه گریه ا وجاسوسیهای آنهاعلیه فعالین این جنبش بوده وهست .رهبری "ساا"
ودیگررفقای شان به سطح اوباش کوچه بازاری برمن ودیگرفعالین جنبش انقالبی پرولتری فحاشی
وناسزاگوئی می کنند .وازآن خاینانه تراینکه نام وهویت وآدرس ماراتوسط رفقای جاسوس
شان(موسوی،میسرویس محمودی"موم"وکبیرتوخی) برای استخبارات امپریالیستها ودولتها وگروه های
ارتجاعی افشامی کنند .درحالیکه ماماهیت رویزیونیسم واپورتونیسم آنهارا نقد وافشا کرده ایم؛ ولی اینها
بالمقابل به سالح فحاشی ،توطئه گری وجاسوسی علیه ما متوسل شده اند .این تفاوت اساسی وکیفی است
که بین برخورد ما وبرخورد این رویزیونیستها واپورتونیستها وتسلیم طلبان ضدانقالبی وجود دارد.
"ساا"مدعی است که" درزیرریش اشغالگران امریکائی وناتو"،دومین کنگرۀ سازمانی خودرا
برگزارکرده است .اینها نه تنها این کنگره خودرادایرکرده اند که درجریان دوازده سال اخیر"سازمان
رهانی" و "راوا" و"ساا" مجالس "پرشکوهی" رابه مناسبتهای مختلف مورد نظرشان در" صالونهای
مجلل" شهرکابل وبرخی والیات نیز"درزیرزنخ" امپریالیستهای اشغالگر" ودر"زیرریش دولت کرزی"
دایرکرده اند.لیکن برخالف تصورات واهی رهبری"ساا"جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)کشورازاین
کنگره برگز ارکردنهای آنهاهرگزنه دچارشگفتی شده است ونه هم طوریکه اینها طفالنه ادعا می کنند،
دچارحسد وحسرت گردیده است! .آقایان! اینکه خودرا به این "موقعیت" رسانده اید؛ مبارک شما باد! ما
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بارها گفته ایم که رویزیونیستها واپورتونیستها وتسلیم طلبان هیچ مشکلی برای امپریالیستها ومرتجعین
خلق نمی کنند وهمه تسهیالت برای آنها مهیااست .البته بین شما ودیگرگروه های ارتجاعی خاصتا ً جناح
اسالم " بنیادگراء" اختالف وتضاد منافع وجود دارد .واین تضاد شما خصلتا ً ازجمله تضاد بین دسته
بندیهای ارتجاعی است .همچنانکه تضاد بین قدرتهای امپریالیستی مختلف برسرمنافع غارتگرانه ای آنها
درافغانستان ومنطقه وجهان وجود دارد .همچنین تضاد سوسیال امپریالیسم چین حامی وتکیه گاه سابق
وکنونی شما با دیگرامپریالیستهای اشغالگردرافغانستان ومنطقه ودرسطح جهان دارای چنین خصلتی اند.
واینکه طی چهار -پنج سال اخیرعلیه امریکا وناتو"شعار"می دهید ،آنهم ازموضع مخالفت وتضاد حامیان
چینی شماست ،نه ازموضع انقالبی پرولتری ودفاع از منافع خلق وکشور .شما مدعی هستید که
"درزیرریش ااشغالگران امریکائی وناتو" دومین کنگره سازمانی خودرابرگزارکرده اید وهیچ "آفتی"
هم به شما نرسیده ،امرواضح است .زیر اشما ازجمله متحدین همین اشغالگران امریکائی وناتودرتشکیل
دولت مؤقت بعد ازاشغال کشوروسقوط رژیم طالبان بوده اید ودوازده سال است که برای این اشغاگران
خدمت کرده و امتحان واپس داده اید .وهنوزهم به نفع جناح کرزی دردولت مزدورفعالیت می کنید.
وزمانیکه امپریالیستهای اشغالگر وارتجاع حاکم مزدورمی بینند که صادقانه برای آنها خدمت می کنید
وتوسط رفقای تان درداخل وخارج کشورعلیه فعالین جنبش انقالبی پرولتری( م-ل-م) برای آنها جاسوسی
می کنید؛ آنها چرا مشکلی باشما داشته باشند؟! اینکه طی چند سال اخیرظاهرا ً ازسازمان سلف تان
"رهائی" خ ودرا "جدا" کرده اید وبا ماسک فریبنده تری درجامعه ظاهرشده اید؛ ازموقعیت واهمیت تان
درنزد امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتوومتحدین آنها ودولت مزدورکرزی کاسته نشده است .وبه
این شیوه درضربه زدن وتخریب کمونیسم انقالبی ،خدمات بهتری به ارتجاع داخلی وامپریالیسم بین
المللی انجام می دهید .بفرض محال اگرشما واقعا ً کمونیست انقالبی می بودید وگسست واقعی از"سازمان
رهائی" می کردید وکماکان ماهیت رویزیونیسم واپورتونیسم آنرا با خیانتهای که به جنبش انقالبی
پرولتری کشورومبارزات توده های خلق مرتکب شده است وزد وبندهای که با دولتها ونهاد های
امپریالیستی وارتجاعی خاصتا ً دولت چین سوسیال امپریالیستی ،امپریالیسم امریکا ،امپریالیستهای
اروپائی و" آی اس آی" دولت پاکستان داشته ودارد؛ به شیوه ای انقالبی وبیرحمانه افشا وازخودصادقانه
انتقاد می کردید؛ بعبارت دیگرخط سرخ انقالبی را بین خود و" سازمان رهائی" می کشیدید؛ به یقین
وصدیقین که ازهمین ناحیه هم نمی توانستید که به این آسانی رفقای تان را ازوالیات مختلف کشوردعوت
کنید و" درزیرریش اشغالگران امریکائی وناتوودولت مزدور"کنگره" دایرنمائید!زیراهمین سازمان
رویزیونیستی وضدانقالبی "رهائی" نام وهویت وآدرس شمارابرای استخبارات امپریالیستهای
اشغالگرودولت مزدورکرزی ودیگرگروه های ارتجاعی معرفی می کرد ،چنانکه شما اکنون نام وهویت
وآدرس من ودیگراعضای جنبش انقالبی پرولتری راتوسط رفقای تان موسوی،میرویس محمودی
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وکبیرتوخی برای استخبارات امپریالیستهاومرتجعین ودولت کرزی معرفی کرده وامنیت را درداخل
وخارج کشوربه خطرانداخته اید.آقایان! دیگرنمی توانید چهره ای رویزیونیستی تانراپنهان کنید .اکنون
نسل جدید ازجنبش انقالبی پرولتری وجنبش مترقی کشوربه معلومات نسبتا ً گسترده ای دربارۀ جنبش
انقالبی پرولتری کشوروجنبش کمونیستی بین المللی وخیانتهای انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم
دسترسی دارند ومی دانند که شما کی بودید ،اکنون کی هستید وچگونه نقاب عوض کرده اید وعلیه جنبش
انقالبی پرولتری کشورتوطئه گری وتخریبکاری وجاسوسی کرده وسعی می کنید تا رویزیونیسم
واپورتونیسم رنگ وغن داده ای تانرا بنام " -م-ل -ا -انقالبی" به خورد توده های خلق ونسل جدید
ازروشنفکران مترقی ومردمی بدهید.
"ساا" درصفحه( )6بخش ( ) 12ازنوشته های شان درباره ای فقید داد نورانی رهبراین تشکیل چیزهای
نوشته وسعی دارد تا با مغلطه گوئی حدود سه ونیم دهه فعالیت وی درمنجالب اپورتوتونیسم ورویزیونیسم
وتسلیم طلبی "رهائی" وبعد در"ساا" رامخفی کرده وباعبارت پردازیهای عریض و طویل حقایق را
تحریف کند .تاریخ درباره ای افراد وگروه های مختلف سیاسی ازطبقات گوناگون اجتماعی ونظریات،
مواضع وعملکردهای آنها قضاوت بیطرفانه وبیرحمانه می نماید .شما خیلی ساده انگارانه وبه شیوه ای
میکانیکی به پدیده ها وقضایا برخورد می کنید .این ناشی ازجهان بینی ،یعنی ماتریالیسم میکانیکی وایده
آلیسم تان است .دراینجا من نمی خواهم که گذشته سیاسی فقید" داد نورانی" رابگونه تفصیلی به بحث
بگیرم؛ زیرا نقد از"سازمان رهائی" ونقد" سازمان انقالبی" درحقیقت نقد ازگذشته سیاسی " داد نورانی"
هم است که من وسایر بخشهای جنبش مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی کشورقبالً تا حدی به آنها پرداخته
ایم .وازاینکه وی درتمام این دوره ها یکی ازرهبران"سازمان رهائی" وبعد"ساا " بوده است؛ الجرم
مسئولیت بیشتری درمواضع وعملکردهای این "سازمانها" داشته است.
موضوع دیگراینکه"ساا" عبارت " زندگی درکنارمردم" را منحیث بزرگترین دست آویز" ،امتیاز"
ومهمترین وسیله خاصتا ً دربرابرانتقادازانحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلبی آن
دربرابرکسانی بک ارمی برد که درکشورهای غربی زندگی می کنند .نه خیرآقایان! تنها باعبارت
پردازیهای جذاب نمی شود که خودرا" سکاندار" جنبش انقالبی افغانستان بخوانید وطوری وانمود کنید
که چون شما درداخل کشورزندگی می کنید؛ لهذا"انقالبی" هستید ودیگران که درکشورهای دیگرزندگی
می کنند بقول شما"فراری" وگویاغیرانقالبی اند .همین ادعا هم براساس تفکرات نادرست وغیرعلمی
شما صورت میگیرد.تنها حضورداشتن درکشور،آنهم مانند شما رویزیونیستهاودیگرهمسنخ های شماکه
ازمصئونیت وامنیت برخوردارهستید؛ تنها زندگی کردن درداخل کشورماهیت انقالبی وکیفیت مبارزاتی
فردی ویاگروهی رامعین نمیکند.آنچه که تعیین کننده است خط ایدئولوژیک -سیاسی ونظریات ،مواضع
وعملکردها ویا کیفیت مبارزه انقالبی افرادوگروه ها است .اینراهم کسی نمی تواند انکارکند که مبارزه
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انقالبی کمونیستهادربین توده های خلق کشورشان اهمیت حیاتی دارد .لیکن ماهیت ایدئولوژیک  -سیاسی
ونظرات ومواضع شمانقش شمارادرعرصه مبارزه طبقاتی وملی تعیین می کند ،نه الفزنی ها وگزافه
گوئی های شما .خط ایدئولوژیک -سیاسی شمامنجالب رویزیونیسم وتسلیم طلبی است؛ لذاموجودیت
فیزیکی شما درکشورنفعی به آزادی کشورونجات توده های خلق نمی رساند .وکشورراازسلطه استعماری
امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورآنهاوکالًرهائی ازستم واستثمارطبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادوروامپریالیسم میسرنمی کند .گروه ها وافراد واقعا ً انقالبی با خط وبرنامه ،استراتیژی واهداف
انقالبی روشن که برای نجات خلق وکشورازسلطه استعماروامپریالیسم وارتجاع فئودال کمپرادوری
وتشکیل دولت دموکراتیک خلق وایجادجامعه سوسیالیستی که درداخل وخارج کشورمبارزه می کنند؛
می توانند این ادعارابنمایند .آنها نه تنها تحت نظارت استخبارات امپریالیستهای اشغالگرودولت کرزی
وجواسیس باندهای ارتجاعی اسالمی،خلقی پرچمی وسازائی ودیگران قراردارندکه موردتعقیب جواسیس
"سازمان انقالبی""،سازمان رهائی"" ،ساما(ادامه دهندگان)"،افرادی از"ساوو"ودیگران قراردارند اینها
بیش ازهمه برای کمونیستهای انقالبی(م-ل -م) درداخل وخارج کشورخطرناک هستند.
"ساا" درهمین صفحه( )6بخش( )12درباره "داد نورانی" وعملکردهای وی اظهارنظرکرده وچنین به
دفاع برمی خیزد" :اوازاشتباهاتی که به دستور«رهبری» درتبلیغ خط تسلیم طلبانۀ حاکم درزمان
مسئولیت« روزگاران» مرتکب شده بود ،ازخود چه در«روزگاران» ،چه درنشریۀ«پیشرو» وچه هم
میان دوستان وشاگردانش انتقادکرد وخودرا به معنی واقعی کلمه دراختیارمبارزۀ رهائی بخش قرارداد
وازسازماندهی این مبارزه درسطح مختلف عقب ننشست.".
"ساا" دراینجا درقدم اول می خواهد طوری وانمود کند که" داد نورانی"مسئولیت مدیریت نشریه"
روزگاران" را (که به تبلیغ وترویج ایده ها وافکارتسلیم طلبانه وانقیاد ملی درسطح جامعه می پرداخت
وکتله های میلیونی خلق ستمدیده ومظلوم وناآگاه کشوررا درباره اشغال نظامی وتسلط استعماری
امپریالیستهای امریکائی وناتوودولت دست نشانده یعنی حاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادور اغوا
می کرد) به دستور«رهبری» سازمان "رهائی" پذیرفته است؛ لذا"مسئولیت " وی اندک است! این
استدالل بدون هیچگونه توضیحی یک استدالل مذهبی است .باین عبارت که"مامورمعذوراست"!
درحالیکه خود" داد نورانی" یکی ازرهبران سابقه دار"سازمان رهائی" بوده است .لذا برخالف نظر
"ساا" دادنورانی ازطریق نشریه«روزگاران"وازطریق مطبوعات وبرنامه های رادیوئی وتلویزیونی
درمصاحبه های متعدد طی حدود یکدهه درتبلیغ وترویج خط تسلیم طلبانه ملی وطبقاتی دراغوای توده
های خلق کشورنقش ایفاء کرده است .این برخورد هم برمبنای خط ایدئولوژیک -سیاسی وتفکروخط مشی
حاکم بر"رهائی" واکنون بر"ساا" صورت گرفته است .لذا این طرزبرخورد"ساا" کامالً برخالف تحلیل
وارزیابی ازیک پدیده ویا یک موضوع برمبنای دیالکتیک ماتریالیستی است.
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مورددیگرمسئله"انتقادازخود" (داد نورانی) است ":انتقاد ازخود" وی هم به شیوه ای"ساا" از"سازمان
رهائی" صورت گرفته است ودراسناد مختلف این سازمان طی چند سال اخیرمشخص اند .داد نورانی
هم تا سالهای اخیرازطریق تلویزیون های «غیرسرکاری» به تبلیغ وترویج نظرات ومواضع سازمانی
اش می پرداخت .قرارادعای "ساا" انتقاداازخود "دادنورانی" درنشریه«پیشرو» ویا « درمیان دوستان
وشاگردان» اش به هرصورت؛امااینکه "ساا" مدعی است که "داد نورانی" طریق نشریه«روزگاران»
هم از"خودانتقاد کرده است؟! بازهم می گویم که شیوه"انتقادازخود"دادنورانی"به تغییرشکل
همان"انتقادازخود"دیگراعضای "ساا"بوده است .زیرا "ساا" به شیوه اپورتونیستی ازخط رویزیونیستی
وتسلیم طلبانه "سازمان رهائی" انتقاد کرده است؛ نه به شیوه ای اصولی وانقالبی پرولتری .بفرض
محال اگر"ساا"یک سازمان واقعا ً کمونیست انقالبی می بود؛ رهبرآن چگونه حاضرمی شد که ازطریق
نشریه ارتجاعی «روزگاران»درکشوری تحت اشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستهای
خونخوارودولت دست نشانده ای آنهامتشکل ازسیاه ترین وجانی ترین مرتجعین قرون وسطائی
ودیگرگروه های ارتجاعی مزدورمانند حزب" افغان ملت" وخلقی پرچمیها؛ بگوید که اکنون من نسبت
به اعمال ضدانقالبی ده سال گذشته ام درمدیریت نشریه"روزگاران" ویاازمنجالب رویزیونیسم "رهائی"
ازخودانتقادمی کنم؟! اولترازهمه موضوع فعالیتهای علنی"ساا" ومسئله امنیت بعدی اعضای "ساا" آن
ازچه قراربودوچگونه میتوانست که به "زیرریش"امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدور کنگره هایش را
دایرنماید"؟ وثانیا ً رنگین دادفرسپنتا هرگزحاضرنمی شد که درمرگ "داد نورانی" اظهارتأسف نماید.
"ساا" با این بیهوده گوئیها فقط خود وعده ای ازهوادارانش را فریب می دهد .ازجهت دیگرموضوع
منجالب رویزیونیسم "سازمان رهائی" برای چنددهه وپرتگاه تسلیم طلبی طبقاتی وملی وهمکاری با
امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده آنها برای چندین سال؛ اینها موضوعات عادی نیستند که "ساا"
می خواهد به چنین سادگی ازکن ارآنها بگذرد! شرکت درکنفرانس" بن" وتأئید وتصدیق اشغالگری نظامی
وتسلط استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوومتحدین آنها وتشکیل حاکمیت استعماری وارتجاع فئودال
کمپرادوری مزدورامپریالیسم وشرکت"رهائی" دراین دولت؛ اینها هرکدام تسلیم طلبی طبقاتی وملی؛
وطن فروشی ،خیانت به خلق ومیهن وشریک جرم جنایات امپریالیستها ودولت مزدوررامعنا می دهد .آیا
"ساا" می تواند بگوید که "داد نورانی" دربرابراین مسایل درپیشگاه مردم افغانستان ازطریق
نشریه«روزگاران» چگونه پاسخ داده است ویا اکنون"ساا" چگونه پاسخ می دهد؟! البته ماهیت " انتقاد
ازخود" آنها دربرابرمنجالب طوالنی مدت رویزیونیسم " سازمان رهائی" بحث علیحده است که "ساا"
هرگزبه آنها برخورد صادقانه وانقالبی نکرده است وهنوزهم درمنجالب رویزیونیسم واپورتونیسم
قراردارد وعلیه جنبش انقالبی پرولتری تخریبکاری وتوطئه گری وجا سوسی می کند.
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مسئله ا ی دیگراثرات سوء وگمراه کننده تبلیغ وترویج سیاسی" داد نورانی" ازطریق نشریه" روزگاران"
ومصاحبه های رادیو ئی وتلویزیونی وی طی یک دهه براذهان توده های مردم خاصتا ً نسل جدید می
باشد :زیرا زمانی شخصی با اصل ونسب شعله ای وعضو سازمانی با همین هویت" سازمان رهائی" ،
اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن کشوروزیرانقیاد قراردادن توده های خلق را به بهانه های مختلف
توجیه کند؛ چقدرتوده های مردم ونسل جدید ازروشنفکران مردمی را نسبت به اوضاع وشرایطی که
توسط امپریالیستهای اشغالگرومزدوران داخلی اش برآنها تحمیل شده است  ،دچارتوهم کرده است .خاصتا ً
که این مطالب زهرآگین باعبارات شیرین ملمع کاری وبا افشا گری علیه گروه های اسالمی"بنیادگرا"(که
فعالیت عمده "رهائی وراوا" را تشکیل می داده ومی دهد که دردولت کرزی حضوردارند) توأم شده بود؛
بیش ازهمه برای توده های مردم اغوا کننده تمام شده است .فقید نورانی و"رهائی وراوا" بنام دموکراسی
وآزادی وبا کلمات بظاهرمترقی بیش از هرگروه ارتجاعی دیگری نقش گمراه کننده برای توده های خلق
بازی کرده اند .اگرافرادی ازگروه های خلقی پرچمیها ،سازائیها ،گروه های مختلف ارتجاعی اسالمی،
گروه های ملیشه ای ودیگرهم سنخان آنها با سابقه وحال جنایتبارشان؛حرفی ازدموکراسی،آزادی وترقی
وتوجیه شرایط اشغال واستعماربگویندبادرنظرداشت سابقه وحال سیاه وجنایتباروخاینانه آنها،براذهان
توده های خلق خاصتاًنسل جدید چندان اثرگذارنیست.ازهمین جاست که افشای چهره های کریه انواع
رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی حایزاهمیت است و ما آنرا همزمان با پیشبردمبارزه طقاتی وملی
انجام می دهیم.
درصفحه( )6بخش (" ) 12ساا" می نویسد  ":نورانی انقالبی بود ،شاعرانقالب بود ،نویسنده مبارز .تا
آخرین روززندگی ،نه مردمش را ترک کرد ونه هم مانند شما( اشاره"ساا" به فعالین جنبش انقالبی
پرولتری است که دراروپا زندگی می کنند -توضیح ازمن است ) -خرگوش واربه طرف اوقیانوسها قرتک
زد".
دراینجا بازهم مالحظه می شود که به تصور رهبری «ساا» شرط "انقالبی بودن" زندگی درداخل
کشوراست! واین را منحیث سالح "برنده" اش برفرق همه می کوبد .باین صورت برای"ساا" زندگی
درداخل کشورهمه چیزوخط ایدئولوژیک -سیاسی،برنامه ،هدف،استراتژی وعمل انقالبی هیچ چیز"است.
ودرهمین رابطه دیده می شود که درنزد این آقایان یکی ازفکتورهای که "نورانی" و"ساا" را"انقالبی"
ساخته است؛ زندگی کردن درداخل کشوروبقول آنها در"درکنارتوده های خلق"است! درحالیکه "ساا"
منحیث یک تشکل رویزیونیستی نمی تواند مدعی مبارزه برای نجات خلق وکشورازسلطه امپریالیسم
وارتجاع گردد .چنانکه تاریخ سه ونیم -چهاردهه فعالیتهای آنها موجوداست ومن قبالً باختصاربه آنها
پرداخته ام .بازهم به این مطلب اشاره می نمایم که انگیزه ای اصلی ایکه اینها عازم کشورشده بودند
شرکت دردولت دست نشانده بود وباین صورت درکنارتمام دارودسته های ارتجاعی وطنفروش ،خاین
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وقاتل مردم افغانستان قرارگرفته اند؛ ازنعم" ان .جی او" ئی بهره مند بوده اند وکنفرانسها ومیتینگ های
"باشکوه" خودرادرسایه ارتشهای اشغالگردایرکرده اند .این بود انگیزه سازمان رهائی ،سلف "ساا" برای
رفتن به کشورکه آنرا "باقی ماندن درکنارمردم" تبلیغ می کند .آنها هم تا سقوط حکومت طالبان درخارج
از کشور تشریف داشتند وشرایط رفتن آنها به کشوربعد ازاشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن کشورتوسط
امپریالیستهای امریکائی وناتو آماده گردید .ولی ما به اهمیت عرصه پراتیک مبارزه انقالبی ،مبارزه
طبقاتی وملی وبسیج وسازماندهی توده های خلق کشوربرای پیشبرد مبارزه انقالبی علیه امپریالیستهای
اشغالگرودولت مزدورآنها وسرنگونی فئودالیسم وکمپرادوریسم وقطع سلطه امپریالیسم وپبروزی انقالب
دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی؛ بخوبی واقفیم.
"ساا" درهمین صفحه( )6بخش( )12می نویسد " :این که سپنتا ،احمد سعیدی ودیگران درمرگ او(
منظور"داد نورانی" اس ت) مرثیه نوشتند ،ازعظمت مبارزاتی او نمی کاهد ،چنانچه شماری ازدشمنان
وبورژواها پس ازدرگذشت لنین برایش مدیحه سرائی کردند که هیچ ازعظمت لنین کاسته نشد".
"سازمان انقالبی" می خواهد با سفسطه گوئی روی این موضوع پرده اندازد درحالیکه ماهیت این
موضوع مشخص است و"ساا" با این گونه استدالل به خطارفته است:
 -1بفرض اگر"دادنورانی" کمونیست انقالبی می بود؛ سپنتا که به لحاظ طبقاتی وعقیدتی وفکری دشمن
کمونیسم است ،چگونه حاضرمی شد که بیک"کمونیست"(م-ل-ا) مرثیه بخواند وازاوتمجید بعمل
آوردواز"صدای عدالت خواهی" اوسخن بزند؟ .بعالوه سپنتا دراین مرثیه اش ازکاروی دریک حلقه
درسازمان سابقش( "سازمان رهائی") با نورانی یاد می کند؛ ازانضباط " انقالبی" سازمانش هم سخن
میزند؛ سپنتا مدعی می شود که بعد ازسال( ) 1983دیگرانقالبی نبوده است(درحالیکه آقای سپنتا
عضوسازمان رویزیونیستی"رهائی"بوده وادعای انقالبیگری وی یاوه گوئی بیش نیست)؛ سپنتا ازتسویه
حسابهای خونین وخشونت درسازمان سابقش("سازمان رهائی") یاد می کند؛ اومی گوید ":درسال 2004
نورانی را درکابل دیدم واورا به آغوش کشیدم" .ودرخاتمه ازصدای "عدالت خواهی جاودانه " نورانی
یاد آوری می کند!
 -2سپنتا با آنکه ازفلترسازمانهای استخباراتی امپریالیستها خاصتا ً سازمان"سیا" گذشته ومورد اعتماد
آنها قرارگرفته و"عزتقرر» دروزارت خارجه دولت مزدورایافته بود؛ بازهم دردورقبلی پارلمان
استعماری ودرپیشگاه باندهای جنایتکار ،آدمکش ،وطن فروش ومزدوراین نمایندگان طبقات ارتجاعی
فئودال وکمپرادورونوکرامپریالیسم خاصتاًجناح ارتجاع ازگروه های اسالمی وعلی الخصوص
دربرابرگروه های "بنیادگراء" با قرائت" آمنت باهللا ومالئکته....الخ " باردیگرتجدید بیعت کرد ومسلمانی
وضدکمونیست بودن خودرا یکباردیگرثابت ساخت .رنگین دادفرسپنتا درپارلمان به سابقه سیاسی اش
پرداخته وطوری وانمود کرد که :زمانی "شعله ای" بوده که هنورسیزده  -چهارده سال سن داشته است
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وگویا کودک بوده وهنوزبه "بلوغ عقلی" نرسیده بود وداخل"مکلفیتهای شرعی" نشده بوده! بعبارت
دیگربرای امپریالیستها ومرتجعین می فهماندکه":ازکودکان لغزیدن وازبزرگان بخشیدن"است!- 3.
اگرسپنتا تصورمی کرد که مرثیه خوانی برای فقید نورانی شعله یی" کمونیست" برایش ریسک وخطری
ازجانب باداران امپریالیستش درقبال دارد؛ اوهرگزچنین خطری را نمی پذیرفت .سپنتا یکی ازاعضای
بلند رتبه دولت دست نشانده ویکی ازمهره های مورد اعتماد امپریالیسم عمدتا ً امپریالیسم امریکا است.
تمام امپریالیستها ومرتجعین ازکمونیسم واقعی نفرت دارند .چگونه ممکن است که ببینند که یک مهره
ای مهم آنها درافغانستان ازیک شعله ای و"کمونیست" ستایش نموده است .درحالیکه همه امپریالیستها
ومرتجعین درجهان خاصتا ً دربرابرکمونیستهای که خودرا پیروخط"م-ل-ا" و"م -ل -م"می خوانند نفرت
ووحشت خاصی دارند .با اینکه امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورکرزی صد درصد ازناحیه بی ایمانی
وخود فروختگی وضد کمونیست بودن سپنتا مطمئن بودند وهستند واگرمی دانستند که شخص مورد ستایش
سپنتا رهبریک سازمان واقعا ً "کمونیستی" است؛ با آنهم این کاربرای سپنتا بدون هزینه نبود.
ازجانب دیگر مرثیه خوانیهای رنگین داد فرسپنتا واحمد سعیدی دیپلومات سابق رژیم باندهای
جنایتکارخلقی پرچمی درپاکستان تصادفی صورت نگرفته است آنها با درنظرداشت شناختی که ازماهیت
خط ایدئولوژیک  -سیاسی"نورانی" ونظرات ومواضع وی خاصتا ً طی حدود یکدهه اخیرداشته اند ،اقدام
به این کارکرده اند .این نوکران امپریالیسم وارتجاع می دانند که چه کارمی کنند .ورنه بین انقالب
وضدانقالب نه تنها تضاد عمیق آشتی ناپذیری وجوددارد که قماشهای مختلف مرتجعین ازکمونیسم
وکمونیستهای واقعا ً انقالبی حتی منحیث یک انسان نفرت عجیبی دارند که حتی ازذکرنام آنها خودداری
می کنند .بفرض اگراین موضوع راازجنبه باصطالح "شخصی" هم موردمالحظه قراردهیم .این مرثیه
خوانیها باید برمصداق این بیت صورت گرفته باشد  ":چنان با نیک وبد خو کن که بعد ازمردنت عرفی
 مسلمانت به زمزم شوید وهند و بسوزانت"! که به لحاظ اخالقی وسیاسی توجیه وتعبیرخاص خود رادارد.
"ساا"دراین مورد مرگ"داد نورانی" رابا مرگ لنین کبیربه مقایسه گرفته ومی نویسد ...":شماری
ازدشمنان وبورژواها پس ازدرگذشت لنین برایش مدیحه سرائی کردند که هیچ ازعظمت لینین کاسته
نشد".
آقایان! شما با این مقایسه به لنین بزرگ جفا می کنید .لنین واقعا ً دارای ابهت وعظمت انقالبی بود ومنحیث
یکی ازرهبران بزرگ پرولتاریای جهان،کارگران وسایرزحمتکشان جهان ونیروهای مترقی وآزادی
خواه درسراسر جهان به اواحترام داشتند و دارند .لنین انقالب کبیراکتوبررا رهبری کرد واولین دیکتاتوری
پرولتاریا ودولت سوسیالیستی را درجهان پایه گذاری نمود وعلم انقالب پرولتری ،مارکسیسم را به
مارکسیسم -لنینیسم تکامل داد .سرمایه داری وامپریالیسم وارتجاع بین المللی ازدشمنان آشتی
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ناپذیراوبودند.اینکه بر خی ازسران کشورهای سرمایه داری(آنهاییکه درآنزمان باکشورشوراها روابط
دیپلوماتیک داشتند) مزورانه بخاطر"تسلی"واغوای طبقه کارگرکشورهای شان ویابه لحاظ عرف
دیپلوماتیک درپیامهای "تسلیت" شان به دولت کشورشورا ها بشکلی ازجنبه های شایدازلنین توصیف
کرده باشند؛ ویا احز اب وسازمانهای رویزیونیستی درداخل وخارج روسیه وسایرگروه
هاوعناصربورژوازی فرصت طلبانه بخاطراغوای طبقه کارگرازجنبه های اخالقی لنین را توصیف
و"ستایش" کرده اند؛ ولی بالمقابل تئوریهای انقالبی اورا ازماهیت تهی وبه ابتذال کشیدند .اما تعداد زیادی
ازنشریه های بورژوا زی امپریالیستی درکشورهای مختلف جهان با لنین مانند یک دشمن بروی حمله
کرده و ناسزاهای نثاروی کرده اند" .سازمان رهائی" سازمان سلف "ساا" طی حدود چهاردهه با منجالب
اپورتونیسم ورویزیونیسم اش ضربات شدیدی به (م-ل-ا یا م-ل -م) زده ورویزیونیسم چینی را" کمونیسم"
جا زده است ؛ اکنون "ساا" با این تشبیه سازیها لنین را تاسطح " داد نورانی" تنزل می دهد! این نه تنها
ظلم بزرگ که توهینی است که به لنین کبیررهبرسترگ پرولتاریای جهان روامی دارد.
 25جوالی 2013

( بخش پنجم)
رهبران « سازمان انقالبی افغانستان -ساا »-درصفحه اول بخش( )14اراجیفنامه ای شان زیرعنوان"
دون کیشوت های«مائوئیست»،بیماران روانی باالطایالت«مائوئیستی»"؛دربرابرانتقادات من
ونظریات
ازمواضع
ائتالف(مارکسیستی -لنینیستی-مائوئیستی)افغانستان
ودیگربخشهای
وعملکردهای"گرو ه انقالبی "...و"سازمان رهائی" و"سازمان انقالبی" طی حدود چهاردهه واکنش
خصمانه نشان داده ومارا به باد فحاشی گرفته واتهامات دروغین برما وارد کرده اند .چون با انتقادات ما
انحرافات ایدئولوژیک -سیاسی گذشته وحال این گروه های رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلب بیش
ازقبل برمالشده اند؛ازاینروبه هذیان گوئی افتاده وبه حالت هستریک دچارشده اند.این اپورتونیستها
ورویزیونیستهای بی آزرم چون دربرابرانتقادات اصولی ما پاسخ منطقی ندارند؛ لذا به هوچیگری
وناسزاگوئی پناه برده ودشنامهای را که جزء فرهنگ واخالق عناصراوباش ولومپن اند،علیه ما بکاربرده
ونام وهویت وآدرس مارابرای استخبارات کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی وگروه های
ارتجاعی مذهبی افشا کرده اند .توجه کنید به فحاشیهای لومپنانه "ساا"درهمین چند سطرذیل:
" شرفباخته" "،بی وجدان سیاسی" "،بزدل فراری که بادیدن دشمنان خلق ،تنبانهای تان دچارپرابلم شد
وآنهارا دورگردن تان حلقه زدید ونزداین کنسول وآن کنسول غربی بردید وتملق وچاپلوسی کردید
وباآلخره فراررا برقرارترجیح دادید ...چگونه برزن قهرمانی می تازید که همینجا ماند ،پس ازتیرباران
شدن همسرانقالبی اش ،برراه اورفت؛ کودکانش راازدست داد وخود درراه انقالب ومردم قربانی
وجاودانه شد .....این نوع تاختن برمینای شهید ،فقط ازانسانهای کثیف مزدورامپریالیسم وفاحشه های
سیاسی شورای نظارومحقق وحزب اسالمی وجمعیت اسالمی و ...ساخته است".ساا" ادامه می دهد :
فراری های که شرافت انقالبی شان راحراج کرده ،با چر ندگوئی ،بی وجدانی وشرفباختگی ازمزدوران
امپریالیسم سبقت جسته اند."....
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حال می پردازم به این مطلب که چرا من و دیگرفعالین جنبش انقالبی پرولتری کشورازطرف «ساا»
"سزاوار" چنین دشنامها وفحاشیهای لومپنانه وتوهین وتحقیرهای شخصی وسیاسی شده ایم ونام وهویت
وآدرس مارابرای استخبارات امپریالیستها ومرتجعین افشامی کنند!.
من درنقد از"سازمان رهائی افغانستان" ،سازمان سلف «ساا» که بعد از"گسست" ازآن خودرا از رهروان
راه رهبران فقید "سازمان رهائی" ،داکترفیض احمد ومینا می داند؛ به این موضوع اشاره کرده ام که "
سازمان رهائی" دریکی از اسنادش به نقل از(ابالغیه"جمعیت انقالبی زنان افغانستان" -حمل سال )1364
چنین نوشته است  ":جمعیت انقالبی زنان افغانستان توانسته تعداد قابل توجهی زنان مبارزآزادیخواه
کشوررا زیرشعاربزرگ اسالمی بسیج ورهبری نماید" .همچنین "سازمان رهائی" می نویسد":
کشورکمال(فقیدمی نا) با استفاده ازهمین فرصت با هیئتهای برخی ازدول وجنبشهای آزادی بخش ذیل
مالقات نموده است:
 آقای "پیرمورو"صدراعظم فرانسه؛ آقای "رژه دوبره" مشاوررئیس جمهورفرانسه؛ " نوردومسهانوک" رئیس دولت ا ئتالفی کمبوچیا؛لیونل ژوسن سکتراول حزب سوسیالیست فرانسه؛ آقای بنی
صدر (درآنزمان رئیس شورای ملی مقاومت ایران درتبعید) وسفرهای درکشورهای متعدد اروپائی
وافریقائی -.بعد ازفرانسه کشورکمال وسایرنمایندگان" جمعیت انقالبی زنان افغانستان" سفرهای به
کشورهای بلژیک ،آلمان ،هالند( کشوری که طی یکسال اخیرموسوی ،میرویس محمودی وکبیرتوخی
ا زرفقای "رهبران «سازمان انقالبی» که نام وهویت چند "فراری" ازفعالین جنبش انقالبی پرولتری(م-
ل -م) وپناهنده درهالند را برای استخبارات کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی ودولت دست نشانده
کرزی وگروه های ارتجاعی مذهبی" وغیرمذهبی" افشا وعلیه آنها جا سوسی می کنند -توضیح ازمن
است) ،ایتالیا ،ناروی ،سویدن ،انگلستان ،وامریکا داشتند وبازعمای چون خانم مارگریت تاچرصدراعظم
انگلستان ،رونالد ریگان رئیس جمهورامریکا،رئیس جمهورایتالیا(اینهانه سران قدرتهای امپریالیستی
خوانخواروجنایتکاروضدبشریت که درنزد سازمان رهائی وساا درتشریفات دیپلوماتیک" زعما" هستند-
توضیح ازمن است) وپاپ رهبرکاتولیک های جهان وهم چنان ظاهرخان پادشاه سابق افغانستان(با تاریخ
سیاه حاکمیت چهل ساله اش) ،دیداربعمل آوردند که دراین جریان به معرفی مفصل جنگ پرعظمت ملی
اسالمی ما پرداخته شد( همانجا صفحه چهارم)".
درباره ای پراگراف فوق توضیح بیشتری الزم نیست زیرا متن فوق تا حدزیادی بیانگرمسایل با همه
ابعادآنست .آقایان "ساا"ئی! شمامارابه "فحاشی" متهم کرده اید؛ درکجای این متن "فحاشی" وجود
دارد؟!حقه بازی ودغلبازی سیاسی راکناربگذارید .اصطالح عامیانه است که می گویند" دغلی بچه ازبی
بجلی است" .چون این متن ماهیت اپورتونیسم ورویزیونیسم"سه جهانی" شما راآشکارساخته ،تاریخ
فعالیتهای گذشته وحال شمارابه ارزیابی گرفته وتمام برج وباره های تخیالت واهی ادعای" ،انقالبی"
بودن شمارا ویران کرده وهمه الف وپتاقهای کودکانه شمارا دود وبه هوا داده است؛ازاینروبه خشم آمده
اید .صرف نظرازموارد دیگرکه به دفعات رویزیونیسم "سازمان رهائی" ورهبران آنرابرمالمی سازد؛
حتی همین متن برای ثبوت اینکه "رهائی" یک سازمان رویزیونیستی بوده وهست،کافی است .شما
درکجای تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی خوانده اید که اعضای رهبری وهیئت همراه یک سازمان
واقعا ً کمونیستی توانسته باشد که چنین قرب ومنزلتی رادرنزد قدرتهای امپریالیستی وارتجاعی جهان
پیداکند که رهبران چندین قدرت بزرگ وکوچک امپریالیستی وارتجاعی حاضرشوند ازآنها استقبال کرده
وبا آنهامالقات دوستانه انجام داده وبه آنها کمک ویا"همدردی" کرده باشند؟ یا للعجب!! .آقایان! شمابا این
شیوه دفاع ازتاریخ سیاه رویزیونیستی تان فقط خودرا مسخره می کنید .باید قدری بخودآئید زیرا دیگربه
آسانی نمی توانید به شیوه سابق" گروه انقالبی "...وبعد "سازمان رهائی " جونمائی وگندم فروشی کنید"!
شما تصورمی کنید که همینکه درافغانستان تشریف دارید وازامنیت الزمه ای تان برخوردارهستید
وآسایش تان تأمین است و بقول تان " ازشرایط هم استفاده می کنید" وهیچ "آفتی" به شما نمی رسد پس
"انقالبی" هستید و رفیق شما کبیرتوخی هم سفیهانه در وصف شما ترانه می سراید که شما " دربین خون
وآتش" قراردارید؛ لذا دچارغرورونخوت شده ومنتقدین تان خاصتا ً منتقدین"فراری" تانرا"فحشباران"
می کنید وبه سبک لومپنها واوباشها برآنها ناسزا گفته وقال وقیل براه انداخته اید که وای مردم این
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مائوئیستهای «دون کیشوت »...بریک زن «انقالبی قهرمان» می تازند و"رهبران ملی" ما را"توهین "
می کنند! وهمچنین تصورمی کنید که ازاین طریق می توانید برجنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) ضربه
واردکرده وفعالین این جنبش را"بدنام" کنید! نه خیر! شما رویزیونیستهای دون صفت وحقیر کورخوانده
اید واین راهی که درپیش گرفته اید "به ترکستان می رود".
وقتی درسند"سازمان رهائی" می خوانیم که "مینا زنان مبارزوآزادیخواه کشوررازیرشعاربزرگ
اسالمی بسیج ورهبری نمود"؛ درکجای همین عبارت مفهوم ومعنای آزادی خواهی نهفته است ویاازآن
معنای "انقالبی" بودن مستفاد می شود که ما آنرا نادیده گرفته ایم ورهبری"رهائی" را گویا بی موجب
مورد نقد و انتقاد قرارداده ایم؟ آقایان! رهبری خلق افغانستان منجمله زنان زیر" شعاربزرگ اسالمی" به
پیروزی نمی رسد.زیرا" شعارجمهوری اسالمی" یعنی دفاع ازمنافع وحاکمیت فئودالها وکمپرادورهای
وابسته به امپریالیسم .با این اندیشه وشعار هیچ مبارزه ای آزادیخواهانه ای به پیروزی می رسد ونه هم
رهبرورهبران چنین مبارزه ای می توانند ادعا کنند که "انقالبی" هستند ودرراه انقالب مبارزه می کنند!
ویا اینکه قرب ومنزلت یافتن به دربارقدرتهای بزرگ وکوچک امپریالیستی ودولتها واحزاب ارتجاعی
به هیچ صورتی نمی تواند خدمتی درراه پیشرفت انقالب مردم محسوب شود .اگرهیئت دیپلوماتیک
"رهائی" با پاسپورتهای دیپلوماتیک صادرشده ازطرف سازمان جاسوسی پاکستان(آی اس آی) طی
سفرهای رسمی با چندین رئیس دولت های بزرگ امپریالیستی مالقات کرد ودیداری هم با ظاهرخان
ستمگرخلق وویرانگرکشور(شاه سابق) داشته است؛ "سازمان انقالبی" آنرا" سیاست انقالبی" ارزیابی
می کند؟ ولی اگرعده ای ازفعالین جنبش انقالبی پرولتری کشوربه کشوری امپریالیستی پناهنده شدند
وهیچ امتیازی را درموقعیت پناهندگی شان بجزموقعیت وحالت "حقوق انسانی" هم بدست نیاورده باشند؛
چه اتهامات نارواو فحاشیها وت وهین وتحقیرهای به سطح اوباش کوچه بازاری نثارآنها می کنید! درحالیکه
تحلیل وتفسیرهمین چند سطرازسند" سازمان رهائی -جمعیت انقالبی زنان" کفایت می کند که "رهائی"
یک سازمان رویزیونیستی ،ضدانقالب پرولتری وتسلیم طلب ملی وطبقاتی بوده وهست؛ وازاینکه
"ساا"خودراهنوزهم پیروهمان راه می داند(راه داکترفیض احمد ومینا) وانحرافات ایدئولوژیک-
سیاسی"رهائی" راباشیوه های مختلف "توجیه" می کند وهمچنین با درنظرداشت نظریات ومواضع کنونی
اش که دراسنادآن موجوداند؛این سازمان با تفاوت شکلی دارای عین ماهیت سیاسی ایدئولوژیک"سازمان
رهائی"است .ازجهت دیگرصرف نظرازمنجالب چهل ساله اپورتونیسم ورویزیونیسم "سازمان رهائی"
وچاکری به درباررهبران رویزیونیست وسوسیال امپریالیست چین همین چند سطربوضوح ثابت می
سازد که "ساا" فرق بین رویزیونیسم وکمونیسم وفرق بین رفرمیسم بورژوائی وانقالب پرولتری وانقالب
وضد انقال ب را نمی داند .حال با درنظرداشت توضیح مختصرفوق :آیا اعضای کدام تشکل "شرافت
انقالبی اش را به حراج گذاشته ودرمزدوری به امپریالیسم ازگروه های ارتجاعی اسالمی سبقت جسته
است"؟ عده ای ازفعالین جنبش انقالبی پرولتری؛ بهیچوجه! ویا "سازمان رهائی" و"ساا"؟ً! بدون هیچ
تردیدی"رهائی" و"ساا"! زیرا رهبری"ساا"با کمال بی حیائی وشرفباختگی ومانند فاحشه های سیاسی
اخالق انسانی وهرنوع شرم وحیا راکنارگذاشته ویک قلم ازخط رویزیونیستی "سازمان رهائی" وتسلیم
طلبی های ملی وطبقاتی ومزدوریهای آن به امپریالیستهای غربی ودولت ارتجاعی چین (واکنون سوسیال
امپریالیسم چین) وآی اس آی دولت پاکستان خاینانه انکارکرده وبرما فحاشی می کند واتهام ناروا می
زند.
"ساا" درصفحه ( )3بخش( ) 14می نویسد ...":آنان«مدالگیری» امروزوسفرهای دیروزمینا رابه
کشورهای غربی تفکیک کرده نمیتوانند .سیاست دیروز ،سیاست انقالبی بود وفهم عالی رفیق احمد
راازمارکسیسم وبه خصوص اندیشۀ مائوتسه دون نشان می داد .دیروزما با دشمن عمده(سوسیال
امپریالیسم شوروی) روبه روبودیم وباید همدردی کشورهای دیگرراجلب می کردیم .ولی امروزبا دشمن
عمدۀ دیگر( امریکا ومتحدان ناتوئی آن) روبه روهستیم ،وخاینانه است که دست تکدی به سوی این
غارتگران درازکنیم ودرصدد جلب«همدردی» و«کمک» آنان شویم ،وحتی از«کمکهای ناکافی» آنان
گیله وشکوه کنیم!".
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توجه کنید" :ساا" سیاست دیروز"سازمان رهائی" (یعنی درشرایط جنگ مردم ماعلیه سوسیال امپریالیسم
شوروی ورژیم مزدورخلقی پرچمی ها) را باین ع بارت که دیدارمینارا با سران دولتهای امپریالیستی
غربی وامپریالیسم امریکا ودولتهای ارتجاعی به منظورجلب کمک("همدردی") آنرا سیاست" انقالبی"
می خواند؛ درحالیکه به لحاظ ماهیت هم سیاست دیروز"سازمان رهائی" براساس تئوری
رویزیونیستی"سه جهان" دن سیائوپینگ استواربود ،یعنی وحدت با "نیم جهان اول"( ابرقدرت
امپریالیستی امریکا) وجهان دوم(ازقبیل امپریالیستهای اروپائی ،کشورهای امپریالیستی کانادا ،آسترالیا،
جاپان وغیره ) ...وسران دولتهای ارتجاعی قاره های آسیا ،افریقا وامریکای التین به شمول دولت
ارتجاعی چین علیه سوسیال امپریالیسم "شوروی" استواربود وهم سیاست امروز(طی سیزده سال اخیر)
"سازمان رهائی" و« سازمان انقالبی» برهمان مبنااستواراست .درشرایط جنگ مردم ما علیه سوسیال
امپریالیسم شوروی ورژیم مزدورخلقی پرچمیهاکه کشوررااشغال نظامی کرده ومردم مارابه زنجیرتسلط
استعماری به بند کشیده بودند؛ دولت چین بنا برماهیت وخصلت ضدانقالبی اش درکنارامپریالیستهای
امریکائی وامپریالیستهای اروپای غربی ومتحدین آنها علیه سوسیال امپریالیسم "شوروی" قرارگرفت.
وبرای گروه های ارتجاعی اسالمی خونخواروقاتل وجانی منجمله حزب اسالمی گلب الدین سالح
ومهمات وکمکهای نقدی می کرد.البته که کمکهای همه جانبه"انترناسیونالیستی"برای "سازمان
رهائی" جای خودرا داشت .دولت چین نه بخاطردفاع ازاستقالل کشوروآزادی وحق حاکمیت ملی وسیاسی
مردم افغانستان بلکه به منظورضربه زدن وتضعیف رقیب اش سوسیال امپریالیسم "شوروی"بود.
درآنزمان درچین انقالب به شکست کشانده شده بود ودیکتاتوری پرولتاریا سقوط داده شده بود وباند
رویزیونیست"سه جهانی" قدرت حزبی ودولتی رادردست داشت وبه لحاظ ماهیت وخصلت دشمن خلق
چین ودشمن وخلقها وملل جهان وازجمله خلق افغانستان بود وهست .ودرشرایط سیزده سال اخیردولت
سوسیال امپریالیستی چ ین با قدرتهای امپریالیستی اشغالگرامریکا وناتومتحد شده وعلیه منافع خلق
افغانستان قرارگرفته وبیش از هرقدرت امپریالیستی ای به غارت منابع آن واستثماروستم خلق
کشورکمربسته است و"سازمان رهائی " هم به پیروی ازهمین سیاست دولت چین درکنفرانس "بن"
شرکت کرد ،اشغال واستع مارامورد تأئید قرارداد ودردولت دست نشانده برهبری کرزی مزدورسهیم
گردید .ازطریق نشراتش وازطریق رسانه های جمعی دولت مزدورودیگررسانه های وابسته به
امپریالیستهای اشغالگرونیروهای ارتجاعی درجهت تحکیم پایه های نظام مستعمراتی تبلیغ وترویج کرده
وخلق مظلوم وناآگاه کش وررااغوا واغفال کرده است .درآن روزهم سیاست سازمان رهائی" به تبعیت
ازدولت ارتجاعی چین یک سیاست ارتجاعی ،ضدمنافع خلق ومیهن وضدانقالبی بود ودرشرایط
"امروز"(سیزده سال اخیر)هم یک سیاست ارتجاعی وضد ملی وضدانقالبی است .وسفرهای سالهای
سال اخیر"خانم ماللی جویا"(منحیث سفیرسیار«سازمان رهائی -راوا») به کشورهای امپریالیستی واخذ
مدالهای "شجاعت" ازآنها درراستای همین سیاست تسلیم طلبانه وضدمردمی "سازمان رهائی" صورت
گرفته ومی گیرد  .سفرهای "خانم ماللی جویا" به منظورجلب حمایت وکمک دولتهای امپریالیستی صورت
گرفته که سعی کرده است تا ازطریق افشاگریهای سیاسی علیه گروه های ارتجاعی اسالمی "بنیادگرا"
که دردولت مزدورکرزی سهیم هستند وبا حصول قناعت وحمایت دولتهای کشورهای امپریالیستی
ازموضعش ،موقعیت "رهائی" را دردولت دست نشانده گسترش داده وتحکیم بخشد".ساا" که سیاست
دیروز"سازمان رها ئی" را" انقالبی" می خواند وبا بازی با کلمات صحبت از"همدردیهای کشورهای
غربی" دارد؛ نه غارتگریها وخیانتها وجنایات کشورهای امپریالیستی غربی وامپریالیستهای امریکائی
علیه خلق وکشور .درحالیکه براساس ماهیت وخصلت ارتجاعی وغارتگرانه کشورهای امپریالیستی؛ این
کشورها هیچ زمانی به جهت آزادی ورهائی توده های خلق درهیچ کشوری نبوده ونیستند؛ نه "دیروزونه
امروزونه فرداخواهند بود"! وسفرهای "دیروز" مینا به لحاظ ماهیت وهدف با سفرهای "امروز" ماللی
جویا تفاوتی ندارد وحتی سفرهای دیروزمینا به لحاظ موقعیت درسطح روابط عالی تری باسران
کشورهای امپریالیستی وارتجاعی قرارداشت .خالصه برخالف ادعاهای غلط وانحرافی"ساا" ،سیاست
"دیروزوامروز"سازمان رهائی"خالف اصول واحکام(م-ل -ا) وارتجاعی ،ضدانقالبی وبرضد منافع خلق
ومیهن بوده است.
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"ساا" درصفحه دوم می نویسد که گویا "ما تاکنون تضادعمده وغیرعمده را درک نمی کنیم وچون دیروزبا
دشمن عمده( سوسیال امپریالیسم شوروی) روبه روبودیم؛ لذا " سازمان رهائی" مجازبود که همدردی
کشورهای دیگرراجلب می کرد".
یکی ازمشخصات بارزرویزیونیستها اینست که وقتی می خواهند درباره ای موضوعی ابرازنظرکنند
ویا اتخاذ موضع نمایند؛ درلفظ ازمارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون نام می برند ولی اپورتونیستی
ورویزیونیستی عمل می کنند .درشرایط اشغال نظامی وتسلط استعماری سوسیال امپریالیسم ورژیم
مزدورخلقی پرچمیها" ،براساس ماهیت پروسه که تعیین کننده تضادهای آن پروسه است وبعبارت
دیگرتضادها ماهیت پروسه را تعیین می کنند"؛ تضاد بین خلق افغانستان وسوسیال امپریالیسم شوروی
ورژیم مزدورآن تضادعمده جامعه را تشکیل می داد .ولی موضوع مهم اینست که اینجا می رسیم به
چگونگی راه حل این تضاد که ازطریق جنگ مقاومت ملی توده های خلق( مبارزه آزادی بخش ملی)
تحت رهبری یک حزب انقالبی پرولتری وتشکیل ارتش توده ای تشکیل جبهه متحد ملی ممکن بود که
بعد ازطرد سلطه استعماری سوسیال امپریالیسم شوروی ورژیم دست نشانده اش ،تکامل این جنگ به
جنگ انقالبی رهائیبخش وپیشبرد جنگ توده ای طوالنی ومحاصره شهرها ازطریق دهات درجهت
طردحاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروقطع سلطه امپریالیسم وپیروزی انقالب دموکراتیک
نوین وتأسیس دولت دموکراتیک خلق تحت رهبری طبقه پرولتاریا وپیروزی انقالب سوسیالیستی باید به
پیش می رفت .اینست استراتژی وتاکتیک واهداف کمونیستها دررهبری جنگ آزادیبخش ملی .ولی
دراینجا بوضوح مالحظه می شود که "رهائی"می خواسته که تضاد عمده خلق باسوسیال امپیالسم شوروی
ورژیم مزدورآنرادراتحاد بانمایندگان"میانه رو"طبقات فئوال وکمپرادور ،یعنی تنظیمهای "جبهه ملی
نجات برهبری صبغت هللا مجددی ،محاذملی اسالمی برهبری پیرگیالنی وحرکت انقالب اسالمی برهبری
مولوی نبی محمدی وجلب کمکهای قدرتها امپریالیستی امریکا واروپا،دولت رویزیونیستی وارتجاعی
چین وسایردولتها ونهادهای ارتجاعی(که "ساا"آنهارا بطورساده جلب همدردیهای کشورهای غربی
وغیره می نامد) حل کند! ولی امروز"ساا" به ما می گوید که شما گویا تضادعمده وغیرعمده را درک
نمی کنید وراه حل آنرا هم نمی دانید! نه خیر! ما راه حل تضادهای طبقاتی وملی ،تضاد اساسی
وتضادعمده راازطریق راه حل انقالبی درپرتوعلم انقالب پرولتری(م-ل-ا وم-ل -م) می دانستیم ومی دانیم؛
ولی با راه حل مبتنی برتئوری ارتجاعی وضدانقالبی"سه جهان"( سازمان "رهائی" واکنون "سازمان
انقالبی") به شدت مخالف بودیم وهستیم وبا آن تضاد انتاگونیستی داریم .بین این دوشیوه مبارزه ودو
استراتژی ودوهدف ویا راه حل تضاد های انتاگونیستی جامعه دره ای عمیقی وجوددارد ،یعنی تضاد بین
انقالب وضدانقالب ،تضادبین (م-ل -م) با انواع رویزیونیسم منجمله رویزیونیسم"سه جهانی"،
رویزیونیسم چینی.
"ساا" درصفحه( )2بخش( ) 14اراجیفنامه اش می خواهد طوری وانمود کندکه گویا سفرهای
دیپلوماتیک"مینا" به کشورهای امپریالیستی وارتجاعی ومالقات با سران این کشورها وجلب کمک برای
"سازمان رهائی -جمعیت انقالبی زنان" مطابق به نظروعمل مائوتسه دون درجریان جنگ آزادیبخش
خلق چین علیه امپریالیسم جاپان بوده است .ونیزمی خواهد طوری وانمود سازد که با نقل قول ازرفیق
مائوتسه دون درجریان جنگ خلق چین علیه اشغالگران جاپانی درباره ای چگونگی برقرارکردن رابطه
حزب کمونیست چین با عده ای ازکشورهای امپریالیستی؛ گویا «درستی» سفرهای "مینا" رادرشرایط
جنگ مردم ما علیه سوسیال امپریالیسم روسی ورژیم مزدورخلقی پرچمی هابه کشورهای امپریالیستی
غربی وامریکاوجلب کمک ازآنها،توجیه نماید؛لذا بانوعی طنز"مائوئیستها"راکه آن سفرهای"مینا"
رامورد انتقاد قرارداده بودند ومی دهن د؛ باصطالح خودش "سیلیکاری" می کند که دیگرجرئت انهماک
به چنین انتقادهای رانداشته باشند! لذا"سا" می نویسد ":ناگزیرباید یکی دیگرازسیلی های آبدارمائوتسه
دون را بررخ زردشان حواله کرد(درهمین موردباید ازرهبری"ساا" تشکرکرد که دراین مبحث مانند
روشنفکران بورژوازی مق داری با"فرهنگ" با "مائوئیستها" برخورد می کند وازهمان شیوه وفرهنگ
لومپنی اش درصفحه اول این نوشته وموارد دیگردربخشهای قبلی ویابه شیوه ای موسوی ومیرویس
محمودی وکبیرتوخی ظاهرا ً صرف نظرکرده است) وبا این کلمات شایسته ای خودشان " شرفباخته های
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بی وجدان سیاسی وبزدل فراری! شما که بادیدن دشمنان خلق( تا اینجا را می شود مؤقتا ً نادیده گرفت)
{ بجای اینکه مانند رهبران "رهائی" به سفرهای دیپلوماتیک اقدام می کردید وبا "عزت و وقار"
وتشریفات رسمی به مالقات رؤسای جمهوروصدراعظم ها ووزرای خارجه کشورهای غربی
وغیرغربی می شتافتید ودرخواست کمک می کردید تا درآن شرایط به درد حل تضاد عمده جامعه می
خورد -توضیح داخل پرانتزازمن است}-؛ برعکس "تنبان های تان دچارپرابلم شد وآنهارا دورگردن تان
حلقه زدید ونزد این کنسول وآن کنسول غربی بردید وتملق وچاپلوسی کردید -....تا اگرذره ای ازشرافت
انقالبی دروجودشان باقی مانده باشد ،خط بینی کشیده(این عبارت خط بینی رارفیق اینها میرویس محمودی
هم بکاربرده بود ) وچرندگوئی خاینانه وتوهین آمیزشان را با ادای احترام وتعظیم دربرابرعکس مینای
شهید ،جبران نمایند (این عبارت بیشتربه شوخی وهرزگوئی می ماند  -توضح ازمن است".) -ساا" ادامه
می دهد :مائوتسه دون می گوید «:باید بی درنگ با اتحاد شوروی اتحاد نظامی وسیاسی بست وبااین
کشورپیوند نزدیک برقرارکرد ،زیرا اتحاد شوروی قابل اعتمادترین ،نیرومندترین وتواناترین کشورها
برای کمک به چین درمقاومت دربرابرجاپان است .باید همدردی انگلستان ،امریکا وفرانسه رانسبت به
مقاومت ما دربرابرجاپان به خود جلب کرد وازآنها کمک گرفت ،به شرط این که این کمک به تمامیت
ارضی وحق حاکمیت ما لطمه ای وارد نیاورد .برای پیروزی برمهاجمین جاپانی باید به طورعمده
برنیروی خود تکیه کرد ،اما ازکمک خارجی نمی توان صرف نظرنمود ،واتخاذ سیاست انزواجوئی به
سود دشمن خواهد بود(».رهنمود ،تدابیرودورنمای مقاومت دربرابرتهاجم جاپان ،مائوتسه دون.")1937
وقتی رویزیونیستها به شکست مفتضحانه دچارمی شوند ونقاب ازچهره ضدانقالبی آنها توسط مبارزات
ایدئولوژیک-سیاسی اصولی جنبش انقالبی پرولتری می افتد وبی ماهیتی وپوچی نظرات ومواضع آنها
بیش ازقبل عیان می شود و به افالس سیاسی ایدئولوژیک گرفتارشده ودرمانده می شوند ؛ دچارنوعی
حالت مدهوشی ،سرگیچگی می شوند و هذیان می گویند واگرحالت هیستریا برآنها غلبه کرد به سیاق
اوباش کوچه بازاری فحاشی می کنند ودشنام می دهند .ساا" دربخشهای دیگراراجیفنامه اش زمانی می
خواهد عضویت بیش ازسه دهه اشرا درمنجالب اپورتونیسم« گروه انقالبی »...ورویزیونیسم"سه
جهانی"("سازمان رهائی") بزعمش توجیه نماید؛ عضویت لنین را درگروه" آزادی کار" پلخانوف مثال
می آورد؛ زمانی خواسته است مرثیه رنگ ین سپنتا برمرگ فقید نورانی رهبر"ساا" را "توجیه" کند
"ستایش" وپیامهای "تسلیت" وتعارفات دیپلوماتیک رادرزمان مرگ لنین بزرگ مثال می آورد( که
دربخشهای قبلی این سلسله ازنوشته ها توضیح داده ام) واکنون که می خواهد سفرهای"مینا" را به
کشورهای امپریالیستی وارتجاعی ومالقات با رؤسای جمهور ،صدراعظم ها ووزرای خارجه کشورهای
امپریالیستی وارتجاعی به منظورجلب "کمک" به سازمانش را "توجیه " کند؛ اوال :آنراجلب "همدردی"
کشورهای غربی نام می گذارد ،ادبیاتی که طی دوازده سال اخیرقماشهای مختلف ازگروه های ارتجاعی
بظاهرمنتقد دولت مزدورکر زی وموافق امپریالیستهای اشغالگرامریکائی واروپائی منجمله گروه های
تسلیم طلب"طیف چپ" درگفتارونوشته های شان ازآن استفاده می کنند .ثانیاً :می خواهد مواضع
وعملکردهای سازمان رویزیونیستی" رهائی " را درشرایط جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه
اشغالگران روسی وسفرهای" مینا" را به کشورهای امپریالیستی وجلب کمک ویابقول آنها "همدردی"
آنهارا ،با نظرات مائوتسه دون دررهبری حزب کمونیست چین که جنگ مقاومت ملی خلق چین علیه
اشغالگران جاپانی وجنگ انقالبی چین راازسال ( )1937میالدی رهبری کرده است ،مقایسه نماید وبقول
خود شان" چند سیلی " برروی "مائوئیستها" حواله کند.
آقایان!اگررویزیونیسم واپورتونیسم گذشته وحال تان مشخص نمی بود ،می شد به شما گفت که با این
گونه تحلیل ها "م-ل -ا" راقطعا ً درک نکرده اید .لیکن شما مانند گذشته ای تان(م-ل-ا) رامسخ کرده وبه
ابتذال می کشانید.اگرمائوئسه دون درشرایط جنگ مقاومت خلق چین علیه اشغالگران جاپانی می گفت
که  ...":شکاف میان این قدرتهای امپریالیستی وامپریالیسم جاپان توسعه یافته است .لذا دربرابرحزب
کمونیست چین وخلق چین این وظیفه قرارگرفته است که جبهه متحد ملی ضدجاپانی را با جبهه صلح
درجهان پیوند داد .بسخن دیگرچین نه تنها فقط باید با اتحاد شوروی که همیشه دوست وفادارخلق چین
بوده است ،متحد شود ،بلکه باید تا آنجا که ممکن است با آن کشورهای امپریالیستی که اکنون خواهان
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حفظ صلح ومخالف جنگهای تجاوزکارانۀ جدیدند ،مناسباتی برقرارکند که هدفش مبارزه مشترک علیه
امپریالیسم جاپان است(....صفحه  404جلد اول آثارمنتخب مائوتسه دون)".
مائوتسه دون ازتضاد بین قدرتهای مختلف امپریالیستی وشکاف ایجاد شده بین آنهادرشرایط جنگ دوم
جهانی که کشورشوراها تحت رهبری رفیق استالین درجبهه متحد ضد فاشیسم با قدرتهای امپریالیستی
امریکا ،انگلستان ،فرانسه ودیگران علیه جبهه فاشیسم برهبری دولت آلمان سهم گرفت ،استفاده کرد.
ودرعمل هم ثابت شد که حزب کمونیست چین تحت رهبری مائوتسه دون توانست ازتضادهای درون
اردوگاه امپریالیستی( تضاد امپریالیستهای امریکا ،انگلستان وفرانسه با امپریالیسم جاپان که چین را
دراشغال نظامی د اشت) درآن شرایط بنفع جنگ آزادیبخش ملی خلق چین علیه اشغالگران جاپانی استفاده
کند.درآن زمان حزب کمونیست چین تحت رهبری رفیق مائوتسه دون حزب نیرومندی بود دارای ارتش
خلق وموجودیت جبهه متحد ملی ضدجاپانی متشکل ازنیروهای مترقی چین وکارگران ودهقانان که جنگ
آزادیبخش ملی مردم چین را علیه اشغالگران جاپانی رهبری می نمود .ودرحقیقت جنگ آزادیبخش خلق
چین علیه استعمارگران جاپانی،بنحوی بخشی ازجبهه ضدفاشیسم نیزمحسوب می شد وازاین طریق با
کشورهای امپریالیستی عضوجبهه ضد فاشیسم درارتباط بود وگاهی ازطریق این جبهه کمکهای دریافت
می ک رد که بسیارمحدود بود وازجانب کشورهای امپریالیستی عضو جبهه ضدفاشیسم یا به موقع نمی
رسید ویاعمدا ً دررسیدن آنهاتعلل و اخالل گری می کردند که مائوتسه دون درچند مورد ازآنها یادکرده
است .وسیاست حزب کمونیست چین دراین زمینه کامالً مشخص بود ،یک سیاست انقالبی پرولتری.
اما جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه اشغالگران سوسیال امپریالیست روسی فاقد رهبری انقالبی
پرولتری بود وجنگ کالً تحت رهبری نیروهای ارتجاعی اسالمی وابسته ونوکرامپریالیستهای غربی
ودولتهای ارتجاعی منطقه خاصتا ً دولت پاکستان وایران وعربستان سعودی قرارداشت .و"سازمان
رهائی" منحیث یک تشکل رویزیونیستی وابسته دولت رویزیونیستی چین بود که به جلب کمکهای
امپریالیستهای غربی می شتافت .وبا چند گروه ارتجاعی اسالمی دریک جبهه متحد قرارداشت" .سازمان
رهائی" اگربظاهریک تشکل "غیرمذهبی" بود امامانند دیگرگروه های ارتجاعی اسالمی برای پیروزی
جمهوری اسالمی مبارزه می کرد وخاینانه آنرامرحله ای از"انقالب دموکراتیک نوین" تبلیغ می کرد.
بعبارت دیگر"سازمان رهائی" به لحاظ ماهیت خط ایدئولوژیک -سیاسی یکی ازتشکالت ارتجاعی بود
که تالش داشت تا بعد ازطرد سلطه استعماری سوسیال امپریالیسم شوروی وسقوط دولت مزدورخلقی
پرچمیها سهم بارزی دردولت اسالمی داشته باشد .لیکن آزآنجاییکه درآن شرایط "طرح بینن سیوان"
نماینده ملل متحد توسط گروه های ارتجاعی اسالمی "بنیادگرا" سبوتاژگردید وگروه های ارتجاعی
اسالمی"بنیادگراء" دردولت اسالمی تبانی وسازش امپریالیستها تسلط یافتند وامکان سهم " سازمان
رهائی" دردولت اسالمی میسرنه شد .تاکه ستاره "اقبال" سازمان رهائی درسال(  )2001درافق پدیدارشد
واز"نمد" دولت دست نشانده استعماردر افغانستان صاحب "کالهی" گردید.
آقایان! شما بیهوده دست وپا می زنید وبه غلط برای "توجیه" انحرافات تان کورکورانه وطوطی
وارازرفیق مائوتسه دون نقل وقول می آورید ،زبونانه برمن حمله می کنید ونقد من ودیگربخشهای جنبش
انقالبی پرولتری ازخط ایدئولوژیک -سیاسی ومواضع وعملکردهای "سازمان رهائی"
ومنظورسفر"مینا" به کشورهای امپریالیستی وانحرافات ایدئولوژیک -سیاسی خودتان را به استهزا می
گیرید .شما با این شیوه ای برخورد هرچه بیشترانحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی خودرابرمال می
کنید .زیرامن نظرات ومواضع انحرافی شما را با اتکاء بردیالکتیک ماتریالیستی انجام داده ومی دهم .
ولی شما مسایل وقضایا را برمبنای ماتریالیسم میکانیکی وبا اتکاء برذهنیت تان مورد تحلیل وارزیابی
قرارداده وحکم صادرمی کنید ویا زمانیکه دچارناتوانی دراستدالل منطقی می شوید به یاوه گوئی وفحاشی
پناه می برید .ویا همیشه درهرموردی همان شمشیرزنگ زده اتهام "فراری" رادورسرتان دورمی دهید.
این نهایت بیچارگی وضعف ایدئولوژیک -سیاسی وحتی درمواردی می شود گفت که ضعف اخالقی
شمانیزاست.
 7آگست 2013
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( بخش ششم)
"ساازمان انقالبی افغانساتان(سااا)"دربخش( )15صافحه اول اراجیفنامه هایش تحت عنوان" دون کیشاوت
های«مائوئیساات» ".....می نویسااد ":ما قبالً(در"به پیش") شااماره اول ،درمورد«جمهوری اسااالمی»
وانتقاد رفیق احمد ازپذیرش آن در«مشاعل رهائی»  ،نظرخودرا بیان کرده ایم .پذیرش وتائید« جمهوری
اساالمی» ،چنانچه در"به پیش" شامارۀ اول آمده اسات«اشاتباه راسات روانه ای بود که بسایاری ازسایاسات
ها و تاکتیک های» سازمان رهائی« برمحورچنان تائیدی می چرخید».
من درنوشاته های قبلی ام درباره شایوه ای برخورد"سااا" با اپورتونیسام و رویزیونیسام"ساازمان رهائی"
تذکراتی داده ام که رویزیونیساااتهای«سااااا» ئی آنهارا به شااایوه ای میکانیکی واپورتونیساااتی مورد"
بررسااای" قرارداده اند .ازآنجاییکه"سااااا" با شااایوه انقالبی از"ساااازمان رهائی" انشاااعاب نکرده اساات
وهنوزهم درمنجالب رویزیونیساام وتساالیم طلبی غرق اساات؛لهذا هردفعه که خط ایدئولوژیک-ساایاساای،
نظرات ،مواضااع وعملکرد های سااازمان ساالفش" ،سااازمان رهائی" مورد بحث قرارمی گیرد با همان
شااایوه عکس العمل نشاااان میدهد ؛ زیرا "آب ازسااارچشااامه کثیف اسااات" وهنوزازوفاداری اش به خط
ایدئولوژیک -ساایاساای و"راه" داکترفیض احمد سااخن می گوید".ساااا"هیچگاهی حاضاارنه شااده اساات که
ازمنجالب اپورتونیساااام ورویزیونیساااام"ساااااازماان رهاائی"وتساااالیم طلبیهاای رهبران آن کاه برهمین
مبناصاااورت گرفته اسااات ،تذکرداده وآنهاراانتقاد نماید .درهمین مطلب فوق "سااااا" می گوید ":پذیرش
جمهوری اساالمی یک اشاتباه راسات روانه بود" .درحالیکه قبول "جمهوری اساالمی" با ماهیت وخصالت
طبقاتی آن به معنای برآورده ساااختن خواسااتهای طبقاتی طبقات فئودال وکمپرادوراساات وپذیشاارش آن
منحیث استراتیژی مرحله ای ازانقالب کشورازطرف "سازمان رهائی"" ،اشتباه راست روانه" محسوب
نمی شاود بلکه انحراف ویک چرخش یکصاد وهشاتاد درجه به راسات ونظروموضاع ضادانقالبی اسات
که ازمنجالب رویزیونیسام"ساه جهانی" ساازمان "رهائی" مایه می گیرد .همین مغلطه گوئیهاو"تلطیف"
کلمات توسااط "ساااا" که کلمه" اشااتباه" را بجای کلمه" انحراف" بکارمی برد ،درماهیت یک برخورد
اپورتونیسااتی به مساائله اساات  .زیرا کلمات "اشااتباه" و"انحراف" در معنای لغوی آنها هم متفاوت اند" .
ساااااازماان رهاائی" اسااااتراتژی مرحلاه انقالب دموکراتیاک نوین (کاه باا پیروزی آن نیماه فئودالیزم
وکمپرادوریزم سارنگون می شاوند و سالطه امپریالیسام ازکشاورقطع می گردد وکشاوربه اساتقالل وخلق به
آزادی وحاکمیت طبقاتی اش می رساد ،بعبارت دیگردرکشاوردیکتاتوری دموکراتیک خلق تحت رهبری
طبقه پرولتاریا برقرارمی شاااود وپیروزی این مرحله انقالب زمینه وشااارایط را برای پیروزی انقالبی
سااوساایالیسااتی آماده می سااازد) را ازمساایراصاالی اش منحرف کرده وبه مساایرقهقرائی اسااتراتیژی
"جمهوری اسااااالمی" قرارداده اساااات .بعبارت دیگرتشااااکیل یک دولت تئوکراتیک که جزتحقق منافع
طبقاتی طبقات فئودال وکمپرادوروابسااته امپریالیساام چیزدیگری نمی تواند باشااد .زمانی یک سااازمان
ماادعای "م-ل -ا" باجااای مابااارزه بارای تاحاقاق مانااافاع تاوده هااای خالاق ماناجامالااه(کااارگاران ،دهاقااانااان
فقیرودیگراقشاارزحمتکش جامعه ) ،درجهت تحقق منافع طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپریالیسام
مبارزه کند؛ این یک اشااتباه محسااوب نمی شااود بلکه صاااف وساااده اپورتونیساام راساات و رویزیونیساام
اساات .اشااتباه نظری وعملی(که بزودی شااناس اائی واصااالح شااوند) درجریان مبارزه طبقاتی انقالبی به
درجات وسااطوح مختلف اثرات سااوئی درمساایرپیشاارفت مبارزه بجا گذاشااته وحتی گاهی موانعی جدی
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ایجاد می کند؛ اما منجربه تغییروانحراف مسااایراصااالی پروساااه (انقالب پرولتری) نمی شاااود".سااااا"
دررابطه به همین موضااااوع می گوید  ":بساااایاری ازساااایاساااات ها وتاکتیک های سااااازمان رهائی
بر«محورچناان تاائیادی می چرخیاد"(یعنی پاذیرش وتاائیاد جمهوری اسااااالمی ازطرف داکترفیض احماد-
توضایح ازمن اسات .") -درحالیکه پذیرش اساتراتِیژی جمهوری اساالمی بجای اساتراتیژی مرحله انقالب
دموکراتیک نوین وهمچنین دیگرسااایاسااات هاوتاکتیک ها ومواضاااع ،نظرات وعملکردهای"رهائی"،
برمحوررویزیونیسم "سه جهانی" ،می چرخید ومی چرخد.
"سااا" مینویساد ":این اشاتباه منطقاً ،اجزاء وفرعیاتی داشاته اسات که با انتقاد قراردادن پذیرش«جمهوری
اسااالمی» همه تحت پوشااش قرارمی گیرند ،مثالً حمایت ازجمهوری اسااالمی خمینی؛ که دراین هم نباید
شاارایط آن زمان وبه خصااوص راه اندازی انقالب بهمن را ازنظردورانداخت که علیه یک رژیم شاااهی
که ازطرف امپریالیساام امریکا حمایت می شااد ،به راه افتاده بود وکمونیسااتهای های ایران ازآن قاطعانه
دفاع می کردند.
اسااتراتیژی جمهوری
"ساااا" بازهم بجای انحراف منجالب رویزیونیساام "سااازمان رهائی" در پذیرش
ِ
اساالمی؛ صاحبت از"اشاتباه" دارد که بقول آن"اجزاء وفرعیاتی هم داشاته اسات" ؛ باین عبارت که"سااا"
جمهوری اساالمی "ساازمان رهائی" را" اشاتباه راسات روانه" می داند؛ لذابزعمش دیگرتمام انحرافات
فکری وعملی "رهائی" درتبعیت از"اشتباه " تائید جمهوری اسالمی "،اشتباه " محسوب می شوند! حال
به بینیم که این"اشاتباه" درمنطق "سااا"ً ازچه قراراسات".سااا" دراین مورد صاحبت از"منطق" می نماید؛
ولی مالحظه می شاااود که این نظروموضاااع"سااااا" با منطق دیالکتیک کامالً بیگانه اسااات .زیرامنطق
دیالکتیک عبارت اسااات":ازکاربسااات عملی دیالکتیک درطرزتفکرمنطقی یا نوعی منطق اپراسااایونل
دیالکتیکی .وهمچنین منطق علمی اساات که روابط بین مفاهیم(احکام واسااتنتاجات) را بررساای می کند.
انسااااان برای توضااااح مفاهیم ،برای یافتن روابط علت ومعلول بین آنها وبه کاربردن آنها درپراتیک به
برقراری چنین رابطه بین مفاهیم نیازمنداسات .ودرساتی شایوه برقراری این روابط راعلم منطق صاوری
بررساای می کند" .ولی این رویزیونیسااتهای تساالیم طلب( ،م-ل -ا) ودیالکتیک ماتریالیسااتی رابه ابتذال
کشایده اند .منظوررویزیونیساتهای"سااا" دراین پراگراف" حمایت ازجمهوری اساالمی خمینی" اسات .با
رژ ِ یم ارتجااعی ،ضااااد مردمی وضاااادانقالبی؛ خود یاک انحراف جادی
آنکاه مساااائلاه حماایات ازیاک ِ
ایدئولوژیک -ساایاساای"سااازمان رهائی"بوده اساات .اما دراینجا تنها مساائله حمایت ازجمهوری اساالمی
ایران وخمینی مطرح نبوده ؛ بلکه "ساازمان رهائی" خودش علم بردارجمهوری اساالمی بوده ومی باشاد
واین خود درماهیت یک انحراف خطی جدی ،یعنی اپورتونیساام راساات ،ریویزیونیساام اساات " .رهائی"
برای پیروزی " جمهوری اسااالمی" مبارزه کرده اساات .وبراساااس اساانادش ،صااحبت از" تبلیغ احکام
راسااتین دین مقدس اسااالم ،مبارزه دربرابرتحریفاتیکه دراسااالم ازجانب عدۀ صااورت می گیرد" دارد.
وهمچنین می گویاد کاه" :می خواهیم نقش خودرا درمعرفی این مکتاب کاامال کاه ( )13قرن بشااااریات
رابسوی روشنائی رهنما گشته ،بیشترازاین ادانمائیم".
"سااازمان رهائی" با بلند کردن شااعار"جمهوری اسااالمی" درنظروعمل جبهه ارتجاع وامپریالیساام را
درجنگ ضاد ساوسایال امپریالیسام" شاوروی" ورژیم مزدورخلقی پرچمی ها اساتحکام بخشاید ،توده های
خلق مظلوم وساتمدیده را اغوا کرده ومبارزات آزادی خواهانه آنهارا به شاکسات کشاانده اسات .مالحظه
می شاود که "رهائی" معرفی "مکتب “کامل” اساالم" را که طی حدود بیش ازیک هزاروساه صاد ساال
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صاورت گرفته اسات کافی نمی داند ومی خواهد آنرادوباره معرفی کند وازاین طریق نه تنها توده های
خلق افغانساتان که بشاریت را بساوی "روشانائی"( بخوان قعرظلمت) رهنمائی نماید! .مالحظه می شاود
که "رهائی" دراین "اساالم خواهی واساالم پروری" اش گوی سابقت را ازگروه های ارتجاعی اساالمی
افغانسااتان هم ربوده اساات" .رهائی" می گوید  ":هرفردی که درجنگ مقاومت شاارکت کندجزء خلق به
شامارمی رود"" .ساازمان رهائی" که مدعی باوربه "م-ل -ا" بوده وچپ وراسات به لنین ومائوتساه دون
اساااتناد می کند ،می تواند بگوید که به لحاظ تحلیل طبقاتی جامعه چین آنزمان(ازنظرمائوتساااه دون) ویا
تحلیل طبقاتی جامعه افغانسااتان درساای وپنج سااال قبل(نظررهائی) بنا برتحلیل وبرداشاات مائوتسااه دون
ازتعریف مقوله" خلق" ازچه قراراسااات؟ درحالیکه این نظرهیچ ربطی به اندیشاااه مائوتساااه دون ندارد
واین ازمن درآوردیهای رویزیونیساتهای"ساه جهانی" ساازمان رهائی اسات .این رویزیونیساتهای مرتد به
ادامه ساااه ونیم دهه گذشاااته ای سااایاه شاااان با ادعای دروغین به اعتقاد به "م-ل -ا" آنرا به لژن کشااایده
ومدفون کرده اند.
حال توجه کنید که"ساااازمان رهائی" درنشاااریه " مشاااعل رهائی" درصااافحه  - 72-چه درفشاااانی می
کند  ...":این گرایش(گرایش چپ مارکسایساتی) اساالم را فقط بمثابه ایدئولوژی فئودالی درنظردارد وجنبه
ضادامپریالیساتی آنرافراموش می کند وبازاساالمی بودن جنبش را با ملی ومترقی بودن درتضااد مالحظه
می کناد" .رهاائی" اداماه می دهاد ...:بلکاه برمبناای تحلیال ازمااهیات اسااااالم کاه بعنوان درفش ملی
دراهتزاراسااات مخالف باشاااد .رهائی"می افزاید ....:درشااارایط کنونی مثالًهمآهنگی با شاااعارجمهوری
اسالمی که همآهنگی با دموکراتیزم پرولتری با دموکراتیزم سایرطبقات نشان می دهد."...
" ساازمان رهائی" با این دیدگاه های التقاطی ،ماتریالیسام دیالکتیک وماتریالیسام تاریخی و(م-ل -ا) رابه
سخره گرفته است .این افکارونظریات بیانگرافکاروایده های ارتجاعی فئودال کمپرادوری است که منشأ
دررویزیونیسام"ساه جهانی" دارد وبا ملمع کاری بخورد چند روشانفکرناآگاه وسااده اندیش داده شاده ومی
شااوند .اگرگروه ها ویا سااازمان های انقالبی(م-ل-ا یا م-ل -م) ،ایدئولوژی مذهبی منجمله "اسااالم" را با
درنظرداشاات خصاالت طبقاتی آن ایدئولوژی فئودالی می دانند،این بنابرنظر"سااازمان رهائی" (گرایش
چپ مارکسااایساااتی) محساااوب می شاااود ،بعبارت دیگرآنرا "چپ روی" می خواند! "رهائی" همچنین
صحبت ازجنبه "ضدامپریالیستی" اسالم دارد ومعتقداست که اسالم با"ملی ومترقی"بودن درتضاد نیست
ودرشارایط جنگ مردم افغانساتان علیه اشاغالگران"شاوروی" ورژیم مزدورآن ،اساالم به مثابه "درفش
ایدئولوژی وسایاسات
ملی" در اهتزازبوده اسات .درحالیکه مفهوم ملی ازمقوله ناسایونالیسام یکی ازاصاول
ِ
بورژوازی ،مشاتق شاده اسات .ایدئولوژی وسایاسات "ملی" دردوران اعتال ورشاد سارمایه داری درمبارزه
علیاه فئودالیزم نقش مترقی بازی کرده ودرایجااد "آگاهی ملی" وتشااااکیال دولت ملی مؤثریت داشااااته
اساات .ومساائله مبارزات ضااداسااتعماری وضاادامپریالیسااتی خلقهای پیروادیان ومذاهب مختلف جهان
درجنبشااااهاای رهاائیبخش ملی باه جهات خالصاااای ازیوغ اسااااتعمااروامپریاالیساااام نااشاااای از"جنباه
ضااادامپریالیساااتی" آن ادیان نبوده و نیسااات .درطول تاریخ درشااارایط مختلف مبارزات اجتماعی ملی
وطبقاتی بارها سایمای مذهبی بخود گرفته ،انقالبیون وترقیخواهان عصارزیرپرچم مذهب گردآمده وعلیه
ساااتم ،حق کشااای وبی عدالتی مبارزه کرده اند؛ مثالً درشااارق( قاره آسااایا) مزدکیان وطرفداران بابک
خرمدین ودرارویا پیروان لوتر) (Lutheranistsوپیروان کالوین )(Calvinistsرا می توان نام گرفت.
موضااوع دیگربرداشاات غلطی اساات که "رهائی" ازمقوله دموکراساای وماهیت طبقاتی آن دارد .اگرچه
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دراصاال "جبهه متحد" ساااختن "رهائی" با "اتحاد سااه گانه" راباید ازاین دید مورد بحث قرارداد که هم
"ساازمان رهائی" وهم ساه تنظیم ارتجاعی اساالمی برای پیروزی "انقالب اساالمی" و"ایجاد جمهوری
اسالمی" مبارزه می کردند و"سازمان رهائی" واین تنظیمها درجمهوری اسالمی شان دارای ایدئولوژی
وسایاسات وخط مشای واحدی بودند .وازجهت دیگراساالم حتی با دموکراسای بورژوائی مخالف اسات چه
رساااد به اینکه با دموکراسااای پرولتری "هم آهنگی" داشاااته باشاااد .اینکه "رهائی" ازیکطرف درجهت
پیروزی جمهوری اسااااالمی مبارزه می کند وازجانب دیگرصااااحبت از"همآهنگی اسااااالم ودمکراتیزم
پرولتری" دارد ،یک التقاط محض اسات که ناشای ازمنجالب رویزیونیزم واپورتونیسام "رهائی" اسات.
اکنون"ساااا" این همه انحرافات رویزیونیسااتی وتساالیم طلبی طبقاتی وملی را"اشااتباه" می خواند ومدعی
است که یک سازمان(م-ل -ا) "انقالبی" است؟!.
دراینجا توضایح این مطلب ضاروری اسات :درقرن نزدهم درشارق درشارایطی که موج احسااساات وطن
پرساتانه دربرابراساتعمارگران تحریک می شادواوج می گرفت؛نهضاتهای سایاسای واجتماعی درکشاور
های اساااالمی بطورعام بشاااکل عکس العم لهای دربرابرتجاوزات اساااتعمارگران اروپائی صاااورت می
گرفت .مهمترین حرکت درآن زمان جنبش "پان اساالمیزم -اتحاد اساالم" بود که توساط ساید جمال الدین
ایدئولوژیک تبلیغات سااید جمال الدین ویارانش در جنبش
افغانی ویارانش پایه گذاری شااد .محتوی عمده
ِ
" پان اساااالمیزم" را این موضاااو ع تشاااکیل می داد که درصااادد بود تا جنبشاااهای رهائیبخش ملی علیه
امپریالیسم اروپا را با تحکیم موقعیت خوانین ومالکان ومالیان درآمیزد .لنین سرشت متضادجنبش " پان
اسااااالمیزم" رانشاااااان داده ومی گویاد ":ازیکطرف این پرچم معنوی را شااااااهاانی ازنوع عبادالحمیاد
وناصارالدین شااه هرچندی ی کباربه حرکت درمی آورده اند ،ولی ازساوی دیگردرزیراین پرچم گاه میهن
پرسااتان صاادیقی گردآمده اند که اندیشااه ای جزرهائی ازقیداسااتعمارنداشااتند" .حال با درنظرداشاات این
نظرلنین؛ اگرگروه های ارتجاعی اسااالمی با سااوء اسااتفاده ازباورهای مذهبی خلق افغانسااتان رهبری
خودرابرمبارزات آزادیخواهانه آنها برضاد ساوسایال امپریالیسام"شاوروی" ورژیم مزدورخلقی پرچمی ها
تحمیل کردند ،این به معنای خواساات اصاالی توده های خلق درجهت" نجات اسااالم" نبود؛ بلکه خواساات
واقعی آنهارادرآن شاارایط نجات ازساالطه اسااتعماری سااوساایال امپریالیساام "شااوروی" ورژیم مزدورآن
تشاکیل می داد .ازدید طبقاتی باید به مسائله نگاه کرد :تضااد طبقاتی توده های خلق با رژیم مزدورخلقی
پرچمی ها وتضاادملی آنها با ساوسایال امپریالیسام "شاوروی" یک تضااد انتاگونیساتی بود که حدت یافته
بود .دراینجاا خواسااااتهاای طبقااتی وملی توده هاای خلق مطرح اساااات ناه ،اعتقاادات ماذهبی آنهاا .واینکاه
نیروهای ارتجاعی اساااالمی ویا "سااااما" و"رهائی" راه نجات توده های خلق راازسااالطه اساااتعماری
ساوسایال امپریالیسام روسای ورژیم مزدورآن "انقالب اساالمی"و"جمهوری اساالمی" می دانساتند؛ به هیچ
صورت بمعنای تحقق خواستهای طبقاتی وملی توده های خلق نبوده ونیست.
"ساا" بقول خودش حما یت ازجمهوری اسالمی ایران توسط" سازمان رهائی" را با مثال آوردن شرایط
آنزماان(" پیروزی انقالب بهمن(دلو) ساااااال  1357ودفااع قااطعااناه کمونیسااااتهاای ایران ازآن انقالب
وحضااورقاطع وشاارکت ازآن") را می خواهد "توجیه" نماید .او ً
ال :درانقالب ساایاساای ایران علیه رژیم
وابسااااته ونوکرامپریالیساااام امریکا تقریبا ً همه نیروهای ساااایاساااای ازطیفهای مختلف چپ وگروه های
کمونیساتی درکنارتوده های خلق درآن شارکت داشاتند.ثانیاً :درعمل دیده شاد که جنبش کمونیساتی ایران
ودیگرنیروهاای مترقی ومیهن دوسااااات توان رهبری انقالب راناداشااااتناد ونیروهاای ارتجااعی ماذهبی
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نمایندگان طبقات ارتجاعی ساااارمایه دارومالک به رهبری خمینی ودیگرقماشااااها ازنیروهای ارتجاعی
وحمایت وکمک قدرتهای امپریالیسااتی غربی وامپریالیساام امریکا رهبری انقالب ساایاساای مردم ایران
راغصاااب کردند .موضاااوع شااارکت درانقالب سااایاسااای"بهمن" ویاحمایت ازآن تا حمایت ازنیروهای
ارتجاعی مذهبی برهبری خمینی وتائید نظام تئوکراتیک اساالمی بعدازسارنگونی رژیم شااه ازهم تفاوت
دارد .با آنکه گروه های ازجنبش انقالبی پرولتری ومترقی ایران درباره ای ماهیت ایدئولوژیک-سایاسای
وموقعیت طبقاتی خمینی وشاعارهای کذائی او ودیگرروحانیون قبل ازرسایدن به قدرت نظرات ومواضاع
متفاوتی داشااتند وبرخی ازاین گروه های چپ درابتدا تا حدی فریب شااعارهای" ضاادامریکائی" خمینی
راخوردند؛ ولی زمانی رژیم اساااالمی برهبری خمینی خودرا مساااتحکم کرد ،صااادها وهزاران تن آنها
توساط این رژیم جالد وخون آشاام و نوکرامپریالیسام جهانی اعدام شادند ویا تحت شاکنجه های وحشایانه
قرارگرفتند .ثالثاً:اشااتباه ویا انحراف ساایاساای ایدئولوژیک گروه های کمونیسااتی ایران دربرخورد به
ماهیت "جمهوری اسالمی" ورهبری خمینی نمی تواند این انحراف" سازمان رهائی" را توجیه کند.
توجاه کنیاد باه این موضااااع سااااازماان رهاائی  ":رادیو وتلویزیون (کاابال) هرچاه درچاانتاه دارناد نثاارخلق
کبیرایران ،انقالب بزرگ اسااااالمی ایران دراین مرحلاه ازپیروزی اش وبخصااااوص رهبران مباارزآن
ازجمله امام خمینی نمایند .همچنین رهائی صااحبت از"پشااتیبانی اسااالم مبارز ،دفاع وپشااتیبانی ازدولت
اساالمی مساتقل وملی ایران برهبری امام خمینی دربرابردوابرقدرت" دارد (.صافحه " -6-اعالم مواضاع
ماا وجنبش هاای اخیر" مااه ثور 1358خورشاااایادی) .باه همین رابطاه "رهاائی" درصاااافحاه " -7-اعالم
مواضاع ما "...صاحبت از"درس گیری والهام ازانقالبهای دیگرکشاورها واخیراًانقالب ظفرنمون اساالمی
ایران" دارد .آیا این مواضاااع ارتجاعی وضااادانقالبی "ساااازمان رهائی" که ملهم ازرویزیونیسااام" سااه
جهانی" اساات؛ بنابربقول"ساااا" می تواند ازاجزاء وفرعیات "اشااتباه راساات روانه" پذیرش جمهوری
اسااالمی "سااازمان رهائی" محسااوب شااود? که هرگزنه! بلکه بیانگرعمق گندیدگی رویزیونیساام"سااه
جهانی" را بنمایش می گذارد .همچنین " رهائی" می نویساد ":ساازمان رهائی افغانساتان یکی ازساازمان
های انقالبی وملی کشوربوده وطرفدارجمهوری اسالمی مبتنی برعدالت اجتماعی می باشد."....
"ساااااا" درصاااافحه( )2بخش( )15اراجیفنامه هایش می نویسااااد ....":ما درحمل  1387به نقد گذشااااتۀ
«سازمان رهائی» ودر اسناد متعدد به نقد حال این «سازمان» پرداخته ایم."...،
من درمباحث قبلی به ماهیت مواردی ازباصاطالح نقد "سااا" از"ساازمان رهائی" را که درواقع ماهیت
نظرات ومواضاع کنونی "سااا" رانیزتشاکیل می دهد ،پرداخته ام واکنون باین "نقد" -سااا -ازگذشاته ای"
سااااازماان رهاائی"(درسااااال  )1378وحاال این"سااااازماان" توجاه نماائیاد ":دلیال انشااااعااب رامقاابلاه باا
انحرافات"رهائی" که درمغازله با سرمایه داری جهانی وپشت کردن به انقالب پرولتاریائی با پا گذاشتن
برایدئولوژی وگوررهبران شااااهید آن ....جمعی ازرف قای کمونیساااات با تعهد به پیکارانقالبی وادامه راه
رهبران جان باخته یی جنبش انقالبی کشااور( رفیق اکرم یاری ،رفیق داکترفیض احمد ورفیق مجید(.....
اعالمیه سازمان انقالبی افغانستان.")1378-1-1-
"ساا" دلیل "انشعاب" اش را از"سازمان رهائی" مقابله با این انحرافات آن مشخص می سازد:
 مغازله" رهائی" با سرمایه داری جهانی:"ساا" دراین اعالمیه با کلی گوئی به انحرافات "رهائی" اشاره می کند .درحالیکه این "مغازله" سازمان
رهاائی باا ساااارماایاه داری جهاانی برمی گردد باه حادود سااااه ونیم -چهااردهاه قبال کاه این"جمعی ازرفقاای
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کمونیسات" که به آن توجهی نکرده ویاآنرانمی دانساته اند! درحالیکه این امردر"رهائی" ساابقه طوالنی
دارد؛ ازمغازله با رهبران رویزیونیساات ومرتد چین تا آسااتان بوساای به دربارامپریالیسااتهای امریکائی
واروپائی ودولتهای ارتجاعی درگذشااته که طی دوازده سااال اخیرنیزادامه یافته اساات.دراینجا این سااوأل
مطرح می شود که چرا وچگونه این آقایان طی این مدت(یعنی طی مدت سه ونیم دهه قبل ازسال)1378
به این موضااااوعات توجهی نکرده اند؛ مگربه "خواب زمسااااتانی" فرورفته بودند؟ بفرض اگرهمین را
صااادقانه می گفتند ویا بگویند؛ باید عوامل اصاالی این"مغازله" ،یعنی خط رویزیونیسااتی"سااه جهانی"
حاکم بر"سازمان رهائی" طی چهاردهه راتوضیح می کردند .زیرا استراتژی وتاکتیکها وهمه سیاستها،
نظرات ،مواضااااع وعملکردهاای انحرافی وضااااادانقالبی " ساااااازماان رهاائی" برمبناای همین خط
رویزیونیساتی واپورتونیساتی اساتواربوده اند وهساتند وهیچ نظروموضاع وعملکرد "رهائی" را نمیتوان
مجزا ازآن مورد نقد وبررسی قرارداد.
 موضوع پشت کردن"سازمان رهائی" به انقالب پرولتاریائی:دراین مورد از"ساااا" سااوأل می کنیم که"سااازمان رهائی" ازچه زمانی معتقد به "انقالب پرولتاریائی"
بوده که رهبری کنونی "رهائی" ازآن پشااات کرده اسااات؟ درحالیکه "ساااازمان رهائی" درهیچ زمانی
معتقد به انقالب پرولتاریائی نبوده اساااات" .رهائی" بعد ازانشااااعاب از"سااااازمان جوانان مترقی" خط
انحرافی اکونومیساتی راجایگزین خط انقالبی"مارکسایساتی -لنینیساتی -اندیشاه مائوتساه دون" به رهبری
رفیق اکرم یااری کرد ودرغیااب رفیق اکرم یااری ضاااارباه ای بزرگی بر" سااااازماان جواناان مترقی"
وجریان دموکراتیک نوین واردنمود وکتله های وساایعی ازروشاانفکران هوادارجریان دموکراتیک نوین
را درساراب کمونیسام قالبی اش سارگردان وسارانجام درمنجالب اپورتونیسام ورویزیونیسام "ساه جهانی"
وتسالیم طلبی طبقاتی وملی غرق کرد.اینسات حقایق انکارناپذیرتاریخ .داکترفیض احمد و"سامندر" طی
چهاردهه با خطوط اپورتونیساتی ورویزیونیساتی شاان بزرگترین ضاربات را برجنبش انقالبی پرولتری
کشاورومبارزات آزادی خواهانه ای توده ای خلق وارد کرده اند وما دربخشاهای دیگربه این موضاوعات
به تفصایل پرداخته ایم .ازکدام فصال نوشاته"طرد اپورتونیسام درراه انقالب سارخ به پیش رویم"  ،مفهوم
"انقالب پرولتاریائی" مساتفاد می شاود؟ درکجای" اعالم مواضاع  "...و"مشاعل رهائی" بوی از" انقالب
پرولتاریائی" به مشاام می رساد؟! که هرگز! آقایان! رهبران کنونی "رهائی" ازهمان خط ایدئولوژیک-
ساااایاساااای ای پیروی می کنند که فقید داکترفیض احمد ترساااایم کرده بود وهمان راهی راروان اند که
موصااوف رفته بود؛ البته اکنون باعمق ووسااعت وگندیدگی بیشااتری .تمام نظرات ومواضااع وعملکرد
های" رهائی" طی حدود چهااردهه به دفعاات اینرا ثابت ساااااختاه اساااات که "رهائی" وداکترفیض احمد
هیچگاهی بفکرپیروزی" انقالب پرولتری" درافغانساااتان نبوده اند .پذیرش جمهوری اساااالمی،حرکت
کودتاگرانه باالحصااااار،شاااارکت"رهائی"درتدارک راه اندازی " کودتا -قیاام" تحات رهبری مجیاد فقید،
تشااااکیل " جبهه مبارزین مجاهد افغانسااااان" با تنظیمها ارتجاعی اسااااالمی" سااااه گانه" وتا شاااارکت
درکنفرانس "بن" درسااال  2001میالدی وسااهم گرفتن "رهائی" دردولت دساات نشااانده اسااتعمارتحت
رهبری کرزی مزدور .اینهااا همااه فکتهااای عینی انکااارناااپااذیری انااد کااه" رهااائی" درهیچ دوره ای
بفکرپیروزی"انقالب پرولتری" درکشورنبوده است.
 -موضوع ادعای پا گذاشتن برایدئولوژی وگوررهبران شهید:
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"ساااااا" بازهم دراین موضااااوع مغلطه می کند وحقایق را کتمان می نماید .درحالیکه خط ایدئولوژیک-
ساایاساای "سااازمان رهائی" طی چهاردهه اکونومیزم ورویزیونیساام"سااه جهانی" بوده و رهبری کنونی
"رهائی" هم برمبنای همین خط ایدئولوژیک -ساایاساای حرکت می کند ودردولت مزدورکرزی شاارکت
دارد .آنها نه تنها که روی ایدئولوژی رهبران"شااااهید" رهائی پا نگذاشااااته اند بلکه آنرامانند "مردمک
چشم" شان حفظ کرده اند!
 موضووع اینکه "سواا" مدعی اسوت که منحی "جمعی ازکمونیسوتها با تعهد به پیکارانقالبی به راهرهبران جان باخته ای جنبش انقالبی کشورادامه می دهد":
دربار ه ای ادعای "کمونیساات" بودن "ساااا" ضاارورت به بحث بیشااترنیساات؛ زیرا همه رویزیونیسااتها
خودرا" کمونیساات" می خوانند وکاذبانه وشاایادانه صااحبت از" انقالب" و"مبارزه انقالبی" می نمایند.
صارف نظرازگذشاته ای ساه ونیم دهه منجالب رویزیونیسام "رهائی" همین اکنون همه نظرات ،مواضاع
وعملکرد های "سااا" برمبنای اپورتونیسام و رویزیونیسام "ساازمان رهائی" اساتواراسات ،بعالوه اینکه
ازطریق کبیرتوخی ،میرویس محمودی وموسااوی این رویزیونیسااتهای خاین مصااروف فحاشاای وتوطئه
گری وجااسااااوساااای علیاه فعاالین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) می بااشااااد وباا دیگرگروه هاای وافراد
رویزیون یساات واپورتونیساات به"جهاد" ضاادانقالبی علیه جنبش انقالبی پرولتری کشااورادامه می دهند.
واینکه "ساااااا" مدعی ادامه راه رفیق اکرم یاری شااااده اساااات ،کذب محض بوده وذره ای ازحقیقت را
دربرنادارد بلکاه برخالف درجهات تخریاب خط وراه رفیق اکرم یااری باا دیگرهمپاالاه هاایش وباه کماک
اساااتخبارا ت امپریالیساااتی ودولتهای ارتجاعی کمربساااته اسااات .ما درمباحث گذشاااته درباره ای خط
ایدئولوژیک -سایاسای مجید ومبارزات نظری وعملی او به تکرارتوضایحات داده ایم .ولی آنچه که "سااا"
دراین میاان صااااادقااناه می گویاد "اداماه راه" داکترفیض احماد اساااات .همچناانکاه باارهاا گفتاه ایم خط
ایدئولوژیک -سایاسای نظرات ،مواضاع وعملکرده های "سااا" مبتنی بررویزیونیسام "ساه جهانی"اسات و
ما طی ساالها وخاصاتا ً درچند ماه اخیراساناد"ساازمان رهائی" وهمچنین اساناد"سااا" را موردنقد وبررسای
قرارداده ونشان داده ایم که "ساا"نه یک سازمان "انقالبی" که یک سازمان رویزیونیستی ونسخه المنثنی
"ساااازمان رهائی" اسااات به اضاااافه کمی رنگ ولعاب و"اظهارمخالفت " با رهبری کنونی "ساااازمان
رهائی".
آقایان گردانندگان"سااا"!من ودیگربخشاهای جنبش انقالبی پرولتری(مارکسایساتی -لنینیساتی-مائوئیساتی)
کشاور خطوط مختلف رویزیونیساتی واپورتونیساتی وتسالیم طلبانه منجمله "ساازمان رهائی" وباصاطالح
"ساازمان انقالبی" شامارانقد کرده واساناد خیانت شاما را به جنبش انقالبی پرولتری طی چهاردهه اخیربه
نشااارساااپرده ایم .این وظیفه ای انقالبی ماسااات تا از(م-ل -م) دفاع نمائیم .زیرا شاااما ودیگرهمپاله های
رویزیونیسات واپورتونیسات وتسالیم شاما منجمله "سااما( -ادامه دهندگان)" می خواهید چون تشاکلهای
ساالف تان باردیگربه شاایوه های دیگری جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) را ضااربه بزنید .این خواساات
امپریالیسام وارتجاع نه تنها درافغانساتان که درساراسارجهان اسات .زیراقدرتهای امپریالیساتی وارتجاعی
با تمام توطئه گریها  ،تخریبکاریها ،اتهام زنیها وجعلکاریها ازبیرون نتوانسااااته ونمی توانند جنبش های
انقالبی پرولتری رانه درافغانسااتان که درهیچ کشااوری ازجهان صاادمه بزنند ویا نابود کنند .بلکه یگانه
راه برای آنهاضاااربه زدن ویاتخریب ونابودی جنبش انقال بی پرولتری ازطریق عمال شاااان ،گروه های
رویزیونیساتی واپورتونیساتی مانند شاما دشامان نقاب دار(م-ل -م) می باشاد .اینراتاریخ جنبش کمونیساتی
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بین المللی طی بیش ازیک ونیم قرن بارباربه اثبات رسااااانده اساااات .که انواع واشااااکال رویزیونیساااام
واپورتونیسام درزمانه ها ومواقع مختلف با هم دساتی سارمایه داری جهانی وامپریالیسام وارتجاع ضاربات
خرد کنناده ای برجنبش هاای انقالبی پرولتری درکشااااورهاای مختلف جهاان وارد کرده اناد .قراریکاه قبالً
تاذکردادم شااااماا خااینااناه وظیفاه ضاااادانقالبی تاان راانجاام می دهیاد وماا افتخااراناه ازخط وجنبش انقالبی
پرولتری( م-ل-م) دفاع می نما ئیم .شااما این عمل ضاادانقالبی وضاادمردمی را با پشااتیبانی امپریالیساام
خاصااتا ساارویسااهای اسااتخباراتی امپریالیساام امریکا(کوانتیل پرو واف بی آی) واسااتخبارات سااوساایال
امپریاالیساااام چین انجاام می دهیاد  .ازآنجااییکاه ازطریق منطق واصااااولیات انقالبی نمی توانیاد ازخط
رویزیونیسااتی تان دفاع کنی د که برای شااما مقدوروممکن نیساات؛ ولی رفقای تان کبیرتوخی ،موسااوی
ومیرویس محمودی این عناصااراوباش ورذیل به سااطح کوچه بازاری علیه ما فحاشاای وتوطئه گری می
کنند ونام وهویت وآدرس ماراازطریق ساایت اساتخباراتی " افغانساتان  -آزاد" افشاا می کنند ،تا بزعم تان
اگربتوانید مارامجبوربه ساکوت نمائید ویا بقول تان "غرورمارابشاکنید"! تاازافشاای خیانتهای شاماعلیه
جنبش انقالبی پرولتری ومبارزات خلق افغانساتان ومعامالت شاما با امپریالیسام وارتجاع باصاطالح خود
داری نمائیم؛ این یک خواب وخیال اسااات .شاااما هرقدربرما فحاشااای کنید ،توطئه گری نمائید وعلیه ما
ج اسوسی کنید ،به همان اندازه ماهیت ارتجاعی وضدانقالبی خود را برمال می کنید .صرف نظرازاینکه
کاذبانه ادعای "انقالبی ومترقی بودن" می نمائید؛ زمانی حتی عامی ترین توده های خلق این فحاشاایهای
شااماراکه توسااط کبیرتوخی وموسااوی ومیرویس محمودی این عناصاارلوچک وهرزه وجاسااوس می
خوانند ،به ماهیت ایدئولوژیک -سایاسای وسااختارشاخصایت اصالی وساطح فرهنگی واخالقی شاما پی می
برند که شاما عناصارنقابدارازچه قماشای هساتیدودرچه ورطه ای ازپساتی ورذالت ساقوط کرده اید.شاما
رویزیونیساتهای ضادانقالب وعوامل اساتخبارات(کوانتیل پرو) واساتخبارات ساوسایال امپریالیسام چین که
کودنانه تصاورمی کنید که خواهی توانسات ازاین طریق ،یعنی تخریب جنبش انقالبی پرولتری و"بدنام"
کردن فعالین آن به هدف شوم تان دست یابید؛ولی برعکس هرچه بیشتربه افتضاح شما می انجامد.
زیراغیرازشاماعناصاررویزیونیسات واپورتونیسات وتسالیمی وهمپاله های شاما ،دیگرخوانندگان که این
اراجیف شما را می خوانند حتی اگرافراد سیاسی هم نباشند براساس معیارهای اخالقی وفرهنگی پذیرفته
شاده مردم افغانساتان ودیگرجوامع قضااوت خواهند کرد وشامارامشاتی لومپن واراذل واوباش که حتی به
خواهروماادروزن وفرزناد تاان هم احترامی قاایال نیسااااتیاد ،خواهناد یاافات .بادانیاد کاه فرجاامی کاه شااااماا
رویزیونیساتهای مزدورامپریالیساتهای غربی وساوسایال امپریالیسام چین پیش روی دارید ،پرتگاه بدنامی
ورساااوائی بیشاااترشاااماسااات .شاااما رویزیونیساااتهای ضااادانقالبی هرقدربه این فحاشااایها وتوطئه گریها
وجاسااوساایها ادامه بدهید به همان اندازه خودرابی اعتبارمی سااازید .ما درمبارزه ای ما درهمه عرصااه
ها ،مبارزه طبقاتی وملی درکشاوردرجهت پیروزی انقالب پرولتری،مبارزه ایدئولوژیک -سایاسای علیه
انواع رویزیونیساااام واشااااکاال اپورتونیساااام وتساااالیم طلبی ودفااع ازخط انقالبی (م-ل-م) درسااااطح
درکشااورودرسااطح جنبش بین المللی کمونیسااتی ودفاع ازمنافع خلقها وملل تحت سااتم واسااثماردرجهان،
رسااالت خودرا انجام می دهیم .ومبارزه علیه رویزیونیساام واپورتونیساام خاصااتا ً شااما رویزیونیسااتهای
ضادانقالبی وخاین ونوکرامپریالیسام ازفوریتهای مبارزه ای ما دراین عرصاه بشامارمی رود؛ زیرابدون
مبارزه علیه رویزیونیساام واپورتونیساام وافشااای چهره ای کریه ضاادانقالبی آن مبارزه علیه امپریالیساام
وارتجاع ممکن نیست.
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(بخش هفتم)
"سوازمان انقالبی افغانسوتان -سواا "-دربخش ( )15وصوفحه ( )4اراجیفنامه هایش تحت عنوان" دون
کیشووت های مائویسوت ".....،صوحبت ازاین دارد که " :منساوبین «مائویسام فراری» ده ها دشانام سایاسای
وغیرسایاسای به رفیق احمد نسابت داده ووی را با کلماتی چون« بی ساواد ،خودراضای ،بیهوده گو ،مالک
حرفهاای کاه ناه درقطی عطااراسااااات وناه درخریطاه حکیم جی صااااااحاب وکرشااااماه فروختن» و...
مورد"اهانت" قرارداده اند وتهدید کرده است که غرورپوک همۀ تان را می شکنیم".
"سااا" دراین ادعایش درفوق" دشانام های سایاسای وغیرسایاسای" را مشاخص نمی ساازد .حال خوانند گان
می توانند که ادعای بی بنیاد رهبران "سااا" رابا فحاشایهای که خود درهمین سالساله اراجیفنامه های شاان
وفحاشایهای که توساط رفقای شاان باند فحاش وجاساوس (میرویس محمودی ،کبیرتوخی وموساوی) علیه
ماامی گویناد ،مقاایسااااه نماایناد .این هم یاک نموناه ای دیگرازشاااایاادیهاا ومکاارگیهاای این رویزیونیسااااتهاا
واپورتونیساتهای تسالیم طلب دون صافت اسات .همینکه رهبران"سااا" می گویند که"غرورپوک همۀ تان
را می شاکنیم"خود هدف اصالی وساطح فرهنگی واخالق فئودال کمپرادوری آنهارابرمال می ساازد؛ زیرا
در جوامع نیمه فئودالی ونیمه مسااتعمره منجمله افغانسااتان(نیمه فئودالی ومسااتعمره) ،فئوداالن وخوانین
قادرتمناد زماانی کاه بناا بردالیلی نمی توانناد مسااااتقیماا ً برمنتقادین شااااان حملاه کنناد وازآنهاا انتقاام بگیرناد؛
عناصااارلومپن واوباش ولوچک را تطمیع می کنند که به آنها مطابق به فرهنگ واخالق شاااان فحاشااای
کرده ویا آنهارا مورد تمساخروتوهین قراردهند .واکنون رویزیونیساتهای "ساه جهانی" وهمپاله های شاان
که دربرابرانتقادات ما ازپاسخ منطقی عاجزمانده ان د به کمک استخبارات دولتهای امپریالیستی ودولتهای
ارتجاعی به هم ان شایوه ساه تن ازرفقای شاان عناصارشارفباخته وجاساوس وفحاش حرفه ای راگماشاته اند
تاازطریق وبساایت اساتخباراتی "افغانساتان -آزاد" علیه ما فحاشای وجا ساوسای کنند .ازجهت دیگر"سااا"
دروغ می گوید وما درهیچ یک ازنوشاته های ما در"نقد از"ساازمان رهائی" ویانقد " ساازمان انقالبی"
داکترفیض احمد ویا فرد دیگری را" دشاانام ساایاساای وغیرساایاساای" نه گفته ایم ونه هم به آنها "اهانت"
رواداشاته ایم .زیرا ناسازاگوئی وفحاشای وتوهین وتحقیرنشاانه ضاعف ودرماندگی ایدئولوژیک-سایاسای
وساااقوط اخالقی وبی شاااخصااایتی وفرومایگی افراد اسااات .برخالف این رهبران"سااااا" هساااتند که بعد
ازانتقادات اصااولی ما ازنظرات ومواضااع رویزیونیسااتی واپورتونیسااتی وتساالیم طلبی های "سااازمان
رهائی" و"ساااا" دهن به فحاشاای وبدزبانی بازکردند ودرسااطح اوباش شاارفباخته علیه من ودیگرفعالین
جنبش انقالبی پرولتری نا سزامی گویند ،توطئه گری می کنند ونام وهویت وآدرس مارابرای استخبارات
کشااورهای امپریالیسااتی وارتجاعی افشااامی نمایند.این رویزیونیسااتهاواپورتونیسااتهای دون صاافت مانند
دیگرقماشاهای بورژوازی به ساادگی دروغ می گویند وتوطئه می چینندودراینجا بدون مدرک وساند مارا
به گفتن" دشانام سایاسای وغیرسایاسای" متهم سااخته اند .اگربا این همه فحاشایها وتوطئه گریها وخیانتها
وجاسوسیهای که علیه ماانجام می دهند؛ ما این رویزیونیستهای تسلیم طلب توطئه گررا،فحاش ،جاسوس
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وخاین به جنبش انقالبی پرولتری ومبارزات خلق خطاب کرده ایم ،اوصاااف واقعی آنها ازجنبه ساایاساای
ایدئولوژیک ،فرهنگی ،اخالقی وحتی جوهرشخصیتی آنها رابیان کرده ایم.
"ساااا" درصاافحه ( ) 4اراجیفنامه اش دربرابرانتقادات من ودیگربخشااهای جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-
م ) ازاین نظروعمل انحرافی "سااااازمان رهائی " وداکترفیض احمد که توسااااعه واسااااتحکام تنظیمهای
ارتجاعی اساالمی" اتحاد ساه گانه"( جبهه ملی نجات ،محاذملی اساالمی وحرکت انقالب اساالمی) " را
آرزوکرده ومی گوید که ":اتحاد سااه گانه" با اتکای صااادقانه وبیهراس برموازین دموکراساای درزمینه
مناسابات با ساایرنیروهای سایاسای واقعا ً ضادروسای ،می تواند به نوبه خود گام های وسایعتروارزنده تری
درراه یک پارچگی مجاهدین وملت بردارد .وهمچنین "سااازمان رهائی" شاارکت شاااه سااابق را دراتحاد
مورد نظرش عامل مثبت وباارزشی دانسته وازآن استقبال کرده است".
اینکه"ساازمان رهائی"برمبنای خط ایدئولوژیک -سایاسای انحرافی اش یعنی اکونومیسام ورویزیونیسام"سه
جهانی" جمهوری اسااااالمی را منحیث اسااااتراتژی مرحله ای" انقالب" کشااااورپذیرفته وبا همین دیدگاه
بااتن ظیمهاای اسااااالمی"سااااه گااناه" جبهاه متحاد "،جبهاه مباارزین مجااهاد" راتشااااکیال داده وتالش نمود تا
ظاهرخان(شاه سابق) نیزدرآن "جبهه متحد" سهیم شود ،مسئله کامالً مشخص است که "سازمان رهائی"
برمبنای ماهیت خط ایدئولوژیک  -سااایاسااای وخصااالت طبقاتی ارتجاعی وضااادانقالبی اش این راه را
برگز یده اساات .وما ازیک سااازمان رویزیونیسااتی واپورتونیسااتی ،یعنی یک سااازمان بورژوازفئودالی
بیش ازاین انتظاری نمی توانیسااتیم ونمی توانیم داشااته باشاایم .بعبارت دیگراین همه فعالیتهای انحرافی
وضادپرولتری سایرحرکت طبیعی یک ساازمان رویزیونیساتی اسات .ولی ازآنجاییکه "ساازمان رهائی"
زیرماساک ساازمان "کمونیساتی" باصاطالح معتقد به"م-ل -ا" اعمال ضادانقالبی اشاراانجام می داد ومی
دهد؛ ازاینروجنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) چه درگذشاته وچه درحال وظیفه د اشاته ودارد که با پیشابرد
مبارزه ایدئولوژیک -سااایاسااای اصاااولی وقاطع وبا اتکاء به "م-ل -م" ماهیت رویزیونیساااتی "ساااازمان
رهائی" و"سااا" ودیگرگروه های رویزیونیساتی واپورتونیساتی وتسالیم طلب را افشاا کند تا روشانفکران
مترقی ومردمی وتوده های خلق توساط این گروه های رویزیونیساتی واپورتونیساتی اغوا نشاوند .درمورد
دیگر"سااازمان رهائی" ازگروه های ارتجاعی اسااالمی مورد نظرش انتظار" اتکای ص اادقانه وبیهراس
برموازین دموکراساااای" دارد.عجالتا ً صاااارف نظرازدیگرمسااااایل آیاهمینکه "رهائی"ازاین گروه های
ارتجاعی اساالمی ضادمردمی وضادانقالبی توقع رعایت موازین دموکراسای دارد؛ حرف بیهوده ایسات؛
زیراحاکمیت اسالم(که این گروه های اسالمی و"رهائی" برای پیروزی آن مبارزه می کردند ومی کنند)
باه لحااظ ایادئولوژیکی هیچ منااساااابتی باا دموکراساااای نادارد .اینرا هماه می دانناد کاه دموکراساااای مادرن
بورژوازی کاه مورد نظردکترفیض اسااااات درقرن( ، )18دراوایال ساااااالهاای(  )1700دراروپاا و
بطوراخص درانگلساتان به وجود آمد .دموکراسای جزء تئوریهای سایاسای بورژوازی اسات وبا تعریف
وفرمول صاوری وغیر واقعی که بورژوازی ازآن دارد ،یعنی آنرا"حاکمیت وقدرت خلق" معنا می کند
و سعی می نماید تاازاین طریق ماهیت وخصلت طبقاتی دموکراسی بورژوائی را پنهان کند .درحکومت
اساالمی با ماهیت طبقاتی مشاخص آن همه اموردولت براسااس قوانین واحکام شاریعت اساالم انجام می
شاود وموازین دموکراسای بورژوائی درآن هیچگونه دخالتی نمی تواند داشاته باشاد .اینها ترفندهای اسات
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که"سااازمان رهائی" روشاانفکران وتوده های خلق ناآگاه رابا آنهافریب می دهد وجمهوری اسااالمی را
بجاای" حکومت دموکراساااای نوین" ویابقول برخی ازآنهاا" مرحلاه ای ازآن جا می زند.اگرکمونیسااااتها
همین گونه موارد را انتقاد کرده اند که "رهائی " وداکترفیض احمد همین موضااوع را نه فهمیده اساات؛
کجای این عبارت "دشنام سیاسی وغیرسیاسی" است؟!.
دراینجا "سااا" مانند چند مورد دیگردردفاع ازخط رویزیونیساتی وتسالیم طلبانه "ساازمان رهائی" بازهم
با کمال پرروئی به لنین متوسال شاده وشایادانه ساعی داردتا نظرات ومواضاع وعملکردهای رویزیونیساتی
وضادانقالبی "ساازمان انقالبی" را درعرصاه های مختلف "عمل لنینی" وپیروی ازلنین" وانمود کند! و
ما با نقداصولی فرق بین "م-ل -م" انقالبی ورویزیونیسم وتسلیم طلبی رامعین ومشخص ساخته ایم؛ ولی
"سااا" ورفقایش باند فحاش وجاساوس وتوطئه گرمتشاکل ازکبیرتوخی ،موساوی ومیرویس محمودی مارا
موردفحاشای قرارمی دهند وطبق ادعای این رویزیونیساتهای مزدورامپریالیسام وساوسایال امپریالیسام چین
گویا می خواهند ازاین طریق " غرورمارا بشااکنند" تابزعم آنها دیگرجرئت نقد نقطه نظرات ومواضااع
رویزیونیساتی رهبری"رهائی"و"سااا"ودیگرهم سانخان رویزیونیسات واپورتونیسات آنهارانداشاته باشایم!
ناگفته نماندکه فحاشااای وناسااازاگوئی علیه منتقدین جزء اخالق وادبیات "ساااازمان رهائی افغانساااتان-
جمعیت انقالبی زنان افغانستان" و ساما(ادامه دهندگان) است.
دادنو رانی رهبرفقید" سااااازمان انقالبی" قبل از"انشااااعاب"از"سااااازمان رهائی" درشااااماره(")51پیام
زن"سااخن از"راوا" ی عزیزداشااته ومی گوید که " :سااتاره آتشااین "پیام زن" خنجرگون را تابانترمی
خواهیم" ،ولی بعد ازآنکه داد نورانی وشااماری دیگراز" سااازمان رهائی " باصااطالح انشااعاب نمودند؛
داد نورانی )هماان سااااتااره آتشااااین چنادوقات قبلش راسااااراب میخواناد( ودرمصاااااحباه ای باا کاامران
میرهزاردرسایت " کابل پرس" (درماه می  ) 2008صحبت :از"مشتمالی وچاپیگریهای مهمانان خارجی
توساااط "راوا" دارد که ازاین طریق به میلیونها یورودسااات یافته اسااات؛ داد نورانی ادعا می کند که":
عصاااامات اعضااااای "راوا" باه اثر"....گااوی" "راوا" بربااد رفتاه اساااات وهمچنین درمصاااااحباه اش
عبارت"راوای زیرران خلیلزاد"رابکاربرده اسااات.وقتی گروهی ازافرادطی ساااه -چهاردهه تحت چنین
فرهنگ واخالق وادبیاتی پرورش شده باشند؛چگونه می توان غیرازفحاشی های این چنینی علیه مخالفین
ساایاساای شااان ازآنها انتظارداشاات؟ درحالیکه اعضااای فامیل خود داد نورانی وپیروانش طی چند دهه
عضااااویات "راوا" را داشااااتاه اناد .ببینیاد کاه برادران وفرزنادان "بااغیرت" "راوا"چگوناه می خواهناد
ازطریق فحاشایهای لومپنانه گویا غرورمائوئیسات هارا"بشاکنانند"! علم روان شاناسای این مطلب رابارها
باث بات رسااانده اساات که عناصاارلومپن فحاش مانند اعضااای"ساااا" ورفقای شااان کبیرتوخی ،موسااوی
ومیرویس محمودی بیماران روانی ای اند که شاااخصااایت آنها درمراحل مختلف زندگی معروض چنان
"ضاربات وجروحات عمیقی" شاده اسات که درفحاشایهای آنها واضاحا ً به مالحظه میرساد .اینها ضاعف
وکسرشخصیت دارن د وبه شدت ازآن رنج می برند وعذاب می کشند؛ ازاینروآنهارا به دیگران حواله می
کنند تا به تصاورخام شاان لحظه ای خودرا"تساکین" بخشاند؛ درحالیکه برای شاان ممکن نیسات وتاختم
زندگی ننگین شاان ازاین مرض روانی ونقصاان شاخصایتی رنج می کشاند .بیماران روانی ایکه مشاکل و
جراحت شاخصایتی دارند ،هرقدرازطریق فحاشای وتهمت زنی بطرف مقابل ادامه بدهند ،بهبودی حاصال
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نمی کنند .این رویزیونیساتهای مزدوراول اینکه ازپاساخ منطقی دربرابرانتقادات اصاولی (ما) عاجزمانده
اند ودوم اینها به لحاظ اخالقی وفرهنگی اشاااخاص لومپن واوباشااای هساااتند؛ چنانکه تذکررفت ازهمان
قماش اوباشاهای که صادمات روانی وشاخصایتی دیده اند ونوعیت صادمات روانی وشاخصایتی آنهارا می
توان درمحتوی فحاشاایها وتهمت زنیهای آنهابصااورت وصاافی مشاااهده کرد .ورنه درطول تاریخ جنبش
کمونیستی بین المللی  ،کمونیستهامورد حمالت انواع مختلف رویزیونیستها واپورتونیستها ودیگرطیفهای
بورژوازی قرارگرفته اند وحتی وقیح ترین آنها و هرکدام به تناسااااب ظرفیتهای شااااخصاااایتی وسااااطح
فرهنگی شاان به کمونیساتها فحش سایاسای داده وناسازا گفته اند.ولی آنهائیکه که مانند(کبیرتوخی ،موساوی
ومیرویس محمودی وساایر اعضاای»سااا» و« سااما -ادامه دهندگان») دچارنوع بیماری شاخصایتی نبوده
اند ،هیچگاهی به چنین فحاشیها وتهمت زنیهائی متوسل نشده اند.
حال برگردیم به این ادعای"سااا" که داکترفیض و"ساازمان رهائی" آرزوی "اساتحکام واتکای صاادقانه
برموازین دموکراسای" ازتنظیمهای ارتجاعی اساالمی وظاهرخان را داشاته وبا تنظیمهای اساالمی قرون
وسااطائ ی "اتحاد سااه گانه" دریک جبهه اتحاد کرده اساات ،مطابق به گفته وعمل لنین بوده اساات! درک
اینهاراازلنین ببینید ! حال می بینیم که لنین دراین موردچه دیدگاه ونظری داشااته اساات ....":سااوساایال
دموکراتها تا آنجاییکه بورژوازی انقالبی بوده ویاصاااارفا ً درموضااااع مخالف عمل مبارزاتی با تزاریزم
قرارمی گیردمیباایسااااتی ازآن دفااع نماایاد .لیبرالیزم باه هرنوعی کاه بااشاااادتنهاا تاا آن درجاه ایکاه عمالً باا
حکومت اسااتبدادی مخالفت می ورزد ،ساازاواردفاع ازسااوی سااوساایال دموکراتهاساات ونیزپرولتاریا
هیچگااهی فراموش نخواهاد کردکاه دموکراتهاای بورژواهیچگااهی قاابال اتکااء نخواهناد بود" .حاال توجاه
کنید که کدام مشاااابهت ویا همساااوئی بین ساااخنان لنین وعملکرد حزب ساااوسااایال دموکرات کارگری
درجریان انقالب درساال  1905میالدی درروسایه تزاری ونظرات وعملکردهای داکترفیض و"ساازمان
ورژیم مزدورخلقی پرچمی ها وجود دارد؛ که هیچ!
رهائی"درشارایط جنگ ضادساوسایال امپریالیساتی ِ
آنهم کااه باادون شاااااک این دفاااع مؤقاات ومشااااروط بوده ولنین روی"عاادم اعتمااادبااه دموکراتهااای
بورژا"نیزتااکیادکرده اساااات .درحاالیکاه رابطاه بین "سااااازماان رهاائی" وتنظیمهاای ارتجااعی اسااااالمی
"اتحاادسااااه گانه" درماهیات یک اتحااد اسااااتراتژیک بود؛ زیرا هم " اتحااد سااااه گانه" وهم "سااااازمان
رهائی" برای پیروزی"انقالب اسااالمی"وتاساایس "جمهوری اسااالمی" ،یعنی درجهت تحقق خواسااتهای
طبقات فئودال وکمپرادورومنافع امپریالیسااتهای امریکائی واروپائی ودولت ارتجاعی وضاادانقالبی چین
"جهاد" می کردند (ومی کنند) .ورهبری"ساااا" کودنانه سااازمان رویزیونیسااتی وتساالیم طلب "رهائی"
رابجای حزب سااوساایال دموکرات کارگری روساایه قرارمی دهد" .ساااا" با این دفاع ازخط داکترفیض
و"ساااازمان رهائی" تحت رهبری اش هرچه بیشاااترماهیت رویزیونیساااتی خودش را برمال می ساااازد.
"سااا" با شایادی ساعی می کند تا کلمات وجمالت راعلیه منتقدینش بشاکل کنایه واساتهزابیان کندتاافرادبی
اطالع ونافهم باورکنندکه گویا"سااا" ازروی "آگاهی" و"حق بجانبی"این حرفهارابیان می کند .وناشایانه
این سااوأل رامطرح می نماید که ":آیا «مائویساات ها» می توانند تفاوت ماهوی بین این دوسااخن(سااخن
داکترفیض احمد وسااخن لنین کبیر -توضاایح ازمن اساات ) -راثابت سااازند؟".مالحظه می شااودکه بااین
مقایسه رویزیونیستهای تسلیم طلب"ساا"به وضعیت مضحکی دچارشده اند.
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رهبری"سااا" بازهم بدون هیچ گونه شارمی وبا دیده درائی به نقل وقول ازمائوتساه دون متوسال شاده تا
توساط آن بزعمش با سایلی مائوتساه دون روی "مائویسات ها" را به پنداند؟! "سااا" دراینجا بابولهوسایهای
کودنانه "ساازمان رهائی" رویزیونیسات "ساه جهانی" را بجای حزب کمونیسات چین تحت رهبری رفیق
مائوتساه دون قرارداده وداکترفیض رابجای مائوتساه دون می نشااند! دیده درائی وبی شارمی تا این حد!!
آقااایااان!دروغهااای شااااااخاادارتااان رابالوقفااه تکرارکنیااد؛گفتااه ای معروفی اسااااات کااه"اگردروغی
صادبارتکرارشاود به راسات بدل می شاود"! شاما رویزیونیساتهای ضادانقالبی هرقدرازلنین ومائوتساه دون
برای استتاررویزیونیسم واپورتونیسم تان نقل وقول بیاورید وهرقدربه"مائوئیسم" و" مائویست ها" طعن
ولعن بیشااتری بگوئید وفحاشاای بنمائید فقط هم قماشااهای تانرامساارورساااخته وامپریالیسااتها ومرتجعین
رنگاارناگ پااداش بیشااااتری برای شاااامااخواهناد داد .سااااوساااایاال امپریاالیسااااتهاای "شااااوروی"این
رویزیونیساتهای"مدرن" طی ساه ونیم دهه با دروغ پراکنی وطعن ولعن وفحاشای به رفیق مائوتساه دون
واندیشاااه انقالبی وی برخلقهای اتحاد "شاااوروی" دیکتاتوری اعمال کرده وحکومت کردند؛روزوشاااب
ازطریق رادیوو تلویزیون ونشارکتب ومجالت وروزنامه های مملوازداساتانها وافساانه های کذب وجعلی
وتوطئه گرانه برضاد کمونیسام انقالبی وحزب کمونیسات ودولت انقالبی چین ورفیق مائوتساه دون با بی
شاارمی تمام یاوه گوئی کردند؛ ولی نتوانسااتند اندیشااه های رهائیبخش پرولتری را"بدنام" ویا نابود کنند
وبرعکس هرچه گساترده ترچهره ای رویزیونیساتی وضادانقالبی خودرادرساطح جهان افشاا کردند وداغ
نانااگ خایاااناات بااه اناقاالب پارولاتاری وپارولاتاااریاااوخالاقاهااای جاهااان راکامااائای کارده وسااااراناجااام
درلجنزاررویزیونیسام"مدرن"وساوسایال امپریالیسام شاان مدفون شادند .انورخوجه این دگما رویزیونیسات
بی شرم وحزب "کمونیست" آلبانی یک ونیم دهه علیه خط انقالبی وشخص مائوتسه دون دروغ پراکنی،
یاوه سارائی وجعلکاری کردند وباآلخره محکومیت تمام کمونیساتها وپرولتاریائی انقالبی جهان رانصایب
شاادند .همچنین سااه ونیم دهه اساات که رویزیونیسااتهای حاکم بردولت سااوساایال امپریالیسااتی چین یه قلع
وقمع کمونیسااتهای رهروان راه مائوتسااه دون پرداخته وهزاران دروغ وتهمت رابرمائوتسااه دون زده
اند،کمونیسااااتهای انقالبی نزدیک به رفیق مائوتسااااه دون رابنام"گروه چهارنفره" دسااااتگیرو"محاکمه"
وزندانی کردند ،رهبران رویزیونیسات ومرتد چین حتی به رفیق چیان چین همساررفیق مائوتساه دون به
ساطح لومپنها واوباشاها فحاشای کردند وتا جایی که توانساتند"مائوئیسام" را تخریب کردند؛ ولی نتوانساتند
حیثیت جهانی وشاخصایت انقالبی مائوتساه دون راصادمه بزنند واندیشاه ای انقالبی اورا نابود ساازند .به
همین صااورت هرقدررویزیونیسااتها واپورتونیسااتها وتساالیم طلبان مانند "سااازمان انقالبی" ،ساااما(ادامه
دهنادگاان) وموسااااوی" ،موم" وکبیرتوخی این خاادیسااااات هاای بادناام واین جواساااایس خود فروختاه
ونوکرامپریاالیساااام وگمااشااااتگاان(کوانتیال پرو) وهمپاالاه هاای آنهاا برجنبش انقالبی پرولتری وفعاالین آن
خاینانه حمله کنند ،فحاشاای وجا سااوساای نمایند؛ نتیجه ای جزافتضاااح ورسااوائی وداغ ننگ خیانت به
جنبش انقالبی پرولتری راندارند.
"سااااا" درصااافحه( ) 6این بخش ازاراجیفنامه اش می نویساااد ":وامادرمورد اینکه«صااابغت هللا مجددی
سااردرکدام آخوردارد" وچرا رفیق احمد ،با وجود این که می داند ساارمجددی درکدام آخوربسااته اساات،
درمبارزۀ ضادروسای اساتحکام اورادر«اتحادساه گانه» می خواند ،سالی دیگری ازمائوتساه دون اسات که
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بایدبررخ« مائوئیساات ها» حواله شااود «:درتجزیه وتحلیل کلی روش طبقه مالکان ارضاای وبورژوازی
چین دردوران تکانهای شاادید باید به جنبۀ دیگرمساائله نیزاشاااره نمود وآن اینکه حتی دراردوی مالکان
ارضاای وکمپرادورها هم وحدت کامل موجودنیساات .زیراچین کشااوری نیمه مسااتعمره اساات که چندین
دولت امپریالیسااتی برای تساالط برآن باهم رقابت می کنند وقتی که لبه تیزمبارزه متوجه امپریالیزم ژاپن
می شاااود ساااگهای زنجیری امریکا وحتی بریتانیا که به ساااازصااااحبان خود می رقصاااند ،می توانند
درمبارزۀ پنهانی ویا حتی آشااکارعلیه امپریالیساات ها وسااگ های زنجیری آنها درگیرشااوند....آیا این
قدری عجیب نیسااات؟ خیر ،به هیچوجه عجیب نیسااات .این فقط جدال بسااایارجالبی میان سا اگان بزرگ
وساگان کوچک ،میان ساگان سایروساگان گرسانه اسات؛ این شاکافی اسات نه کوچک ونه بزرگ؛ تضاادی
است که چون زخم هم درد دارد وهم خارش .اما تمام این جدالها ،شکافها وتضادها به سود خلق انقالبی ا
ساات .ما باید تمام این جدالها ،شااکاف ها وتضااادهای درون دشاامن را غنیمت شاامریم وازآنها علیه علیه
دشامن عمدۀ روزاساتفاده نمائیم»( درباره تاکتیک های مبارزه علیه امپریالیزم ژاپن) «".مائوئیسات ها»!
سمال سمال ،نشود که ازقهرزیاد ،مائوتسه دون را هم رویزیونیست وآدم سرآشفته بخوانید!!".
"سااااازمان انقالبی" با این نقل قول ازمائوتسااااه دون بازهم با لجاجت می خواهد تشااااکیل جبهه متحد"
سااازمان رهائی" رابا تنظیمهای ارتجاعی اسااالمی " اتحاد سااه گانه" باصااطالح توجیه کند .درحالیکه
هیچگونه ارتباطی بین تشاکیل جبهه متحد داکترفیض با تنظیم های اساالمی "اتحاد ساه گانه" با گفته فوق
مائوتسااه دون موجودنیساات .مائوتسااه دون تنازعات وتض اادهای درون دشاامنان مختلف خلق چین را به
سااود خلق انقالبی چین میدانساات ومی گفت که باید ازآنها علیه دشاامن عمده ای خلق چین بهره برداری
شاود .ولی داکترفیض دراتحاد با تنظیم های ارتجاعی اساالمی می خواسات ازکدام تضااد بین آنها به نفع
مبارزه مردم افغانساتان بهره برداری کن د؟" .سااا" بارهم با شاعبده بازی وشاارلتان مآبی خاص خودش به
"مائویساات ها" کنایه می گوید که مائوتسااه دون را هم" رویزیونیساات" و"آدم ساارآشاافته" بخوانید!!نه
خیرآقایان! این شاما هساتید که ازمنجالب اپورتونیسام ورویزیونیزم "ساه جهانی" تان چهاردهه اسات که
به لژن کشایدن مارکساسایم -لنینیسام -انندیشاه مائوتساه دون را انجام می دهید واکنون باشایوه ای دیگری
وبه کمک ساااوسااایال امپریالیساااتهای چینی وامپریالیساااتهای امریکائی واروپائی ودولت مزدورآنها می
خواهید آنرادفن کنید .ولی مابا ادامه مبارزه ای انقالبی وافشاای ترفندها وخیانتهای رویزیونیساتهای مرتد
چین تحت رهبری تینگ سیائو پینگ و شما پیروان آنها درجهت حراست ازاندیشه های انقالبی پرولتری
ودفاع ازحیثیت انقالبی رهبران بزرگ پرولتاریای جهان ساارسااختانه مبارزه می کنیم .همینکه "رهائی"
تئوری ارتجاعی وضاادانقالبی"سااه جهان" رابه مائوتسااه دون نساابت می دهد ،خود خصااومت آنرا به
مائوتساه دون واندیشاه ای انقالبی وی ثابت می ساازد .وهم چنین این شاما چوچه های تینگ سایائو پینگ
هساتید که با نسابت دادن تئوری ضادانقالبی "ساه جهان" به مائوتساه دون به اواتهام" رویزیونیسات" وارد
کرده اید؛و نیز"رهائی" مائوتساااه دون را به پیروی ازرهبران رویزیونیسااات ومرتد چین ،متهم به کیش
شااخصاایت وتخطی ازرهبری جمعی وساانترالیزم دموکراتیک نموده واورا "خودرأی ومافوق حزب می
خواند" ومانند تمام رویزیونیسااااتهای جهان ،انقالب فرهنگی را"هرج ومرج" خوانده وبا تکراراراجیف
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باند مرتد تینگ سااایائوپینگ چهارتن ازکمونیساااتهای نزدیک به مائورا" مقام پرسا ات" و" گروه چهاره
نفره" می خوانید .به بینید که چقدرسیاهکاری می کنید .به راستی که"مرتجعین بی شرم اند".
"سااا" درصافحه( )6چنین می نویساد ":اینها( منظورمنتقدین شاان"م-ل-م" ها هساتند -توضایح ازمن اسات-
) باوردارند که نه درگذشته ونه اکنون نه تنها نمی توان امیدواربود که ازبطن ایدئولوژی فئودالی سیاست
مترقی وضادامپریالیساتی ظهورکند ،بلکه قبول کردن این اصال اپورتونیزم ورویزیونیزم اسات ....ایشاان
که ساواد کافی ندارند نمی فهمند که لنین باورداشات که ازبطن ایدئولوژی فئودالی سایاسات مترقی وضاد
امپریالیساتی ظهورمی کند وهمین بود که ....درمورد این اشاراف زادۀ دربارگفت که" گرچه شااه امان هللا
خان یک اشاراف زاده اسات ،اما تازمانی که به امپریالیسام ضاربه می زند ،انقالبی اسات ووزیرخارجه
افغانسااااتان رابا این جمالت اسااااتقبال کرد ".من بساااایارخرسااااندم که درپایتخت ساااارخ دولت کارگران
ودهقانان ،نماینده ملت دوسات افغانساتان را که تحت ساتم قرارداشاته علیه ظلم امپریالیزم می جنگد ،می
بیند"( براساس گزارش روزنامۀ پراودا  7اکتبر.)1919
"سااااااا" باه لنین اتهاام میزناد کاه او" بااورداشااااات کاه ازبطن ایادئولوژی فئودالی ساااایااسااااات مترقی
وضااادامپرساااالیساااتی ظهورمی کند" .نه خیرآقایان! این باوررویزیونیساااتهای چینی دررأس آنها تینگ
ساایائوپینگ بود که تئوری ارتجاعی وضاادانقالب" سااه جهان" را فرموله کرد .وگفت که اکنون طی چند
دهه خصالت " جهان دوم" ،یعنی امپریالیساتهای اروپائی وجاپان وکانادا وآساترالیا تغییرکرده ،این جهان
دیگر شامل کشورهای امپریالیستی نبوده بلکه پشتیبان ممالک" جهان سوم" اند وحتی خود این کشورها"
ضاادامپریالیسااتی" شااده اند .بنابراین "خصاالت جدید" شااان می توان با ایشااان برضااد هژمونی طلبی
دوابرقدرت متحد گردید .همچنین رویزیونیساااتهای "ساااه جهانی" کشاااورهای ساااه قاره آسااایا ،افریقا
وامریکای التین " ،جهان سااااوم" رابدون درنظرگرفتن وتفکیک طبقاتی دراین کشااااورها( طبقات خلق
وطبقاات حااکم ضاااادخلق) ،آنهاا را" نیروی عماده انقالب" می دانناد .وبرمبناای همین تئوری ارتجااعی
وضااااادانقالبی"ساااااه جهاان کاه " داکترفیض و"ساااااازماان رهاائی" معتقاد بود کاه ازبطن ایادئولوژی
فئودالی"ساایاساات مترقی وضاادامپریالیسااتی" ظهورمی کند وبا تنظیم های ارتجاعی اسااالمی اتحاد کرد
وجمهوری اسااااالمی را منحیاث مرحلاه ای ازانقالب دموکراتیاک نوین پاذیرفات وبرای آن مباارزه کرد.
واکنون"سااا" به دفاع ازهمین نظرموضاع" ساازمان رهائی" برخاساته وساتایش کشاورشاوراها ازحرکت
اسااتقالل طلبانه امان هللا خان درسااال ( )1919را با اتحاد داکترفیض احمد با تنظیمهای اسااالمی "اتحاد
ساه گانه" ومبارزه برای پیروزی "جمهوری اساالمی" به مقایساه گرفته وبا کمال بی شارمی ودنائت آنرا
مطابق به نظرلنین جا می زند .اینکه فکرترقیخواهی امان هللا خان برکدام بسااتراجتماعی ساایاساای شااکل
گرفات وکادام عوامال داخلی وخاارجی درحرکات اسااااتقالل طلبااناۀ وی تااثیرگزاربودنادوهمچنین نقش مهم
وتعیین کننااده توده هااای خلق کشااااوردرجنبش اسااااتقالل طلبااانااه وآزادی خواهااانااه درجنااگ سااااوم
افغانهاباامپریالیساااام انگلسااااتان ونقش روشاااانفکران مترقی درترویج وتبلیغ افکارمترقی وآزادیخواهانه
وشااکل گیری جنبش آزادیبخش ملی درکشااورونیزمساائله اقتضااای منافع طبقاتی بخشااهای ازطبقه حاکم
خاصاااتا ً دربارسااالطنت درآن شااارایط دراین حرکت اساااتتقالل طلبانه؛ ویا اینکه ازدرون دربارسااالطنت
فئودالی امیرحبیاب هللا خاان ،اماان هللا خاان باا افکااربورژوالیبرالی برآماد ودررأ س انقالب ملی مردم
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افغانسااتان قرارگرفت ،صارف نظرمی نمایم .ولی با آنکه امان هللا خان منحیث پادشاااه دررأس یک نظام
فئودالی ومساتعمره قرارگرفته بود؛ بلکه عوامل مختلف فوق به اواین موقعیت را مهیا سااخت تا اساتقالل
کشاااوررا اعالم وبرای رهبری مبارزات اساااتقالل طلبانه وآزادی خواهانه خلقهای افغانساااتان وکساااب
اساتقالل سایاسای کشاورازسالطه اساتعماری امپریالیسام انگلساتان اقدام نمود .وآن حرکت وی مترقی بود
وطرد سااالطه اساااتعماری امپریالیسااام انگلیس وحصاااول اساااتقالل وآزادی کشاااورراهدف قرارداده بود
ودرجایش ضاربتی بود به امپریالیسام جهانی؛ لهذا مورد تائید کشاورشاوراها وتمام نیروهای مترقی جهان
قرارگرفت .وعالوتا ً با دفع سالطه اساتعماری امپریالیسام انگلساتان وحصاول اساتقالل سایاسای کشاورتا حدی
زمینه آزادیهای ساایاساای برای روشاانفکران مترقی وتوده های مردم مهیا شااد وبا رونما شاادن تغییرات
دررأس درباارساااالطنات زمیناه انجاام رفورمهاای روبناانی بورژوائی درکشااااورآمااده گردیاد .ولی مورد
اسااتثناء امان هللا خان راکه ازدرون دربارساالطنت فئودالی ،اسااتقالل طلب وترقیخواه برآمد را نمی شااود
منحیاث قااعاده پاذیرفات وماانناد "رهاائی" و"ساااااا" کاه گروه هاای ارتجااعی اسااااالمی معلوم الحاال را"
ضاادامپریالیساات ودارای ساایاساات مترقی" می خوانند .درحالیکه گروه های ارتجاعی اسااالمی با کمک
وحمایت همه جانبه امپریالیسااام امریکا وامپریالیساااتهای های اروپائی ومتحدین آنها ودولتهای ارتجاعی
منطقه برجنگ آزادی خواهانه مردم افغانساتان که بگونه خود جوش آغازشاده بود ،خودرا تحمیل کردند.
واگردرساه جنگ مشاهورافغانها با انگلیساهاازدهه چهل قرن هژدهم تااخیردهه دوم قرن بیساتم روحانیون
ومالهاای میهن دوسااااتی دررهبری مباارزات آزادیخواهااناه توده هاای مردم قرارداشااااتناد ،بحاث دیگری
اسااات .وشاااما نمی توانید گروه های ارتجاعی اساااالمی نوکرامپریالیساااتها ودولتهای ارتجاعی رابا آنها
مقایسااه کنید ویا آنهارا به جای توده های خلق افغانسااتان قراردهید که صااادقانه برای اسااتقالل وآزادی
کشورشان ازاشغال نظامی وتسلط استعماری سوسیال امپریالیسم "شوروی" وحاکمیت رژیم مزدورخلقی
پرچمیهای جنایتکاروقاتل ومیهن فروش وشکستن زنجیربردگی می جنگیدند ،قراردهید.
دراینجا تنها حمایت وتا ئید داکترفیض ازمبارزه " اتحاد ساه گانه" علیه ساوسایال امپریالیسام "شاوروی"
ورژیم مزدورخلقی پرچمی ها مطرح نبوده اساات بلکه مساائله اصاالی ادعای سااازمان"م-ل -ا" رهائی"
وتشااااکیال جبهاه متحاد باا این گروه هاای ارتجااعی اسااااالمی قرون وسااااطاائی باا اهاداف ومرامنااماه هاای
مشااااخص آنها ،یعنی پیروزی "انقالب اسااااالمی" وتأساااایس "جمهوری اسااااالمی" ،یعنی نظام فئودال
کمپرادوری وابساته امپریالیساتهای غربی بود .بفرض محال اگر"رهائی"یک ساازمان انقالبی کمونیساتی
می بود وبا گروه های مذهبی ویا"غیرمذهبی" ایکه واقعا ً برای اساااتقالل کشاااوروآزادی توده های خلق
درآن برهه مبارزه می کردند؛ دریک جبهه علیه دشاااامن مشااااترک مبارزه می کرد ،بحث دیگری بود.
ولی "ساا" دراین بحث هاازبیان مسئله تشکیل"جبهه مبارزین مجاهد"با"اتحاد سه گانه" وقبول جمهوری
اساااالمی طفره رفته وصاااحبت از"حمایت مبارزه"آنها دارد .به هرصاااورت موضاااوع جبهه سااااختن
"رهائی" با تنظیمهای ارتجاعی اساااالمی روشااان بود؛ زیرا"ساااازمان رهائی" منحیث یک ساااازمان
رویزیونیساتی ،بورژوازی نیزبرای پیروزی "انقالب اساالمی"و تشاکیل"جمهوری اساالمی"مبارزه می
کرد؛ وباه لحااظ طبقااتی نماایناده مناافع طبقاات فئودال وکمپرادورووابسااااتاه باه دولات ارتجااعی چین
وامپریالیساااتهای غربی وامریکائی بود وهسااات .ولی "سااااا" با حرافی وکنایه گوئی وآوردن نقل وقول
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پشااات نقل وقول ازلنین ومائوتساااه دون اصااال مطلب را مساااکوت گذاشاااته وساااعی می کند تا با ترفند
ونیرنگباازی حقاایق را تحریف کرده وطوری وانمود سااااازد کاه گویاا"رهاائی " منحیاث یاک سااااازماان"
پرولتری" درآن شااارایط بنا برگفته لنین ومائوتساااه دون با نیروهای بورژوازی ومتزلزل ومتحدین نیمه
راه که علیه دشامن مشاترک مبارزه می کردند ،متحد شاده بود وبعبارت دیگر"رهائی" هم باصاطالح حق
داشاااات که با "اتحاد سااااه گانه" جبهه متحد تشااااکیل دهد .ازهمینجاساااات که با انواع طعن ولعن وکنایه
وفحااشاااای باه "م-ل -م" هاا کااذبااناه ادعاا می کناد کاه می خواهناد "هرطورکاه شااااده" داکترفیض احماد را
اپورتونیسااات ورویزیونیسااات وآدم گیچ وآشااافته ساااراثبات کنند .نه خیرآقایان! شاااما تا خرخره درلژن
انحرافات اپورتونیساتی ورویزیونیساتی و تسالیم طلبی غرق هساتید .تنها همین"مترقی وضادامپریالیسات"
خواندن گروه های ارتجاعی اساااالمی"اتحادساااه گانه" ویا ظاهرخان(شااااه ساااابق) دلیل اپورتونیسااات
ورویزیونیسات بودن داکترفیض احمدنبوده اسات .بلکه ساازمان رهائی افغانساتان دراسااس یک ساازمان
اپورتونیسااتی ورویزیونیسااتی"سااه جهانی" بوده واساات .اینساات کنه مطلب که شااما خودرا به کرگوشاای
انداخته وبه "کوچه حساان چپ می زنید" .وچهاردهه اساات که سااعی می کنید با توساال به ناساازاگوئی
وفحاشاای وتوطئه گری وجا سااوساای برمنتقدین تان خودرا"سااازمان" انقالبی" و"کمونیسااتی" جا بزنید!
لیکن این "خواب است وخیال است ومحال است وجنون".
"ساااااا" درمورد دیگربرای "توجیاه" عملکرد "رهاائی" وداکترفیض درمورد تشااااکیال "جبهاه مباارزین
مجاهد"باگروه های ا سالمی "اتحاد سه گانه" به این گفته لنین استناد می کند که درباره نیروهای که تحت
رهبری"عمرمختار"درلیبی علیه اشغالگران ایتالیائی می جنگیدند نوشت که ":اعراب دالورانه ایستادگی
کردناد" .بادون شااااک جنبش اسااااتقالل طلبااناه ومباارزه خلق هاای لیبی علیاه اشااااغاالگران ایتاالیاائی کاه
درسااال( ) 1911آغازشاادزیررهبری یک عالم دینی بنام "عمرمختار"که شااخص وطن پرساات وآزادی
خواهی بود ودراین راه جان باخت (،درساال 1931توساط اساتعمارگران فاشایسات ایتالیا بدارآویخته شاد)
که درجهت ضاربت زدن به امپریالیسام وطرد تسالط اساتعماری مبارزه می کرد ،قابل حمایت ودفاع بوده
است.
"ساازمان انقالبی" درصافحه( ) 8می نویساد «:مائویسات های» روانی! وقتی ازنقش مترقی وملی اساالم
صااحبت می شااود ،هدف شااوریدن علیه مالکیت خصااوصاای نیساات ،بلکه شاارکت جنبش های اسااالمی
درمبارزه علیه امپریالیسم واستعمارگران است.»....
رویزیونیسااااهای تساااالیم طلب " سااااازمان انقال بی " با ابرازاین نظریکباردیگرماهیت رویزیونیسااااتی
واپورتونیسااااتی خود وسااااازمان ساااالف شااااانرا برمال می کنند .آقایان! این شااااما هسااااتید که به لحاظ
ایدئولوژیک -سایاسای تا گوشاها درلژنزاررویزیونیسام"ساه جهانی" وتسالیم طلبی فرورفته اید وبه لحاظ
ِ
روانی با خیاالت واهی تان پروازمی کنید .ولی به لحاظ ایدئولوژیک -سااایاسااای نظرات ومواضاااع (ما)
درباره ای طبقات مختلف اجتماعی جامعه( طبقات خلق خاصتا ً طبقه کارگرومیزان نقش مترقی وانقالبی
آنها درکارزارمبارزه طبقاتی وملی وطبقات ضادخلق ونقش ارتجاعی وضادانقالبی آنها) ،مشاخص اسات.
ولی شااااماا سااااعی می کنیاد با ترفتاد و تردسااااتی گویا"حقاانیات" نظروعمال داکترفیض درباره گروه های
ارتجاعی اساالمی واتحاد با آنها وتشاکیل "جبهه متحد" و" جمهوری اساالمی" را توجیه نمائید .و(ما)را"
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باه تیرمالمات می بنادیاد" کاه گویاا درمورد شاااارکات "گروه هاا ویاا جنبشااااهاای" اسااااالمی درجنگهاای
ضاااداساااتعماری وضااادامپریالیساااتی نظرا ت لنین رادرنظرنمی گیریم .آقایان! ما بخوبی آگاهیم که لنین
ازجنبشااهای رهائیبخش ملی درکشااورهای مسااتعمره ونیمه مسااتعمره ونیمه فئودال منجمله کشااورهای
اساالمی حمایت نموده ومبارزات عادالنه آنها راعلیه اساتعماروامپریالیسام می ساتود وحمایت می کرد؛
ولی نظرش درمورد جنبشاهای اساالمی ازجمله" پان اساالمیزم" وماهیت ایدئولوژیک-سایاسای وخصالت
طبقاتی این تشاکل مشاخص بود که درفصال گذشاته به آن پرداختم .همچنین بقول شاما اگرانگلس از" قیام
مسالمان هائی بنام افغان صاحبت می کند که برای رهائی ازیوغ بیگانه ها به شامول ایرانی ها و"فرنگی
ها" مبارزه می کردند) ،امرکامالً واضاااحی اسااات .ولی این بدان مفهوم نبوده ونیسااات که انگلس مانند
داکترفیض احمد وشاما صاحبت از"نقش مترقی وملی اساالم" داشاته اسات .داکترفیض احمد چون شاما به
پدیده ها وقضاایا ازدید رویزیونیساتی می دید وازهمین دیدگاه به تنظیمهای ارتجاعی اساالمی درافغانساتان
نظرد اشات وبرهمین مبنا با آنها جبهه متحد تشاکیل داد وبرای پیروزی "جمهوری اساالمی" مبارزه کرد.
"رهائی" دراین مورد می گوید ":سااااازمان رهائی افغانسااااتان طرفدارایجاد جمهوری اسااااالمی مبتنی
برعدالت اجتماعی می باشاد" .شاما که با کمال پرروئی داکترفیض رابا لنین مقایساه می کنید! ومارامی
گوئید که گویا خصالت جنبشاهای آزادیبخش ملی علیه اساتعمار وامپریالیسام وشارکت پیروان ادیان مختلف
منجمله اسااالم دراین مبارزه را درک نکرده ایم ویا فرق بین حمایت ساایاساای ازمبارزه ضااداسااتعماری
وضاادامپریالیسااتی گروه های مذهبی و"غیرمذهبی" ایکه دراین مبارزه شاارکت دارند تاخصاالت طبقاتی
ارتجااعی آنهاارا نمی دانیم ودرافغاانسااااتاان فقط داکترفیض بود که به چنین "کشاااافی" دساااات یافتاه بود؟
درحالیکه برخالف عدم درک درساات ازمسااایل ونا توانی شااما ازتحلیل وتجزیه قضااایا وساارانجام فقدان
اسااتدالل علمی ومنطقی که همه ناشاای ازمنجالب رویزیونیسااتی وعقبماندگی ذهنی اساات ،شاامارا به این
تصاورات واهی وکودکانه واداشاته اسات .وچون نمی توانید ازرویزیونیسام "ساازمان رهائی " و"ساازمان
انقالبی" تان دفاع کنید به فحاشی وتوطئه گری وجا سوسی متوسل شده اید.
 11سپتمبر2013

(بخش هشتم)
" سازمان انقالبی افغانستان" دربخش( )15صفحه( )8ازاراجیفنامه اش بازهم برای "توجیه"
نظروعمل داکترفیض درپذیرش" جمهوری اسالمی" وتشکیل "جبهه متحد" با گروه های ارتجاعی
اسالمی" اتحاد سه گانه" با ریا کاری لنین راعلم کرده ومی خواهد طوری وانمود سازد که گویا
داکترفیض طبق نظروگفته ای لنین عمل کرده است و"مائوئیست ها" داکترفیض را"تحقیر" می کنند.
سازمان باصطالح "انقالبی" درزمینه چنین می نویسد ":وقتی لنین در 24نومبر 1917درابالغیه ای
خطاب به مسلمانان جهان اعالم نمود که "عالم اسال م می تواند ازحمایت انقالبیون روسیه استفاده نماید.
انقالبیون روسیه با کمال جدیت برای آزادی ملل اسالم کوشش خواهد کرد....مازیربیرق خود ملل مظلومه
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را برای استخالص جای می دهیم .ای مسلمانان روسیه ،ای مسلمانان مشرق زمین ،این راه تجدید حیات
عالم ،ازجانب شما انتظارهم عقیدگی ومساعدت را داریم".
لنین این سخنان را درباره آزادی ملل مسلمان ازسلطه استعماروامپریالیسم درطرح اولیه تزهای مربوط
به مسئله ملی ومستعمراتی بیان کرده است.ومنظورلنین بصورت عام همه خلقها وملل تحت سلطه
استعماروامپریالیسم منجمله توده های خلق درکشورهای اسالمی بود .ولی لنین از ":لزوم مبارزه علیه
روحانیون وسایرعناصرمرتجع وقرون وسطائی که درکشورهای عقب مانده صاحب نفوذهستند وبه همین
صورت از"لزوم مبارزه علیه پان اسالمیزم وجریانات نظیرآن ،که می کوشند جنبشهای رهائی بخش
ضدامپریالیسم اروپائی وامریکارا باتحکیم موقعیت خان ها ومالکین وآخوندها وغیره توأم سازند"،
نیزصحبت دارد یعنی لنین مرزهای طبقاتی را مانند داکترفیض پنسل پاک نمیزند.ولی"سازمان انقالبی"
آنرا نادیده گرفته وسعی می کند تا با ادبیات پردازی رویزیونیزم "سه جهانی" را عبای نوپوشانده
وآنرابخورد نسل جدید ازروشنفکران مترقی وآزادی خواه کشوربدهد .واین هم یکی دیگرازشیوه های
تحریف اپورتونیستی سخنان لنین است که«ساا» انجام داده است.
دراعالمیه تاریخی(  28نومبر 1917با امضای لنین واستالین خطاب به مسلمان چنین می خوانیم ":ما به
شما زحمتکشان وبی نوایان مسلمان روسیه وشرق ،تاتارهای سواحل ولگا وکریمیه ،قرقیزها،
مسلمانان سیبری وترکستان ،ماوراء قفقاز،چچنها وکوه نشینان قفقازاعالم می داریم که مساجد
وعبادتگاه های ویران شده ازسوی تزارهای روسیه را احیا خواهیم کرد وشمادرمراسم مذهبی تان آزاد
خواهی بود ،ازاین تاریخ آداب مذهبی ،عادات وسنتها ونیزمؤسسات ملی وفرهنگی شما آزاد خواهد
بود .شما ازحقوق خویش دراین زمینه برخوردارخواهید بود" .چرا لنین درآنزمان روی این مسایل تاکید
می کرد؛ زیرادرآن شرایط یکی ازخواستهای ملل مسلمان درزیرسلطه استعماری تزارهماناآزادی
اعتقادات مذهبی آنها بودوبه هم ین صورت خواستارآزادیهای درزمینه مسایل ملی وفرهنگی شان بودند.
وانقالب اکتوبرتحت رهبری حزب کمونیست(بلشویک) این آزادیها رابرای شان مهیامیکرد .وهمچنین
این سخنان لنین برای مسلمانها وملل شرق که اسیرچنگالهای خونین استعمارگران اروپائی بودند برای
پیشرفت جنبش های ا ستقالل طلبانه وآزادی خواهانه آنها مؤثربود .وملل تحت سلطه استعماری
تزاردرسطح وسیعی درکناردولت شوراهاوتحت رهبری حزب کمونیست(بلشویک)علیه دشمنان مشترک
یعنی امپریالیستهای متجاوزکه قصد سرنگونی کشورنوتأسیس شوراها را داشتند ،مبارزه کردند .لنین
دراعالمیه خطاب به مس لمانان جهان وعده داد که ":فقط انقالب می تواند آنها را ازاین حالت بردگی
رهائی دهد واختالفاتی را که دول سرمایه داری عمدتا ً بین آنها ایجاد نموده اند ،ازمیان بردارد .همچنین
لنین وعده داد؛ مسلمانان اگربا انقالب روسیه همراهی کنند ،انقالب آنان را به استقالل وآزادی خواهد
رساند" .این سخنان لنین درآن شرایط که امپراتوری عثمانی ازهم فروپاشیده ومستعمرات آن بین انگلستان
وفرانسه تقسیم شده بود؛ کشورهای اسالمی بویژه ملل عرب برای بدست آوردن استقالل شان مبارزه می
کردند.
ولی برخالف ادعای"ساا" این سخنان لنین به هیچ صورت به معنای نادیده گرفتن ماهیت طبقاتی دین
ومذهب نبود؛ بلکه برسمیت شناختن حقوق وآزادیهای ملی ودموکراتیک مردم مسلمان روسیه وتقویت
54

جنبشهای رهائیبخش ملی علیه استعماروامپریالیسم ،جنبشهای رهائیبخش ملی دموکراتیک وجنبشهای
انقالبی پرولتری درکشورهای شرقی بود.اینکه "سازمان رهائی" باگروه های ارتجاعی اسالمی که جنگ
آزادی خواهانه مردم افغانستان را" جهاد اسالم علیه کمونیسم"می خواندند "جبهه متحد" تشکیل داده
و"انقالب اسالمی" و"جمهوری اسالمی" رابجای انقالب دموکراتیک نوین ودولت دموکراتیک خلق می
گذارد نه اینکه ربطی به این گفته ای لنین ندارد که کامالً درتضاد با گفته لنین قراردارد .ازاین آقایان
سوأل می کنیم که تنظیمهای ارتجاعی اسالمی درکدام عرصه نظری وعملی شان"مترقی ،ملی
وضدامپریالیستی" عمل می کردند که داکترفیض روی همین معیاربا آنها اتحاد کرده بود؟ .سازمان
باصطالح "انقالبی" حتی سی وپنج سال بعد هم می خواهد رویزیونیسم "سازمان رهائی" را الپوشی
کرده و"جبهه مبارزین مجاهد" و"جمهوری اسالمی" را توجیه کند! رویزیونیستهای" سازمان انقالبی"
درتمام موارد ازاین موضوع سعی کرده اند با مغلطه گوئی خواننده بی اطالع ازحقیقت مسایل را به
گمراهی کشانده ومهمالت والطایالت "سازمان رهائی" واراجییف خودشانرا"حقیقت" جلوه داده وباکمال
بی شرمی به "مائوئیست ها" که مواضع انحرافی وضدانقالبی آنهارا به نقدکشیده اند ،کنایه تحویل داده
وفحاشی می کنند.
"ساا" دراین سلسله اراجیفنامه هایش درچند مورد ازاسالم "مترقی وضدامپریالیسم" یادکرده وگروه های
ارتجاعی اسالمی را" دموکرات" ودموکراسی آنهاراهمآهنگ با دموکراسی پرولتری ارزیابی می نماید.
درحالیکه ماهیت وخصلت طبقاتی مبارزات رهائیبخش ملی توده های خلق مسلمان ویا خلقهای معتقد به
هردین ومذهب دیگری علیه استعماروامپریالیسم وخواستهای اساسی طبقاتی آنها ازاین مبارزه با ماهیت
طبقاتی دین ومذهب وخواستها واهداف طبقاتی گروه های ارتجاعی اسالمی ازهم متفاوت است .مذهب
منحیث ایدئولوژی طبقات ارتجاعی فئودال و(کمپرادور)که قدرت خودرا برطبقات زحمتکش ازطریق
بهره کشی وتسلط سیاسی تحکیم کرده وازمذهب منحیث فشارایدئولوژیک برتوده های خلق استفاده می
کنند.
"ساا" دراخیرصفحه( )8واول صفحه( ) 9اراجیفنامه اش می نویسد ":یکی ازقوماندانان بلشویک تاتار به
نام میرسعید سلطان غالیف می گوید  «:درجریان جنگ داخلی علیه نیروهای دنیکن وبیشاروف که قصد
نابود کردن حکومت شوراهاراداشتند ،شما می توا نستید شاهد باشید که یک روستا ویا یک قبیله از مناطق
کوهستانی به جبهۀ بلشویک ها پیوسته اند ،ما عمدتا ً بنابه انگیزه های دینی می جنگیدیم ،زیرا حکومت
شوراها بیش ترین آزادی های دینی را به ما داده بود ،ما درزمان سلطه سفیدها ازنظرمذهبی درمحرومیت
به سرمی بردیم» .آی ا این جنگیدن با انگیزه اسالمی برای استحکام حکومت شوراها ،به نظرشما«مائویست
های» دوآتشه جنگیدن انقالبی ومترقی بود یا«رویزیونیستی" و«اپورتونیستی»؟ از آنجائی که جنگیدن با
انگیزه های اسالمی نمی تواند مالکیت خصوصی رانابود کند ،پس براساس حکم شما باید این جنگیدن
راارتجاعی بخوانیم ولنین را هم مرتجع بخوانیم ،درست است؟؟.
مالحظه کنید که این رویزیونیستهاچگونه با نیرنگهای شیادانه می خواهند با مخلوط کردن مسایل مختلف
باهم ویا تحریف حقایق ذهن خواننده کمتروارد به مسایل اساسی را مخدوش کنند .گرچه درمباحث قبلی
درباره ای این موضوع توضیحات داده ام؛اما ازآنجائیکه این رویزیونیستهای"سه جهانی" به انقالب
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پرولتری وایجاد دیکتاتوری پرولتاریا باورندارند؛ فرق بین مبارزه وجنگ برای کسب استقالل و رهائی
ملی وخصلت واهداف نیروهای طبقاتی مختلفی که درآن شرکت می کنند را تا مبارزه طبقاتی انقالبی
تحت رهبری یک حزب انقالبی پرولتری که درجهت پیروزی انقالب دموکراتیک نوین وتاسیس دولت
دموکراتیک خلق وپیروزی انقالب سوسیالیستی وایجاد دیکتاتوری پرولتاری مغشوش کرده ورویزیونیزم
خودرا"کمونیسم"جازمی زنند؛بایدباردیگرتوضیح دهم .درحالیکه درشرایط جنگهای آزادی بخش ملی که
کشورتوسط یک ویا چند قدرت امپریالیستی به اشغال نظامی درآمده وخلق وکشورزیرسلطه استعماری
آنها قراردارد ونظربه خصوصیت این جنگ وخصلت مرحله انقالب دموکراتیک نوین؛ کمونیستها به
ایجاد "جبهه متحد ملی" مبادرت می ورزند وترکیب طبقاتی این جبهه هم مشخص است که نیروی عمده
ای آنراکارگران ودهقانان فقیرتشکیل می دهند وبه اشتراک اقشارمختلف طبقه خرده بورژوازی وجناح
میهن پرست بورژوازی ملی وتمام افراد دموکرات آزادی خواه ومیهندوست دراین جبهه درجنگ علیه
دشمن عمده شرکت دارند .وبعد ازکسب استقالل وآزادی ملی مبارزه درجهت سرنگونی حاکمیت نیمه
فئودالیزم وبورژوازی بوروکرات کمپرادوروقطع سلطه امپریالیسم وتاسیس دولت دموکراتیک خلق تحت
رهبری طبقه کارگرادامه می یابد .اما اگرجنگ آزادی بخش ملی درکشورمفروضی تحت رهبری
بورژوازی ملی ویا طبقه خرده بورژوازی قرارگیرد؛ فرجام آن مشخص است وبورژوازی ملی وخرده
بورژوازی تالش می کنند تابعدازکسب استقالل کشور دیکتاتوری طبقاتی خودرابرقرارکنند .ولی درجنگ
مردم افغانستان علیه سوسیال امپریالیسم "شوروی" ورژیم مزدورخلقی پرچمی ها ،ما شاهد بودیم که به
اثرضعف جنبش انقالبی پرولتری وجنبش چپ کشوروحتی ناتوانی بورژوازی ملی؛نیروهای ارتجاعی
اسالمی این نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادوربه کمک امپریالیسم امریکا ودیگرقدرتهای امپریالیستی
غربی ومتحدین آنها درمنطقه؛ توانستند که برجنگ آزادی خواهانه مردم افغانستان مسلط شوند وما نتایج
فاجعه بارآنرا هم دیدیم که گروه های ارتجاعی اسالمی حاصل قربانیها وفداکاریهای مردم ما رادرجهت
اهداف ارتجاعی وغارتگرانه ای خود وباداران امپریالیست وارتجاعی شان مورد معامله قراردادند.
اما درمورد فوق که"ساا" ازقول میرسعیدسلطان غالیف می نویسد :بعد ازپیروزی انقالب اکتوبردرروسیه
ودرجریان جنگ داخلی علیه ارتجاع داخلی وچهارده کشورامپریالیستی که قصد سرنگونی
کشورشوراهارا داشتند؛ به استثنای نیروهای ارتجاعی وضدانقالبی ،خلقهای تمام ملیت های ساکن
درکشورشوراها علیه دشمن مشترک(ارتجاع داخلی وامپریالیستهای مهاجم) تحت رهبری دولت شوراها
ودررأس حزب کمونیست(بلشویک) مبارزه می کردند .ازآنجاییکه با پیروزی انقالب اکتوبرسال 1917
حزب کمونیست ونظام سوسیالیستی "حق تعیین سرنوشت ملل توسط خود آنها" راتا جدائی کامل وتشکیل
دولتهای مستقل برسمیت شناخت؛ ملل وملیتها های مختلف تحت ستم چند جانبه حکومت تزاربه آزادی
وحقوق همه جانبه ای شان دست یافتند وهم ان بود که خلقهای ملیتهای مختلف روسیه درجنگ داخلی علیه
ارتجاع وامپریالیستهای مهاجم شرکت کردند وازدست آوردهای انقالب اکتوبرکه برای شان به ارمغان
آورده بود بدفاع برخاستند .بعبارت تمام ملل روسیه منجمله ملتهای مسلمان با انگیزه های ملی  ،طبقاتی،
فرهنگی ومذهبی خو د شان تحت رهبری کشورشوراها علیه دشمنان مشترک شان مبارزه می کردند؛ لهذا
مبارزه خلقهای مسلمان روسیه درآنزمان برای استحکام کشورشوراها دارای خصلت انقالبی ومترقی
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بود .ولنین واستالین درآن شرایط نظروموضع شانرا دربرابرمبارزه خلقهای مسلمان روسیه علیه ارتجاع
داخلی وامپریالیسم خارجی مشخصا ً بیان کرده اند .وهمچنین نظرشانرادربارۀ جنبشهای آزادیبخش ملی
درکشورهای تحت سلطه استعماری امپریالیسم وجنبشهای رهائیبخش ملی -دموکراتیک درقاره های آسیا،
افریقا(منجمله ملل مسلمان) وامریکای التین نیزبیان کرده اند.وبرخالف ادعای "ساا"( ،ما) هیچگاهی
نگفته ایم که چون دین ومذهب توده های خلق به لحاظ ماهیت طبقاتی مالکیت خصوصی راتقدیس می کند
ودرجهت نابودی آن اقدامی نمی کند؛فلهذا مبارزات استقالل طلبانه وآزادی خواهانه توده های خلق مسلمان
ویا پیروان ادیان دیگرعلیه استعماروامپریالیسم برای استقالل وآزادی ملی" ،ارتجاعی" است! این اتهام
خاینانه نه تنهااغراض شوم که حماقت رویزیونیستهای "سه جهانی" سازمان "انقالبی" رانیزبرمال می
سازد .درحالیکه مبارزه درجهت سرنگونی حاکمیت طبقات ارتجاعی وقطع سلطه امپریالیسم وایجاد
دیکتاتوری پرولتاریا وظیفه طبقه انقالبی جامعه یعنی طبقه پرولتاریاست که مبارزات دهقانان فقیر،
کارگران فالحتی وخرده بورژوازی راعلیه طبقات ارتجاعی وامپریالیسم رهبری می کند .ومبارزه
درجهت پیروزی انقالبی دموکراتیک نوین وتشکیل جامعه سوسیالیستی ونابودی مالکیت خصوصی تحت
رهبری اندیشه های انقالبی پرولتری(م-ل-م) ممکن ومیسراست .وهیچ طبقه ای دیگری منجمله دهقانان
فقیر ،خرده بوروازی ویا بورژوازی ملی به لحاظ ایدئولوژیک سیاسی وخصلت طبقاتی باوروخواستی
برای نابودی مالکیت خصوصی ندارند.وازجهت دیگردرعصرامپریالیسم وانقالب پرولتری بورژوازی
ملی حتی ازرهبری انقالب رهائیبخش ملی درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم عاجزاست ورهبری این
مبارزه توده هاازرسالت طبقه پرولتاریاست  .ازآنجاییکه رویزیونیستهای"سه جهانی" سازمان باصطالح
انقالبی برمبنای اندیشه رویزیونیستی وافکارالتقاطی شان داکترفیض رابا لنین مقایسه می کنند ونظروعمل
رویزیونیستی واپورتونیستی داکترفیض را درشرایط جنگ مردم ماعلیه سوسیال امپریالیسم "شوروی"
ورژیم مزدورخلقی پرچمی هاکه باگروه های ارتجاعی اسالمی معلوم الحال اتحادکردوبرای پیروزی
جمهوری اسالمی وتحکیم پایه های نظام فئودال کمپرادوری وسلطه امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای
غربی ودولت سوسیال امپریالیسم چین به جهادپرداخت؛ وحال"ساا"مبارزه خلق مسلمان
تاتارویامسلمانهای ملل دیگردرجهت تحکیم کشورشوراهارابا این عمل داکترفیض مشابه دانسته وخاینانه
می گوید که چون ما این نظروعمل سازمان "رهائی" وداکترفیض را رویزیونیستی واپورتونیستی خوانده
ایم؛ پس باین صور ت باید لنین راهم"مرتجع" خوانده باشیم؟؟ نه خیرآقایان! این شما رویزیونیستهای
ضدانقالبی هستید که مارکسیسیم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون راتحریف ومسخ کرده اید وخاینانه
هرنظروموضع رویزیونیستی واپورتونیستی داکترفیض وخودرا به لنین ومائوتسه دون نسبت می دهید.
صرف نظرازچهاردهه خیانت شما به مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون؛ همین نظرات ومواضع
شما درمواردمختلف این اراجیفنامه های تان یک باردیگرثابت می سازدکه چگونه بازهم اندیشه های
انقالبی پرولتری رابه لژن می کشید.
"ساا" درصفحه( )9این اراجیفنامه اش ازشخصی بنام "محمد برکت هللا" استاد پوهنتون افغانی یاد می
کند که درسال  1919چنین می گفت ":زمان آن فرارسیده است که «محمدی ها" درسراسرجهان وبه ویژه
آسیا اصول انسانی وپاک سوسیالیسم روسیه را بیاموزند وبا جدیت وشوروشوق به آن پایبند بمانند .آنها
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باید نظام تازۀ شوراهارا بیاموزند ،ازآن بهره ببرند ،ودرترویج آن بکوشند وازآزادی وحقیقت به دفاع
برخیزند ....ای "محمدی ها" به این ندای مقدس گوش فرادهید ،به دعوت برادری ،آزادی ومساواتی که
برادرتان لنین ،ندا می دهد پاسخ مثبت دهید ،هم چنین درجهت تقویت حکومت شوراها
نیزبکوشید"."....ساا" اضافه می کند :دراینجا باید گفت که" محمد برکت هللا"و"محمدی های" سال1919
باوجود باوربه اسالم انقالبی بودند "...محمدی ها" باوجودی که به اسالم باورداشتند ،اما حکومت
شوراهارا به سود خلق ومسلمانان می دانستند وازهمین جهت با تمام توان ازآن دفاع کردند ،اما «مائوئیست
های» که آسمان را به اندازۀ سرچاه می بینند وچون مرغ کلنگی بردیوارگلین« مائوئیسم» شان راه می
روند ،هنوزکه هنوزاست قادرنیستند تا نقش مترقی جنبشهای اسالمی را درمبارزه علیه امپریالیسم درک
کنند" " .آیا«مائویست ها» گفته می توانند که حمایت " محمدی ها" ازدولت شوراها ،ازلنین ،ازحزب
بلشویک وفراخوان دادن به مبارزه علیه امپریالیسم انگلیس ،حرکت انقالبی است یا ضدانقالبی؟ ."...هم
چنین"ساا" مدعی است که درسال " 1919محمد برکت هللا" جزوه ای را به نام «بلشویک ها واسالم" به
زبان فارسی نوشته است وآن را درمیان مسلمانان نشرکرده است که دربخشی ازنوشته چنین آمده است":
پس ازدورۀ ظلمانی استبداد تزاری ،سرانجام فجرآزادی ازافق طلوع کرد ،لنین به مثابه خورشید درخشانی
نورخودرا برما تابانید وسعادت را به بشریت ارزانی داشت ،....لنین زمین های گستردۀ ترکستان
رادرمیان کارگران ،دهقانان وسربازان تقسیم کرد .او تفرقه براساس نژاد ،مذهب وطبقه راازمیا برد ،اما
دشمن این جمهوری منزه یعنی انگلستان با تمام کوشش خود می خواهدآسیارا درشرایط بردگی سابق نگه
دارد."....
ازآنجاییکه ( م-ل -م) ها پدیده ها وقضایارا ازدیدعلمی وبا اتکاء بردیالکتیک ماتریالیستی مورد تحلیل
وارزیابی قرارمی دهند؛ لهذا نظروموضع (ما) دربرابرمسایل مطروحه فوق کامالً روشن است .فقط
رویزیونیستهای"سه جهانی" سازمان باصطالح "انقالبی" این چوچه های تینگ سیائوپینگ هستند که می
خواهندباتحریف گفته های لنین مواضع انحرافی شانرا"توجیه"کنند.موضع "محمد برکت
هللا"(اگرمنظور "ساا"مولوی محمد برکت هللا هندی باشد)که ازحزب کمونیست(بلشویک) وکشورشوراها
بدفاع برخاسته ودربرابرامپریالیسم مبارزه کرد .زیرا با پیروزی انقالب اکتوبرجنبشهای رهائیبخش ملی
علیه امپریالیسم خاصتا ً امپریالیسم انگلستان درقاره آسیا ومنجمله درکشورهای اسالمی تقویت گردید وهمه
این جنبشها ازحمایت همه جانبه کشورشوراها برخورداربودند وافراد وجریانات مترقی وانقالبی دراین
کشورهاروی حمایت کشورشوراهاازمبارزات ضداستعماری وضد امپریالیستی ومبارزات ضدارتجاعی
آنها حساب می کردند" .محمد برکت هللا" مسلمان آزادی خواهی بود وبا روشن بینی ای که داشت کمک
کشورشوراها درمبارزات توده های خلق مسلمان علیه استعمارگران انگلستان را حایزاهمیت می دانست.
محمد برکت هللا بتاریخ( )22اپریل( ) 1919گزارشی به لنین فرستاد وازمبارزه علیه انگلیس "دشمن
مشترک بلشویسم واسالم" سخن گفت و بتاریخ ( )7ماه می  1919منحیث نماینده غیررسمی امان هللا خان
با لنین مالقات کرد.
اما این امربه هیچ صورت نظروموضع داکترفیض و"ساا" رادرباره ماهیت طبقاتی اسالم تائید نمی کند.
نظروموضع "برکت هللا" ازموضع یک فرد مترقی وانقالبی است .ولی با مقایسه به آن "سازمان رهائی"
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با استراتژی جمهوری اسالم ی اش،نماینده طبقه بورژوازی کمپرادوروفئودال ،ارتجاعی وضدانقالبی
است.به هرصورت بازهم منظور"ساا"ازاین بیهوده گوئیها وافسانه سازیها مشخص است وآن اینکه می
خواهد گروه های ارتجاعی اسالمی "اتحاد سه گانه"را(که خاصتا ً نقش ارتجاعی رهبران دوگروه آنها
درتاریخ یک قرن اخیرافغانستان مشخص است) با نظروعمل"مولوی برکت هللا "به مقایسته گرفته ومی
خواهد گویا ثابت سازد که گروه های اسالمی " اتحاد سه گانه " متحد "سازمان رهائی"مترقی
وضدامپریالیست واستعمار "بوده وتشکیل جبهه متحد("جبهه مبارزین مجاهد")واستراتژی"جمهوری
اسالمی "رهائی"هم باصطالح اصولی بوده است!.اینجاست که "ساا"نمی تواندخودراازگندولژن
رویزیونیسم "سه جهانی" بیرون کشد .وچون افکاروایده هایش هنوزازلژنزاررویزیونیسم تغذیه می
کند؛لهذاهراستداللی راکه می نمایدوهرقدرخودرابه این درآن درمی زندنمیتواندمواضع وعملکرد های
انحرافی رویزیونیستی داکترفیض و"سازمان رهائی" وخودرا توجیه نماید .ودراینجا "ساا" با تبخترمی
گوید که "ما ئویستها" به "خرمهره تسبیح" محمد برکت هم نمی رسند .موضوع مشخص است؛ زیرا"
مائوئیستها" استراتژی " جمهوری اسالمی" داکترفیض واتحاد آنرا با گروه های ارتجاعی اسالمی
ومبارزه درراه پیروزی جمهوری اسالمی را ،حرکتی ارتجاعی وضد انقالبی وضدمنافع خلق ومیهن
ارزیابی کرده اند .حال توجه نمائید که فرق بین مواضع وعملکردهای داکترفیض و"سازمان رهائی" با
مولوی برکت هللا ازچه قراراست :مولوی برکت هللا یک فرد آزادی خواه معتقد به دین اسالم برای مبارزه
ضدامپریالیستی علیه استعمارگران انگلستان به کشورشوراها مراجعه کرد وازآن طالب کمک شد؛ ولی
داکترفیض ومینا که خودرا"م-ل -ا" می خواندند جهت "مبارزه" علیه سوسیال امپریالیسم "شوروی"
ودولت مزدورخلقی پرچمی ها به دولت ارتجاعی وضد انقالبی چین وامپریالیستهای امریکائی واروپائی
وسران دیگردول ارتجاعی مراجعه نمودند .بعبارت دیگر"سازمان رهائی" وداکترفیض احمد"مبارزه "
ای شانرا با ات کاء به قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی این دشمنان سوگند خورده خلقها وملل
اسیرجهان ودراتحاد با نیروهای اسالمی به پیش می بردند؛ ولی مولوی "برکت هللا" عمل مترقی انجام
داده وبه کشورشوراها این پایگاه انقالبی جهان ودوست وحامی خلقها وملل تحت ستم واستثمارجهان اتکاء
کرده است .توجه نمائید "ساا" می خواهد با مثال آوردن ایده وموقف مبارزاتی"برکت هللا"مواضع
وعملکردهای ارتجاعی وضدانقالبی داکترفیض و"سازمان رهائی"وخودش راتوجیه کند .ولی ازآنجاییکه
سازمان باصطالح"انقالبی"به پدیده هاوقضایاباهمان دید رویزیونیستی واپورتونیستی می نگرد ،نه اینکه
نمیتواندنظروعمل داکترفیض را توجیه نماید که هرچه بیشترخودش را دچارمضحکه نموده است.
"ساا" درصفحه( )9اراجیفنامه هایش چنین می نویسد ":دراینجا به طورگذراچند نمونه ازشرکت جنبش
های اسالمی درمبارزه علیه امپریالیسم می آوریم تا «مائوئیست ها» بفهمند که اسالم می تواند نقش مترقی
وارتجاعی داشته باشد .وقتی واقعا ً علیه استعمارگران می رزمد ،نقش مترقی ایفا می کند ووقتی درخدمت
استعمارگران قراردارد ،نقش ارتجاعی وضدانقالبی بازی می کند."....
گرچه درمباحث قبلی دراین زمینه پرداخته ام؛ اما بازهم "سازمان انقالبی" حقایق مسلم را تحریف می
نماید :ازآنجاییکه ذهنیت وافکاروموضعگیریهای "ساا" ازتئوری ارتجاعی وضدانقالبی" سه جهان" مایه
می گیرد؛ درمورد ماهیت پدیده مذهب ودین هم ازهمین دیدگاه بحث می کند ومی گوید که" اسالم می
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تواند دونقش مترقی وارتجاعی ایفاءکند"" .سازمان انقالبی" مدعی باوربه "م-ل-ا" است؛ ولی برای دین
ومذهب "نقش مترقی وملی" قایل است.زمانی"سازمان رهائی"باگروه های ارتجاعی اسالمی"اتحاد سه
گانه" دریک جبهه اتحاد کرد؛ آنهارا "مترقی وضدامپریالیست" خواند وزمانی تضاد آن با گروه های
ارتجاعی اسالمی "بنیادگراء" تشدید شد ،آنهاراارتجاعی وضدانقالبی خواند.وازآن ببعد "سازمان رهائی-
جمعیت انقالبی زنان" درافغانستان ازدونوع اسالم صحبت دارند؛ اسالم"معتدل" که باآن "جبهه متحد"
تشکیل داد ومی خواست جمهوری اسالمی ایجاد کند واسالم "بنیادگراء" که طی سه دهه اخیرخاصتا ً بعد
ازتشکیل دولت دست ن شانده توسط امپریالیستهای امریکائی واروپائی ومتحدین آنها درکنفرانس"بن" که
علیه آن به شدت افشاگری می کند .به هرصورت پدیده دین ومذهب تاریخ طوالنی دارد ونقش آن درجوامع
طبقاتی مختلف ودرادوارمختلف تاریخ مشخص بوده وهست .رهبران بزرگ پرولتاریای جهان ریشه های
اجتما عی ومنشأ طبقاتی دین ومذهب را مورد تحلیل وارزیابی قرارداده ودربارۀ ماهیت طبقاتی ونقش آن
درجوامع مختلف توضیحات داده اند .درادوارمختلف تاریخ طبقات حاکم ارتجاعی ازمذهب منحیث وسیله
ای دراستثماروستم توده های خلق ودرتحمیق واسارت معنوی آنها استفاده کرده ومی کنند .مارکس دین
را"افیون توده ها" خواند ولنین آنرا"یوغ ذهنی توده ها" نامید .ونیزلنین می گوید":مارکسیسم همواره کلیه
ادیان وکلیساها وهرسازمان مذهبی را بمثابه وسایل ارتجاعی بورژوازی که درجهت دفاع ازاستثمارعمیق
طبقۀ کارگرعمل می کند ،تلقی می نماید" .ولی ازآنجاییکه رویزیونیستهابرمتا فیزیک تکیه
دارند؛ازاینروبامذهب هم آغوشی می نمایند.دراینجا بوضوح مالحظه می شود که تئوری ارتجاعی"سه
جهان" دراین تفکرونظرارتجاعی"ساا" نقش اساسی دارد .زیرادینگ سیائوپینگ وحزب رویزیونیست
چین بدون درنظرداشت ماهیت وخصلت طبقاتی دولتهادرمبارزه علیه سوسیال
امپریالیسم"شوروی"،متحدین اشراازدولتهای ارتجاعی وضدمردمی"جهان سوم"وکشورهای
امپریالیستی"جهان دوم" ونیم جهان اول یعنی ابرقدرت امپریالیستی امریکا جستجومی کرد .توجه کنید
که رویزیونیستهای"سه جهانی" چین دولتهای ارتجاعی وضدمردمی کشورهای آسیا ،افریقا وامریکای
التین ،کشورهای امپریالیستی اروپای غربی وچاپان ،کانادا ،آسترالیا وکشورهای رویزیونیستی اروپای
شرقی( درزمانی که بلوک سوسیال امپریالیستی شرق تحت رهبری سوسیال امپریالیسم "شوروی"
وجودداشت) را به اساس تئوری "سه جهان" ،کشورهای می خواند که برای "حفظ استقالل ملی
خود"درکنارسران وخلقهای کشورهای "جهان سوم"که تحت ستم واستثماروغارتگری دوابرقدرت
قراردارند درمبارزه علیه دوابرقدرت "شوروی" وامریکا قرارمی گیرند .رویزیونیستهای مرتد"سه
جهانی"ادعا می کنند که خصلت امپریالیستهای "جهان دوم" طی دهه های اخیرتغییرنموده واین کشورها
د یگرشامل کشورهای امپریالیستی نبوده وبلکه پشتیبان مبارزات خلقهای " جهان سوم" هستند!
اکنون"ساا" برهمان دیدگاه ونظربه لحاظ ایدئولوژیک -سیاسی وطبقاتی ماهیت وخصلت ارتجاعی
سازمانهای اسالمی رادرنظرنگرفته ومدعی است که این سازمانها زمانی مترقی وضدامپریالیستی عمل
می کنند که همان نظروموضع اپورتونیستی "رهائی" را تکرارمی کند.
زمانیکه دردهه اخیرقرن نزدهم سید جمال الدین افغان ویارانش " پان اسالمیزم" را فرموله واساس
گذاشتند ومبارزات ضداستعماری آنها ازموضع " پان اسالمیزم" صورت می گرفت .واساس پان
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اسالمیزم زیرقیادت یک خلیفه اسالم وعمدتا ً به منظورمبارزه با تسلط امپریالیسم انگلستان بود که
درآنزمان بزرگترین قدرت استعمارگرمسلط درجهان بود ودربسیاری ازکشورهای اسالمی به اعمال ستم،
چپاولگری وغارت می پرداخت وضدیت با استعمارانگلیس یکی ازویژگیهای جنبش پان اسالمیزم بود.
ودرحقیقت اصلی ترین خواست جنبش پان اسالمیزم جانشینی امپراتوری اسالمی بجای امپراتوری غرب
مسیحی بود؛ نه مخالفت اساسی اصولی علیه استثماروستمی که برتوده های خلق کشورهای اسالمی وارد
می شد .با آنهم این جنبش دارای عناصرمترقی بود وروی مبارزه علیه استعمارتکیه داشت .درآنزمان
ازکشورهای تحت سلطه ،کشورهای اسالمی چندی زیرسلطه استعماری دولت امپریالیستی انگلستان
قرارداشتند ودراوایل قرن بیستم تا آغازجنگ جهانی اول وبعدازشکست امپراتوری ترکیه عثمانی وتقسیم
مستعمرات آن بین قدرتهای امپریالیستی انگلستان وفرانسه ازیک طرف ومسئله ملل مسلمان که تحت
تسلط استعماری امپراتوری تزارقرارداشتند ونیزنقش جنبش "پان اسالمیزم" که دررهبری مبارزات
آزادی خواهانه خلقهای کشو رهای اسالمی علیه استعمارگران انگلیس وفرانسه قرارداشت .اما ازجهت
دیگرلنین به نقش" پان اسالمیزم" وخصلت طبقاتی این جنبش ومحتوی عمده ایدئولوژیک تبلیغات سید
جمال الدین افغانی ویارانش جدا ً توجه داشته ومی گوید ":این جریان درصدد است تا جنبشهای رهائیبخش
علیه امپریا لیسم اروپا وامریکا را با تحکیم موقعیت خانها ومالکین ومالیان وغیره درآمیزد" .لنین اضافه
می کند" :ازیکطرف این پرچم معنوی را شاهانی ازنوع سلطان عبد الحمید وناصرالدین شاه هرچندی
یکبارحرکت درمی آورده اند ،ولی ازسوی دیگردرزیراین پرچم گاه میهن پرستان صدیقی گردآمده اند که
اندیشه ای جزرهائی ازقیداستعمارنداشتند" .توجه کنید :لنین به لحاظ ایدئولوژیکی وطبقاتی خصلت این
جنبش راجدا مدنظرداشته است .وچنانکه درصفحات قبل تذکارگردید لنین از،لزوم مبارزه علیه "پان
اسالمیزم" وروحانیون وسایرعناصرمرتجع قرون وسطائی صحبت دارد.
چیزیکه "سازمان انقالبی" برروی آن پرده می اندازد اینست :تا زمانیکه توده های خلق به آگاهی سیاسی
نرسیده اند واحساسات آنهاازطعام مذهب تغذیه می شود ،وحزب انقالبی خودرا ندارند ،گروه ها وجریانات
مذهبی خاصتا ً درکشورهای اسالمی برای برانگیختن توده های مردم ازاحساسات مذهبی آنها به آسانی
استفاده می کنند وبدین وسیله جنبشهای عدالت خواهانه آنهاراعلیه حکام مستبد ویا مبارزات آزادیبخش
ملی آنهاعلیه قدرتهای امپریالیستی متجاوزراازهمین طریق تحت نفوذ خود قرارمی دهند .جنبشهای حق
طلبانه توده های خلق علیه استبداد حاکم تحت رهبری جریانات اسالمی به حاکم کردن جناح دیگرازطبقات
ارتجاعی می انجامد .ومبارزات رهائیبخش ملی توده های مردم تحت رهبری این گروه هابعد ازطرد
سلطه استعماری قدرت امپریالیستی مسلط سرنوشتی بهترازاین ندارد .این ناشی ازسرشت ایدئولوژیکی
و طبقاتی گروه ها وجنبشهای اسالمی است.
ازاوا خردهه هفتاد میالدی که قیامهای خودجوش توده های خلق افغانستان علیه ستم واستبداد لجام گسیختۀ
رژیم مزدورخلقی پرچمی ها آغازشد وبعد مبارزه ضداستعماری آنها علیه اشغالگران سوسیال امپریالیسم
"شوروی" ویا مبارزات خلق چ چن علیه امپریالیسم فدراسیون روسیه بخاطرحق تعیین سرنوشت خویش
درنبود یک حزب انقالبی مردمی زیررهبری گروه های ارتجاعی اسالمی وابسته ومزدورامپریالیستهای
غربی قرارگرفت؛ ویا جنبش آزادی خواهانه توده های خلق فلسطین عمدتا " االنتفاضه" دوم علیه
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استعمارگران صهیونیست اسرائیل به حمایت مستقیم امپریالیسم امریکا زیرنفوذ سازمان ارتجاعی
اسالمی"حماس" قرارگرفته است وتاجنبشهای حق طلبانه خلقهای شمال افریقا وشرق میانه طی سه سال
اخیرکه زیررهبری گروه های اسالمی قرارگرفتند وآنهاراازمسیرآنها منحرف کردند .لیکن رهبری
تحمیلی گروه های اسالمی برجنبشهای آزادی خواهانه وحق طلبانه توده های مردم ،عادالنه بودن این
جنبشها را زیرسوأل نمی برد.
"ساا" ازمبارزۀ مردم سودان درزیرپرچم مهدی گرایان صحبت دارد [.نظری وجوددارد که ریشه های
جنبش"مهدی" درسودان ازنظرفکری به شیوه های تصوف با گرایش های اصولی درجامعه وخطوط
فکری "سید جمال الدین" افغان برمی گردد .وه م چنین تحت تأ ثیرجنبشهای "وهابیت" و"سنوسیه"(عبد
هللا السنوسی درلیبی که معتقد به ظهورمنجی-مهدی -بود) که درآن قدرت سیاسی ،نظامی ومذهبی دردست
یک فرد باشد .محمد بن عبدهللا(محمد احمد) که خود را " مهدی موعود" می خواند یک جنگجوی زاهد
بود.ودراواخرقرن( )19واوایل قرن( ) 20رهبرجنبش ضداستعماری درسودان بود که علیه استعمارگران
انگلستان وترکان مصری مبارزه می کرد .مهدی گرایان علیه انگلستان قیام نمودند وتوانستند ارتش
انگلستان را باشکستهای فاحشی مواجه گردانند -توضیح داخل پراتنزازمن است" .] -ساا" به همین
صورت ازقیام توده های مردم ازطوایف مختلف الجزایرتحت رهبری عبد القادرصحبت دارد که با
استعمارگران فرانسه می جنگیدند[.امیرعبد القادرمسلمان وطنپرست تا سال 1845مبارزه اشراعلیه
استعمارگران فرانسوی ادامه داد وبعد شکست خورد وتوسط ارتش فرانسه دستگیروبه سوریه
تبعیدگردیدودرسال  1883وفات کرد-توضیح ازمن است".] -ساا"نیزازجنبشی درالجزایرصحبت دارد که
درابتدارنگ مذهبی داشته وتحت رهبری فردی بنام"مالمحمدعبدهللا حسن"قرارداشته است .وهمچنین
ازانجمن اصالح طلبان وعلماء درسال( ) 1933 -1931صحبت دارد که فعالیت ضدامپریالیستی
وضدفئودالی داشتند ومدعی است که "ع لماء" دینی به رشد هوشیاری ملی مسلمان الجزایرعلیه نیروهای
استعمارگرفرانسوی کمک کرده اند[.لیکن" جبهه آزادیبخش ملی" الجزایردرسال  1954وطی هشت سال
مبارزه قهرمانانه خلق الجزایررا رهبری کرد وبه سلطه استعماری( )132ساله فرانسه خاتمه داد ودرسال
 1962منحیث کشوری مست قل بنام" جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر" عرض وجود کرد -توضیح
ازمن است.]-
مالحظه می شود که درموارد فوق درنبود جنبشهای فعال ناسیونالیستی ویا جنبشهای انقالبی پرولتری
عده ای از"علما" دینی وتشکالت مذهبی دررأس جنبشهای ملی رهائیبخش توده های خلق این کشورها
قرارگرفته اند .لنین می گوید ":اعتراض سیاسی زیرپوشش مذهبی پدیده ایست که نزدهمۀ خلقها درمرحله
ای معینی ازتکامل آنها بوجود می آید"" .ساا" درتمام این موارد دراراجیف نامه هایش ،مسئله جنبشهای
خودبخودی وجنگهای عادالنه توده های مردم علیه مستبدین وستمگران داخلی ویا مبارزه علیه
تجاوزقدرتهای استعماری وامپریالیستی درکشورهای اسالمی را نه ازجنبه ای حدت تضاد طبقاتی وملی
توده های خلق علیه طبقات حاکم ارتجاعی ستمگرواستثمارگروعلیه قدرتهای امپریالیستی خارجی که
ازجنبه مذهبی به آن برخورد کرده است .دین ومذهب ایدئولوژی طبقات حاکم فئودال وکمپرادوراست.
واعتقادات دینی ومذهبی توده های خلق برشعورووجدان آنها نفوذ دارد ودرشرایطی روحانیون ومالها
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ویا تشکالت سیاسی مذهبی منحیث نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادورازآن درجهت اغراض واهداف
سیاسی شان بهره گیری نموده وتوده های خلق را تحت شعارهای مذهبی بسیج می کنند .وهم چنین این
نیروها سعی می کنند تا برای توده های خلق ناآگاه این ایده را القاء کنند که مبارزه آنها انگیزه مذهبی
داشته وگویا برای حفظ دین ومذهب شان می جنگند.چنانکه گروه های ارتجاعی اسالمی سعی می کردند
که جنگ آزادی خواهانه مردم افغانستان را علیه سوسیال امپریالیسم"شوروی" ورژیم مزدورخلقی
پرچمی ها"جنگ اسالم وکمونیزم" وانمود کنند .درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم خلقهای آن
پیروهرردینی که باشند ،مبارزات حق طلبانه آنها علیه طبقات ارتجاعی فئودال وبوروکرات
کمپرادوروسلطه امپریالیسم اصو ً
ال ناشی ازحدت تض اد طبقاتی وتضاد ملی( ضدامپریالیستی) توده های
خلق همان کشورهاست .خالصه خواستهای طبقاتی وملی توده های خلق چیزی واعتقادات مذهبی(
ایدئولوژی مذهبی) آنها چیزدیگری است .واعتقادات مذهبی توده های خلق مانع ازاین امرنمی شود که
آگاهی سیاسی مترقی وانقالبی کسب کنند ومب ارزه انقالبی راتحت رهبری حزب کمونیست انقالبی به
پیشبرند وخودرا اززیریوغ ستم واستثمارطبقات حاکم ارتجاعی وسلطه امپریالیسم نجات دهند.
" سازمان انقالبی" درصفحه( )11بخش( )15چنین می نویسد ":رفیق احمد ازاین اسالم صحبت می کند.
اواین اسالم رامترقی وملی می داند وتاو قتی اورا مترقی وملی می خواند که درجبهۀ مبارزه علیه
استعمارگران قرارداشته باشد .انتقادی که ما دراین زمینه داریم ،این نیست که چرارفیق احمد باورداشت
که نباید جنبۀ ضدامپریالیستی اسالم را نادیده گرفت ،بلکه اینست که دراین موضع گیری ،سیاست« حق
داشتن ،سود جستن وان دازه نگهداشتن» رعایت نشد .انتقادی که ما دراین زمینه داریم ،این نیست که چرا
رفیق احمد مبارزۀ ضداستعماری اسالم را مترقی می خواند بلکه اینست که «سازمان رهائی» نتوانست
به خاطرعدم رعایت سیاست« اندازه نگهداشتن» دوشادوش نیروهای اسالمی واقعا ً ضدروسی(البته اینجا
اخ وان هارمنظورما نیست) همدوش حرکت کند ،بلکه به نحوی ازانحاء تحت تأثیرنیروهای اسالمی
قرارگرفت وشعاری بلند کرد که بعدها آنرا اشتباه خواند".
رویزیونیستها مستقیما ً اصول واحکام علم انقالب پرولتری راانکارنمی کنند؛ بلکه به شیوه های مختلف
آنراتحریف ومسخ کرده وازروح انقالبی تهی می سازند تا برای دشمنان طبقاتی خلق بی ضرروقابل
پذیرش گردد ".سازمان انقالبی" که مدعی است ازرویزیونیسم وتسلیم طلبی"سازمان رهائی" انشعاب
کرده است؛ اما طبق نظروموضع آن درباره جمهوری اسالمی درپراگراف فوق فقط دریک مورد به
داکترفیض "انتقاد" دارد وآن" عدم رعایت« اندازه نگهداشتن» " دراتحاد با گروه های ارتجاعی اسالمی
است .ودراخیرمی گوید که داکترفیض "شعاری را بلند کرد که بعدها آنرا اشتباه خواند"؛ باین صورت
"ساا" مدعی است که گویا داکترفیض دراخیر" استراتژی جمهوری اسالمی را اشتباه خوانده است"!
درحالیکه پذیرش این استراتژی ومبارزه درراه پیروزی "انقالب اسالمی" وتأسیس "جمهوری اسالمی"؛
ازیکطرف اشتباه محسوب نمی شود ویک انحراف جدی ایدئولوژیک -سیاسی است که منشأ
دررویزیونیسم "سه جهانی" واپورتونیسم راست "سازمان رهائی" داشته است وازجانب دیگراگر
داکترفیض مذهب را" مت رقی وملی ،ضدامپریالیست" می خواند ،ازاین خاطرنبود که" تحت تاثیر"
نیروهای اسالمی قرارگرفته بود؛ بلکه مطابق با جهانبینی وی ،رویزیونیسم"سه جهانی" بوده است.
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اکنون که رهبران "ساا" مدعی اند گویا از"سازمان رهائی" انشعاب کرده اند ؛ اما با ابرازمخالفتهای با
رهبری کنونی "سازمان رهائی" قدم به قدم خط مشی رویزیونیستی واپورتونیستی داکترفیض را تعقیب
می کنند" .ساا" باآنکه برخالف داکترفیض ظاهرا ً شعارجمهوری اسالمی را کنارگذاشته است؛ اما
درموردنقش"مترقی وملی،ضدامپریالیسم"اسالم وگروه های اسالمی با داکترفیض کام ً
الهم عقیده است.
وحتی دراخیرپراگراف فوق بخاطری که وجهه اسالم خواهی اش بخطرنیفتدباایماء واشاره مخالفت
ظاهری اشراباشعارجمهوری اسالمی داکترفیض ابرازکرده است .هم چنین ازاین پراگراف نیزبوضوح
پیداست که"ساا"به لحاظ ایدئولوژیک -سیاسی هیچ مشکلی باجمهوری اسالمی امپریالیستهای اشغالگر
تحت رهبری کرزی،اسالم احزاب اسالمی"اتحاد سه گانه" و"اتحاد هشت گانه" وازاین قبیل گروه های
اسالمی ندارد (فقط بایداحتیاط کنندکه اندازه نگه داشته شود)؛ ولی فقط بااسالم" اخوانیها" و"طالبان"
باصطالح مخالف است .اینهاازجمله نیرنگهای شیادانه ای رویزیونیستهای "سه جهانی" است که طی
حدود سه ونیم -چهاردهه با وجود کودتاگرائی ،التقاط واسالم خواهی ،تسلیم طلبی طبقاتی وملی وشرکت
درکنفرانس "بن"وصحه گذاشتن براشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن کشوروبردگی خلق توسط
امپریالیستهای امریکائی واروپائی ومتحدین آنها وشرکت دردولت دست نشانده استعمارمتشکل ازگروه
های جانی وخاین این دشمنان خونخوارخلق ومیهن وخدمت گزاری به امپریالیسم؛ هنوزهم مدعی اعتقاد
به "م-ل -ا" اند وزمانی آنهارامورد نقد قرارداده ایم ازطریق یک گروه لمپن واوباش فرومایه ازرفقای
شان (موسوی،کبیرتوخی ومیرویس محمودی) این خادیستهای خود فروخته وعوامل کوانتیل پرودرسایت
استخباراتی "افغانستان -آزاد" برما فحاشی کرده وعلیه ما جاسوسی وتوطئه گری می نمایند.چون این
باندهای رویزیونیست وتسلیم طلب درقعرمرداب رویزیونیزم"سه جهانی"ودرمزبله ای تسلیم طلبی
طبقاتی وملی فرورفته اند وهیچ گونه پاسخی دربرابرانتقادات اصولی ما ندارند؛ لهذا به فرهنگ فئودال
کمپرادوری ولومپنی واوباشیگری متوسل شده وعلیه مافحاشی وتوطئه گری می کنند.
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(بخش نهم)
یکی دیگرازمطالبی که رویزیونیستهای« سازمان انقالبی» با بی شرمی تمام درهمه بخشهای اراجیفنامه
های شان تکررامی کنند ،انکارازعمل خاینانه ،فحاشی ،جاسوسی ،تهمتزنی وتوطئه گری شان علیه ما
است .درحالیکه فحشهای رکیک کوچه بازاری واوبا ش منشانه که توسط رفقای شان(سید حسین
موسوی ،کبیرتوخی ومیرویس(ودان) محمودی) این جواسیس خاین برما روا می دارند وهمچنین افشای
نام وهویت وآدرس ما به سازمانهای استخباراتی کشورهاتی امپریالیستی ودولتها وگروه های ارتجاعی
وهمین سلسله ازاراجیفنامه های شان یک واقعیت انکارناپذیراست.اینک موردی ازفحاشیهای سازمان
رویزیونیستی وضدانقالبی«ساا» درصفحه اول بخش( )14ازاراجیفنامه هایش ":شرفباخته های بی
وجدان سیاسی وبزدل فراری! شما که با دیدن دشمنان خلق ،تنبان های تان دچارپرابلم شد وآنهارا
دورگردن تان حلقه زدید ونزد این کنسول وآن کنسول غربی بردید وتملق وچاپلوسی کردید وباآلخره
فراررا برقرارترحییح دادید واکنون با بی حیائی آن را« پناهنده شدن باالجبار» می خوانید ،چگونه برزن
قهرمانی می تازید که همینجا ماند."...،
64

آقایان! اگرمابراساس اسناد انکارناپذیر"سازمان رهائی"،رویزیونیسم "سه جهانی" رهبران آن منجمله
فقید داکترفیض و"مینا" رانقد کرده ایم؛ شما آنرا"تاخ ت وتاز" نام گذاشته اید وبجای استدالل ومنطق
دربرابرانتقادات ما ،فرومایه ترازهرلومپن واوباشی برما فحاشی کرده اید .همین ناسزاگوئیهای لومپنانه
ای شما نشان می دهد که شما حتی فاقد اخالق وشرافت انسانی هستید .وقتی رهبرفقید شما "دادنورانی"
به "راوا" می گوید که ":ح ال یکی دوقلم مرد ریشو ،چند زن ودختری را به این نام(راوا) تا
وباالکرده"...؛ شما نیزباید چنین دشنامها وکلمات رکیک دورازشأن انسانی را علیه ما بکاربرید .شما
کاذبانه مدعی "م-ل -ا" هستید ولی غیرازفحاشیهاوتهمت ها وتوطئه گریها وجاسوسیهای رفقای تان همین
کلمات وجمالت فوق ماهیت ایدئولوژیک -سیاسی و سطح فرهنگی،اخالقی ،شخصیتی ووجدانی
شمارابرمال می سازد؟! فحاشی های فوق پائینترین سطح ازعناصراوباش ولومپن وهرزه است که شما
ورفقای تان به آنها متوسل شده اید .بفرض محال اگرشما توطئه گرنیستید؛ اینکه (ما) به یکی ازکشورهای
اروپائی پناهنده شده ایم؛ شما خاینانه آنرا "فرار" می خوانید.این پناهندگی چه ربطی برحقیقت مبارزه ای
ماعلیه رویزیونیسم واپورتونیسم دارد؟ وما هرگزازسنگرمبارزه طبقاتی وملی فرارنکرده ایم
ودربخشهای قبل نوشته هایم دراین باره توضیحات الزم داده ام .درحالیکه کیفیت مبارزات انقالبی ما
درجنبش کمونیستی کشورودرجنبش کمونیستی بین المللی درگذشته وحال مشخص اند وبرعکس گذشته
وحال خیانتبارشمااپورتونیستها ورویزیونیستهای"سه جهانی" به جنبش کمونیستی ومبارزات طبقاتی
وملی توده های خلق کشورآفتابی است .شما نه تنها به لحاظ ایدئولوژیک  -سیاسی درقهقرای اپورتونیسم
ورویزیونیسم قراردارید که حتی به لحاظ آگاهی ناتوان وبیچاره هستید وبه جایی پاسخ منطقی به انتقادات
ما ،محل زندگی مارامورد "انتقاد" قرارداده اید .وفحاشیهای شما من جمله کلمات رکیک فوق شخصیت
لومپنانه ،شرفباختگی وضعف اخالقی شمارابوضوح عیان می سازد .درکجای تاریخ جنبش بین المللی
کمونیستی آمده است که محل زندگی گویا معیارانقالبی بودن وغیرانقالبی بودن افراد است؟اگرفردی
درداخل کشورش زندگی کرد انقالبی است واگردرخارج کشورزندگی کرد،غیرانقالبی است! ولی شما
رویزیونیستها واپورتونیستهای ضدانقالبی وهمپاله های شما درهرجایی که زندگی کنید براساس ماهیت
خط ایدئولوژیک-سیا سی وخصلت طبقاتی تان به خدمت امپریالیسم وطبقات حاکم ارتجاعی قراردارید
وبرضدمنافع خلق ومیهن وبرضد جنبش انقالبی کمونیستی عمل می کنید .چنانکه حدود بیست سال
درپاکستان وبعد دوازده سال اخیررادرافغانستان به خدمت اهداف سوسیال امپریالیسم چین وامپریالیستهای
اشغالگرامریکائی واروپائی وطبقات ارتجاعی قرارداشته ودارید .شما درشرایط جنگ آزادی خواهانه
مردم افغانستان علیه سوسیال امپریالیسم "شوروی" ورژیم باندهای مزدورخلقی پرچمی دراتحاد با سه
گروه ارتجاعی اسالمی قرارگرفتید وبرای پیروزی "انقالب اسالمی" و"جمهوری اسالمی" مبارزه کردید
واین بزرگترین خیانت به جنبش انقالبی کشوروبه مبارزات آزادی خواهانه توده های مردم بود .وبعد
ازحادثه( )11سپتمبر( ) 2001واشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستهای امریکائی واروپائی
ومتحدین آنهابرافغانستان بازارسیاستهای ارتجاعی وضدمردمی شماهم رونق گرفت وبه
دربار"اعلیحضرت" درروم شتافتید وبه کمک سوسیال امپریالیسم چین حامی اصلی شما وسایرکشورهای
امپریالیستی به کنفرانس استعماری"بن" شرکت کردید تا درتقسیم چوکیهای نظام مستعمراتی ازدیگرگروه
های ارتجاعی عقب نمانید" .سازمان رهائی" زیرنام "راوا" درآن شرکت کرد .شما درهمین
چ هارسطرفوق؛ دروغ گفته اید ،برما تهمت زده اید وفرومایه ترازهرعنصرلومپن واوباشی برما فحاشی
کرده اید .ما جزاین ازشما توقعی نداریم؛ شما درمکتب"سازمان رهائی" درس خوانده وتربیت شده اید؛
یکی ازاستاد ان شما"داد نورانی" به خواهران اش در"راوا" به سطح عناصراوباش وفرومایه (موسوی،
کبیرتوخی ومیرویس محمودی) فحاشی می کند ،تهمت می زند وزشت ترین نسبت ها وشنیع ترین
دشنامها رانثارآنها می کند .شما ورفقای تان بنابرهمین فرهنگ وادبیات برما فحاشی می کنید وبی شرمانه
وبا چشمپارگی آنرا انکارمی نمائید .شما با پرروئی اتهامات بی اساس داکترفیض علیه رفیق اکرم یاری
و"س ج م" و"ج د ن" را "کلمات تند" می خوانید وبی گوئید که "ما بنوبۀ خود با آنها موافق نیستیم"!
درحالیکه این اتهامات بی بنیاد ازموضع اپورتونیستی ورویزیونیستی وخاینانه صورت گرفته است؛
داکترفیض "سازمان جوانان مترقی" و"جریان دموکرات یک نوین" را رویزیونیستی واپورتونیستی
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وارتجاعی می خواند ومعتقداست که آنهارا یک سلسله دگمها ومحصوالت ذهنی خشکیده" رهبری"
وفعالیتهای عملی اپورتونیستی وضدانقالبی رهبری خاین وضدانقالبی تشکیل می داد .داکترفیض وکالً
رهبری"گروه انقالبی "....خاینانه اتهامات "ضد پرولتاریائی ،برخورد ضدانقالبی به مسایل
وقضایا،اندیشیدن به منافع شخصی،فرصت طلبی ،مارکسیست دگماتیک ،ارعاب وفریفتن توده ها ،خیانت
به اندیشه مائوتسه دون وآرمان انقالب ،فردگرائی بورژوائی ،خاین وضدانقالب ،وابسته دربارودرجرگه
خواجگان ذات ملوکانه" وازاین قبیل اراجیف ویاوه هارا به رفیق اکرم یاری( شهید) نسبت داده است.
چون شما درلجنزاراپورتونیسم ورویزیونیسنم وتسلیم طلبی وخدمت به ارتجاع وسوسیال امپریالیسم چین
وامپریالیستهای غربی تربیت شده اید؛ دیگربی شرمی ودروغگوئی ،شیادی وحیله گری ،توطئه چینی
وجاسوسی جزء خصلت واخالق شما شده است .شما دیگردر"بازارمکارگی سیاسی" تان استاد هستید
ودست هرگروه ارتجاعی وضدانقالبی رادراین زمینه ها"ازپشت بسته اید" .همینکه گند رسوائی
رویزیونیسم "سه جهانی" تان بلندشد ودیگرامکان فریب واغوای توده های مردم ونسل جدید
ازروشنفکران مردمی ومترقی کشوررا نداشتید ،جامه بدل کردید وطوری وانمود ساختید که باصطالح
از"سازمان رهائی" انشعاب کرده اید .درحالیکه شمابابروز برخی اختالفات سیاسی ،انشعاب تشکیالتی
کرده اید ونه گسست ریشه ای ایدئولوژیک -سیاسی ازرویزیونیسم "سازمان رهائی" .شما با تفاوتهای
درسابقه تشکل ووضعیت کنونی تان مانند همان دوفرکسیون خلقی پرچمیها هستید که عین هدف ومرام
رابه دوشکل وشیوه متفاوت به پیش می برید.
سازمان باصطالح انقالبی درصفحه سوم بخش شانزدهم اراجیفنامه اش ازجاسوسی علیه ما وافشای نام
وهویت ومحل زندگی ما انکارکرده ودرمقابل این ادعای مضحک را مطرح کرده است ...":بلی ،ما
نوشته ایم که جنابعالی های«مائوئیست» درهالند زندگی می کنند واین را براساس گزارش خود تان که
دروب سایت های«پیام آزادی»« ،شورش» و«سوم عقرب» نوشته ایم ."....توجه نمائید که این
رویزیونیستها با چه شیادی وحیله گری جاسوسی علیه ماراتوجیه می کنند .اینکه ما درگزارش ما نوشته
ایم که" مارکسیست -لنینیست -مائوئیست های افغانستان درتجلیل ازاول ماه می درکشورهالند ویا
درکشوردیگری شرکت کرده اند ."....این مطلب هیچ چیزی ازهویت ما را افشا نمی کند؛ ولی شما ورفقای
شما خاینانه نام اصلی وهویت مارابرای استخبارات امپریالیستی ودولتها وگروه های ارتجاعی افشا
نموده وصدها بارآنرا تکرارکرده اید .شما با این استدالل خود رامسخره می کنید .زمانی که منطق
رویزیونیستها دربرابرانتقادات اصولی کمونیستها کارائی ندهد؛ توطئه گری ،برجسب زنی ،فحاشی واتهام
زنی را آغازمی کنند .اما رفقای "ساا " ( کبیرتوخی ،موسوی و میرویس محمودی) این تسلیمی های
خادیست وجواسیس کوانتیل پروعلیه ما درسطح عناصراوباش ،فرومایه وشرفباخته فحاشی می کنند
وهربارمورد تحسین سازمان"انقالبی" قرارگرفته اند.
سازمان باصطالح "انقالبی" درصفحه سوم بخش شانزدهم اراجیفنامه اش چنین می نویسد ...":اگر ثابت
ساختید که یکتن ازرفقای ما( ازرفقای سازمان انقالبی افغانستان) چین را دیده باشد ،با دولت امپریالیستی
چین درارتباط بوده باشد ،بعد هم به آلمان رفته ودرکنفرانس "بن" شرکت کرده باشد وبا جانی ترین،
خاین ترین وخونخوارترین دشمنان مردم افغانستان دوریک میزنشسته باشد ،ما حاضرهستیم تمام حرفهای
خودرا درموردشما پس بگیریم وازخود انتقاد کرده خودرابه شما بسپاریم تا درمورد ما تصمیم بگیرید،
واگرثابت نساختید ،اعتراف کنید که انسانهای بدترازآن هستید که درموردشما گفته می شود ،درست
است؟؟."....
استدالل فوق ازیک ج هت کودنی وحماقت این رویزیونیستهارا برمال می سازد وازجانب دیگرچنین
استداللهای ناشی ازپرروئی وبی شرمی آنهاست .آقایان! شما درسال ( )2007-2006از"سازمان رهائی"
باصطالح انشعاب کرده اید .اینکه قبل ازاین تاریخ فردی ازرفقای کنونی تان درسازمان کنونی ("سازمان
انقالبی ") جزء هیئت اعزامی "سازمان رهائی" به چین رفته است ویانه؛ این ادعا نمیتواند عضویت
شمارا درچوکات"سازمان رهائی"ووابستگی به دولت سوسیال امپریالیستی چین نفی نماید .ممکن است
که ازهمین رفقای کنونی تان هیچگاهی چین را ندیده باشد وبه همین صورت حتی ازهمین اعضای کنونی
"سازمان رهائی" شاید تا کنون کسی چین را ندیده باشد؛ وما هم چنین ادعایی نکرده ایم که تنها رفتن
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اعضای سازمان "رهائی" به چین دلیل رویزیونیست" سه جهانی " بودن آنهاست! ما هیچگاهی قضاوت
خودرابراین موضوع بنا نکرده ایم .خط ایدئولوژیک -سیاسی " گروه انقالبی "....وبعد "سازمان رهائی"
وعملکردها ونظرات ومواضع آن طی حدود چهاردهه بیانگررویزیونیسم وتسلیم طلبیهای "سازمان
رهائی" است که طی این مدت همه برنامه ها واهداف ،نقشه ها وتاکتیها واستراتژی آن برهمین مبناانجام
شده اند که ما طی چهاردهه آنها را مورد نقد قرارداده ایم .هم چنین شاید ازرفقای کنونی تان جزء هیئت
اعزامی "سازمان رهائی" ازپاکستان به آلمان جهت شرکت درکنفرانس"بن" نرفته باشد؛ واین هم دلیل
عدم مسئولیت شما درسازمان "رهائی" شده نمی تواند .همینکه شما تا سال( )2006عضویت "سازمان
رهائی" را داشته اید وکنفرانس "بن" درسال ( ) 2001تشکیل شد؛ شما نمی توانید چنین استدالل کنید که
چون همین حلقه رفقای کنونی تان درکنفرانس "بن" شرکت نکرده اند؛ فلهذا شما مسئولیتی دربرابرمواضع
وعملکردهای تسلیم طلبانه وضدانقالبی ووطن فروشانه "سازمان رهائی" ندارید! شما درهمین مورد
بفرض زمانی می توانستید این ادعا را مطرح کنید که ،ازهمان لحظه ای که هیئت "سازمان رهائی"
درکنفرانس استعماری "بن" درترکیب هیئت"روم" وابسته به ظاهرخان(شاه سابق) با دیگرباندهای
ارتجاعی وطن فروش وخاین ،جانی وضدمردم تحت رهبری قدرتهای امپریالیستی اشغالگرو"ملل متحد"
شرکت کرد؛ اعالمیه ای مبن ی برانشعاب از"رهائی" صادرمی کردید .البته اینکه این "انشعاب" چگونه
بود یا بعدا ً واقع شد ،بحث دیگری است .حد اقل می توانست عدم مسئولیت شمارادرشرکت
درکنفرانس"بن" رفع نماید .این استدالل شما بسیارکودکانه است وفقط می تواند هواداران کودن شما را
قانع سازد .درحالیکه واقعیت چنین بوده است که شما بعد ازکنفرانس"بن" سهم خود را ازخوان نعمت
امپریالیستهای اشغالگردردولت مزدورولقمه های چربی را هم ازطریق بدست آوردن امتیازات"ان جی
او" ئی نصیب شده اید واینکه جناح رفیب شما درسازمان رهائی ازغنایم امپریالیستها"گاوچاق" راتصاحب
کرد و" گوسفندالغر" را به شما داد؛ شما "انشعاب" خودرا اعالم کردید .ولی به لحاظ ایدئولوژیک-سیاسی
وخط ومشی هنوزدرهمان خط "سازمان رهائی" وعلی الخصوص بقول خود شمادر" راه" داکترفیض
روان هستید ،بحث دیگری است .که ما طی چند ماه اخیربه آنها پرداخته ایم .آقایان با لفاظی وپرگوئی
ویاوه سرائی وفحاشی نمی توانید کاری ازپیش ببرید .ازاین اسناد برای اثبات ادعای ما قوی تردرکجاست؟
چنانکه ما بارها گفته ایم که شما مانند دیگررویزیونیستها واپورتونیستها قضایا را براساس تفکرایده آلیستی
تان مورد تحلیل وارزیابی قرارمی دهید؛ لهذابا تمام وراجی ها وادبیات بافیها وداستان سرائیها بازهم پای
تان درگل می ماند وخودرابیش ازپیش مفتضح می سازید .اینکه درهمین بخش به ما می گوئید ":انسانهای
بدترازآن هستید که درموردتان گفته میشود"! این خودباردیگراذعان میکنیدکه باندعناصراوباش ولومپن
وجاسوس وفحاش (کبیرتوخی ،موسوی ومیرویس محمودی)سخنگویان شماهستند .وهمان فحشهای
رکیک راکه شایسته ای خودشماست برماحواله می کنند.
"ساا" میگوید ":برای چند هفته به افغانستان بیائید وراست وچپ بدوید و«سند مصئونیت» مارا پیدا
کنید ."....این هم شبیه به همان استدالل قبلی این آقایان است .درحالیکه موقعیت سابقه وکنونی آنها را
عرصه ها ونحوه فعالیت شان تحت شرایط اشغال استعماری وحاکمیت دولت دست نشانده به اثبات می
رساندکه"ساا"آنرا"استفاده ازشرایط" نام گذاشته است.همینکه به گفته ای خودآنهادرزیرریش امپریالیست
های اشغالگرودولت مزدورکنگره "کمونیستی! " دایرمی کند؛ خود سند گویای برمصئونیت آنهاست .که
همان ادامه مصئونیت سابقه است ،با فورم وژست دیگری".ساا" وهمپاله هایش نه اینکه هیچ گونه خطری
برای امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورکرزی ندارند که ازجنبه های معینی مفید هم هستند .اینهاخدمتی
را برای سرم ایه داری جهانی وامپریالیسم انجام می دهند که دیگرگروه های بورژوازی انجام داده نمی
توانند .آقایان! شما دراخیراین پراگراف از"اردنگ انقالبی" تان یاد کرده اید؛ که درمعنا همان شیوه ای
سربه نیست کردن مخالفین توسط سازمان سلف شما ("سازمان رهائی") است که درپاکستان ودرداخل
کشورانجام می داد .درپاکستان آن جنایات رابه حمایت وکمک"آی اس آی" انجام می دادید واکنون درسایه
حمایت وبه کمک ارتشهای اشغالگرواستخبارات دولت مزدورآنها انجام می دهید.
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" سازمان انقالبی" بازهم با دیده درائی ازحزب قانونی " سازمان رهائی" انکارکرده وکودنانه می گوید":
تحقیق تان راهمین امروزآغازکنیدوتمام کانالهای جاسوسی تان رابه کارانداخته ،تاشش ماه وقت داریدکه
حزب قانونی« سازمان انقالبی» رابااسم ،شماره ثبت ورهبر حزب به همه اعالن کنید."...
"ساا" بازهم با شیادی ودغلکاری می خواهد توجه خوانندگان کمترآگاه به مسایل راازاصل واقعیت مسئله
دورسازد وابلهانه ازما می خواهد که اسم ،شماره ثبت ورهبرحزب قانونی "ساا" را اعالم کنیم .درحالیکه
این موضوع به همه بخشهای جنبش انقالبی پرولتری وجنبش "چپ" کشورهویدا ست که "حزب همبستگی
افغانستان" که نام آن درمطبوعات دولت دست نشانده منتشرشده است ،و دروزارت عدلیه دولت مزدوربه
ثبت رسیده وجوازفعالیت اخذ کرده است ،مربوط به "سازمان رهائی" است .این حزب ویا احیانا حزب
وسازمان دیگری که توسط "سازمان رهائی" دروزارت عدلیه دولت دست نشانده ثبت شده است بنام
رهائی" به ثبت نرسیده است که ما نام آنراپیداکنیم  .ولی "ساا" ساده لوحانه برخورد قضائی به مسئله
کرده و بزعمش می خواهد روشنفکران مترقی وتوده های عوام رافریب دهد.این آقایان آنقدرساده لوحانه
به قضایابرخوردمی کنندکه حتی افرادعادی هم عقب ماندگی آنهارادرک میکنند .این گفته "ساا" مشابهت
به ادعاهای رهبران وقومان دانهای تنظیم های جنایتکارجهادی وملیشه ای ودیگرباندهای ارتجاعی
وجنایتکارکه طی سی وپنج سال اخیرثروت اندوخته اند وحال بیشرمانه ادعا می کنند که ازروی
دفاتردولت میزان امالک ودارائیهائی های مارا نشان بدهید .درحالیکه هریک از این خاینین وغارتگران
ازدزدی ورشوت وغصب اموال وامالک دولت وعامه وچپاول وغارت مردم ورشوه های قدرتهای
امپریالیستی ده ها وصدها میلیون دالرسرهم کرده اند؛ ولی بخش اعظم آنها بنام شخص خود شان
دردفاتردولت ثبت نیست ویا اینکه دربانکهای کشورهای خارجی ذخیره کرده اند وامالک خریده اند .فقط
ساده لوحانی مانند اعضا وهواداران "ساا" این اراجیف را باورخواهند کرد .باید تذکردادکه همین ثبت
حزب رسمی توسط "سازمان رهائی"جلوه ای دیگری ازرویزیونیسم"سه جهانی" است .ثبت حزب رسمی
دردولت دست نشانده استعمارازیکطرف تائید سلطه استعماری واشغال نظامی امپریالیستهای امریکائی
وناتوومشر وعیت قایل شدن به دولت دست نشانده است وازجانب دیگرنوعی حقه بازی شیادانه درجهت
فریب روشنفکران مردمی وتوده های خلق می باشد .درحالیکه "سازمان رهائی" درکنفرانس"بن" شرکت
کرد وامپریالیستها ازماهیت بورژوائی ارتجاعی ومرام واهداف سیاسی آن آگاهی داشتند ودارند .اینها
درحقیقت می خواهند رویزیونیسم وتسلیم طلبی خودرا زیرنام حزب رسمی وروزنامه وجریده رسمی
مستورسازند.اعضای"ساا" ازاین ترفندها وشیادی ها زیاد یاد دارند .چنانکه فعالیتهای علنی شانرادرسایه
ارتشهای اشغالگرودولت مزدورکرزی"تطبیق اصل بلشویکی (مبارزۀ مخفی واستفاده ازشرایط
عینی)"میخوانندکه امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدور کرزی برای آنها مهیا کرده اند.
"ساا" درجایی دیگردرهمین صفحه( )4می نویسد ...":ازتربیون های گونه گون که به اصول بلشویکی
مالطمه نزند ،استفاده می کنیم" .عجب "بلشویکهای"که مورداعتماد امپریالیستهای اشغالگرودولت دست
نشانده ای آنها که ازمرتجع ترین وضدترقی ترین نیروهای قرون وسطائی قرارگرفته اند .بدون هیچ
تردیدی یکباردیگراین همان تائید موضع "سازمان رهائی" است که دردولت مستعمراتی ودست نشانده
امریالیستهای اشغالگرشرکت کردودر"لویه جرگه" وولسی جرگه ومشرانوجرگه نماینده فرستاد ومدعی
شدکه این کار"استفاده ازتربیون های دولت است!".این چه نوع سازمان "بلشویکی"است ،که دریک
کشورنیمه فئودالی ومستعمره که توسط چند ده کشورامپریالیستی وارتجاعی اشغال شده وتحت سلطه
استعماری آنها قراردارد وحاکمیت دولت اسالمی متشکل ازجانی ترین ووحشی ترین گروه های ارتجاعی
مذهبی و"غیرمذهبی" ضدترقی وضد کمونیسم؛ می تواند ازتربیون های گونه گونه آن استفاده کند ومبارزه
پارلمانی بنماید؟".سازمان انقالبی" خودرا"مارکسیست -لنینیست ،اندیشه مائوتسه دون"می خواند؛ ولی
محورمبارزه اشرا فعالیت علنی درعرصه های مختلف وپارلمانتاریزم تشکیل می دهد .درحالیکه
درشرایط کنونی امکان مبارزه علنی برای کمونیستهای واقعا ً انقالبی؛ بسیارمحدود وحتی دشواراست
وازطرف دیگر کمونیستهای انقالبی درجهت تدارک برای جنگ آزادیبخش ملی وجنگ انقالبی خلق
مبارزه می کنند ،نه مبارزه پارلمانی .این گفته های رهبری "ساا" یکباردیگرادعای اعتقادبه اندیشه
مائوتسه دون آنهارا به پوچی مبدل می سازد وازجانب دیگرضدیت آنهارا با جنگ انقالبی خلق نشان می
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دهد .زیرا طی چندین ماه اخیرحمالت خصمانه وخاینانه ای شانرابا دیگرهمپاله های رویزیونیست
واپورتونیست آنها"ساما( -ادامه دهندگان) وعناصری ازسازمان اپورتونیستی ورویزیونیستی"ساوو"
درسایت استخباراتی" افغانستان -آزاد" (این تریبون فحاشی ،جاسوسی وتوطئه گری) علیه "مارکسیسم-
لنینیسم -مائوئیسم" وفعالین بخشهای مختلف این جنبش بشکل جنون آمیزی به پیش می برند وازهیچ
خیانت ورذالتی دراین زمینه د ریغ نکرده وبه پست ترین وخاینانه ترین اعمال یعنی جاسوسی وتوطئه
گری علیه ما درداخل وخارج کشوردست زده اند .و درتمام اراجیفنامه های "ساا" خصومت ورزی آن
به اشکل مختلف علیه " مائوئیسم" وجنگ انقالبی خلق عیان است .ولی درهمین صفحه( )4با کمال
پرروئی وچشمپارگی ازعمل خاینانه ورویزیونیستی (مائوئیسم ستیزی) شان انکارکرده ومی نویسند..":
با وجودیکه به حیث یک سازمان تا هنوزبه کاربرد اصطالح مائوئیسم نرسیده ایم وبرای همین خودرا
معتقد به مارکسیسم -لنینیسم ،اندیشه مائوتسه دون می دانیم ،ولی این باور ،ابدا ً به ما اجازه نمی دهد که
علیه مائویست هائی که همین اکنون درکشورهای مختلف وبه خصوص درهند ،درکنارتوده های تهیدست
علیه نظام های استثمارگرانه می رزمند ،به حمالت خصمانه دست بزنیم؛ ....وقتی ما ،ما ئویسم را
درناخنک می گیریم ،منظورما«مائویسم فراری» است .که ازکنارتوده ها فرارکرده  ....اگرما
ضدمائویست ها می بودیم ،در«به پیش» شمارۀ چهارم گونزالو را که خودرا مائوئیست می خواند ،ابدا ً
انقالبی درقفس امپریالیزم ،سازمانده خوب ورفیق انقالبی نمی خواندیم.".....-
آقایان!اینکه شما چه کسی را باچه صفتی ملقب میسازید بیشترازبیسوادی وکودنی شمامنشامیگیرد نه
ازآگاهی تان .شما " ژاندارک -قهرمان کلیسای کاتولیک -را نیزقهرمان توده ها می سازید ،شماجنرال
جیاپ رویزیونیست رانیز"مارکسیست -لنینیست بزرگ میسازید"شمابه حدی بیسواد وکودن هستید که
اصال معنی گفتارتان راهم درک نمیکنید .یکی ازصفات مشخصه همه رویزیونیست ها واپورتونیست ها
تضاد بین گفتاروکردارآنهاست .این هم یکی دیگرازشیادیهای رویزیونیستهای سازمان باصطالح
"انقالبی" است .همه رویزیونیستها درلفظ ازاعتقاد به (مارکسیسم -لننیسم) یا( م-ل-ا یا م-ل-م) صحبت
می نمایند ولی درعمل ضد آن عمل کرده وعلیه آن خصومت می ورزند .درحالیکه اندیشه مائوتسه دون
درپراتیک انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی تحت رهبری رفیق مائوتسه دون به مائوئیسم تکامل نمود.
مائوئیسم آخرین مرحله تکامل مارکسیسم -لنینیسم تا امروزاست؛ مائوئیسم مانند (م-ل) یک حقیقت عام
جهان شمول بوده ودارای اعتبارجهانی است .امارویزیونیستهای" سازمان انقالبی" دراراجیفنامه هایش
چنین می گوید  ...":استفاده از"مائوئیسم" بجای اندیشه مائوتسه دون در"جاا" نه ازیک پراتیک؛ بلکه
ازاثرگزاری جزئی نشئت کرده که "اندیشه گونزالو" وعمدتاً" اندیشه گونزالو" را پذیرفته است .این همه"
مائوئیسم" گفتن ها نشان می دهد که کاربران عمدۀ آن چگونه راه را برای"اندیشه"" ،راه" و"سنتزنوین"
بازکرده وشاید هم به زودی درکنار" گونزالیزم" نیزجا به جا شود."....
خوانندگان قضاوت کنند که رویزیونیستهای "ساا" درحالیکه ادعای"اعتقاد" به اندیشه مائوتسه دون دارند؛
ولی ازدید اپورتونیستی وغیرکمونیستی به ماهیت علمی وانقالبی "مائوئیسم" می نگرند .این شیادان
ازیکطرف صدرگونزالو را"رفیق انقالبی" می خوانند ولی ازطرف دیگرطوری وانمود می کنند که وی
مائوئیسم را باین منظوربکاربرده است که گویا راه رابرای "اندیشه " گونزالوهموارسازد .دشمنی با
انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی ومائوئیسم ستیزی یکی ازمشخصات ضدانقالبی برجسته ای انواع
رویزیونیسم منجمله رویزیونیستهای "سه جهانی" است .به همین صورت رویزیونیستهای سازمان
باصطالح انقالبی دراراجیفنامه های شان برفعالین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) فحاشی کرده وعلنا ً
مائوئیسم را به استهزا گرفته وبرآن حمالت خصمانه انجام داده اند .همچنین شنیع ترین فحاشیها را توسط
رفقای شان ،عناصراوباش ولومپن "مثلث فله" ( موسوی ،کبیرتوخی ومیرویس محمودی) علیه ما انجام
داده ودرموارد زیادی برمائویسم حمله کرده اند که درهرمورد توسط رویزیونیستهای"ساا" مورد تحسین
قرارگرفته اند .همین تهمت ها وافتراأ ت شخصی ،فحاشی وجعل داستانهای تصنعی علیه ما؛ دلیل
ورشکستگی ایدئولوژیک -سیاسی وضعف اخالقی وشرفباختگی رویزیونیستهای"سازمان انقالبی"
وهمپاله های رویزیونیست واپوتونیست وتسلیم طلب آنهاست.
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من قب ً
ال درباره ای انکار"سازمان انقالبی افغانستان" درکتاب اش زیرعنوان"تاریخ ،نبرد طبقاتی"
ازحقیقت وجودی "سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقالبی پرولتری)" وبعدا ً "گروه
پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م-ل -م)"درجنبش انقالبی پرولتری کشورانتقادکرده ام؛ولی "ساا"در
صفحه(( ) 2بخش آخری) اراجیفنامه هایش چنین پاسخ داده است":ما درطول چند سال اخیردرافغانستان
با افرادی روبه رونشده ایم که خودرا«پیکاری» بخوانند وفعالیت محسوس داشته باشند .قبل براین
درمهاجرت(پاکستان) کسی را می شناختیم به نام«دگروال» که گفته می شد«پیکاری» است ،اما این
«پیکاری» درحویلی های« سازمان رهائی» می خوابید ونان می خورد ومنتظربود تا پناهندگی اش
درآلمان پذیرفته شود ،که همانطورشدوباآلخره به اروپارسید؛ واکنون نمیدانیم که به چه کاری مصروف
است."....
گردانندگان سازمان به اصطالح "انق البی" دراین مورد هم دروغ می گویند وتخطئه می کنند :اینها
درپراگراف قبلی درهمین صفحه چنین می نویسند ....":ماقبالًدر«به پیش» شماره اول درمورد«سازمان
پیکارافغانستان» نوشته بودیم....پیکاردرسال  1385کمیته وحدت باحزب کمونیست(مائویست) افغانستان
ایجاد کرد که درنتیج ه بخشی ازاین سازمان با پذیرش مائویزم دربرابراندیشه مائوتسه دون به حزب
کمونیست پیوستند.".....
اما درمورد "دگروال" عضو سازمان پیکاربرای نجات افغانستان؛ این دیگریک دروغ محض است.
درحالیکه ،دگروال"جوره" عضوسازمان پیکاربرای نجات افغانستان بعد ازرهائی اززندان رژیم
جنایتکارخلقی پرچمیها دراوایل دهه هفتاد خورشیدی به پاکستان رفت وازابتدا با دیگراعضای سازمان
زندگی کرد وحتی یک روزهم درحویلی "سازمان رهائی" بود وباش نکرده است .وبعد با فامیلش
درپاکستان زندگی میکرد وهیچگاهی هم به اروپاسفرنکرده است،چه رسدبه اینکه "منتظرپناهندگی"اش
باشد!.درحالیکه برخالف ادعای"ساا"دونفرازاعضای"سازمان رهائی"که درمخالفت باخط رویزیونیستی
این سازمان قرارگرفته ومورد غضب رهبری"سازمان رهائی" واقع شده بودند؛ حویلی های "سازمان
رهائی" را ترک کرده وبه سبب شناخت سابقه ای که با(ص) یکی اعضای مرکزی سازمان پیکاربرای
نجات افغانستان داشتند برای چند هفته درحویلی اعضای سازمان پیکار ...زندگی می کردند ومنتظربودند
تا درشهرهای دیگرپاکستان محل امنی برای زندگی جهت محفوظ ماندن ازگزند اردنگ "سازمان رهائی"
پیداکنند.
رهبری"ساا"درپراگراف بعدی مینویسند":اماآشکارابایدگفت که گروه«پوالد» ازآن اهمیتی برخوردار
نیست که بتوان اورا ازمشهورترین سازمانهای چپ«شعله جاوید» به شمارآوردما تاکنون نتواسته ایم
کسی ازاین «گروه» رادرافغانستان مالقات کنیم.ازیکی دودوست هم که پرسیدیم ،اگرصادقانه(بخوان
کاذبانه وذ(د)غلکارانه -توضیح ازمن است) ،ایشان گ فتند که گردانندۀ این «گروه تک امتی» مدتهاست
ازافغانستان فرارکرده وهزاران کیلومتردورترازتوده های پاپرهنه زندگی می کند وتنها چیزی که انجام
می دهد« رویزیونیست» و«اپورتونیست» خواندن دیگران است."....
بازهم دروغگوئی ودغلکاری :این آقایان ازیک طرف می گویند که" آشکارا باید گفت که گروه"پوالد"
ازآن اهمیتی برخوردارنیست"...؛ ازجانب دیگرمی گویند که" دوستان شان گفته اند که گردانندۀ این«گروه
تک نفری» مدتهاست ازافغانستان فرارکرده ."....اگراین رویزیونیستهای تسلیم طلب نسبت به خط اصولی
انقالبی پرولتری گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م-ل -م) خصومت نداشتند وندارند؛ درصورتیکه
ادعای سازمان"م-ل -ا" وتاریخ نویسی دارند ،همین "گروه تک نفره" راباید نام می گرفتند وازحقیقت
وجودی وکیفیت انقالبی خط ایدئولوژیک -سیاسی وتاریخ مبارزات انقالبی آن درجنبش انقالبی پرولتری
کشورودرسطح جنبش بین المللی کمونیستی انکارنمی کردند.این عمل نه تنهاعقده مندی خرده بورژوائی
که دگما اپورتونیسم آنها رابوضوح عیان می سازد وبدون شک به پدیده ای زنده وپویای "گروه پیکاربرای
نجات مردم افغانستان(م-ل -م)" به شیوه ای اپورتونیستی نگاه کرده اند" .ساا" می گوید" ما تاکنون نتوانسته
ایم کسی ازاین«گروه» را درافغانستان مالقات کنیم" .نه خیرآقایان! "گروه پیکاربرای نجات مردم
افغانستان(م-ل -م)"؛ او ً
ال گروه کوچکی است وثانیا ً شما گروه ها وسازمانهای "مشهوری" رامی جوئید
ومالقات می کنید که درپارلمان دولت مزدورنماینده داشته باشد ،دارای حزب قانونی باشد با ثروتهای باد
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آورده که بتواند درتاالریکی ازهوتل های بزرگ(ستاره دار) درکابل محافل برپاکند وتظاهرات قانونی
تشکیل دهد وثالثا ً اعضای گروه ها وسازمان های واقعا ً انقالبی پرولتری خاصتا ً درداخل کشورنظربه
ماهیت خط ایدئولوژیک -سیاسی ،تاریخ گذشته وموقعیت فعلی واعمال خاینانه جاسوسی شما علیه فعالین
جنبش انقالبی پرولتری ،سعی می کنند تابا شما واعضای سازمان سلف شما"،سازمان
رهائی"ودیگرهمپاله های شمامانند"ساما( -ادامه دهندگام)" وافرادی از"ساوو" مالقی نشوند.
"ساا" درصفحه( ")221تاریخ ،نبرد طبقاتی" می نویسد":بازماندگان شعلۀ جاوید که مشهورترین آن ها
ساما،رهائی وحزب کمونیست(مائوئیست) بودند ،موضع گیریهای مختلفی داشتند ."....توجه نمائید؛
افرادی که ادعا می کنند سازمان "انقالبی" اند؛ ولی چنین نگاهی کاذبانه ودغلکارانه به تاریخ جنبش
دموکراتیک نوین وجنبش انقالبی پرولتری کشوردارن د .وبراساس مصالح و منافع تنگ نظرانه ای شان
سازمان های را نام می گیرند که مورد نظرشان بوده است .دراینجا مسئله این نیست که این آقایان ازحقیقت
وجودی تشکلی بنام "سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقالبی پرولتری)" ویا "گروه
پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م-ل -م)" درجنبش انقالبی پرولتری کشورانکارکرده اند؛ درحالیکه اینها
ایدئولوژیک -سیاسی معین که بعد ازانحالل "س.ج.م" وفروپاشی
سازمانهاوگروه های چندی باخطوط
ِ
"ج.د.ن" تا امروزدرجنبش چپ کشورعرض وجودکرده اند؛ نیزانکارنموده اند .اما درمورد این گفته
ای"سازمان به اصطالح انقالبی که می گوید ":هزاران کیلومتردورترازتوده های پا برهنه دیگران
رویزیونیست واپورتونیست خوانده ام " .بلی آقایان! من نه تنها اززمانیکه به اروپا پناهنده شده ام که
ازهمان ابتدا که عضویت "سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" راداشته ام وبعد ازتسلط اپورتونیسم
درس ازمان پیکاربرای نجات افغانستان دراوایل دهه هفتاد خورشیدی ازآن انشعاب کردیم ومنحیث جناح
اقلیت " سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقالبی پرولتری)" راتشکیل دادیم که ارگان نشراتی
آن جریده"راه حقیقت" بود ،درتمام این دوره ها تا حدتوان مبارزه انقالبی رادردوسنگر،مبارزطبقاتی
وملی ومبارزه طبقاتی ،ایدئولوژیک  -سیاسی علیه خطوط اپورتونیستی ورویزیونیستی مختلف وتسلیم
طلبی طبقاتی وملی درجنبش چپ ودرجنبش انقالبی پرولتری کشورودرجنبش بین المللی کمونیستی به
پیش برده وآنهارابراساس دیالکتیک ماتریالیستی مورد نقد وبررسی قرارداده ایم .ازاین گفته ای"ساا"
استنباط می شود که درد این آقایان مانند دیگرهمپاله های رویزیونیست واپورتونیست وتسلیم طلب شان
یکی است؛ وآن نقد خطوط رویزیونیستی واپورتونیستی وافشای تسلیم طلبی ها وخیانتهای آنها به جنبش
انقالبی پرولتری ومبارزات ملی توده های خلق طی بیش ازسه دهه اخیراست که حتی ازبردن نام تشکل
سیاسی ما هم نفرت دارند .همه انواع رویزیونیسم واپورتونیسم مانند امپریالیسم وارتجاع بین المللی
ازانقالب پرولتری وفعالین جنبش انقالبی پرولتری نفرت دارند .ودرجریان چند ماه اخیرگروه های مختلف
رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلب یعنی"سازمان انقالبی افغانستان""،ساما(-ادامه
دهندگان)"وعناصری ازسازمان اپورتونیستی "ساوو" با هم متحد شده ورفقای شان عناصرلومپن واوباش
وشرفباخته ای مانند(موسوی،کبیرتوخی ومیرویس محمودی) این عوامل "کوانتل پرو" درسایت
استخباراتی" افغانستان  -آزاد" ع لیه ما فحاشی ،توطئه گری وجاسوسی می کنند ونام وهویت ومحل
زندگی مارابرای استخبارات امپریالیستی ودولتها وگروه های ارتجاعی افشا می نمایند.
 21اکتوبر2013

(بخش دهم)
سازمان باصطالح "انقالبی" درکتاب " تاریخ ،نبرد طبقاتی" می نویسد ":گروه انقالبی بعد ازجدائی
از"ساما"باسه سازمان اسالمی"جبهه مبارزین مجاهد افغانستان" راساخت که در 14اسدبرای سرنگونی
دولت خلقی حرکت عمومی نظامی را طراحی کرد .درشب قبل ازحمله ،دگروال ابراهیم نماینده حرکت
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انقالب اسالمی دستگیرواعتراف کرد ونقشه افشاشد .حرکت طرفداران گروه انقالبی درباالحصاربعد
ازکشتن تعدادی ازافسران خلقی به خون نشست .دراین جریان داکترفیض احمد باعده ای ازرهبران
وکادرهای گروه دستگیرشدند که ازجمله داوود ومحسن ازرهبری گروه اعدام وعده ای ازکادرها چون
نعمت ومهرعلی به شهادت رسیدند .این حرکت که شبیه کودتا بود وبا استراتژی جنگ توده ای کامالً
تفاوت داشت ،ازاشتباهات عمیق این گروه به حساب می آید .گروه انقالبی در«مشعل رهائی»( ،)1979
جمهوری اسالمی وتئوری سه جهان را پذیرفت ونامش را به « سازمان رهائی افغانستان» تغییرداد.
رویزیونیستهای" سازمان انقالبی" کودتای ( )14اسد( )1358باالحصاراکه بوسیله "گروه انقالبی"....
وتنظیم های اسالمی محاذ ملی اسالمی به رهبری( پیرسید احمدگیالنی)" ،جبهه ملی نجات" به رهبری(
صبغت هللا مجددی) وحرکت انقالب اسالمی به رهبری( مولوی محمد نبی محمدی) طراحی وبه منصه
ای اجراء گذاشته شد " ،حرکت عمومی نظامی" و"حرکت شبیه کودتا ومتفاوت با استراتژی جنگ توده
ای"می خواند :گفتن اینکه " حرکت شبیه کودتا با استراتژی جنگ توده ای کامالً متفاوت است"؛ چه
چیزی راتداعی می نماید؟ .این گونه موضع گیریهای مبهم ودوپهلوازمشخصات همه اپورتونیستها
ورویزیونیستهاست .درحالیکه این طرح وحرکت "گروه انقالبی "....دراساس بدون هیچ گونه تردیدی
یک کودتابود ومطابق به خط ایدئولوژیک -سیاسی ارتجاعی واهداف واستراتژی "گروه انقالبی "...انجام
شده بود .زمانیکه ما می گوئیم که" سازمان انقالبی" ازدید اپورتونیستی ورویزیونیستی به "سازمان
رهائی" برخورد می کند؛ این هم یکی ازنمونه های آنست .ولی "ساا" آنرا"اشتباه عمیق گروه انقالبی"...
می خواند .ازطرف دیگردرحالیکه "گروه انقالبی "...رایک تشکل " مارکسیستی -لنینیستی -اندیشه
مائوتسه دون" می داند؛ ولی ازاینکه به کودتا روی آورده است ،آنرا نه یک حرکت انحرافی وارتجاعی
که درتضاد کامل با جنگ انقالبی خلق وجنگ توده ای طوالنی قراردارد که یک "اشتباه عمیق" می
داند .همچنین درهمین پراگراف قبول استراتژی"جمهوری اسالمی" ازطرف" گروه انقالبی"...
وبعد"سازمان رهائی" که یک استراتژی ارتجاعی وضدانقالبی بوده وبراساس تئوری رویزیونیستی" سه
جهان" صورت گرفته است؛"ساا" بدون هیچ گونه توضیحی ازآن می گذرد وآنرا" عطف به ماقبل"کرده
وازجمله "اشتباهات" رهائی جامی زند .این اپورتونیستهای نیرنگبازودغلکار آگاهانه وحساب شده
در"کتاب" شان چنی ن مواضع مبهم ودوپهلواتخاذکرده اند .وبازهم شاید شیادانه بگویند که ما
درسنددیگری"جمهوری اسالمی"وتئوری"سه جهان" را"انتقاد" کرده ایم! درحالیکه درتمام اسناد شان به
رویزیونیسم واپورتونیسم "سازمان رهائی" به همین شیوه ای اپورتونیستی برخوردکرده اند.
به هرصورت طبق همین پراگراف اینکه ازسه تن رهبران "گروه انقالبی"...داکترفیض وداوود ومحسن
دستگیرمیشوندوازجمله (داوودومحسن) اعدام می شوند وداکترفیض اززندان صدارت «فرار» می کند؛
طی حدودسه ونیم دهه این(«فرار») به حیث یک سوال درجنبش چپ کشورمطرح بوده است .من درنوشته
های قبلی ام ضمن نقد ازاپورتونیسم ورویزیونیسم"سه جهانی" داکترفیض و"سازمان رهائی" سوأل
چگونگی «فرار» داکترفیض اززندان صدارت دردولت خلقی پرچمیها را مطرح کرده ام که"ساا" آنرا
"تاختن برداکترفیض" توجیه کرده وبا گریزازاین پاسخ بازهم مسئله پناهندگی مرا به اروپا مطرح کرده
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است که بزعم رویزیونیستهای"ساا" گویا پناهندگی به کشوری" معادل به مسئله «فرار» داکترفیض
اززندان صدارت دردوران رژیم خلقی پرچمی ها است"؛ وبزعم آنها یعنی که هیچ به هیچ!
این پاسخ رویزیونیستهای تسلیم طلب "سازمان ان قالبی" نه تنها کودنانه وسفیهانه است که چند مطلب
رانیزروشن می نماید:
«فرار» داکترفیض اززندان صدارت رژیم خلقی پرچمیها درسال ( )1358یک مسئله قابل تأمل است.
زیرا اودراتحاد با گروه های ارتجاعی اسالمی اقدام به کودتا جهت سرنگونی رژیم خلقی پرچمی ها
کرده بود ورژیم خونخواروضدمردمی داکترفیض رامنحیث یکی ازرهبران جریان دموکراتیک نوین می
شناخت وازجانب دیگرباند رویزیونیست "خلق" پرچم خصومت عمیقی با این جنبش داشت وداکتر فیض
فرد اول یا یکی ازافراد مهم این کودتا بوده است وبدون شک ازوی به شدت مواظبت می کردند.
وقراراطالع درروزکودتاداکترفیض ورفقایش درحوالی( قرب وجوار) رادیوافغانستان پنهان شده بودند
که درصورت پیروزی کودتا به رادیورفته وسرنگونی رژیم خلقی پرچمیها رااعالن کند .اینکه فردی با
چنین موقعیتی توسط رژیم مزدوردستگیرمی شود ودیگررفقایش اعدام می شوند واو"فرار" می کند؛
بدون شک این فرارسوأل برانگیزاست" .ساا" این مسئله را به همین سادگی "درج تاریخ" کرده است
وازدیگران هم می خواهد که آنرابه همین شکل منحیث یک"حقیقت تاریخی" بپذیرند .اگراین آقایان حتی
به بیان همین مسئله هم صادق می بودند؛ باید چگونگی این"فرار" را توضیح می دادند .اینها درهمین
مورد هم دغلکاری کرده و بزعم شان می خواهند با "گریزماهرانه" آنرا پنهان کنند .به یقین که اگر
بفرض علت این «فرار» روشن می بود ومی توانست کوچکترین مفاد تبلیغاتی برای رویزیونیستهای "
سازمان رهائی" و" ساا" وهواداران آنها چون کبیرتوخی داشته باشد طی این مدت بارها آنراعلم کرده
ودرباره ای آن به مدیحه سرائی پرداخته وجهت اغوای عوام این عمل راتا سطح " قهرمانی" توجیه
وازآن درجهت استتاررویزیونیسم وتسلیم طلبی های شان نیزاستفاده می کردند .ولی اکنون که می دانند
افشای واقعیت چگونگی این فراربرای شان مشکل تمام می شود؛ مسئله فرارداکترفیض اززندان صدارت
رژیم خلقی پرچمی هارابازهم مسکوت گذاشته وتوطئه گرانه مسئله ای پناهندگی مرا به اروپامورد سوال
قرارداده اند .درحالیکه درنوشته های قبلی ام دراین باره توضیح داده ام.ومقایسه این دومسئله نهایت
بیچارگی سیاسی واستیصال رویزیونیستهای"ساا"راکه طی چهاردهه درلژنزاراپورتونیسم ورویزیونیسم
دست وپا می زنند وچند دوره تسلیم طلبی به طبقات حاکم وفئودال کمپرادورونوکری به امپریالیستهای
غربی وسوسیال امپریالیسم چین را دردوسیه ای ننگین شان دارند وسهمگین ترین خیانت رابه جنبش
انقالبی مردم افغانستان مرتکب شده اند؛ این یک حقه بازی سیاسی است که می خواهند هواداران بی
اطالع شان ازنسل جدید راگمراه کنند .اما برعکس اینها هرقدردراین منجالب دست وپا بزنند بیشتربه
عمق لژن فرومی روند .این رویزیونیستهای خادم امپریالیسم می خواهند رویزیونیسم خودرابا لعاب کلمات
وجمالت "مت رقی"و"انقالبی" دربرابردونسل ازروشنفکران کشور(که طی سه ونیم دهه تحت سلطه
ورژیم خونخواررویزیونیستهای خلقی پرچمی  ،دولت اسالمی
استعماری سوسیال امپریالیستهای روسی ِ
جهادیها وامارت اسالمی طالبان واکنون تحت سلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوودولت
اسالمی م زدورآنها زندگی می کنند ودرجوحاکم فرهنگ رویزیونیسنی ،فرهنگ فئودال کمپرادوری
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وفرهنگ امپریالیستی قرارداشته ودارند وهرکلمه وجمله ای که حتی ظاهرا ً رنگ وبوی "مترقی" داشته
باشد نیزمورد توجه آنها قرارمی گیرد) ملمع کرده وآنهارااغواکنند .بعدازانحالل "سازمان جوانان مترقی"
داکترفیض با همین شیوه ها وبا علم کردن "م-ل -ا" توانست صدها تن ازاعضا وهواداران جریان
دموکراتیک نوین را که دارای احساسات انقالبی بودند ولی هنوزآگاهی الزم ازسوسیالیسم وکمونیسم
ومبارزه انقالبی برهمین مبنا وشناخت الزم ازماهیت انواع خطوط اپورتونیستی ورویزیونیستی دردرون
جنبش انقالبی پرولتری کشوروجنبش کمونیستی جهانی را نداشتند وهم چنین بنام جریان(شعله جاوید) که
مورد توجه وحمایت روشنفکران مترقی وبخشهای ازتوده های مردم قرارداشت ،به دنبال خود کشاند
وچند دهه آنهارادرگرداب اپورتونیسم ورویزیونیسم غرق کرد .اکنون رویزیونیستهای "ساا" ئی سعی
دارند تا رویزیونیسم "سازمان رهائی" را باشیوه وشمایل جدیدی آب رنگ داده وبنام "م-ل-ا" بعد
ازچهاردهه باردیگرآنرابه خورد نسلهای جدید ازروشنفکران جامعه بدهند .واین شرایط را طی دوازده
سال اخیرامپریالیستهای امریکائی واروپائی ودولت مزدورمتشکل ازگروههای ارتجاعی رنگارنگ برای
اپورتونیستهای"سازمان رهائی""،ساا" ودیگرهمپاله های آنها درکشورمهیا کرده اند.
ترفند دیگررویزیونیستهای"سه جهانی"سازمان باصطلالح انقالبی اینست که:اگرماانحرافات اپورتونیستی
ورویزیونیستی داکترفیض وکودتاگری ،مبارزه درراه پیروزی انقالب اسالمی وجمهوری اسالمی
ودیگرانحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی وی رانقد کرده ایم؛ برما حمله می کنند ومی گویند که چرا
داکترفیض را که بقول آنها از" پیشمرگان راه رهائی خلقها است " رفیق خطاب نمی کنید وبه همین سبب
این عمل را"ضدانقالبی واپورتونیسم وغیرکمونیستی" می خوانند! وازجهت دیگراین رویزیونیستهای
مرتدوخادم امپریالیسم وارتجاع توسط بانداوباش وفحاش شان(موسوی کبیرتوخی ومیرویس
محمودی)ناشیانه وخاینانه به من برچسب"خلقی"زده اند .درحالیکه رویزیونیسم واپورتونیسم داکترفیض
و"سازمان رهائی" آفتابی است وداستان چگونگی توطئه کشته شدن او بدست گروه گلب الدین
جنایتکارومزدورنیزروشن است.که به اثرمخالفتهای درون سازمانی که تاسرحد حذف فیزیکی
همدیگرپیش رفتند ومسئله انتقامگیری جناحی که توسط جناح داکترفیض در"سازمان رهائی" سربه نیست
شده بود وازطریق نیرنگ وفریب داکترفیض وچند تن دیگررااغواکرده وبه دام گروه گلب الدین
جنایتکارانداخته وبه این صورت انتقام کشی کردند .اینها حقایق غیرقابل انکاری درتاریخ حدود نیم قرن
جنبش دموکراتیک نوین کشورهستند که"ساا" می خواهد ازآنها طفره برود وبا حمالت خاینانه وجا سوسی
وتوطئه گری گویا (ما) را ازاین طریق به سکوت وادارد.
رویزیونیستهای دون صفت" ساا" درصفحه چهارم بخش ازآخری اراجیفنامه هایش می نویسند ":شرط
ما اینست که اول شما باید پردۀ ابهام فرارتان را به هالند ،یک طرفه کنید وبه ما توضیح بدهیدکه :چگونه
خلق افغانستان را تنها گذاشتید وبه چه اسبابی به هالند رسدید ،آیا فرارتان نقشه مند بود ،یعنی باسفارت
جورآمدکردیدیاتصادفی هالندراانتخاب کردید؟ زمینه های فرارتان چگونه مساعدشد؟ آیا درسفارت
هالندباتوهین وتحقیرسفیریاکونسل روبه رو شدید؟وقتی فورمه های پناهندگی راخانه پری می
کردید،آیادروغ گفتیدوتعهدسپردید؟ وقتی به هالندرسیدیدچه فورمه های راخانه پری کردیدوچه وظایفی
راازدولت هالن قبول کردید؟ چگونه «گروه» تان راشکل وسازمان دادید"؟
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کی ها قبل ازشما به هالند فرارکرده بودند."...
گرچه هیچ ش کی وجود نداردکه رویزیونیستهای توطئه گروجاسوس"سازمان رهائی" و"ساا" رفقای
شانرادرکشورهای اروپائی که درسازمانهای اطالعات این کشورهافعالیت دارندوظیفه داده اند تا درباره
ای چگونگی پناهندگی فعالین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)افغانستان دراین کشورهاجستجوکنند .واینکه
طی دوازده سال اخیرعالوه برنوکری سوسیال امپریالیسم چین ،درداخل وخارخ کشور مستقیما ً به خدمت
امپریالیستهای اشغالگرقراردارند ویکی ازجمله تعهدات آنها درکنفرانس"بن" به قدرتهای امپریالیستی
اشغالگرتائیداشغال نظامی وتسلط استعماری آنها وشرکت وهمکاری با دولت دست نشانده بود که این
وظایف شان راتاکنون به خوبی انجام داده اندوباتشکیل حزب سیاسی قانونی وانتشارروزنامه ها وجراید
رسمی وازطریق مصاحبه های تلویزیونی که رهبرآنها "مرحوم دادنورانی" انجام می داد ودرتوجیه
اشغال نظامی کشوروتسلط استعماری امپریالیستهای امریکائی واروپائی وغارتگریهای سوسیال
امپریالیسم چین دراستحکام پایه های رژیم مزدورخاصتا به جهت تقویت جناح کرزی با شطارت تمام
فعالیت ومبارزه کرده اند .وهمین خیانتکاری وجاسوسی وافشای نام وهویت من ودیگرفعالین جنبش
انقالبی پرولتری افغانستان برای سرویسهای استخباراتی کشورهای امپریالیستی ودولتها وگروه های
ارتجاعی نیزجزء وظایف وخدمات وتعهدات آنهابه امپریالیستهای اشغالگروارتجاع حاکم بوده است.
زمانیکه سازمان رویزیونیستی وتسلیم طلب" ،ساا" دربرابرانتقادات اصولی من دچارپریشانی ووحشت
شده ،بی پاسخ مانده و برای نجات اش به این اراجیفی پناه می برد.
 درحالیکه این مسئله کامالً روشن است و-من اززمانیکه آگاهانه درراه مبارزه برای نجات خلق افغانستانقدم نهاده ام ،درهیچ زمانی خلق افغانستان را تنها نگذاشته ام ،چه دردوران جنگ علیه رژیم باندهای
خلقی پرچمی ودوران مقاومت ملی خلق افغانستان علیه تهاجم نظامی سوسیال امپریالیستهای روسی
ورژیم مزدورآنها درجبهه جنگ وچه درمهاجرت با توده های خلق همراه بوده ام و تا حد توانم به آنها
خدمت کرده وبرای نجات آنها ازسلطه استعماری سوسیال امپریالیسم "شوروی" ورژیم مزدورباندهای
جنایتکارخلقی پرچمی ،رژیم ارتجاعی اسالمی ورژیم ارتجاعی قرون وسطائی طالبان مبارزه طبقاتی
وملی را به پیش برده ایم .وهم چنین مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی را درجهت افشا وطرد انواع رویزیونیسم
واپورتونیسم انجام داده ام .بعد ازپناهندگی دراروپا نیزاین مبارزه را ادامه داده ام وهمواره مبارزه انقالبی
برای نجات خلق افغانستان نسبت به هرچیزدرزندگی ام برایم ازاهمیت برخورداربوده واولویت داشته
است .لیکن شما طی چهاردهه به جنبش انقالبی پرولتری ومبارزه توده های خلق کشورخیانت کرده اید.
چنانکه همین اکنون به تخریب این جنبش مشغول هستید وعلیه فعالین آن برای سرویسهای اطالعاتی
کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی جا سوسی می کنید.
 پناهندگی به کشورهای اروپائی ضرورتی به جورآمدن با سفارتهای این کشورها ندارد .این فقط ناشیازتوطئه گری ورذالت گردانندگان"سازمان انقالبی" است .وهیچ مرجعی زمینه واسباب سفرمرابه اروپا
مهیا نکرده است .ولی رویزیونیستهای خاین وتوطئه گر"ساا" ازاین اتهام زنیها هدف معینی را تعقیب
می کند وآن منحرف کردن اذهان نسل جدید ازمبارزین راه مردم وتوده های عوام کشورازرویزیونیسم
واپورتونیسم و خیانتهای خود شان به جنبش انقالبی پرولتری ومبارزات خلق افغانستان ونوکری آنها به
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دولت سوسیال امپریالیستی چین وپیمانکاریها وجاسوسیهای آنها برای سرویسهای اطالعاتی کشورهای
امپریالیستی غربی وامریکا است .گردانندگان"ساا" باید قبل ازهمه این سوأل را پاسخ بدهند که اسباب
وسامانه سفروپاسپورت دیپلوماتیک مینا کماری رهبر"راوا" وهیئت همراه اورا برای سفرهای دوردنیا
ودیدارها ومالقاتهای وی با رهبران کشورهای امپریالیستی وارتجاعی دراروپا ،امریکا ،آفریقا وآسیا
وشرق دوروهم چنین پاسپورت برای هیئتهای "سازمان رهائی" به دربارخاقانهای چین ،رویزیونیستهای
" سه جهانی" را کدام مرجع آماده می کرد؟ بدون شک درآن زمان (آی آس آی ) دولت پاکستان بود
وطی دوازده سال اخیرسفارتهای کشورهای امپریالیستی مقیم افغانستان ودولت دست نشانده
استعماردرکابل تهیه کرده است .بازهم این گفته مارکس را تکرارمی کنم که ":مرتجعین بی شرم اند".
وزمانی "سازمان رهائی" ،یعنی"ساا" که به قول شکیبا محمود رفیق شان با فشارکشورهای امپریالیستی
غربی جزء هیئت "روم" یعنی گروه ظاهرخان (شاه سابق) و(بابا) ی "سازمان رهائی وراوا"
ودیگرطبقات وگروه های ارتجاعی که برای شرکت درکنفرانس استعماری "بن" آلمان تشریف برده بودند
تا بپای معاهده ننگین"بن" امضابه گذارند؛ اسباب سفروپاسپورت دیپلوماتیک برای هیئت "رهائی -راوا"
به رهبری سیما ولی راکدام مراجع آماده کردند؟ بدون شک این قدرتهای امپریالیستی وملل متحد
دستیارآنها بود که چنین زمینه ها ووسایلی رابرای آنها آماده کرده اند .و این رویزیونیستهای تسلیم طلب
وخاین درکن ارسایرباندهای تبهکار ،قاتل مردم ،وطن فروش وجنایتکاربرپای سند به مستعمره کشیدن
خلقهای ستمدیده ومظلوم افغانستان امضا گذاشته وداغ ننگ وطن فروشی وخیانت به خلق ومیهن را کمائی
کردند.
 آقایان"ساا" ئی! من درمورد پناهندگی ام هیچ دروغی نه گفته ام؛ حتی زمانی که مصاحبه کننده گفتکه مائوئیسم یعنی تروریسم .من درپاسخ گفتم که این عقیده ونظرامپریالیستها ومرتجعین است .اوبه جواب
من گفت که چرا به این کشورامپریالیستی پناهنده شده ای؟ من درپاسخ به وی گفتم که دراین کشوراکثریت
قاطع آن ها کارگران ودیگرزحمتکشان هستند .اما برعکس دروغگوئی ،خدمت گزاری وتعهد به نوکری
وجاسوسی به امپریالیسم وارتجاع جزء خصلت وفرهنگ طبقاتی وخصوصیات اخالقی ووظایف شما
رویزیونیستهای مرتد ،خاین وجاسوس است.
 آقایان"ساا"ئی!گروه ما قبالًدرجنبش انقالبی پرولتری کشورفعالیت داشته ومن دراین کشورآنراتشکیلنداده ام .هسته ابتدائی گروه ما درسال ( )1352ایجاد شده بود ودرسال ( )1358باچند گروه ومحفل
دیگردرتشکیل سازمان پیکاربرای نجات افغانستان سهیم شدیم .ودرسال ( )1372زمانی اپورتونیسم
درسازمان پیکار ...جناح اکثریت را تشکیل داد ،بعد ازیک مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی جدی انشعاب
خودر ا اعالم کردیم وزیرنام "سازمان پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقالبی پرولتری) به مبارزه
ادامه دادیم .ودرشرایط مهاجرت هم بگونه پیگیروتاحد توان مبارزه طبقاتی وملی ومبارزه وعلیه خطوط
رویزیونیستی واپورتونیستی و تسلیم طلبی مبارزه را به پیش برده ایم وخواهیم برد .وچهره های ننگین
شمارویزیونیستهای واپورتونیستهای تسلیم طلب ودیگرهمپاله های خاین شمارا درافغانستان ودرسطح
جهان برای توده های خلق وروشنفکران مردمی ومترقی افشا خواهیم کرد .ولی شما جواسیس وباند اوباش
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وفحاش تان نام وهویت وآدرس(ما)رابرای استخبارات این کشوروکشورهای دیگرافشا کرده اید خاینانه
وزبونانه علیه(ما) جا سوسی می کنید.
رویزیونیستهای سازمان ضد انقالبی درصفحه پنجم بخش آخراراجیفنامه های شان چنین یاوه گوئی می
کنند  ...":وقتی فرارمی کردید ،خون سهراب عزیز(سلطان) پیش چشم تان را گرفت یانه؟ یا ازخون او
ترسیدید وتنبان تان دچارپرابلم شد وفرارکردید؟ با تمام این که فرارکردید ،کی به شما دستوردادتا
از«انقالب» و"جنبش پرولتری" صحبت کنید؟ ،با وجودی که ازخلق فرارکردید به دستورکی ها به
«مائویزم» گرایش پیداکردید؟ و."...
آقایان"ساا"ئی!ماحرمت خون رفیق سهراب(سلطان) راتا امروزبا تمام توان پاسداری کرده ایم.همینکه
مبارزه انقالبی طبقاتی وملی رادرجهت سرنگونی حاکمیت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروقطع
سلطه استعماری امپریالیسم بگونه دوامداربه پیش برده ایم ومبارزه ایدئولوژیک-سیاسی اصولی
رادرجهت افشای ماهیت انواع رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی پیگرانه ادامه داده ایم؛ خود پاسداری
ازخون رفیق سلطان وخون تمام انقالبیون پرولتری منسوب به جنبش دموکراتیک نوین ودرجهت تحقق
آرمانهای انقالبی آنهاست .ولی برخالف شما رویزیونیستهای خاین وتسلیم طلب نه تنها که به خون
انقالبیون کمونیست کشوروآرمانهای انقالبی آنها که به خون توده های خلق باربارخیانت کرده اید
وهنوزهم درطریق خیانت وغداری روان هستید ودرخدمت گزاری به امپریالیسیتها وارتجاع حاکم علیه
فعالین جنبش انقالبی پرولتری کشورفحاشی ،توطئه گری وجاسوسی می کنید .گذشته ازاینها که براقتضای
منافع گروهی وطبقاتی تان حت ی به خون رهبران خود تان که خودرا ادامه دهنده ای راه آنها می دانید
حرمتی نگذاشته اید ودرکنفرانس "بن" درکنارهمین جناح ازگروه های اسالمی"بنیادگراء" که آنهارا
ازقاتالن رهبران تان منجمله فیض ومینا معرفی می کنید(البته جناح" میانه رو"گروه های اسالمی،
باندهای ملی شه ای ،باندهای "خلقی" پرچمی " ،سازائی"" ،افغان ملتی" ودیگرتکنوکراتهای خاین ووطن
فروش ازجمله دوستان وهم پیمانان تان هستند) زبونانه نشستید وبرای سهم خویش ازمقامات دولت دست
نشانده استعماربا آنها چانه زدید ودرلویه جرگه وپارلمان استعماری درکنارهمین جناح بنیاد گرای دولت
مزدورنشستید .ودردولت دست نشانده استعمارکه تنها هشت وزیرازحزب اسالمی گلب الدین درآن شرکت
دارند ،شرکت کردید .آیا شما به ندای خون قربانیانی که به اثرمخالفت با رهبری "سازمان رهائی" مورد
غضب وحذف فیزیکی قرارگرفته بودند واجساد آنها دردهه هشتاد میالدی درهدیره(قبرستان) تهکال
پشاورپاکستان وجاهای دیگریافت می شدند گوش فراداده اید ووجدان تان ذره ای تحت تا ثیرقرارگرفت
که حال"دایه ازمادرمهربان ترشده اید!" وبرای رفیق سلطان اشک تمساح می ریزید!!دراینجا این مطلب
راهم باید بگویم که رفیق سهراب(سلطان) درمنزل اعضای "سازمان رهائی" زندگی می کرد که ما
خبر"الدرک شدن" اوراشنیدیم .وفقط برای سازمان پیکاربرای نجات افغانستان همین قدراطالع دادند که
موصوف ازخانه برآمده ودیگربازنگشته است .وقراریکه ما مسیررفت وآمد اورا تعقیب وجستجوکردیم
وازاهالی مناطق مزبورازوقوع چنین واقعه ای درهمان روزها جویا شدیم ،هیچ اثروعالمت وحکایتی
ازچگونگی مفقودشدن اودرآن مسیربدست نیاوردیم؛ ولی درهمان زمان دراین زمینه شیوه ای
برخورداعضای "سازمان رهائی" درباره ای این واقعه دردناک حدس وگمانها وشک وتردیدهای را نزد
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"سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" بوجود آورد که تا کنون به قوت خود باقی است .و"سازمان رهائی"
و"سازمان انقالبی"دراین زمینه مسئولیت دارند که پاسخ بدهند.
سازمان ضدانقالبی"ساا" چنین یاوه گوئی می کند ...":یا ازخون او(منظور"سلطان" است -توضیح ازمن
است) ترسیدید وتنبان تان دچارپرابلم شد وفرارکردید."....
خوانندگ ان توجه نمایند؛گردانندگان "سازمان انقالبی" خودرا"کمونیست" وپیروخط"مارکسیسم -لنینیسم-
اندیشه مائوتسه دون"می نامند؛ ولی درکجای فرهنگ واخالق کمونیستی چنین فحاشیهای لومپنانه واوباش
مآبانه وجود دارد؟ که هرگز! این اخالق وادبیات ننگ کمونیسم است .ورویزیونیستها چون دشمنان
نقابدارکمونیسم انقالبی هستند این هم یک طریقی است که دشمنی خودرا با کمونیسم انقالبی وبدنام کردن
آن انجام می دهند .حتی درفرهنگ واخالق یک روشنفکرطبقه فئودال وبورژوا (اگربه لحاظ اخالقی
سقوط نکرده باشد)؛ چنین فحاشیهای به ندرت مشاهده شده است .ولی می بینیم که رویزیونیستهای تسلیم
طلب "سازمان انقالبی"  ،نه تنها دراین اراجیفنامه های شان تااین سطح بر(ما) فحاشی می کنند که باند
سه نفره ای ازرفقای شان (کبیرتوخی ،موسوی ومیرویس محمودی) راتشکیل کرده اندتا ازطریق وبسایت
استخباراتی"افغانستان -آزاد"(این مرکزفحاشی وجاسوسی)علیه ما فحاشی ،توطئه گری وجاسوسی نمایند.
گردانندگان " سازمان انقالبی" که سه ونیم دهه رادرمکتب رویزیونیسم " سه جهانی" سازمان رهائی
تربیت شده اند وحدود پنج سال است که مدعی "انشعاب" ازاین سازمان هستند؛ ولی درهمان خط روان
اند .باین مفهوم که سازمان ضدانقالبی به لحاظ خط ایدئولوژیک -سیاسی یک سازمان ارتجاعی بورژوازی
وابسته امپریالیسم وارتجاع خاصتا ً سوسیال امپریالیسم چین است .نطفه ای آنها ازهمان ابتدا درتشکل
اپورتونیستی "گروه انقالبی "....شکل گرفت وبعد درمکتب رویزیونیسم"سه جهانی" تعلیم دیده وپرورش
یافته اند .وعلت س قوط این چنینی این آقایان درلژنزارفساد اخالقی وفحاشی واوباشی گری مایه
درایدئولوژی فئودال کمپرادوری"سازمان رهائی" دارد .وقتی "داد نورانی" رهبراینها شنیع ترین فحاشی
ها رابه خواهران "راوا" ئی اش نثارمی نماید ومی گوید ":مشتمالی وچاپیگری مهمانان غربی توسط
اعضای "راوا" برای دست یافتن به میلیون یورو ،قصرها وموترها انجام شده است"؛ لهذا ازاین
شاگردانش که نقش پای استاد شان را تعقیب می کنند ،هیچ گیله ای نیست .رویزیونیسم یا اپورتونیسم
راست شکلی ازایدئولوژی بورژوائی است؛ ولی زمانی رویزیونیستها شرافت انسانی شان راهم ازدست
بدهند ووجدان شان بمیرد ،به عناصری مانند باند اوباش(موسوی ،کبیرتوخی ومیرویس محمودی) مبدل
میشوند.کمونیستهاانسانهای ویژه ای هستندکه به لحاظ ایدئولوژیک -سیاسی دارای خصلت،فرهنگ
وخصوصیات اخالقی متفاوتی باطبقات فئودال وبورژوا وخرده بورژوا اهستند .زیرااینهاسعی می کنند تا
ازتمام پیوندها ،خصایل  ،فرهنگ واخالق وعادات طبقاتی سابق شان گسست ریشه ای نمایند .ولی
برخالف می بینیم که رویزیونیستهای "سازمان انقالبی""،ساما( -ادامه دهندگان) وعناصری از"ساوو"
تاسطح فجیعترین وبی شرف ترین عناصراوباش وهرزه سقوط کرده اند .درافغانستان رویزیونیستهای
جنایتکارومیهن فروش خلقی پرچمی خاصتا ً جناح پرچم گروه لومپن واوباشی داشت که زیرنظرنجیب
رئیس خاد بودند وزمانی این باند های رویزیونیست خروشچفی به قدرت رسیدند ونجیب به ریاست "خاد"
برگزیده شد همین باند لومپن واوباش وهزاران تن دیگرازاین قماش اراذل واوباش ازوالیات مختلف جذب
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دستگاه جهنمی (اگسا ،کام وخاد) شدند .همین باندهای لومپن شرف باخته وبی وجدان عالوه برجنایات
وکشتاروتجاوزات ووحشی گریهای که علیه خلق افغانستان طی یک ونیم دهه انجام دادند که جنایتکارانه
ووحشیانه به زنان ومردان زندانی نیزتجاوزکردند .به همین صورت بعد ازکودتای ننگین ثورهزاران تن
ازعناصرلومپن واوباش جذب تنظیمهای اسالمی شدند وطی این سی وپنج سال ده ها نشریه ووبسایت
ازمربوطین این گروه های رویزیونیستی وگروه های ارتجاعی اسالمی مزدورامپریالیستها فعالیت دارند؛
لیکن هیچ کدام ازاین گرو ه ها به سطح رویزیونیستهای "سازمان انقالبی ""،ساما(-ادامه
دهندگان)وعناصری از"ساوو"علیه فعالین جریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید) وفعالین جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) کشورفحاشی نکرده اند .بدین صورت دیده می شود که رویزیونیستهای"سه جهانی"
چینی ازجمله بی شرف ترین وکثیف ترین گروه های لومپن واوباش هستند که علیه فعالین جنبش انقالبی
پرولتری فحاشی واتهام زنی وتوطئه گری می کنند ونام وهویت (ما) رابه سرویسهای جا سوسی
کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی وگروه های ارتجاعی وضدکمونیستی معرفی نمایند .انواع
واشکال رویزیونیسم و اپورتونیسم به لحاظ ایدئولوژی وسیاست وماهیت وخصلت طبقاتی آنها یکی هستند،
یعنی مدافع منافع طبقه بورژوازی بوروکرات کمپرادوروامپریالیسم اند که درهم آغوشی با فئودالیسم
قراردارند وزمانی به قدرت دولتی برسند وحشیانه ترازهرگروه ارتجاعی دیگرعلیه توده های خلق
وکمونیس تهای انقالبی وسایرجریانات سیاسی مترقی مخالف شان عمل می کنند.به فرض اگردرافغانستان
کودتای ( )14اسد سال ( )1358به رهبری " سازمان رهائی" موفق می شد ویا کودتا -قیام "ساما" درماه
جدی همین سال به پیروزی می رسید؛ مردم ما امروزخاطرات نهایت هولناکی ازاعمال جنایتکارانه
رویزیونیستهای چینی نیزمی داشتند.
"سازمان انقالبی" درصفحه پنجم بخش آخری ازاراجیفنامه هایش می نویسد ":او(اشاره به من است-
توضیح بین هاللین ازمن است) سازمان رهائی را رویزیونیست می خواند وهرآنکس که بااو(
منظور"سازمان رهائی است -توضیح بین هاللین ازمن است" بوده ،چه شهید شده باشد وچه هم زنده
رویزیونیست است وکمونیست انقالبی بوده نمی تواند."....
رویزیونیستهای «ساا» ئی معترض اند که چرادرنقد من "سازمان رهائی" رویزیونیست خوانده شده است.
این به این معناست که بزعم "ساا""،سازمان رهائی"رویزیونیست نیست!درحالیکه اپورتونیسم
ورویزیونیسم "سازمان رهائی" طی چهاردهه به رؤیت اسناد متعدد وعملکردهای آن غیرقابل انکاراست
واین موضوع ازطرف تمام بخشهایاصولی وانقالبی جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) کشورمطرح شده
است.ومن بااستنادبه اسنادخود "سازمان رهائی"و"ساا" وفکتهای مسلمی که ازعملکردهای انحرافی آنها
وجود دارند؛ رویزیونیسم واپورتونیسم آنها رابرمال کرده ام .این باراول نیست ،ما تا حد توان طی
چهاردهه درهربرهه ای درتاریخ جنبش انقالبی پرولتری افغانستان ،اپورتونیسم و رویزیونیسم "سازمان
رهائی" ودیگرگروه های اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلب رابه نقد کشیده ایم .تمام نظرات
ومواضع وعملکردهای "رهائی" بیانگررویزیونیسم "سه جهانی" وتسلیم طلبی این سازمان
است".سازمان رهائی"ازابتداباادعای کاذب"م-ل-ا" علم برداررویزیونیسم"سه جهانی" وپیروتینگ
سیائوپینگ بوده وطی چهاردهه هیچگاهی درخط انقالبی پرولتری قرارنگرفته است .آیا
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رویزیونیستهای"ساا" می توانند اسنادی راارایه کنند که "سازمان رهائی" یک سازمان رویزیونیستی
نبوده است؟ ویا می توانند ثابت کنند که "ساا" واقعا ً یک سازمان انقالبی است؟ که هرگزنخواهند
توانست!".ساا" می خواهد با لچکی واوباشی وفحاشی ماراازنقد مواضع رویزیونیستی "سازمان
رهائی"وسازمان ضدانقالبی خود ش بازدارد که سخت دراشتباه است .عبارت جالب دیگری که"ساا"
دراین دوسطرازاراجیف نامه اش مطرح کرده است  ،اینست که درنقد من شهدا وزنده های که با "رهائی"
بوده اند رویزیونیست خوانده شده وگفته ام که کمونیست انقالبی نیستند .بازهم می گویم که رویزیونیستها
نه اینکه کمونیست وانقالبی نیستند که ارتجاعی وضدانقالبی هم هستند .همچنین اعضای "رهائی" چه
کسانی که مرده اند وچه کسانی که زنده هستند ،رویزیونیست بودند وهستند .ازاین مطلب"ساا" چنین
استنباط می شود که بزعم آنها هرشخص رویزیونیست واپورتونیستی که "شهید" شد؛ باید دیگرمفاهیم
اپورتونیسم ورویزیونیسم به وی اطالق نشود .بعبارت دیگرنبایدمنجالب رویزیونیسم آنهارا که ازاین
طریق به جنبش انقالبی کشورومبارزات توده های خلق ضربت وارد کرده ومرتکب خیانت شده اند،
مورد نقد قرارداد .این گفته چه طرزتفکری را تداعی می نماید! این نظربیانگردیدگاه وتفکرمیتافیزیکی
رویزیونیستهای"سه جهانی" است که براساس افسانه های مذهبی گویا "شهید ازگناه پاک است" وبه همین
صورت باید ازهمه خطاها وانحرافات سیاسی  -ایدئولوژیک ویاخیانتها وجرایم سیاسی وملی آن نیزصرف
نظرشود!
 5نومبر2013

( بخش )11
سازمان به اصطالح انقالبی درصفحه ششم بخش آخری ازاراجیفنامه هایش چنین بیهوده گوئی می
کند ...":شما مائوئیست ها به کشورهای غربی رفتید وماازبین مردم فرارنکرده ایم ،وبادرد ورنج
زندگی می کنیم وصدای آنان را درکنارآنها فریاد می کنیم."....
آقایان! رویزیونیستها واپورتونیستهای ضدانقالبی وخود فروخته! امروزجامعه افغانستان میدان فعالیت
ومانورهای سیاسی شما وقماشهای دیگرگروه های ارتجاعی وطن فروش وضدانقالبی است .وارتشهای
اشغالگرامپریالیستهای امریکائی واروپائی ومتحدین آنها وارتش دولت مزدورفضای امن وامان را برای
فعالیتهای ضدمردمی وضدانقالبی شما مهیا کرده اند تا به شیوه های گوناگون وازطرق مختلف اشغالگری
نظامی وتس لط استعماری آنهارابه هزارویک دلیل خود ساخته ای تان "توجیه" کرده ودولت استعماری
ودست نشانده را"مشروع" جلوه داده وبه این صورت توده های خلق مظلوم وستمدیده را اغوامی کنید.
قدرتهای امپریالیستی اشغالگرودولت مزدورکرزی به همین منظورامکانات نشراتی گسترده به دسترس
شما ودیگرگروه های ارتجاعی مزدور(گروه های اسالمی ،گروه های ملیشه ای ،خلقی پرچمی ها" ،افغان
ملتی ها" وده ها حزب ،گروه وانجمن ارتجاعی دیگر) قرارداده اند " .سازمان رهائی" وتشکیالت مربوط
به آن ازجمله"راوا" و"حزب همبستگی افغانستان" واکنون شمایعنی سازمان به اصطالح انقالبی ،قبل
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از( )7اکتوبر( ) 2001درکجا تشریف داشتید وازچه طریقی وبه چه منظوری وبرای انجام چه وظایفی به
افغانستان رفته اید ویا بهتربگویم برده شده اید،که مسئله روشن است .شما خاین به انقالب وخلق ومیهن
نه برای مبارزه درجهت رهائی خلق ومیهن به داخل کشوررفته اید ودرمیان مردم جای گرفته اید؛ بلکه
سامان دهندگان کنفرانس استعماری"بن" یعنی امپریالیستهای اشغالگرامریکائی واروپائی ونهاد بین المللی
دستیارآنها("ملل متحد") شماراازسالون کنفرانس "بن" درآلمان به افغانستان بردند تا سهم مقامهای
خودرادردولت دست نشانده تسلیم شوید .ازبین رویزیونیستها واپورتونیستها علی الخصوص "سازمان
رهائی"  ،یعنی شما ازدوازده سال قبل دردولت دست نشانده شرکت دارید وطی این مدت درجهت تقویت
واستحکام آن خاصتا ً جناح کرزی فعالیت کرده اید .شما رویزیونیستهای بی آزرم چگونه جرئت دارید که
بگوئید"بادرد ورنج مردم ز ندگی می کنید"! این مانند ادعای خلقی پرچمیها ودیگرگروه های ارتجاعی
وضدانقالبی است که می گویند" ما درداخل کشوردرکنارتوده های مردم هستیم"! شما ودیگرهمپاله های
رویزیونیست واپورتونیست شما وهمه گروه های ارتجاعی جنایتکاروخاین ووطن فروش درداخل وخارج
دولت دست نشاند ه ازجمله دشمنان طبقاتی وملی خلقهای افغانستان هستید ونوکران سرسپرده ای
استعماروامپریالیسم وآرایشگران نظام مستعمراتی  .شما با درنظرداشت خط ایدئولوژیک-سیاسی واهداف
واستراتژی واعمال وکردارتان طی سه ونیم دهه خاصتا ً دوازده سال اخیرآن درکناردیگرگروه های
ارتجاعی و ضدمردمی ازجمله عاملین ومسببین تمام درد ورنج وجنایات واجحافاتی که برتوده های خلق
افغانستان اعمال شده است ،هستید واوضاع کنونی کشوروشرایط رقتباری که توده های خلق مظلوم
وعذاب کشیده به آن روبروهستند محصول خیانتهای شما رویزیونیستها وتسلیم طلبان ودیگرهمپاله های
رویزیونیست وتسلیم طلب شما به جنبش انقالبی پرولتری وجنبش آزادی خواهانه توده های خلق کشوراند.
شماخودفروخته ها چگونه ادعا می نمائید که" درکنارمردم صدای آنان رافریاد می کنید!" .نه خیرآقایان!
فریاد شما رویزیونیستهای تسلیم طلب وهمپاله های شما ،به هیچ صورت انعکاس صدای توده های خلق
افغانستان نبوده و نیست! شما درجهت تأمین منافع طبقه بورژوازی کمپرادوربوروکرات وسوسیال
امپریالیستهای چینی ودیگرحامیان امپریالیست تان فریاد می کشید .ماللی جویا درلویه جرگه وولسی
جرگه نظام مستعمراتی نیزصدای مردم افغانستان رافریاد نمی کرد ونمی کند.بلکه سخنگوی جناح
بورژوازی کمپرادورربورورات بوده وهست که وظیفه اش را فقط افشای بخشی ازجنایات نمایندگان
بنیادگرای طبقه فئودال تشکیل می داد ومی دهد .ودرافشای جنایات وچهره های ننگین خلقی پرچمی ها،
جهادیهای« میانه رو» (متحدین شما) ،ملیشه های مزدورروسی ودیگرگروه های ارتجاعی ضد مردمی
وتکنوکراتهای میهن فروش وخادم امپریالیسم وعمده ترازهمه وضعیت اشغال نظامی کشورو سلطه
استعماری امپریالیستهای امریکائی واروپائی وماهیت دست نشاندگی دولت مزدورکرزی حرفی به میان
نمی آورد .چنانکه اکنون خانم بلقیس"روشن" درمشرانوجرگه دولت مزدوربه شکل دیگری راه ماللی
جویا راتعقیب می کند.نه خیرآقایان!فریاد شمادرماهیت طبقاتی آن فریاد بورژوازی کمپرادوربوروکرات
است که وظیفه عمده شمارامخالفت باجناح بنیادگرای نمایندگان فئودالیسم تشکیل می دهد که بیانگرتضاد
بین این دوطبقه ارتجاعی درکشورهای تحت سلطه می باشد وازجمله تضاد درون دسته بندیهای ارتجاعی
است .بین خواستهای طبقاتی واهداف شما رویزیونیستها وتوده های خلق دره ای عمیقی وجود دارد .فرق
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شما با دیگردشمنان طبقاتی خلق کشوردراین است که شما نقاب برچهره زده اید وبا استعمال کلمات
وجمالت "مترقی" و"انقالبی" درنوشته ها ویا درخطابه های تان توده های خلق خاصتا ً نسلهای جدید
ازروشنفکران مردمی را متوهم ساخته ومی فریبید .وبااختالف وتضادی که ظاهرا ً باجناح
"بنیادگرا"ازارتجاع مذهبی تبارزمی دهید؛عده ای نا آگاه شاید فریب گفته های شمارابخورند.وشمابا تمام
سروصداها وفریادها ی که علیه گروه های اسالمی"بنیادگرا" طی سی سال اخیرکشیده اید؛ زمانی منافع
گروهی وطبقاتی شماایجاب کرد ،بعد ازکنفرانس"بن"باهمین جناح بنیادگرای گروه های اسالمی دردولت
دست نشانده استعماروامپریالیسم برسریک دسترخوان نشستید ودردولت مزدورکرزی درکنارباهمین
جناح نیز"همکاسه" شدید .آقایان! فریاد هیچ گروه وسازمان رویزیونیستی واپورتونیستی منجمله شما
رویزیونیستهای چینی به هیچ صورت صدای توده های خلق افغانستان شده نمی تواند .چنانکه فریاد
باندهای رویزیونیست خروشچفی (روسی) خلقی پرچمیها ،صدای خلق های زحمتکش افغانستان نبوده
ونیس ت .وجنایات وتجاوزات وتعدیهای آنها هرگزفراموش نسل درنسل خلق ستمدیده افغانستان نخواهد
شد .شمادرموقعیت که قرارداشته باشید صدای طبقه ای تانرا فریاد می کنید؛ولی مانند سایرگروه های
ارتجاعی شیادانه آنرا صدای مردم جا می زنید .شما رویزیونیستهای تسلیم طلب قبیح ترازدیگرقماشهای
دشمنان خلق افغانستان علیه جنبش کمونیستی انقالبی کشورجاسوسی وتخریبکاری می کنید واین ننگین
ترین خیانتی است که انجام می دهید .وخاینانه تراینکه بجای پاسخ به انتقادات ما به شیوه سیاسی ،توسط
(کبیرتوخی ،موسوی ومیرویس محمودی) این خادیستهای فرومایه به سطح رسواترین عناصرلومپن
واوباش برما فحاشی کرده وعلیه ما جاسوسی می کنید .شما با این عمل خاینانه وبی شرفانه ای تان
ازرویزیونیستهای حزب توده ایران وچریکهای فدائی خلق ایران(اکثریت) هم پیشی گرفته اید .که صدها
تن ازانقالبیون وافراد مترقی ایران را به دم تیغ رژیم جالد وخونخوارجمهوری اسالمی ایران انداختند.
این شما تنها نیستید که مزورانه وخاینانه بنام مردم چنین "فریاد" می زنید .سیاف هم ازتاالرپارلمان
استعماری زمانی که می خواست برای نامزدی درانتخابات ریاست جمهوری دولت مزدور ،استعفایش را
اعالم کند؛ با کمال بی حیائی از"خدمت به مردم" واز"ایثاروقربانی بخاطرمردم ودفاع ازحقوق زن "
صحبت نمود! فرق شما با سیاف وجناح اواینست که آنها باسوء استفاده ازباورهای دینی ومذهبی توده
های خلق را اغوا می کنند وشما ودیگررویزیونیستها که ظاهرا ً عبای مذهبی برتن ندارید ،کاذبانه خودرا"
مدافع" منافع طبقاتی توده های خلق جازده وبا سوء استفاده ازترمینولوژی علم انقالب پرولتری اذهان
توده های خلق رامغشوش ساخته وآنهارافریب می دهید .هیمنجاست که بدون مبارزه علیه انواع
رویزیونیسم واپورتونیسم مبارزه علیه امپریالیسم وقماشهای مختلف نمایندگان طبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادورممکن نیست .وما وظیفه داریم ت امبارزه علیه شما رویزیونیستها واپورتونیستها وتسلیم طلبان
ودیگرهمپاله های شما راهمزمان با مبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع بطورمداوم به پیش برده وچهره
های ننگین شما دشمنان نقابدارخلق ومیهن راهرچه بیشتربرای روشنفکران مترقی مردمی و توده های
خلق افشا نمائیم.
سازمان باصطالح انقالبی درصفحه ششم همین بخش ازاراجیفنامه هایش به چنین هرزه گوئیهای متعفن
متوسل شده است  ":هیچ انسان با شعوری «مبارزه ایدئولوژیک» فراری ها(منظورآنها" م-ل-م" های
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افغانستان است -توضیح ازمن است )-رابه ضد جنبش انقالبی افغانستان(بخوان رویزیونیستها
واپورتونیستهای ضدانقالبی "ساا""،ساما(-ادامه دهندگان)" وعناصری از"ساوو" -توضیح ازمن است-
) به اندازۀ پشقل هم ارزش نمی دهد."....
سطورفوق سطح فرهنگی وادبیات گردانندگان سازمان باصطالح "انقالبی" را بنمایش می گزارد که تا
این درجه درقهقرایی ازلچک مآبی ولومپنی سقوط کرده اند .این شیوه حضیض ترین سطح فقرفرهنگی
وجهالت این رویزیونیستهای حقیررا نشان داده ومنتهای ضعف اخالقی آنهارابه نمایش می گزارد .کجای
این مطلب با فرهنگ واخالق عادی ترین انسانهای با شرافت مطابقت دارد؟ اگرسطح دانش سیاسی،
فرهنگ واخالق این آقایان غیرازاین می ب ود وذره ای شرافت می داشتند؛ انتقادات اصولی مارا به شیوه
ای سیاسی پاسخ می دادند و به چنین جفنگهای لومپنانه وفحاشی وتهمت زنی پناه نمی بردند .اینها مدعی
اند که "کمونیست" اند و" معتقد" م-ل -ا! درحالیکه کمونیستهای انقالبی دارای اخالق وشرافت پرولتری
بوده ومروج فر هنگ وادبیات انقالبی ،مردمی وانسانی هستند .وقتی رهبرآنها "مرحوم"( داد نورانی) به
خواهران "راوا" ئی اش می گوید ":راوا زن دوم خلیلزاد" "،خلیلزاد وشب های طوالنی با راوا"؛
دیگرازاین شاگردان بی فرهنگ وعقب مانده ،فحاش وهرزه ای آن "مرحومی" ویارفقای آنها باند لومپن
واوباش وتسلیمی خادیست( کبیرتوخی ،موسوی ومیرویس محمودی) که اکنون برای امپریالیسم امریکا
ودولت مزدورکرزی جاسوسی می کنند ودرسایت استخباراتی"افغانستان -آزاد" علیه من ودیگرفعالین
جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م)فحاشی وهرزه گوئی کرده ونام وهویت وآدرس مارابرای سرویسهای
استخباراتی امپریالیستها ودولتهای ارتجاعی معرفی می کنند ،چه توقعی می رود.ازجمله این سه تسلیمی
وخادیست ،میرویس محمودی این لومپن فرومایه که ازهمپاله هایش درشرفباختگی ورذالت وچشمپارگی
پیشقدم تراست وقرارمعلوم پدرندیده ودرآغوش "دیگران" پرورش یافته است ووضعیت روانی
وشخصیتی وفحاشیهای وی نشان می دهد که درحساس ترین مراحل سنی اش ضربه های شخصیتی
سهمگینی خورده و"شاهدی" گذرانده است؛ ازاینروحس حقارتی راکه ازناحیه جراحات عمیق
فروریختگی شخصیتش دارد ،به دیگران نسبت می دهد تابزعمش به این طریق رنج وآالمش را"تسکین
بخشد" .این عنصراوباش وجاسوس خود فروخته که کمترین اثری ازوجدان وشرف انسانی دروی سراغ
نمی شود وچیزی بنام "ناموس"شخصی وسیاسی نمی شناسد؛منحیث سخنگوی رویزیونیستهای"سازمان
انقالبی"" ،ساما( -ادامه دهندگان") وعناصری از"ساوو" عمل می کند .همین دشنامهای رکیک ونسبت
های ز شت وغیراخالقی ودورازشرافت انسانی که توسط میرویس محمود علیه ما بکارگرفته می شود،
زبان وادبیات مشترک این سه گروه خاین وجاسوس وفحاش است .ومیرویس محمودی هم قرارگفته ای
خودش آنراافتخارانه ومنحیث وظیفه ای "انقالبی" اش انجام می دهد.
تجربه درکشورهای چندی ودررژیم های حاکم مختلف خاصتا ً درکشورهای نیمه مستعمره ،مستعمره
ونیمه فئودالی نشان می دهد که رژیم هاازهمین قماش عناصرمانند موسوی ،میرویس محمودی
وکبیرتوخی دردستگاه های جاسوسی وشکنجه گری شان ازآنها استفاده می کنند .توسط همین عناصربی
وجدان ،پست وخود فروخته که فاقد شرا فت ،وجدان واخالق انسانی اند؛ غیرانسانی ترین وغیراخالقی
دررژیم
ترین شکنجه هارابرزندانیان سیاسی وغیرسیاسی شان اعمال می کردند ومی کنند .چنانکه
ِ
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مزدوررویزیونیستهای خلقی پرچمی شکنجه های دورازاخالق وعفت انسانی رابرمتهمین اعمال کرده
اند ،ازجمله تجاوزجنسی برزنان و مردان.داستان شکنجه های دورازاخالق وعفت انسانی وتجاوزتوسط
خلقیها به پرچمیها منجمله "سلطان علی کشتمند" راهمه شنیده اند .داستانهای نفرت انگیززیادی ازشکنجه
های غیرانسانی وتجاوزجنسی به زنان ومردان درزندانهای رژیم خونخواراسالمی ایران وزندان
ابوغریب درعراق تحت سلطه امپریالیستهای امریکائی وانگلیسی موجود اند .همه این اعمال شنیع
و جنایتکارانه وتجاوزها برزندانیان بوسیله ای همین قبیل عناصرلومپن واوباش وفاقدشرف واخالق انسانی
انجام می شوند.
سازمان" انقالبی" درصفحه () 6همین بخش ازاراجیفنامه هایش با اشاره به نقد من ازگروه های مختلف
که درمنجالب انحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلبی غرق شدند وطی حدود چهاردهه
ضربات شدیدی برجنبش دموکراتیک نوین وجنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) کشوروارد کرده اند؛ چنین
کودکانه استدالل می نماید  ... ":دیده می شود که هیچ یک ازآنها ازجمله کمونیستهای انقالبی نیستند ،تنها
کسی که مانده خودش است .اوبا این ادعایش ،تنها« کمونیست انقالبی» است وتنها«جنبش پرولتری
مائویستی»»!( اما فراموش کرده که با سرخم ازمیان مردم فرارکرده است!!!) .اودرحالی که دیگران
رارویزیونیست،اپورتونیست ،سنتریست ،پاسیفیست ،اکونومیست ،انقیاد طلب ،اینجو باز ،سازشکار،
خرده بورژوا و ...می خواند ،درعین حال از«جنبش پرولتری« ما ئویستی»» هم صحبت می کند ،که
معلوم نیست کجا تشریف دارد که او می بیند ومانه!!
آقایان "ساا"ئی! این تنها مشکل شما رویزیونیستهای تسلیم طلب وتوطئه گرودیگرهمپاله های شما
درافغ انستان نیست؛ بلکه درطول تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی زمانی رهبران بزرگ پرولتاریای
جهان ودیگرکمونیستهای انقالبی درمقاطع مختلف ماهیت وخصلت ،مضمون ایدئولوژیک وسیاست
رویزیونیسم واپورتونیسم بین المللی راافشا کرده اند؛ ازجانب انواع رویزیونیستها واپورتونیستها وتسلیم
طلبان باچنین شیوه های برآنها حمله کرده وآنهارا مورد ناسزاگوئی وفحاشی قرارداده اند؛ اما فحاشیهای
آنها هرگزبه سطح فحاشیهای شما ورفقای لومپن واوباش شما نبوده است .نقد من ازانواع رویزیونیسم
واپورتونیسم وتسلیم طلبی طی بیش ازچهاردهه به روئیت اسناد شما ودیگربخشها،برمبنای دیالکتیک
ماتریالیستی واصولیت انقالبی پرولتری صورت گرفته است .من چیزی را بنام انحرافات ایدئولوژیک-
سیاسی اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلبی بدون اسنادغیرقابل انکاری که گویای نظرات ومواضع
وعملکردهای انحرافی اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیمی طلبی است ،به شما ویا دیگرگروه های
اپورتونیستی ورویزیونیستی نسبت نداده ام واسناد آن درجنبش انقالبی پرولتری کشورموجوداند .این
سروصداها وهوچیگریهای شما ناشی ازعدم امکان پاسخگوئی تان دربرابرنقد من ونقد دیگربخشهای
جنبش انقالبی پرولتری است .زمانی ما به نقد انحراف ات اپورتونیستی ورویزیونیستی شما وهمپاله های
شما پرداخته ایم؛داد واوویال براه انداخته اید که "مارکسیست -لنینیست -مائوئیست ها" به (رهبران ملی)
اهانت کرده اند! ویا بجای پذیرفتن انحرافات تان واکنشهای خصمانه وهستریک نشان داده وبا همان سالح
کهنه فرهنگ وادبیات ف ئودالی ،یعنی فحاشی ،تهمت زنی ،توطئه گری وجاسوسی متوسل شده ایدتا بزعم
تان من ودیگرفعالین جنبش انقلالبی پرولتری کشوررا ازنقد رویزیونیسم واپورتونیسم وخیانتهای که طی
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چنددهه به جنبش انقالبی پرولتری وانقالب کشورمرتکب شده اید ،بازدارید .ما ازشما رویزیونیستها
واپو رتونیستها وهمپاله های شما جزاین هیچ گونه توقعی نداریم که به حقانیت خط انقالبی(مارکسیستی-
لنینیستی -مائوئیستی) وجنبش انقالبی(م-ل -م) تمکین کنید وبا "انتقاد وانتقا ازخود" انحرافات خودرابپذیرید
ویا به فرض محال درخط اصولی وانقالبی قراربگیرید .شما رویزیونیستهای کهنه کاری هستیدکه با کمک
وحمایت رویزیونیسم بین المللی که اکنون چین سوسیال امپریالیستی(پایگاه اصلی شمادرجهان ازهمه
قدرتمندتراست) ومنحیث بخشی ازقدرت دولتی درنظام مستعمراتی افغانستان خاصتا ً طی دوازده سال
اخیرازامکانات قابل مالحظه ای درجهت پیشبرد اهداف ضدانقالبی تان استفاده کرده اید ودرسایه ای
حمایت امپریالیستهای امریکائی واروپائی " جهاد مقدس" خود راعلیه کمونیسم انقالبی به پیش می برید.
زمانیکه حزب کمونیست چین به رهبری رفیق مائوتسه دون،بعدازکنگره بیستم "حزب کمونیست
شوروی" درسال ( )1956وتسلط رویزیونیسم "مدرن" برحزب ودولت واحیای سرمایه داری دراین
کشوروتکامل آن به سوسیال امپریالیسم ؛ تزهای رویزیونیستی خروشچف را که خط مشیهای اصلی
دولتی رویزیونیستهای حاکم برآنها استواربود را ،نقد می کرد؛ بالمقابل رویزیونیستهای"مدرن" ،حزب
کمونیست چین ورفیق مائوتسه دون را مورد حمالت وناسزاگوئی وفحاشی قرارمی دادند .اینک چند مورد
ازانتقادات حزب کمونیست چین بعد ازکنگره بیستم حزب کمونیست شوروی راتذکرمی دهم":
رویزیونیستهای خروشچفی زیرنام" مبارزه علیه کیش شخصیت" حمالت خاینانه راعلیه استالین
آغازکرده ودیکتاتوری پرولتاریا ونظام سوسیالیستی را نابود کردند؛ و با شیوه ها ،اشکال والوان گوناگون
اهمیت مبارزات انقالبی ضدامپریالیستی خلقهای آسیا،افریقا وامریکای التین را انکارمی کردند وبه بهانه
ای باصطالح لغو مرزهائیکه مردم رابرحسب ملیت ،رنگ پوست ووضع جغرافیائی تقسیم می سازد ،با
تمام نیروتالش می کردند تا مرزهای بین ملل ستمدیده وستمگروبین کشورهای ستمکش وستمگررا نفی
کنند ومانع مبارزات انقالبی خلقهای این نواحی گردند؛ به مبارزات آزادیبخش ملل ستمدیده برخورد
غیرفعال ،تحقیرآمیزومنفی داشتند ودربرابرآن عمالً ازمنافع بورژوازی انحصاری دفاع می کردند وبه
ومنافع پرولتار یاخیانت می کردند؛ رویزیونیستهای روسی می گفتند :هنگامیکه مارکس ناگزیری تعویض
کاپیتالیسم را باسوسیالیسم پیش بینی می کرد سابقه ای وجود نداشت پس چرا اکنون نمی توان گذرمسالمت
آمیزازسرمایه داری به سوسیالیسم را پیش بینی کرد؟؛ ازنقش مسابقات مسالمت آمیزبین کشورهای
سوسیالیستی وامپریالیستی بطوریک طرفه مبالغه می کردند وتالش می نمودند تا آنرا جایگزین مبارزات
انقالبی کلیه خلقها وملل ستمدیده سازند .آنها موعظه می کردند که گویا امپریالیسم دراین مسابقات مسالمت
آمیزبخودی خود ازبین می رود وفقط کافی است که کلیه خلقها وملل ستمدیده ساکت وآرام منتظرچنین
روزی باشند؛ازطریق" ترک سالح همگانی وکامل"می توان" جهان بدون اسلحه وبدون جنگ" را
بوجودآورد؛ رویزیونیستهای حاکم روسی ادعائی را شایع می کردند که گویا جرقه ای جنگهای آزادیبخش
ملی ویا جنگهای انقالبی توده ای میتواند به جنگ جهانی موجد نابودی بشریت منجرگردد .رویزیونیستهای
"مدرن" به بهانه«تکامل خالق مارکسیسم -لنینیسم» حقیقت عام مارکسیسم -لنینیسم را دورانداخته
ودستورالعمل های ساخته وپرداخته ذهن خودراکه دورازواقعیات وجدا ازتوده ها بود ،بجای « حقیقت
عام مارکسیسم -لنینیسم» جازده وسایرین راواداربه قبول بی چون وچرای آن میکردند" .لیکن
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رویزیونیستهای حاکم برحزب ودولت شوروی به پاسخ رهبری حزب کمونیست چین دربرابراین
انحرافت رویزیونیستی آنها چنین می گفتند ":چین وبرخی ازکشورهای سوسیالیستی دیگربرای افروختن
جنگ می کوشند .ومی خواهند ازطریق"جنگ بین دول" سوسیالیسم راگسترش دهند".مسئله ای که
ظاهراًمی توانست عده ای ازاعضای حزب وبخشهای ازتوده های خلق شوروی رااغواکند.
زیرارویزیونیستهای حاکم برحزب ودولت شوروی ماهیت واقعی رویدادها وانتقادات حزب کمونیست
چین را به اطالع اعضای حزب وتوده های خلق شوروی نمی رساندند .آنها مانند سیاست بازان
بورژوازی شیوه های تحریف واقعیتها ووارونه ساختن حقایق را درپیش گرفته بودند .لنین گفته است":
روش شرافتمندانه درزمینه سیاسی تظاهروجود قدرت است وبکاربردن فریب ونیرنگ درسیاست نشانه
سستی است".
تاریخ چهل ساله " سازمان رهائی" واکنون"ساا" این امرراثابت ساخته است که رهبران آن صفوف
سازمان راازواقعیتها وحقایق درون جنبش انقالبی پرولتری کشوروجنبش بین المللی کمونیستی بی اطالع
نگهداشته ونقد مواضع ونظرات رویزیونیستی واپورتونیستی" سازمان رهائی" توسط بخشهای مختلف
جنبش انقالبی پرولتری (م-ل -م) کشورراهرگزبدسترس صفوف "سازمان رهائی" قرارنداده است .زیرا
در"سازمان رهائی" بجای سنترالیزم دموکراتیک استبداد خشن بورژوازی حاکم بود .بدون شک
برخوردهای کنونی اوباش مآبانه وفحاشی های کوچه بازاری رویزیونیستهاواپورتونیستهای "سازمان
انقالبی""،ساما( -ادامه دهندگان)"وعناصری از"ساوو"دربرابرانتقادات اصولی من ودیگر بخش های
درایدئولوژی وتفکروفرهنگ
جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) روش غیرشرافتمندانه ایست که ریشه
ِ
واخالق این رویزیونیستهای شیاد وهرزه دارد.
حزب کمونیست چین نظرداشت که رویزیونیستهای یوگسالوی،دارودسته تیتوآراسته به قبای «مارکسیسم-
لنینیسم» وزیرپرچم«کشورهای سوسیالیستی» به فعالیتهای خرابکارانه ای علیه جنبش بین المللی
کمونیستی وامرانقالبی خلقهای سراسرجهان دست زده وبمثابه دسته ویژه خدمت گذارامپریالیسم
امریکاعمل می کند .لیکن رهبران رویز یونیست"شوروی" کاذبانه ادعا می کردند که ":دریوگسالوی
گرایش مثبت قابل توجهی» دیده می شود ویوگسالوی«کشوری سوسیالیستی» است ودارودسته تیتو«
نیروی ضدامپریالیستی» میباشد .همچنین حزب کمونیست چین نظرداشت که :شیوع وسیع رویزیونیسم
بمثابه یک جریان ایدئولوژی درجنبش بین المللی کارگری طی آن سالها وهمچنین تجربیات ودرسهای
زیادی که درجنبش بین المللی کمونیستی درآن شرایط بدست آمده بود؛ درشرایط کنونی خطرعمده
درجنبش بین المللی کمونیستی ،رویزیونیسم میباشد.لیکن برخالف رهبران رویزیونیست شوروی مدعی
بودند که خطرعمده رویزیونیسم نیست ،بلکه دگماتیسم میباشد ویا ادعا می کردند که خطردگماتیسم
کمترازخطررویزیونیسم نیست" .دراسنادحزب کمونیست چین می خوانیم که":رهبران رویزیونیست
"حزب کمونیست شوروی" ،حزب کمونیست چین رامورد حمالت بی معنی قرارداده است .رهبران
حزب کمونیست اتحاد شوروی یک عادت بدی د ارند ،یعنی کسی که ازآنان انتقاد می نماید ،تمام برچسب
های ممنکه رابروی الحاق میکنند» .آنان می گویند «:شما علیه اتحاد شوروی اقدام می کنید!» «،شما می

86

خواهید هژمونی را بدست گیرید!» یا(اتهام دروغین تئوری نژادی" ،تئوری خطرزرد"!) را وارد می
کردند".
حال"سازمان انقالبی" با شیوه ای رویزیونیستهای"مدرن"(خروشچفی) انتقادات اصولی ما علیه انواع
واشکال اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی درجنبش کمونیستی کشورمنجمله " سازمان رهائی"،
خودش ودیگر همپاله های آن رابا حمالت خصمانه،اتهامات دروغین ،توطئه گری وناسزاگوئی بعالوه
فحاشی به سطح اوباش واراذل پاسخ گفته ونام وهویت وآدرس مارابرای سرویسهای جاسوسی کشورهای
امپریالیستی ودولت مزدورکرزی وگروه های ارتجاعی افشا می کند وبه این صورت داغ ننگ جاسوسی
علیه جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م)رادرجبین دارندومانندسایررویزیونیستها واپورتونیست های جهان
محکوم توده های خلق وتاریخ خواهند بود.
خوجه که درپرتگاه دگما رویزیونیسم قرارگرفت،بعد ازمرگ رفیق مائوتسه دون درکناررویزیونیستهای
دیگرخاینانه حمالتش راعلیه وی آغازکرد :خوجه تئوری رویزیونیستی"سه جهان" رابه مائوتسه دون
نسبت داد؛خوجه"اندیشه مائوتسه دون رانوع خطرناک رویزیونیسم مدرن خواند"؛ خوجه "انقالب
کبیرفرهنگی پرولتاریائی راانکارکرده وآنراهرج ومرج ویک حقه نامیده و شورش یک گروه کاخ نشین
درسطح پائین چین خواند"؛ خوجه به مائوتسه دون اتهام زد که "دوخط پرولتری وبورژوازی رادرحزب
به رسمیت شناخته بود" ومائوتسه دون را" ناسیونالیست تنگ نظروشئونیست چینی خواند" .خوجه که
درپرتگاه دگمارویزیونیسم سقوط کرده بود ،ده ها تهمت وافترای دیگررا علیه مائوتسه دون عنوان
کرد".سازمان رهائی" تحت رهبری داکترفیض که درلژنزارتئوری رویزیونیستی "سه جهان" غرق
گردید واکنون "سازمان انقالبی" خودرا پیروخط اومی داند ،به پیروی ازرویزیونیستهای حاکم درچین،
تئوری ارتجاعی ورویزیونیستی"سه جهان" را به مائوتسه دون نسبت داد ،انقالب کبیرفرهنگی
پرولتاریائی (که تحت رهبری مائوتسه دون به راه افتاد) را "هرج ومرج" ارزیابی کرده ونزدیکترین
اعضای مرکزی حزب به مائوتسه دون که ر ویزیونیستهای مرتد وخاین چینی آنهارا"باند چهارنفره"می
گفتند ،مقام پرستان توطئه گرخوانده ودرکنارلین پیائو قرارداد".سازمان رهائی" مائوتسه دون را متهم
می کند که " جلو شیوع وسیع کیش شخصیت را نگرفت ،ازرهبری جمعی حزب تخطی کرد وسنترالیزم
دموکراتیک رامختل نمود وخودرامافوق حزب قرارداد"".سازمان رهائی" به پیروی ازرویزیونیستهای
"مدرن" روسی استالین را متهم نمود که "کیش شخصیت" اوموجب اتخاذ تصامیم خود سرانه ،نقض
رهبری جمعی ومرکزیت دموکراتیک درحزب گردید .او" با روحیه شئونیسم ملت بزرگ درمناسبات با
کشورهای سوسیالیستی اروپا ر فتارمی نمود وازطریق انترناسیونال سوم (که تحت رهبری استالین کار
میکرد ) مستقیما ً درامورداخلی سایراحزاب مداخله می کرد".
سازمان باصطالح "انقالبی " درصفحه هفتم این بخش اراجیفنامه هایش چنین اظهارنظرمی نماید ... ":
ما ضمن تقسیم جنگ علیه سوسیال امپریالیسم به دودوره ،نوشته ایم «:امپریالیستها با تجاوزشوروی به
افغانستان ،تالش کردند تا درمضمون وماهیت جنگ تغییرجدی به وجود آورند .قبل ازآنکه قیام ها وجنگ
ها مهرتنظیم ها وغرب رانخورده بودند ،این جنگ جزئی ازجنگ رهائی بخش ملی به حساب می آمد.
اما هرچه تسلط تنظیم ها ،با حمایت پاکستان( با احزاب اخوانی ودیوبندی جمعیت العلمای اسالم وجماعت
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اسالمی عربستان سعودی ،دولت بنیاد گرای ایران وامریکا براین جنگ افزایش می یافت ،به همان پیمانه
جنگ مذهبی ترووابسته ترمی شد تا اینکه شعارکفرواسالم مطرح شد وبا این شعارهزاران بنیاد گرای
عرب وغیرعرب شامل جنگ شدند ووهابی ها با بکس های مملوازپول به سوی پشاور ره
کشیدند (.....»....تاریخ ،نبرد طبقاتی) وبا همین دیدگاه درصفحات بعدی تذکرداده شده است «:درطرف
دیگربعد ازسال  1983رهبران تنظیمی وقوماندانان جهادی دروابستگی کامل به غرب وایران قرار
گرفتند .بعضی ازقوماندانان به شهرت جهانی رسیدند ،مثالً جالل الدین حقانی به دعوت ریگان به
قصرسفید رفت وازطرف چارلی ویلسن سناتورامریکائی« ،تجلی انسان خوب» نامیده شد .این قوماندان
امکانات پولی وتسلیحاتی کالنی از« آی اس آی» و« سی آی ای» می گرفتند .هیچ تصمیم سیاسی ونظامی
بدون دست وراربابان غربی ،پاکستانی ،وایرانی پیاده نمی شد .به این صورت دردوطرف جنگ
غیرعادالنه« گالدیاتور» های بی اراده می جنگیدند .جنگ آن روزها با جنگ وتجاوزامروزی فرقی
نداشت که اگرامروزنباید درجنگ ،درآن وقت نیزباید به جنگ غیرعادالنه نه گفته می گفت.»....
طبق پاراگراف فوق سازمان "انقالبی" نظردارد که جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه رژیم باند های
رویزیونیست مزدورخلقی پرچمی ها وسوسیال امپریالیستهای جنایتکاروغارتگربه دو دوره تقسیم می
شود که یک دوره ای آن( قبل ازآنکه قیام ها وجنگ ها مهرتنظیم ها وغرب نخورده بودند[،مرحلۀ رهائی
بخش قیام های مردم ،اعتراضات وشورشهای خود جوش توده ها وعدم تسلط تنظیم های نوکرغرب
ودولتهای ارتجاعی منطقه] این جنگ جزئی ازجنگ رهائی بخش ملی به حساب می آمد) ودوره ای
دیگرجنگ( بعد ازسال  1983که رهبران تنظیمی وقوماندانهای جهادی دروابستگی کامل به غرب
وایران قرارگرفتند)؛ لهذا به نظر"ساا" هردوطرف جنگ غیرعادالنه بودند ومانند" گالدیاتور های بی
اراده می جنگیدند".
درحالیکه برخالف نظرسازمان ضدانقالبی ازهمان ابتداآغازقیامها وجنگهای خودجوش توده های مردم
علیه رژیم مزدورخلقی پرچمی ها؛ سروکله ای تنظیم هاواحزاب ارتجاعی اسالمی که درپاکستان وایران
مستقربودند درجنگ خود جوش مردم افغانستان پیداشد.این گروه هابه مرورزمان تقریبا ً درهمه بخشهای
رژیم
کشوررهبری خودرا برجنگ آزادی خواهانه ای مردم ما تحمیل کردند .درجنگ مقاومت ضد ِ
مزدورخلقی پرچمی هاوبعد درجنگ مقاومت ملی علیه ارتش مهاجم سوسیال امپریالیسم "شوروی"،
گروه های سیاسی مختلف چپ منسوب به جریان دموکراتیک نوین ودیگرگروه های آزادی خواه ومیهن
پرست با برنامه ها واستراتژی واهداف معین خود شان دراین جنگ شرکت کردند .ازجنبش چپ
انقالبی(م-ل -ا) منجمله سازمان پیکاربرای نجات افغانستان درجنگ علیه رژیم مزدورخلقی پرچمیها
وجنگ مقاومت ملی علیه سوسیال امپریالیسم "شوروی" شرکت نموده وجنگ آزادی بخش ملی را مطابق
واستراتژی مبارزاتی وتا حد توانش تا اخیرسال  1361به پیش برد .ولی با
به خط ایدئولوژیک-سیاسی
ِ
ضعف جنبش انقالبی پرولتری کشوربطورکل ،جنگ مقاومت ملی مردم ما تحت رهبری نیروهای
ارتجاعی اسالمی قرارگرفت وبه شکست انجامید .زیراجنگی که توسط پرولتاریا ،حزب کمونیست انقالبی
رهبری نشود محکوم به شکست است .لنین می گوید ":تکامل خود بخودی نهضت کارگری درست منجربه
تبعیت این نهضت ازایدئولوژی بورژوازی می شود" .ومائوتسه دون می گوید ":برای تعیین فرجام جنگ
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باید مساعی ذهنی یعنی هدایت کردن جنگ وپرداختن به جنگ را اضافه کرد" .ویا اینکه نتایج آن مربوط
به سیاستی است که جنگ را رهبری می کند" .وهمان بود که جنگ مقاومت مردم ما که با تلفات
وقربانیهای سنگین توده های خلق وباخس ارات معنوی ومادی گسترده همراه بود تحت رهبری نیروهای
ارتجاعی اسالمی نمایندگان طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورو نوکرامپریالیستهای غربی قرارگرفت و
درجهت اهداف خاینانه آنها وباداران امپریالیست شان به شکست کشانده شد.
ازجمله گروه های چپ" ،ساما" تا زمانیکه تحت رهبری مجید شهید قرارداشت ،جنگ آزادی بخش ملی
را به پیش می برد .لیکن بعد ازدستگیری مجید واعدام اوتوسط رژیم مزدوروجنایتکارخلقی پرچمی ها؛
"ساما" به دولت مزدورواشغالگران روسی تسلیم شد ودرخدمت اهداف آنها قرارگرفته وعلیه جنگ
مقاومت مردم ما عمل کرد".سازمان رهائ ی" براساس خط رویزیونیسم "سه جهانی" با سه تنظیم ارتجاعی
اسالمی اتحاد کرد و"جبهه مجاهدین مبارز" را تشکیل داد وبرای پیروزی انقالب اسالمی وتأسیس
جمهوری اسالمی می جنگید .ولی اکنون سازمان " انقالبی" جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه رژیم
مزدوروجنایتکارخلقی پرچمی ه ا واشغالگران سوسیال امپریالیسم" شوروی" را که به خاطرکسب
استقالل وآزادی ملی ورهائی ازاستبداد فاشیستی رژیم مزدورمی جنگیدند" غیرعادالنه" می خواند وآنرا
با جنگ رژیم مزدورخلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی که با اشغال نظامی وبه مستعمره
کشیدن کشورعلیه تو ده های خلق افغانستان می جنگیدند وجنگی تجاوزکارانه ،وحشیانه وغارتگرانه را
به پیش می بردند ،یکی دانسته که گویا مانند" گالدیاتورهای بی اراده" می جنگیدند .رویزیونیستهای
"ساا"بااین دیدگاه ونظرتوده های خلق افغانستان راکه حدود یک ونیم میلیون آنها توسط ارتش وپولیس
ودستگاه استخبارات رژیم مزدوروارتش خونخوارسوسیال امپریالیسم شوروی کشته شده اند وانواع
جنایات واجحافات برآنهارواداشته شد ،هزاران تن درزندانهاشکنجه شده ویا به اعدام شدند ،حدود یک
ونیم میلیون معلول ومعیوب شدند وبیش ازشش میلیون مجبوربه فرارازکشورشدند؛ " گالدیاتورهای بی
اراده ای" میخواند .صرف نظرازاپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی"سازمان انقالبی"فقط درهمین
مورد؛"گالدیاتورهای بی اراده"خواندن توده های خلق مظلوم وستمدیده وهمطرازدانستن جنگ مقاومت
آنها باجنگ ارتشهای وحشی وخونخواررژیم مزدورواشغالگران روسی ودستگاه های جاسوسی وشکنجه
گرمخوف آنها؛ چه مطلبی را تداعی می نماید؟! آیا این همه جنایات طی یک ونیمه دهه علیه خلق افغانستان
توسط ماشینهای جنگی وسازمانهای استخباراتی مخوف اشغالگران روسی ورژیم مزدور آنها؛ با بی
ارادگی صورت گرفته است؟ آیا این نظروموضع به نحوی برائت این همه نهادهای سرکوب
وکشتاروشکنجه خلق افغانستان طی یک ونیم دهه حکومت جنایتکاران خلقی پرچمی وباداران روسی
شان نیست؟ که هست!بی سبب نیست که رنگین دادفرسپنتا که دردامان"سازمان رهائی" تربیت سیاسی
شده است ،مسئله انتقام گیری ازدشمنان طبقاتی وملی خلق افغانستان را طی سی وپنج سال عملی" فئودالی"
می خواند .ومحترمه داکترسیما (ثمر) رئیس کمیسون "حقوق بشر" دولت مزدور ،ازجنایتکاران
وآدمکشان سی پنج سال اخیرمی خواهد که حد اقل با یک معذرت خواهی دربرابرمردم افغانستان بزعم
وی "جان خالصی" کنند!! به نظررویزیونیستهای دون صفت"ساا" نیروهای انقالبی پرولتری
ودیگرنیروهای مترقی باید تن به انقیاد وتسلیم طلبی می دادند وتوده های خلق را هم به تسلیم وانقیاد
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دربرابراشغالگران روسی ورژیم مزدورترغیب می کردند .این نظرنه تنها تسلیم طلبی طبقاتی وملی است
که خیانت ملی وخیانت به خلق نیزمحسوب می شود".ساا" دراخیرهمین صفحه" راه گریز" برایش
بازگذاشته ومی گوید ":بلکه جنگ را دیگریک جنگ انقالبی ملی نمی دانیم ."...جنگ مقاومت مردم علیه
رژیم مزدورخلقی پرچمی ها وسوسیال امپریالیسم" شوروی" علیه تسلط استعماری سوسیال امپریالیسم
شوروی ورژیم دست نشانده ای آن بود؛ لهذااین جنگ مقاومت آنها عادالنه وبرحق بود.
استدالل دیگر" سازمان انقالبی" در"نا عادالنه بودن" جنگ مردم ما علیه رژیم مزدورواشغالگران روسی
اینست که ":بعضی ازقوماندانها به شهرت جهانی رسیدند ،مثالً جالل الدین حقانی به دعوت رونالد ریگان
به قصرسفید رفت ."....اینکه جالل الدین حقانی به قصرسفید رفت یا قوماندان عبد الحق مورد توجه
خاص دولت انگلستان واحمد شاه مسعود مورد توجه خاص دولت فرانسه قرارداشت؛ بحث دیگری است.
این سه نفرافرادی اززمره همین گروه های ارتجاعی اسالمی خود فروخته بودند وجزئی ازکل وابستگی
ومزدوری تنظیم های ارتجاعی اسالمی به امپریالیستهای امریکائی واروپائی ودولتهای ارتجاعی منطقه
بود .چنانکه سازمان رویزیونیستی" رهائی" که وابسته به دربارخاقانهای چینی بوده است .ودرشرایط
جنگ مردم ماعلیه اشغالگران روسی ،مینا کماری فرد دوم " سازمان رهائی" به قصرسفید رفت ومورد
استقبال والط اف ریگان رئیس جمهورامریکا قرارگرفت که عکسهای آن درمطبوعات منتشرشد .همچنین
مینا با مارگریت تاچرصدراعظم وقت انگلستان ،صدراعظم فرانسه ودیگرسران دولتهای امپریالیستی
وارتجاعی دیدارکرده ومالقات های داشت .لیکن نه وابستگی وخود فروختگی گروه های ارتجاعی
اسالمی به ا مپریالیستهای امریکائی واروپائی ودولتهای منطقه ونه وابستگی رویزیونیستهای "سازمان
رهائی" به رهبران رویزیونیست چین ازاهمیت عادالنه بودن جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه
استعمارگران روسی ودولت دست نشانده آنها نمی کاهد.
جنگ مقاومت ملی مردم ما خصلتا ً آزادی خواهانه بود ودرجهت طرد سلطه استعماری سوسیال امپریالیسم
شوروی ودولت دست نشانده خلقی پرچمی ها وبرای آزادی ملی ؛ ازاینروجنگی عادالنه بوده وازجمله
جنگهای آزادی خواهانه واستقال ل طلبانه خلقهای جهان علیه استعماروامپریالیسم به شمارمی رفت.
جنبشهای توده های خلق زیرسلطه استعمارازجمله جنبش آزادی بخش ملی است .برای جنگهای آزادی
بخش ملی که به خاطراستقالل وآزادی ملی انجام می شود پیش شرط رهبری مترقی وانقالبی قید نه شده
است .زیرااین جنگها درجهت طرد یوغ استعماروسلطه امپریالیسم صورت می گیرد ودرنتیجه امپریالیسم
رامورد ضربت قرارمی دهد .مارکس وانگلس بدون ذکری ازشرط رهبری ،استوارانه ازمبارزات ملل
ستمدیده وتوده های مردم درمناطق مستعمراتی که درمعرض این شکل ازاستعمارسرمایه داری بودند،
پشتیبانی کردند؛ درآیرلند ،هند ،ایران وچین .مائوتسه دون می گوید ":ما کمونیستها نه تنها باجنگهای
عادالنه مخالفتی نداریم ،بلکه درآنها فعاالنه شرکت میجوئیم".
" ساا" درصفحه هشتم همین بخش چنین می نویسد ...«":با گسترش تسلط گروه های ارتجاعی اسالمی
نوکرامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی منطقه برجبهات جنگ مردم وبا دریافت سالح وپول فراوان
ازحامیان امپریالیس ت وارتجاعی شان» دیگراین جنگ ،جنگ ملی انقالبی نیست،ازاینرو غیرعادالنه
است".
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درحالیکه لنین می گوید ":الزمه جنبه انقالبی نهضت ملی درشرایط فشارامپریالیسم به هیچوجه این
نیست که عناصرپرولتاریائی درنهضت وجودداشته ونهضت دارای برنامه انقالبی جمهوری خواهانه
ویا متکی بردموکراسی باشد .مبارزه امیرافغان برای استقالل افغانستان با وجود نظریه ای سلطنت
طلبی اوواعیان وانصارش ازنظرعینی مبارزه ای انقالبی است .زیرا دراین مبارزه امپریالیسم راضعیف
وقوایش را تجزیه کرده وآنرا ازریشه متزلزل می سازد"(.ازجزوه مسئله ملی) .همچنین لنین درمورد
نهضت های آزادی خواهانه ای مستعمرات از" وجود امکان های انقالبی دربطون نهضت ملی آزادی
خواهانه واستفاده ازآنها برای محودشمن عمومی وسرنگونی امپریالیسم " سخن گفته است .لنین می گوید":
نهضت ملی کشورهای مظلوم را نباید ازنقطه ای نظردموکراسی تشریفاتی مورد توجه قرارداد بلکه باید
به نتایج واقعی آن درترازنامه عمومی مبارزه برضد امپریالیسم ،به آن قیمت گذاشت ،یعنی نه به
طورمنفرد ومجزا بلکه درمقیاس جهانی".
"ساا" همچنین نقل وقولی ازمائوتسه دون درباره نوع جنگ وخصلت جنگ آورده است ....«:برای
برانداختن جنگ فقط یک راه موجوداست :به وسیلۀ جنگ با جنگ مقابله کردن؛ به وسیلۀ جنگ انقالبی
با جنگ ضدانقالبی مقابله کردن؛ به وسیلۀ جنگ انقالبی ملی با جنگ ضدانقالبی ملی مقابله کردن؛ به
وسیلۀ جنگ طبقاتی انقالبی با جنگ طبقاتی ضدانقالبی مقابله کردن .تاریخ فقط دونوع جنگ دیده است-
جنگ عادالن ه وجنگ غیرعادالنه .ما موافق جنگ های عادالنه ومخالف جنگ های غیرعادالنه هستیم.
کلیه جنگهای ضدانقالبی غیرعادالنه اند ،کلیه جنگهای انقالبی عادالنه اند».
"سازمان انقالبی" می نویسد که چون جنگ مقاومت مردم افغانستان تحت رهبری گروه های ارتجاعی
اسالمی قرارگرفت ازاینرو" دیگرجنگ ملی انقالبی نیست"؛ واین نظرش رابا استناد به این گفته ای
مائوتسه دون بیان می کند که گفته است ":به وسیله ای جنگ انقالبی ملی با جنگ ضدانقالبی ملی مقابله
کردن"؛ وازآن چنین نتیجه می گیرد که جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه سوسیال امپریالیسم شوروی"
ورژیم مزدورخلقی پرچمی ها جنگ عادالنه نیست .ویا بعد ازسال( )1983آنراجنگ عادالنه نمی داند.
بزعم"ساا" اگرفکتوررهبری گروه های ارتجاعی اسالمی برجنگ مقاومت مردم افغانستان
دلیل"غیرعادالنه بودن" این جنگ مقاومت باشد؛این جنگ مقاومت ازهمان ابتدا بعد ازقیامهای خودجوش
توده های مردم تقریبا ً دربخش اعظم مناطق کشورتحت رهبری گروه های ارتجاعی اسالمی قرارگرفت.
وبه این صورت بنابراین درک ونظر"ساا"این جنگ مقاومت باید ازاول تا آخرغیرعادالنه" بوده باشد!
این گفته ای مائوتسه دون هم درمورد شرایط مشخص چین درآنزمان که جنگ آزادی بخش ملی چین
تحت رهبری حزب کمونیست چین قرارداشت( جنگ انقالبی ملی بود علیه جنگ ضدانقالبی ملی) ،علیه
امپریالیسم جاپان که چین را به سلطه استعماری خویش درآورده بود .وهم درمورد همه جنگهای آزادی
بخش ملی درکشورهای که تحت سلطه استعماری امپریالیسم قراردارند  ،صادق است .اما مائوتسه دون
درمورد ماهیت وخصلت جنگ مقاومت ملی ومفهوم عادالنه بودن جنگ چنین می گوید:
" -1ما ازهرجنگ مقاومت برضد تهاجم امپریالیسم جاپان پشتیبانی می کنیم ،اگرچه جنگ مذکورقسمی
باشد .زیراکه مقاومت نسبی نسبت به عدم مقاومت یک قدم بجلواست ،مقاومت قسمی تا اندازه ای
خصلت انقالبی دارد ،زیراکه این مقاومت نیزجنگی است برای دفاع ازمیهن.
91

 -2معذالک همانطورکه قبالً خاطرنشان ساخته ام :....جنگ مقاومت قسمی که صرفا ً بوسیله دولت
انجام می گیرد وتوده های مردم درآن شرکت ندارند ،قطعا ً به شکست می انجامد .جنگ مذکورجنگ
انقالبی ملی بمعنای کامل آن بشمارنمی رود ،زیراکه جنگ مذکورجنگ توده ها نیست.
 -3ما هوادارجنگ انقالبی ملی بمعنای کامل آن هستیم ،جنگی که درآن قاطبه خلق بسیج شده باشد ،یا
بعبارت دیگرما طرفدارمقاومت همگانی هستیم .زیراکه فقط چنین مقاومتی جنگ توده ها خواهد بود
وتأمین دفاع ازمیهن را ممکن خواهد ساخت.
 - 4اگرچه جنگ مقاومت قسمی که گومیندان هوادارآن است ،نیزجنگ ملی است وتا اندازه ای خصلت
انقالبی دارد ،ولی این خصلتش سخت ناقص است .مقاومت زیرجنگ را به شکست خواهد کشانید
وهرگزبه تأمین دفاع ازمیهن قادرنخواهد بود(."...صفحات  85و 86جلددوم آثارمنتحب مائوتسه دون).
دراینجا مائوتسه دون چگونگی خصلت جنگ مقاومت ملی ،جنگهای آزادیبخش ملی رابیان کرده واهمیت
رهبری سیاسی جنگ رادرشکست و پیروزی آن مشخص می نماید .چنانکه می گوید ":جنگی که توسط
پرولتاریا ،حزب کمونیست رهبری نشود محکوم به شکست است"(.صفحه  291جلداول آثارمنتخب
مائوتسه دون) .جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه رژیم خلقی پرچمی ها وسوسیال امپریالیسم"شوروی"
تحت رهبری گروه های ارتجاعی اسالمی را نمی توانیم جنگ مقاومت ملی انقالبی بگوئیم؛ لیکن با
درنظرداشت مقاومت همگانی وخصلت جنگ مقاومت ملی توده های مردم افغانستان که برای کسب
استقالل وآزادی ملی صورت می گرفت ،جنگ مقاومت عادالنه بود .چنانکه جنگ رهائیبخش خلق ویتنام
علیه امپریالیسم امریکا باوجود خیانت رهبران رویزیونیست درویتنام تا امروزکماکان ارزش عظیم خودرا
حفظ کرده است.
 6دسمبر2013

( بخش )12
تشکل باصطالح"سازمان انقالبی"دراراجیفنامه اش زیرعنوان"دون کیشوت های «مائویست»"....،
دربخش( )13درصفحه دوم آن چنین وراجی می نماید....":داکترفیض با صراحت اعالم کرد که حزب
پرولتاریا ازطریق«آمیزشهای دوستانه وگشت وگذارهای پارک ها وکلوپ های شبانه به وجود » نمی
آید ،ازهمین رو بروحدت اصولی تأکید می کرد."....
عبارت فوق شاید درنزد هواداران وپیروان داکترفیض منجمله "ساا" ئیها ظاهرا ً "منطقی" بنظربرسد؛
ولی این گفته ویا نظرنه اینکه با منطق علمی ودیالکتیک بیگانه است که حتی با قواعد وقوانین منطق
صوری هم مطابقت ندارد .زیرا منطق شاخه ای ازفلسفه وبه معنای ابزاری برای صحیح فکرکردن
وصحیح استدالل کردن است .قواعد وقوانین منطقی به منزله معیارومالک است که هرگاه بخواهیم درباره
ای موضوعی تفکرواستدالل کنیم باید استدالل خودرا با این معیارهاارزیابی نمائیم تا به طورغلط نتیجه
گیری نکنیم .وازجانب دیگراین گفته داکترفیض درماهیت امراشاره ایست به منتقدین سیاسی اش که
درکشورهای اروپائی ودیگرکشورهای سرمایه داری زندگی می کنند .وازآنجاییکه رهبری تشکل
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رویزیونیستی "سازمان انقالبی" ایدئولوژی وسیاست داکترفیض رابا کلیات وجزئیات آن پذیرفته وآنهارا
پیروی می کنند؛ بدون اینکه فکرکند که این گفته داکترفیض حتی به لحاظ منطق صوری نیزمشکل دارد؛
آنرا اکنون درمورد منتقدینش بکاربرده است .درحالیکه برخالف این تفکرواستدالل واهی داکترفیض
ورفقایش در"سازمان انقالبی"؛ آنهاییک ه دراروپا زندگی می کنند وبقول داکترفیض وپیروان وی مشغله
اصلی آنهارا" آمیزشهای دوستانه وگشت گذارهای پارک ها وکلوپ های شبانه تشکیل می دهد"؛یا
عناصرمفتخواروبی بندباری اندویاهم عناصرمربوط به جریانات مختلف بورژوازی وخرده بورژوازی
وسازمانهای رویزیونیستی واپورتون یستی مختلف هستند.درحالیکه منتقدین رویزیونیسم واپورتونیسم
داکترفیض و"سازمان رهائی" و"سازمان انقالبی" راعمدتا ً منسوبین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)
افغانستان تشکیل می دادند ومی دهند واین اتهامات بی بنیاد ویاوه گوئیها به آنها نمی چسبد.
حال می پردازیم به این مطلب که "سازمان انقالبی" مدعی است که داکترفیض بر"وحدت اصولی" تأکید
می کرد:او ً
ال هیچیک ازبخشهای جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) افغانستان درهیچ زمانی تشکالت
اپورتونیستی ورویزیونیستی منجمله"گروه انقالبی"...و"سازمان رهائی" رابرای وحدت ایدئولوژیک-
سیاسی فرانخوانده است .زیرا بین مارکسیست -لنینیست -مائوئیست های انقالبی وتشکالت اپورتونیستی
ورویزیونیستی "گروه انقالبی…" و"سازمان رهائی" ودیگرهم سنخان آنها درکشورچنین رابطه ای
نمی توانست ونمی تواند مطرح باشد .و(م-ل -م) های انقالبی همیشه درموضع مبارزه ایدئولویک -سیاسی
علیه انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم وتسلیم طلبی قرارداشته وسعی می کنند تا هرچه بیشترماهیت
ضدانقالبی آنهارا برای روشنفکران مردمی وتوده های خلق افشا کنند .واینکه "سازمان
رهائی"خودراتشکل "پرولتری"می خواند؛جایی هیچگونه تعجبی نیست ،این کارهمه رویزیونیستها
واپور تونیستهاست .زیرا درطول تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی دربیش ازیک ونیم قرن؛ انواع
رویزیونیسم واپورتونیسم خودرا سازمانهای"پرولتری" می خوانده ومی خوانند .این یکی ازمشخصات
بارزایدئولوژیک -سیاسی رویزیونیستها واپورتونیستهاست که درلفظ از" انقالب پرولتری و"کمونیسم"
صحبت می کنند ولی خالف آن بورژوازی وضدانقالبی عمل می نمایند .دراینجا "سازمان انقالیی" می
خواهد طوری وانمود سازد که چون داکترفیض از"وحدت اصولی" و " حزب پرولتاریا" صحبت کرده
است؛ لهذااو واقعا یک "کمونیست" بوده است واین منطق واستدالل وی درباره ای منتقدینش هم گویا
صادق است! درحالیکه بکاربرد کلمات وجمالت انقالبی ویا سخن از"م-ل"ویا"م-ل -ا" ویا ِ"م-ل-م"یا
مقوله های "انقالب""،سوسیالیسم" "،آزادی"" ،عدالت اجتماعی" وازاین قبیل ویا صحبت ازبدیهیاتی
مانند " ضرورت به ایجاد حزب کمونیست" " ،پرولتاریا یگانه طبقه انقالبی است" ویا" نیروی اصلی
رهبری کننده انقالب اجتماعی طبقه کارگراست" توسط گروه های رویزیونیستی واپورتونیستی ؛ اینها
ازجمله نیرنگهاوترفندهای آنهاست تا توده های خلق ناآگاه وروشنفکران کمتروارد به علم انقالب پرولتری
وماهیت انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم را،اغواکنند .چنانکه "گروه انقالبی "....و"سازمان
رهائی" ودیگرتشکالت اپورتونیستی ورویزیونیستی طی بیش ازچهاردهه درافغانستان صدهاتن
ازروشنفکران مربوط به جریان دموکراتیک نوین رابا همین شیوه ها فریب داده وآنهارا درپرتگاه
اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی وحتی تهلکه خیانت به خلق ومیهن کشانده اند .صحبت از"وحدت
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اصولی" توسط رویزیونیستها همانقدرپوچ وبی معنا است که بگویند ،برای تشکیل" حزب کمونیست"
ویا" پیروزی انقالب پرولتری" مبارزه می کنند!
به همین صورت"سازمان انقالبی" دراعالمیه( )1387-1-1دلیل انشعاب اشرا از"سازمان رهائی مقابله
با انحرافات این سازمان که درمغازله با سرمایه داری جهانی وپشت کردن به انقالب پرولتاریائی با پا
گذاشتن برایدئولوژی رهبران شهید آن" وانمود می نماید".
همین نظروموضع این سازمان ضد انقالبی را مورد ارزبابی قرارمی دهیم :ازاین گفته"ساا" پیداست که
"سازمان رهائ ی" تا تاریخ صدوراین اعالمیه گویا یک سازمان " انقالبی پرولتری" بوده وگویا بعد ازآن
دچارانحراف شده ودرمغازله با سرمایه داری جهانی قرارگرفته وبه انقالب پرولتری وبرایدئولوژی
رهبران سازمان رهائی پا گذاشته است .صرف نظرازدیگرمواضع اپورتونیستی "سازمان انقالبی"
درب اره رویزیونیسم "سازمان رهائی" همین سه سطرفوق هم رویزیونیسم واپورتونیسم آنرا ثابت می
سازد .درحالیکه "سازمان رهائی"عالوه براینکه سردرآستان دولت ضدانقالبی رویزیونیستهای مرتد
وخاین چین (که انقالب چین ودیکتاتوری پرولتاریاودولت سوسیالیستی را درچین ویران کردند وچین
رادرراه سرمایه داری قراردادند که اکنون چین منحیث یک کشورسوسیال امپریالیستی به استثماروستم
برپرولتاریا وسایر زحمتکشان چین وخلقها وملل تحت ستم درکشورهای تحت سلطه درقاره های آسیا،
افریقا وامریکای التین می پردازد) می سائید ومی ساید چنددهه است که با دیگردولتهای امپریالیستی
وارتجاعی نیزبه "مغازله" ومعامله گری مشغول است" .سازمان رهائی" با پیروی ازتئوری
رویزیونیستی" سه جهان" روابط نزدیکی با قدرتهای امپریالیستی غربی ودولتهای ارتجاعی برقرارکرد
وازآنها کمکهای مالی قابل مالحظه دریافت کرده ومی کند .وازهمین دیدگاه رویزیونیسم "سه جهانی" با
تنظیمهای ارتجاعی اسالمی اتحاد کرده وعلیه ارتش سوسیال امپریالیسم "شوروی" ودولت مزدورآن
واردجنگ شد.ازاستبدادوفاشیسم حاکم در"سازمان رهائی"(که منجربه تصفیه های درونی وحذف فیزیکی
چندین تن ازمخالفین رهبری"سازمان رهائی"گردید)که بگذریم؛"سازمان رهائی"باردیگردرپرتگاه تسلیم
طلبی طبقاتی وملی افتاده ودرسال( )2001درکنفرانس استعماری"بن"شرکت کرد وبا دیگرباندهای
جنایتکارومیهن فروش وقاتل مردم افغانستان دردوریک میزنشست ومعاهده ننگین وطن فروشی وخیانت
به خلق ومیهن راامضاءکردودردولت دست نشانده برهبری کرزی مزدورشرکت نمود .ولی
رهبران"سازمان انقالبی"بااین اراجیف می خواهندباردیگربرچشم مردم افغانستان وروشنفکران مردمی
که آگاهی الزم ازماهیت رویزیونیسم واپورتونیسم"سازمان رهائی"و"سازمان انقالبی"ندارند،خاک
بپاشند.بانادیده گرفتن این مسایل وده هامورددیگرازرویزیونیسم واپورتونیسم"سازمان رهائی"؛این
ادعاهای "سازمان انقالبی" به پوچی مبدل می شود .آقایان!" سازمان رهائی" درچه زمانی معتقد به
"انقالب پرولتاریائی" بوده است که بعد ازسه ونیم دهه به آن پشت کرده است؟! شما باتکراراین اراجیف
هرچه بیشترماهیت رویزیونیستی واپورتونیستی خودرا برمال کرده وخودرا مفتضح می سازید .هم چنین
"سازمان انقالبی" مدعی است که سازمان سلفش برایدئولوژی "رهبران شهید" پا گذاشته است .که خود
بدون هیچ اگرومگری تائید وتاکید دوباره برپذیرش خط رویزیونیستی "سازمان رهائی" تحت رهبری
داکترفیض ورهبری بعدی وی تا تاریخ باصطالح " انشعاب" آن است.
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"سازمان انقالبی" درهمین اعالمیه صحبت از" :رفقای کمونیست باتعهدبه پیکارانقالبی وادامه راه
رهبران جان باخته ی جنبش انقالبی کشور( رفیق اکرم یاری ،رفیق داکترفیض احمد ورفیق مجید)"...
دارد.
درمبحث قبلی تذکردادم که رویزیونیستها وا پورتونیستهاازچپ وراست ازکمونیسم وانقالب پرولتری
صحبت می کنند؛ ولی درعمل خالف آنرا انجام می دهند .آیاممکن است گروهی که "سازمان رهائی"
راتاسال ( ) 1387خورشیدی سازمان پرولتری قبول داشته باشد ،بتواندخودرا"کمونیست"بخواندواز
"تعهدبه پیکارانقالبی"صحبت نماید! که هرگزنه!این دلیل دیگری برثبوت رویزیونیسم"سازمان
انقالبی"است.همچنین این سازمان خودراادامه دهنده ر اه داکترفیض میداندکه این هم دلیل دیگری بر
رویزیونیسم خودش است .خط ایدئولوژیک -سیاسی ای که مجیدشهید به آن معتقد بود وراهی را که تعقیب
می نمود هم مشخص است که دربرنامه اول "ساما" که یک برنامه دموکراتیک وملی مبتنی بر"مشی
مستقل ملی" بود ،درج است .وازجانب دیگر"ساما" برنامه "جبهه متحد ملی" را پذیرفت وخودرابه
استراتژی واهداف آن متعهد دانسته ودرجهت تحقق آن مبارزه کرد .اینک نکاتی ازبرنامه "جبهه متحد
ملی" ساما " :دولت جمهوری ا سالمی که برپایه سیاسی جبهه متحد ملی استوارباشد" "،امپریالیسم روس
اسالم رابه مثابه سدی درراه امحاء هویت ملی مامورد تعارض قرارداده وبامقاومت ملی
ودرزیرشعاراسالم روبرواست" ونیزاز"مضمون انسان گرای انقالبی اسالم" و"ترویج وتبلیغ فرهنگ
علمی ،مردمی واسالمی" ومسایل دیگربرهمین مبناصحبت دارد.شهید مجید با وجود همه اشتباهات
ایدئولوژیک – سیاسی است میهن پرست ویک دموکرات انقالبی بود وتاآخرین لحظه ای
وانحرافات
ِ
حیات روی آرمانش استوارماندوتسلیم دشمنان خلق و میهن نشد .لیکن"سازمان رهائی""،ساا" منحیث
یک سازمان رویزیونیستی وتسلیم طلب باشرکت درکنفرانس"بن" وسهیم شدن دردولت استعماری تحت
رهبری کرزی داغ ننگ وطن فروشی کمائی کرد وبه خلق ومیهن خیانت نمود .رهبری "ساا" شیادانه
خودرا"پیرو" راه اکرم یاری می خواندکه کامالً دروغ می گویند وانهماک به این گونه ترفندها ازجمله
خصا یص همه رویزیونیستهاست.وبارفیق خطاب کردن اکرم یاری میخواهدچهره ای کریه رویزیونیستی
وضدانقالبی خودرا بپوشانند .درحالیکه طی چندین ماه اخیراین رویزیونیستهای فحاش وبی شرم توسط
رفیق شان عنصراپورتونیست اوباش وجاسوس میرویس محمودی به اشتراک سید حسین موسوی
وکبیرتوخی وازطریق سایت استخباراتی "افغانستان -آزاد" آنچه ازفحاشی ونا سزاگوئی وتهمت وتوهین
وتحقیرسیاسی وشخصی درچانته داشتند به رفیق اکرم یاری حواله کرده اند .ولی این شارلتانهای
عوامفریب حال می خواهند ازنام اکرم یاری کسب "هویت ومشروعیت سیاسی" کنند .ورفیق خواندن
اکرم یاری ازطرف این رویزیونیستها بزرگترین توهین به شهید اکرم یاری است .وهمچنین چهاردهه قبل
بعد از"پس منظرنویسان""،گروه انقالبی"...وداکترفیض وقیحانه ترین حمالت خصمانه راازدیدگاه
اپورتونیستی علیه اکرم یاری انجام داد .اینهم ازجمله خصلت اپورتونیستی این رویزیونیستهای دون صفت
وپرروی است.
تشکل باصطالح"سازمان انقالبی"درهمین صفحه دوم چنین مینویسد":رفیق احمدباورداشت که«حزب
کمونیست» ازطریق کارعملی به وجود می آید".
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"ساا"بازهم بیهوده گوئی میکند:اوالاینکه طی بیش ازچهاردهه ده هاسنداز"گروه انقالبی "....و"سازمان
رهائی"موجوداندکه نه داکترفیض به کمونیسم باورداشت ونه تشکالت تحت رهبری وی تشکالت
کمونیستی بودند .ودراینجا حزب مورد نظروی هم مانند دیگررویزیونیستها نه حزب کمونیست راستین
که حزب کمونیست دروغین ،حزب رویزیونیستی بوده است .ازجانب دیگربفرض داکترفیض"معتقد"
به"م-ل -ا"بود .حزب کمونیست ازطریق مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی اصولی وانقالبی و"مبارزه بین
دوخط"توسط کمونیستهای انقالبی وبراساس خط مارکسیستی-لنینیستی -مائوئیستی ایجادمیشود.وکارعملی
کمونیستها همان پراتیک مبارزه طبقاتی درپرتوتئوری انقالبی درعرصه های مختلف وتحت رهبری
حزب کمونیست انجام میشود.وحزب کمونیست عمده ترین ومهمترین سالح پرولتاریاوکمونیست های
انقالبی برای انقالب کردن است.درحالیکه برخالف این ادعا؛ بزرگترین"کارعملی"داکترفیض و"گروه
انقالبی "....و"سازمان رهائی"رااقدام به کودتای باالحصاروهم چنین اتحاد با احزاب ارتجاعی اسالمی
درجنگ علیه رژی م مزدورخلقی پرچمیها وارتش سوسیال امپریالیسم" شوروی" برای تحقق استراتیژی
پیروزی"انقالب اسالمی"وتشکیل جمهوری اسالمی تشکیل میداد .وایجاد "حزب کمونیست"ازطریق
پراتیک مشخص"سازمان رهائی"که درفوق ذکرشد ،یاوه گوئی بیش نیست .رویزیونیست های "ساا" ئی
بطوریکجانبه روی ع بارات"آمیزش باتوده ها" ویا"زندگی کردن دربین توده ها" تأکید می کنند .درحالیکه
درنظرنگرفتن اهمیت ونقش حزب کمونیست وماهیت طبقاتی وخطی آن دررهبری مبارزات توده های
خلق علیه طبقات ارتجاعی وامپریالیسم ورهبری انقالب پرولتری یک عامیگری خرده بورژوائی است.
رفیق استالین دربارۀ اهمیت تئوری درنهضت پرولتاریائی می گوید ":بعضی ها تصورمی کنند که لنینیسم
عبارت ازتقدم پراتیک برتئوری است ،باین معنا که کارعمده -تطبیق قواعد مارکس با عمل
ودر"اجرای" این قواعد می باشد .تئوری هرگاه با پراتیک انقالبی توأم نگردد چیزبی موضوعی خواهد
بود .همانطورکه پراتیک اگرراه خویشتن را با پرتو تئوری انقالبی روشن نسازد کورونابینا می گردد".
ونیز"سازمان انقالبی" می گوید که  ":رفیق احمد باورداشت که«مرکزی ترین مسألۀ وحدت راوحدت
درعرصه ایدئولوژیک وسیاسی می سازد» ( با طرد اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش!)."....
دراینجا درهردومورد ازگفته های داکترفیض؛ هیچ صحبتی ازاساسی ترین مسئله کلیدی درتشکیل حزب
کمونیست انقالبی  ،یعنی مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی وطرد خطوط اپورتونیستی ورویزیونیستی ازجنبش
انقالبی پرولتری ،نمیشود .زیرامرکزی ترین مسئله درتشکیل حزب کمونیست واقعاانقالبی مسئله مبارزه
ایدئولوژیک -سیاسی براساس فورمول"مبارزه -وحدت-مبارزه"میباشد .وازاین طریق است که کمونیستها
می توانند به تشکیل حزب کمونیست انقالبی دستیابند.
درهمین صفحه چند سطرپائینتر"سازمان انقالبی" به همین ارتباط نقل وقول دیگری ازداکترفیض
می آورد ...":وحدت اصولی ضمن مبارزۀ ایدئولوژیک-سیاسی ،ازطریق درآمیختن با توده ها ،به دست
می آید."....
بازهم می گوئیم که مسئله وحدت اصولی ودیالکتیکی بین بخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری یک
کشوروایجادسازمان ویاحزب کمونیست انقالبی فقط ازطریق مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی اصولی
وانقالبی وطردخطوط رویزیونیستی واپورتونیستی حاصل می شود .ومبارزه برای ایجادحزب پیش آهنگ
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پرولتاریا درپروسه مبارزه طبقاتی انقالبی ازاولویت برخورداراست .ومبارزه دربین توده های خلق به
منظوررساندن آگاهی انقالبی وسازماندهی آنهابرای مبارزه انقالبی ورهبری مبارزات توده های خلق
مسئله ای است که بوسیله ای حزب کمونیست انجام میشود .بدون بوجودآمدن وحدت ایدئولوژیک -سیاسی
بین بخشها وافرادمختلف جنبش انقالبی پرولتری ،مبارزه متحدومشترک آنها در بین توده های خلق نه
اینکه مؤثریت الزم رانداردکه گاهی دچارمشکالت نیزمی شود .همین مشکل در سالهای  1358و1359
وسالهای بعدآن درشرایط جنگ مقاومت مردم ماعلیه رژیم مزدورخلقی پرچمیها وارتش سوسیال
امپریالیسم"شوروی" به همین رابطه وجودداشت:آنعده ازشعله ای های منفردی که هنوزعضویت گروه
های موجود باخط ایدئولوژیک-سیاسی(م-ل-ا) رانداشتند ومعتقد به"م-ل-ا" نبودند درجبهات جنگ با این
گروه هامبارزه نظامی -سیاسی مشترک رابه پیش می بردند ودرشیوه مبارزه نظری وعملی آنها درداخل
جبهات جنگ ودردهات دربین توده های خلق اختالفات ایدئولوژیک -سیاسی جدی میان آنها بروزکرد،
که باید می کرد .زیراتعداد زیادی ازشعله ایها دموکراتهای انقالبی ویا میهن پرستان وآزادی خواهانی
بودند ،نه کمونیستهای معتقدبه"م-ل-ا".وازجانب دیگرمواردی دیده شدکه عده ای ازهمین افراد درجبهات
جنگ بعدازبروزاختالفات ایدئولوژیک -سیاسی جدی بین آنها وتشکالت وگروه های که معتقدبه"م-ل-ا"
بودند؛ همین افراد علیه گروه های کمونیستی تبلیغات سوء کرده وهویت آنهارابرای سردسته های گروه
های چریکی مربوط به تن ظیمهای ارتجاعی اسالمی منحیث کمونیست های "خطرناک" افشامی کردند.
اینکه "سازمان انقالبی" این نظرات انحرافی داکترفیض ومنجمله مواضع انحرافی" گروه انقالبی("...
درنوشته ای تحت عنوان"با طرد اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش!") را منحیث"مصداق" درست
بودن مواضع کنونی اش بکارمی گیرد؛بازهم نهایت عقب ماندگی سیاسی وعلمی وعمق منجالب
رویزیونیسم واپورتونیسم خودش رابنمایش می گذارد .درحالیکه تشکیل دهندگان "سازمان انقالبی" مدعی
اند که" جمعی ازرفقای کمونیست با تعهد پیکارانقالبی "...این تشکل راایجادکرده اند .ولی درواقعیت این
آقایان هنوزکوچکترین قدمی درجهت گسست ازخط اپورتونیستی"گروه انقالبی "...ورویزیونیسم
"سازمان رهائی" برنداشته اند وعلی الخصوص که تا کنون خودرا "ادامه دهنده راه داکترفیض" می
نامند.
"سازمان انقالبی" درهمین صفحه دوم می نویسد ...":رفیق احمد باورداشت که «انقالب کشوربه
کارتبلیغاتی وسیع ضرورت دارد .کارتبلیغاتی با بینش پرولتری به بسیج ومتشکل شدن توده ها خواهد
انجامید ،به این ترتیب اساسی ترین مسأله کارتبلیغاتی شرکت درزندگی توده هاست(».با طرد اپورتونیسم
درراه انقالب سرخ به پیش!)."....
این جمالت به ظاهرآهنگ نسبتا ً خوشی را بگوش شنونده بی اطالع ازماهیت اپورتونیسم« گروه
انقالبی »....و رویزیونیسم "سازمان رهائی" وداکترفیض می رساند؛ اما درماهیت جزترفند اغواگرانه
برای روشنفکران مردمی وتوده های خلق چیزدیگری نیستند .این هم بخشی ازمشخصات اپورتونیستی
"سازمان انقالبی " رابرمال می سازد .آقایان!" گروه انقالبی "....و"سازمان رهائی" درکجای تاریخش
کارتبلیغاتی را "با بینش پرولتری" انجام داده است؟! "سازمان رهائی" دربین توده های خلق برمبنای
ایدئولوژی وسیاست ضدانقالبی "رویزیونیسم "سه جهانی" به تبلیغ اسالم"مبارز" می پرداخت
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وشعار"انقالب اسالمی" وجمهوری اسالمی رابلندکرده بود ودرباره ای "احکام راستین دین مقدس اسالم"
تبلیغ می کرد ومدعی است که" مکتب کامل اسالم( ) 13قرن بشریت رابسوی روشنائی رهنماگشت"

ویانظرداشت که":درشرایط کنونی مث ً
الهمآهنگی باشعارجمهوری اسالمی که همآهنگی با دموکراتیزم
پرولتری رابادموکراتیزم سایرطبقات نشان می دهد "....ودرسطح جهان "سازمان رهائی" صحبت
از" پشتیبانی ازاسالم مبارز ،دفاع وپشتیبانی ازدولت اسالمی مستقل وملی ایران برهبری امام خمینی
دربرابردوابرقدرت " دارد وازاین قبیل خزعبالت .آیا مبارزه درراه پیروزی "انقالب اسالمی"
وتأسیس"جمهوری اسالمی" سقوط درقعرظلمت ارتجاع نیست؟ !.
" ساا" درصفحه سوم دربرابرنقد رفقای "مائوئیست های افغانستان" چنین بیهوده گوئی می کند ":اینک
نوبت مااست تا ازشما بخواهیم که انقالبی بودن خودرا به اثبات برسانید .بگفتۀ مائوتسه دون غیرانقالبی
وضدانقالبی نیستید وبه ادعاهای تان درعرصۀ «شورش»و«انقالب» و«ایجاد حزب کمونیست واقعی»
ومبارزه علیه« اپورتونیزم« ،اکونومیزم» و«رویزیونیزم» صادق هستید ،به فرارتان نقطۀ پایان
بگذارید ،پاسپورت ها واسناد پناهندگی تان را درمیان توده ها طعمۀ حریق کنید وبا توده های وسیع
کارگران ودهقانان درآمیزید"."....
به این طرزاستدالل میکانیکی وعامیانه ای این رویزیونیستهای حقیرودون صفت توجه کنید که
معیارکمونیست وانقالبی بودن را چنین برمی شمارند .طبق نظر"ساا" گروه ها وافراد مربوط به جنبش
انقالبی پرولتری(م-ل -م) کشوربه خاطراینکه دراروپا زندگی می کند"ضدانقالبی" اند وادعای مبارزه
ضدرویزیونیستی وضداپورتونیستی آنها هم "صادقانه نیست"! برخالف وبنابراعتقاد ونظر" ساا"
اگرهمین گروه ها " پاسپورت واسناد پناهندگی شانرا درمیان توده ها آتش زدند وبا آنها یکجا زندگی
کردند"؛ هم انقالبی اند وهم ادعای"ایجاد حزب کمونیست واقعی"و"مبارزه علیه اپورتونیسم ،اکومومیسم
ورویزیونیسم" ازجانب آنها واقعیت یافته وصادقانه است .ورنه بقول رهبری"ساا" "ضدانقالبی" باقی
خواهند ماند! درحالیکه اگراعضای گروه وسازمانی واقعا ً انقالبی باشند؛ درهرجای ازکره زمین که
زندگی وفعالیت سیاسی کنند ،انقالبی اند .وبرعکس اگرگروه ها وسازمان ها وافرادی مانند"سازمان
انقالبی"" ،سازمان رهائی" ،"،افرادی از"ساوو" "،ساما" -ادامه دهندگان" ودیگرهمپاله های آنها
درافغانستان ودربین توده های خلق زندگی کنند ،بازهم ضدانقالبی اند ودرجهت استحکام سلطه استعماری
امپریالیستهای اشغالگروتقویت پایه های نظام استعماری وبرعلیه منافع خلق ومیهن عمل می کنند .چنانکه
"سازمان رهائی" و"ساا" وبخشهای مختلف "ساما" بعد ازکنفرانس "بن" درسال( )2001تا کنون به چنین
خیانت ووطن فروشی ادامه می دهند .این نظرواین استدالل نهایت ورشکستگی وپوسیدگی رویزیونیسم
را درافغانستان به نمایش می گذارد.
درحالیکه رویزیونیستهای ضدانقالبی"ساا" دوازده سال است که زیرلوای قدرتهای امپریالیستی
اشغالگرودردولت مزدورآنهادرجهت سلطه سرمایه واستحکام پایه های نظام مستعمراتی خدمت می کنند
وازمصئونیت وامنیت کامل برخوردارهستند وجلسات شانرابفکرآرام وخاطرجمع درهوتلهای چند ستاره
وبقول خود شان در"زیرریش" امپریالیستها ودولت مزدورتشکیل می دهند .برخالف این ادعای کاذبانه
این آقایان دوازده سال قبل نه بخاطرمبارزه برای نجات میهن وخلق ازسلطه استعماروامپریالیسم ودولت
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استعماری که طبق گفته ای خودشان بنابه دعوت کشورهای امپریالیستی وملل متحد جزء هیئت
"ظاهرخان" (پادشاه سابق) اول به کشورجرمنی تشریف بردند ودرکنفرانس "بن" درکناردیگرگروه های
خاین وجنایتکاروقاتل مردم ومیهن فروش شرکت کردند وبعد جهت شرکت دردولت استعماری به "وطن
عودت" نمودندوبنابرتعهد شان به امپریالیستها وملل متحد تا امروزدرجهت تداوم سلطه استعماری
امپریالیستها وتحکیم دولت دست نشانده به وظیفه ای محوله ای شان عمل کرده اند .آقایان! امپریالیستهای
که "سازمان رهائی" را با ادعای "اعتقاد" به "م-ل -ا" به کنفرانس "بن" دعوت کردند ودردولت دست
نشانده سهیم ساختند وزمانی نماینده ای آنها (خانم ماللی جویا) درلویه جرگه ودرپارلمان استعماری مورد
حمالت گروهای اسالمی" بنایدگرا" قرارگرفت اورا دردفترملل متحد تحت پوشش حفاظتی قراردادند
وبعد اورا بخاطرحمالت لفظی اش علیه این گروه ها تقدیرکرده وبااعطای مدالهای چندی مورد نوازش
قراردادند .همچنی ن سازمانی که جلسات چند صدنفری را درهوتلهای ستاره دارتشکیل داده وحزب قانونی
را دروزارت عدلیه دولت جسترکرده است؛ آیاتا این سطح احمق بوده اند ویا واقعا ً "دموکراسی"
و"آزادی" به افغانستان آورده اند؟! وبه همین صورت "سازمان انقالبی" که اکنون با عین ماهیت
رویزیونیستی "سازمان رهائی" مدعی "سازمان انقالبی" معتقد به"م-ل -ا" به ادامه روال گذشته فعالیت
می کند وامپر یالیستها برآن چشم می پوشند!نه خیرآقایان! قضیه چنین نیست .چنانکه ماچندین بارگفته ایم؛
قدرتهای امپریالیستی ودولت دست نشانده ازماهیت ارتجاعی وضدانقالبی شما رویزیونیستهای مرتد
وخاین ودیگرهمقماشهای شما آگاهی دارند ومی دانندکه شماهیچ خطری برای سرمایه داری جهانی
وامپریالیسم ایجادنمی کنید وازمالکیت خصوصی حراست می نمائید .وامپریالیستهای
اشغالگرازحضورشما دردولت استعماری ودرسطح جامعه دربرابراپوزیسیون درکشورهای شان استفاده
می کنند که گویا درافغانستان کنونی "دموکراسی" و"آزادی عقیده وبیان" وجود دارد وحتی سازمانهای
"کمونی ستی" و"دموکراتیک" با اصل ونسب "شعله جاوید" دردولت شرکت داشته ودرسطح جامعه آزادانه
فعالیت دارند .ازجانب دیگرشما رویزیونیستهای خود فروخته که امپریالیستها شمارا نسبت به گروه های
اسالمی ،گروه های "تجدد خواه" و"دموکراسی پسند" می شناسند .زیرا شما بابکارگیری کلمات وجمالت
بظاهر"مترقی"و" انقالبی" دراغفال واغوای توده های خلق وروشنفکران مردمی به نفع امپریالیسم
وارتجاع مؤثرترعمل می کنید .شما اکنون با آنکه مدعی باصطالح "انشعاب" ازسازمان سلف تان هستید
وباتغییرشکل ازهمان کارت ازمصئونیت برخودارید وآنرا"استفاده ازشرایط" جا می زنید .فقط شما
رویزیونیستهای مرتد ودیگرهم قطاران تان که تا این سطح بیشرم وچشم پاره هستید با چنین پرروئی،
گروه های مربوط به جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) را که مجبوربه ترک وطن شده اند؛ چنین رذیالنه
مورد حمالت خصمانه قرارداده وعلیه ما فحاشی وجاسوسی می کنید .شما رویزیونیستهای خاین ننگ
جنبش دموکراتیک نوین هستید که بنام(م-ل -ا) این چنین درجهت ضربه زدن به جنبش کمونیستی
کشورعمل می کنید .زهی شرف باختگی!
تشکل رویزیونیستی"ساا" به ادامه همین مطلبش چنین یاوه گوئی می کند...":خلق را تنها گذاشته اید
ودرهالند قروت«مائویزم» می لیسید وتاخت وتازبررهبرانی که درکنارخلق رزمیده اند وجاودانه شدند
را جزوی از«مبارزه» تان می خوانید."...
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ازآنجایی که لومپنی واوباشی گری وجاسوسی بخشی ازفرهنگ وسیاست رویزیونیستهای"ساا" ئی
ودیگررفقا ومتحدین آن ازجمله "ساما" (ادامه دهندگان) وافرادی از"ساوو" راتشکیل می دهد و
درصفحاتی ازاراجیفنامه هایش کلماتی را به سطح اوباش کوچه بازاری علیه ما بکاربرده وفحاشی کرده
وآدرس مارابرای سرویسهای استخباراتی امپریالیستها ودولتها وگروه های ارتجاعی معرفی می کنند.
اینها ازجمله فرومایه ترین،خاین ترین ورذیل ترین رویزیونیستها واپورتونیستهای اند که درتاریخ دیده
شده است .واوباشی گری ولومپنی وفحاشی درسرشت این باند رویزیونیست ومزدورعجین است .اینها با
ادعای دروغین اعتقادبه اندیشه مائوتسه دون ازجمله دشمنان قسم خورده مائوئیسم وانقالب پرولتری
هستند .چنانکه"ساا" چند سطرقبل مانند جنده های سیاسی صحبت از" تعفن مائوئیستی" دارد .درحالی به
لحاظ علمی وانقالبی مائوئیسم مرحله ای تکامل یافته تراندیشه مائوتسه دون است که درانقالب
کبیرفرهنگی پرولتاریائی تحت رهبری مستقیم مائوتسه دون به این درجه رفیع انقالبی رسید .واین
رویزیونیستهای خاین خودرا "معتقد" به اندیشه مائوتسه دون می خوانند! واظهارتنفرازمائوئیسم تا چنین
سطحی عمق ارتجاع ،گندیدگی فکری وخصومت "ساا"(،ساما-ادامه دهندگان) وافرادی از"ساوو" را
برمال می سازد .این رویزیونیستهای خاین که ازپیروان دینگ سیائوپینگ اند ودرمکتب رویزیونیسم "سه
جهانی" سازمان رهائ ی پرورش فکری شده ودرچنین فضای فرهنگی واخالقی منحط تربیت شده اند؛ نه
اینکه به لحاظ ایدئولوژیک -سیاسی که به لحاظ شخصیتی واخالقی نیزمنحط وفروپاشیده هستند .به این
گفته های داد نورانی( پاغر) رهبراین گروه توجه کنید" :مرحوم" داد نورانی درباره ای "راوا" که نه
تنها اعضایش طی چند دهه رفقای سازمانی وی بوده اند که حتما ً زنان اعضای فامیل شخص وی نیزسالها
در"راوا" عضویت داشته اند ،چنین درفشانی می کند " :راوا" مهمانان خارجی رامشتمالی وچاپی می

کرده است تا"کمک" پولی بیشتری بدست آورد"؛ داد نورانی مدعی است که ":عصمت اعضای "راوا"
به اثر" "......برباد رفته است" .درجایی دیگرمی گوید - ":راوا -حتی موش هم نیست"(البته این تشبیه
ونسبت "آبرومندانه" ای است که داد نورانی به خواهران "راوا"ئی اش داده است)؛ هم چنین داد نورانی
چنین ادعا میکند - ":راوا -زن دوم خلیلزاد" است ویا صحبت از"خلیلزاد وشبهای طوالنی با  -راوا-
"دارد .شرم تان بادکه باچنین فرهنگ واخالق ووجدانی پلیدتاچنین سطحی ازپستی وفرومایگی سقوط
کرده اید  .چطوراست آقایان مدعی "سازمان انقالبی"!همینکه تا کنون دربرابراین گفته های رهبرعزیرتان
سکوت کرده اید؛ خود به مفهوم تائید آنهاست؟!.
همینکه بعد ازباصطالح "انشعاب" سازمان انقالبی" از"سازمان رهائی" ،ما رویزیونیسم"رهائی"
وانحراف رویزیونیستی " سازمان انقالبی" را مورد نقد وبررسی قراردادیم؛ این آقایان دچارهیستریا
وتشنجات عصبی شده وعنان اختیارراازدست داده وآنچه ازتهمت وافترا وتوهین وتحقیروناسزا وفحاشی
بود برماواعضای فامیل ما حواله کردند .وشنیع تراینکه اتحادی ازدیگرگروه های رویزیونیستی
واپورتونیستی تشکیل داده وبه خاینانه ترین وننگین ترین عمل یعنی جاسوسی متوسل شده ونام وهویت
وآدرس مارا برای استخبارات امپریالیستی وارتجاعی معرفی کردند .همین شیوه ای اوباشیگری ،لومپنی
وفحاشی"ساا" علیه منتقدین ومخالفین سیاسی اش خود یکی ازمظاهرزشت اخالق وفرهنگ فئودالی است.
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گروه رویزیونیستی وتسلیم طلب"سازمان انقالبی" برای اینکه روی اعمال ضدانقالبی وخاینانه اش
درحمالت خصمانه به مائوئیسم پرده اندازد کودکانه چن ین استدالل می کند که گویا ضد مائوئیسم نیست!
وبرای ادعایش این سند را ارایه می کند ":یکی ارفقای سازمان درنوامبر 2009با رفیق بسنتا عضو
بیروی سیاسی حزب کمونیست نپال(مائوئیست) دردفتراین حزب درکتنمدومالقات کرد که ضمن توضیح
روند انقالب نپال( ....ازدرج باقی چرندیات ومهمالت "ساا" دراینجاصرف نظرمی کنم  -توضیح بین
قوسین ازمن است ."....) -بازهم "ساا" چنین می نویسد ":در 5سپتمبرسال  2011رفیق بسنتا ضمن ارسال
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت رفیق پاغرنوشته بود که ":باید گفت که انقالب نپال درمرحله ای جدید
تقاطع دوخط فکری قرارگرف ته است ورهبری حزب بدون تصمیم حزب کلید دیپوی سالح حزب را به
دولت داده است ("....سند کنگره دوم "سازمان انقالبی" درماه قوس سال .)1391
بفرض اگرحزب کمونیست نپال (مائوئیست) یک حزب واقعا ً انقالبی می بود و"سازمان انقالبی" با
سوءاستفاده ازبی اطالعی آن کاذبانه طور ی وانمود می کرد که گویا ازمنجالب رویزیونیسم وتسلیم طلبی
"سازمان رهائی" گسست کرده است؛ این به هیچ صورت دلیل ویاسند انقالبی بودن"سازمان انقالبی"
شده نمی توانست .درحالیکه "حزب کمونیست نپال(مائوئیست)"ازرویزیونیسم مسلط برحزب کمونیست
مائوئیست متحد فقط گسست تشکیالتی کرده است .گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م-ل-م)
ازآغازعلنی شدن انحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی حزب کمونیست نپال(مائوئیست) وروند سازش
وتسلیم طلبی طبقاتی وملی ازاخیرسال ( ) 2005تا تسلط همه جانبه خط رویزیونیستی پراچندا برحزب
کمونیست نپال(مائوئیست) و سقوط کامل آن درپرتگاه رویزیونیسم "پراچندا" درچهارمقاله مورد نقد
وبررسی قرارداده وبه دسترس جنبش انقالبی پرولتری افغانستان وجنبش بین المللی کمونیستی قرارداده
شده است .دراینجا درباره ای این گفته ای موهن سیگدال(معروف به باسانتا) عضودفترسیاسی "حزب
کمونیست نپال(مائوئیست)"تحت رهبری موهن بیدیا(کیران) که بتاریخ( )19جون سال ( )2012ازحزب
کمونیست مائوئیست متحده تحت رهبری پراچنداوشرکاء "انشعاب" کرده است بگونه مختصرتذکرمی
دهم:
آقای باسانتا می گوید" انقالب درنپال درمرحله ای جدید تقاطع دوخط فکری قرارگرفته است ورهبری
حزب بدون تصمیم حزب کلید دیپوهای سالح حزب را به دولت نپال داده است"...؛ او ً
ال :انقالب درنپال
یک یا دوسال قبل در"مرحله جدید تقاطع دوخط فکری" قرارنگرفته است؛ بلکه طی هشت سال اخیرخط
رویزیونیستی پراچندا وشرکاء برحزب کمونیست نپال(مائوئیست) مسلط شده وانقالب خلق نپال توسط
رهبری رویزیونیستهای مرتد وخاین دررأس آن پراچندا به شکست کشانده شده است .ثانیاً :حزب
کمونیست نپال(مائوئیست) بعد از"انشعاب" فقط روی چند مورد ازانحرافات رهبری حزب کمونیست نپال
(مائوئیست) تحت رهبری پراچندا انگشت گذاشته است ازجمله  " :پراچندابدون فیصله وتصمیم حزب
کلید دیپوهای اسلحه حزب رابه دولت نپال داده است ،امالک ودارائیهای فئودالهارا به آنها برگردانده
وهسته های حاکمیت خلق را منحل کرده است" .درحالیکه عالوه براین موارد مهم ،موارد مهم دیگری
وجوددارند که ناشی ازمنجالب رویزیونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی وملی این حزب است ازجمله :توقف
جنگ خلق وخلع سالح ارتش خلق که حدود هشتاد درصد خاک نپال را درکنترول داشت وجنگ انقالبی
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خلق ازمرحله تعادل استراتژیک عبورکرده وبه مرحله تعرض استراتژیک رسیده بود وتا حد زیادی
شرایط عینی وذهنی برای حمله ای نهائی بردولت فئودال کمپرادوری نوکرامپریالیسم ودولت ارتجاعی
هند آماده بود؛ لیکن رهبری حزب کمونیست نپال (مائوئیست) دررأس آن پراچنداعقب گرد فاجعه باری
کرده وراه سازش وتسلیم طلبی طبقاتی وپارلمانتاریزم رابرگزیده ورهبران وکدرهای حزب کمونیست
نپال (مائوئیست) دردولت ارتجاعی نپال به صدارت ووزارت وسفارت ووالیت رسیدند وبسا مسایل
دیگرکه همه ریشه درمنجالب رویزیونیسم هیئت رهبری حزب کمونیست نپال(مائوئیست) داشته است که
رهبری کنونی "حزب کمونیست نپال (مائویست)" نه اینکه با آن برخورد اصولی وانقالبی نکرده است
که درهمان منجالب رویزیونیسم مسلط برحزب کمونیست نپال (مائوئیست) دست وپا میزند .رهبری جدید
حزب کمونیست نپال(مائوئیست) منحیث کدرهای رهبری آن حزب ازاخیرسال  2005تا وسط سال
( ) 2012دراین پروسه همراه بوده وآنرابه پیش برده اند ،بعبارت دیگردراین منجالب رویزیونیستی
قرارداشته ومنحیث بخشی ازهیئت رهبری حزب کمونیست نپال(مائوئیست) مسئول شکست انقالب خلق
نپال وخیانت به انقالب جهانی هستند .واینکه بعد ازپنج -شش سال صحبت از"مرحله جدید تقاطع دوخط
فکری درحزب" دارند ،فریبی بیش نیست .واین رویزیونیستها میخواهند باهمین استداللهای عامیانه
باصطالح ازخود رفع مسئولیت کرده وبزعم شان اپورتونیسم ورویزیونیسم خودراالپوشی نمایند.حال به
چندموردازنقطه نظرات ومواضع "حزب کمونیست نپال(مائوئیست)"تحت رهبری"کیران"وشرکاءتوجه
کنید":این حزب درکنگره سال  2012اش پروسه "صلح" نپال را مورد تائید مجدد قرارداد؛ ادغام ارتش
خلق راباارتش دولت ارتجاعی مجددا ً مورد تا ئید قرارداد؛استراتیژی "قیام مردمی"را بجای جنگ خلق
و"جمهوری فدرال" رابجای جمهوری دموکراتیک خلق پذیرفت .درمورد"فدرالیزم" لنین می گوید":
فدرالیزم محصول اصولی نظریات خرده بورژوائی آنارشیسم است" .وهم مارکس وهم لنین روی
مرکزیت دموکراتیک وآنهم مرکزیت پرولتاری تاکید دارند .وتشکیل "جمهوری فدرال"بجای جمهوری
دموکراتیک خلق وایجاد دیکتاتوری طبقات انقالبی خلق تحت رهبری طبقه پرولتاریا؛ یکباردیگربی
ایمانی این آقایان به مبارزه برای انقالب پرولتری راآشکار می سازد.ونیزچندین مورد دیگرکه
بیانگرمنجالب رویزنیزم رهبری"حزب کمونیست نپال(مائوئیست)" است که می خواهد باملمعکاری
کلمات وجمالت ومغلطه گری ،پرولتاریا وسایرتوده های خلق نپال را فریب دهد.
ورویزیونیستهای"سازمان انقالبی" هم به آرایشگری این رویزیونیسم پرداخته اند.
حال توجه کنید به چند مورد دیگرازنظرات ومواضع رویزیونیستی آقای موهن سیگدال (باسانتا) ":حزب
ما تحت رهبری رفیق صدرپراچندا معتقداست که تحلیل های لنین ویا مائوازامپریالیسم که درقرن()20
ارایه کرده اند نمی توانند بطورعلمی انقالب مائوئیستی را رهبری وتاکتیک واستراتیژی درستی را
انکش اف دهند(ابعاد راه پراچندا ،کارگرانقالبی ،شماره دهم ،صفحات  " -)90-80ما فکرمی کنیم که
اوضاع آنقدرتغییرکرده است که انقالب کمونیستی دیگرباید به چیزهائی که لنین درمورد قیام ومائودرباره
جنگ طوالنی گفته اند بچسبند(.صفحه  88همانجا) .هم چنین باسانتا می گوید ":ایدئولوژی لنین ومائوکهنه
شده اند وتوانائی رهبری قیام بین المللی را درحال حاضرندارند( کارگر -شماره( )10صفحات .")73-68
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باسانتا درباره مسایل جنبش کمونیستی بین المللی چنین نظردارد ":ثانیاً[روند نادرست] ...اینست که خودرا
برروی این مسئله متمرکزساخت که چگونه یک مبارزه انقالبی با اتخاذ تاکتیک واستراتیژی درست
دریک کشوردیگرمیتواند انکشاف یابد ،بلکه درعوض ازانقالب جهانی حرف زد ،بحث هائی کالسیک
را مزمزه کرد وبمداحی وستایش استراتیژی وتاکتیک های پیروزمند گذشته پرداخت وبه احزاب
برادربنای سبق دادن را نهاد ،توگوئی که آنها همه چیزرا درمورد شرایط مشخص آن کشورمی دانند وبه
آن چیزهای که لنین ومائوتسه دون گفته اند چسبیده اند ،این روند نادرست دگمانیزم می باشد"(.ابعاد بین
المللی خط پراچندا ،کارگرشماره( )10صفحه .)90-82
سیگدال(باسانتا) ومسئله قهرانقالبی ":بطورعام قدرت سیاسی را باید ازطریق برانداختن قهری دشمنان
طبقاتی بدست آورد ،اما این مسئله نباید بطوریکجانبه درک شود که انقالب ازاول تا آخرحتما ً باید
باقهرانجام یابد .اشکال مبارزه براساس خواستهای ذهنی نیروهای مصاف کننده تعیین نمی شود .با
درنظرداشت شرایط عینی وتعادل نیروهای درمبارزه دریک مقطع تعیین می شود .دریک مقطع خاص
وتحت یک شرایط ویژه می توان بطورصلح آمیزانقالب راانکشاف داد.سهمگیری مادردو دورمذاکرات
درگذشته وهم چنین درپروسه صلح کنونی نمونه های ازانکشاف صلح آمیزانقالب می باشد"(.نقل ازمقاله
ای از"ما ئویست های افغانستان" زیرعنوان" ماهیت رویزیونیستی حزب کمونیست نپال ( مائویست) را
افشا کنید").
این نظرازهمان ابتدای قرارگرفتن حزب کمونیست نپال(مائوئیست)درسراشیب تسلیم طلبی طبقاتی و
سقوط درپرتگاه رویزیونیسم ،توسط پراچندا ودیگررهبران حزب کمونیست نپال(مائویست) مطرح شد
وسعی کردند تاازاین طریق انحراف رویزیونیستی خودرا توجیه وخلق انقالبی نپال را خاینانه فریب
دهن د .قبل ازهمه آنچه که آقای" باسانتا" مدعی آنست؛برخالف آنچه که طی هشت سال ازفعالیتهای حزب
کمونیست نپال(مائویست) تحت رهبری پراچنداواکنون حزب تحت رهبری"بیدیا" نتیجه می شود؛
نه"انکشاف صلح آمیزانقالب" بل که به شکست کشاندن انقالب بوسیله ای این رویزیونیستهای مرتد بوده
است .مسئله " انکشاف صلح آمیزانقالب" درماهیت تسلیم طلبی طبقاتی ،پارلمانتاریزم و رفورمیزم است.
هم چنین باسانتا ازبرانداختن دشمن بطریق سیاسی وانکشاف انقالب ازطریق "صلح آمیز" سخن می زند
که خود به مفهوم رد انقالب قهرآمیزوسرنگونی طبقات حاکم ارتجاعی فئودال وبورژوازی بوروکرات
کمپرادوروقطع سلطه امپریالیسم ازطریق قهرانقالبی بوده وچیزی جزتحریف آموزشهای مارکس ولنین
درباره ای کسب قدرت سیاسی توسط طبقه پرولتاریا وتجدید نظردرمارکسیسم -لنینیسم نیست .وانقالب
قهر آمیزیک قانون عام انقالب پرولتری است .این قانون جزء مهمترین اصول اساسی مارکسیسم -لنینیسم
است .مارکس می گوید ":قوه قهریه آنچنان سالحی است که جنبش اجتماعی بوسیله ای آن راه خودرا
هموارمی سازد وشکلهای سیاسی متحجررادرهم می شکند" .مارکس وانگلس می گویند ":بدون انقالب
قهری تعویض دولت بورژوائی با دولت پرولتاری محال است ".و سرنگونی دولت ودیکتاتوری طبقات
ارتجاعی وتشکیل دولت پرولتاری (دیکتاتوری پرولتاریا) فقط ازطریق قهرانقالبی ممکن است.
توجه نمائید که رویزیونیستهای"ساا"ئی ،باسانتا را یک"م-ل -م" باصطالح "انقالبی" دانسته ومالقات با
وی را منحیث سند"عدم خصومت" شان با "مائوئیسم" ارایه می دهند درحالیکه نظرات ومواضع
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رویزیونیستی واپورتونیستی باسانتا وحزب کمونیست نپال(مائوئیست) بصراحت عیان است .این حزب
گسست واقعی ازخط رویزیونیستی واپورتونیستی حزب کمونیست(مائوئیست) متحده نکرده است .رهبری
حزب کمونیست نپال(مائویست) نه اینکه چگونگی ظهورخط اپورتونیستی راست دردرون حزب قبل
ازسال( ) 2006وسیرقهقرائی آنرابسوی پرتگاه رویزیونیسم مورد نقد وبررسی اصولی قرارنداده وازآن
گسست ننموده است که خود بخشی ازمنجالب بوده واکنون سعی دارد تا با ترفند های رویزیونیستی
واپورتونیستی چون"انکشاف صلح آمیزانقالب" "،تشکیل جمهوری فدرال" "،دموکراسی قرن بیست
ویکم" و " استراتیژی قیام مردمی" بجای جنگ خلق درعبا وقبای "جدیدش" توده های خلق نپال را
فریب دهد.
 24جنوری 2014

(بخش )13
تشکل رویزیونیستی بنام "سازمان انقالبی افغانستان" درصفحه( )4بخش( )13اراجیفنامه هایش بازهم
برای چند مین بارمی نویسد ":ما به صراحت شمارا گریختگی می دانیم،ما به صراحت شمارا فراری می
خوانیم؛ با هیچ رندی نمیتوانید فرارتان را توجیه کنید ،نه شما مارکس هستید ونه هم لنین ،وبهتراست
بگوئیم که به بند بوت شاگردان صدیق مارکس ولنین هم رسیده نمی توانید.".....
گردانندگان این سازمان ضدانقالبی وتوطئه گردربرابرانتقادات اصولی ما ازماهیت خط رویزیونیستی
واپورتونیستی ومواضع ،نظرات وعملکردهای ضدانقالبی وضدمردمی آنها وسازمان سلف شان که
برهمین مبناصورت گرفته ومی گیرد ،با تهمت زنی وتوطئه گری وفحاشی پاسخ گفته وکلمات من
درآوردی " گریختگی وفراری" راعلیه ما تکرارمی کنند .رهبری عقبمانده وکودن "ساا"چنان دچارذهنی
گری ودرماندگی سیاسی شده است که فکرمی کند با تکرارموضوع پناهندگی ما به اروپا می تواند دلیل
ویا سندی باشد دربرابرنقد های ما ازرویزیونیسم واپورتونیسم آنهاکه طی بیش ازچهاردهه برمبنای اسناد
انکارناپذیری استواراند .همچنین برخالف ادعای این رویزیونیستهای ساده لوح وبی حیا؛ ما ضرورتی
به توجیه مسئله پناهندگی ما دربرابراین رویزیونیستها وهمپاله های شان نداریم .این یک واقعیت است که
طی سی سال اخیرتعدادی ازنیروهای جنبش انقالبی پرولتری وجنبش چپ کشوربه آن مواجه بوده اند.
اینها دربرابرمنجالب رویزیونیزم واپورتونیسم خود وسازمان سلف شان وتسلیم طلبی طبقاتی وملی ووطن
فروشیهای که مرتکب شده اند ،فقط همین یک مطلب رانشخوارمیکنند که شما ازکشور"فرار" کرده اید
وحق ندارید رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی وخیانت ملی مارامورد انتقاد قراردهید .حماقت
وبالهت دیگراینها اینست که فقط مارکس ولنین حق داشتند ازشرایط استبداد وخفقان وتعقیب وزندان رژیم
های حا کم درکشورهای شان "فرار" کنند .وبزعم این آقایان ما چون مارکس و لنین نیستم؛ فلهذاحق
نداشتیم ازشررژیم ضدمردمی وسفاک خلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی وهمپاله های جهادی
وطالبی آنها "فرار" کنیم .آنهم اینها که با پناهندگی مارکس ولنین اعتراضی ندارند ،علت آنرا درسطورذیل
مالحظه خواهید کرد .ورنه بفرض اگرمارکس ولنین هم زنده بودندورویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم
طلبی طبقاتی وملی وخیانتهای"سازمان انقالبی"وسازمان سلفش ودیگرهمپاله های"ساما"ئی و"ساوو"ئی
شان را به نقد می کشیدند؛ بدون هیچ تردیدی همین برچسب "فراری" برآنها نیززده می شد وناسزاها
وفحشهای هم نثارآنهامی گردید .رهبری"ساا" هرقدرسعی می کند تا با نیرنگبازی وترفند انحرافات
اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلبی خودش وسازمان سلفش را توجیه کند ،برایش مقدورنیست.فقط
با تکرارمکررهمین نسبت "فراری" وفحاشی به ما خودرا تسکین کرده وازشدت فشارروانی شان می
کاهند! ویاسعی میکنند بوسیله ای رفقای شان ،باند لومپن واوباش وجاسوس (سیدحسین موسوی ،میرویس
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محمودی وکبیرتوخی) با رکیک ترین دشنامها وفحاشیها وتهمت هابرما واعضای فامیل ما وافشای نام
اصلی وهویت وآدرس ما برای استخبارات امپریالیستها ودولتها وگروه های ارتجاعی ما را به" سکوت"
وادارند.
باین استدالل کودکانه "سازمان انقالبی" توجه نمائید ":هزاران افغان به شمول شعله ئی ها درسراسرجهان
زندگی می کنند ،که ما بخود حق نمی دهیم آنهارا فراری ازنوع شما بخوانیم .ما شعله ئی راکه درخارج
کشورزندگی می کن ند ومثال شما دروغ نمی گویند ،الف وپتاق نمی زنند ،بلکه با تواضع وفروتنی
ازسازمان های انقالبی ،ازاعتراضات توده ئی ،ازفریاد های مردم درحد توان دفاع می کنند وازهیچ توع
همکاری درتقویت جنبش انقالبی دریغ نمی ورزند ،انسان های شریف ،صادق متین ورزمنده ای می دانیم
که حمایت شان ازکارونبرد نیروهای انقالبی بسیاراهمیت دارد."....
این رویزیونیست های مفلوک که تا خرخره درلژنراررویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی فرورفته اند،
با هردست وپازدن هرچه بیشتردراین لژن فرومی روند وخودرا بیش ازپیش مفتضح می سازند .آقایان!
بازهم به ترفند وشیادی متوسل شده اید .میزان دروغ گوئی وراستگوئی "شعله ایهای"که درخارج
کشورزندگی می کنند؛ بازهم مربوط به انتقاد ویا عدم انتقاد ازرویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبیهای
شماست .دراینجا نیزماهیت ایدئولوژیک -سیاسی شعله ایهای مورد نظرشماهم مشخص است.باین عبارت
که ش مارفقا وهواداران خودرادرخارج کشورمدنظردارید.زیراهرشعله ای ودیگرافغان باشرف وآزادیخواه
ووطن دوست که طی حدود چهاردهه شمارامی شناسد وازرویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی،خیانت
ملی وجنایات درون سازمانی تان که با ترورمخالفین تان انجام داده اید ویا اینکه چگونه به جنبش انقالبی
پرولتری ومبارزات آزادی خواهانه خلق کشورخیانت کرده اید ،اطالع دارند؛ به یقین که ازشما وهرگروه
وسازمان رویزیونیست واپورتونیست وتسلیم طلب دیگردرداخل وخارج کشورنه اینکه حمایت نخواهند
کردکه هزارنفرین هم برشما وهمپاله های شما خواهند فرستاد.البته تشکالت مختلف اپورتونیستی
ورویزیونیستی وتسلیم طلب همسنخ شما ،شماراهمکاری وحمایت می نمایند .چنانکه کبیرتوخی  ،میرویس
محمودی وسید حسین موسوی وازاین قبیل که بنا برگفته ای شما با تواضع وفروتنی ازشما حمایت می
کنند .اینها باکمال شیادی ،فرومایگی ورذالت درسنگردفاع ازشما قرارداشته ودرسطح منحط ترین
عناصرفرومایه واوباش علیه ما فحاشی وجاسوسی می نمایند .چنانچه خانم رحیمه توخی باصطالح
شاعره"آزادی خواه "(عضو"ساوو") دربرابرفحاشیهای شمابه زن واوالد ما شما را تقدیروشادباش گفته
وپست کارت "گل سرخ" به شما اهدا نموده است .به همین صورت کبیرتوخی دروصف شما (که
گویادرکابل " دربین خون وآتش" زندگی می کنید) ،مدیحه سرائی می کند.
درمورددیگرطی سه ونیم دهه اخیرهیچ شخص وطن دوست وآزادی خواه ومبارزبه آسانی حاضرنبوده
ونیست که مردم ووطن خودراترک نموده به خارج ازکشورزندگی کند .همه به اثرجنایات وتجاوزات
رژیم رویزیونیستهای خلقی پرچمی وباداران سوسیال امپریالیست شان وگروه های
وتعدیها وستم ومظالم ِ
ارتجاعی اسالمی جهادی وطالبی وملیشه ای ودردوازده سال اخیرباثرفشارستم وجنایات وتجاوزات دولت
استعماری امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتو(متشکل ازتمام باندهای جنایتکارووطن فروش وقاتل
مردم افغانستان طی سی وپنج سال اخیربه شمول شما وسازمان سلف شما ودیگرهمپاله های شما از"ساما"
وحزب "افغان ملت") ویا درمناطقی ازشرگروه های ارتجاعی وحشی طالبان وگلب الدین وحقانی
مجبوربه فرارازکشورشده اند .شماکه بعد ازامضای معاهده استعماری ننگین"بن" درسایه حمایت طیارات
( )52-Bوتانکهای امریکا وناتوبه افغانستان رفته اید ودردولت استعماری تحت رهبری کرزی
مزدورعضویت دارید؛ چگونه جرئت می کنید که فعالین جنبش انقالبی پرولتری را که درخارج
ازکشورزندگی میکنند"،فراری" نام بگذارید؟ این گفته ای مارکس را بازهم تکرارمی نمایم که می
گوید":مرتجعین بی شرم اند" .این حمالت خصمانه وفحاشیها ،توطئه گریها وجاسوسیهاعلیه فعالین جنبش
انقالبی پرولتری(مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی) ناشی از ایدئولوژی وفرهنگ طبقاتی
شمارویزیونیستهای خاین است.آقایان!این اعمال ضدانقالبی تبارزآشکارتضاد وخصومت طبقاتی شما
ودیگررویزیونیستها واپورتونیستهای خودفروخته علیه جنبش انقالبی "م-ل -م" وفعالین آن می باشد .شما
خادمان استعماروامپریالیسم بفکرخام تان می خواهید با دشنامهای رکیک وفحاشی وجاسوسی فعالین
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جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) را "بی اعتب ار" سازید .زهی خیال باطل! این انتهای سفاهت وشرفباختگی
شماست .ما ازشما ودیگرهمپاله های شما هیچگاهی این توقع را نداریم که نسبت به ما قضاوت عادالنه
بنمائید ویا ازما توصیف کنید .هرطبقه اجتماعی وهرگروه سیاسی مقوالتی مانند" شرافت وصداقت" رابنا
برماهیت اندیشه وتفکروفرهنگ ومعیارهای اخالقی واهداف خودش مورد استعمال قرارمی دهد.
رویزیونیستهای"ساا" ئی دراخیرصفحه( )4چنین یاوه گوئی می کنند ":اما شما که مردم را رها کرده اید
وبا وجود آن از«حزب کمونیست انقالبی» صحبت می کنید ،از«جنبش پرولتری» پرگوئی می کنید
وازمبارزه علیه « رویزیونیزم» و«اپورتونیزم» می الفید؛ انسانهای چشم پاره فراری وگریختگی
هستید."....
آقایان! شما وتشکل سلف شما هستید که طی بیش ازچهاردهه به توده های خلق وآرمان آنها پشت کرده
اید .باین عبارت که ازهمان آوان شکل گیری جناح انحرافی(اکونومیستی) درداخل سازمان جوانان مترقی
توسط داکترفیض وتشکیل "گروه انقالبی  "....وبعد تشکیل "سازمان رهائی" وامروز"سازمان انقالبی"
به انقالب وخلق افغانستان خیانت کرده اید.اینست بیان برحق ودرست تاریخ وقضاوت عادالنه یک
کمونیست .چهارده سال رادرحلقه اتحادبا تنظیمهای ارتجاعی اسالمی و(آی اس آی) دولت پاکستان
وامپریالیستهای امریکائی واروپائی وحمایت های همه جانبه ای دولت سوسیال امپریالیستی چین به خلق
ومیهن خیانت کردید ودوازده سال است که دررکاب امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتوودرداخل دولت
دست نشانده درکنارگروه های جنایتکارجهادی ،خلقی پرچمی ،ملیشه ای و"افغان ملتی" ودیگرمرتجعین
وطن فروش به خلق ومیهن خیانت می کنید .رهبرشما "داد نورانی" با ماسک "مترقی" وازطریق
نشریه"روزگاران"وسایربخشهای مطبوعات امپریالیستی وارتجاعی طی نوشته ها ومصاحبه های
متعددی سالها درتوجیه اشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستها واستحکام دولت استعماری به تبلیغ
وترویج پرداخته وخلق نا آگاه وروشنفکران مترقی کم تجربه را اغوا کرده ونغمه انقیاد طلبی را درگوش
آنها زمزمه می کرد .فقط با عالوه کردن "چاشنی" چند حمله علیه جناح " بنیادگرا" ازگروه های ارتجاعی
اسالمی .آنهم نه ازدید منافع خلق ومیهن که ازموضع تضادمنافع بورژوازی بوروکرات کمپرادوربا
نمایندگان فئودالیزم(تضادهای درون دسته بندیهای ارتجاعی دردولت استعماری) صورت می گیرد .بلی
آقایان!آنچه که برای شما وتمام همپاله هاوحامیان امپریالیست شماعلی الخصوص سوسیال امپریالیستهای
چینی نهایت آزاردهنده است نام جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) درافغانستان ودرسطح جهان است .وهم
چنین تشدید مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی ماعلیه انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم وتسلیم طلبی وافشا
وطرد کامل آنها درجهت روشن شدن وتثبیت هرچه بیشترخط انقالبی پرولتری(م-ل -م)وتقویت واستحکام
جنبش مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی درکشور .اینهاست که شماوسوسیال امپریالیستهای چینی وکالً
امپریالیسم وارتجاع رادچارنگرانی نموده است .چنانکه درتمام ( )16بخش اراجیفنامه های تان بدفعات
بر"م-ل-م" وفعالین آن خصمانه حمله کرده اید .شما رسالتا ً ووظیفتا ً به این خیانت تان علیه جنبش انقالبی
پرولتری ادامه می دهید .وبرای ضربت زدن به این جنبش وفعالین آن ازهیچ نوع تهمت وافترا وفحاشی
وجاسوسی هم صرفه نخواهید کرد .ولی بالمقابل ما هم به حکم رسالت ووظیفه ای انقالبی ما همپا با
پیشبرد مبارزه طبقاتی وملی ،مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی اصولی وانقالبی را برمبنای اصول واحکام
(م-ل -م) علیه انواع رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی ادامه خواهیم داد وهرچه بیشترچهره های
کریه شما رویزیونیستهای مرتد وضدانقالبی راافشا خواهیم کرد .گرچه جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)
کشورطی چهل سال اخیرچند بارقماشهای مختلف رویزیونیزم واپورتونیسم منجمله سازمان سلف
شمارادرزباله دان تاریخ دفن کرده است  .ولی دردوازده سال اخیرسوسیال امپریالیسم چین وامپریالیستهای
امریکائی واروپائی به شما"حیات تازه"بخشیدندوکالبدپوسیده ای شماراباعالوه کردن مقداری "خوشبوئی
چینائی" دوباره درویترین دموک راسی استعماری شان درافغانستان به نمایش گذاشته اند .تاشما با شیادی
واغواگری ونیرنگبازی وبابکارگیری کلمات وجمالت" مترقی"و"انقالبی"شرایط اشغال نظامی ونظام
استعماری رادرافغانستان توجیه کرده وبه آرایش آن بپردازیدوازاین طریق توده های خلق وروشنفکران
مردمی راباردیگرفریب بدهید.

106

آقایان! شما با جنبش انقالبی "م-ل -م" افغانستان خصومت آشتی ناپذیردیرینه دارید .درطول نیم قرن
عمراین خط واین جنبش انقالبی پرولتری درهربرهه ازتاریخ آن آنچه ازتخریبکاری ،توطئه گری
وضربت زدن وخیانت ازدست پیشکسوتان شما "گروه انقالبی "....و"سازمان رهائی" برآمده دریغ نکرده
اید .اکنون که شما خودرا ادامه دهنده ای راه داکترفیض احمد می خوانید ،با اتحاد دیگرهمپاله های
رویزیونیست وتسلیم طلب تان ازهیچ گونه حمله ودشمنی وتخریبکاری وتوطئه گری علیه جنبش "م-ل-
م" وفعالین آن دریغ نمی کنید .زمانیکه ما وبخشهای مختلف جنبش انقالبی(م-ل -م) انشعاب تشکیالتی
وگسست میکانیکی شمارا ازرویزیونیسم "سازمان رهائی"مورد نقد وبررسی قراردادیم ،جنون
آمیزحمالت خصمانه ورگباری ازتهمت وتوهین وتحقیروفحاشی راعلیه ما آغازکردید .وخاینانه ورذیالنه
نام وهویت وآدرس ما را به سازمانهای استخباراتی امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی وگروه های ارتجاعی
وضدکمونیست افشامی کردید .درحالیکه آنچه "ائتالف مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی افغانستان"
از"سازمان رهائی""،سازمان انقالبی"" ،ساما" ،ساوو" ودیگرتشکالت منسوب به جنبش
"چپ"افغانستان راموردنقد وبررسی قرارمی دهند،مندرجات اسنادخودآنهاهستند.ما هرموردازانحرافات
اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلبی وخیانت شما به خلق ومیهن راکه مورد نقد قرارداده ایم؛ دراسناد
شما به نشررسیده اند .بفرض اگرشما صادقانه ازمنجالب رویزیونیسم وتسلیم طلبی"سازمان رهائی"
گسست می کردید؛ هرگزدربرابرانتق ادات اصولی ما چنین جنون آمیزبرآشفته نشده وبه فحاشی
وناسزاگوئی متوسل نمی شدید .ولی ازآنجاییکه انشعاب شما صوری ودروغین بود وفقط چهره عوض
کردید ونه اینکه حاضرنیستید ازخط رویزیونیستی داکترفیض برش قاطع نمائید که سعی می کنید تا
رویزیونیسم داکترفیض احمد راآرایش ت ازه بدهید و"حقانیت تاریخی" برایش جعل کنید .اما این برای شما
ودیگرهم قماشهای رویزیونیست واپورتونیست وتسلیم طلب شما مقدورنیست .زیرا انحرافات
رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلبیهای "سازمان رهائی" و"سازمان انقالبی" ودیگرهمسنخان شما
آنقدرمستند وسابقه داراند که نه تنها با هیچ نیرنگ اپورتونیستی که با هیچ گونه اوباشیگری وفحاشی
وجاسوسی علیه ما آنهارا پنهان کرده نمی توانید .ومابرمبنای وظیفه ای انقالبی ما چهره های
رویزیونیستی وضدانقالبی شمارا برای توده های خلق ونسل جوان ازمبارزین راه مردم افشا می نمائیم.
زیرابدون مبا رزه بارویزیونیسم واپورتونیسم وافشای چهره ضدانقالبی آنها مبارزه باارتجاع وامپریالیسم
ممکن نیست .اینک به گوشه ای دیگری ازتاریخ سیاه شما نظرمی اندازیم :فریده احمدی ازرهبران بلند
پایه "سازمان رهائی" بارئیس جمهورامریکا(ریگان) ومارگریت تاچرصدراعظم انگلستان مالقت کرد
وبا آنها عکسهای یادگاری گرفت؛ باصدراعظم فرانسه ودیگررؤسای دولتها وحکومات درکشورهای
مختلف اروپائی ازجمله حضرت "پاپ" مالقات نمود .برای دیدارومالقات ظاهرخان (پادشاه سابق) به
روم شتافت".رهائی -راوا" درسال  1995همینکه تحریک طالبان جهت اغوای توده های عوام کشور(که
ازشدت جنایات چهارده ساله رژیم باندهی جنایتکارومزدورخلقی پرچمی هاواشغال نظامی وتسلط
استعماری امپریالیسم شوروی وپنج سال حکومت وحشت وجنایت گروه های جهادی وملیشه ای ومتحدین
خلقی پرچمی آنها به رمق رسیده بودند) درابتدا خدعه ای بازگشت ظاهرخان را بقدرت بکارگرفتند ومی
گفتند که ما جهت مساعد ساختن زمینه برای آمدن «ظاهربابا" آمده ایم تاشماراازشرگروه های جهادی
نجات داده وامارت "اسالم خالص" رابرقرارمی نمائیم".رهائی -راوا"ساده لوحانه دچارافوریای قدرت
شده ودراستقبال ازظاهرشاه چنین نوشت":ظاهرشاه می آید ،اخوان می لرزد".کنگره امریکا از"راوا"
تجلیل نمود؛ کمکهای سازمان"سیا" امریکا ازچندین کانال بدسترس "رهائی -راوا" قرارمی گرفت ومی
گیرد؛ عالوه بر کمکهای مالی وحمایتهای سیاسی دولت سوسیال امپریالیستی چین به "سازمان رهائی"،
بودجه های چندین میلیونی دالری "ان .جی .او" ئی خاصتا ً دردوازده سال اخیرازطرف کشورهای
امپریالیستی بدسترس"سازمان رهائی" گذاشته شده است .همین موارد وده ها مورد دیگرازانحرافات
اپورتونیستی ورویزیونیستی درعرصه نظری وپراتیکی "سازمان رهائی" و"ساا" برمبنای کدام
ایدئولوژی وسیاست صورت گرفته ومی گیرد؟ درحالیکه "ساا" این موارد را نه انحرافات رویزیونیستی
واپورتونیستی وتسلیم طلبی طبقاتی وملی وخیانت به انقالب وخلق کشور؛ بلکه بخشی ازجمله اشتباهات"
صغیره" و"عرف دیپلوماتیک" ومواردی راهم اشتباهات"کبیره" ارزیابی کرده است".ساا"هیچگاهی
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حاضرنشده است که بگوید"گروه انقالبی"...و" سازمان رهائی"تحت رهبری داکترفیض ومیناوتاکنون
منجالبی ازرویزیونیسم واپورتونیسیم وتسلیم طلبی بوده وهستند .واگربخشهای مختلف جنبش انقالبی
پرولتری (م-ل -م)افغانستان ،رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی "سازمان رهائی" وساا" رامورد نقد
وبررسی قرارمی دهند؛ رهبری "سا ا" واکنش بیمارگونه نشان داده وشنیع ترین فحشهای رکیک وشرم
آورترین تهمت ها وتوطئه هارابرما حواله کرده است.
"ساا" درصفحه اول بخش( )16ازاراجیفنامه هایش می نویسد«":مائوئیست ها» باید بدانند که شرافت
نقدنویسی درانتقال امانت دارانۀ جمالت وکلمات طرف مقابل می باشد....ارائۀ تعبیرهای دلخواه
ودروغگوئی ها ،نه تنها که نقد را به یاوه گوئی تنزل می دهد ،بلکه شرافت نقد نویس رازیرسوأل برده
واگرواضح بگوئیم اورا تهی ازشرافت می سازد ."....ولی"ساا" درصفحه( )2چنین می نویسد" :ما از
آغای«پوالد» می خواهیم تا کلی گوئی وپرگوئی وروده درازی نکرده ،صاف وساده بگوید که سازمان
انقالبی افغانستان به ایشان چه اتهامی زده که باعث عصبانیت این جنابعالی شده است."....
قبل ازاینکه درباره ای بخش اول پراگراف فوق وارد بحث شوم به این مورد اشاره می نمایم که رهبری
تشکل رویزیونیستی وتسلیم طلب" سازمان انقالبی" دربخش دوم پاراگراف فوق ازیاوه گوئیهایش ،اوباش
منشانه مرا"آغا " خطاب کرده است{.آغا -کلمه ای احترام که با نام شخص بخصوص بانام زنان وخواجه
سرایان ذکرمی شود ،دربارۀ مردان آقا می گویند .فرهنگ فارسی عمید} .توجه نمائید که این
رویزیونیستهای"سه جهانی"این غالمان حلق ه بگوش خاقانهای چینی وخادمان امپریالیستهای امریکائی
وناتوبه لحاظ شخصیتی،اخالقی وفرهنگی درچه سطحی ازحضیض انحطاط وفرومایگی سقوط کرده اند.
اینها همان یاوه گوئیهای پست ترین عناصرلومپن واوباش کوچه بازاری را نشخوارمی کنند.دقت نمائید؛
افرادیکه مدعی اند چهارونیم دهه سیاست "چپ" می کنند ومدعی "اعتقاد" به مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه
مائوتسه دون هستند؛ ولی با منتقدین سیاسی شان با چه الفاظ وکالمی سخن می گویند .کجای این شیوه ای
برخورد شباهتی با فرهنگ واخالق پرولتری ادعائی آنها دارد؟ که هرگز! همین فرهنگ واخالق لومپنی
واوباشیگری نیزدلیل صائبی بررد این ادعای آنهاست .درجوامع طبقاتی خاصتا ً درکشورهای تحت سلطه
امپریالیسم منجمله افغانستان نیمه فئودالی ومستعمره وعقب نگهداشته شده تعدادی ازافراد بنا برعوامل
اقتصادی اجتماعی باثربیکاری وشرایط سخت زندگی ازجریان زندگی عادی بدورشده ودرمنجالب
لومپنی می افتند واحتما ً
البه هرکاری هرچند ناشایست وضدانسانی هم باشد تن درمی دهند؛ازجمله
دزدان،چاقوکشان حرفه ای،اوباش واراذل،ولگردان،روسپیان وجنایتکاران باجگیرونظایراینها .لومپنها با
تعلق طبقاتی دهقانی و براثرورشکستگی وشرایط بد زندگی ودیگرعوامل اجتماعی به چنین ورطه ای
افتاده اند .این افراد دراین وضعیت مشخص خود ،خصلت وخصوصیات طبقاتی شریفانه خودرا بویژه
نسبت به طبقه پرولتاریاازدست می دهند .طبقات حاکم ارتجاعی فئودال وکمپرادورازاین قماش
عناصربرای مقاصد ضدملی ،ضددموکراتیک وضدانقالبی شان استفاده می کنند .بورژوازی ازبین آنها
افرادی رابرای شرکت درگروه های ضربتی فاشیستی به مزدوری می گیرد .به هنگام اعتصابات کارگری
ازآنها به مثابه اعتصاب شکن استفاده می شود .قاتلین سیاسی وآدم کشانی که به خاطرپول حاضراند
هرشخص سیاسی واجتماعی مترقی را سربه نیست کنند ازمیان این گروه ها برگزیده می شوند
ودرکشورهای مختلف جهان " ،گانستریسم سیاسی" ازآنها بهره برداری می کند.
حال این موضوع را مد نظرقرارمی دهیم که اعضای "سازمان انقالبی" با سابقه عضویت در "سازمان
رهائی" وبه همین صورت میرویس محمودی وسیدحسین موسوی وکبیرتوخی تا جای اطالع هیچ کدام
ازاینها ظاهرا ً نه به لحاظ اقتصادی که به اثرعوامل اجتماعی سیاسی مختلف به چنین پرتگاهی سقوط
کرده اند .وبه لحاظ شخصیتی ،فرهنگی واخالقی درسطح کثیف ترین ومنحط ترین عناصرلومپن واوباش
قراردارند ومنتقدین سیاسی خودرا مورد شنیع ترین فحاشیها وناسزاگوئیها قرارمی دهند .لیکن ازهمین
قماشهای مختلف لومپن پرولتاریا که درفوق ذکرآنها رفت؛ افرادی به ندرت به شخص و زن وفرزند
دیگران فحاشی می کنند .واین را عالمت ضعف وبی غیرتی و"نامرد ی" می دانند .وحتی عده ای با
وجود چنین موقعیت شخصیتی واخالقی منحط ازانجام برخی کارهای که فرومایگی محسوب می شود
خودداری کرده وحتی الف "عیاری" می زنند .وبسیاری ازلمپنها واوباشهای کوچه بازاری هم از دشنام
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های رکیک استفاده نمی کنند .اکنون مالحظه می شود که لومپنی واوباشیگری منحصربه الیه های خاص
اجتماعی ازطبقات کارگرودهقانان فقیرنیست .بلکه افراد ویا قشرهای ازطبقه خرده بورژوازی وطبقات
فئوال وبورژوانیزباثرعوامل گوناگون اجتماعی سیاسی دراین ورطه سقوط می کنند .چنانچه " سازمان
انقالبی""،ساما -ادامه دهندگان"وافرادی از"ساوو" تا سطح رذیل ترین وبی شرف ترین عناصرلومپن
واوباش سقوط کرده و به ما فحاشی می کنند ودشنامهای رکیک"ناموسی"می دهند وتهمت های ناروا
می زنند.ما دراینجا بطورخاص عمالً به موضوعی مواجه هستیم که گروه های ازنمایندگان بورژوازی
بوروکرات کمپرادورخاصتا ً قشر"روشنفکر" و"تئوریسن" آن که گروه های رویزیونیستی واپورتونیستی
رنگارنگ نیزازهمین جمله اند ،به پرتگاه "لومپنیزم" واوباشیگری وفحاشی سقوط کرده اند .وازفحاشی
وناسزاگوئی ودشنامهای رکیک منحیث حربه علیه منتقدین شان ازفعالین جنبش انقالبی پرولتری استفاده
می کنند .اگرچه ما شاهد حضورعناصری لومپن بعبارت دیگرلومپن "روشنفکر" درجریان شعله جاوید
بوده ایم.درهمان زمان این اصطالح نام أنوس بطورکنایه آمیزدرمورد افراد لومپن معینی ازهواداران
جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید) نیزبکاربرده می شد.حتی عده ای ازعناصرتحصیل کرده با
خصوصیات اخالقی وشخصیتی لومپنی(که من دراینجا ازذکرنام آنها خود داری می کنم) دردامان این
جنبش مترقی مردمی تا حدی تجدید تربیت شده اند وبه افراد مفیدی برای جنبش آزادی خواهانه توده های
مردم مبدل شده اند .ولی تجربه حدود یک سال اخیرنشان می دهد که بعد اززمان نسبتا ً طوالنی(چهاردهه)
باآلخره چهره های ننگین این قماش عناصرلومپن واوباش(با سابقه ارتباط به جریان دموکراتیک نوین-
شعله جاوید ) -با عمق انحرافات رویزیونیستی وننگ سابقه تسلیمی به سوسیال امپریالیستهای روسی
ورژیم مزدورخلقی پرچمیها وتسلیمی به امپریالیستهای امریکائی وناتو برای توده های خلق کشورآفتابی
شدند .ازجهتی این تجربه بمامی آموزدکه اگرافرادی ازالیه های طبقات خلق باثرعوامل اقتصادی
اجتماعی منجمله فقرودرماندگی وبی فرهنگی به پرتگاه لومپنی واوباشیگری سقوط می کنند؛ لیکن قشری
ازتحصیل کرده ها و"روشنفکران" ازتعلق طبقات فئودال وبورژواهم به اثرفروپاشی شخصیت وانحطاط
ایدئولوژیکی وفرهنگی دچارلومپنی واوباشیگری می شوند.که خیلی منحط تروفجیعتروخطرناک
ترازقشرلومپن پرولتاریا هستند .چنانکه دیده می شودکه لومپنی واوباشیگری به فرهنگ واخالق گروه
های رویزیونیستی واپورتونیستی"ساا""،ساما -ادامه دهندگان" وعناصری از"ساوو"مبدل شده است
ومنادیان این فرهنگ وادبیات واخالق لومپنی واوباشیگری وفحاشی دراین تشکالت رویزیونیستی وتسلیم
طلب(میرویس محمودی ،سیدحسین موسوی وکبیرتوخی)می باشند که تاجایی به مثابه سخنگویان این
تشکالت رویزیونیستی وتسلیم طلب دربرابرمنتقدین ومخالفین سیاسی آنها عمل می کنند .باین عبارت که
هرزمان رهبری این گروه ها دربرابرنقد وانتقادات بخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری (م-ل-م)
کشورعاجزمی مانند وبرای حفظ ظاهرتا سطح باند لومپن واوباش ازرفقای شان فحاشی وناسزاگوئی نمی
کنند؛ رفقای شان این باند اوباش را وظیفه می دهند که جهت خاموش کردن منتقدین منجالب رویزیونیستی
واپورتونیستی وتسلیم طلبیهای شان ازحربه فحاشی ،تهمت زنی وتوطئه گری ازطریق ویب سایت
استخباراتی "افغانستان -آزاد"وابسته به کوانتل پروعلیه ما فحاشی کنند وناسزابگویند تا گویا ما را به
"سکوت" وادارند .هم چنین فحشهای رکیک ودورازاخالق وعفت انسانی که "مرحوم" داد نورانی(پاغر)
رهبر"سازمان انقالبی" که نثارخواهران ورفقای "راوا" ئی اش کرده است درهیچ نوشته وسندی
ازارتجاعی ترین گروه های سیاسی مربوط به طبقات ارتجاعی درافغانستان وکشورهای منطقه وحتی
درسطح جهان تا حال به مشاهده نرسیده است" .مرحوم" داد نورانی ازقوادیهای "راوا" وبی عصمتی
های اعضای "راوا" سخن می زند .ویا می گوید ":دختران پشتون راوائی توسط راوا حراج می شوند".
اواز"روسپیگری راوا" سخن میزند .وهم چنین می گوید«:راوا ازطریق "مشتمالی وچاپیگری مهمانان
غربی" به میلیونها یورو وافراد معینی به قصرهای سه طبقه وموترهای لوکس دستیافته اند» .توجه نمائید؛
کجای این سخنان داد نورانی( پاغر) رهبر"فقید" "سازمان انقالبی افغانستان" ،به سخنان یک انسان
شرافتمند شباهت دارد؟ که هرگز!
مالحظه می شود که این قشرازلومپن واوباش به لحاظ وضعیت روانی وشخصیتی وفرهنگی ازقماش
لومپن پرولتاریاازجهاتی متفاوت است .زیرا این قماش ازلومپنها عالوه برخصوصیات کرکتری وخوی
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ومنش لومپنی واوباشیگری ازضعف وانهدام شخصیت هم رنج می برند .وپژوهشهای روان شناسی
وکرکترشناسی نشان می دهد که این عناصرمانند (میرویس محمودی ،سیدحسین موسوی وکبیرتوخی
توخی) درحساسترین مراحل سنی شان دچارصدمات روانی وشخصیتی شده اند .اینجاست که درنحوه
واکنشهای بیمارگونه ومالیخولیائی "ساا" ورفقایش خاصتا ً باند اوباش سه نفره  ،اثرات المناک عمیق ترین
زخمهای ضربات روانی وشخصیتی آنها" درابعاد مختلف" متبارزمی شود .واینکه این عناصرچرا با
چنین سطحی فحاشی می کنند وتهمت های ناروا می زنند؛ من درآینده این موضوع را ازجنبه های
مختلف اجتماعی وروانی مورد بحث قرارداده واینکه اینها چه نوع صدمات وضربات حیثیتی وروانی
درمراحل مختلف سنی شان ازکودکی تا نوجوانی وجوانی متحمل شده اند ویا درتعلقات "ناموسی" شان
چنین ضرباتی را شاهد بوده اند ،توضیح خواهم داد .ازآنجاییکه این افراد به لحاظ شخصیتی وروانی
واخالقی مستعد چنین یاوه گوئیها ،فحاشیها ،دشنامهای رکیک"ناموسی" ،تهمت وافترا وتوطئه گری هستند
وخودرا ملزم به رعایت هیچ نوع اصول و نورم اخالقی نمی دانند؛لهذا مورد استفاده ای دستگاه های
استخباراتی امپریالیسم قرارگرفته اند تا به فعالین جنبش انقالبی پرولتری کشوربا دشنام وناسزاگوئی
وفحاشی حمله کنند .وبفکرخام شان فعالین جنبش انقالبی پرولتری را "بی اعتبار" سازند.
گروه های رویزیونیستی به لحاظ ماهیت خط ایدئولوژیک -سیاسی طبقاتی واهداف واستراتیژی نماینده
بورژوازی بوروکرات کمپرادورونوکرامپریالیسم وشریک منافع با فئودالیسم هستند.درکشورهای
دیگرمنطقه منجمله درتاریخ سیاسی ایران طبقات فئودال وکمپرادوروروحانیون ومالهای مرتجع وخود
فروخته به امپریالیستهاازجمله نواب صفوی وبه کمک سفارت انگلستان درایران درشرایطی ازاین
قشرلومپن واوباش کوچه بازاری علیه جریانات مترقی ومیهن پرست استفاده کرده اند .مثالً درکودتای
 28مرداد با پول سازمان "سیا" امریکا ،ازعده ای ازچاقوکشان واراذل واوباش وفواحش استفاده شد.
وبعد ازسقوط حکومت دوکتورمحمد مصدق وبازگشت محمد رضا شاه به قدرت یک تن ازسرباندهای
اراذل واوباش وچاقوکش بنام شعبان (بی مخ)را(که درسرنگونی حکومت دوکتورمصدق سهم فعال داشت
ودرپله های هواپیما تاج گلی به گردن شاه انداخت وازآن ببعد معروف به شعبان "تاج بخش" شد) وشاه
ایران اورا مورد نوازش قرارداد واز"فداکاریهای"اووباند تبهکارش درآن کودتای ضدملی وضدمردمی
وهمکاری با امپریالیستهای امریکا ئی وانگلیسی تقدیربعمل آورد.درافغانستان طی سی وپنج سال
اخیرگروه های ارتجاعی اسالمی نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادور،گروه های زیادی ازعناصرلومپن
واوباش وچاقوکش ورهزن وباصطالح عامیانه «بی مادروخواهر»راسازماندهی کرده وبنام "مجاهد"
درجبهات جنگ مقاومت مردم ما گم اشتند .وخلق ما شاهد جنایات سهمگین وتجاوزات" ناموسی"
ورهزنیهای گسترده ای این باندها بوده اند .به همین صورت باندهای رویزیونیست خلقی پرچمیها وباداران
روسی شان گروه های زیادی ازهمین عناصرلومپن واوباش رادروالیات مختلف کشور(ازجمله
مشهورترین آنها باند ملیشه های مزدورجنرال دوستم وملک ومنصورنادری ودهها گروپ دیگرازاین
قماش)را سازمان دادند ودرجنگ علیه توده های خلق بکارگرفتند .واین باندهای ملیشه ای لومپن واوباش
خود فروخته ازهیچ نوع اعمال شنیع وجنایت وتجاوزعلیه خلق مظلوم افغانستان دریغ نکردند که
داستانهای غم انگیزونفرت آورآنها هیچگاهی فراموش خاطرنسل اندرنسل خلق ما نخواهد شد .به همین
قسم دستگاه استخبارات امپریالیسم امریکاومتحدین آن وسوسیال امپریالیسم چین ازرویزیونیستهای خود
فروخته وتسلیم طلب"ساا"ئی"،ساما -ادامه دهندگان" وعناصری از"ساوو" که دارای خصوصیات لومپنی
واوباشیگری هستند ،دراین مقطع درتخریبکاری وتوطئه گری علیه جنبش انقالبی پرولتری(مارکسیستی-
لنینیست -مائوئیستی) افغانستان وفعالین آن استفاده می کنند.
مطلب دیگر":سازمان انقالبی افغانستان " درهمین صفحه دوم مرا متهم ساخته است که زمانی "حزب
کمونیست(مائوئیست) افغانستان" گفته است که دیگر"اینجو" ندارد ومنهم گویا این اظهاریه آنرا قبول
کرده ام".
همین رویزیونیستهای دون صفت وسفله چند سطرقبل می گویند که جعلکاری ،اتهام زنی و دروغگوئی
بی شرافتی است .آیارهبری"ساا" می تواند چنین سند ومدرکی ازمن ارایه کند که من درمورد " حزب
کمونیست( مائوئیست)" چنین گفته ام؟ که هرگزنخواهند توانست .واین تهی مغزها خود ثابت می سازند
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که جعلکار ،تهمت زن ودروغگوی هستند؛ فلهذابراساس گفته ای خود شان هم فاقد شرافت ووجدان انسانی
اند .ودروغگوئی ازخصوصیات وصفات برجسته ای رویزیونیستها واپوتونیستهاست.
"ساا" درصفحه دوم همین بخش()16می نویسد  ":اما اینکه ما درزمینۀ اظهارات خود درمورد«رهائی»
اسناد داریم ،نگران نباشید .ما اسناد فراوان برای هرچیزی که می گوئیم ومی نویسیم ،دردست داریم
وهمه درآرشیف سازمان براساس نوشته ،عکس ،صدا وفلم دسته بندی شده است؛ ولی با صراحت می
گوئیم که این اسناد رابا شما شریک نمی سازیم ،زیرا :او ً
ال«،عمدتا ً ما ئویست ها» و«پوالد» تان بهترازما
درمورد این اسناد می فهمند وبعید است که تا هنوزبه شما مخابره نکرده باشند .ثانیاً ،شما رفقای دارید که
آنهارا «جاسوس» می خوانید ،پس رفیق جاسوس ،جاسوس است وبعید است که به حیث جاسوسان
کارکشته ،ازاین مجراها بی خبر باشید."......
ً
درمورد این ابهام گوئیها ،یاوه سرائیهای واتهامات خاینانه "ساا" درپاراگراف فوق؛ اوال :من هیچگاهی
درباره ای آرشیف اسناد" سازمان انقالبی" درمورد «سازمان رهائی» چنین درخواستی را مطرح نکرده
ام .این مسایل مربوط به "ساا"است که ازخود نوشته ،عکس ،فلم و صدا تهیه کرده ودرآرشیف ذخیره
می کند .همین اسنادی که تا کنون از"ساا" دردسترس ما قراردارند ،بطورکافی مواضع ایدئولوژیک-
سیاسی رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلبی آنهارا بوضوح ثابت می سازند.به همین صورت اسنادی
که "گروه انقالبی "....و"سازمان رهائی" ازسال ( ) 1352خورشیدی تا امروزبیرون داده اند ،درمواقع
مختلف آنهارابدست آورده ومورد نقد قرارداده وبدسترس جنبش انقالبی پرولتری وجنبش چپ
کشورقرارداده ایم .این اسناد که بیانگرنظرات ومواضع نظری وزمینه های پراتیک "سازمان رهائی"
و"ساا" طی چهارونیم دهه ،برای اثبات رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبیهای آنها کفایت می کنند.
البته درطول سی سال اخیردرباره ای جزئیات ازاستبداد تشکیالتی وخفقان فرهنگی وسربه نیست
کردنها(ترور)کادرهای مخالف داکترفیض ومیناکماری ودیگراعضای هیئت رهبری دردرون "سازمان
رهائی" وبعد چگونگی انتقامگیریهای متقابله آنها؛ ازطریق افرادی که مغضوب رهبری"رهائی" واقع
شده وچانس فراریافته بودند ،درجریان قرارگرفته ایم .به یقین که چنین سازمانهای مخوفی مانند "رهائی"
و"ساا" به چنین آرشیفیهای نیازدارند .چنانچه "رهائی" شبکه جاسوسی درون سازمانی وبیرون سازمانی
داشت .که چندین سال قبل فردی رامؤظف به جاسوسی علیه سازمان پیکاربرای نجات افغانستان کرده
بود که من درنوشته ها ی قبلی ام بآن اشاره کرده ام.
درهمین پاراگراف اخیررویزیونیستهای "سازمان انقالبی" چنین اتهام میزنند".ثانیاً ،شما رفقای دارید که
آنهارا«جاسوس» می خوانید ،پس رفیق جاسوس  ،جاسوس است وبعید است که به حیث جاسوسان
کارکشته ،ازچنین مجراهای بی خبرباشید".
رویزیونیستهای "سه جهانی" مرتد! یاوه گوئی والطایالت راتا سطح افتضاح آورآن رسانده اید .اوال:
این چگونه منطقی است که ما افرادی را«جاسوس» بگوئیم وبعد آنهارا رفیق خود خطاب کنیم! ثانیاً:
اگرخاینانه اتهام نمی زنید ودروغ نمی گوئید ،ما درکجا چنین چیزی گفته ایم؟ چرا ابهام آمیزحرف می
زنید؟.همین تهمت زدن ،دروغگوئی وابهام آمیزسخن گفتن نیزازخصوصیات بارزرویزیونیستی
واپورتونیستی شماست .درحالیکه شما ضدانقالبی های خود فروخته ورفقای شما علنا ً علیه ما جاسوسی
می کنید ،نام اصلی وهویت وآدرس مارابرای دستگاه های جاسوسی کشورهای امپریالیستی ودولتهای
ارتجاعی افشا می نمائید .به یقین که این عمل خاینانه وننگین جاسوسی راعلیه نیروهای انقالبی
پرولتری(م-ل-م) سای رکشورها به شیوه ها واشکال مختلف نیزانجام می دهید .شما وهمپاله های
رویزیونیست شماازجمله دشمنان قسم خورده ای خط وجنبش انقالبی پرولتری(مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی) درجهان هستید .این شما تنها نیستید؛ درمقاطع مختلف تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی گروه
های روی زیونیستی چندی درکشورهای مختلف جهان خاینانه صدها تن ازکمونیستهای انقالبی رابرای
استخبارات دولتهای امپریالیستی وارتجاعی معرفی کرده وسربه نیست کرده اند .چنانکه همپاله های خاین
شما ،رویزیونیستهای مرتد حزب توده ایران وچریکهای فدائی خلق ایران(اکثریت)این خیانت وجنایت
راعلیه فعالین جنبش انقالبی پرولتری وسایرجریانات سیاسی مترقی ایران انجام دادند وده ها تن
ازفرزندان انقالبی ایران رابه دستگاه جهنمی استخبارات رژیم سفاک جمهوری اسالمی خمینی
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ودارودسته اش معرفی کردند که بعد ازشکنجه های وحشیانه وضدانسانی به جوخه های اعدام سپرده
شدند.
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( بخش )14
«سازمان انقالبی» درصفحه( )4بخش ( ) 16ازاراجیفنامه هایش چنین بیهوده گوئی می نماید":ما اصل
بلشویکی پیوند مبارزۀ مخفی با فعالیت علنی راجداًدرنظرداریم ،اما نه «درپناه ارتشهای اشغالگرودولت
مزدور» بلکه عکس آن به ضد استعمارگران ودولت پوشالی وسایرنوکران امپریالیست ها ودولت های
ارتجاعی منطقه وبه این منظورازتریبون های گونه گون که به اصول بلشویکی ما لطمه نزند ،استفاده
می کنیم".
آقایان «ساا» ئی! تاکتیکهای مبارزاتی شما به لحاظ شکل ومحتوی نه اینکه هیچ گونه شباهتی باتاکتیکهای
مبارزاتی بلشویکها ندارد که شما رویزیونیستهای منحط مارکسیسم -لنینیسم وبلشویسم واندیشه مائوتسه
دون را تحریف ومسخ کرده اید«.سازمان انقالبی» شما یک تشکل رویزیونیستی وتسلیم طلب است.
شماازچهاردهه باین طرف درمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی دست وپامی زنید.طی
دوازده سال اخیرفعالیتهای تانرادرداخل وخارج دولت دست نشانده ودرسایه ای حمایت ارتشهای
امپریالیستهای اشغالگرامریکائی واروپائی ودولت مزدورانجام میدهید.شماباادعای«سازمان
کمونیستی»دریک کشورمستعمره ودردوران حاکمیت یک دولت استعماری متشکل ازخاین ترین،جانی
ترین وارتجاعی ترین گروه های مزدوراستعماروامپریالیسم امکان"مبارزه"علنی وقانونی یافته اید.
درحالیکه طی این مدت ما چندین بارشاهد سرکوب خونین اعتراضات و تظاهرات محصلین پوهنتون
وتوده های مردم با خواستهای صنفی ومدنی شان توسط ارتشهای اشغالگرودولت مزدوربوده ایم.ولی شما
فعالیتهای قانونی تانرا" تطبیق اصل بلشویکی"مبارزۀ مخفی وعلنی واستفاده ازشرایط علنی" جا می زنید.
درحالیکه نه شرایط دوازده سال اخیرافغانستان که شمادرآن فعالیت علنی میکنید درهیچ عرصه ای شباهت
به شرایط آنزمان روسیه دارد که لنین ازآن یادکرده است ونه هم درافغانستان تحت سلطه استعماری
چهارده کشورامپریالیستی چنین آزادیها بورژوا دموکراتیک وجود دارد .حتی دردموکراسیهای بورژوائی
درکشورهای سرمایه داری هم کمونیستهای انقالبی نمی توانندبه آسانی فعالیت علنی نمایند.افغانستان
کشوری است نیمه فئودالی ومستعمره وبوسیله ای بیش ازیکصدهزارارتش خارجی اشغال نظامی شده
وارتجاعی ترین وضدانقالبی ترین دولت برسرقدرت است .وتریبونهای که شما ازآنها استفاده می کنید
تقریبا ً همه توسط قدرتهای امپریالیستی وارتجاعی تاسیس شده اند .ولی بازهم شیادانه مدعی می شوید که"
ازتریبون های گونه گونه که به اصول بلشویکی ماصدمه نزنداستفاده می کنیم".این دیگرمضحکه
است.محتویات نشریه ای"روزگاران" به مدیریت رهبرشما"مرحوم" دادنورانی هم مشخص بودند
ومحتوی وکیفیت مصاحبه های دادنورانی هم معین بودند که درآرایش نظام استعماری وتقویت جناح
کرزی دردولت مزدوروترویج وتبلیغ انقیاد ملی وتسلیم طلبی طبقاتی بود .بعبارت دیگرهمان استراتیژی
واهداف رویزیونیستی وبورژوائی تانرا با مقداری رنگ ولعاب "مترقی" وچند "حمله" وشعارهم به جناح
" بنیادگرا" ی ارتجاع مذهبی حواله می کردید وچند انتقاد دوستانه هم ازدولت تحت رهبری کرزی می
کردید تا حامیان غربی تان آنرا برای احزاب اپوزیسیون درکشورهای شان سند بیاورند که درافغانستان
دموکراسی برده ایم ودرحال "نهادینه شدن"است.وبگویند که ببینید این آقای"دادنورانی" از"کمونیست
های" با ا صل ونسب "شعله ای" است ومعتقد به "انقالب قهرآمیز" که اکنون درشرایط فضای
"دموکراتیک" می تواند ازتمام تریبونها ی موجود استفاده کند .چگونه ممکن است تحت چنین شرایطی
که قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی ودولت مزدوردرآنها مسلط هستند؛کمونیستهای واقعی
بتوانندازا ین تریبونها استفاده کنند؟ چنین موقعیتی برای کمونیستهای انقالبی درکشورهای سرمایه داری
میسرنیست.بعبارت دیگربلوکی ازامپریالیستها ودولتهای ارتجاعی خونخوارکه افغانستان رابه چنگال
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استعماری شان گرفته اند وتوده های خلق مظلوم را بزنجیرستم استعماری وامپریالیستی کشیده اند؛ ولی
به شما که باصطالح مدعیان "دفاع" ازمنافع توده های خلق ومیهن هستید وبا امپریالیسم واستعمارونظام
فئودالی "تضاد آشتی ناپذیر" دارید ودرجهت بسیج ومتشکل کردن توده های مردم برای آغازجنگ آزادی
بخش ملی وتکامل آن به جنگ انقالبی "مبارزه می کنید!"،ازطریق رسانه های جمعی امپریالیستها
ودولتهای ارتجاعی ودولت مزدورکرزی(که به توجیه اشغال نظامی وتسلط استعماری آنها وگمراهی توده
های خلق تحت ستم افغانستان تبلیغ وترویج می پردازند) این فرصت را مهیا کرده اند تا علیه امپریالیستهای
اشغالگروافشای جنایات وتجاوزات آنها علیه خلق مظلوم وافشای جنایات آنهاعلیه خلقها وملل جهان
ودولتهای ارتجاعی ودولت دست نشانده استعمارمبارزه طبقاتی براساسی "م-ل-ا"را به پیش برید!این
ادعای شمایاوه گوئی بیش نیست.یاامپریالیستهای اشغالگرآنقدر "دموکرات"و"مترقی"شده اندکه این همه
زمینه های فعالیت رابرای شما مهیاکرده اند! نه خیرآقایان چنین نیست! امپریالیستهای اشغالگرودولت
مزدورآنها ازماهیت ایدئولوژیک -سیاسی وخصلت طبقاتی شما آگاهی دارند .ولی شما بدون هیچ گونه
تأمل وذره ای شرم ازیک طرف دم از" بلشویسم" می زنید وراست وچپ به لنین متوسل می شوید
وازطرف دیگرتا کنون خودرا پیروراه وخط ایدئولوژیک -سیاسی داکترفیض می نامید .درحالیکه خط
وراه داکترفیض که تا کنون ادامه دارد همان رویزیونیسم" سه جهانی" (چینی) وتسلیم طلبی طبقاتی وملی
بوده وهست .وشما خودرامتعهد پروپاقرص آن دانسته وحتی بیش ازسازمان سلف تان خودرا"وارث
حقیقی" این خط وراه می دانید ودرهرنوشته ای تان برآن تاکید می کنید.
آقایان! این چگونه بلشویسم ای است که شما مدعی آن هستید! شما عالوه بر 40 -35سال منجالب
اپورتونیسم ورویزیونیسم"سه جهانی" وتسلیم طلبی ،کودتا گری"،جهاد" برای پیروزی "انقالب اسالمی"
وتأسیس نظام جمهوری اسالمی ،رابطه با ده ها کشورامپریالیستی وارتجاعی وچندین نهاد امپریالیستی
ودریافت "کمک"ها وحمایتهای سیاسی ازآنها طی این مدت ،برخورداری ازکمک وحمایت سوسیال
امپریالیسم چین ودولت پاکستان ،شرکت درکنفرانس "بن" وامضا ی معاهده ننگین آن وسهیم شدن دردولت
استعماری ،تشکیل "ان جی او"ها ودریافت میلونها دالرازکشورها ونهاد های امپریالیستی،وازپولهای
"پربرکت"(ان جی او) ئی صاحب ثروت وجایداده شده اید ،درکنفرانسهای بین المللی درکنارسران
کشورهای امپریالیستی وارتجاعی شرکت کرده اید،حزب قانونی تشکیل دادید ،ازتریبونهای امپریالیسم
وارتجاع استفاده کردید ومی کنید ،جلسات چند صدنفری درهوتلهای ستاره داردایرکرده ومبارزه قانونی
می نمائید؛ ولی بازهم ادعای"بلشویسم" دارید! این همان اصطالح "کمونیسم تاس کبابی "است که زمانی
برای رویزیونیستهای خروشچفی بکاربرده می شد .این مواضع ایدئولوژیک -سیاسی واعمال
وکردارشماعین نظروگفته ای پیشوای شما تینگ سیائوپینگ رویزیونیست مرتد وضدانقالبی است که می
گوید ":ثروتمندشدن لذت بخش است" .شاید شما دربرابراین حقایق بازهم به این مغلطه گوئی وترفند
متوسل شده وبگوئید که ما اکنون از"سازمان رهائی" "انشعاب" کرده ایم واین گفته ها درباره ای ما
صدق نمی کند! نه خیرآقایان! شاید طی چند سال اخیرازعواید"ان جی او" های "رهائی" ودیگر"کمک"
های "جامعه بین المللی" (بخوان امپریالیسم وارتجاع بین المللی) کمترنصیب شده باشید؛ زیرا گفته می
شود که مشاجره اصلی شما برسرتقسیم این "غنایم" ومسایل دیگری آغازشده وبعد باهم جنگیدید ومقاطعه
تشکیالتی کرده اید .لحظه ای صرف نظرازمواضع گذشته ای تان :همین مواضع ایدئولوژیک -سیاسی
ونظرات وعملکردهای تان طی چند سال اخیرکه باصطالح "انشعاب" کرده اید؛ بدون هیچ تردیدی شاهد
این مدعاست که شما ازمنجالب رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی "سازمان رهائی" گسست خطی
قطعی چه که گسست قسمی هم نکرده اید  .این شیوه ای برخورد اپورتونیستی شما به اپورتونیسم
ورویزیونیسم "گروه انقالبی "...و"سازمان رهائی"طی چهل سال ودیگرانحرافات نظری وعملی آن
وموضوع بسیارسهمگین دیگریعنی مسئله ای ترورمخالفین هیئت رهبری(داکترفیض ومینا ودیگران که
حاضرنیستید خودرادرمسئولیت سهیم دانسته وآنهارا محکوم کنید) ومسایل دیگرازاین قبیل وتائید وتاکید
بروفاداری به خط ایدئولوژیک -سیاسی ومیراث داکترفیض احمد وبعالوه فعالیتهای نظری وعملی
انحرافی چند سال اخیرتان منجمله اتحادبا گروه های اپورتونیستی ورویزیونیستی دیگرچون"ساما-ادامه
دهندگان" وافرادی از"ساوو" وخاینانه ترازآن تخریبکاری وتوطئه گری علیه خط انقالبی "م-ل-م"
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وننگین ترازهمه جاسوسی وفحاشی علیه فعالین این خط واین جنبش .اینها همه اسناد انکارناپذیری اند که
شما همان رویزیونیستها واپورتونیستهای منحطی هستید که درسه ونیم دهه گذشته بوده اید .شما کوچکتری
نگاه ونظرخردمندانه ،به تاریخ جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) افغانستان ندارید؛ چه رسد به نگاه انقالبی
پرولتری .شمابعد ازنیم قرن فقط همان دیدگاه ونظرداکترفیض را بشکل وشیوه خصمانه تری نسبت به
جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) وجنبش دموکراتیک نوین ارایه داده اید .همین حمالت خصمانه
وفحاشیهای اوباش منشانه وتوطئه گریهای خاینانه که علیه جنبش انقالبی پرولتری وفعالین آن خاصتا ً طی
یکسال اخیرمی نمائید منتهای ارتداد ومنجالب ضدانقالبی شمارابنمایش می گزارد
وشنیعتروخطرناکتراینکه مستقیما ً به خدمت امپریالیسم وارتجاع قرارگرفته اید .شما باچنان وضعیت
اسفباری درمزبله ای ضعف وبیچارگی افتاده اید که در"دفاع" ازخود حتی به شرافت انسانی واخالق
سیاسی هم پشت پا زده اید وبه سالح لوچکی ،فحاشی وناسزاگوئی وجاسوسی علیه (ما) متوسل شده
اید .اماما چون گذشته باسالح نقد ماهیت رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبیهای شماودیگرهمپاله های
اپورتونیست ورویزیونیست شمارا برای روشنفکران مردمی وتوده های خلق افغانستان وپرولتاریا
وکمونیستهای انقالبی دیگرکشورها افشا می کنیم.
رویزیونیستهای"ساا" ئی درهمین صفحه( )4بخش( ) 16برای "توجیه" فعالیتهای شان درداخل وخارج
دولت استعماری ومنحرف کردن اذهان عوام الناس ازمصئونیتی که ازکنفرانس "بن" بدست آورده اند؛
درباره "مبارزه علنی" به این نقل وقول لنین متوسل شده اند  ...":دقت نظرداشته باشیم تا سروته اهداف
وشعارهازده نشود ،تاشکل تغییریافتۀ مبارزه ،محتوی آنهارا ازبین نبرده وازخصلت مبارزه جویانۀ آنها
نکاهد ،ونیزدورنمای تاریخی واهداف تاریخی پرولتاریا را تحریف ننماید."...
تذکر :چون طرف مقابل ما رویزیونیستهای "اصالح ناپذیر" وبی آزرمی هستند وما هم هیچگونه انتظاری
مبنی براینکه بفرض محال باثرنقد اصولی جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) باآلخره به حقیقت گردن نهید،
نداریم؛ الجرم دربرابرسفسطه ها،مغلطه بازیها،ذهنیگریهاودروغگوئیهای رهبری"ساا" موارد ادعائی
شانرا ابتدا بشکل فرض وقیاس مطرح کرده وازاین طریق مسایل رامورد بحث قرارداده ونتیجه گیری
نمائیم :
بفرض محال" سازمان انقالبی" به ماهیت لجنزارویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبیهای "سازمان
رهائی" ازبدو تشکیل "گروه انقالبی "....تا روز"انشعاب" آن آگاهی حاصل کرده وصادقانه وبه شیوه
انقالبی ومطابق به اصل کمونیستی" انتقاد وانتقادازخود" ،رویزیونیسم "سازمان رهائی" رابا خیانتهای
که به خلق ومیهن مرتکب شده است وارتکاب جرایم وجنایاتی که درسربه نیست کردن کدرها واعضای
منتقد ومخالف رهبری "رهائی" ؛ با سالح نقد کمونیستی به همه ای آنها برخورد قاطع واصولی کرده
است واکنون منحیث یک تشکل انقالبی معتقد به "م-ل -ا" مبارزه می کند( وبقول خودشان که درهمین
صفحه می نویسند ":تا هنوزبه کاربرد اصطالح مائویزم نرسیده ایم وبرای همین خودرا معتقد به
مارکسیزم -لنینیزم -اندیشه مائوتسه دون می نامیم [)،....درحالیکه همین راهم دروغ می گویند؛
زیراتشکلی که درنظردارد تاخودرابه حقانیت مرحله تکاملی"م-ل" برساندوبا رسیدن آن
اصطالح"مائوئیسم" را بکاربرد؛ با گذشت شش سال هنوزهم مائوئیسم رابه سخریه گرفته ،برآن حمله
می کند وآنرااختراع اح زاب کمونیست عضو(جاا) می خواند که دراسناد"ساا"موجوداند .درحالیکه
"مائوئیسم" تکامل کیفی وعالیتراندیشه مائوتسه دون است که درانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی توسط
رفیق مائوتسه دون تا این حد تکامل کیفی یافته است .انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درماهیت یک
انقالب تو ده ای تحت دیکتاتوری پرولتاریا بود،گاردسرخ ازنیروی جوانان انقالبی ودانشجویان انقالبی
مردمی وتوده های خلق(کارگران ودهقانان) تشکیل شد .مائوتسه دون انقالب فرهنگی را مبارزه طبقاتی
خواند.هدف انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی تصفیه حزب ودولت ازعناصرسرمایه داری
(رویزی ونیستهای"سه جهانی") بود؛ انقالب کبیرفرهنگی سعی داشت تا توده های خلق به لحاظ فرهنگی
وآگاهی سیاسی وسهم درقدرت رابیش ازپیش متحول کندوانقالب فرهنگی تحت دیکتاتوری پرولتاریا،
شیوه ای راه حل تضادهای طبقاتی درون جامعه سوسیالیستی بود ].آیاهمین شرایط استعماری حاکم
برافغانستان وحاکمیت دولت استعماری که لجنزاری ازامپریالیسم وارتجاع خونخوارووحشی است وتمام
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نهادها وتریبونهای بخش دولتی واکثریت قاطع بخش"غیردولتی" توسط امپریالیستهای اشغالگرودولتهای
ارتجاعی واحزاب ارتجاعی اسالمی ودیگران تمویل وکنترول می شوند؛ درچنین شرایطی امپریالیستها
ومرتجعین اجازه میدادند ویا میدهند که «سازمان انقالبی افغانستان» ازتریبونهای خودآنها علیه خود آنها
استفاده کرده وباصطالح جنایات وتجاوزات آنها راعلیه خلق ومیهن وعلیه خلقها وملل جهان افشاسازند!
وشرایط واوضاع حاکم موجوددرکشوررابرای توده های خلق تشریح کرده وآنهارا ازوضعیت اشغال
نظامی وتسلط استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتو وماهیت دولت دست نشانده وجنایاتی که همه
روزه ازطریق بمبارانها وقتل وکشتاروتجاوزبه توده های خلق روامی دارند ونیروهای که باعث این همه
مصایب وبدبختیهای آنها طی دهه های اخیربوده اند وهستند ،آگاه سازند! آیا چنین چیزی ممکن است؟ که
هرگزنه! آیا شما طی شش سال اخیردرمبارزات علنی تان چه بشکل تظاهرات ومیتنیگها وچه درجریده
"روزگاران" به مدیریت دادنورانی ومصاحبه های تلویزیونی ورادیوئی طوری شعارداده اید که"سروته
اهداف و شعارهای " یک "سازمان کمونیستی انقالبی" زده نشده باشد؟ بفرمائید کدام شعارها،چه اهدافی
ودرکجا ودرچه مناسبتی؟ آیا مندرجات نشریه "روزگاران" خصلت انقالبی داشتند؟ البته منظورمبارزه
انقالبی درپروسه انقالب دموکراتیک نوین می باشدنه مقوله مبارزه بگونه ای عام؛ زیراماهیت وخصلت
طبقاتی مبارزه ای یک سازمان کمونیستی درپروسه انقالب کامالًمشخص است .آیامصاحبه های
دادنورانی با تلویزیونها ورادیوهای امپریالیستی وارتجاعی خصلت مبارزه جویانه انقالبی علیه
امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدوروطبقات فئودال وکمپرادورداشتند؟ البته حمله به جناح "بنیادگرا"ی
ارتجاع مذهبی طی دوازده سال اخیردردرون پارلمان وخارج آن توسط "سازمان رهائی" و"سازمان
انقالبی"ادامه داشته است .وامپریالیستهای اشغالگرازرویزیونیستهای "سازمان رهائی"و"ساا"وگروه های
از"ساما" ودیگرهم سنخان آنها منحیث وسیله علیه جناح "بنیادگرا" ارتجاع مذهبی استفاده کرده اند تااحیانا ً
دردولت دست نشانده وخارج آن سروصداهای علیه دولتهای اشغالگربرای امیتازگیری بیشتربراه
نیاندازند .آیا شما درمبارزات سیاسی افشاگرانه ای تان ازطریق همین تریبونهای امپریالیستی وارتجاعی
ویا ازطریق نشریه "روزگاران" وتظاهرات ومیتنیگها وجلسات تان به مناسبتهای مختلف که خودمدعی
آن هستید" دورنمای تاریخی واهداف تاریخی پرولتاریا" را بدون تحریف برای توده های خلق
وروشنفکران مبارزمردمی بیان کرده اید؟! یعنی این موضوعات را دربین توده های خلق افغانستان
تبلیغ وترویج کرده اید که راه نجات شما ازوضعیت اشغال نظامی وتسلط استعماری وشرایط بردگی
امپریالیستهای امریکائی وناتوومتحدین آنها ودولت دست نشانده متشکل ازجانی ترین دشمنان وقاتلین
فرزندان تان؛ جنگ آزادیبخش ملی وجنگ انقالبی خلق وطرد سلطه استعماروامپریالیسم وسرنگونی
دولت مزدوروسرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وکالً قطع سلطه امپریالیسم ازکشوروتشکیل دولت
دموکراتیک خلق تحت رهبری طبقه پرولتاریا وپیروزی انقالب سوسیالیستی است .توضیح این مطالب
برای توده های خلق بیان حد اقل دورنمای تاریخی واهداف واستراتیژی پرولتاریا وسایرتوده های خلق
زحمتکش اند .اینها خالصه وحد اقل بیان اهداف تاریخی پرولتاریا هستند که باید دربین توده های خلق
تبلیغ وترویج شوند .ماشاهد بودیم که جریان دموکراتیک نوین درتجمعات وتظاهرات ونشریه شعله جاوید
به این مسایل می پرداخت؛ ولی ارتجاع حاکم آنرا تحمل نکرده وجریده "شعله جاوید" رابعد ازنشر()11
شماره مصادر ه کرد وتظاهرات جریان دموکراتیک نوین راوحشیانه سرکوب کرده وتعدادزیادی
ازرهبران وکدرهای آنرا محاکمه کرد وبه زندان انداخت .ولی" سازمان انقالبی" مدعی است که درشرایط
کنونی که اردوگاه بیش ازچهل وهشت کشورامپریالیستی وارتجاعی کشوررا دراشغال نظامی وتسلط
استعماری دارند ودولت دست نشانده متشکل ازگندی ازارتجاع قرون وسطائی است؛ ولی برای"ساا"
زمینه ها وشرایطی رامهیا کرده اند که می تواند ازتریبونهای امپریالیستها تاجایی که می خواهد استفاده
کند .بفرض محال اگرچنین سطحی ازشرایط "فضائی بازسیاسی" "،فضای دموکراتیک""،آزادی عقیده
وبیان"و"آزادی احزاب سیاسی"طی دوازده سال اخیردرافغانستان وجودداشته ودارد؛ لهذا فضای سیاسی
وفرهنگی حاکم برافغانستان خیلی پیشرفته ترازکشورهای دارای دموکراسی های بورژوائی،
درکشورهای خودهمین قدرتهای امپریالیستی اشغالگروجنایتکارمیباشد .درحالیکه برای هیچ انسان عاقلی
این اراجیف رویزیونیستهای« سازمان انقالبی» پذیرفتنی نیست.
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آقایان! بادروغ وترفندهای اپورتونیستی ورویزیونیستی نمی توانید توده های خلق وروشنفکران مردمی
رابرای همیش بفریبید.جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م)کشورهرخدعه ونیرنگ رویزیونیستی
واپورتونیستی شمارابا هرژس ت وخرامی که بکارببرید وهرقدرازلنین ومائوتسه دون نقل قول بیاورید،
آنهارا برای توده های خلق افشا می کند .نظروعمل شما درسه ونیم دهه گذشته وحدودشش سال اخیرکه
ماسک عوض کرده اید وبا عبای رنگین دیگری وارد صحنه شده اید؛ ماهیت رویزیونیستی شمامشخص
است ودرهمین اوراق اراجیفنامه های تان هرادعای "بلشویک" بودن شما به پوچی مبدل می شود .آقایان!
کمونیست انقالبی بودن ومطابق آن مبارزه طبقاتی وانقالبی کردن نه جادوگری است ونه هم رمل اندازی
است ونه هم فروش متاع های پرزرق وبرق تجارتی که بتوانید با نیرنگ بازی وچال وفریب وتوصیف
کذائی عوام الناس رافریب دهید .صرف نظرازرویزیونیسم واپورتونیسم شما که چه ضرباتی طی
چهاردهه برجنبش کمونیستی کشورواردکرده ایدودیگرانحرافات رویزیونیستی وتسلیم طلبیها؛ شمامنحیث
اعضای "سازمان رهائی شریک جرم تروروکشتارکدرها واعضای"سازمان رهائی" که بدست هیئت
رهبری آن صورت گرفته است ،هستید.همچنین با امضای معاهده استعماری وننگین"بن"وصحه گذاشتن
براشغال نظامی کشوروتسلط استعماری امپریالیسم امریکا وناتو ومتحدین آنها وشرکت دردولت
استعماری بدون هیچ تردیدی مرتکب خیانت ملی وجنایت علیه خلق ومیهن شده اید .اقالً ازسال  2001تا
سال 2007که بعدازآن از"سازمان رهائی" باصطالح "انشعاب" کرده اید ،شریک جرم تمام جنایات
وتجاوزات ،ستمها وتعدیهای که ارتشهای اشغالگرودولت مزدورعلیه خلقهای مظلوم وبیدفاع افغانستان
انجام داده اند ،هستید .شما وسازمان سلف تان هیچگاهی این لکه های سیاه ننگ خیانت به خلق ومیهن را
ازدامان سیاه تان پاک کرده نمی توانید .شماشاید ساده لوحانه به این استدالل واهی وپوچ متوسل شوید که
طی دوازده سال اخیرشخصا ً سالح برنداشته اید ودرکنارارتشهای اشغالگرودولت مزدورمستقیما
درکشتارتوده های خلق وانواع تجاوزات ومظالم برآنها سهم نداشته اید .وهیچ محکمه دولت دست نشانده
نمیتواند آنرا باثبات برساند!نه خیرآقایان! این استداللهای همه تحصیل کرده ها وتکنوکراتهای خادم
امپریالیسم منجمله رنگین دادفرسپنتا ودیگرهم قماشهای تان هم هست.شما منحیث جناحی ازنمایندگان
طبقات حاکم فئودال کمپرادورونوکراستع ماروامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم چین درکنفرانس"بن"شرکت
کردیدوحضورارتشهای امپریالیسم امریکاوناتوومتحدین آنهارا درافغانستان پذیرفته اید؛ لهذا شریک جرم
تمام جنایات وتجاوزات امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدوربوده واین مسئولیت را بعهده دارید .عده ای
ازتکنوکراتها درمصاحبه های شان ادعا می کنند که "دست شان بخون خلق آلوده نیست" ،این ادعاهای
آنها اشاره ایست به رقبای شان از گروه های ارتجاعی اسالمی؛ ملیشه ای ،خلقی پرچمیها وطالبان که
دردولت استعماری شامل اند .اینها همه ترفند ویاوه گوئی است که می خواهید خلق مظلوم افغانستان را
اغواکنید.
آقایان! مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم علم انقالب پرولتاریای بین المللی یگانه سالح برای سرنگونی نظام
سرمایه داری وامپریالیسم وهرنوع نظام طبقاتی استثمارگروستمگردیگردرجهان وتشکیل دیکتاتوری
پرولتاریاوایجادنظام سوسیالیستی ورسیدن به جامعه بدون طبقه (کمونیسم) ورهائی تمام بشریت
ازشرنظام استثمارگروستمگروجنایتکارموجوددرجهان است.امپریالیسم جهانی وارتجاع همدست آن
منجمله شمارویزیونیستهای مرتدوخاین که ماسک کمونیسم رابرچهره گذاشته اید ،نمی توانیدحقیقت" م-
ل -م " -رامخدوش سازید .بقول لنین" کمونیسم اززندگی توده های خلق می جوشد".و"دریک
کشوراگریک کمونیست هم وجودداشته باشد پرولتاریای آن کشورنماینده دارد".وهمین یک نماینده
درحدتوانش ازمنافع پرولتاریاوسایرزحمتکشان کشورو پرولتاریا وخلقهای تحت ستم جهان دفاع نموده
وماهیت نظام سرمایه داری وامپریالیسم حاکم برجهان را برای توده های خلق افشاکرده وآنهارا ازماهیت
ضدانقالبی انواع رویزیونیسم واپورتونیسم آگاه میسازد.درشرایط کنونی درجنبش کمونیستی(م-ل-م)
کشوریگانه نیروی که همزمان با مبارزه طبقاتی وملی مبارزه علیه انواع رویزیونیسم واپورتونیسم را
پیگیرانه به پیش می برد" ،ائتالف مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی افغانستان" است.
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چراامپریالیستها ومرتجعین ازکمونیسم انقالبی وحشت دارند وبا رویزیونیستها
واپورتونیستها دمسازشده وبه اتحاد می رسند؟:
مارکسیسم انقالبی اززمان ظهورش تا کنون با دشمنان طبقاتی مختلفی مقابل بوده است .این دشمنان
طبقاتی با د وشیوه ودوچهره متفاوت عمل کرده ومیکنند .دشمنان آشکارکمونیسم سرمایه داری جهانی
وامپریالیسم ودیگرطبقات ارتجاعی استثمارگروستمگرهستند ودشمنان نقابداریامخفی یعنی انواع
رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم هستند .تجارب مبارزات انقالبی پرولتاریا وکمونیستهای انقالبی
درکشورهای مختلف جهان نشان می دهد که مبارزه طبقاتی بادشمنان آشکارپرولتاریا وسایرزحمتکشان،
یعنی سرمایه داری جهانی وامپریالیسم وطبقات ارتجاعی فئودال وبورژوازی بوروکرات
کمپرادورسهلتربوده ومبارزه طبقاتی علیه انواع رویزیونیسم واپورتونیسم نهایت مشکل است .زیراشناخت
ازما هیت وخصلت دشمنان طبقاتی آشکارتاحدودی برای توده های خلق هم قابل درک وفهم است؛ زیرابیش
ازهمه این توده های خلق هستند که فشاراستثماروستم طبقات ارتجاعی وامپریالیسم راباپوست وگوشت
شان احساس می کنند .لیکن شناخت ازدشمنان نقابدارحتی برای اکثریت روشنفکران انقالبی عضوجنبش
انقالبی پرولتری کارساده ای نیست وظرفیت آگاهی ازتئوریهای علم انقالب پرولتری وتجربه مبارزه
طبقاتی وانقالبی رامی طلبد .طبقات ارتجاعی وامپریالیسم که نیروی ارتش وپولیس ودستگاه جاسوسی
وقضائی وزندانها دراختیاردارند جنبش انقالبی رامورد حمالت خصمانه وسرکوب قرارمی دهند وتوسط
ایدئولوگها ومال بنویسهای مزدورشان به تحریف علم انقالب پرولتری پرداخته وسعی میکنندتاآنرامسخ
و« بی اعتبار» کنند.امااپورتونیسم راست یا رویزیونیسم جریان ضدکمونیستی ازاین جهت دشمن
خطرناک است که دردرون سازمانها ،گروه ها واحزاب انقالبی پرولتری النه کرده وسعی می کند تا حد
امکان چهره ای واقعی خودرا ازآتش سالح انتقاد برای سالها مخفی نگهداشته وخط رهبری کننده سازمان
انقالبی پرولتری راازدرون موردحمله قرارداده وآنرا به انحطاط وانحالل بکشاند.
لنین می گوید ":دیالکتیک تاریخ چنان است که پیروزی مارکسیسم دررشته ای تئوری دشمنان آنرا
وادارمی سازد که خودرا با لباس مارکسیستها درآورند .ورویزیونیسم انعکاس نفوذ بورژوازی درجنبش
طبقۀ کارگراست" .مائوتسه دون می گوید ":رویزیونیسم نفی اصول اساسی مارکسیسم است" .مسئله
مهم هم همین است .اپورتونیسم درسیاست عبارت ازروشی است که موضع طبقاتی واصولیت واستحکام
آنرا ترک گفته ودرعمل به منافع طبقۀ پرولتاریا وسایرزحمتکشان خیانت می کند .درخصیصه ونوع
خصلت اپورتونیست ،گرایش تسلیم شدن به شرایط وقت ،عدم توانائی واستقامت درمقابل شیوه های
متداول ،کوتاه بینی سیاسی وبزدلی می باشد.
حال با درنظرداشت پاراگراف فوق می بینیم که اشکال اپورتونیسم وانواع رویزیونیسم دردرون جنبش
کمونیستی افغانستان ازبدوپایه گذاری اش توسط رفیق اکرم یاری ودیگرکمونیستهای انقالبی دردهه چهل
خورشیدی تا کنون چگونه عمل کرده ودرمقاطع زمانی مختلف چه ضربات سهمگینی را برجنبش انقالبی
پرولتری وارد کرده اند .با نگاهی مختصربه تاریخ جنبش کمونیستی(م-ل -ا) افغانستان؛ ازهمان ابتداجناح
بندیهای درسازمان جوانان مترقی بوجودآمدند؛ جناح انقالبی پرولتری"م-ل -ا" به رهبری رفیق اکرم یاری
که بنیانگذار"سازمان جوانان مترقی" وجنبش دموکراتیک نوین بود ،جناح سنتریستی به رهبری
"ه.م"وجناح اکونومیستی به رهبری داکترفیض احمد .چگونگی سیرتکامل وپیشرفت خط ایدئولوژیک-
سیاسی"س ج .م" به عمل کرد هریک ازاین جناحهامربوط بوده است .زیرا تا زمانیکه زنده یاد رفیق
اکرم یاری" س ج م" رارهبری می کرد خط انقالبی(م-ل -ا) خط مسلط رهبری کننده برسازمان جوانان
مترقی بود .لیکن بعد ازمریضی اکرم یاری رهبری جناح اصولی وانقالبی "س.ج.م" بعهده داکترصادق
یار ی قرارگرفت .مع االسف که این جناح نیزدچارانحراف پاسیفیستی شده ونتوانست مبارزه ایدئولوژیک
 سیاسی اصولی راعلیه سنتریسم واکونومیسم النه کرده دردرون سازمان به گونه ای جدی وپیگیربهپیش برده و"س.ج.م" راازلوث جراثیم سنتریسم واکونومیسم تطهیرومنزه سازد .تجربه نشان داد که همین
دوخط اپورتونیستی که تقریبا ً همزاد "سازمان جوانان مترقی" به ظهوررسیدند ،باآلخره آنرابه انحالل

117

کشاندند وجریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید) آن جنبش توده ای عظیم را دچارفروپاشی کردند .این
اولین ضربه ای سنگینی بود که اپورتونیسم ورویزیونیسم با لباس مارکسیسم برپیگرجنبش کمونیستی
وجنبش دموکراتیک نوین افغانستان واردکرد.واثرات سوء این ضربات ،جنبش انقالبی پرولتری
کشورراتقریبا ً برای یکدهه دچاربحران نمود .لیکن ازاوایل سال 1362باثرمبارزات ایدئولوژیک-سیاسی
چند بخش ازجنبش انقالبی پرولتری(م -ل-ا) کشور،زمینه رشد وتکامل کیفی خطی درجنبش انقالبی
پرولتری(م-ل-ا) کشوربوجودآمد .من درنوشته های قبلی ام توضیح داده ام که درمدت زمان چهاردهه
چگونه سنتریسم واکونومیسم واپورتونیسم راست ورویزیونیسم ضربات سختی برجنبش انقالبی پرولتری
کشوروارد کرده اند ودراینجاازتوضیح مفصل آن صرف نظرمی نمایم .ما شاهدیم که " گروه انقالبی،"...
"سازمان رهائی" درپرتگاه رویزیونیسم" سه جهانی" چینی غرق شده وخیانت بزرگی به مارکسیسم-
لنینیسم وجنبش انقالبی پرولتری مرتکب گردید .این تشکل رویزیونیستی" سه جهانی" ،انقالب اسالمی"را
بجای انقالب دموکراتیک نوین و"جمهوری ا سالمی" رابجای جمهوری دموکراتیک خلق پذیرفته وبجای
تبلیغ وترویج اندیشه های انقالبی پرولتری(م-ل -ا) به تبلیغ وترویج "اسالم مبارز" پرداخت ودرجهت
معرفی اسالم "مبارز" مبارزه کرد ومدعی شد که دین اسالم(با ماهیت ایدئولوژیکی ،طبقاتی وفرهنگی
ارتجاعی قرون وسطائی اش -توضیح بین قوسین ازمن است ) -بیش ازهزاروسه صد سال بشریت را
بسوی روشنائی رهبری کرده است .که این نظروعمل جزرویزیونیسم واپورتونیسم چیزدیگری نیست.
"سازمان رهائی"درشرایط جنگ مقاومت مردم ماعلیه رژیم جنایتکارخلقی پرچمیها واشغالگران سوسیال
امپریالیسم "شوروی" با تنظیمه ای ارتجاعی اسالمی نمایندگان فئودالیزم ونوکران امپریالیسم وارتجاع
منطقه اتحادکرده وبراساس خصلت اپورتونیستی اش تسلیم شرایط گردید.همچنین باردیگربرمبنای خصلت
اپورتونیستی ورویزیونیستی اش تسلیم شرایط شده وبه انقیادملی وتسلیم طلبی طبقاتی تن درداد،
درکنفرانس "بن" شرکت کردوبا امضای معاهده ننگین "بن" براشغال نظامی ومستعمره شدن
کشوروبردگی خلق افغانستان مهرتائید زده ودردولت استعماری شرکت کرد وباین صورت به منافع
پرولتاریا وسایرزحمتکشان کشورخیانت نمود .سنتریسم(ه.م) درسالهای قبل ازکودتای ننگین()7
ثور( )1357باتشکلی ازرویزی ونیستهای خروشچفی بنام "گروه کار"به توافق وفیصله رسید تادرترویج
وتبلیغ"سوسیالیسم علمی" و"فرهنگ مترقی" همکاری کند ودرسالهای بعد ازآن دریکی ازکشورهای
همسایه به سفارت دولت سوسیال امپریالیستی چین مراجعه نموده وطالب کمک وحمایت شد .که این
گرایشات واعمال انحرافی نیزناشی ازسنتریسم واپوتونیسم "سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی(ساوو)"
است .و"ساوو" بعدا ً دروحدت با دوجناح اپورتونیستی دیگراتحاد مارکسیست -لنینیستها ("امال")
راایجادکرد و"ساوو -امال"تحت رهبری"سمندر"درانتشارشماره های مختلف نشریه "جرقه" سیرانحطاط
ایدئولوژیکی اش راپیموده ودرمنجالب رویزیونیسم ،سقوط کرد .و"جرقه" های شماره( )5وشماره ()19
بیش ازشماره های دیگراسناد روشن وموثقی براپورتونیسم ورویزیونیسم "ساوو -امال" اند .به همین
منوال"ساما" که بسیاری اعضای آن مدعی بودند وهستند که خط ایدئولوژیک -سیاسی رهبری کننده ای
آن "م-ل -ا" بوده وگویا برای تدارک جنگ خلق وجنگ توده ای طوالنی ومحاصره شهرها ازطریق دهات
وپیروزی انقالب "ملی -دموکراتیک" مبارزه می کرده است؛ لیکن درعمل دربرنامه "جبهه متحد ملی"
استراتیژی "جمهوری اسالمی" راپذیرفت وبرای رسیدن به آن اقدام به "کودتا قیام" نمود.باآلخره
درپرتگاه تسلیم طلبی طبقاتی وملی افتاده وبا دشمنان عمده خلق افغانستان یعنی دولت باندهای
جنایتکارخلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیسم"شوروی"این قاتالن خلق وویران کنندگان کشورتسلیم شده
وپروتوکول تسلیمی امضاکرد ونیروهای رزمی "ساما" بجای ادامه مبارزه آزادیبخش ملی وهمکاری با
نیروهای انقالبی پرولتری وسایرجریانات مترقی وآزادی خواه کشوروتقویت جنبش دموکراتیک
نوین،درخدمت ارتش دشمنان خونخوارخلق درآمد وبه ملیشه های رژیم مزدورواشغالگران روسی تبدیل
شد ،با خاد رژیم خلقی پرچمیها همکاری کرد وعلیه جبهات مربوط به گروه های حزب اسالمی وجمعیت
اسالمی به نفع دولت دست نشانده وارتش اشغالگرجنگید .اینها همه نتیجه ای شوم وفاجعه بارانحراف
ازاصول واحکام مارکسیسم -لنیسنیم -اندیشه مائوتسه دون بوده وقرارگرفتن درپرتگاه اپورتونیسم
ورویزیونیسم می باشد .به همین صورت سازمان مبارزه برای تاسیس حزب کمونیست افغانستان(اخگر)
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بجای تداوم مبارزه علیه اپورتونیسم رویزیونیسم ،درمنجالب دگما رویزیونیسم خوجه ای افتاده وباآلخره
بایکی ازگروه های ارتجاعی اسالمی اتحاد کرده وبرای پیروزی جمهوری اسالمی مبارزه نموده
ودرمنجالب همکاری با ارتجاع وامپریالیسم قرارگرفت.وبه همین صورت تشکالت دیگری که
خودراچپ"انقالبی" می خواندند ومی خوانند با انحرافات اپورتونیستی شان ضرباتی برجنبش انقالبی
پرولتری وارد نموده وآنرا تضعیف کرده اند.
لنین درباره خصوصیات ومشخصات اپورتونیسم چنین میگوید ":هنگامیکه ازمبارزه با اپورتونیسم
صحبت می شود هرگرنباید خصوصیات مشخصه تمام اپورتونیسم معاصریعنی عدم صراحت وابهام
وجنبه های غیرقابل درک آنرادرکلیه رشته ها فراموش کرد .اپورتونیست بنابرماهیت خود همیشه از
طرح صریح وقطعی مسئله احترازمی جوید ." ....همه رهبران بزرگ پرولتاریای جهان درباره
خصوصیات ومشخصات رویزی ونیسم واپورتونیسم ابرازنظره کرده ومثالهای روشنی راازطرزخرام
ورفتاروشیوه های برخورد ابهام آمیزوموضعگیری های دوپهلوی اپورتونیستهاورویزیونیستها درباره
مسایل مهم انقالب ارایه داده اند که هرکمونیست انقالبی درحیات مبارزاتی اش درپروسه پراتیک مبارزه
طبقاتی وانقالبی به اشکال مختلف آن مواجه شده است.
باوجودیکه بخشهای مختلف جنبش کمونیستی(م-ل -م) کشورطی چهاردهه با تداوم مبارزه ایدئولوژیک-
سیاسی تا حد توان ماهیت قماشهای مختلف اپورتونیسم ورویزیونیسم راافشا کرده اند؛ لیکن بازهم انواع
رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم طی این مد ت تالش کرده اند تا با سخت جانی وبا چهره بدل کردن ها
وباژستهای مختلف به حیات شان ادامه داده ودرهرمقطعی درکنارارتجاع وامپریالیسم قرارگرفته و
حمالت خصمانه رابرجنبش کمونیستی کشورانجام داده اند .رویزیونیستها واپورتونیستها ازجمله دشمنان
طبقاتی نقابدارپرولتاریا وسایرزحمتکشان هستند که با رنگ وچهره عوض کردن به شیوه ها واشکال
گوناگون توده های خلق ناآگاه وروشنفکران مترقی کم تجربه را اغوامی کنند.اپورتونیسم ورویزیونیسم
درجنبش کمونیستی چنان مرض مهلکی است که اگربموقع تشخیص نشده ودرجهت ریشه کن کردن آن
مبارزه ایدئولوژیک-سیا سی قاطع وپیگیرصورت نگیرد ،یعنی ماهیت وخصلت طبقاتی آن افشا
وطردنشود؛ صدمات شدیدی برپیکره سازمان کمونیستی واردمی کند .چنانکه قبالً تذکارگردید درسازمان
جوانان مترقی ازهمان ابتدای تشکیل آن ،دوخط انحرافی سنتریستی واکونومیستی به ظهوررسیدند .لیکن
بنابردالیلی که تذکریافت ،مبارزه ای جدی ایدئولوژیک -سیاسی علیه آنها صورت نگرفته وچهره های
کریه آنها دربین جنبش انقالبی پرولتری وجنبش دموکراتیک نوین طورالزم افشانشده وهمچنین تا
انحالل"س ج م"موضوع انحرافات اکونومیستی وسنتریستی درون "س ج م" تقریبا ً علنی نگردید.
درحالیکه درآنزم ان کتله های وسیعی ازروشنفکران مترقی ومردمی گرایش شدیدی به فراگیری اندیشه
های انقالبی پرولتری وفعالیت انقالبی درسازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین داشتند.
ودرصورت آگاهی الزم ازماهیت خطوط اپورتونیستی در"س ج م"این زمینه خاصتا برای داکترفیض
مسیرنمی شد ک ه با سوء استفاده ازغیابت رفیق اکرم یاری آن سازمان انقالبی مردمی پرطرفداررا به
انحالل کشانده وجریان دموکراتیک نوین را دچارفروپاشی کرده وبخش نسبتا ً قابل مالحظه ای ازاعضای
این جنبش را به عقب خود بکشاند .داکترفیض بعد ازانشعاب از"سازمان جوانان مترقی" وتشکیل "گروه
انقالبی"...؛سازمان جوانان مترقی ورفیق اکرم یاری راازدیدگاه اپورتونیستی مورد حمالت خصمانه
قرارداد وبه این ترتیب ضربات دیگری برجنبش دموکراتیک نوین وجنبش کمونیستی کشوروارد آورد
وبخش قابل مالحظه ای ازاعضای جریان دموکراتیک نوین رادر گمراهی ایدئولوژیک-سیاسی ومنجالب
اپورتونیسم کشاند .درجهت دیگرحزب رویزیونیست "دموکراتیک خلق" درسطح جامعه فعالیت داشت وبه
پخش ایده های رویزیونیستی می پرداخت وتوانست کتله های ازروشنفکران تعلقات طبقات خلق را به
گمراهی بکشاند .اما به اثرمبارزات ایدئولوژیک -سیاسی سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک
نوین طی حدودپنج سال فعالیتهای سازمان جوانان مترقی درسطح جامعه ودربین کتله های وسیع
روشنفکران مکاتب وفاکولته ها ،تا حد قابل مالحظه ای ماهیت ایدئولوژیک-سیاسی وطبقاتی رویزیونیسم
خروشچفی افشا شده بود؛ لیکن درجهت دیگربه سبب کمکاری ،ضعف وپراکندگی جنبش انقالبی پرولتری
درمبارزه علیه سنتریسم"سمندر"واپورتونیسم ورویزیونیسم برهبری داکترفیض مبارزه الزم صورت
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نگرفت .لهذا این دوخط اپورتونیستی با فعالیت گمراه کننده دربین روشنفکران منسوب به جنبش
دموکراتیک نوین ،تعداد زیادی را درپرتگاه اپورتونیسم ورویزیونیسم غرق کردند .وتا فبل ازکودتای
ننگین(ثور) بیشترتوجه هابه افشای رویزیونیسم خروشچفی معطوف بود.ازاینروسنتریسم واپورتونیسم
راست ورویزیونیسم"سه جهانی" که ازدرون جنبش کمونیستی(م-ل-ا) سربلندکرده بود به نقب زدن دربین
جنبش انقالبی پرولتری ادامه داده وتوانستند کتله های زیادی ازروشنفکرانی را که سطح آگاهی تئوریک
آنها نسبتا ً محدود بود جلب وجذب کرده وآنهارابه پرتگاه سنتریسم و رویزیونیسم "سه جهانی" اندازد.
آنچه که سرمایه داری جهانی وامپریالیسم ودیگرطبقات ارتجاعی وایدئولوگهای آنهاازمقوله رویزیونیسم
درک وفهم دارند اینست که رویزیون یستها درجهت رسیدن به اهداف شان ،یعنی"سوسیالیسم "ازطریق
"مبارزه مسالمت آمیزوپارلمانتاریسم واصالحات تدریجی" درنظام سرمایه داری معتقد هستند .چیزی که
درحقیقت ممکن نیست .بعبارت دیگررویزیونیستها معتقد به قهرانقالبی نیستند ومبارزه"طبقاتی"را بشکل
آرام ومسالمت آمیزوبدون"خشونت"به پیش میبرند.امابرخالف خیانتهاوجنایات رویزیونیستها(منجمله
تجاوزات واشغالگریهای نظامی وجنایات سوسیال امپریالیسم "شوروی" درافغانستان دراخیردهه هفتاد
میالدی را درجهت کوبیدن و"بدنام کردن" کمونیسم انقالبی برجسته کرده ودرجهت گمراه کردن توده
های خلق جهان نسبت به کمونیسم مورداستفاده قرارمی دادند ومیدهند) ویا ازجنبه ای رقابت وتضادهای
درون دسته بندیهای امپریالیستی وارتجاعی،سوسیال امپریالیسم"شوروی" وکشورهای رویزیونیستی
بلوک شرق راکمونیست می خواندند.حال موقعیت طبقاتی وروابط ومناسبات بین انواع رویزیونیسم
وا پورتونیستم باسرمایه داری جهانی وامپریالیسم ودیگرجناح های ارتجاع را مورد بحث قرارمی دهیم:
سرمایه داری جهانی وامپریالیسم ودیگرطبقات ارتجاعی استثمارگروستمگر ،کمونیسم انقالبی را "زشت
وخطرناک" می دانند .واین ناشی ازحدت وعمق خصلت تضاد آشتی ناپذیربین طبقات ارتجاعی
استثمارگروستمگروطبقه پرولتاریا وسایرزحمتکشان است که حل آن با نابودی یک جهت تضاد یعنی
نابودی نظام سرمایه داری جهانی وامپریالیسم ممکن می گردد .سرمایه داری جهانی بدون کارطبقه
کارگروغصب ارزش اضافی ایکه تولید میکند نمی تواند به حیاتش ادامه دهد وازجانب دیگرطبقه
پرولتاریا گورکن اصلی طبقه ای سرمایه داراست .لهذا طبقه سرمایه دارسعی می کند تا با شیوه ها وطرق
گوناگون طبقه کارگررا اغوا وتطمیع کند .ولی درصورت طغیان به سرکوب خونین آن دست
میازد.سرنگونی ونابودی طبقه سرمایه داربدست طبقه پرولتاریای انقالبی امرکامالً ممکنی است واین
حقیقت درقرن بیستم با پیروزی انقالب کبیراکتوبروتشکیل نظام سوسیالیستی درسال ( )1917وپیروزی
انقالب دموکراتیک نوین درچین درسال( ) 1949وگذاربه انقالب سوسیالیستی درسال()1958وپیروزی
انقالب ملی -دموکراتیک وانقالب سوسیالیستی درکشورآلبانی بعد ازجنگ جهانی دوم وهمچنین پیروزی
انقالبات دموکراتیک توده ای درچند کشوراروپای شرقی وکشورهای دیگردرجهان به ثبوت رسیده است.
"تاریخ جوامع طبقاتی راتاریخ مبارزه طبقاتی تشکیل میدهد" وتضاد ومبارزه طبقاتی نیروی محرکه
تاریخ است وتازمانی که استثماروستم درجهان وجود دارد تضاد ومبارزه طبقاتی هم ادامه می یابد .زمانی
طبقه کارگربه آگاهی انقالبی طبقاتی اش دست یابد امکان تداوم استثماروستم طبقه سرمایه داربرایش
ممکن نیست .طبقه کارگربافراگیری آگاهی انقالبی( مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم) وتشکیل حزب
کمونیست انقالبی می تواند دیکتاتوری طبقه سرمایه داررا ازطریق قهرانقالبی سرنگون کرده
ودیکتاتوری طبقاتی خودش را برقرارکند وبرویرانه های نظام کهن استثماروستم وبی عدالتی وانواع
اجحاف ومظالم وجنایت علیه خلقها وملل تحت ستم واستثمار ،نظام نوین سوسیالیستی را بنا کند .ومبارزه
طبقاتی رادردوران سوسیالیسم وتحت دیکت اتوری پرولتاریا وتا محوهرنوع استثماروستم وایجاد جامعه
بدون طبقه(جامعه کمونیستی) ادامه دهد .این یگانه راه ممکن برای نجات پرولتاریا وسایرزحمتکشان
جهان وکل بشریت ازستم واستثمارسرمایه داری جهانی وامپریالیسم است.
چنانکه درفوق اشاره شد کمونیستهای انقالبی وراستین وکمونیستهای کاذب،رویزیونیستها به لحاظ ماهیت
ایدئولوژیک-سیاسی وخصلت طبقاتی واستراتیژی واهداف غائی درکشورهای شان دردوقطب کامالً
متضاد قراردارند .کمونیستهای انقالبی ازمنافع توده های خلق دفاع کرده ودرجهت سرنگونی طبقات
استثمارگروستمگروقطع سلطه امپریالیسم وایجاد دیکتاتوری طبقاتی پرولتاریاونظام سوسیالیستی مبارزه
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می کنند .رویزیونیستها درلفظ خودرامدافع منافع توده های های خلق وانمود کرده لیکن درعمل ضدآن
انجام داده ودرجهت تحقق منافع طبقه بورژوازی بوروکرات کمپرادوروامپریالیسم عمل می کنند .خلق
ماطی سه ونیم دهه اخیرتا حدزیادی به خصلت طبقاتی وخصوصیات فکری وسیاسی رویزیونیستهای
جنایتکارخلقی پرچمیها و"سازائی" هاآشنائی حاصل کرده اند .بعبارت دیگرجنایات وستم ومظالم
رویزیونیسم خروشچفی رابا پوست وگوشت وتا مغزاستخوان احساس کرده اند که تا هنوززخمهای
ناسورجنایات دوران رژیم رویزیونیس تهای جنایتکارووطن فروش خلقی پرچمی وباداران روسی آنها
ونیروهای ارتجاعی اسالمی مزدوران امپریالیستهای غربی درپیکرخلق ما موجود اند.
فعالیت علنی کمونیستهای انقالبی تقریبادرتمام کشورهای تحت سلطه امپریالیسم غیرقانونی است .اگرچه
درکشورهای سرمایه داری به لحاظ قانونی ظاهرا ً این حق ازکمونیستها سلب نشده است؛ لیکن درعمل
امکان فعالیت آزادانه برای شان کمترمیسربوده ویا میسرنیست وتحت همین دموکراسیهای بورژوائی
کمونیستهای انقالبی بطورمداوم تحت نظارت وتعقیب پولیس این کشورها قراردارند.اما انواع احزاب
وسازمانهای رویزیونیستی واپورتونیستی تقریبا ً درتمام کشورهای جهان آزادانه فعالیت می کنند
ودرانتخابات پارلمانی ودیگرانتخاباتها شرکت می نمایند .وطبقات ارتجاعی وامپریالیسم کمترین مشکلی
با آنها ندارند .افغانستان دهه چهل خورشیدی را درنظرمی گیریم .درنظام فئودال کمپرادوری شاهی زمینه
فعالیت برای رویزیونیستهای خلقی پرچمی فراهم بوده وازحمایت جناحی
مالک
طبقات
ازتعلقات
تن
ها
ازدربارسلطنت(داود)نیزبرخورداربودند.عالوتا ًده
وتاجرکمپرادوروقشرفوقانی طبقه خرده بورژوازی وفرزندان مامورین عالی رتبه ملکی ونظامی دولت
درحزب رویزیونیست"خلق" عضویت داشتند .باضافه ای حمایت سفارت اتحاد شوروی سوسیال
امپریالیستی درافغانستان .به همین صورت درایران بعد ازپیروزی انقالب سیاسی( 22بهمن) سال 1357
خورشیدی وروی کارآمدن رژیم ارتجاعی اسالمی برهبری خمینی نه تنها زمینه فعالیت گسترده برای
رویزیونیستهای "حزب توده" ایران وجناح چریکهای فدائی خلق(اکثریت) ورویزیونیستهای "سه جهانی"
(حزب رنجبران ایران) درسطح جامعه ایران فراهم بود که این سه گروه رویزیونیستی همکاریهای
گسترده ای علنی ومخفی با رژیم خونخوارخمینی جالد داشتند وصدها تن ازاعضای سازمانهای کمونیستی
ودیگرجریانات سیاسی انقالبی ومترقی رابراساس شناختهای سابقه درسطح جنبش چپ ایران به دستگاه
استخبارات رژیم خونخواراسالمی م عرفی کردند که به جوخه های اعدام برابرشدند ویا سالیان
درازدرزندانها توسط دژخیمان رژیم خونخواراسالمی شکنجه شدند .لیکن کمترین امکان فعالیت علنی
برای نیروهای کمونیستی ودیگرجریانات سیاسی مترقی وجود نداشته وندارد .برخالف درشرایط دهه
چهل میالدی نظام سلطنت وابسته ونوکرامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم"شوروی" درافغانستان ،مبارزات
علنی هواداران جریان دموکراتیک نوین راکه اثرات روشنگرانه ای عمیقی براذهان توده های خلق
خاصتا ً درشهرها داشت وموجب ارتقای سطح آگاهی و بیداری سیاسی آنها می گردید ،تحمل نکرده
وآنرامورد حمالت وحشیانه قرارداد وچندین تن ازرهبران وکدرهای آنرا دستگیروبه زندان انداخت وبعد
رژیم
ازمحاکمه آنهارا"بجرم" مبارزه حق طلبانه وآزادی خواهانه محکوم به زندان نمود .چرا پولیس ِ
ظاهرشاه تظاهرات فعالین وهواداران جنبش دموکراتیک نوین راوحشیانه سرکوب کرد وبه تظاهرات
رویزیونیسته ای خلقی پرچمی حمله نمی نمود؟ زیرانظام حاکم به ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی
وخواستها واهداف این جریان توجه داشت .تئوریسنهای ارتجاع حاکم به ماهیت وخصلت طبقاتی
وخواستها ومبارزات این دوجریان سیاسی درکشورتوجه عمیق ودقیق می کردند ومی دانستند که
رویزیونیسهای خروشچفی ازنظرماهیت ایدئولوژیک -سیاسی وخصلت طبقاتی باتمام شعارهای عاریتی
بظاهر"مترقی وانقالبی"آنها که به منظوراغوای توده های خلق زحمتکش خاصتا ً طبقه ای
کارگرکشورصورت می دهند؛ماهیتا ً یک نیروی بورژوائی وارتجاعی است که درنهایت می خواهد
سکتوردولتی اقتصاد را تقویت کرده وپایه های حاکمیت بورژوازی بوروکرات کمپرادوروابسته به
سوسیال امپریالیسم شوروی را درافغانستان مستحکم سازد .که این با برنامه های اقتصادی وسیاسی جناح
ارتجاع فئودال کمپرادوری وابسته به امپریالیستهای غربی متفاوت بود.ودربارسلطنت تشویش براندازی
نظام حاکم راازجانب رویزیونیستهای خلقی پرچمی نداشت.ومخالفت وتضادنظام فئودال کمپرادوری
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وامپریالیستهای غربی درافغانستان باحزب رویزیونیست"خلق"و سوسیال امپریالیسم"
شوروی"برمحورتضادمنافع دواردوگاه ارتجاعی وامپریالیستی درافغانستان ودرسطح جهان می چرخید.
وهیچ گونه ربطی به منافع توده های خلق افغانستان نداشت .وبرخالف طبقات ارتجاعی حاکم
وامپریالیستهای غربی وسوسیال امپریالیسم «شوروی» به ماهیت وخصلت انقالبی مبارزات وشعارهای
جریان دموکراتیک نوین توجه جدی داشته واین نیرورا منحیث یک نیروی انقالبی دانسته وآنرابرای
منافع طبقاتی شان خطرناک ارزی ابی می کردند .وبدین صورت جنبش انقالبی پرولتری وجریان
دموکراتیک نوین تحت رهبری اش با دودشمن طبقاتی قسم خورده مواجه بود .یکی دشمن عمده نظام
فئودال کمپرادوری وامپریالیستهای غربی ودیگری رویزیونیستهای خلقی پرچمی وسوسیال امپریالیسم
شوروی .همچنین ماشاهد همسوئی وهمگونی منافع طبقات فئودال وکمپرادوربارویزیونیستهای
خروشچفی درکودتای ( )26سرطان سال ( ) 1352تحت رهبری داود بودیم که آن کودتا به همکاری
مستقیم نظامیان مربوط به حزب رویزیونیست"خلق" انجام شد و بیش ازنصف اعضای عالی رتبه وبدنه
ای دولت جمهوری داود را خلقی پرچمیها تشکیل می دادند .وبیش ازهمه این موضوع همگرائی ووحدت
طبقاتی طبقات ارتجاعی فئودال وبورژوازی کمپرادوربوروکرات وجریان رویزیونیستی رادرافغانستان
نشان می داد .وقبل ازکودتای ( ) 26سرطان هم باند رویزیونیستی خلق وپرچم نقش ستون پنجم را به نفع
اتحاد شوروی سوسیال امپریا لیستی دررژیم سلطنت ایفا می کرد وتعدادی ازرهبران آن به خدمت "ک
گ ب" قرارگرفته بودند.
درسرکوب جنبش انقالبی پرولتری وجریان دموکراتیک نوین "شعله جاوید" رژیم سلطنت نیرنگ
دیگری رانیزبکارگرفت وآن بسیج ارتجاع مذهبی تحت رهبری حضرتهای قلعه جواد وگروه " اخوان
المسلم ین" بود وما شاهد بودیم که گروه ها ونهاد های ارتجاعی مذهبی مختلف صدهاتن ازعناصرلومپن
واوباش را بنام "طلبه دینی" بسیج کردند ودر( )29جوزا سال ( )1351اجتماع هواداران جریان
دموکراتیک نوین درصحن پوهنتون کابل راموردحمالت وحشیانه وقاتالنه قرارداده وسیدال (سخندان)
این فرزند انقالبی خلق به دست ناپاک گلب الدین جنایتکاربه شهادت رسانده وچندین تن دیگررا مجروح
کردند .وپولیس دولت ظاهرشاه خاین درتمام این جریان نظاره گرصحنه بود وحاضرنشد که جلو حمالت
قاتالنه ای گروه وحشی "اخوان المسلمین" علیه هواداران جریان دموکراتیک نوین را بگیرد.حال به این
موضوع می پردازیم که زمانی حضرات قلعه جواد به همکاری دیگرنهادها وگروه های ارتجاعی مذهبی
با بسیج صدهاتن لومپن واوباش از"مریدان" شان درسال ( )1351حمالت قاتالنه راعلیه جریان
دموکراتیک نوین(شعله جاوید) بنام کمونیستهای"خطرناک"انجام دادند؛ ولی درسال(" )1358جبهه ملی
نجات افغانستان" تحت رهبری صبغت هللا مجددی وتنظیم ارتجاعی اسالمی"محاذملی اسالمی"به رهبری
پیرسید احمد گیالنی وتنظیم " حرکت انقالب اسالمی" زیررهبری مولوی نبی محمدی با جناح بزرگی
ازهمین "شعله ایها" بنام " سازمان رهائی افغانستان" به اتحاد رسیده ودرجنگ علیه رژیم مزدورخلقی
پرچمیها واشغالگران روسی"جبهه مبارزین مجاهد"راتشکیل دادند ومتحدا ً برای پیروزی انقالب اسالمی
مبارزه کردند .درآنزمان درسال  1351این سیاه ترین نیروهای ارتجاعی مذهبی شعله ایها را"واجب
القتل" می دانستد؛ لیکن درسال  " 1358سازمان رهائی" را درآغوش کشیدند .این موضوع بوضوح
نشان میدهد که ارتجاع دوست ودشمن خودرا بادقت تشخیص می دهد .درآنزمان خط انقالبی پرولتری(م-
ل -ا) "سازمان جوانان مترقی" ،جریان دموکراتیک نوین را رهبری می نمود که دردشمنی آشتی ناپذیربا
طبقات ارتجاعی وامپریالیسم وسوسیال امپر یالیسم قرارداشت ودرزمان داکترفیض احمد و"گروه
انقالبی "....و"سازمان رهائی" که درمنجالب رویزیونیسم "سه جهانی" افتاده بود دیگرمعتقد به پیروزی
"انقالب اسالمی" وتشکیل" جمهوری اسالمی" بود؛ لهذا هیچ گونه خطری ازجانب شعله ایهای
"رویزیونیست شده" با ماهیت خطی وخصلت طبقاتی آنها نه برای "اسالم" ونه هم برای منافع طبقات
فئودال وکمپرادوروامپریالیستهای غربی وجود داشت .برهمین مبنا "جمعیت العلماء " شاخه ای نسبتا ً
بزرگ وپرنفوذی ازحرکت انقالب اسالمی با"سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)" وحدت نمود
ومیاگل جان آقا به "جبهه متح د ملی " ساما پیوست .چنانکه یکی ازاعضای "ساما" دریکی ازجلسات
برگزاری ( 18جوزا -روزشهادت مجید) چنین گفت ":زمانی مجید آقا برنامه "جبهه متحدملی" ساما
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رابرای میاگل جان داد ،او بعد ازمطالعه آنرا تائید نموده وگفت که فقط یک "بسم هللا "...درپیشانی صفحه
اول آن کمبود دارد ومجید آقا آنرا نیزعالوه نمود .درحالیکه درآنوقت "ساما" هم خودرا سازمان کمونیستی
معتقد به "م-ل -ا" می خواند وتعداد زیادی ازهواداران جریان دموکراتیک درآن عضویت داشتند .ولی
هیچ نوع حساسیتی ازطرف این دوگروه ازارتجاع مذهبی دراتحاد با"ساما" دیده نشده است .ازجهت
دیگراینکه "ساما" باثرمنجالب انحراف اپورتونیستی ورویزیونیستی حاضرمی شود که مواضع قبلی اش
حتی"مشی مستقل ملی" را هم ترک کرده وبخاطر" بقاء" سیاسی ومنافع طبقاتی اش با رژیم مزدورخلقی
پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی بپای تسلیم طلبی طبقاتی وملی رفته وبا ترک سنگرمبارزه
آزادیبخش ملی ودفاع ازخلق ومیهن سند ننگین(پروتوکول تسلیم وهمکاری) را با دشمنان عمده خلق
ومیهن امضاء کرد؛ این یکطرف قضیه است وطرف دیگرقضیه اینست که :رویزیونیستهای خروشچفی
وباداران سوسیال امپریالیست شان که هم درسطح افغانستان وهم درسطح بین المللی ازدشمنان آشتی
ناپذیر"م-ل -ا" بودند ،حاضرشدند که با یک تشکل ازمنسوبین جریان دموکراتیک نوین( شعله جاوید) که
علیه آنها به مبارزه مسلحانه دست زده ودرصدد" نابودی" آنها بود ،به آشتی وتبانی رسیده ومورد اعتماد
قرارگرفت .هم چنین "ساما" هیئتی را تحت رهبری سیدحسین موسوی به دربارسوسیال امپریالیستهای
چینی فرستاد تاآنرامانند "سازمان رهائی" شامل لست دوستانش نماید .وبه همین صورت" حاجی قیوم
رهبر" رهبرساما به درباررؤسای عده ای ازدولتهای اروپائی شتافت تاکمکهای مادی وحمایتهای سیاسی
آنهاراجلب کند .علت همه این مسایل همان ماهیت خط ایدئولوژیک -سیاسی وماهیت وخصلت طبقاتی
"ساما" است که رژیم باندهای رویزیونیست خلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی
وامپریالیستهای غربی به آن نتیجه رسیده بودند که دیگراثری ازرنگ وبوی "دموکراسی نوین" و"انقالب
قهرآمیز" واستراتیژی پیروزی انقالب ملی -دموکراتیک در"ساما" باقی نمانده است؛ لهذا مورد پذیرش
آنها قرارگرفت.
درمرحله ای دیگری ،دراوایل دهه اول قرن بیست ویکم درافغانستان امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای
غربی وملل متحد بدون هیچ نگرانی از"سازمان رهائی -راوا"برای شرکت درکنفرانس استعماری"بن"
دعوت بعمل آوردند و حتی بانو(سیما ولی) را منحیث معاون دولت مؤقت منصوب نمودند و"رهائی"
دردولت استعماری شرکت کرد" .سازمان رهائی" سلف "سازمان انقالبی" اتاقهای پارلمان دولت دست
نشانده را توسط اعضایش میدان" مبارزه طبقاتی" قرارداد .به همین صورت قدرتهای امپریالیستی
اشغالگر"ساما" را دردولت دست نشانده شرکت دادند واعضای آن به مقامهای وزارت ومعینیت ووالیت
وریاست وغیره مقامات عالی دولتی رسیدند واحزاب سیاسی رسمی تشکیل دادند ودروزارت عدلیه دولت
مزدوربه ثبت رساندند .اینها همه یک مطلب را تداعی می نماید وریشه درماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی
وخصلت طبقاتی "رهائی""،ساا""،ساما" ودیگرگروه های رویزیونیستی واپورتونیستی منسوب به جریان
دموکراتیک نوین دارد .درحالیکه همین دولت دست نشانده طی دوازده سال اخیرگندی ازجناحهای ارتجاع
مذهبی وغیرمذهبی است .وگروه های ازهمین ارتجاع سیاه مذهبی درسالهای دهه چهل وبعد ازآن خاصتا ً
درجبهات جنگ ضدرژیم مزدورخلقی پرچمیهاواشغالگران روسی ده هاتن ازشعله ایهارا جنایتکارانه
بقتل رسانده اند؛ ولی درشرایط کنونی با همان شعله ایهای به لحاظ ایدئولوژیک -سیاسی "خطرناک"
دریک دولت درکناریک دسترخوان نشستند .بازهم موضوع برمحورمسئله ایدئولوژیکی ومنافع طبقاتی
گروه های مختلف سیاسی می چرخد .زیرا خصلت تضاد بین قماشهای مختلف طبقات ارتجاعی
وامپریالیسم وخصلت تضاد توده های خلق با امپریالیسم وطبقات ارتجاعی تفاوت ریشه ای واساسی دارد.
وتضاد بین طبقات خلق وطبقات ارتجاعی وامپریالیسم تضاد آشتی ناپذیراست .وگروه ها وجناحهای
مختلف طبقات ارتجاعی وامپریالیسم اگرصدباربرسرهم بکوبند وبرروی هم سالح بکشند؛ زمانی منافع
ومصالح طبقاتی آنها ایجاب نماید همدیگررا درآغوش می گیرند و"خصومت وکینه های گذشته "رایکسره
بفراموشی می سپارند .ولی کوچکترین فعالیت سیاسی کمونیستهای انقالبی رابرای حاکمیت شان
مصیبتباردانسته وهرحرکت نظامی آنها درهرنقطه ای ازجهان ازطرف امپریالیسم وارتجاع بین المللی"
تروریسم" خوانده شده وسعی می کنند تابا همدستی دولتهای این کشورهاهرچه زدوترآنهارا سرکوب
ونابود سازند .ما نقش جنایتکارانه وخاینانه ای امپریالیسم بین المللی خاصتا ً امپریالیسم امریکارا
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درسرکوب حزب کمونیست پیرو(م-ل -م)وضربه زدن به جنگ خلق تحت رهبری این حزب طی بیش
ازسه دهه اخیرشاهدیم .همچنین دولت ارتجاعی وتوسعه طلب هند جنگ خلق تحت رهبری حزب
کمونیست(مائوئیست) هند راوحشیانه سرکوب می نماید؛ولی سرکرده ای رویزیونیستهای"حزب
کمونیست نپال(مائوئیست)"(،پراچندا)مرتدوخاین وشرکاءاشرادرآغوش میکشد .بهمین صورت بعد ازبه
قدرت رسیدن حزب کمونیست نپال(مائوئیست) "پراچندا" دراولین سفربه چین مورد استقبال گرم
رویزیونیستهای"سه جهانی" چینی قرارگرفت.
برای امپریالیستها وطبقات ارتجاعی ف ئودال وکمپرادوردرافغانستان وسایرکشورها این مسئله مطرح
است که سازمانهای رویزیونیستی واپورتونیستی نه اینکه شم انقالبی ندارند که درپرتگاه ضدانقالب
قرارگرفته اند ودرجهت دفاع ازمالکیت خصوصی وسرمایه داری جهانی حاضربه جاسوسی وهرنوع
خیانت دیگروحتی فحاشی وتوطئه گری علیه جنبش کمونیستی(م-ل -م) وفعالین آن هستند.وفحاشیهای
(سیدحسین موسوی ،کبیرتوخی ومیرویس محمودی) رویزیونیستهای خاین وجاسوس ازطریق سایت "
افغانستان -آزاد" این النه جاسوسی وابسته به استخبارات امپریالیستی مثال برجسته ای ازخیانت
رویزیونستهای "سازمان انقالبی" "،ساما -ادامه دهندگان" وافرادی از"ساوو"علیه جنبش کمونیستی
کشوروفعالین آن درشرایط کنونی می باشد .امپریالیستها تجربه ای خیانت اپورتونیستهای بین الملل اول
وبین الملل دوم وزمانهای مابعد آنرادرمقاطع مختلف درسطح جهان دارند که چگونه پیشوایان اپورتونیست
وسوسیال شئونی ست به پرولتاریا وکمونیستها وبه انقالب پرولتری درکشورهای شان ودرسطح جهان
خیانت کرده اندوبه اردوگاه امپریالیسم پیوستند .درکشورهای مختلف درقاره های آسیا ،افریقا وامریکای
التین ودرکشورهای سرمایه داری ده هاحزب رویزیونیست فعالیت آزاد وقانونی دارند
ودرکناردیگراحز اب بورژوازئی وخرده بورژوائی درانتخابات پارلمانی وانتخابات ریاست جمهوری
شرکت میکنند.وسرمایه داری جهانی وامپریالیسم وطبقات حاکم ارتجاعی فئودال وکمپرادوربوروکرات
دراین کشورها کمترین نگرانی ازبقدرت رسیدن آنها ندارند .پایه های نظام سرمایه داری برغصب
ارزش اضافی ازکارطبقه کارگرواستثمارشدیدوبیرحمانه وستم وحشیانه برطبقه کارگروخلقها وملل تحت
ستم جهان استواراست وازاین طریق است که به حیاتش ادامه می دهد .سرمایه داری درکشورهای خودی
ازطریق تطمیع وفاسد ساختن قشرارسطوکراسی کارگری ویا شریک ساختن آنها درسهم ناچیزی
ازکارخانه ها وازطریق اتحادیه کارگری طبقه کارگررابه گمراهی می کشاند وازجانب دیگربا کسب سود
های مافوق وغارتگریهایش ازکشورهای تحت سلطه باپرداخت کمک هزینه ها دراوقات بیکاری برای
کارگران سعی می کند تا جلواعتراضات وعصیانهای طبقه کارگروسیاسی شدن ورادیکالیزه شدن
مبارزات آنه ا رابگیردوهم چنین ازطریق احزاب رفورمیست ازجمله احزاب کارگر،احزاب سوسیال
دموکرات واحزاب "سوسیالیست" واحزاب رویزیونیستی مختلف ،ازرشد فکری طبقه کارگرومبارزات
مترقی وانقالبی آنها جلوگیری کند .دراین میان نقش مخرب احزاب رویزیونیستی دربه گمراهی کشاندن
طبقه ای کار گربیش ازدیگراحزاب بورژوائی است .امروزاحزاب رویزیونیست یگانه نقطه امید واتکاء
برای سرمایه داری جهانی اند که می توانند با نفوذ ورسوخ دراحزاب وسازمانهای کمونیستی انقالبی
وجنبش کمونیستی بین المللی را به فساد کشانده وضربات سهمگینی برپیشرفت انقالب پرولتری جهانی
واردکنند.به همین سبب است که امپریالیستهای اشغالگرواستعمارگرودولت مزدورآنها درافغانستان
درکنارده هاحزب وانجمن ازقماشهای مختلف نیروهای ارتجاعی درجهت گمراه کردن توده های مردم
زمینه فعالیت آزادانه را برای گروه های رویزیونیستی وتسلیم طلب چون" سازمان انقالبی"" ،سازمان
رهائی"" ،ساما"ودیگرهمپاله های آنها آماده ساخته اند.تاازیکطرف طبقه کارگروسایرزحمتکشان رابا
کمونیسم دروغین شان اغواکنند وازطرف دیگرجنبش کمونیستی (م-ل -م) کشوررامورد حمالت خصمانه
قرارداده وهویت مکمل فعالین آنرابرای استخبارات امپریالیستی ودولت مزدورمعرفی نمایند.لهذامبارزه
ایدولوژیک -سیاسی مداوم وبی وقفه علیه انواع رویزیونیسم واپورتونیسم برای جنبش کمونیستی(م-ل-م)
افغانستان بیش ازهرزمانی ازاهمیت ویژه برخورداراست .تا چهره های کثیف این رویزیونیستهای
ضدانقالبی وخاین رابرای توده های خلق ونسل جدید ازروشنفکران مردمی افشاسازند .زیرابدون مبارزه
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علیه رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی مبارزه برای ایجاد حزب کمونیست انقالبی ومبارزه علیه
امپریالیسم وارتجاع ممکن نیست.
 24فبروری 2014

(بخش )15
رویزیونیستهای« سازمان انقالبی افغانستان(ساا)» دربخش ( )12صفحه( )6ازاراجیف نامه های شان
چنین می نویسند  ":زنده یاد داد نورانی ازرسانه های افغانستان به سود آزادیخواهی استفاده می کرد .باری
یکی ازدوستان با اومالقات کرد وبه اوگفت که نباید دررسانه های داخل وخارج(رسانه های دولت دست
نشانده وسایرگروه های ارتجاعی ورسانه های دولتهای امپریالیستی -توضیح بین قوسین ازمن است)
حضورپیداکند ،ولی اوبا استدالل درست ،توضیح داد که هنریک مبارزدراینست که چگونه می تواند
ازامکانات دشمن به سود خلق کاربگیرد ،ولی باید متوجه باشد که به مبلغ ارتجاع تبدیل نشود."....
این تنها" داد نورانی" رهبر"ساا" نبود که برای فریب نسلهای جدید ازروشنفکران وتوده های خلق نا آگاه
چنین استدالل می کرد؛ بلکه درطول تاریخ جنبش بین المللی کمونیستی قماشهای مختلف اپورتونیستها
ورویزیونیستهاهمکاریها وزدوبندهای پنهانی وآشکارشان رابا طبقات حاکم ارتجاعی داخلی وقدرتهای
امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی با چنین شیوه ها والفاظی "توجیه" می کردند ومی کنند" .مرحوم"
دادنورانی زمانیکه هنوزعضویت «سازمان رهائی» را داشت ،رهبران این تشکل اپورتونیستی
ورویزیونیستی زند وبندهای شان رابا قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی با همین گونه "استداللها"
ی کودکانه وترفندهای عوامفریبانه "توجیه" می کردند« .سازمان رهائی» با ادعای «اعتقاد» به"م-ل-ا"
چنین می گوید ":ما چین را چگونه می شناسیم؟ جمهوری توده ای چین یک کشورسوسیالیستی مربوط به
جهان سوم است؛ زیرا ازلحاظ سیاسی واقتصادی درصف کشورهای جهان سوم قراردارد،.....
هژمونیست  ،تجاوزگر ،مداخله جووجنگ افروزنیست.درپی برانداختن استقالل ،حق حاکمیت ملی
وتمامیت ارضی سایرکشورها نمی باشد .سیاست جهانی اش پشتیبانی ازمبارزات خلقها وبخصوص
جنبشهای آزادیبخش ملی ومبارزه علیه دوابرقدرت میباشد .درمقابل کشورما نیزبطورمشخص پشتیبان
حق تعیین سرنوشت ملی ،ومخالف هرگونه مداخله وتجاوزاست .درداخل چین ستمکشترین طبقه ،طبقه
کارگرقدرت را بدست دارد .اینست شاخص ما ازجمهوری توده ای چین .آنچه درچین میگذرد مربوط
به حزب ،دولت ومردم چین است .فهم جریانات درون حزب پرولتاری چین برای ما مشکل است؛ زیرا
ما درآنجا قرارنداریم ونه تحقیق مداوم آن وظیفۀ ماراتشکیل میدهد درغیرآن مجبوریم جریانات داخل
احزاب انقالبی بیشماری را درجهان تعقیب کنیم که این نه ممکن ونه الزم است ....امروزنیزجریان
مبارزه بین دوخط مشی مشهوداست؛ اما ازآنجائیکه حزب مزبور(حزب کمونیست چین) مجرب وآبدیده
است" خط مشی دفاع ازم-ل -ا درآن آبدیده ومستحکم خواهدشد(مشعل رهائی صفحه  164و.")165
چین بعدازسال( )1958به انقالب سوسیالیستی گذارنمود وتا سال( )1976دارای نظام سوسیالیستی بوده
ودیکتاتوروی پرولتاریادرآن برقراربود.درحالیکه بعدازمرگ رفیق مائوتسه دون باندمرتد
رویزیونیستهای"سه جهانی" برهبری دینگ سیائوپینگ وهواکوفینگ با یک اقدام ضدانقالبی ،انجام کودتا
وزندانی کردن رهبران انقالبی حزب کمونیست چین وتصفیه حزب ودولت وارتش ازکمونیست های
انقالبی؛ دیگرسوسیالیسم وکمونیسم ای درچین وجود نداشت که رهبری «سازمان رهائی» ازآن یاد می
کند .وهم چنین چین سوسیالیستی به لحاظ ماهیت ساختاراجتماعی اقتصادی وسیاسی نمی توانست درصف
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کشورهای "جهان سوم" قرارگیرد .البته دولت انقالبی چین تحت رهبری حزب کمونیست ودررأس آن
مائوتسه دون حامی توده های خلق درسراسرجهان منجمله درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم درقاره
های آسیا،افریقاوامریکای التین بود وازجنبشهای آزادیبخش ملی خلقها وملل علیه امپریالیسم وسوسیال
امپریالیسم وارتجاع حاکم دراین کشوره احمایت همه جانبه می نمود ودرکنارآنها قرارداشت وبرای
جنبشهای انقالبی پرولتری درسراسرجهان کمک می کرد .بعدازسال ( )1976رویزیونیستهای حاکم
برحزب ودولت چین ،نظام سوسیالیستی وبزرگترین پایگاه انقالبی جهان رامنهدم کردند وچین رادرشاهراه
سرمایه داری سوق دادند؛ چنانکه امروزچین یک کشورسوسیال  -امپریالیستی است وپرولتاریا وخلق
زحمتکش چین رابه شدت مورد استثماروستم قرارمیدهد.دولت چین بعد ازمرگ مائوتسه دون وتسلط باند
رویزیونیست« سه جهانی» برحزب ودولت چین ،کشورچین دشمن خلقها وملل مظلوم
واسیردرسراسرجهان است ودرگسترش نفوذ وسلطه غارتگرانه اش وبهره کشی ازخلقهای جهان
دررقابت با دیگرقدرتهای امپریالیستی جهان تالش میکند.همچنین«سازمان رهائی» به پیروی
ازرویزیونیستها وسوسیال امپریالیستهای حاکم برچین انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی راکه تحت رهبری
رفیق مائوتسه دون انجام شد و(م-ل-م)عالی ترین مرحله ای تکاملی(مارکسیسم -لنینیسم) تا امروزاست،
هرج ومرج می خواند .دولت ارتجاعی چین که خط مشی های خارجی اش عمدتا ً برپایه ای تئوری
ارتجاعی وضدانقالبی"سه جهان" بنایافته است ،چگونه ممکن بوده وهست که ازاستقالل وآزادی ،حق
تعیین سرنوشت خلقها وتمامیت ارضی آنها دربرابرقدرتهای امپریالیستی به دفاع برخیزد ؟ که هرگز!
درحالیکه سوسیال -امپریالیسم چین درکناردولتهای ارتجاعی وضدمردمی درکشورهای تحت سلطه
امپریالیسم موسوم به"جهان سوم" قرارگرفت چگونه ممکن بود واست که چین ازجنبشهای آزادیبخش ملی
به دفاع برخاسته باشد ویا برخیزد؟ اینها اراجیف والطایالت اپورتونیستی ورویزیونیستی«سازمان
رهائی» و«سازمان انقالبی» است که خاینانه می خواهند توده های خلق را فریب دهند .همچنین درشرایط
جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه سوسیال امپریالیسم شوروی ورژیم مزدورخلقی پرچمیها ،دولت
ارتجاعی چین براساس تزرو یزیونیستی"سه جهان" اش درمخالفت باسوسیال امپریالیستهای شوروی
ورژیم مزدورآنها برخاست ،نه بدفاع ازخلق افغانستان وحق تعیین سرنوشت آنها ویا کمک به جنگ
آزادی خواهانه ای شان .دولت ارتجاعی چین درآن شرایط مانند امپریالیستهای امریکائی واروپائی
ودیگرمتحدین آنها کمکهای تسلیحاتی ومالی همه جانبه بدسترس گروه های ارتجاعی اسالمی خاصتا ً
حزب اسالمی گلب الدین قرارداد .البته «سازمان رهائی» نیزازکمکهای مالی وتسلیحاتی وحمایتهای
سیاسی دولت سوسیال امپریالیسم چین سخاوتمندان بهره مند بود که تاکنون ادامه دارد .اینکه «سازمان
رهائی» مد عی است که درچین طبقه کارگردرقدرت است،مسئله روشن است.رویزیونیستهای
جنایتکاروخاین خلقی پرچمیها درافغانستان ودردیگرکشورهای جهان،ابرقدرت سوسیال امپریالیسم
"شوروی"راکشورسوسیالیستی وحزب رویزیونیست"شوروی"را«حزب کمونیست» وبلوک
رویزیونیستی تحت رهبری اشرا«کشورهای سو سیالیستی» می خواندند .این مورد یکی دیگرازشاخصه
های رویزیونیستی«سازمان رهائی» است .رویزیونیستهای «سازمان رهائی» برای عده ای ازپیروان
ناآگاه شان استدالل می کردند که«ما درآنجا(چین) قرارنداریم ونه هم این تحقیق وظیفه ای ماست که
بدانیم دردرون "حزب کمونیست چین" چه میگذرواین برای ماممکن نیست».صرف نظرازاینکه
«سازمان رهائی» یک سازمان رویزیونیستی بوده وهست وازایدئولوژی وخط مشیهای رویزیونیستهای
چینی پیروی می کرد وهمچنین این استدالل با منطق دیالکتیک بیگانه است؛ این مزورانه ترین استدالل
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این رویزیونیستهای شیاد است .آنچه که دراین بخش بیش ازهمه ماهیت رویزیونیستی وارتداد رهبری
"سازمان رهائی" راآشکارمی سازد اینستکه می گوید ":مبارزه بین دوخط مشی درحزب کمونیست چین
مشهوداست  ....وخط مشی دفاع از(م-ل -ا) آبدیده ومستحکم خواهد شد" .ومنظوررهبری "رهائی"
دراینجا دفاع از"م-ل-ا" مورد نظرباند دینگ سیائوپینگ است که دربرابرخط ایدئولوژیک-سیاسی «گروه
چهارنفره» و(م-ل-م) قرارداشته ودارد.
آقایان! رسانه های افغانستان حد اقل درهمین سیزده سالی که شما ازآنها استفاده می کنید؛ اکثریت قاطع
آنها همان رسانه های مربوط به قدرتهای امپریالیستی اشغالگرو«غیراشغالگر» ودولت مزدورکرزی
ودیگرجناحهای ارتجاعی هستند که بعد ازتهاجم نظامی امپریالیستهای امریکائی وناتوواشغال نظامی
کشورو به مستعمره کشیدن آن به میان آمده اند تا درتوجیه اشغالگری نظامی وتسلط استعماری شان
فعالیت کنند وازاین طریق توده های عوام افغانستان رابه بیراهه بکشانند.شمادرکنفرانس استعماری"بن"
درکنارسایرنیروها وگروه های ارتجاعی خاین وجنایتکاروقاتل خلق شرکت داشتید وبپای معاهده ننگین
ووطنفروشانه"بن" امضاکردید ودردولت دست نشانده استعمارشرکت کردید .وماهیت امپریالیستی
وارتجاعی رسانه های کنونی دولت مزدوروخارج دولت مزدوربوضوح آشکاراست .و"مرحوم" داد
نورانی رهبر«سازمان انقالبی» چگونه می توانست ازاین رسانه های امپریالیستی وارتجاعی بقول شما«
به سود آزادیخواهی استفاده کند»؟ نه خیرآقایان! به لحاظ اصولی ومنطق دیالکتیک دریک کشوراشغال
نظامی شده وزیرسلطه استعماری ده ها قدرت امپریالیستی چه نوع "آزادی" ای می تواند برای توده های
خلق وجود داشته باشد که شما ازرسانه های امپریالیستی به «سود آزادیخواهی» استفاده می کنید! استفاده
ازرسانه های امپریالیستها ودولت اشغالگر«به سود آزادی» همان قدرفریبکاری ومضحک است که
داکترفیض وشما دولت رویزیو نیستی وضدانقالبی چین را « دولت سوسیالیستی» می خوانید وحزب
رویزیونیست چین را ،حزب«کمونیست» می نامید .آقایان مقوالت آزادی ودموکراسی ماهیت وخصلت
طبقاتی دارند .همه طبقات ارتجاعی صحبت از"آزادی ودموکراسی" دارند ومنظورآنها مشخص است که
ازچه نوع آزادی ودموکراسی صحب ت می کنند .دراین مورد یا شمارویزیونیستها واپورتونیستهای شیاد
کودن هستید ویا امپریالیستهای اشغالگر! درحالیکه هم شما خاین وشیاد هستید ومی دانید که چکارمیکنید
وآنراآگاهانه انجام میدهید وهم امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورماهیت خط ایددئولوژیک-سیاسی
وخصلت طبقاتی شمارا بخوبی می شناسند وطی چهاردهه علی الخصوص در( )13سال اخیردرعمل
برای آنها ثابت ساخته اید که شما همان ضدانقالبیون سرسخت وازدشمنان قسم خورده ای کمونیسم واقعی
هستید وبا کمال وفاداری ازمنافع امپریالیستها وسرمایه داری جهانی حفاظت میکنید.امپریالیستهادراین
ز مینه ازشما بیشتروخوبترتوانسته انداستفاده کنند تا ازدیگرگروه های ارتجاعی مزدورشان .زیراماهیت
جنایتکارانه ووطن فروشیهای خلقی پرچمیها وگروه های "جهادی" وملیشه ای ودیگرهمسنخان آنهاطی
سه ونیم دهه اخیربرای توده های مردم آشکارشده است.ولی شمارویزیونیستهای خاین باماسک
«انقالب»«،شعارانقالبی» و«دفاع ازمنافع مردم ومیهن» هم درتخریب انقالب وهم دراغوای توده های
خلق کارگروسایرزحمتکشان بیشترازدیگرمرتجعین عمل میکنید .به همین لحاظ است که انواع
رویزیونیستها واشکال اپورتونیستها ازجمله خطرناکترین دشمنان نقابدارانقالب وخلق محسوب می شوند.
عملکرد خاینانه وضدانقالبی شما درشرایط کنونی برای انقالب کشوربیش ازقبل نهایت مضر وخطرناک
است .زیرا ازیکطرف توده های خلق درسطح نازلی ازآگاهی سیاسی مترقی قراردارند وخاصتا ً که طی
حدود سه ونیم دهه اخیرتحت سلطه فکری وفرهنگی رویزیونیستهای مزدورخلقی پرچمیها،
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"سازائیها"و«سفزائیها" وگروه های ملیشه ای وگروه های ارتجاعی مذهبی مختلف وفرهنگ سوسیال
امپریالیستی وامپریالیستی قرارداشته ودارند .دراین میان دونسل ازروشنفکران ازتعلقات توده های خلق
که بیش ازهمه رنج ها ومصایب توده ها را درک میکنند ودربرابرمسایل وتحوالت کشورشان حساس
هستند وتحت شرایط مسموم کننده ای فرهنگ وسیاست وایدئولوژی طبقات ارتجاعی وامپریالیسم درداخل
کشورودرکشورهای پاکستان وایران قرارداشته ودارند وازجانب دیگرمحدودیت امکانات فعالیت علنی
برای گروه های انقالبی(م-ل -م) کشورطی این مدت موجب شده است که این دونسل به لحاظ فکری
وسیاسی درهاله ای ازتوهمات قراربگیرند .واینکه طی این سیزده سال شما وهمپاله های "ساما"ئی شما
ودیگراپورتونیستها درسایه ای حمایت امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورامکان فعالیت علنی وآزادانه
درکشوریافته اید ورویزیونیسم واپورتونیسم خودرابا الفاظ«انقالبی ومترقی» ملمع می کنید ودربین
روشنفکران وتوده های خلق تبلیغ می نمائید؛ برای آنها نهایت گمراه کننده است .وعبارت"استفاده ازرسانه
های امپریالیستی وطبقات ارتجاعی به سود آزادیخواهی"» یک ترفند رویزیونیستی واپورتونیستی است
که «سازمان انقالبی» ازآن درجهت اغوای توده های خلق ومتوهم ساختن روشنفکران مردمی استفاده
میکند .زمانی نسل جدید ازروشنفکران می بینند که نسل باصطالح کهن از"شعله ایها" شرایط سیزده سال
اخیررا«فرصت مساعد» برای شان میخوانند وباامپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده همدست
وهمکارهستند؛خاصتا ً که دونسل جوان ازروشنفکران ازمنجالب انواع رویزیونیسم واپورتونیسم
وطلبیهاهای اینها وچند گروه دیگر ازمنسوبین جریان دموکراتیک نوین"شعله جاوید"اطالعات کافی
ندارند ،وازطرفی هم مشاهده می کنند که «سازمان انقالبی» ودیگرگروه های اپورتونیستی گاهی هم
دولت کرزی وقدرتهای اشغالگررا«انتقاد»می کنند ودرحمله به جناح "بنیادگرا"ی گروه های اسالمی
شعارهای تند وتیزمی دهند واز"انقالب وترقی" صحبت دارند؛ مسلما ً که این وضعیت برای آنها وتوده
های خلق نهایت پیچیده وگمراه کننده است .ازهمینجاست که وظیفه ای بخشهای واقعا ً انقالبی جنبش
(مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی) کشورنسبت به هرزمانی سنگین است تا با مبارزه ایدئولوژیک-
سیاسی افشاگرانه مداوم وبی وقفه همپا بامبارزه ضدامپریالیستی وضدارتجاعی چهره های ننگین
رویزیونیستها واپورتونیستهای خاین وشیاد«سازمان انقالبی» و«ساما -ادامه دهندگان» ودیگرهمپاله های
آنها رابرای توده های خلق خاصتا ً نسل جوان ازروشنفکران مردمی ومترقی معرفی کنند .زیرابدون
افشای ماهیت انواع رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی پیشرفت مبارزه انقالبی پرولتری درسطح
جامعه وجهان محدود خواهد بود ومبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع مؤثریت الزم را نخواهد داشت.
«ساا» درهمین پاراگراف( درصفحات 6و )7ازرهبرش دادنورانی چنین نقل وقول می کند ":او با استدالل
درست ،توضیح داد که هنریک مبارزدراینست که چگونه می تواند ازامکانات دشمن به سود خلق
کاربگیرد."...
آقایان!شرم کنید مشکل است که بتوانید با این شیادیها وفریبکاریها کسی را فریب دهید .شماهرچه
بیسترخودرارسوا ومفتضح میسازید .درشرایط کنونی روشنفکران مردمی ومترقی به امکانات انترنتی
دسترسی دارند وبخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) کشورخاصتا ً "ائتالف مارکسیستی-
لنینیستی -مائوئیستی افغانستان" هم با استفاده ازآن تاحد زیادی می توانند که ماهیت رویزیونیستی
وضدانقالبی ومزدوری شما وهمپاله های شمارابا سوسیال امپریالیستهای چینی ،امپریالیستهای امریکائی
واروپائی ودولت مزدورافشا کنند .تار یخ ننگین چهل ساله ای خیانتهای شمارابه جنبش انقالبی پرولتری
ومبارزات آزادی خواهانه ای توده های خلق افغانستان معرفی کنند .شما بیش ازاین نخواهید توانست زد
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وبندهای خاینانه ای خودرا با امپریالیستهاودولت مزدور«هنرمبارزه» ویا«استفاده ازشرایط» جابزنید.
این هنرمبارزه نیست بلکه شیادی وعوامفریبی وادامه همکاریهای شما باامپریالیستهای اشغالگروارتجاع
حاکم است.شما رویزیونیستهای بی شرم درکنفرانس استعماری"بن" شرکت کردید و(سیما ولی) رفیق تان
منحیث معاون کرزی دردولت دست نشانده استعمارمنتصب شد ودیگررفقای شما به مقامهای عالی دولت
دست نشانده استعماررسیدند،تریبون لویه جرگه فئودالی قبیله ای که توسط قدرتهای امپریالیستی
اشغالگردایرشده بود وتریبون پارلمان پوشالی ومجالس والیتی بدسترس شما قرارگرفتند ورفیق شما ماللی
جویا ازاین طریق ومطابق به خواست وبرنامه های دولت سوسیال -امپریالیسم چین وامپریالیستهای
اشغالگربرعلیه گروه های ارتجاعی اسالمی"بنیادگرا" حمله نمود تادستاویزی برای امپریالیستها باشد که
برای خلقهای کشورهای شان وانمود کنند که درافغانستان «دموکراسی» و«آزادی بیان» وجود دارد.
حتی توده های عوام هم با ین ترفندها وابهامگوئیها وسخنان دوپهلوی اپورتونیستی ورویزیونیستی شما
پی برده اند وتا حدی اینرامی فهمند که قدرتهای امپریالیستی وطبقات ارتجاعی حاکم تحت هیچ شرایطی
به دشمنان واقعی شان اجازه نمی دهند که ازتریبونهای خود آنها علیه شان تبلیغات علنی نمایند .رفیق شما
ماللی جویا صحبت از« مشروعیت وقانو نیت لویه جرگه» دارد؛ از وجود «دشمنان دموکراسی»
درپارلمان صحبت می نماید؛ اشاره ای اومشخصا ً به گروه های ارتجاعی"بنیادگرا" است ،نه احزاب
اسالمی «میانه رو» ،خلقی پرچمیها« ،سازائی ها»« ،سفزائیها»« ،افغان ملیتیها» ودیگرگروه ها
وعناصرارتجاعی تسلیم شده وتسلیم طلب .ماللی جویا درمصاحبه ای با تلویزیون "آشنا" (که مصارف
آن ازسهم بودجه فدرال دولت امریکا تمویل می شود) می گوید که " :درپارلمان افغانستان درجهت بیداری
مردم فعالیت می کرده است .وجامعه جهانی هم ازفعالیتهای من دفاع میکنند" .چه مزدوری ازاین بیشترکه
اشغالگران ازکار های شما دفاع میکنند درآنصورت شما ازامکانات آنها استفاده کرده اید یا آنها شمارا
درخدمت گرفته اند؟ جامعه جهانی اصطالحی است که طی سیزده سال اخیرتمام طیفها وقماشهای مختلف
ارتجاعی ومزدوربرای امپریالیستهای اشغالگرو«غیراشغالگر» آنرا بکارمی برند .ماللی جویا
درمصاح به هایش درداخل وخارج به «آزادی بیان ودموکراسی درافغانستان» استناد می کند .وشکوه می
کند که جنگ ساالران این "آزادی ودموکراسی"را ازاو سلب کرده وموقعیت اورا درپارلمان بحالت
تعلیق درآورده اند .بتاریخ( ) 1378-1-17تلویزیون"آشنا" فلم مستندی ازفعالیتهای چند سال اول ماللی
جویا درلویه جرگه وپارلمان دولت مزدورراپخش کرد وماللی جویا درمصاحبه ای با سخنگوی این
تلویزیون گفت که« :من عدالت وآزادی ودموکراسی فریاد میکنم که فریاد مردم افغانستان است !» (عجب
دستگاه نشراتی امپریالیستی که تااین حد «مترقی» شده است و«فریاد آزادی خواهی» یک عضوسازمانی
راپخش می کند که مدعی «م-ل -ا» بوده واز«مبارزه برای پیروزی انقالب دموکراتیک وسوسیالیسم»
صحبت دارد! .عضودیگر«سازمان رهائی» خانم رقیه وکیل عضوشورای والیتی شهرکابل دریکی
ازجلسات«راوا» به مناسبت روزجهانی زن درکابل گفت ":تعداد وکالی واقعی مردم درپارلمان اندک
است واز«جامعه جهانی» و«جامعه مدنی» و«جمعیتهای انقالبی» میخواهم که ازآنها حمایت کنند".
اوصحبت ازجنگ ساالران نموده وتنها آنهاراخاین ملی خواند وعکسهای عده ای ازرهبران
جنایتکاراحزاب اسالمی «بنیادگرا» ازجمله عکس کریم خلیلی ،محمد محقق ،رسول سیاف ،گلب
الدین،قانونی ،قسیم فهیم ،اسماعیل ودوی دیگررا به نمایش گذاشته وگفت اگراینها اعدام شوند«دل مردم
رنج دیده متعلق به ملیتهای هزاره وپشتون وتاجیک وازبک افغانستان یخ میکند» .وماللی جویانیزدرلویه
جرگه وپارلمان دولت استعماری باچنین محتوی ای سخن می گفت .امااگرما
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شیادیها،عوامفریبیها،وخیانتهای باندهای رویزیونیست واپورتونیست«رسازمان هائی»«،سازمان
انقالبی»«،ساما» و» ساما -ادامه دهندگان» راعلیه خلق ومیهن وزدوبندهای آنهارابا قدرتهای امپریالیستی
ودولتهای ارتجاعی افشامی کنیم توده های خلق وروشنفکران مردمی را آگاهی میدهیم تا فریب این
رویزیونیستهای خاین را نخورند؛ این خاینین به خلق ومیهن برما حمله می کنند وفحاشی مینمایند.
خوانندگان توجه نمایند :آیا طی بیش ازسی وپنج سال اخیرتنهاهمین چند نفرفوق الذکرازرهبران گروه
های اسالمی ارتجاعی«بنیادگرا» مرتکب خیانت ملی وقتل ووطن فروشی وصدها نوع جنایت
وتجاوزعلیه خلق افغانستان وویرانی کشورشده اند؟نه به هیچ صورت چنین نبوده ونیست .این
رویزیونیستهای خاین بنا برخط رویزیونیستی واپورتونیستی ومشی تسلیم طلبانه ای شان ،جنایتکاران
وقاتلین مردم افغانستان درسی وپنج سال اخیررا معرفی میکنند وبه این صورت خلق مظلوم وستمدیده
افغانستان رانسبت به هویت دشمنان خونخوارشان متوهم ساخته واغوا مینمایند .این رویزیونیستهای
خودفروخته ازمعرفی چهره های رهبران تنظیم های اسالمی بقول شان «میانه رو» وجنایات آنها علیه
خلق ومیهن وباندهای جنایتکارخلقی پرچمی وملیشه ای  ،سازائی وسفزائی این قاتلین مردم افغانستان
ودیگرگروه وافراد ارتجاعی میهن فروش وخادم امپریالیسم منجمله حزب "افغان ملت" وده ها تکنوکرات
وطنفروش وخاین نام نمی برند؛ زیراباآنها مخالفت وتضادی ندارند؛ همچنین ازاشغال نظامی کشوروتسلط
استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوبرآن وماهیت دولت مزدورکرزی درجلسات شان یاد نمی کنند.
زمانیکه ما می گوئیم که این رویزیونیستهای منحط ازدشمنان نقابدارمردم افغانستان وخلقهای جهان
هستند؛ دچارشوک عصبی شده وبه سطح اوباش ترین عناصرشرفباخته وبی وجدان برما فحاشی میکنند.
«سازمان انقالبی» ازقول "دادنورانی" چنین می نویسد ...":ولی باید متوجه باشد که به مبلغ ارتجاع تبدیل
نشود .اوتوضیح داد که براساس روابط گذشته ،دراین زمینه دچاراشتباهاتی شده است که باید ازهمین
طریق جبران کند."....،
آقای داد نورانی که قبل از«انشعاب» از«سازمان رهائی» مبلغ ارتجاع وامپریالیسم بوده وحال میخواهد
که گویا ازهمین طریق "جبران خساره نماید"! درحالیکه این عمل داد نورانی ادامه همان فعالیتهای
"مطبوعاتی" سابقه اش بوسیله ای دستگاه های نشراتی امپریالیستی وارتجاعی بوده است که بعدا ً
زیرنام«سازمان انقالبی» انجام میشد ومیشود وآقای داد نورانی قبل ازاین هم ازطریق همین رسانه های
امپریالیستی بنفع امپریالیسم وارتجاع به تبلیغ وترویج فرهنگ استعماری وانقیاد طلبی می پرداخت وبعد
ازآن بنابرخط رویزیونیستی وخط مشی سازمانی اش همان پروسه خدمتگذاری به امپریالیستهارا تعقیب
میکرد .واینکه "مرحوم" داد نورانی مدعی بود که ازطریق رسانه های امپریالیستها ودولت دست نشانده
"به سود آزادیخواهی وبه سود خلق" استفاده می کرده است؛ مربوط می شود به شیادیهای رویزیونیستی
واپورتونیستی «سازمان انقالبی» که طی بیش ازچهاردهه(درعضویت«سازمان رهائی» واکنون
در«سازمان انقالبی») صدها روشنفکرمربوط به جریان دموکراتیک نوین رابا ادعای کذائی"م-ل -ا" به
پرتگاه رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی وملی کشانده اند .این ادعای آقای داد نورانی به این
می ماند که وی باهمان آب گندیده ای می خواست خودرا "تطهیر"نماید که قبالً درآن ملوث شده بود.
بفرض اگرآقای دادنورانی وشاگردانش واقعا ً ازخط رویزیونیستی وتسلیم طلبانه «سازمان رهائی» گسست
می کردند؛ هرگزچنین عمل نمی کردند وبین خود ورویزیونیسم وتسلیم طلبی وهمکاری با امپریالیسم
وارتجاع خط س رخی ترسیم می کردند .وبصورت قاطع وصادقانه با رویزیونیزم واپورتونیسم وتسلیم
طلبی «سازمان رهائی» وزدوبندهای امپریالیستی اش خط کشی انقالبی می نمودند .درحالیکه اینها باهمان
130

خط ایدئولوژیک -سیاسی رویزیونیستی وتسلیم طلبانه مگربا شکل و شمایل دیگری راه گذشته را ادامه
میدهند .
«ساا» درصفحه( ) 7همین بخش ازاراجیفنامه اش می نویسد ":داد نورانی دریکی ازصحبت های
تلویزیونی درتلویزیون طلوع درمورد "دولت افغانستان" چنین بیان داشت ":منظورازدولت چیست؟
اگرمنظوراداره تحت رهبری آقای کرزی باشد ،باید بگویم که این اداره دولت افغانستان نیست ،چراکه
دولت عبارت ازقدرت سیاسی حاکم درکشوراست واین اداره قدرت سیاسی حاکم اصلی درکشورنیست.
چنین قدرتی درافغانستان کنونی دراصل دردستان قوت های خارجی حاضردرافغانستان قراردارد .آیا
«مائویست ها» که خودرا سوپرانقالبی می خوانند جرأت وشهامت وجسارت دارند که حد اقل به اندازۀ
داد نورانی ،ازتریبون دشمن استفاده نموده وبه آگاهی توده ها بپردازند؟ هرگز! آنان بزدل های فراری
هستند که بجای روشنگری توده ها ،با نهایت تحقیرونهایت سبک مغزی ،دشمنان شانرا ازجنبش انقالبی
تعیین کرده اند وبی وقفه آنان را آماج حمالت کین توزانه قرارمی دهند".
آقایان! شما اگرازاین کلمات وجمالت باصطالح ثقیل تروشدیدتری هم درباره ای ماهیت دولت کرزی می
گفتید ویا بگوئید؛قدرتهای امپریالیستی ودولت مزدورنظربه ماهیت خط رویزیونیستی ،عملکردهای
چهاردهه گذشته ای تان منجمله سفرهای دیپلوماتیک ودوستانه ای عضوبلند پایه ای رهبری شما(فریده
احدی -میناکماری)به کشورهای امپریالیستی ودیدارباسران این کشورمنجمله ریگان رئیس
جمهورامریکا،تاچرصدراعظم انگلستان وصدراعظم فرانسه ودیگران وجلب اعتمادودریافت "کمکهای"
مالی وسیاسی آنها وهمچنین دریافت "کمکهای" همه جانبه ازدولت سوسیال  -امپریالیسم چین
وازدیگردولتها ونهاد های امپریالیستی وارتجاعی؛ همچنین حضورشما درکنفرانس "بن" وامضای معاهده
ننگین آن که پذیرش اشغال نظامی وبرسمیت شناختن وضعیت استعماری کشوروهمکاری با دولت
استعماری ودست نشانده ومسایل دیگراست .وبااین سخنان که درباره ای دولت کرزی ابرازداشته
اید؛قدرتهای امپریالیستی اشغالگرهرگزشمارادرزمره«غیرخودیها»ویااحیانا ً دشمنان شان بحساب نمی
آورند.امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای اروپائی می دانند که شما ازدشمنان قسم خورده ای "م-ل-م"
هستید ودرعمل ثابت ساخته اید که دراین راه ازهیچ خیانت وجنایت ورذالت وبی شرافتی روی گردان
نیستید .وفقط ازدیدگاه رویزیونیستی با سرمایه داری جهانی وامپریالیسم «مخالفت» می ورزید .حتی چند
سال قبل رنگین داد فرسپنتا دریک مصاحبه ای تلویزیونی گفت که  ":دولت مردان افغانستان باید موضوع
اشغال افغانستان راازمردم پنهان نکنند" واواین اشغال نظامی ووضعیت استعماری را"ایجاب شرایط
قرن بیست ویکم وجنگ علیه تروریزم وتهدیدات دولتهای همسایه علیه افغانستان توصیف کرد" آیا داد
فرسپنتا دشمن دولت دست نشانده ودشمن امپریالیستهای اشغالگراست؟ که هرگزنه! درهمین یکی دوسال
اخیرماللی جویا گاهی جسته وگریخته عل یه امضای« پیمان استراتژیک افغانستان باامریکا» ،کرزی
وپارلمان دولت دست نشانده «انتقاداتی» مطرح کرده است .اومیگوید که درپارلمان تعداد زیادی جنگ
ساالران حضوردارند وازدولتهای اشغالگرتنها علیه دولت امریکا شعارهای رامطرح میکند.
امپریالیستهای امریکائی واروپائی ازاین لحاظ رسما ً وعلنا ً نمی گویند که افغانستان را اشغال نظامی کرده
واین کشورمستعمره ای ماست .اگرچه ازمتن "پیمان استراتژیک افغانستان باامریکا"این مفهوم بوضوح
قابل درک است.امپریالیستهای اشغالگراصالًازمردم افغانستان میترسند،ازروحیه ضداستعماری آنها
وحشت دارند وا زتاریخ پربارمبارزات آزادیخواهانه آنها علیه متجاوزین ومهاجمین وسلطه گران خارجی
واستعمارگران بریتانیا وسوسیال -امپریالیستهای روسی اطالع کافی دارند .به همین منظورطی سیزده
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سال اخیرصدها میلیون دالرمصرف کرده اند وده ها مال بنویس خودفروخته وانقیاد طلب رااستخدام کرده
اندتادرتوجیه اشغال واستعمارلجن پراکنی کنند وتوده های مردم را دراین زمینه اغفال نمایند .همچنین
قدرتهای امپریالیستی ،رویزیونیستهای مرتد وخود فروخته وشرفباخته از«سازمان انقالبی» ودیگرهمپاله
هایش رااستخدام کرده اند تا با جعلکاری وتحریف حقایق واراجیف گوئی افکارتوده های خلق افغانستان
خاصتا ً روشنفکران کم تجربه رانسبت به اشغال نظامی ومستعمره بودن کشورشان منحرف ساخته وآنها
را اغوا کنند وجنبش انقالبی پرولتری را موردحمالت خصمانه قراردهند .به گفته های چند ماه اخیرکرزی
مزدوربه دولت امریکا توجه کنید که میگوید":محبس بگرامی -کارخانه طالب سازی است-
وامریکائیهاازراه توهین ،شکنجه وآزارزندانیهای بیگناه ،آنهاراعلیه خاک ودولت شان متنفرمی
سازند،امریکادرباره صلح با طالبان صداقت ندارد ،امریکا جزخشونت چیزی بکشورما نیاورده است.
کرزی درمصاحبه ای باروزنامه واشگنتن پست گفت :امریکا برای تأمین منافع خود ومتحدان غربی اش
به افغانستان آمده است والقاعده یک افسانه است تا یک واقعیت .کرزی درمحفل"تجلیل" از()8
مارچ(روزبین المللی زن) درکابل درمورد خشونت مردان علیه زنان گفت :اگرمردها زوردارند بروند
علیه امریکائیها به جنگند" .آیا این گفته های کرزی مزدوررا علیه امریکا می شود دشمنانه تلقی کرد؟ به
هیچوجه! زیرا نظربه خط فکری وماهیت طبقاتی وی وهم با درنظرداشت سابقه نوکری وی به
امپریالیستها خاصتا ً امپریالیسم امریکا؛ دولت امریکا هیچگاهی اورا درصف دشمنانش قرارنمی دهد .با
درنظرداشت ماهیت فکری وسیاسی وموقعیت مزدوری کرزی وسابقه اش دربیان چنین گفته های
عوامفریبانه ،احتمال زیاد وجودارد که این گفته های کرزی مزدوربازهم با مصلحت طرفین وازروی
خدعه ونیرنگ باشد درجهت فریب مردم افغانستان که به منظورهای خاصی صورت میگیرد .ویا شاید
هم کرزی واقعا ً بنابرمنافع شخصی وگروهی اش ازبادارآزرده شده باشد که به چنین گفته های متوسل
شده است .لیکن اگرتضاد بین کرزی ودولت امریکابیشترازاین هم تشدید شود؛ بازهم تضاد بین آنها
ماهیتا ً ازجمله تضاد بین دسته بندیهای ارتجاعی است (ودراین مورد تضادبین نوکروباداراست) .چنانکه
ابرازمخالفت رویزیونیستهای «سازمان انقالبی» ودیگرهمپاله هایش با امپریالیستها وطبقات ارتجاعی
فئودال وکمپرادوربه لحاظ ماهیت وخصلت ازجمله تضادبین دسته بندیهای درون ارتجاع است.
رویزیونیستهای «سازمان انقالبی» دربخش( )12صفحه( ) 7چنین می نویسند ":آیا «مائویست ها» که
خودرا سوپرانقالبی می خو انند جرأت وشهامت دارند که حد اقل به اندازۀ داد نورانی ،ازتریبون دشمن
استفاده نموده وبه آگاهی توده ها بپردازند؟هرگز! اینان بزدل های فراری هستند که به جای روشنگری
توده ها ،با نهایت تحقیرونهایت سبک مغزی ،دشمنان شان را ازجنبش انقالبی تعیین کرده اند وبی وقفه
آنان را آماج حمالت کین توزانه قرارمی دهند".
درمطلب فوق ازیکطرف خصوصیات اخالقی لومپنانه این رویزیونیستهای منحط بوضوح عیان است
وازجانب دیگراین سوأل نهایت احمقانه وبی محتوی است .درحالیکه این عمل دادنورانی به هیچ صورتی
جرأت وشهامت یک مبارزآزادیخواه ومیهندوست هم نیست؛ بلکه این گند ارتجاعی است که «سازمان
انقالبی» ودیگررویزیونیستها درآن غوطه ورهستندوازطرف دیگرموقع مناسبی است که رویزیونیستهای
"سازمان رهائی" و"ساا""،ساما" ودیگرهمپاله های شان درشرایط استعماری( )13سال اخیرازجانب
امپریالیستها ودولت مزدورآنها بدست آورده اند .وامپریالیستهای امریکائی واروپائی ودولت مزدورفئودال
کمپرادوری ونیروها وگروه های مختلف ارتجاعی ضدانقالبی وشدیداًدشمن کمونیسم ومخالف هرنوع
اندیشه ای مترقی ،هیچگاهی برای کمونیستهای انقالبی اجازه نمی دهند که درسطح کشورمبارزه علنی
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نمایند ،چه رسد باینکه به آ نها اجازه بدهند که ازتریبون آنها علیه شان مبارزه کرده وبه روشنگری توده
های خلق بپردازند.
رویزیونیستهای مرتد وضدانقالبی«ساا» دراین پاراگراف با نهایت پرروئی وبی شرمی خودرا« جنبش
انقالبی» می خوانند .درحالیکه درهمین ورق پاره های اخیرشان که در( )17بخش علیه جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) کشوربه نشررسانده اند وقیح ترین حمله ها را علیه این جنبش انجام داده وشنیع ترین
توهینها وفحاشیها راعلیه منسوبین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) کشوربکاربرده وعلیه ما جاسوسی
میکنند .سه گروه رویزیونیستی واپورتونیستی مزدور"یک اتحاد مقدس" تشکیل داده وازرفقای شان که
بیش ازهمه لومپن واوباش وشرفباخته هستند ،موظف ساخته اند تاعلیه منسوبین جنبش انقالبی پرولتری
کشورفحاشی کرده ونام وهویت ماراازطریق وبسایت فحاشی وجاسوسی« افغانستان -آزاد» برای دستگاه
های جاسوسی امپریالیستها ودولتها وگروه های ارتجاعی معرفی می کنند .ولی رویزیونیستهای«ساا» ئی
دراینجا خاینانه مارامتهم می سازند که گویا ما آنهارا مورد حمالت کین توزانه قرارداده ایم.البته اینکه
انواع رویزیونیستهای واپورتونیستهامنجمله «سازمان رهائی»«،ساا»«،ساما -ادامه دهندگان» وافرادی
از«ساوو» ازدشمنان قسم خورده ای (مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم) هستند هیچ شبه ای وجودندارد واسناد
خودآنهابراین خیانت ورذالت این جرثومه های ضدانقالبی گواهی میدهند .رویزیونیستهای تسلیم طلب
ضدانقالبی «سازمان انقالبی» که درمغاک سفاهت وبی شرفی سقوط کرده اند؛ با همدستی امپریالیستها
ودیگرمرتجعین علیه جنبش انقالبی پرولتری وفعالین آن اعالم "جهاد" کرده اند.لذاپیشبردمبارزه
ایدئولوژیک-سیاسی علیه انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم خاصتا ً رویزیونیستهای خاین
وجاسوس«سازمان انقالبی» وافشای چهره های ننگین آنهاهمزمان با مبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع
ازجمله وظایف مهم مبارزاتی ماراتشکیل میدهد .این خودفروخته های شرفباخته که دربرابرنقد وانتقادات
ما پاسخی ندارند؛ به فحاشی وجاسوسی متوسل شده اند .وجاسوسی وفحاشی علیه ما آخرین حربه ای این
باندهای ضدانقالبی است .طی چهارونیم دهه اززمان ظهور"اپورتونیسم" به اشکال اکونومیستی
وسنتریستی آن درپیکره اولین سازمان انقالبی پرولتری" ،سازمان جوانان مترقی" وبعد سربلند کردن
انواع رویزیونیسم تا امروز ،رویزیونیسم "مدرن" خروشچفی ورویزیونیسم چینی ودگمارویزیونیسم
خوجه ای با شیوه های مختلف،سهمگین ترین ضربات را برجنبش کمونیستی(م-ل-م) افغانستان وارد
کرده اند .باند مزدور«حزب دموکراتیک خلق» درحساسترین شرایط کشور(که بعد ازسالها استبداد
وخفقان نظام فئودال کمپرادوری سلطنت به منظورتخفیف فشاربرتوده های خلق خاصتا ً روشنفکران
روزنه ای کوچکی ازآزادیهای سیاسی رادرجامعه بازکرده بود وروشنفکران مردمی عطش فراوان به
فراگیری اندیشه های انقالبی ومترقی داشتند)؛ رویزیونیستهای مزدورمسکواندیشه های ضدانقالبی
رویزیونیسم "مدرن" رادربین روشنفکران جامعه ترویج وتبلیغ کرده واذهان تعدادی ازآنهارامتوهم
دررژیم حاکم بازی می کردند وازمصئونیت وحتی ازحمایت
ومسموم ساختند .اینها نقش ستون پنجم را
ِ
جناحی ازطبقه حاکم برهبری داوو د برخورداربودند ودربسیاری ازمؤسسات تعلیمی وکارگری نفوذ
وهسته گذاری کرده بودند .وازاین طریق افکارتعداد زیادی ازمعلمین ومتعلمین وتعدادی ازکارگران رابا
ایده ها وافکارمنحط رویزیونیستی آلوده ساختند وزمانی بقدرت دولتی رسیدند؛ بنا برماهیت خط
ایدئولوژیک -سیاسی ضدانقالبی وضدمردمی شان آنچه ازکشتاروجنایت وتجاوزوستم ومظالم وحشیانه
واعمال غیرانسانی بود علیه خلق افغانستان دریغ نکردند .این دشمنان اندیشه های انقالبی پرولتری
وباداران سوسیال امپریالیست شان صدها تن ازروشنفکران انقالبی منسوب به جنبش دموکراتیک نوین
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را به جوخه های اعدام سپردند .رویزیونیسم"سه جهانی"(چینی) دروجود« گروه انقالبی »....و«سازمان
رهائی» تحت رهبری داکترفیض به شکل وشیوه ای دیگری جنبش انقالبی پرولتری را مورد ضربات
سهمگین قرارداد .رویزیونیستهای"سه جهانی" صدها روشنفکر"شعله ای" رابنام "م-ل -ا" کذائی شان
طی چهاردهه اغواکرده ودرلجنزاررویزیونیسم وتسلیم طلبی غرق کردند.اکنون «سازمان انقالبی» که
خودراوارث باالستحقاق داکترفیض و«سازمان رهائی» می داند با دوگروه رویزیونیستی واپورتونیستی
دیگربنام«ساما -ادامه دهندگان»وعناصری ازگروه سنتریستی «ساوو»باهمدستی ارتجاع وامپریالیستهای
امریکائی واروپائی جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) کشوررا مورد حمالت خصمانه قرارداده اند« .گروه
انقالبی وسازمان رهائی -سازمان انقالبی» دراوایل دهه پنجاه خورشیدی ازپراکندگی جنبش دموکراتیک
نوین افغانستان که خود یکی ازعاملین اصلی آن بوداستفاده کرده وافراد زیادی ازفعالین این جنبش راجلب
وجذب نمود .مشکل دیگردرجنبش دموکراتیک نوین بعد ازفروپاشی سازمان جوانان مترقی وجریان
دموکراتیک نوی ن این بود که غیرازاعضا وکدرهای سازمان جوانان مترقی وتعدادی ازهواداران جریان
دموکراتیک نوین دیگرکتله ای بزرگی ازاین جنبش توده ای عظیم با وجود احساس عالی انقالبی ومردم
دوستی دارای سطح آگاهی سیاسی انقالبی نازلی بودند.وبهمین سبب رویزیونیستهای«سازمان رهائی»
وبعد«ساما» توانستند زیرنام"م-ل -ا"و«انقالب دموکراتیک نوین» تعداد زیادی ازآنهاراازطریق
«منترخوانیها» وشیادیهای اپورتونیستی جذب کنند .اما آنعده ازاعضا وهواداران جنبش دموکراتیک نوین
که تا حدی به مسایل ایدئولوژیک -سیاسی وتئوریک آگاهی داشتند نه اینکه جذب این تشکالت
رویزیونیستی واپورتونیستی نشدند که درجهت تقویت وتحکیم خط انقالبی پرولتری(م-ل -ا درآن زمان)
واستحکام جنبش کمونیستی کشورمبارزه ایدئولوژیک -سیاسی راعلیه انواع رویزیونیسم واشکال
اپورتونیسم به پیش بردند .آنعده ازروشنفکران مربوط به جریان دموکراتیک نوین که جذب «سازمان
رهائی» شدند درچنبره مخوف "انضباط تشکیالتی" (بخوان استبداد واختناق وحشیانه رویزیونیسم"سه
جهانی")آن گرفتارشدند وزیرنام اطاعت بی چون وچراازرهبری سازمان (که ازخصوصیات فکری
وتشکیالتی همه سازمانهای رویزیونیستی است)امکان مطالعه آثارونشرات بخشهای اصولی وانقالبی
مربوط به جنبش انقالبی انقالبی پرولتری(م-ل-ایا م-ل-م) افغانستان وجنبش بین المللی کمونیستی تقریبآ ً
برای آنهاناممکن بود .فقط موضوعاتی ومطالبی را می توانستند مطالعه کنند که رهبری «سازمان رهائی»
آنرا الزم میدید .واین روشنفکران از"جهان بیخبر"هزینه ناآگاهی های سیاسی شانرادرمنجالب«سازمان
رهائی»پرداختند.ودرپرتگاه رویزیونیسم"سه جهانی" وتسلیم طلبی طبقاتی وملی غرق شده وحتی تعدادی
درورطه خیانت به خلق ومیهن کشانده شدند .آن تعداد ازاین شعله ایهای که دارای سطح آگاهی ودانش
تئوریک انقالبی نازلی بودند وجذب "ساما" شدند ،سرنوشت غم انگیزوفرجام خیلی خطرناکتری
ازاعضای «سازمان رهائی» داشتند .وآن این بود که :بعد ازاعدام مجید توسط دولت جنایتکارخلقی
پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی رهبری «ساما» درپرتگاه تسلیمی به دولت مزودرخلقی
پرچمیهاوسوسیال امپریالیستهای روسی غلطید وبا دولت دست نشانده پروتوکول امضاکردوبا ارتش دولت
مزدوروارتش متجاوزروسی و(خاد) رژیم مزدورهمکارشده وجنگ راعلیه تنظیمهای ارتجاعی
اسالمی(که اکثریت نیروهای جنگی آنهاراتوده های خلق ناآگاه تشکیل میدادند) به پیش برد .وتعدادی
ازآنها مانند (سید حسین موسوی ومیرویس محمودی) با شع بات خاد همکارشدند وعلیه توده های خلق
آزادیخواه جاسوسی می کردند  .وکبیرتوخی درزندان پلچرخی تسلیم دولت مزدورشده وعلیه رفیق
سازمانی اش شهادت داد وبا خاد درون زندان پلچرخی همکاری می کرد .چنانکه این عناصرخاین اکنون
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درکشورهای کانادا وامریکا علیه فعالین جنبش انقال بی پرولتری کشورجاسوسی می کنند.لذا نسلهای
جدیدازروشنفکران مترقی ومبارزکشورباید توجه نمایند که رویزیونیستهای مرتد بنام «سازمان
انقالبی»«،ساما -ادامه دهندگان» وافرادی ازسنتریستهای«ساوو» تنها منحرفین ایدئولوژیک-سیاسی
نیستند که علیه جنبش انقالبی پرولتری کشورلجن پراکنی می کنند؛ بلکه این ضدانقالبی ها ازدشمنان قسم
خورده این جنبش انقالبی مردمی وتوده های خلق افغانستان هستند که با کمک وحمایت سوسیال -
امپریالیسم چین وامپریالیستهای امریکائی واروپائی ومرتجعین خونخوارداخلی علیه جنبش انقالبی
پرولتری کشورقرارگرفته اند .وجاسو سی وفحاشی اینها علیه فعالین جنبش انقالبی پرولتری ناشی
ازخصومت شدید این مزدوران امپریالیسم وارتجاع علیه جنبش کمونیستی است .واین کثیف ترین وننگین
ترین خدمتی است که این رویزیونیستهای خاین به امپریالیسم وارتجاع انجام میدهند.چنانکه همپاله های
رویزیونیست آنهادرایران طی سی وپنج سال اخیر«حزب توده»و«چریکهای فدائی خلق(اکثریت)» چنین
خیانتها وجنایاتی را علیه فعالین جنبش انقالبی پرولتری وسایرجریانات مترقی ایران انجام دادند ونام
وآدرس ده ها وصدها تن آنهارابرای استخبارات رژیم سفاک جمهوری اسالمی ایران معرفی کردند.
اکونومیستهابرهبری داکترفیض وسنتریستهابرهبری"سمندر" سازمان جوان مترقی را متالشی کردند و
جریان دموکراتیک نوین را دچارفروپاشی نمودند«.گروه انقالبی» برهبری داکترفیض حمالت خصمانه
را علیه این خط واین جنبش ورفیق اکرم یاری بنیانگذارآن آغازکرد .بعد با تشکیل«سازمان رهائی»
وسقوط کامل درمنجالب رویزیونیسم"سه جهانی" کتله های زیادی ازاعضای شعله جاوید را دراین ورطه
انداخت ؛«سازمان رهائی» دراتحاد با دیگرگروه های ارتجاعی اسالمی"جبهه مبارزین مجاهد" راتشکیل
داد وازاین طریق ضرباتی برجنگ ومقاومت مردم ماعلیه سوسیال امپریالیسم روسی ورژیم
جنایتکارخلقی پرچمیها وارد کرد؛ کودتای باالحصاررا سازمان داد؛ بیش ازچهاردهه است که درخدمت
سوسیال امپریالیسم چین قراردارند؛ «سازمان رهائی» به مزدوری (آی اس آی) دولت پاکستان
درآمد؛درشرایط جنگ مقاومت مردم ماعلیه سوسیال امپریالیسم "شوروی" ورژیم مزدورآن با
امپریالیستهای امریکائی واروپائی به مغازله پرداخت وازآنها کمکهای مالی وحمایتهای سیاسی دریافت
کرد؛ درکنفرانس استعماری"بن" شرکت کرد ودردولت دست نشانده سهم گرفت .وخیانت ننگین دیگر
«سازمان انقالبی» « ،ساما -ادامه دهندگان» وموسوی ،کبیرتوخی ومیرویس محمودی ،تخریب جنبش
انقالبی(م-ل -م) کشوروجا سوسی وفحاشی علیه فعالین این جنبش میباشد که ادامه میدهند.
 10اپریل 2014

(بخش ) 16
«سازمان انقالبی افغانستان -سا" دربخش( )12درصفحه( )6ازاراجیف نامه هایش مینویسد":زنده یاد داد
نورانی ...درکنارخلق ایستاد وبه جنگ سوسیال امپریالیسم روس رفت .اوانسان با شهامت بود ،به زندگی
آرام خانوادگی پشت پازد؛ سالهای سال بدون خانواده درکنارهمرزمانش ایستاده بود ،ومانند شما فراری
ها به اینکه به کدام پوهنتون اروپائی چه می خوانید فخرنمی فروخت وآن را به رخ دیگران نمی کشید.
به گفتۀ ماکسیم گورکی ،جامعه بزرگترین پوهنتون داد نورانی بود که ازآن آموخت ودوباره به کاربست".
اینکه"مرحوم" داد نورانی ویارانش("گروه انقالبی "....و"سازمان رهائی" درشرایط جنگ علیه
سوسیال -امپریالیسم"شوروی"ورژیم مزدورخلقی پرچمیها درجبهات جنگ توده های خلق حضورداشتند
وطی سیزده سال اخیرهم درداخل کشورتشریف دارند ،تاحدی واقعیت دارد؛ بلکه مهم اینست که آنها برای
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چه منظوری "درکنارخلق" ایستاده بودند وچه اهدافی رابه پیش میبردند ومیبرند .عبارت " دربین خلق
زیستن" که چند سالی است ورد زبان اپورتونیستها ها ورویزیونیستها وتسلیم طلبان شده است ،معنا
ومفهوم مشخص دارد .ورنه درجوامع طبقاتی ،طبقات ضد خلق هم ظاهرا ً دربین توده های مردم(برده ها
ومزدوران شان) زندگی می کنند.هزاران تن ازجنایتکاران وقاتلین مردم افغانستان (باندهای جنایتکارخلقی
پرچمی ،ملیشه ای ،جهادی ,طالبی وغیره) درجوارتوده های مردم زندگی میکنند .همه این خاینین نیزچنین
ادعای دارندکه در"کنارخلق" قراردارند.وایستاده بودن"ساا"ودادنورانی "درکنارخلق" بشکل دیگری
همان "درکنارخلق بودن" طبقات ارتجاعی است .درحالیکه به لحاظ ایدئولوژیک -سیاسی وموقعیت
طبقاتی وخواستهاواهداف "سااودادنورانی" وطبقات خلق دره ای عمیقی وجود دارد .داد نورانی (دراینجا
ازموقعیت وخصلت طبقاتی وزندگی آرام خانوادگی اش صرف نظرمیکنیم) براساس ماهیت خط
ایدئولوژیک-سیاسی اش یکی ازکدرهای سازمان رهائی ویک رویزیونیست"سه جهانی" بود وبراساس
ایده وتفکرواستراتژی واهداف گروهی اش به جبهه جنگ رفته بود .چنانکه فئوداالن ونمایندگان شان هم
ظاهرا ً درجبهات جنگ در"کنار" توده های خلق بودند .داد نورانی به لحاظ خط ایدئولوژیک -سیاسی
وازنظرخصلت طبقاتی(سازمانی اش) حافظ منافع طبقه بورژوازی بوروکرات کمپرادوربوده وباسوسیال
 امپریالیسم چین ونیمه فئودالیزم وامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی دروابستگی وزد وبندقرارداشته ودارد .ازآنجاییکه "ساا" وداد نورانی خودرا ازرهروان پروپا قرص داکترفیض احمد میدانند؛
لهذا بااین طرزتفکروما هیت سیاسی وطبقاتی داد نورانی هرگزنمی توانست منحیث یک دوست واقعی
توده های خلق درکنارآنها قرارداشته باشد.اماموضوع زندگی تعدادی ازمنسوبین جنبش انقالب پرولتری
درکشورهای خارج به هیچ صورت با حضورداد نورانی و"ساا" وسایرهمپاله های شان درداخل
کشورقابل مقایسه نبوده ونی ست .نه تنها"ساا" که سایرگروه های مختلف رویزیونیستی واپورتونیستی
موضوع زندگی منسوبین جنبش انقالبی کشوردرکشورهای اروپائی را مطرح کرده وآنراوسیله ای
حمالت شان قرارداده اند .درحالیکه منسوبین جنبش انقالبی کشورازشرجنایات ووحشی گریهاِی باندهای
رویزیونیست وآدمکش و جنایتکارخلقی پرچمیهاوباداران سوسیال امپریالیست آنها وگروه های ارتجاعی
اسالمی جانی مجبوربه ترک کشورشده اند وحتی درکشورهای ایران وپاکستان هم ازشرآنهادرامان
نبودند .اینها یاوه گوئیها بیمارگونه والطایالت بیش نیستند".ساا" چون پاسخ منطقی دربرابر"نقد" ما ازخط
رویز یونیستی وتسلیم طلبی وخیانتهایش راندارد؛ لهذامحل زندگی مارامدرک ودست آویزی قرارداده
ودرهرصفحه ازاراجیفنامه هایش آن را تکرارمیکند.
داد نورانی و"گروه انقالبی ...وسازمان رهائی "....درشرایط جنگ علیه رژیم مزدورخلقی پرچمیها
وسوسیال  -امپریالیسم "شوروی" درجهت پیشبرد اهداف گروهی وطبقاتی اش نه " درکنارمردم" که
درکنارتنظیمهای ارتجاعی اسالمی قرارگرفت وبا آنها متحد شد و"جبهه مبارزین مجاهد" را تشکیل
داد".سازمان رهائی" به منظورحصول استقالل میهن وآزادی خلق درجنگ شرکت نکرد بلکه درجهت
تحقق اهداف سیاسی گروهی وطبقاتی خودش ودو لت سوسیال امپریالیسم چین ،مانند تنظیمهای ارتجاعی
اسالمی ازنیروی مبارزاتی توده های خلق سوء استفاده کرده ودرنهایت همه قربانیها وفداکاریهای
آنهارامصادره کردند .شرکت " سازمان رهائی"درجنگ درجهت پیروزی انقالب اسالمی وتاسیس
جمهوری باالهام ازتئوری ارتجاعی وضدانقالبی"سه جهان" صورت می گرفت .ورهبران "سازمان
رهائی اسالمی بودکه " جهت اغوای صفوفش استدالل میکردند که" :بنابرساختاراجتماعی افغانستان که
کشوراسالمی است ،جمهوری اسالمی مرحله ای ازانقالب دموکراتیک نوین است" .وباین صورت داد
نورانی ودیگرهمرزمانش" ،سازمان ره ائی" برضد منافع خلق ومیهن عمل کردند .داد نورانی ویارانش
به این هم بسنده نکردند؛درماه دسمبرسال ( )2001میالدی درکنفرانس استعماری"بن"
درکنارسایرنیروهای وطن فروش وجنایتکاروخاین دشمنان سوگند خورده ای خلق افغانستان شرکت کردند
ودرپای اسناد خیانت ومیهن فروشی"معاهده بن" امضاء نمود ،دردولت دست نشانده سهیم شد ودرجهت
توجیه تسلط استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتووحاکمیت ننگین نظام استعماری تازنده بود قلم
فرسائی کرد .امابرخالف اراجیف رویزیونیستها واپورتونیستهای"سازمان رهائی""،ساما" و"ساما -ادامه
دهندگان" :نیروهای انقال بی پرولتری با برنامه واهداف مشخص انقالبی شان درجنگ علیه سوسیال-
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امپریالیسم "شوروی" ورژیم مزدورآن شرکت کردند .وبعد ازآن تا کنون درهرنقطه ای که درکشورویا
خارج زندگی می کنند تا حد توان درجهت تحقق اهداف عالی انقالبی وخواستهای طبقاتی وملی توده های
خلق افغانستا ن علیه امپریالیسم وارتجاع فئودال کمپرادوری مبارزه میکنند .درسطح افغانستان اکنون
همین تشکالت هستند که درحقیقت درکنارتوده های خلق قراردارند ودرجهت تحقق آرمانهای آنها می
رزمند.
آقایان! بودن شما درکشورنه برای آگاهی دادن به توده های خلق وبسیج ورهبری مبارزات آنها علیه
استعماروامپریالیسم ونظام مستعمراتی است؛ بلکه شما ودیگررویزیونیستها واپورتونیستهاشیادانه باچند
شعاربظاهر"انقالبی"و"مترقی" ایده ها وافکارانقیاد وتسلیم طلبی به استعماروامپریالیسم راترویج وتبلیغ
میکنید .این وظیفه ای "مقدس"شما و"ساما-ادامه دهندگان"ودیگراپورتونیستهای ضدانقالبی بوده
وهست .شمابا هزارترفند ونیرنگ درلفظ خودرا" دوست " توده های خلق مظلوم جا میزنید وخاینانه
ازشهرت وپرستیزانقالبی جنبش دموکراتیک نوین درجامعه سوء استفاده می کنید؛ ولی درعمل براساس
خط ایدئولوژیک-سیاسی واهداف ضدانقالبی تان توده های مردم رابه ورطه ای گمراهی کشانده
وسالهاست که دربرابرجنایات امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورسکوت کرده اید؛چون شما بخشی
ازاین روند حاکم درکشورراتشکیل میدهید .لنین میگوید  ":گفتارباکردارمقابله شود وبعبارت پردازی
ایده آلیستی یا شیادانه قناعت نگردد ،بلکه واقعیت طبقاتی مورد تفحص قرارگیرد".
"ساا" شیادانه به گفته ای ماکسیم گورگی متوسل شده ومیگوید ":جامعه بزرگترین پوهنتون دادنورانی
بود که ازآن آموخت ودوباره به کاربست " .رویزیونیستها همیشه درلفظ چنین نقل وقولها ویا نقل وقولهای
ازرهبران بزرگ پرولتاریارا جهت فریب توده های خلق تکرارمیکنند ولی درعمل به تحریف حقانیت(م-
ل-م) پرداخته وبرضد جنبش انقالبی پرولتری توطئه میکنند .شناخت ازجامعه وآموختن ازتوده های مردم
وآگاهی ازوضعیت زندگی آنها برای نیروهای واقعا ً انقالبی مدافع منافع خلق ومیهن یک موضوع مشخص
است .پایه ای تئوریک وایدئولو ژیک مقوله "شناخت" ماتریالیسم فلسفی است .دیالکتیک ماتریالیستی خود
عبارت ازتئوری مارکسیستی "شناخت" است .به این مفهوم که یک نیروی واقعا ً انقالبی مردمی
درپرتوآگاهی انقالبی پرولتری(م-ل -م) جامعه رادرهمه عرصه ها مورد تحلیل وتجزیه علمی ودیالکتیکی
قرارمی دهد .با تح لیل طبقاتی جامعه صف خلق ودشمنان خلق را مشخص میکند ودربین دوستان خلق
ودشمنان خلق خط سرخ انقالبی میکشد .اما برعکس رویزیونیستهای خاین "ساا"ئی ودیگرهمپاله های
شان درکنارامپریالیستها قرارگرفته واشغال نظامی وتسلط استعماری آنها را مهرتائید زده ودردولت دست
نشانده استعماروامپریالیسم شرکت کردند که همه روزه توده های خلق راکشتارکرده وهستی آنهارا به
نابودی میکشاند .لیکن نیرویهای واقعا ً انقالبی مردمی بی وقفه جنایات امپریالیستها ودولت
مزدورآنهاراهمه جانبه افشا کرده وبا تبلیغ وترویج ایده های انقالبی پرولتری سطح آگاهی توده های خلق
راارتقاء داده ومبارزه انقالبی را درجهت نجات آنها ازسلطه استعماروامپریالیسم وحاکمیت طبقات
ارتجاعی فئودال وکمپرادوروتاسیس دولت دموکراتیک خلق وجامعه سوسیالیستی را به پیش میبرند.
ورویزیونیستهای ضدانقالبی به تبلیغ وترویج ایده های رویزیونیستی وضدانقالبی وتسلیم طلبی دربین
جامعه وتوده های خلق میپردازند .شیوه ای آموختن داد نورانی و"ساا" وسایررویزیونیستها
واپورتونیستهاازواقعیتهای عینی"جامعه" وزندگی توده های خلق برمبنای اندیشه های رویزیونستی
وضدانقالبی آنها صورت میگیرد .این رویزیونیستهای بیشرم درجهت مخدوش کردن تضادهای طبقاتی
وفریب توده های خلق عمل میکنند .اگرفعالیتهای سیاسی "سازمان" رهائی"و"ساا" ودادنورانی و"ساما"
و"ساما -ادامه دهندگان"ودیگرهمپاله های شانرا طی سیزده سال اخیرمورد تحلیل وارزیابی قراردهیم؛
اینها طبق تعهدی که درکنفرانس"بن"به امپریالیستهای اشغالگرسپرده اند ،جزدرجهت توجیه شرایط اشغال
واستعمارونظام استعماری هیچ عمل دیگری برای توده های خلق افغانستان انجام نداده اند .لهذا اگراین
رویزیونیستها هزاربارفریاد"واخلقا" سربدهند و"سنگ توده خواهی ومیهن دوستی" برسینه بکوبند؛
درعمل چیزی جزخیانت به خلق ومیهن انجام نم یدهند.وفعالیت های "سازمان رهائی" و"ساا" وساما-
ادامه دهندگان" وعناصراپورتونیست وخود فروخته ای از"ساوو" ودیگرهمپاله های شان جزبه گمراهی
کشاندن واغوای توده های خلق وخیانت به آرمان آنها وتخریب جنبش کمونیستی کشورنبوده ونیست .داد
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نورانی ویارانش منحیث بخشی ازنظا م استعماری ازتریبون دشمنان خلق ومیهن ،تلویزیونها ورادیوهای
امپریالیستی وجریده "روزگاران" ودیگررفقایش ازچوکی "لویه جرگه" ،ولسی جرگه ومشرانوجرگه به
پخش ایده های انقیاد پسندانه وتسلیم طلبانه وتحکیم پایه های نظام مستعمراتی می پرداختند.
"سازمان انقالبی" درهمین صفحه مدعی است که  ":نورانی انقالبی بود ،شاعرانقالبی ،نویسنده مبارز
بود .تا آخرین روززندگی ،نه مردمش را ترک کرد ونه هم مانند شما خرگوش واربه طرف اوقیانوس ها
قرتک زد".
حال این ادعای"ساا" را مورد ارزیابی قرارمیدهیم که داد نورانی چگونه انقالبی ،شاعرانقالبی بود! :داد
نورانی(پاغر) رهبر«سازمان انقالبی » بود .این سازمان ازچند سال باین طرف مدعی است که
از«سازمان رهائی» باصطالح انشعاب کرده است وبخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)
افغانستان هم مواضع ونظریات آن را مورد نقد وبررسی قرارداده اند .وآنچه که درعمل ثابت شد اینست
که «ساا» ازخط رویزیونیستی وتسلیم طلبانه «سازمان رهائی وداکترفیض" گسست واقعی نکرده بلکه
درحقیقت روی اختالفات برسرمسایل "ذات البینی" انشعاب تشکیالتی کرده است .چرا می گوئیم که "ساا"
ازخط رویزیونیستی وتسلیم طلبانه «سازمان رهائی» گسست انقالبی نکرده است:
"ساا" به گذشته اش یعنی منجالب اکونومیزم " گروه انقالبی "...و رویزیونیسم"سه جهانی" سازمان
رهائی وزدوبندها ومعامله گریهای مخفی وآشکاربا دولت ضدانقالبی چین وامپریالیستهای امریکائی
واروپائی ودولتهای ارتجاعی درکشورهای مختلف جهان منجمله آی اس آی دولت پاکستان ودیگرنهاد
های ارتجاعی بین المللی؛ برخورد اپورتونیستی کرده است" .ساا" با خیانتهای «سازمان رهائی» به خلق
ومیهن وضرباتی که به جنبش انقالبی پرولتری کشورطی بیش ازچهاردهه وارد کرده است ونیزجنایات
درون سازمانی آن رابه گفتن«اشتباهات بزرگ وکوچک»« ،استبداد تشکیالتی» وصرف«حرکات
پوپولیستی» خالصه کرده وکاسبکارانه ازکنارهمه ای آنها گذشته است.ولی اگرما سابقه اپورتونیستی
ورویزیونیستی وتسلیم طلبیهای گذشته ومواضع ونظرات اپورتونیستی ورویزیونیستی کنونی "ساا" را
به نقد کشیده ایم؛ دربرابرآن به شیوه ای بسیارمنفی وبشکل رذیالنه واکنش نشان داده وبا فحاشیهای کوچه
بازاری مارامورد حمالت خصمانه قرارداده ونام وهویت وآدرس مارا برای استخبارات دولتهای
امپریالیستی وارتجاعی افشا کرده وعلیه ما جاسوسی میکند .چرا«سازمان انقالبی» و«ساما -ادامه
دهندگان» چنین حمالت خاینانه ای رابوسیله ای عناصرلومپن واوباش مانند سیدحسین موسوی ،میرویس
محمودی وکبیرتوخی این عناصرشرفباخته وفاقد عفت وناموس شخصی وسیاسی علیه بخشهای
"ائتالف(م-ل -م) افغانستان" با این سطح وبا این محتوی به پیش میبرند؟ ،موضوع مشخص است .زیرا
ما با رؤیت اسناد غیرقابل انکارخیانتها وجنا یات آنهارا به جنبش انقالبی پرولتری وبه خلق افغانستان
خصوصا ً برای دو نسل جدید ازمبارزین راه مردم طی چهاردهه اخیربرمال نموده ایم .ازآنجاییکه آنها با
استدالل ومنطق توان دفاع ازخودرا ندارند؛ به فحاشی ،اتهام زنی وجا سوسی متوسل میشوند .ازجانب
دیگریگانه نیروی که درافغانستان درداخل وخارج کشورماهیت ایدئولوژیک -سیاسی واعمال خاینانه ای
این رویزیونیستهای ضدانقالبی وجنایات باداران امپریالیست شان ودولت مزدوررا بطورگسترده افشا می
کند؛ عمدتاًهمین بخشهای شامل در"ائتالف م-ل-م افغانستان" هستند؛ لهذا این خاینین وحامیان امپریالیست
شان این توطئه امپریالیستی وارتجاعی را ترتیب داده وسعی می کنند تا ازطریق فحاشی واتهام زنی
وجاسوسی برما ضربت واردکنند!
"ساا" درهیچ یک ازاسنادش بگونه ای روشن نگفته است که" گروه انقالبی "...یک تشکل اپورتونیستی
بوده وبعدا ً به پرتگاه رویزیونیسم"سه جهانی" غلطی ده است".ساا" تمام مواضع ونظرات ضدانقالبی
وضدمردمی« سازمان رهائی» را به گفتن" اشتباهات" و" افکارغیرانقالبی" خالصه کرده ودرباره ای
موضوع کشتاربشیوه مافیائی اعضای منتقد وناراضی رهبری "سازمان رهائی" را«استبداد تشکیالتی»
خوانده ودربرابراین همه جنایات سکوت اختیارکرده است .درحالیکه بفرض اگر"ساا" واقعا ً ازخط
رویزیونیستی وتسلیم طلبانه«رهائی» گسست انقالبی میکرد؛ نه تنها که اپورتونیسم ورویزیونیسم
"سازمان رهائی" رابا دید انقالبی ودیالکتیکی به نقد میکشید که باید ازروی تمام قتلهای درون سازمانی
«رهائی» با جزئیات پرده برمیداشت تا خلق افغانستان هرچه بیشترچهره های سیاه این ضدانقالبی هایی
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خاین رامی شناختند .چرا"مرحوم" داد نورانی ودیگراعضای"ساا" چنین نکردند؛ زیرااو ً
ال اینها خود
درمنجالب رویزیونیسم واپورتونیسم غوطه وراند وخودراازرهروان صدیق "راه " داکترفیض می خوانند
وازجانب دیگرخود آنها مستقیما ً دراین خیانتها وجنایات دست داشته اند.
"ساا" دراعالمیه مورخ ماه حمل( )1388می نویسد  ":رهبران رهائی به انقالب پرولتاریائی پشت کرده
وبرایدئولوژی وگوررهبران شهید آن پا گذاشته ووجدان سازمان راآزرده است" .ذکرهمین مطلب
بیانگرمنجالب رویزیونیسم"ساا"است.زیرا"ساا" نظرداردکه "سازمان رهائی"برای انقالب پرولتاریائی
فعالیت میکرده است .همچنین "ساا" معتقداست که خط ایدئولوژیک -سیاسی رهبران "فقید" سازمان رهائی
منجمله داکترفیض" پرولتاریا ئی" بوده وبه همین صورت درنوشته هایش بارها صحبت ازادامه "راه"
داکترفیض کرده است.
"ساا" وداد نورانی درماه عقرب( ") 1389داکترفیض احمد را پیشوای بزرگ انقالبی افغانستان خوانده
ومدعی است که زندگی پربارش را وقف زحمتکشان ،رشد وتعالی جنبش انقالبی نموده است".
توجه کنید که "ساا" تا چه اندازه به ادعای گسست ازخط رویزیونیستی وتسلیم طلبانه وضدانقالبی
"سازمان رهائی" صادق است! درحالیکه داکترفیض یک جناح اپورتونیستی درون "سازمان جوانان
مترقی" را نمایندگی میکرد وازاین طریق ضربات شدیدی بریگانه سازمان انقالبی پرولتری وجنبش
دموکراتیک نوین کشوروارد کرده وجریان دموکراتیک نوین ،بزرگترین جنبش توده ای کشوررا متالشی
کرد  .داکترفیض با بیرون دادن سند" با طرداپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم" با شیوه ای
اپورتونیستی بر(سازمان جوانان مترقی) و(جریان دموکراتیک نوین) حمله کرد ،حقانیت خط انقالبی
آنرازی رسوأل برد .داکترفیض با همین دیداپورتونیستی رفیق اکرم یاری بنیانگذارجنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -ا) کشوررا مورد حمله قرارداده واتهامات بی اساس و دروغین را بوی نسبت داده است.
داکترفیض با تشکیل"گروه انقالبی "...و"سازمان رهائی" صدها تن ازهواداران جریان دموکراتیک نوین
راکه سطح آگاهی سیاسی ایدئولوژیک نازلی داشتند جذب کرده ودرمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم"سه
جهانی" غرق کرد .ولی "ساا" وداد نورانی این اعمال داکترفیض را"رشد وتعالی جنبش انقالبی"
کشورمی خوانند .این هم سند دیگری براپورتونیسم"سازمان انقالبی" است .همچنین "ساا" مدعی است
که داکترفیض" زندگی پربارش را وقف زحمتکشان کرده است" .درحالیکه برخالف داکترفیض با
منجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم به جنبش انقالبی(م-ل -ا) کشورخیانت کرده وبخش قابل توجهی
ازروشنفکران هوادار"س .ج .م" وجریان دموکراتیک رابا شعارهای بظاهر" انقالبی" وبا ترفندهای
اپورتونیستی ازراه انقالب منحرف ساخته وازاین طریق سهمگین ترین ضربه را به جنبش انقالبی
کشوروارد کرده است .وقرارگرفتن برسرراه انقالب مردم ومنحرف کردن آن ازمسیراصلی انقالبی آن
خودعملی است برضدمنافع زحمتکشان وخواستها واهداف شان ویک عمل ضدانقالبی محسوب می شود
که داکترفیض وسازمانهای تحت رهبری اش مرتکب آن شده اند.آقایان! شما با این گونه مرثیه خوانیها
وترفندهای ضدانقالبی نمی توانید حقایق مربوط به تاریخ جنبش انقالبی پرولتری کشوروتاریخ مبارزات
مترقی خلقهای افغانستان را تحریف ومسخ کنید .شما با هرسند ضدانقالبی ایکه بیرون میدهید برحجم
تومارخیانتهای تان به جنبش انقالبی پرولتری می افزائید .تا یک فرد کمونیست انقالبی درافغانستان
وجودداشته باشد ،خیانتهای شما رویزیونیستهای مرتد وخاین وهمپاله های دیگرشما منجمله«ساما -ادامه
دهندگان" وعناصری از"ساوو" ودیگرهمسنخان شمارا برای توده های خلق ونسل جدید ازروشنفکران
مبارزمردمی افشاخواهد کرد .وشما نخواهی توانست تاریخ جنبش انقالبی پرولتری کشوررامسخ کرده
وبرخیانتها وجنایات تان درچهاردهه پرده ای سیاه بکشید.
"ساا" میگوید ":بیرق سرخ رفیق فیض احمد ویاران رفتۀ اورا به اهتزارنگهمیدارد وراه آنان را ادامه
میدهد".
این نیزدلیل روشن دیگری بررویزیونیسم "ساا " است .زیرا بیرق داکترفیض ویارانش بیرق اپورتونیسم
ورویزیونیسم بود وبیرق رویزیونیسم واپورتونیسم سیاه است .این بیرق درطول تاریخ جنبش بین المللی
کمونیستی سیاه بوده ورویزیونیسته ادرسطح جهان با سیاهکاری وتخریب جنبش های انقالبی پرولتری
واحزاب کمونیست درکشورهای مختلف جهان خیانت بزرگی به انقالب جهانی مرتکب شده اند .اینها
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درمواقع حساس وسرنوشت سازازمبارزات انقالبی ومترقی پرولتاریا وخلقهای زحمتکش جهان
درکنارارتجاع بومی وامپریالیسم بین ال مللی قرارگرفته وضربات جبران ناپذیری به انقالبات پرولتری
درجهان وارد کرده ودیکتاتوریهای پرولتاریا ونظامهای سوسیالیستی راسرنگون کرده وخیانتهای
سهمگینی به انقالب جهانی مرتکب شده اند.چنانکه داکترفیض ویاران وگروه اوطی بیش ازچهاردهه
اخیردرکنارسایررویزیونیستها وا پورتونیستها ضربات جبران ناپذیری رابرجنبش کمونیستی(م-ل-م)
افغانستان ومبارزات آزادی خواهانه ای توده های خلق وارد کرده اند .وبیرق رویزیونیسم وضدانقالب
هیچگاهی سرخ شده نمیتواند وهمین موضع ونظر"ساا" نیزعمق رویزیونیسم آن راآشکارمیسازد" .ساا"
بازهم تکرارمیکند که ادامه دهنده راه داکترفیض است وچنانکه قبالً تذکارگردید ،راه داکترفیض همان
راه رویزیونیسم"سه جهانی" وتسلیم طلبی به امپریالیسم وارتجاع است .همین اکنون "سازمان رهائی"
وبرادرتنی اش"سازمان انقالبی" به خدمت امپریالیستهای اشغالگرقرارداشته ودردولت دست نشانده سهم
دا رند وازطریق جاسوسی وفحاشی وتوطئه گری واتهام تراشی ،خاینانه ورذیالنه به تخریب جنبش انقالبی
پرولتری وفعالین آن مشغول اند« .سازمان انقالبی» سوگند یاده کرده است که به راه رهبرش وفادارمانده
ولحظه ای ازتخریب وضربت زدن برجنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) وفعالین آن فروگذاشت نکنند .ولی
ما یقین داریم که شکست مفتضحانه نصیب این رویزیونیستهای ضدانقالبی وخادم امپریالیسم وارتجاع
شده وداغ ننگ خیانت به خلق ومیهن راتا ابد برجبین خواهند داشت.
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( بخش )17
رویزیونیستهای"سازمان انقالبی افغانستان" درصفحه( )3بخش( )9ازاراجیفنامه های شان درباره سطح
درک وفهم ناراضیان "سازمان رهائی"چنین میگویند ":دونظرغیرانقالبی برصفوف وکادرهای ناراض
سازمان رهائی حاکم بود .یکی این که هیچ کس نمی تواند درمقابل سازمان ،تشکل جدید پایه گذاری کند
ونباید بیجا وقت خودراکشت .دوم اینکه سازمان رهائی با این همه امکانات فراوان ،خانه های سازمانی
ومهمانخانه ها ،روابط خارجی وپول وچند درجن عضو حرفه ای وده ها موترو .....نمی تواند« درست
وانقالبی» کارکند ،مابا دست های خالی چه کاری انجام داده می توانیم ،پول ضرورت مبارزه است وبدون
پول کاری به پیش برده نمی شود".
صرف نظرازاینکه "ساا" این دونظرکادرها وصفوف ناراضی "سازمان رهائی"راغیرانقالبی میخواند؛
لیکن مطلب اساسی درباره ای این "دونظر"اینست که نشان میدهد اعضای" سازمان رهائی" (ازکدرهاتا
صفوف) آن به لحاظ ایدئولوژیک -سیاسی وطرزتفکرتاچه سطحی درقهقرای ناآگاهی قرارداشته وباعلم
انقالب پرولتری بیگانه هستند .آنهم اعضای که ظاهرا ً کار"رهائی" را«درست وانقالبی» نمیدانستند وگویا
بفکرجدائی وایجاد تشکل جدیدی بوده اند.ازآنجاییکه سازمانهای رویزیونیستی منجمله "سازمان رهائی"
پدیده ها ومسایل وقضایا را براساس متافیزیک وماتریالیسم مکانیکی مورد تحلیل وارزیابی قرارمیدهند؛
این کدرها وصفوف "رهائی" هم دراین اندیشه بودند که بدون امکانات وپول فراوان  ،کاری انجام داده
نمیتوانند ومیگویند که " پول ضرورت مبارزه است وبدون پول کاری ازپیش برده نمی شود".این
نظردرموردش واقعی ترین وروشن ترین طرزتفکربورژوائی وخرده بورژوائی را نشان میدهد .این
صفوف وکدرها بفاصله های مختلف تاریخ سه -چهاردهه عضویت "رهائی" را داشته اند.واین
طرزتفکرهم ناشی ازخط رویزیونیستی مسلط بر"رهائی" بوده است که همه تاکتیکها واستراتژی واهدافش
را برمبنای آن طرح وبه منصه ای اجراء قرارمیداده ومیدهد .وازجهت دیگراین نظرات سطح پرورش
فکری این افراد را بنمایش می گذارد .اگرچه درسازمانها واحزاب رویزیونیستی عمدتا ً کدرهای رهبری
آثاررهبران بزرگ پرولتاریا را مطالعه میکنند وبرخی ازتئوریهای انقالبی آنهارا طوطی وارحفظ
مینمایند(نه اینکه به آنهاباورداشته وآنهارا رهنمای عمل شان درمبارزه طبقاتی قرارمیدهند) بلکه به جهت
فریب واغوای روشنفکران کم تجربه که به مبارزه طبقاتی انقالبی روی آورده وناآگاهانه به دام
140

رویزیونیستهای شیاد ونیرنگبازافتاده وبه عضویت این تشکالت روزیونیستی درمی آیند؛ منحیث وسیله
ازآن استفاده میکنند وکاذبانه از"اعتقاد" به(م-ل-ایا م-ل -م) ومبارزه برای پیروزی انقالب ملی-
دموکراتیک وانقالب سوسیالیستی نیزسخن میزنند .سازمانهای رویزیونیستی منجمله "رهائی" سعی
میکنند تا جایی امکان آثاررهبران بزرگ پرولتاریای جهان رابدسترس صفوف شان قرارندهند
ودر"کالسهای آموزشی" برنامه های درسی تهیه میکنند وبعبارت دیگرمارکسیسم تحریف شده رادرذهن
آنها القاء مینمایند .ونیزبرای صفوف اجازه نمیدهندکه بطورآزادانه آثارونوشته های سازمانهای انقالبی
کمونیستی کشورخود ودیگرکشورهای جهان وجنبش کمونیستی بین المللی رامطالعه کنند.مثالًخلقی
پرچمیهاحداکثر نوشته های برژنف ویا دیگر"تئوریسنهای" رویزیونیست رابدسترس هواداران وصفوف
شان قرارداده وآنهاراحتی ازمطالعه کتاب"زردهای سرخ" منع میکردند .به همین صورت قراراطالع
رهبری " گروه انقالبی "....و"سازمان رهائی" صفوفش راازمطالعه نشرات گروه های جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل-ا وم-ل -م) منع کرده ومیگفتند که اینها شمارا "گمراه میکنند"! همچنین این دو"نظر" بدون
هیچ تردیدی بیانگرآنست که برای این عناصر"ناراضی"اختالف ایدئولوژیک -سیاسی مطرح نبوده وبنا
برمسایل اختالفی غیرایدئولوژیک -سیاسی سعی درجدائی تشکیالتی داشته اند؛ لیکن ترس ووحشت
ازمجازات رهبری "رهائی" این جرئت را ازآنها سلب کرده بوده وتقریباًآنرا ناممکن می پنداشتند.
"ساا" نیزمدعی است که فعالیت را برای جدائی از"سازمان رهائی" وتشکیل "گروه پیشگام" درمیان
همین ناراضیان آغازکرده وبه انجام رسانده تابه تشکیل"ساا"انجامیده است.بنابرین مواضع ونظرات
بنیانگذاران"ساا" بیانگرآنست که اینها گسست خطی ازرویزیونیسم "سازمان رهائی"نکرده اند وبه همین
دلیل است که هنوزخودرا پیرو "خط" و"راه" داکترفیض می خوانند .وبا تمام نقدها وانتقادات اصولی
جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) کشورنه اینکه حاضرنشده اند آنهارا بپذیرند که نقد خط رویزیونیستی
واپورتونیستی"سازمان رهائی" وداکترفیض رابافحاشی واتهام زنی واوباشیگری پاسخ میدهند .این
"هواداران وکدرهای" ناراضی هیچ حرفی ازاختالفات ایدئولوژیک -سیاسی با "سازمان رهائی" مطرح
نمی کنند واین امرعمق گمراهی آنهاراازمفهوم خط اصولی وانقالبی عیان میسازد .زیرا "گروه
انقالبی "...و"سازمان رهائی" ازهمان ابتدا تشکالت اپورتونیستی ورویزیونیستی بودند .بعد ازآنکه
داکترفیض احمد ودیگرجناحهای اپورتونیستی درون سازمان جوانان مترقی این یگانه سازمان انقالبی
پرولتری کشوررامتالشی کرده وبه انحالل کشاندند وجن بش توده ای عظیم (جریان دموکراتیک نوین)
راازهم پاشاندند؛ با هزارنیرنگ اپورتونیستی صدها تن ازروشنفکران جریان دموکراتیک نوین( شعله
جاوید) راکه دارای احساسات عالی انقالبی بودند ولی هنوزدرک درست وانقالبی الزم ازعلم انقالب
پرولتری(م-ل-ا) وشناخت کافی ازانواع رویز یونیسم واشکال اپورتونیسم درهمان وقت نداشتند ،جلب
وجذب کرده وبا نسلهای دوم آنها طی مدت چهاردهه درلجنزاررویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی
غرق کرده اند .مالحظه می شود که فقط چند تن ازکدرهای کهنه کاروشیاد "رهائی" که
ازرهبری"ناراضی" بودند این صفوف از"دنیا بی خبران"را رهبری کرده ودرتشکیل جدیدی بنام
"سازمان انقالبی" گردآوردند .وباین صورت میتوان اکثریت قاطع اعضای "رهائی" و"ساا" را
رویزیونیستهای "پخته وسرسخت " نامید که طی بیش ازچهاردهه درمکتب رویزیونیسم"سه جهانی" ،نه
تنها پرورش فکری وسیاسی وفرهنگی که تربیت وجدانی ،شخصیتی واخالقی نیزشده اند.
دراینجا به لحاظ ایدئولوژیک -سیاسی وهم به لحاظ ماهیت اختالفات عناصرناراضی که دردرون "سازمان
رهائی" وجود داشتند وهم شدت نگرانی وترسی که ازعواقب هولناک مخالفت دربرابررهبری "سازمان
رهائی" برآنها مستولی بوده است ازهمین پراگراف اول آشکارمی شود .درنظراول مالحظه می شود که
کدرها وصفوف" سازمان رهائی"،او ً
ال :ازکلمه ناراض بجای کلمه "مخالف" دربرابرخط
رویزیونیستی"رهائی" ورهبری مسلط بر"رهائی" استفاده میکنند .وکلمه ناراضی مخالفت ویا تضاد
ایدئولوژیک -سیاسی رابگونه واقعی افاده نمی کند .بعبارت د یگرآنها با رویزیونیسم واپورتونیسم
"رهائی" مشکلی نداشته اند ومنحرفانه آنرا سازمان «انقالبی» دانسته ومیدانند .فرد ویا افرادی ممکن
است که بنا بردالیلی ازرهبری سازمانش ناراضی باشد؛ ولی باخط ایدئولوژیک -سیاسی آن اختالفی
نداشته باشد ،مانند اعضای"ساا"در « سازمان رهائی» .صفوف وکادرهای"سازمان رهائی" طی چندین
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دهه ازعقوبت مخالفت با رهبری "رهائی" آگاهی کامل داشته اند؛ زیراچندین تن ازاعضای "سازمان
رهائی" که با خط ایدئولوژیک -سیاسی ومواضع ونظرات وعملکردهای رهبری جدا ً به مخالفت برخاستند
وبموقع نتواستند فرارکنند ،به عقوبت خش م وغضب رهبری"رهائی" گرفتارشدند که حتی اجساد تعدادی
ازآنها درقبرستان(هدیره) تهکال پشاور پاکستان خوراک سگهای ولگرد شدند .البته "خوشبخت ترین" آنها
کسانی بودندکه بااظهارمخالفت توانستند بموقع فرارکرده وجان خودرانجات دادند .توجه کنید که
رویزیونیستهای"سازمان انقال بی" چگونه با شیادی ازتوضیح کنه واقعی این مسایل ووقایع طفره می روند
وبا گفتن" دونظرغیرانقالبی" ازکناراین همه مسایل مهم وخطیررد می شوند .صرف نظراز پذیرش
قهقرای انحرافات ایدئولوژیک -سیاسی وتسلیم طلبیهای "سازمان رهائی"؛ همین کتمان حقایق ویاعدم
افشای جنایات رهب ری "سازمان رهائی"درکشتاربیرحمانه وخاینانه مخالفین فکری وسیاسی ،خودعملی
خاینانه ،جنایتکارانه وضدانقالبی است .ورهبری "سازمان انقالبی -ساا" تا کنون با دیدگاه رویزیونیستی
واپورتونیستی "انشعاب"خودرا از"سازمان رهائی" توجیه وبیان کرده است .نظردوم:ازیکطرف ماهیت
تف کربورژوائی این کدرها وصفوف را آشکارمیسازد وازجانب دیگرمالحظه می شود که طی بیش
ازچهاردهه رهبری "سازمان رهائی"چه الطایالت بورژوائی را درذهن کدرها وصفوف اش القاء کرده
است که فکرمیکنند بدون "امکانات وپول کافی (آنهم که تأمین آنها جزازمنابع سوسیال-امپریالیسم چین
وامپریالیستهای غربی ودولتها ونهاد های ارتجاعی جهانی میسرنبوده ونیست) ،نمیتوانند مبارزه کنند؟!
این واقعا ً فاجعه است .ولی این کدرها وصفوف درجایش واقعیتی رابیان کرده اند؛زیراهرسازمان
بورژوائی برای پیشبرداهدافش وتوان رقابت با دیگرتشکالت بورژوائی رقیب به پول وامکانات فراوان
ازجمله "ضرورت حیاتی" بشمارمی روند .وشواهد هم نشان میدهد که عمده ترین انگیزه وعلل "انشعاب"
سازمان انقالبی از"سازمان رهائی" رااختالف برسرتقسیم همین "پول وامکانات" تشکیل میداده است
که ازمنابع سوسیال  -امپریالیستی وامپریالیستی تأمین میشده ومیشود.
اعضای "ساا" که خودرا ازناراضیان درون "سازمان رهائی" و پیرو"خط وراه" داکترفیض میخوانند.
دراینجا توجه کنید به چند مورد بطورنمونه ازمواضع ونظرات داکترفیض و"سازمان رهائی" که آنها را
بنام "م-ل-ا" بخورد اعضایش میداده است «:جمهوری توده ای چین یک کشورسوسیالیستی مربوط به
جهان سوم است ،آنچه درچین میگذرد مربوط به حزب ،ودولت ومردم چین است ...اما ازآنجاییکه حزب
کمونیست چین مجرب وآبدیده است ،خط مشی دفاع از(م-ل -ا) درآن آبدیده ومستحکم خواهد شد ،خط
عمومی سیاست خارجی جمهوری توده ای چین ازیکطرف بازتاب سیاست داخلی آن وازطرف
دیگرانعکاس واقعیت جهان عینی معاصرومطابق به تقسیم بندی تئوری سه جهان مائوتسه دون میباشد،
مسلم است که مورد تأئید ما میباشد؛ هرفردی که درجنگ مقاومت شرکت کند جزء خلق بشمارمی رود؛
درشرایط کنونی مثالًهمآهنگی باشعارجمهوری اسالمی که همآهنگی بادموکراتیزم پرولتری رابا
دموکراتیزم سایرطبقات نشان میدهد ،ما براین مسئله تاکید بسیارمیگذاریم ومیخواهیم نقش خودرا
درمعرفی مکتب کامل اسالم که سیزده قرن بشریت را بسوی روشنائی رهنماگشته ،بیشترازاین ادانمائیم؛
سازمان رهائی افغانستان یکی ازسازمان های انقالبی وملی کشوربوده وطرفدارجمهوری اسالمی مبتنی
برعدالت اجتماعی میباشد؛ رهائی صحبت ازپشتیبانی ازاسالم مبارزوانقالب ظفرنمون اسالمی ایران
داشته وصحبت دفاع وپشتیبانی ازدولت اسالمی مستقل وملی ایران برهبری امام خمینی
دربرابردوابرقدرت را دارد؛ رهائی خودرا م لزم به تبلیغ احکام راستین دین مقدس اسالم میداند؛جمعیت
انقالبی زنان افغانستان توانسته تعداد قابل توجهی اززنان مبارزآزادیخواه کشوررازیرشعاربزرگ اسالم
بسیج ورهبری نماید؛ خواست ما :برقراری دولت ملی مرکب ازنمایندگان احزاب وگروه ها
واقشاروملیتهای مختلف براساس ان تخابات است( "مشعل رهائی" ودیگراسناد "سازمان رهائی")».
"ساا" درباره ای فعالیتهایش جهت "انشعاب" از"سازمان رهائی" چنین یاوه گوئی مینماید ":ایجاد« گروه
پیشگام" ازصحبت های اولیۀ یکی دو رفیق آغازشد .دراین میان فقط یکی ازرفقاء ازکدرهای سازمان
رهائی بود .دورفیق وظیفه گرفتند تا علیه دونظرغیرانقالبی فوق درمیان کسانی که ازوضعیت سازمان
رهائی ناراض بودند راه رابرای ایجاد«گروه پیشگام» بازکنند این صحبت هاآغازشد".
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متن فوق بوضوح عیان میسازد که زمینه فکری ایکه"ساا" درآن شکل گرفته ازچه قراربوده است .همین
باوروپافشاری رهبری "ساا" برمیراث وراه داکترفیض هم ازهمین جا منشأ میگیرد .چنانکه خود رهبران
"ساا" اقرارمیکنند که "مبارزه" رابرای "انشعاب" دربین کسانی آغازکردند که از"وضعیت سازمان
رهائی ناراض بودند" .بازهم این مطلب می رساند که این "ناراضیان" مشکل ایدئولوژیک -سیاسی ای
با "سازمان رهائی" نداشته اند وفقط از" وضعیت رهائی" ،ناراض بودند .این وضعیت درمورد "رهائی"
هرمسئله ای دیگری شده میتواند غیرازمسایل ایدئولوژیک-سیاسی .واگررهبری سازمان رهائی احیانا ً
بموقع درجهت رفع آن توجه میکرد ،این انشعاب تشکیالتی هم صورت نمی گرفت .واساسگذاران"ساا"
چون سی وپنج سال قبل ازآن درهمان پرورشگاه فکری وسیاسی با همان تشکیل سلف ادامه میدادند.
موضوع "ناراض بودن" این آقایان ازوضعیت حاکم برسازمان رهائی درموضعگیریهای شان بعد
ازباصطالح انشعاب آنها آشکاراست .وتأکید مداوم براینکه راه آنها همان راه داکترفیض وخط آنها همان
خط تحت رهبری وی است ،اینرابه ثبوت میرساند .اسناد "ساا" طی سالهای اخیرگویای آنست که آنها
گسست خطی از"رهائی" نکرده اند وحتی بفکرچنین گسستی هم نبوده ونیستند .اینها بعد ازجدائی
تشکیالتی از"سازمان رهائی" مناسبات جدیدی با سوسیال  -امپریالیسم چین وامپریالیستهای امریکائی
واروپای برقرارکردند وبا شیوه های جدیدی عمل میکنند .اما اینها درپروسه دوردوم ازحرکت شان
درتخریب جنبش انقالبی پرولتری کشورازسازمان سلف شان پیشگام شده اند .باین عبارت که :با کمک
وحمایت امپریالیستهای اشغالگرومرتجعیین حاکم برکشوریک حرکت تخریبکارانه تهاجمی همه جانبه
راعلیه جنبش کمونیستی(م-ل -م) کشورآغازکرده وبه پیش میبرند .نیروهای عمده ای این حرکت
ضدانقالبی رارویزیونیستها واپورتونیستهای "ساا"" ،ساما -ادامه دهندگان"وعناصری از"سازمان
انقالبی وطنپرستان واقعی(ساوو)"تشکیل میدهند.وازجهت دیگرازآنجاییکه این باندهای رویزیونیست
خادم امپریالیسم توان پاسخ منطقی دربرابرنقد های اصولی مارا نداشتند ،به فحاشی متوسل شدند .اینها
سه تن رفقای شان را که ازهمه ای شان لوچک ترواوباش تروشرفباخته تروباصطالح "بی
خواهرومادر"ترهستند(چون موسوی ،میرویس محمودی وکبیرتوخی) رامنحیث طالیه داران فحاشیها
واتهامات کوچه بازاری شان برگزیدند وازطریق سایت اطالعاتی وفحاشی" آفغانستان -آزاد" جنبش
انقالبی پرولتری(م-ل -م) را مورد حمالت حصمانه قرارداده وبر(ما) فحاشی میکنند ونام وهویت (ما) را
برای دستگاه های جاسوسی کشورهای امپریالیستی وارتجاعی معرفی مینمایند.این گروه ها دربین
سایرگروه های رویزیونیستی واپور تونیستی افغانستان درتخریبکاری وتوطئه گری علیه جنبش کمونیستی
کشورپیشگام هستند وبا این عمل خاینانه وننگین نامهای خودرادرتاریخ به ثبت رساندند.
"ساا" درصفحه( )4همین بخش ادامه میدهد ":درفاصله زمانی  16ماهه ،جلب وجذب( چه ازدرون
سازمان رهائی وچه افرادی که قبالً رفته بودند وچه جوانانی که از«ساما»( احزاب علنی آن) سرخورده
بودند) ادامه یافت وعدۀ بیشتری دورگروه گردآمدند وباالخره درحمل ،1387سازمان انقالبی افغانستان
بعد ازبرگزاری کنگره مؤسس  ،تأسیس شد .درحال حاضرتنها اعضای سابق سازمان رهائی عضوآن
نیستند بلکه اعضای صدیق سایرسازمان های چپ درچارچوب تشکیالت این سازمان مبارزه می کنند".
پاراگراف فوق نشان میدهد که با اذعان خود رویزیونیستهای"ساا" ئی افراد دیگری منجمله جوانانی
از"ساما"(که علت جدائی آنها از"ساما" فقط سرخوردگی ازاحزاب علنی {بخوان  -احزاب دولتی-
توضیح ازمن است}آن ذ کرشده است) به "ساا" پیوسته اند .این خود دلیل وسند دیگری برگند رویزیونیسم
وتسلیم طلبی "ساا" است .زیرا"جوانان"ساما" ئی" نیزدلیل جدائی شانرا از«ساما» منجالب
رویزیونیستی واپورتونیستی "ساما"وتسلیمی آن به دولت مزدورخلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای
اشغالگر ،اع الم حمایت وپشتیبانی ازمعاهده ننگین "بن" وشرکت دردولت دست نشانده
استعماروامپریالیسم وتکیه زدن به کرسیهای وزارت ،معاونیت وزیر ،والیت وریاست نمیدانند؛ بلکه
مشکل آنها با احزاب دولتی "ساما" موجب سرخوردگی آنها شده که ازآن جدا شده وبه جرگه
رویزیونیستهای همپاله ا ی شان  ،یعنی رویزیونیستهای ناراض درون "سازمان رهائی" پیوستند وتشکل
رویزیونیستی جدیدی بنام "سازمان انقالبی" راایجاد کردند .همچنین "ساا" اذعان دارد که" اعضای
صدیق سایرسازمانهای"چپ" درچارچوب تشکیالت"ساا" مبارزه میکنند" .که این هم سند دیگری
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برماهیت رویزیونیستی "ساا" است؛ زیرا"ساا" سازمانهای اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلب
همسنخ خودش را"چپ"میخواند .وچپ مورد نظر"ساا" تشکالتی مانند "ساما -ادامه دهندگان" وعناصری
از"ساوو" که موسوی ،میرویس محمودی وکبیرتوخی اززمره آنان هستند ،میباشد .چنانچه اعضای
باندهای خلقی پرچمی "سازائی" و"سفزائی" ودیگرهمپاله های آنها درمصاحبه های شان خودرا ازجمله
گروه های "چپ" درافغانستان میخوانند .همین مواضع ونظرات "ساا" و"ساما -ادامه دهندگان"
وعناصری از"ساوو"(که باهمدستی امپریالیستها وارتجاع حاکم ومزدور) علیه جنبش انقالبی پرولتری
افغانستان توط ئه گری وتخریبکاری میکنند ماهیت "چپ" بودن "ساا" ودیگرهمپاله ها یش را برمال می
سازد .زیرا "چپ" های غیرکمونیست هم همینقدرشرافت دارند که علیه جنبش انقالبی پرولتری کشورخود
ویا کشورهای دیگربه امپریالیسم وارتجاع جاسوسی نکرده وبه فعالین آن فحاشی نمی کنند".ساا" با شیادی
طوری وانمود میسازد که تعداد زیادی ازاعضای"ساا" (جوانان) درون "رهائی" و"ساما"هستند وگویا
هنوزبه "بلوغ سیاسی" نرسیده اند؛ لهذا دربرابررویزیونیسم وتسلیم طلبیهای "سازمان رهائی" و"ساما"
وخیانتهای آنهابه جنبش انقالبی پرولتری کشورگویا مسئولیتی را بعهده ندارند.این هم ازترفندهای
رویزیونیستهای منحط"ساا" ئی میباشد که می خواهند باین وسیله نسل نوازروشنفکران
مبارزکشوررااغواکنند.
رویزیونیستهای "ساا" ادامه میدهند ":ما با افتخارگفته می توانیم که ازمیان چنین مشکالتی با دست خالی
سربرآوردیم ،نه پول داشتیم ،نه مهمانخانه ونه هم خانه های سازمانی وامکانات ،ولی تاشرق وغرب،
شمال وجنوب ومرکزرفتیم ،تا آنانی را که هنوزبرایدئولوژی خود باورداشتند ،دوباره به راه انقالب سوق
دهیم وبا هم تعهد سپردیم که با نهادینه کردن رسم بلشویکی حق العضویت ،اعانه وکمک های هواداران،
کاروپیکارسازمان را به پیش بریم".
مشخصه های بارزی که احزاب وسازمانهای رویزیونیستی را ازدیگراحزاب وسازمانهای بورژوائی
متمایزمی سازد یکی انقالبی نمائی آنها جهت اغوای توده های خلق است ودیگری شعارهای دروغین
آنها علیه امپریالیسم وارتجاع است .اینها درحالیکه باهزاررشته باامپریالیسم وارتجاع پیوند وزد وبنددارند
وازآنها کمکهای همه جانبه دریافت میکنند وحمایت می شوند؛ ولی برای تودهای خلق نا آگاه وانمود
میسازند که مصارف سازمان را ازطریق" رسم بلشویکی" حق العضویت واعانه وکمک هواداران تأمین
میکنند .درحالیکه علت عمده ای "انشعاب " تشکیالتی "ساا" از"رهائی" پول وامکانات گزافی بوده که
منابع سوسیال امپریالیستی وامپریالیستی وارتجاعی بدسترس سازمان رهائی قرارمیدادند ومیدهند
وهمچنین عواید"ان جی او"ها که رهبری"رهائی" اینها را ازاین سهم بی بهره ساختند .تاکه با تعهد وپیمان
جدید پول وامکانات تازه ازباداران سوسیال امپریالیستی وامپریالیستی شان بدست آوردند .ازاین هم که
بگذریم ،آیا اگراثری ازبلشویسم برفرد ویا تشکلی وجود داشته باشد حاضرمی شود که خط وراه
داکترفیض را"مشعل" راهش قراردهد ویابا چنین دنائت وسفاهتی علیه فعالین جنبش انقالبی کشورش به
امپریالیستها ومرتجعین جاسوسی کند؟ ویا اگرشمه ای ازاخالق وشرف انسانی ویا حیثیت و"ناموس
داری" دروی سراغ شود حاضرمی شود برفعالین جنبش کمونیستی کشورش با چنین سطحی فحش
وناسزابگوید؟ که هرگزنه! زیراکمونیستهاهمانطورکه دارای ایدئولوژی وسیاست وفرهنگ طبقاتی ویژه
هستند،اخالق ووجدان وشرا فت طبقاتی ویژه نیزدارند.این شیادهای خاین اگرهزارباراز"انقالب"صحبت
کننند وبا هزارنیرنگ جلوه های "مردم دوستی ووطن خواهی ازخود " بنمایش بگذارند؛ اما توده های
خلق افغانستان ونسلهای نوازروشنفکران مترقی ومیهندوست ازروی مواضع ونظرات رویزیونیستی
وموقعیت تسلیم طلبی ومزدوری آنها به امپریالیسم خاصتا ً طی چند سال اخیروفحاشیها وجاسوسیهای آنها
تا حد زیادی هویت این رویزیونیستهای مزدورامپریالیسم را می شناسند .وهرروشنفکرمردمی اگرکمی
هم سواد سیاسی مترقی داشته باشد ازطریق این رویزیونیستهای تسلیم طلب وخادم امپریالیسم راه انقالب
راجستجونخواهند کرد .وعناصرمتحد اینها هم همان اپورتونیستها وتسلیم طلبان رسوا ومفتضح هستند که
طی سه ونیم دهه درباتالق رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی وخیانت به جنبش انقالبی پرولتری
وخلق کشوردست وپا میزنند.
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رویزیونیستهای"ساا"درهمین صفحه چهارم چنین مینویسد «:سازمان رهائی»باگذشت هرروزپولدار تر
میشود ونازدانه های خودرا برای« مشکل دندان» و«دردناخن» به آن طرف اوقیانوس ها جوخه جوخه
می فرستاد و«غربی» ها«نمایندگان» آن را محکمتردربغل می فشردند".
این رویزیونیستهای بیشر م درسی وپنج سال اخیرعالوه براینکه درتمام جرایم سیاسی وجنایات "سازمان
رهائی" شریک وسهیم بوده اند ،ازتمام نعمات مادی ومعنوی آن نیزبرخورداربودند .وقبل از"انشعاب"این
آقایان نیز«،غربی» ها(سردمداران دولتهای امپریالیستی اروپائی وامریکائی وحضرت پاپ) هیئت
رهبری«راوا  -رهائی» را «هرچه محکمتردربغل می فشردند»؛ لیکن درآنوقت نه دریافت امکانات
مالی"رهائی" ازآنها غل وغشی داشت ونه " محکم بغل گرفتن" سران هیئت نمایندگی«راوا» توسط
رهبران کشورهای امپریالیستی وارتجاعی برای این آقایان "کسرشأن" بحساب می آمد .منظوراین
رویزیویستهای لومپن واوباش ازبکاربرد عبارت («فشردن محکمترنمایندگان» توسط "غربی ها") کامالً
مشخص بوده وفحاشی غلیظ درلفافه برای رهبری کنونی"سازمان رهائی" است .این
رویزیونیستهای"نمک به حرام " فراموش کرده اند که :فریده(مینا کماری) با "غربی ها" منجمله ریگان
رئیس جمهورامریکا ،پیرموروصدراعظم فرانسه،مارگریت تاچرصدراعظم انگلستان ،حضرت پاپ
درواتیکان وسران کشورهای دیگرمالقاتهاوتماسهای داشته است وبا آقای ریگان عکسهای یادگاری گرفته
است.ازآنجاییکه براساس خصوصیات تشکیالتی «گروه انقالبی ...وسازمان رهائی» همه اعضای فامیل
هرعضومرد وزن بای د عضویت"رهائی" رامیداشتند .یکی ازاستداللهای رهبری"رهائی" این بود که
کسی که نتواند اعضای فامیل خودرا"تربیت سیاسی" کرده وجذب سازمان نماید ،چگونه میتواند دیگران
را "تربیت سیاسی" کرده وبه سازمان جذب کند.اینهم مورد دیگری ازمشخصه های سازمان رویزیونیستی
رهائی است که هیچ معیارایدئولوژیک -سیاسی وآگاهی انقالبی وانتخاب آزادانه وداوطلبانه افراد درمبارزه
مدنظرنبوده ونیست .وبه همین لحاظ بیشتراعضای"رهائی" را فامیلها تشکیل میدهند .باینصورت همه
اعضای زن "سازمان رهائی -راوا"نه تنها رفقا که خواهران ومادران وزنان اعضای(جوان ومسن)"ساا"
بوده اند .ولی این رویزیونیستهای لومپن واوباش بعد از"انشعاب" به خواهران ومادران وزنان شان با
الحان مختلف به سطح اراذل واوباش کوچه بازاری فحاشی میکنند.این فحاشیها وناسزاگوئیها
بیانگر"اخالق ووجدان وحیثیت" این رویزیونیستهای" شرفباخته است که سالهاست درمنجالب
رویزیونیسم واپورتونیسم دست وپامیزنند.
"ساا" درصفحه( )4همین بخش چنین یاوه سرائی میکند ":ما مطمئن هستیم ،اگردرافغانستان نمی ماندیم،
به هالند می رسیدیم وبا «مائوئیست ها» یکجا « انترناسیونالیسم» خجل را به گفته ایرانی ها بلغورمی
کردیم .....به نظرایشان نه تنها «مائویست» می بودیم بلکه «شورشی» وحتی «عمدتا
مائویست»«پوالدی» هم می بودیم ،اما چه کنیم که نیازوضرورت کشور ،راهی دیگرپیش ما گذاشته است
وهمین موجب شده است که مورد غضب«رهائی» نیزقرارداشته باشیم".
آقایان! نهایت کودکانه وکودنانه صحبت می کنید .افغانستان رف تن شما بعد ازتهاجم نظامی امپریالیستهای
امریکائی وناتو برای شما استراتژی وهدف بود .شما قبل ازاینکه به افغانستان بروید خاینانه وحقیرانه
درکنفرانس استعماری"بن"شرکت کردیدودرکناردیگرگروه هاودسته های رهزن وجنایتکاروخاین ووطن
فروش بپای معاهده ننگین"بن" امضاء کرده وبدین وسیله اشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستهای
امریکائی وناتو رامهر"مشروعیت" زدید .بعبارت دیگربعد ازامضای سند وطن فروشی وخیانت به خلق
ومیهن برشانه های ارتشهای امریکائی وناتو به افغانستان تشریف بردید تا ازثمره خدمات تان به سوسیال
امپریالیسم چین وامپر یالیستهای غربی بهره مند شده وسهم خودرادردولت دست نشانده استعمارتسلیم شدید.
رفتن شما به افغانستان مسئله تصادفی نبود؛ بلکه براساس پالیسیهای تسلیم طلبانه ومزدوری تان بود
ورفتید تا پاداش دونیم دهه نوکری شما( تا آن تاریخ) به سوسیال  -امپریالیسم چین وامپریالیستهای
امریکائی واروپائی را دریافت کنید.شمادرحقیقت منحیث بخشی ازطبقه حاکم ارتجاعی فئودال
وکمپرادوربوروکرات نوکراستعماروامپریالیسم سیزده سال قبل به افغانستان رفتید .تا تعهد وقراردادی را
که به امپریالیستهای اشغالگرکرده بودید عملی نمائید .شما شیادانه مسئله را طوری مطرح میکنید که افراد
بی اطالع ازهویت وسابقه وحال ننگین تان ،فکرکنند که شما شعله ایهای بوده اید که ازوحشت حکومت
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خلقی پرچمیها وتهاجم ارتش سوسیال امپریالیسم "شوروی" ویاوحشت دولت اسالمی گروه های جهادی
ورژیم طالبان به خارج ازکشورفرارکرده اید واینک بعد ازسقوط رژیم طالبان وتشکیل نظام مستعمراتی
گویا براساس« احساس وطندوستی» ازپاکستان به کشورهای اروپائی نرفته ایدوبه کشورتان بازگشته
اید.درحالیکه شما منحیث جزء طبقه حاکم ارتجاعی ونوکراستعماروامپریالیزم به افغانستان تشریف دارید.
وبقول خود شما" نیازوضرورت" وظیفوی موجب شد که راهی کشورشوید .هم چنین جهت اغوای
روشنفکرانی که ازگند رویزیونیسم وتسلیم طلبی وازتاریخ سیاه چهاردهه شما اطالعات کافی ندارند؛
مسئله را طوری مطرح می کنید که گویا (ما) به این منظورماهیت رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم
طلیببهای شمارا به نقد کشیده وخیانتها وج نایات شماودیگرهمپاله های شماراافشا میکنیم که شما"مائوئیسم
راقبول ندارید" .نه خیرآقایان! این شیادیها ونیرنگبازیها ودروغگوئیهای بیشرمانه شمارا نجات داده نمی
تواند.بفرض اگرشمابه قبول "مائوئیسم"نیزاذعان کنید بازهم رویزیونیست وضدانقالبی هستید.چنانکه
رویزیونیسته ای حزب کمونیست نیپال(مائوئیست)دررأس آن پراچندای مرتدوخاین خودرا"مارکسیست-
لنینیست -مائوئیست" میخوانند .ولی ما آنهارارویزیونیستهای منحط وخاینی میشناسیم که درقرن بیست
ویکم بزرگترین خیانت را به انقالب خلق نیپال وانقالب پرولتری درسطح جهان مرتکب شده اند .چنانکه
طی چهارده اخیرشمارویزیونیستها واپورتونیستها وتسلیم طلبان خاین ودیگرهمسنخان شماسهمگین ترین
ضربات رابرجنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م)ومبارزات آزادیخوانهانه ای توده های خلق کشور وارد کرده
اید .واکنون بیشرمانه باعوض کردن نام تشکیالتی تان با کمک وامکانات امپریالیستهای اشغالگرودولت
مزدورنسلهای جدید کشوررا اغوا کرده وبا حمالت خصمانه وتوطئه گریهای خاینانه جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) کشوراتخریب می کنید .ولی ما با تمام توان ازآن دفاع نموده ومبارزه انقالبی را درجهت
تثبیت واستحکام(م-ل -م) به پیش میبریم.ولی شما رویزیونیستهای مزدورسوسیال -امپریالیسم وامپریالیسم
هرگزنخواهید توانست درمسیرپیشرفت وتکامل جنبش انقالبی پرولتری افغانستان موانع ایجادکنید وآنچه
را که نصیب خواهید شد ذلت ،افتضاح وشرمساری خواهد بود.
 10جون 2014

(بخش )18
تشکل رویزیونیستی وتسلیم طلب که خودرا«سازمان انقالبی افغانستان» میخواند درصفحه( )6بخش()6
ازاراجیفنامه هایش زیرنام «دون کیشوت های مائویست »....چنین بیهوده گوئی میکند ":سازمان ما که
درتمام مسایل سیاسی ،ایدئولوژیک وتیوریک ،خط روشنی به زاللی آفتاب دارد ،حاضراست این بحث
راازدریچه تمایل به همکاری وجدل رفیقانه(با ساما -ادامه دهندگان -توضیح بین قوسین ازمن است) به
پیش ببرد ،زیرا این ضرورت روزگاردشوارکنونی وازوظایف کمونیستهای انقالبی به شدت متشتت
وپراکنده است».
البته لزومی به بحث مفصل نیست که انواع رویزیونیسم درطول تاریخ سیاه وننگین شان با "انقالبی
نمائی" وبکارگیری ترفندهای اپورتونیستی دردرون تشکلهای انقالبی پرولتری توانسته اند که هویت
کثیف خودراپنهان کرده ودرمواقع مناسب ضربات شدیدی برآنها وارد کنند .تا اینکه ماهیت ضدانقالبی
آنها توسط کمونیستهای انقالبی برمالوطردشده ا ند .رویزیونیستها این مارکسیستهای دروغین با
نقاب"کمونیسم"وبکارگیری کلمات وشعارهای"انقالبی"ویاتکرارنقل وقولهای ازرهبران بزرگ
پرولتاریای جهان تا مدتی توانسته اند درسطح جامعه باشارلتان مآبی وشیادی روشنفکران وتوده های
خلق ناآگاه را اغوا کنند .همین "سازمان رهائی" ،پیشکسوت " سازمان انقالبی" را درنظربگیرید .رهبری
این سازمان یکی ازجناح های اپورتونیستی دردرون سازمان جوانان مترقی بود.اودرابتدا
ظاهراًخودراموافق وهمسوبا خط ایدئولوژیک-سیاسی(م-ل -ا) مسلط برسازمان جوانان مترقی به رهبری
رفیق اکرم یاری وانمود میکرد؛ ولی درغی اب رفیق اکرم یاری دست به تخریب "س.ج.م" زده وآنرا
متالشی کرد .داکترفیض درنوشته ای زیرعنوان " با طرد اپورتونیسم "....سازمان جوانان مترقی
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راازدیدگاه اپورتونیستی مورد حمله قرارداده وتشکل اپورتونیستی بنام"گروه انقالبی "...را اعالم کرد.اما
متاسفانه درآنوقت تعدادکمی ازروشنفکران هوادارجریان دموکراتیک نوین به نقد خط
اپورتونیستی("گروه انقالبی )"...پرداختند ؛ ازاینرو داکترفیض توانست بخش بزرگی ازروشنفکران نا
آگاه وکم تجربه درمبارزه انقالبی ازهواداران جریان دموکراتیک نوین را بدنبال خودبکشاند .داکترفیض
با تمام ادعاهای دروغین پیروانش که میگویند اوبعدها برخی ازاشتباهاتش را پذیرفته است ،وی نه اینکه
هرگزازاپورتونیسم اش گسست نکرد؛بلکه هرچه بیشترسیرقهقرائی طی کرده وازمنجالب
اکونومیسم(اپورتونیسم)به لجنزاررویزیونیسم"سه جهانی" غلطید و کتله ای بزرگی ازهواداران جریان
دموکراتیک نوین رادرآن غرق کرد .توجه کنید :سه ونیم دهه بعد بخشی از"سازمان رهائی" که خودرا
وفاداربه "خط وراه" بنیانگذاران آن میداند با عین شیوه وبشکل دیگری خودرا "تجدید سازمان" داده
ومیخواهد نعش گندیده اکونومیسم ورویزیونیسم چینی راباصطالح تطهیرکرده وبرای یک دوران دیگربه
خورد نسلهای جدید مبارزین راه مردم بدهد .این رهروان« راه» داکترفیض به همین صورت با کمال
پرروئی وبیشرمی گند رویزیونیسم "سه جهانی" وتسلیم طلبی وخیانت به خلق ومیهن راطی چهاردهه
زیرنام« خط روشن به زاللی آفتاب» برای خلق افغانستان جا میزنند.
حال می بینیم که این «خط روشن وزالل» ادعائی «ساا» کدام است؟ «سازمان انقالبی» مدعی است که
گروه ماقبل تشکل کنونی اش بنام « گروه پیشگام» ،دیگرنمیتوانستند در"چارچوب استبداد تشکیالتی حاکم
برسازمان رهائی وابهام گرائی سیاسی" رهبری آن ،مبارزه را به پیش ببرند" .ساا" دراینجا درباره
رویزیو نیسم مسلط برسازمان رهائی ومعامله گریهای رهبری اش با سوسیال -امپریالیسم چین
وامپریالیستهای امریکائی واروپائی طی سه ونیم دهه صحبتی نمی کند" .ساا" بعدا ً نقاط " اختالفی"
دیگری را با رهبری کنونی "رهائی" مطرح میکند ازجمله ":سانترالیزم استبدادی ،انجوایزم ،تئوری سه
جهان ،جمهوری اسالمی ،حرکت های موهوم رهبری وحرکت های پوپولیستی رهبری" .ولی"ساا" که
مدعی« سازمان انقالبی» است واز«اعتقاد » به(م-ل -ا) سخن میزند ،بازهم حاضرنمی شود که بگونه
صریح "سازمان رهائی" را یک سازمان رویزیونیستی وتسلیم طلب بخواند .وشیادانه همه این انحرافات
اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلبیها رازیرنام"اشتباهات بزرگ وکوچک وحرکتهای پوپولیستی"
خالصه کرده و" سازمان رهائی" تحت رهبری داکترفیض ویارانش را دارای خط پرولتری میداند.
دراینجانه اینکه ازرویزیونیسم مسلط بر"سازمان رهائی" ومعامله گریهایش باسوسیال -امپریالیسم چین
وامپریالیستهای امریکائی واروپائی صحبت نمیکند که برروی تمام خیانتها وجنایات رهبری سازمان
رهائی درقتل مخالفین اش پرده سیاه می کشد وآنرابه "استبداد تشکیالتی" خالصه میکند .داکترفیض که
با خصومت تمام به تخریب سازمان جوانان مترقی وفروپاشی جریان دموکراتیک نوین دستیازید وشنیع
ترین حمالت راعلیه رفیق اکرم یاری انجام داد؛ ولی "ساا" بیشرمانه اورا"همسنگ" رفیق اکرم یاری
قرارداده ومدعی است که بیرق داکترفیض ویاران او را به اهتزازنگهمیدارد.این نظروموضع "ساا"،
قاطع ترین ثبوتی است برماهیت رویزیونیستی واپورتونیستی آن .وبرهمین مبناست که از" تمایل به
همکاری وجدل رفیقانه با تشکل رویزیونیستی واپورتونیستی" ساما -ادامه دهندگان" صحبت نموده وبقول
خودش همکاری رفیقانه را با آن ادامه میدهد.
رویزیونیستهای"ساا" ئی مینویسند  «:سازمان انقالبی» براساس روحیۀ همین اعالمیه ،بحث های خودرا
با رفقای ادامه دهندگان( منظورآنها"ساما -ادامه دهندگان" میباشد -توضیح ازمن است) ازدریچه تمایل به
همکاری درفضای رفیقانه آغازکرد وبا آنان اعالمیه های مشترک داد« .مائویست ها» ....به عوض اینکه
اعالمیه های مارا نقدکنند ،هیاهو براه انداخته به هوچی گری پناه برده ،ترجیع بند« تسلیم طلبی ملی
وطبقاتی» را ورد زبان ساخته اند.»....
چرارویزیونیستهای"ساا ئی"و"ساما -ادامه دهندگان" همدیگررادرآغوش کشیدند؟:
بااستناد متن فوق علت اساسی آغازهمکاری رفیقانه بین "ساا" و"ساما -ادامه دهندگان" خط رویزیونیستی
واپورتونیسم هردوتشکل است .بین هردوتشکل نه تنها خط ایدئولوژیک -سیاسی انحرافی که به لحاظ
گذشته قهقرائی آنها ،یعنی تسلیم طلبی طبقاتی وملی ووحدت نظروعمل ،وجوه مشترک زیادی موجود
است .واینکه"ساا" مدعی می شود که درمورد این وحدت «مائوئیست ها» تنها ازمسئله "تسلیم طلبی ملی
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وطبقاتی" به تکرارصحبت کرده اند؛ دروغ میگوید .زیرا با درنظرداشت منجالب انحرافات ایدئولوژیک-
سیاسی "ساما" و"ساما -ادامه دهندگان" تنها وبگونه مجرد مسئله تسلیم طلبی مطرح نیست .بلکه دراینجا
به نظراول خط ایدئولوژیک -سیاسی انحرافی(رویزیونیستی واپورتونیستی) عمدگی داشته که همه تسلیم
طلبیهای طبقاتی وملی وخیانتهای آنها برمبنای آن صورت گرفته است .طرح موضوع باین شکل ازطرف
"ساا" یک شیادی بیش نیست .ومیخواهد باین صورت ذهن خواننده بی اطالع را ازمسایل خطی ومواضع
ونظرات وعملکرد های خاینانه ای خود ورفقایش درسه ونیم دهه اخیرمنحرف سازد.
درهمین صفحه( )6بخش(" )6ساا" ئیهامی نویسند  ":روند این همکاری ،گفت وگو وبحث درونی
دوسازمان نتایج مثبت داشته است .انتقادات ما مبنی براین که« نمی شود صرف با به بکاربرد اصطالح
ایدئولوژی دورانسازوطبقه دورانساز ،خط ایدئولوژیک خودرا درمیان این چند دستگی ها روشن کرد»
واشاره به تسلیم طلبی بعضی ازقوماندانان ساما ،مورد توجه رفقا«ادامه دهندگان» قرارگرفت .ودرپیامی
که به مناسبت برگزاری دومین کنگرۀ سازمان فرستادند ،با صراحت دراین موارد صحبت کردند."...
دربحث فوق "ساا" همچنان که گذشته چهاردهه منجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی خودش
راباصطالح ماستمالی میکند؛ دراینجا با همین شیوه به گذشته "ساما" برخوردکرده وفقط دومورد
باصطالح اختالف باساما -ادامه دهندگان(بکاربرداصطالحات"ایدئولوژی دورانسازوطبقه
دورانساز"وتسلیم طلبی برخی ازقوماندانهای ساما) را نام میبرد.حال می بینیم که "ساما -ادامه دهندگان"
چگونه به گذشته اش برخورد کرده وبه قناعت رفقایش پرداخته است  ....":درچنین محشرخونینی است
که عده ای ازهواداران ویا اعضای سازمان مقاومت شان را ازدست داده وبه انحراف متعدد برای نجات
شان درمیغلتند وازجمله« لیبرالیسم وتسلیم طلبی» دوانحرافی است که سازمان را درحساسترین مراحل
زندگی ضربت زده است."...
توجه کنید که زمانی یک گروه اپورتونیست ورویزیونیست وتسلیم طلب که مرتکب خیانت ملی ،خیانت
به خلق ومیهن نیزشده است ودرحساس ترین شرایط جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه رژیم
مزدوروجنایتکارخلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای اشغالگرروسی ضربات شدیدی برمبارزات
آزادی خواهانه توده های خلق افغانستان وارد کرده وبا شیوه ها واشکال مختلف جنبش انقالبی
کشورراضربت زده وتخریب کرده است؛اکنون بالفاظیهای شیادانه وبکاربرد لغات ،جمالت وعبارات
باصطالح حزن انگیزازجمله" درچنین محشرخونین "...به مسئله برخورد کرده وبه بسیارآسانی می
خواهد روی منجالب انحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلبیهای طبقاتی وملی "ساما" پرده
ای سیاه بکشد وبای ن صورت نسلهای جدید مبارزکشوررافریب دهد .وازجهت دیگرباپناه گرفتن درپشت
سرمجید "شهید" وکارنامه مبارزاتی اش درجنگ آزادی بخش ملی سعی میکند تا برایش "آبرو" کمائی
کند .درحالیکه این اپورتونیستهای منحط بعد ازاعدام مجید وده ها انقالبی دیگرازجنبش دموکراتیک نوین
توسط رژیم مزدور ،بجای ادامه جنگ آزادی بخش ملی که درآن شرایط راه وآرمان مجید بود به آن
خیانت کردند وبا امضای پروتوکول تسلیمی با دشمنان عمده خلق ومیهن وکسانی که مجید راوحشیانه
شکنجه کرده وبقتل رسانده بودند (دولت جنایتکاران خلقی پرچمیها واشغالگران روسی) سازمان ونیروی
نظامی مجید را درخدمت آنها قراردادند تا توده های خلق را بخاک وخون کشیدند .همچنین" ساما -ادامه
دهندگان" این تسلیمی خاینانه ومیهن فروشانه را باچشمپارگی به "عده ای ازهواداران واعضای ساما"
نسبت میدهد که گویا با ازدست دادن مقاومت برای نجات جان شان دچار«انحراف لیبرالیسم وتسلیم طلبی»
شده اند .به راستی که مرتجعین بیشرم اند ورویزیونیستها (که بخشی ازارتجاع راتشکیل میدهند)بیشرم
تروهتاک تراند.این رویزیونیستهای خود فروخته ومزدوربا کمال بیشرمی اسناد خود شان را
انکارمیکنند.اسنادی که باثرفشارتعدادی ازاعضا وصفوف ساما در" کمیته تحقیق وبررسی مسئله تسلیم
طلبی" تهیه شده بود .وما قبالً بخشی ازآنهارادرسایت "پیام آزادی" وسایت "شورش" به نشرسپرده ایم.
آقایان دروغگوئی وبی شرمی حدی دارد .مسئله تسلیمی "ساما" به دولت مزدوروسوسیال امپریالیستهای
روسی براساس طرح وفیصله مرکزیت "ساما" صورت گرفته است .به سند زیرین ازاسناد کمیسیون
تحقیق تسلیم طلبی ساما توجه کنید:
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ونیروهای نظامی "ساما" درشمالی وهرات ومناطق دیگربه دولت مزدوروارتش اشغالگرروسی تسلیم
شدند وسالح ومهمات وپول بدست آوردند .نشستها برای مذاکره وگفتگوهای هیئت رهبری"ساما" بانماینده
ها ی دولت مزدورونماینده ارتش اشغالگرروسی درهوتل کابل صورت گرفت وپروتوکول امضاکردند.
رابطه گیری وتسلیمی "ساما"باخاد درهرات براساس مفاد پروتوکول امضاشده بین هیئت رهبری "ساما"
ودولت مزدورتوسط رهبری حوزه غرب درهرات دررأس آن انجینرشیر"آهنگر" وداکتر صدیق(هری)
صورت گرفته است .حتی برخی از"ساما" ئیها گفته اند که رهبری بخش "ساما" درحوزه غرب قبل
ازامضای رسمی پروتوکول بین "ساما" ودولت مزدورخلقی پرچمیها مخفیانه با دولت رابطه داشته است
که بعد ازامضای پروتوکول تسلیمی"ساما"به دولت مزدورطی ابالغیه ای ازطرف"ساما"رسمیت
یافت.وبا ین صورت شیرآهنگروصدیق (هری) نقش اساسی را درمسئله تسلیمی به دولت مزدوروارتش
سوسیال امپریالیسم "شوروی" داشته اند .سیدحسین موسوی که درسایت جاسوسی وفحاشی "افغانستان -
آزاد" علیه جنبش انقالبی پرولتری (م-ل -م) کشوروفعالین آن جاسوسی و فحاشی میکند ،اکنون ازجمله
ای رهبران "ساما -ادامه دهندگان" است .این رویزیونیستهای تسلیمی خاین با همکاری ارتش دولت
مزدورودستگاه خاد وارتش اشغالگرسوسیال  -امپریالیسم "شوروی" درجنگ علیه تنظیم های ارتجاعی
اسالمی درهرات وشمالی ده هاتن سامائی وشعله ای رابه کشتن دادند .رهبری کنونی تشکل
رویزیونیستی"ساما -ادامه دهندگان" ،شعله ایها رابنام اینکه درشرق شهرهرات "جنگ میهنی" جریان
دارد فریب داده وبه "جبهه شرق هرات" میفرستاد وبعد ازکشته شدن آنها به سیاق آخندهای حاکم ایرانی
با خدعه ونیرنگ برای آنها درشهرمشهد ایران محافل "ترحیم" برپا می کردند ودررثای آنها منقبت می
خواندند واشک تمساح میریختند .واین شعله ایهای فریب خورده ویا اعضای بی اطالع ساما که قربانی
اهداف پلید رهبری ساما درکابل وپروان وکاپیسا وهرات ومناطق دیگرشده بودند را "شهید راه خلق
ومیهن" میخواندند! اما رهبری"ساما -ادامه دهندگان" اکنون مدعی است که "عده ای" هوادارواعضا"
گویا بدون اطالع مرکزیت ساما جهت نجات جان شان وخالصی ازشرحمالت تنظیمهای ارتجاعی اسالمی
به دولت باندهای جنایتکارخلقی پرچمی وارتش اشغالگرروسی تسلیم شدند تا خودرا ازآن "تهلکه نجات
دهند" .آقایان! که هیچگونه شرم وننگی ازگذشته سیاه وخیانتبارتان ندارید؛ رهائی سیدآقامعلم طبق سخنان
خودش اززندان هرات (که توسط داکترکریم بهاء ووالی هرات انجام شد) برکدام مبنا صورت گرفت؟
درحالیکه رهائی وی اززندان براساس مفاد همان پروتوکول تسلیمی ساما به دولت مزدورواستعمارگران
روسی صورت گرفته است .ورهبری"ساما" درهرات بین اعضای ساما وشعله ایها شایع کرد که ساما
درشمالی یکی ازجنرالهای روسی را به گروگان گرفته وآنرا باتعدادی ازاعضایش منجمله سیدآقا معلم
درهرات "تبادله" کرده است! ولی بعد ازآنکه کوس رسوائی تسلیمی ساما به دولت مزدوروروسهای
اشغالگربه صدا درآمد؛ همه فهمیدند که قضیه ازچه قراربوده است؟! مانند اینکه رهبری "ساما" درهرات
دربین شعله ایها وسامائی های بی اطالع ازتسلیمی ساما به دولت مزدوردرجبهه شرق شهرهرات علیه
تنظیم جمعیت اسالمی می جنگیدند وسوأل میکردند که ا ین رفت وآمدهای افراد خاد ونظامیهای دولت
مزدوروروسها درجبهه برای چیست؟ واین هلیکوپترهابرکدام اساس درجریان عملیات علیه تنظیم جمعیت
اسالمی درپشت جبهه ای ما سالح ومهمات با پاراشوت پرتاب میکنند؟ رهبری" ساما" این ترفند را
بکارمی برد که دربین ارتش روسی «استالینیست ها» موجود هستند ورهبری توانسته با آنها تماس
برقرارکند واین سالحها ومهمات وکمکهای اطالعاتی وهوائی توسط آنها برای "ساما" تهیه می شود تا
این مناطق رااززیرتسلط تنظیمهای ارتجاعی اسالمی خالص کرده وپایگاه خودرا ایجاد کنیم .همچنین
چندین تن دیگرازهواداران وصفوف ساما وشعله ایهای که حاضرنبودند این نیرنگهای رهبری ساما را
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به پذیرند وبه شدت این خیانت را مورد نکوهش قراردادند منجمله (حاجی غالم نبی ،نثاراحمد معلم
ودیگران) دردرون "جبهه شرق هرات" بشکل مرموزی ترورشدند .موضوع دیگراینکه رهبری حوزه
غرب "ساما" درهرات زیرهمین ن ام ازاقشارثروتمند ومرفه شهرهرات بنام"جبهه نبرد حق علیه باطل"
کمک میخواستند.ودکانداران شهرهرات مواد خوراکی به "جبهه شرق شهرهرات" میفرستاندند .چون
مردم شهرهرات مانند تمام مردم افغانستان دروالیات دیگرتوسط دسته های لومپن واوباش مربوط به
گروه های ارتجاعی اسالمی مانند گروه غفارکل(مربوط به جمعیت اسالمی) ،گروه شیرآقاچونگر(مربوط
به حرکت انقالب اسالمی) وگروه تورن غالم رسول وده ها گروه ودستک دیگرآنها(که بعدا ً به دولت
تسلیم شده وحلقه ملیشه ای رابرگردن انداختند) به ستوه آمده بودند،درابتداباخوشی ازچریکهای"سامائی"
استقبال کردند آنهم که اینها ازیکطرف منسوب به "جریان شعله جاوید" بودند وازطرف دیگرازنام مجید
فقید سوءاستفاده میکردند.آقایان! داستانهای خفتباروننگین شما ازاین قراربوده وتوضیح مختصرفوق شمه
ای ازتومارخیانتها وجنایات شما به خلق ومیهن وبه جنبش انقالبی کشوراست.
رهبری"ساما -ادامه دهندگان" بازهم صحبت از" زخمهای خونین برپیکرسازمان دارد که ازطرف
دشمنان رنگارنگ وارد شده است " ،ادامه میدهد ...":سرانجام درسال  1362ش درکنفرانس سرتاسری
اش به تحلیل ،تجزیه وطرد این دوانحراف هم ازنظرفکری وهم ازنظرتشکیالتی موفق شد ."....آقایان!
دروغگوئی ،شیادی وعوامفریبی هم حدی دارد ! اینکه همه سازمانهای چپ وسازمانهای انقالبی پرولتری
درافغانستان زخمهای خونین زیادی ازدشمنان طبقاتی وملی گوناگون برپیکرهای شان خاصتا ً درسی وپنج
سال اخیردارند ،روشن است؛ اما شما ازجمله کسانی دررهبری "ساما" بودید که با تسلیمی به دولت
مزدوروسوسیال امپریالیستهای روسی وبعداًمپریالیستهای امریکائی واروپائی وباخط مشیهای تسلیم
طلبانه وضدانقالبی تان ضربات سهمگین را نه تنها بر"ساما" که برجنبش انقالبی مردم افغانستان طی
چهاردهه اخیروارد کرده اید .شما بازهم دروغ میگوئید .رهبری "ساما" درچه زمانی ودرکجا خاینین
راحتی برطبق اسناد"کمیسون تحقیق وبررسی مسئله تسلیم طلبی ساما "به محاکمه کشانده است؟ درحالیکه
درهمین چند صفحه اسناد که ما آنهارابه نشرسپرده ایم وبدسترس جنبش انقالبی پرولتری وجنبش چپ
وتوده های خلق افغانستان قرارداده ایم ،نقش رهبری"ساما" درتصمیمگیری تسلیمی به دولت مزدورکامالً
مشخص وانکارناپذیراست.همین چند صفحه ازاسناد"کمیسون تحقیق وبررسی "...تمام دروغهای
ونیرنگهای شما را افشا میکند .اینکه رهبری ساما " کشتن " داکترصدیق (هری) راسندی بربرائت اش
بمیان میکشد ،کامال غیرواقعی وکذب محض است .زیر اقراراطالع طبق گفته های صدیق (هری) قبل
ازکشتن اوکه درکست هم ثبت شده است ،به تکرارصحبت ازاین داشته که من به دستوررهبری"ساما" با
دولت رابطه برقرارنمودم وخاصتا ً که درهرات( وکل حوزه غرب ساما) مسئولیت رهبری بعهده
شیرآهنگربوده است .ومن همه رابطه ها را مشترکا ً با وی با خاد ودولت گرفته ایم .اینکه شما آقایان هرچه
زودترصدیق (هری) را اغواکرده وبیکی ازجبهات "حرکت انقالب اسالمی  -ساما" درهرات درولسوالی
گلران درقریه( )....بردید وسربه نیست کردید؛ مسئله معلوم ومشخص است .همانطورکه شما اسناد "کمیته
تحقیق وبررسی "...را بدستر س جنبش انقالبی ومردم افغانستان قرارنداده اید ،کست گفته های صدیق
هری راقبل ازکشتن وی (که بخش مهمی ازحقایق مربوطه به افتضاح ننگ تسلیمی "ساما" به دولت
مزدوروسوسیال امپریالیستهای اشغالگررااحتوامیکند) وهرچه بیشترمسئولیت رهبری ساما را درمسئله
تسلیمی به دولت مزدو ربرمال میسازد ،مخفی کرده اید .ونیزاین سوأل دربرابررهبری "ساما" مطرح
است که چرا صدیق (هری) توسط دونفرازاعضای ساما که نزدیک به شیرآهنگرهستند ،کشته شد؟
درحالیکه صدیق(هری) باید توسط یک هیئت با صالحیت مانند "کمیته تحقیق وبررسی مسئله تسلیم طلبی
درساما" مورد تحقی ق وبازجوئی قرارمیگرفت .ازآنجائیکه نشراسناد" کمیته تحقیق وبررسی مسئله تسلیم
طلبی ساما" ازحقایقی پرده برمیداشت که رهبری "ساما" درمسئله تسلیمی "ساما" به دولت مزدورخلقی
پرچمیها وارتش سوسیال امپریالیسم "شوروی" مستقیما ً دخالت داشته است؛ لذا رهبری"ساما" این اسناد
را "اسناد درونی" خوانده وبدون هیچگونه احساس مسئولیتی ازانتشارآنها سرباززده است.
"ساما" دراواخردهه هشتاد میالدی با گروه های هم قماشش " جبهه ملی رهائیبخش"را تشکیل داد وبا
پشتوانه غند سنگین (که بعد ازسال  1364باستثنای تعداد کمی که ازآن برآمدند ،باقی حدود()700
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نفرتشکیالت نظامی غند سنگین "ساما" تا آخربا دولت مزدورخلقی پرچمیها باقی ماندند) با دولت
ارتجاعی اسالمی متشکل ازتنظیمهای ارتجاعی اسالمی وجنایتکاران خلقی پرچمی ،سازائی وملیشه های
مزدورروسی همکاری کرد" .ساما" دسته دسته اعضا وهوادارانش را به شمال کشورمحل حکومت ملیشه
های دوستم وملک وپرچمیها می فرستاد که درسال  1372دریک سانحه هوائی درتنگی تاشقرقان والیت
بلخ بیش ازسی تن ازاعضا وکدرهای "ساما" کشته شدند .باین صورت ادعای "ساما -ادامه دهندگان"
مبنی براینکه انحرافات را بعد ازکنفرانس سال  1362طردکرده است ،دروغ ونیرنگ اپورتونیستی بیش
نیست .انحرافات درسازمانهای مختلف سیاسی ماهیت ایدئولوژیک -سیاسی وطبقاتی دارند وهرسازمان
سیاسی انحرافات رابرمبنای ایدئولوژی وسیاست طبقاتی خودش تعریف وبیان کرده وبآنها
برخوردمیکند؛چنانکه مرکزیت "ساما" به مسئله تسلیمی به دولت مزودروسوسیال امپریالیسم "شوروی"
برخوردکرد .وحاجی قیوم رهبرفقید"ساما" سعی کرد تا مسئله تسلیمی "ساما" به دولت مزودررا
زیرعنوان" تسلیم طلبی درقلمرومبارزه وبقاء" باصطالح تعبیرو توجیه کند.
رهبری"ساما -ادامه دهندگان" به الطایالت اش چنین ادامه میدهد ...":بعد ازتجاوزنظامی امپریالیزم
جهانی به رهبری امریکا عده ای ازکادرها واعضا ی سازمان مکررا ً درگرداب این انحراف (بازهم
منظورنویسنده "لیبرالیزم وتسلیم طلبی" است -توضیح ازمن است) درغلتیدند .ولی رهبران ،کادرها
واعضای معتقد ووفاداربه آرمان وتاریخ سازمان ازهمان تبارزاولین نطفه تفکرات ناسالم با آن به مبارزه
برخاستند وازسنگرایدئولوژیک(م.ل.ا) وسیاسی سازمان(مشی مستقل ملی -انقالبی) به دفاع برخاستند
وبه مبارزه پرشوری دست زدند که درنتیجه درکنفرانس هجدهم جوزا 1390ش به طرد بقایای کمیته
مرکزی مرتد موفق شده وساما را درخط پویندگان انقالبی اش احیاء کرد."...
بازهم دروغگوئی وسفسطه بافی :درحالیکه برخالف این ادعا با اشغال افغانستان توسط ارتشهای
امپریالیستهای امریکائی وناتووسقوط رژیم طالبان وتشکیل دولت دست نشانده استعمار"،ساما"ئیها
حرکتهای تسلیم طلبانه رابا جدیت تمام دوباره آغازکرده وبا تجمع درمحل برگزاری کنفرانس درشهربن
آلمان حمایت خودراازاین پیمان استعماری بنمایش گذاشتند وبعد دردولت دست نشانده سهم گرفتند وبه
کرسیهای وزارت ودیگرمناصب عالی رسیدند .همین جناحی که اکنون خودرا" ساما -ادامه دهندگان" می
خواند دراقدام دیگری درسال ( )2005کتابی زیرنام" افغانستان الگوی دموکراسی امریکائی ازتحمیل
تروریزم تا صدوردموکراسی"منتشرکرد که مواضع کامالً تسلیم طلبانه اتخاذ کرده وبه تبلیغ وترویج
پارلمانتاریزم وسازش طبقات ی وپخش ایده ها وافکارانقیاد طلبانه پرداخت .نویسنده(نویسندگان) این کتاب
حرکات نمایشی ماللی جویا نماینده " سازمان رهائی" درلویه جرگه استعماری را مورد ستایش قرارداده
واورا زن"قهرمان" خواندند .نویسند گان کتاب نظردارند که ماللی جویا درپارلمان بیانگرحد اقل
خواستهای مردم افغانستان بوده است .درحالیکه ماللی جویا منحیث نماینده ای سازمان رویزیونیستی
وتسل یم طلب" رهائی" بوده وهیئت نمایندگی این سازمان درکنفرانس"بن" شرکت کرد وخانم سیما ولی
منحیث یکی ازمعاونین کرزی منتصب شد که با مخالفت شدید جناح "بنیادگرا"ی گروه ارتجاعی اسالمی
مواجه شد و"سازمان رهائی" دردولت دستنشانده استعمارسهم گرفت.
"ساما -ادامه دهندگان" ازیکطرف مدعی "م-ل -ا" است وازجانب دیگراز(مشی مستقل ملی) صحبت
دارد .درحالیکه این دوموضوع به لحاظ ماهیت ایدئولوژیک وطبقاتی درتضاد انتاگونیستی باهم قرارداشته
وچنین نظری به مفهوم عدم تعلق به " م-ل -ا" هم درسطح ملی وهم درسطح بین المللی را می رساند".
مشی مستقل ملی" نافی ایدئولوژی وسیاست ومشی پرولتری است .پرولتاریا یک طبقه بین المللی است
وبراساس انترناسیونالیسم پرولتری درسطح جهان باهم ارتباط وپیوند برقرارمیکنند .انترناسیونالیسم
پرولتری بیان وحدت اهداف پرولتاریاست .پرولتاریای همه کشورهای جهان اهداف ،منافع ودشمنان
مشترک دارند .موضع کنونی "ساما -ادامه دهندگان" ظاهرا ً همان موضع قبلی "ساما" است که بعد
ازاعدام مجید برنامه " دموکراتیک ملی" مبتنی بر"مشی مستقل ملی" را بعنوان سند درونی وبرنامه
جمهوری اسالمی درفورم "اعالم مواضع" را ،برنامه بیرونی "ساما" معرفی کرد".ساما -ادامه
دهن دگان"اکنون کلمه " انقالب" رادر" مشی مستقل ملی" اش اضافه کرده است؛ لیکن به لحاظ
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ایدئولوژیک -سیاسی وبه حکم دیالکتیک ماتریالیستی درمنجالب ناسیونالیسم تنگ نظرانه افتاده وبرعلیه
منافع طبقاتی کارگران وسایرزحمتکشان قرارگرفته است.
شرح مختصرفوق درباره ای ماهیت خط ایدئولوژیک -سیاسی رویزیونیستی واپورتونیستی "ساما -ادامه
دهندگان" واتحاد نظروعمل آن با رویزیونیست های تسلیم طلب"ساا" خود سند دیگری است برثبوت
ماهیت رویزیونیستی "ساا" و"ساما -ادامه دهندگان".وعملکردهای خاینانه وضدانقالبی این دوتشکل
رویزیونیستی وتسلیم طلب وبخشی از"ساوو" علیه جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) وجاسوسی وفحاشی
علیه فعالین آن بخشی ازیک توطئه امپریالیستی رویزیونیستی است که ازطریق وبسایت استخباراتی"
افغانستان -آزاد" آغازکرده اند؛ زیرا رویزیونیسم همدست امپریالیسم وارتجاع است .ازآنجاییکه خیانتهای
این باندهای ر ویزیونیست وتسلیم طلب به جنبش انقالبی پرولتری افغانستان آنقدرعمیق ودامنه دارواثبات
شده است که امکان کمترین "دفاع" را هم ازاین رویزیونیستهاگرفته است .ازاینجاست که به دوسالح
متوسل شدند:یکی فحاشی به سطح اراذل واوباش کوچه بازاری ودیگری جاسوسی به استخبارات
امپری الیستی ودولت مزدورکابل وافشای نام وهویت (ما) برای آنها وبرای گروه های ارتجاعی افراطی.
این رویزیونیستهای خود فروخته یک گروه سه نفره ازاوباشترین وفرومایه ترین رفقای شان(سید حسین
موسوی ،میرویس محمودی وکبیرتوخی) را برای فحاشی وناسزاگوئی علیه (ما) گماشته اند .این هرسه
نفرازجمله تسلیمی های اند که درخاد دولت خلقی پرچمیها همکاری کرده اند .موسوی ومیرویس محمودی
زمانی که ساما به دولت مزدورتسلیم شد دررابطه به خاد پنج وداکترکریم بهاء وغند سنگین وظیفه
اجرامیکردند .وکبیرتوخی درزندان به خاطر"زنده ماندن" علیه رفیق سازمانی اش شهادت داده وبا خاد
درون زندان نیزهمکاری کرده است .وازفحوای فحاشیهای اخیراین سه تن آشکارمی شود که نه اینکه
شرف وحیثیت ووجدان انسانی ندارند که فاقد " ناموس" شخصی وسیاسی هستند .براساس یافته های
کرکترشناسی این نوع فحاشیها ناشی ازضربات وجروحات روانی وشخصیتی خود این افراداست .اینها
تصورمیکنند که با حواله کردن آنها برمخالفین شان گویا می توانند شدید ترین ضربه رابرآنها وارد کنند.
اگرچه این گونه فحاشیها واتهام زنیها توسط این باندهای رویزیونیست وتسلیم طلب مزدورامپریالیسم
حساب شده ومنحیث سالح علیه من ودیگربخشهای جنبش انقالبی پرولتری بکارگرفته میشود؛ اما عاملین
آن دربین اعضای این تشکالت بیش ازدیگران دارای شخصیتهای پلید ومستعد چنین فحاشیها وناسزاگوئیها
هستند وحاضراند به هرنوع پستی ورذالتی تن دردهند .اگرشکنجه،خاصتا ً شکنجه های غیرانسانی توسط
رژیمهای ارتجاعی فاشیستی وضدمردم ی براساس سرشت وخصلت ضدانسانی آنها ومنحیث وسیله خرد
کردن شخصیت وشکستن مقاومت خاصتا ً مخالفین سیاسی شان بکارگرفته میشود؛ لیکن شکنجه گرباید
دارای چنین شخصیت پست ومستعد وروان ووجدان کثیفی باشد تا به همنوعش چنین شکنجه های وحشیانه
وضدانسانی رااعمال کند.بطورمثال اکثریت قاطع شکنجه گران دولت مزدورخلقی پرچمیها ازجمله
عناصرلومپن واوباش"مکتب خوانده" و"پوهنتون دیده"(مانند سیدحسین موسوی ،میرویس محمودی
وکبیرتوخی) بودند .من بازهم به این رویزیونیستهای ضدانقالبی که ذره ای اخالق وشرف ندارند ،میگویم
که" :فحاشی وناسزاگوئی بمثابه پاکت بدون آدرسی است که حتما ً به صاحب اصلی اش بازمیگردد".
شما به امرباداران تان وبه اقتضای منافع سیاسی طبقاتی وبه علت مرگ وجدان وانهدام وشخصیت به این
حرفهای کثیف وضدانسانی تان ادامه بدهید .هرانسان باوجدان ودارای شرف وشخصیت چه درافغانستان
وچه درسطح جهان درا ین باره قضاوت خواهد کرد .ولی بالمقابل ما ماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی
رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلبیهای شمارابه امپریالیسم وارتجاع وخیانتهای شمارابه جنبش
انقالبی پرولتری وبه خلق افغانستان با چهره های کثیف ضدانقالبی وضدمردمی تان افشا میکنیم ونسلهای
نواز مبارزین راه آزادی ونجات خلق وکشورراآگاهی میدهیم تا فریب ترفندهای شماعناصررویزیونیست
ضدانقالبی حقیروشرفباخته رانخورند.سالح شما رویزیونیستهای تسلیم طلب ونوکرامپریالیسم فحاشی
وجاسوسی است؛ ولی سالح ما ایدئولوژی وسیاست انقالبی(مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم) است وما
مبارزه علیه رویزیونیسم عمدتا ً شما رویزیونیستهای عامل امپریالیسم وسوسیال -امپریالیسم چین را
همزمان با مبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع فئودال کمپرادوری بدون وقفه ادامه میدهیم .اینست موقف
ومنطق مادربرابرشما ودیگرهمپاله های تان درداخل وخارج کشور.
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( بخش )19
تشکل رویزیونیستی وتسلیم طلب «سازمان انقالبی(ساا)» درصفحه( )7بخش( )6ازاراجیفنامه هایش
بنام«دون کیشوت های مائویست »....چنین بیهوده گوئی میکند  ...":وقتی باساما ئی روبه روهستیم که
چپ می نویسد وازسنگرایدئولوژی(م.ل.ا) علیه تسلیم طلبی ملی وطبقاتی مبارزه میکند ،وظیفه انقالبی
ما ایجاب می کند که به دفاع ازآن برخیزیم."....
درعبارت فوق منظور«ساا» تشکل رویزیونیستی وتسلیم طلب« ساما -ادامه دهندگان» است که می
خواهد با عبارت پردازی اپورتونیستی این همپاله اش راآرایش دوباره دهد .البته بکاربرد کلمه ویا
اصطالح"چپ"آنهم ازدیدگاه یک سازمان رویزیونیستی وتسلیم طلب مشخص است؛اماهمه رویزیونیستها
واپورتونیستها درنوشته های شان درظاهر«چپ نمائی» کرده وسعی می کنند تا زیراین پوشش ،گویا
اپورتونیسم ورویزیونیسم خودرابپوشانند .بعبارت دیگردرلفظ ازایدئولوژی انقالبی پرولتری صحبت
میکنند ولی درعمل مطابق به اپورتونیسم ورویزیونیسم شان انجام میدهند .درافغانستان بیش ازهمه
مثالهای برجستۀ آن طی پنج دهه اخیرباندهای رویزیونیست مزدوروجنایتکارخلقی پرچمیها«،گروه
انقالبی ....وسازمان رهائی »«،ساا»« ،ساما»«،ساما -ادامه دهندگان» ودیگرگروه های همقماش آنها
بوده وهستند .درمطلب فوق وقتی «ساا» ازرویزیونیسم وتسلیم طلبی«ساما -ادامه دهندگان» بدفاع
برمیخیزد وآنرا " ایفای نقش پیش آهنگی اش"(بخوان نقش اپورتونیستی ورویزیونیستی ،ضدانقالبی
اش) مینامد ،به این ترت یب یکباردیگررویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی خودش رابه ثبوت می رساند.
شیادی واغواگری دیگر«ساا» اینست که میگوید« :ساما -ادامه دهندگان» علیه تسلیم طلبی ملی وطبقاتی
مبارزه میکند .درحالیکه برخالف این ادعای کاذبانه «ساا» ،رهبری«ساما» طی حدود سی سال اخیرهیچ
گونه سندی که واقعا ً مبین مبارزه اصولی وصادقانه علیه تسلیم طلبی باشد ،منتشرنکرده است .آیا اکنون
«ساا» میتواند چنین سندی از«ساما -ادامه دهندگان» بدست دهد؟ که هرگزنخواهد توانست! زیرا رهبری
«ساما -ادامه دهندگان» بادیگراعضای "ساما" ازطراحان وعاملین اصلی تسلیمی به دولت مزدورخلقی
پرچمیها وسوسیال امپریالیسم" شوروی" بوده وداغ ننگ خیانت به خلق ومیهن رابرجبین دارد.
رویزیونیستهای «ساا» ئی درهمین صفحه( )6مدعی میشوند که  ":چرا ماباید ازآن استقبال نکنیم؟ (
منظور"ساا" مواضع برناموی رویزیونیستهای تسلیم طلب« ساما -ادامه دهندگان» است) به خصوص که
درجائی ازاین برنامه که مصوب اولین کنگرۀ ساما درجوزای  1359شمسی است ،می خوانیم" «:ساما"
معتقداست که حزب راستین طبقه کارگربه مثابۀ هستۀ روشنگر ،سازمانده ورهگشا وبهترین مبارزۀ مردم
وآرمان دموکراسی ،آزادی ملی ودرنهایت ایجاد جامعه فارغ ازستم طبقاتی ،ملی وبهره کشی می باشد».
درپراگراف فوق صرف نظرازاینکه این متن به لحاظ محتوی ومضمون ابهام آمیز ،دوپهلو ،کاسبکارانه
واغواگرانه است؛ "ساما" درکناراین برنامه ،برنامه ای دیگری بنام «اعالم مواضع» نیزدارد که درتاریخ
متذکره فوق به تصویب رسیده است ودرحقیقت همه نظرات،مواضع ،خط مشیها وعملکردهای "ساما"
برمبنای آن صورت گرفته است .همین برنامه «دموکراتیک ملی» مبتنی بر«مشی مستقل ملی» بعنوان
برنامه درونی وبرنامه جمهوری اسالمی یعنی "اعالم مواضع" به عنوان برنامه بیرونی "ساما" بوده
است .بقدم اول ازیکطرف ادعای«اعتقاد» به "م-ل -ا" داشتن وازطرف دیگرهمین "طریقت" دوبرنامه
داشتن درماهیت نمودی ازاپورتونیسم"ساما"بوده است .ودرقدم دوم«ساما» در"اعالم مواضع"
شعارجمهوری اسالمی رابه این مضمون ومنظوربلند کرد ":تأسیس دولت جمهوری اسالمی مردمی که
انعکاس دهندۀ راستین خواسته های وآرمانهای ملی ودموکراسی مردم افغانستان باشد" .ازآنجاییکه "دولت
جمهوری اسالمی" به لحاظ ایدئولوژیک -سیاسی ودرماهیت طبقاتی اش دولت طبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادورووابسته امپریالیسم است ،دیگرهرادعای" م-ل -ا"و"دموکراتیک ملی"بودن را ازجانب
«ساما» و«ساما -ادامه دهندگان» منتفی می سازد".ساما" نه تنها برهمین اساس با تنظیم ارتجاعی اسالمی
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(حرکت انقالب اسالمی) اتحاد سیاسی نظامی کرد که برهمین مبنا به دشمنان عمده ای خلق افغانستان
یعنی رژیم باندهای جنایتکاروآدمکش خلقی پرچمیها وفاشیستهای روسی تسلیم شد وعلیه منافع خلق ومیهن
قرارگرفت وتعدادی ازاعضایش مانند سید حسین موسوی(علی مشرف) ومیرویس"ودان"محمودی به
خدمت سازمان مخوف وماشین آدمکشی"خاد"دولت مزدورخلقی پرچمیها قرارگرفتند وآنعده ازسامائی ها
را که با این تسلیم طلبی به مخالفت برخاسه بودند به خاد معرفی میکردند که سربه نیست شدند .چنانچه
تعداد زیادی ازمخالفین تسلیمی «ساما» به دولت مزدوردر"جبهه شرق هرات" توسط رهبری "ساما"
درحوزه غرب به خاد معرفی شده وترورشدند .ولی سازمان رویزیونیستی «ساا» خاصتا ً به این بخش
ازتاریخ ظلمتباروخاینانه "ساما -ادامه دهندگان" هیچگونه اشاره ای نکرده وصرف به ماده ای ازبرنامه
ای مصوب کنگره "ساما"درسال  1359متمسک شده واکنون آنرا" سند هویت ایدئولوژیک  -سیاسی
"ساما -ادامه دهندگان" بکارمی برد .ازآنجاییکه "ساا" دربرابرنقد وانتقاد بخشهای مختلف جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل-م) کشوراز"ساما" و"ساما -ادامه دهندگان" هیچگونه پاسخ منطقی ندارد به یاوه گوئی پناه
برده وزندگی کردن عده ای ازاعضای این جنبش را دراروپا تمسکی برای حمالت اپورتونیستی اش علیه
جنبش انقالبی پرولتری وفعالین آن قرارده است.
«ساا» درهمین صفحه( ) 6دربرابرانتقاد مائوئیستها مبنی بر"وحدت نظروعمل ساا" با « ساما -ادامه
دهندگان» ،صحبت از(«نرمش» و«اصول» ورابطه دیالکتیکی این دو )،دارد .این تنها«ساا» نیست که
رویزیونیسم وتسلیم طلبی اش رازیرنامهای " نرمش" باصطالح توجیه میکند وبا بکاربرد کلمه" اصول"
خواننده ناآگاه رافریب میدهد؛ بلکه همه رویزیونیستها واپورتونیستها منجالب اپورتونیستی وتسلیم طلبی
شانرازیرعناوین «تاکتیک» ویا«انعطاف درتاکتیک» وازاین قبیل خزعبالت انجام میدهند وبه اینصورت
میخواهند اعضای عقبمانده تشکیالت خودوجنبش انقالبی پرولتری رافریب دهند .واین نظرو
موضع«ساا» صراحتا ً خالف اصول(م-ل-م) ،علم انقالب پرولتری است" .ساا" عبارت "رابطه
دیالکتیکی "بین کلمه های"نرمش" و"اصول" را فریبکارانه بکاربرده ومذبوحانه تالش میکند تا بابازی
با کلمات ،گند رویزیونیزم وتسلیم طلبی «ساما -ادامه دهندگان» وخودش راپنهان کند .درحالیکه رابطه
دیالکتیکی بین اشیاء وپدیده هابرمبنای قانون تضاد"،قانون وحدت اضداد" تعریف میشود که "اساسی
ترین قانون دیالکتیک ماتریالیستی" است .دیالکتیک به معنای تئوری علمی وبه معنای یک اسلوب فلسفی
به کارمی رود« .ساا» دراینجا مقوله "دیالکتیک" رامانند دیگرمقوله های علم انقالب پرولتری وسیله ای
برای" توجیه" نظرات ومواضع رویزیونیستی واپورتونیستی اش قرارداده وهیچ گونه تفاوت وتضادی
رابین گفته ها وعملکرد های گذشته وحال «ساما -ادامه دهندگان» که مدعی"م-ل -ا" شده است،
آشکارنساخته وآنهارا به"نقد" نمی کشد وهمه برخورد های آن براساس خط رویزیونیستی خودش وبه
شیوه اپورتونیستی صورت گرفته است.ازجانب دیگربین«ساا» و«ساما -ادامه دهندگان» منحیث دوتشکل
رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلب تضاد اساسی وجود ندارد .بتاریخ کارنامه های «ساما» توجه
کنید که رهبری آن جهت برقراری رابطه «دیپلوماتیک» با دولت سوسیال امپریالیستی وضدانقالبی چین
زیرنام «انعطاف تاکتیکی» انجام میداد وگروهی را برای جلب کمک ازسوسیال امپریالیسم چین به
سرکردگی سید حسسین موسوی(علی مشرف) جهت دریوزگی به درباردولت ضدانقالبی چین فرستاد.
درمورد دیگری دراوایل قرن بیست ویکم حزب کمونیست نیپال(مائوئیست) عقب گرد استراتژیک
ومنجالب رویزیونیسم اش را زیرنام " انعطاف درتاکتیک" انجام داده وانقالب خلق نیپال وجنگ انقالبی
خلق را به شکست کشانده وهسته های قدرت خلق درروستاهارا منحل کرده واراضی مصادره شده
فئوداالن توسط دهقانان بیزمین را به صاحبان آن ارجاع کرده وتسلیم ارتجاع فئودال کمپرادوری
وامپریالیسم ودولت ارتجاعی هند ش ده ورهبران وکدرها ودیگراعضای آن دردولت فئودال کمپرادوری
وابسته امپریالیسم ودولت ارتجاعی هند به مقامهای صدراعظم ،وزیر ،معین ،والی وسفیروغیره
رسیدند.ولی پراچندا ودیگررویزیونیستهادررهبری حزب کمونیست نیپال(مائوئیست) بیشرمانه این همه
انحرافات رویزیونیستی وخیانت های شان را به انقالب خلق نیپال وانقالب جهانی زیرنام "انعطاف
درتاکتیک" جای میزنند.
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«ساا» درصفحه( )2بخش آخری ازاراجیفنامه هایش مینویسد...":ما قب ً
ال در"به پیش" شماره اول
درمورد"سازمان پیکارافغانستان" نوشته بودیم که "این سازمان براندیشه مائوتسه دون تأکیدداشت،
سازمان رهائی وساما را به خاطرپذیرش جمهوری اسالمی ،راست رودانسته ،شدیدا ً مورد انتقاد
قرارمیداد".پیکار" همچنان سازمان رهائی را به خاطرقبول تئوری سه جهان ،رویزیونیست می نامید."...
ازاینکه «ساا» ئیها به پدیده ها وقضایا چگونه وبا چه شیوه ای برخوردمیکنند مشخص بوده و درپراگراف
فوق اپورتونیسم آنها بوضوح آشکاراست؛ ولی دراینجا مکنونات ذهنی خودرابجای نظرات ومواضع
"سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" درباره اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبیهای "ساما"
و"رهائی" بیان میکنند(.البته دراینجا منظور -سازمان پیکاربرای نجات افغانستان -تا قبل ازتاریخ 2
میزان سال  24 - 1372سپتمبر -1993میباشد؛ زیرابادچارشدن جناح اکثریت" سازمان پیکار "...به
اپورتونیسم ما منحیث جناح اقلیت ازآن انشعاب کرده وتحت عنوان" سازمان پیکاربرای نجات
افغانستان(اصولیت انقالبی پرولتری)" وبعد " گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م-ل-م)" درجنبش
کمونیستی(م-ل -م) افغانستان به فعالیت ادامه داده ایم ) .درحالیکه برخالف این شیوه ای بیان«ساا»،موضع
سازمان پیکار...ازهمان ابتدا دربرابراکونومیزم«گروه انقالبی »....ورویزیونیزم"سه جهانی"«سازمان
رهائی» مشخص وواضح ب ود .وتنها قبول استراتژی جمهوری اسالمی ومبارزه برای تحقق آن ازطرف
«سازمان رهائی» نبود که آنرادرمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی قرارداده بود؛ بلکه قبول
جمهوری اسالمی بجای مبارزه برای پیروزی انقالب دموکراتیک نوین نتیجه ای منجالب رویزیونیسم
"سازمان رهائی" بوده است .هسته رهبری تشکل اپورتونیستی «گروه انقالبی »....وبعد«سازمان
رهائی» توسط داکترفیض دردرون "سازمان جوانان مترقی" شکل گرفته بود که بالنوبه سنگین ترین
ضربه رابرآن وارد کرده ودرهمدستی با دیگرجناح اپورتونیستی درون سازمان جوانان مترقی(سنتریزم
برهبری -ه.م ) -این یگانه سازمان انقالبی پرولتری(م-ل -ا) کشوررابه تالشی وبه انحالل کشاند .بعدا ً هم
درنوشته ای بنام"طرد اپورتونیزم "...ازدید اپورتونیستی ودگماتیستی حمالت خصمانه راعلیه "س.ج.م"
آغازکرد ورفیق اکرم یاری رانا سزاگفته واتهامات بی اساس وپوچ رابه وی نسبت داد؛ «گروه انقالبی»....
برهبری داکترفیض صحبت ازالهام ازانقالب ظفرنمون اسالمی ایران نموده وپشتیبانی خودرا ازاسالم
مبارزاعالم داشت؛ازدولت اسالمی مستقل وملی ایران برهبری امام خمینی که دربرابردوابرقدرت
قراردارد ،صحبت نموده وازآن دفاع وپشتیبانی نمود؛ سخن ازتبلیغ احکام راستین دین مقدس اسالم داشته،
همچنین نظردارد که مکتب کامل اسالم ( ) 13قرن بشریت را بسوی روشنائی رهنما گشته؛ با ادعای
دروغین(م-ل -ا) برای رسیدن بقدرت سیاسی دراتحاد با گروه های ارتجاعی اسالمی کودتای
باالحصاررابراه انداخت وعالوه براینکه به خدمت رویزیونیستهای حاکم درچین درآمد که به آستان بوسی
امپریالیستهای امریکائی وامپریالیستهای اروپای غربی نیزشتافت وانحرافات رویزیونیستی واپورتونیستی
دیگرآن" .سازمان پیکاربرای نجات افغانستان " با استناد براین انحرافات نظری وعملی" گروه انقالبی"...
و"سازمان رهائی" بود که آن ر ایک تشکل رویزیونیستی ارزیابی میکرد .گرچه اصطالح "راست روی
"اپورتونیسم را افاده میکند؛ ولی به هیچ صورت نه موضع ونظر"سازمان پیکار"...برآن خالصه میشد
ونه هم کماکان بیانگرمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم «سازمان رهائی» و«ساما» بطورکامل شده
میتوانست .به همین صورت نظروموضع سازمان پیکار ....درباره "ساما" تنها به پذیرش استراتژی
جمهوری اسالمی ازطرف آن خالصه نمیشد .بلکه "ساما" ازهمان ابتدای تشکیل اش(که تعدادی
ازاعضای آن مدعی بودند وهستند که ساما یک سازمان پرولتری با خط ایدئولوژیک-سیاسی(م-ل-ا) بوده
است) با اتخاذ موضع مبهم درباره خط ایدئولوژیک-سیاسی پرولتری(م-ل -ا) دربرنامه اولی اش؛
دربرنامه "جبهه متحد ملی" استراتژی جمهوری اسالمی را پذیرفته بود وبرهمین اساس درجهت انجام
"کودتا  -قیام" اقدام کرد .واین دوحرکت اپورتونیستی راست حتی منافی همان موضع ابهام آمیزبرنامه
"ساما" مبنی برادعای اعتقاد به"م-ل -ا" نیزبود .وبه تعقیب آن درسال "1359ساما" با "اعالم مواضع"
اش بازهم روی استراتژی جمهوری اسالمی تأکید کرده وبرای تحقق آن باجناحی ازارتجاع
مذهبی(حرکت انقالب اسالمی) اتحاد سیاسی نظامی کرد و"ساما" برمبنای همین جهانبینی وسیاست
خاصتا ً درحوزه غرب به تبلیغ"اسالم مبارز" مبادرت نمود وپای تسلیم طلبی طبقاتی وملی رفت وسند
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حقارت آوروذلتبارتسلیمی به رژیم مزدورخلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیسم"شوروی" راامضا کرد
ودرپرتگاه خیانت ملی وخیانت به خلق سقوط کرد وضربات شدیدی برمبارزات آزادی خواهانه توده های
خلق وارنمود  .این بود خالصه ای ازمواضع اصولی "سازمان پیکاربرای نجات افغانستان"
درمورد"سازمان رهائی" و"ساما".
«ساا» درصفحه()5ازهمین بخش از اراجیفنامه هایش با مغلطه گوئی وتحریف حقایق یکباردیگرماهیت
رویزیونیستی اشراآشکارساخته وچنین میگوید":خوبست ما این ادعای خودراثابت کنیم ،تا«پوالد»
فرصتی برای یاوه گوئی پیدا نکند .او« سازمان رهائی» را رویزیونیست می خواند وهرآنکس که با
اوبوده ،چه شهید شده باشد وچه هم زنده ،رویزیونیست است وکمونیست انقالبی بوده نمیتواند؛."....
به همین عبارت فوق توجه کنید که"ساا"میخواهد گویا با نقل چند مورد ،ازنقد وانتقادات من ازانحرافات
اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلبی سازمانها وگروه های مختلف منسوب به جنبش دموکراتیک
نوین که درلفظ مدعی"م-ل-ا"ویا"م-ل" بوده وهستند ،ولی درعمل بارویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیمیهای
شان به دشمنان خلق وکشورطی چهاردهه اخیرشدید ترین ضربات رابرجنبش انقالبی پرولتری
کشورومبارزات آزادی خواهانه توده های خلق وارد کرده اند ،زیرسوأل برده وگویاادعای بی بنیادش
راثابت سازد! درهمین سه سطرباال«ساا» درحالیکه مدعی «اعتقاد» به "م-ل-ا" است؛ ولی نه«سازمان
رهائی» رارویزیونیست میداند ونه ه م هیچ یک اعضای آنرا؛ وچه کسانی که بقول آن «شهید» شده اند
وچه کسانی که تا کنون درقید "حیات" هستند ،رویزیونیست نمیداند« .ساا» اززمانیکه انشعاب تشکیالتی
اشرااز"سازمان رهائی" اعالم کرده درهیچ یک ازاسنادش" گروه انقالبی "...رایک تشکل اپورتونیستی
و "سازمان رهائی" رایک سازمان رویزیونیستی وتسلیم طلب ارزیابی نکرده وخیانتهای آنرا به جنبش
انقالبی کشورومبارزات آزادی خواهانه خلق افغانستان وجنایات درون سازمانی آنراافشانکرده وبرخالف
همچنین خودرا رهرو"راه" ومیراث دارداکترفیض احمد میخواند .وسعی دارد تا سیاه راسفید وسفید را
س یاه جلوه داده وبا عبارت پردازی منجالب رویزیونیسم وتسلیم طلبی" سازمان رهائی" و"ساما -ادامه
دهندگان" را مستورسازد .بنابرین این نظروموضع "ساا" بدون هیچ تردیدی بازهم ماهیت رویزیونیستی
واپورتونیستی خودش را برمالمیسازد.
درحالیکه طی چهاردهه اخیربخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-ا یا م-ل -م) افغانستان منجمله"
سازمان پیکاربرای نجات افغانستان( تا زمانیکه درمنجالب اپورتونیسم سقوط نکرده بود)" و سازمان
پیکاربرای نجات افغانستان(اصولیت انقالبی پرولتری)" و" گروه پیکاربرای نجات مردم افغانستان(م-
ل -م)"اکونومیزم(اپورتونیسم)"گروه "...ورویزیونیسم"سه جهانی"«سازمان رهائی» را بگونه مفصل
مورد نقد وبررسی قرارداده اند.وماعالوه برمبارزات گذشته ای ماعلیه انواع رویزیونیسم واپورتونیسم
درجنبش انقالبی پرولتری کشور؛ روشن ترین اسنادرا درباره اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی
«سازمان رهائی » ودیگرگروه های همقماش آن طی یکسال اخیربه نشرسپرده ایم .ودراینجا باختصاریاد
آوری مینمایم که :آیا سند« با طرد اپورتونیزم درراه انقالب سرخ به پیش رویم!» ،اپورتونیزم ودگماتیزم
"گروه انقالبی "....راثابت نمی سازد؟ آیا سند " اعالم مواضع وجنبش های اخیر -ثور " 1358ثبوت
کاملی برنظرات ومواضع اپورتونیستی"گروه انقالبی"...نیست؟ .به همین صورت آیا پذیرش تئوری
ارتجاعی وضدانقالبی"سه جهان" رویزیونیستهای چینی بجای "م-ل -ا" توسط "سازمان رهائی" ،حمله
اپورتونیستی به انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی به رهبری رفیق مائوتسه دون ،دولت رویزیونیستی
وضدانقالبی درچین را" دولت سوسیالیستی" خواندن ،کودتای باالحصاررا براه انداختن ،برای پیروزی
انقالب اسالمی وتآسیس جمهوری اسالمی مبارزه کردن ،با گروه های ارتجاعی اسالمی
اتحادکردن،ازدولت ضدانقالبی چین "کمکهای" همه جانبه دریافت کردن ،انجام مالقت های رهبری
"رهائی" با سران دولت های امپریالیستی وارتجاعی وکمک وحمایت سیاسی آنهارا جلب کردن ،ارتکاب
جنایت درکشتارمخالفین وناراضیهای رهائی ،شرکت درکنفرانس استعماری "بن" درماه دسمبر2001
میالدی وتائید اشغال نظامی وسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وامپریالیستهای عضوناتو ،شرکت
دردولت استعماری وتشکیل "ان .جی .او" ها ودریافت میلیونها دالرساالنه ازمنابع امپریالیستی .آیاهمین
مختصربرای اینکه"سازمان رهائی"یک سازمان رویزیونیستی وتسلیم طلب وضدانقالبی باشد ،کفایت
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نمیکند؟! آقایان! رویزیونیستهای یاوه گوی وفحاش!آیا می توانید این موارد راردکنید؟ که هرگزنه! این
شما رویزیونیستهای تسلیم طلب ودیگرهمپاله های شما نیستید که بتوانید تمایزبین کمونیسم ورویزیونیسم
رامشخص کنید؛ بلکه این کمونیستهای واقعا ً انقالبی هستند که درپرتوعلم انقالب پرولتری ودیالکتیک
ماتریالیستی فرق بین تشکل واقعا ً کمونیستی وتشکلهای اپورتونیستی ورویزیونیستی رامشخص می کنند
ومبارزه اصولی ایدئولوژیک -سیاسی را درجهت افشا وطرد انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم بدون
وقفه به پیش میبرند.
«ساا» ادامه میدهد ":اوساما را نیزدرهمین جمع قید می کند ورفیق مجید رامیهن پرست می خواند ،یعنی
نه مجید ،نه ساما ونه اعضای آن کمونیست انقالبی نبودند؛".
دراینجا باید تذکردهم که :من بتاریخ( 11مارچ «) 2013سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(ساما)» را
اززمان تأسیس تا تسلیمی آن به دولت مزدورخلقی پرچمیهای وطن فروش وجنایتکاروقاتل مردم افغانستان
وباداران شان ،سوسیال امپریالیستهای روسی جنایتکاروقاتل مردم افغانستان با اسنادی از"کمیسون تحقیق
وبررسی تسلیم طلبی ساما" رامورد نقد وبررسی قرارداده ونیزدرباره ای خط ایدئولوژیک -سیاسی،
ماهیت مبارزات وجایگاه مجید"شهید" درجنبش انقالبی کشوروهمچنین درباره ای اشتباهات وانحراف
ایدئولوژیک -سیاسی "ساما" تحت رهبری وی توضیحاتی ارایه کرده ام .ونیزدرهمین نوشته
باختصارمواردی ازمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی"ساما" بعدازمجید فقید و"ساما -ادامه
دهندگان" تذکاریافته است .وازاینکه"ساا" این انحرافات نظری وعملی"ساما" و"ساما -ادامه دهندگان"
رانادیده میگیرد،جایی هیچگونه تعجبی نیست.
«ساا» معترضانه علیه من میگوید که ":او ساوو را سنتریست می خواند وبه قول اوکمونیست انقالبی
بوده نمی تواند؛"...
ازاینکه «ساا» سنتریزم "ساوو"ورویزیونیسم"امال"رانپذیرفته وآنهاراتشکلهای کمونیستی میخواند،بازهم
نب اید تعجب کرد؛ زیرا"کمونیسم" همه رویزیونیستها همان (رویزیونیسم واپورتونیسم) شان است که آن
راباعبارت پردازیهای اپورتونیستی وبا چند شعاربظاهر"انقالبی" پوشیده وبرای توده های خلق
وروشنفکران نا آگاه "،کمونیسم" جا میزنند .درحالیکه"ه.م"درمرکزیت "سازمان جوانان مترقی" جناح
سنتریستی( اپورتونیستی) رانمایندگی میکرد و بعد درتشکیل"ساما" سهیم شد وبعد ازآن "ساوو" را تشکیل
داد" .ساوو"اندیشه مائوتسه دون راقبول نداشت؛رهبری"ساوو"هیچگاهی موضع روشن
دربرابررویزیونیسم خروشچفی نداشت؛ ازحرکت "کودتا -قیام" ساما واستراتژی جمهوری اسالمی دفاع
کرد؛ تاسال ( ) 1980صحبت ازکشورهای سوسیالیستی و"ترند شوروی وترندچین" داشت؛ بانادیده گرفتن
دگمارویزیونیسم خوجه ای وحزب "کار"  ،آلبانی را کشورسوسیالیستی میدانست؛ رهبری "ساوو" با
رویزیونیستهای "گروه کار" رابطه برقرارکرد وطرح انتشاریک نشریه مشترک درجهت «نشر واشاعه
سوسیالیسم علمی» راریخت؛ تشکل "امال" را با دوجناح دیگرازرویزیونیستهای سرشناس تشکیل داد ،با
سفارت دولت ضدانقالبی چین به منظورجلب کمک رابطه گرفت ،طرح یک الترناتیف را بنام" الترناتیف
حل قضیه افغانستان" به دولت تبانی وسازش(متشکل ازگروه های ارتجاعی اسالمی قاتل مردم وباندهای
جنایتکاروقاتل خلقی پرچمی "سازائی" وسفزائی" درکابل) پیشنهاد کرد  ،رفیق مائوتسه دون ومائوئیسم
را مورد حمالت اپورتونیستی وخصمانه قراردادوبسا موارد انحرافی دیگر .به این صورت سقوط
"ساوو -امال" را درمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی مسجل ساخت .آقایان "ساا"
ئی! صرف نظرازتوضیحات مفصل درباره ای "ساوو" و"ساوو -امال"( که درسال گذشته به آن پرداخته
ام) آیا همین موارد فوق برای اینکه "ساوو" یک سازمان رویزیونیستی واپورتونیستی است ،کفایت
نمیکند؟ البته ازدید شما رویزیونیستهای تسلیم طلب وکهنه کارمسئله به نحودیگری است .ودراین مورد
شما ازمنشویکها هم منشویک ترهستید .زمانیکه لنین دربرابرنظرات اپورتونیستی منشویکها درمورد
یک ماده آئین نامه حزب کارگرسوسیال دموکرات روسیه به مخالفت جدی برخاسته وآنرا انارشیسم
وانحراف اپورتونیستی ارزیابی کرد؛ حتی برخی ازبلشویکهاهم این نظرلنین را با کنایه مورد انتقاد
قرارداده ومی گفتند که یک ماده آئین نامه چگونه موجب اپورتونیسم میشود؟! ولی درپروسه عمل،
اپورتونیسم وتسلیم طلبی ودیگرمواضع وعملکردهای ضدانقالبی منشویکها صحت این نظرلنین رابثبوت
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رساند .درحالیکه شما اپورتونیسم ورویزیونیسم صریح « گروه انقالبی »....و«سازمان رهائی » برهبری
داکترفیض را نپذیرفته وآنهارا «اشتباهات کوچک واشتباهات بزرگ» می نامید ،شماشرکت درکنفرانس
استعماری " بن" وشرکت دردولت دست نشانده استعماروامپریالیسم وتائید اشغال نظامی وتسلط استعماری
امپریالیسم امریکا وناتو ،تجارت " ان جی او" ئی رادرسال  2001میالدی ووابستگی ونوکری به سوسیال
امپریالیستهای چین راازجمله "اشتباهات" سازمان رهائی وخودتان("ساا")ارزیابی میکنید.شماداکترفیض
ودیگرهمسنگران اورا کمونیست دانسته وخود را رهرو راه وپیروخط آنها میخوانید؛ ولی بازهم با کمال
پرروئی وبی شرمی ادعای «کمونیست بودن" دارید!.
درمورد دیگرازاینکه رفیق داکترصادق یاری ازجمله بنیان گذاران" سازمان جوانان مترقی" ومتعلق به
جناح اصولی وانقالبی تحت رهبری رفیق اکرم یاری بود ودرغیاب وی این جناح دچارانحراف پاسیفیستی
شده ونتوانست مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی را بطورگسترده ودوامدارعلیه خطوط انحرافی اکونومیستی
جناح(داکترفیض) وانحراف سنتریستی جناح "سمندر" رابه پیشبرد؛ مورد انتقاد قراردارد .وهمچنین
انحراف اپورتونیستی "سرخا" که درنوشته های قبلی به آنها پرداخته ام .به همین صورت درباره
انحرافات ایدئولوژیک -سیاسی" سازمان مبارزه برای تاسیس حزب کمونیست افغانستان(اخگر)" که
درمنجالب دگمارویزیونیسم خوجه ای قرارگرفت وانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی وشخص مائوتسه
دون رامورد حمالت اپورتونیستی قرارداده وبعد درانحراف اپورتونیسم راست غرق شده وبیرق
جمهوری اسالمی را بلند کرد ودرمنجالب تسلیم طلبی طبقاتی قرارگرفت .به همین صورت جناح اکثریت
"سازمان پیکاربرای نجات افغانستان" درمنجالب اپورتونیسم سقوط کرد؛ عده ای ازکدرهای رهبری
واعضای آن با سرقت سالح ومهمات سازمان فرارکرده و به تجارت پرداختند وعده ای با ادعای
"کمونیست بودن" سرگرم معامالت بزرگ " انجو" ای شده وطی بیست وسه سال اخیرازاین طریق
صاحب ثروتها وسرمایه های نسبتا ً کالنی شده اند .اینها همه ناشی ازانحرافات اپورتونیستی
ورویزیونیستی آنها بوده است .آیا چنین تشکالت وافرادی را میشود کمونیست نامید؟! به نظرمن وهمه
کمونیستهای انقالبی جهان به هیچوجه! ولی مالحظه می شود که رویزیونیستهای «ساا» ئی همه این گروه
ها وسازمانهای اپورتونیست ورویزیونیست وتسلیم طلب را«کمونیست» هایی میدانند که بزعم آنها گویا
دچار«اشتباهات کوچک وبزرگ» شده اند!نه خیرآقایان! شماحدود چهاردهه است که درپرتگاه
اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی دست وپامیزنید .وآگاهانه وهدفمندانه ازدرون منجالب « واانقالب»
فریاد میکنید .واین فریادهای کریه تان دام تزویروتله ای نیرنگ وخدعه ای بیش نیست .همچنین من
نظرات ومواضع انحرافی اپورتونیستی وتسلیم طلبانه وانقیاد پسندانه دیگرگروه ها وتشکالت رابه نقد
وبررسی گرفته ام واسناد آن درجنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) کشورموجوداند .ولی شما با کمال سماجت
وسفاهت هنوزاز« کمویست بودن» دم میزنید.
رویزیونیسم یک پدیده ای بین المللی است که به انواع مختلف درجنبشها وتشکالت انقالبی پرولتری به
ظهوررسیده وبه شیوه ها واشکال گوناگون عمل میکند .رویزیونیسم به لحاظ ماهیت یک ایدئولوژی
بورژوازی وضدانقالبی است که درست درنقطه مقابل ایدئولوژی وسیاست انقالبی پرولتاریا قراردارد
وازجمله دشمنان طبقاتی پرولتاریا وسایرزحمتکشان است .ومبارزه علیه رویزیونیسم واپورتونیسم ماهیتا ً
یک مبارزه طبقاتی است .رویزیونیسم واپورتونیسم رابا درنظرداشت انواع واشکال وشیوه های
عملکردآنها میتوان دشمن نقابدارکمونیسم نامید .واین دشمنی است که ازطریق مخفی کردن چهره واقعی
اش میتواند برای سالهای طوالنی دردرون تشکالت کمونیستی به حضورش ادامه دهد.همین روش وشیوه
سیاسی وخصوصیات ویژه ای عناصراپورتونیست ورویزیونیست است که میتوانند به حضوردرازمدت
شان دردرون تشکالت انقالبی پرولتری ادامه دهند .زیرا شناخت ازماهیت وخصلت اپورتونیسم
ورویزیونیسم بیش ازهمه نیازبه آگاهی انقالبی نسبتا ً وسیع دارد.ودرک وفهم الزم ازتئوریهای انقالبی
پرولتری واصول علم انقالب پرولتری وآگاهی ازتاریخ پربارمبارزات ایدئولویک -سیاسی رهبران
بزرگ پرولتاریای جهان وپرولتاریای بین المللی علیه انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم درجوامع
مختلف را نیازدارد .تجربه ای پرولتاری بین المللی تا کنون نشان میدهد که همه اعضای سازمانها واحزاب
کمونیستی درشناخت ازانواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم ازدرک وفهم الزم یکسانی
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برخوردارنیستند وهمین مسئله تاحدی موجب میشود که رویزیونیستها واپورتونیستها دردرون تشکالت
انقالبی پرولتری تا مدت دراز ی باقی بمانند .وخطررویزیونیسم بیش ازقماشهای دیگردشمنان طبقاتی
کمونیسم وپرولتاریای جهان است .جنبش کمونیستی بین المللی وانقالب های پرولتری ودیکتاتوریهای
پرولتاریا ونظام های سوسیالیستی درطول تاریخ وجودی آنها بیشترین ضربات را ازجانب انواع
رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم دیده اند.
با نگاهی گذرابه تاریخ جنبش کمونیستی( م-ل-ایا م-ل -م) افغانستان درحدود نیم قرن اخیر؛" سازمان
جوانان مترقی" اولین سازمان انقالبی پرولتری بود که به رهبری رفیق اکرم یاری ایجاد گردید .این
سازمان که برمبنای ضرورت تاریخی رهبری مبارزات خلق افغانستان علیه ارتجاع وامپریالیسم
وپیروزی انقالب دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی وبا الهام ازانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی
درچین برهبری رفیق مائوتسه دون تشکیل شد وتوانست با بهره گیری ازشرایط عینی جامعه یک جنبش
بورژوا دموکراتیک نسبتا ً نیرومند وگسترده رابنام" جریان دموکراتیک نوین" سازمان داده ورهبری
نماید .درآن شرایط یک تشکل رویزیونیستی تحت نام « حزب دموکراتیک خلق» ودرچوکات دوفرکسیون
«خلق» وپرچم که ازحمایت بخشی ازنظام حاکم برخورداربودبه تبلیغ وترویج رویزیونیسم
"مدرن"(خروشچفی)دربین "روشنفکران" وتوده های خلق میپرداختند .لهذا "س.ج.م" همزمان با مبارزه
طبقاتی وملی( مبارزه علیه نظام فئودال کمپرادوری وسلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم) مبارزه
ایدئولوژیک -سیاسی اصولی وجدی را درسطح جامعه علیه رویزیونیسم (خروشچفی) وافشای چهره های
مرتد وضدانقالبی باندهای "خلقی" پرچمی به پیش برد .لیکن ازهمان ابتدا دوهسته اپورتونیستی بشکل
اکونومیسم(برهبری داکترفیض) و سنتریسم( برهبری داکتر-ه.م" -سمندر") دردرون "س.ج .م"نیزسربلند
کردند که درنهایت آن سازمان انقالبی پرولتری را به شکست وانحالل کشانده وجریان دموکراتیک نوین
رامتالشی کردند .وجناح انقالب ی پرولتری "س.ج.م" که درغیاب رفیق اکرم یاری دچارانحراف پاسیفیستی
شد ،نتوانست طورشاید وباید یک مبارزه اصولی وانقالبی ایدئولوژیک-سیاسی همه جانبه ودوامداررا
دردرون "س.ج.م" ودرسطح جنبش دموکراتیک نوین علیه خطوط انحرافی اپورتونیستی به پیش برد .با
متالشی شدن "س.ج .م" جنبش انقالبی پرولتری تاحد زیادی تضعیف شده وزمینه برای نشوونما
وگسترش نفوذ اشکال اپورتونیسم و انواع رویزیونیسم دردرون جنبش دموکراتیک نوین میسرشد .و"
گروه انقالبی "....وبعد زیرعنوان "سازمان رهائی" علم برداررویزیونیسم چینی توانست کتله ای بزرگی
ازفعالین جریان دموکراتیک نوین را به عقب خودکشانده ودرپرتگاه اپورتونیسم ورویزیونیسم غرق
کرد.به همین صورت"ساما"و"ساوو" ودیگرگروه ها ومحافل باانحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی
شان بخشهای دیگری ازفعالین"شعله جاوید" راازمسیردرست وانقالبی پرولتری منحرف کردند .همان
بود که فعالین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -ا) درشرایط سال  1357نتوانستند به تشکیل یک سازمان ویا
حزب انقالبی پرولتری که مبرم ترین وعاجل ترین وظیفه ای شان بود ،فایق آیند .گرچه رژیم باندهای
رویزیونیست و جنایتکارخلقی پرچمیها وباداران سوسیال امپریالیست شان با کشتاربهترین کدرهای
انقالبی جنبش دموکراتیک نوین وجنبش انقالبی پرولتری کشورضربات جبران ناپذیری برجنبش
کمونیستی کشوروارد کردند؛ اما انواع انحرافات رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلبی ضربات خیلی
سنگین تری برپیکرضعیف جنبش کمونیستی کشورواردآوردند که تاکنون ادامه دارد .ودرشرایط بیش
ازیکدهه اخیرفقدان یک ستادانقالبی(مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی)درافغانستان (که میتوانست
خلقهای افغانستان را بسیج ومتشکل کرده ومبارزه آزادیبخش ملی را علیه امپریالیستهای اشغالگرودولت
دست نشانده ومبارزه رهائیبخش پرولتری را درجهت سرنگونی نظام فئودال کمپرادوروقطع کامل سلطه
امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم چین رهبری کند) ،مستقیما ً نتیجۀ خیانتهای سهمگین تشکالت مختلف
رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلب طی چهاردهه اخیرمیباشد.
گرچه جریان دموکراتیک نوین عمدتا ً تحت رهبری"سازمان جوانان مترقی" قرارداشت؛ لیکن به لحاظ
اصول وخصوصیات تشکیالتی معیارهای مدون معینی برای عضویت درآن وجودنداشت وهر
روشنفکرمترقی که به مبارزه علیه حاکمیت نظام فئودال کمپرادوری وسلطه امپریالیسم(مبارزه علیه
ارتجاع وامپریالیسم) باورداشت ویا به آن اذعان میکرد ،به این جریان می پیوست .عالوه برکدرهای
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رهبری "س.ج.م" که این جریان رارهبری میکردند ،طی حدود پنج سال اول افرادی هم تربیت شدند که
به (م-ل -ا) معتقد بوده ومبارزه طبقاتی رادردرون جریان دموکراتیک نوین برهمین مبنا به پیش می بردند.
وبعد ازانحالل سازمان جوانان مترقی درپرتوهمین خط انقالبی پرولتری مبارزه را ادامه دادند .لیکن با
درنظرداشت خصوصیات تشکیالتی جریان دموکراتیک نوین که قبالًتذکرداده شد ،عده ای عناصرفرصت
طلب ،تعدادی لومپن پرولتاریا وتحصیل کرده های با خصایل لومپنی نیزدرآن جنبش عظیم توده ای جای
گرفتند .اما این تنها جریان دموکراتیک نوین نبود که تعدادی ازعناصرلومپن "تحصیلکرده" درآن
وجودداشتند .درنیمه دوم دهه پنجاه خورشیدی درشرایط تشکیل سازمانهای مختلف سیاسی ازمنسوبین
جریان دموکراتیک نوین؛نه تنها عناصرلومپن"مکتب خوان" که عناصراپورتونیست وحتی عوامل
وجواسیس رژیم جنایتکارومزدورخلقی پرچمیها (که باصطالح مارک شعله ای داشتند) نیزدرآن تشکالت
سیاسی نوبنیاد رخنه ونفوذ کردند که طی سه ونیم دهه اخیردرمقاطع زمانی مختلف ضربات سنگین را
برجنبش انقالبی پرولتری کشوروارد کرده وبه این صورت بیش ازپیش ماهیت حقیقی خودرا برمال کرده
اند .این گروه های رویزیونیست تسلیم طلب باچنین سطحی سقوط درلژنزاراوباشیگری ،بی شرافتی
ورذالت(خاصتا ً سه عنصرلومپن وجاسوس معلوم الحال مانند کبیرتوخی ،موسوی(علی مشرف)
ومیرویس"ودان" محمودی) با ادعای شعله ای بودن برحیثیت"شعله جاوید" لطمات شدیدی وارد کردند.
این گروه های رویزیونیست تسلیم طلب چنان اعمال خاینانه ای انجام داده ومیدهند که همه دشمنان جنبش
کمونیستی کشورودشمنان خلق ومیهن را خرسند کردند .تشکالت اپورتونیسی ورویزیونیستی وتسلیم
طلب بنامهای«سازمان انقالبی»«،ساما -ادامه دهندگان» وعناصری از«ساوو»هستندکه بیشترین
عناصرلومپن واوباش وجاسوس خود فروخته درآنها تجمع کرده وازطریق ویب سایت"افغانستان -آزاد"
این النه ای جاسوسی ،فحاشی وتوطئه گری؛ جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) وفعالین آنرامورد حمالت
خصمانه قرارمیدهند .اینها چون لکه های ننگی بردامان جنبش دموکراتیک نوین افغانستان بوده اند که با
هزارخدعه ونیرنگ چهره های کثیف خودرابرای چند دهه پنهان کرده بودند تااینکه یکباردیگربه خدمت
امپریالیستهای امریکائی واروپائی ودولت سوسیال امپریالیسم چین ودولت دست نشانده قرارگرفته
وبابرخورداری ازکمک وحمایت آنها هرچه شنیعتروخاینانه ترحمالت خود راعلیه جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل-م)وفعالین آن ان جام میدهند .امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورباین سبب این باندهای
رویزیونیست وتسلیم طلب را موظف کرده اندتا جنبش کمونیستی (م-ل-م) وفعالین آن رابا این شیوه ها
مورد فحاشی قراردهند.زیرا منظوراصلی آنها ازیکطرف لطمه زدن برتاریخ مبارزات انقالبی باشکوه
جنبش دموکراتیک نوین(شعله جاوید) وازطرف دیگرتخریب جنبش کمونیستی(مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی)کشورمیباشد.همه افراد،گروه ها وسازمانهای رویزیونیستی وتسلیم طلب طی سیزده سال
اخیردرکنارسایرنیروها وگروه های ارتجاعی خاین وجنایتکارومیهن فروش درجهت تحکیم وتداوم پایه
های سلطه است عماری امپریالیستها وحاکمیت دولت دست نشانده ای شان درافغانستان خلق مظلوم
رااغواکرده وبا هزارنیرنگ سعی کرده اند تا روحیه انقیاد وتسلیم طلبی ملی وطبقاتی رابه آنها القاء کنند.
وازجانب دیگراین باندهای رویزیونیست وضدانقالبی(که درشرایط سیزده سال اخیربخشی ازدشمنان
عمده خلق ومیهن راتشکیل میداده ومیدهند) ،وظیفه دارند تا باسالح توطئه گری ،فحاشی وناسزاگوئی
علیه جنبش کمونیستی وفعالین آن یکباردیگرکمونیسم را«بدنام» کرده وبدین وسیله جنبش کمونیستی
کشورراضربت بزنند .این گروه های مزدوروجاسوس بادیگرهمپاله های شان درخیانت وتخریبکاری
علیه جنبش انقالبی کشوروخیانت به خلق ومیهن تاریخ طوالنی دارند .طی حدود چهاردهه اخیراینها
هرکدام بالنوبه به خدمت رژیم مزدورخلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی درآمدند،باتنظیمهای
ارتجاعی اسالمی نوکرامپریالیستی غربی اتحاد کردند وجهت پیروزی جمهوری اسالمی تالش کرده
وعلیه منافع خلق ومیهن قرارگرفتند ،درسال( ) 2001میالدی باتائید اشغال نظامی وسلطه استعماری
امپریالیستها وشرکت دردولت مزدورتحت رهبری کرزی یکباردیگربه خلق ومیهن خیانت کرده وبدین
صورت شریک وحشیگریها وجنایات هولناک امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورآنها هستند.
رویزیونیستها وتسلیم طلبان «ساا» ئی «،ساما -ادامه دهندگان» وعناصر«ساوو» ئی ! شما که به
امرباداران امپریالیست وسوسیال امپریالیست تان این کارزارکثیف جاسوسی وفحاشی واوباشیگری
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راعلیه ما براه انداخته اید؛ بدانید که این توطئه های خاینانه ورذیالنه ای شماهیچ تأثیرسوئی برپیشرفت
وتکامل جنبش انقالبی پرولتری کشوروموقعیت مبارزاتی فعالین جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)درنزد
توده های خلق واردنمیکند.شمارویزیونیستهای اجیرونوکران زبون امپریالیسم وارتجاع هرقدرجزع وفزع
کنید ،کاروان انقالب به پیش میرود.همین فحاشیها واوباش یگریهای کوچه بازاری وجاسوسیهای شما
درمعرفی شخصیت،اخالق وسطح فرهنگی شمادرنزد توده های خلق وروشنفکران مترقی مردمی
افغانستان ودیگرکشورهاکافی بوده وآشکارمیسازد که شما کی هستید ،چه هدفی را تعقیب میکنید وچگونه
چون لعبتان هرزه دردست امپریالیسم وارتجاع قرارگرفته و این کارزارکثیف ضدانقالبی رابراه انداخته
اید؟شما شرفباخته های بی وجدان فقط هرچه بیشترخودرامفتضح ساخته وچهره های رویزیونیستی
وضدانقالبی ننگین وماهیت مزدوری خودرا برمال میسازید .وماهمزمان با پیشبرد مبارزه ملی وطبقاتی
مبارزه علیه رویزیونیسم واپورتونیسم وافشای چهره های پلید شمارویزیونیستها واپورتونیستهای تسلیم
طلب ومزدورامپریالیسم وارتجاع راادامه داده وازاین طریق جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) کشوررا
تقویت کرده واستحکام می بخشیم.
 20آگست 2014

(بخش )20
رویزیونیستهاواپورتونیستهای تسلیم طلب«سازمان انقالبی» و«ساما-ادامه دهندگان»که بیش ازهرزمانی ماهیت
ضدانقالبی آنها توسط جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م) برای مردم افغانستان خاصتا ً روشنفکران مردمی ومترقی افشا
شده است ،فقط یک حربه برای آنها باقی مانده وآنهم حمالت خصمانه علیه جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)
کشوروفحاشی ،نا سزاگوئی ،جاسوسی واتهام زنی علیه فعالین این جنبش .این ضدانقالبیها که طی چهاردهه اخیربه
جنبش انقالبی پرولتری کشورخیانت کرده ومبارزات آزادیخواهانه توده های خلق را درمقاطع زمانی مختلف ضربت زده
اند ودرسیزده سال اخیربه خدمت امپریالیستهای امریکائی وناتو درآمده وازدسترخوان دولت دست نشانده استعماربه
لقمه های چربی دستیافته وبه جاه ومقامی رسیده اند وبگونه هستریک برجنبش انقالبی پرولتری کشورحمله میکنند.
این یکی ازاهداف امپریالیستهای اشغالگروارتجاع حاکم است تا توده های خلق افغانستان را که درزیرچکمه های
ارتشهای اشغالگروارتش دولت مزدوروگروه های ارتجاعی جنایتکارطالبی ودیگران به رمق رسیده اند ،نسبت به جنبش
انقالبی پرولتری(م-ل -م) کشورکه یگانه جنبش انقالبی مدافع حقیقی منافع طبقاتی وملی توده های خلق است،متوهم
و"بی اعتماد" سازند .وازجانب دیگراین رویزیونیستهای فرومایه تصورمی کنند که با فحاشی وجاسوسی علیه فعالین
جنبش انقالبی پرولتری خواهند توانست برروی خیانتها وجنایات شان پرده اندازند! درحالیکه گذشته "سیاسی" سیاه
وننگین آنها ومواضع کنونی آنها که درنشرات شان انعکاس یافته است وعملکردهای آنهاخاصتا ً طی ( )13سال اخیرکه
درخدمت امپریالیس تهای امریکائی واروپائی قرارداشته ودردولت دست نشانده استعمارشرکت داشته اند؛ ماهیت
رویزیونیستی وخیانتها ووطن فروشی آنها را برمال میسازد .اینها مانند همه رویزیونیستها ازکلمات وجمالت مترقی
وانقالبی سوء استفاده کرده وسعی میکنند تا توده های خلق ناآگاه را اغوا کنند.

تشکل رویزیونیستی وتسلیم طلب «ساا» دراراجیفنامه اش زیرعنوان" دون کیشوت های مائوئیست"....
بخش ( )6صفحه( ) 9چنین یاوه گوئی مینمایند ":نزدیک به دوازده سال ازاشغال افغانستان توسط
امپریالیسم امریکا ودیگرشرکای آن میگذرد ،کجا اند {« ما ئوئیستهای شورشی» و« حزبی» وآقای
«پوالد» این} این خوش گذرانان کاباره ئی که جنگ خلق را علیه اشغال گران راه اندازی نمایند.":....
توجه نمائیداین نوکران سوسیال امپریالیسم چین که درماه دسمبر 2001پای معاهده استعماری و
ننگین"بن" امضاکرده اند ،دردولت دست نشانده استعماروامپریالیسم شرکت کردند  ،تهاجم نظامی
امپریالیستهای امریکائی وناتورابرافغانستان در( )7اکتوبر 2001مورد تائید قراردادند ،کشتارخلق
وتخریب وویرانی کشورتوسط امپریالیستهای غارتگروجنایتکارراصحه گذاشته اند ودرحقیقت تمام
جنایات وکشتاروتجاوزات ارتشهای اشغالگروارتش دولت مزدوربرهبری کرزی راطی  13سال
اخیرمورد تائید قرارداده اند؛ ولی اکنون با کمال بی شرمی دیده درائی کرده وهمه این خیانتها وجنایات
شان علیه خلق افغانستان را نادیده گرفته و(م-ل -م) هاراکه مجبوربه ترک کشورشده ودرکشورهای
اروپائی زندگی میکنند موردسوأل قرارم یدهند که "چراجنگ خلق راعلیه اشغالگران براه نمی اندازید؟"؛
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آقایان! شما این حرفها راازروی صداقت وطرفداری ازجنگ انقالبی خلق نمی زنید ورذیالنه توطئه
گری میکنید؛ زیرا رویزیونیستهای «سازمان رهائی» و«ساما» هیچگاهی ازجنگ انقالبی خلق حمایت
نکرده وکوچکترین گامی درا ین راستا برنداشته اند وحتی به جنگ ومبارزه ملی مردم افغانستان خیانت
کرده اند وحتی بجای پیشبردمبارزه"ملی"« ،سازمان رهائی» تسلیم ارتجاع وامپریالیستهای غربی شده
وبا تنظیمهای ارتجاعی اسالمی اتحاد کرد ودرجهت پیروزی جمهوری اسالمی جنگید وبه همین صورت
«ساما» زبونان ه سالح بزمین گذاشت وتسلیم دشمنان عمده ملی وطبقاتی خلق افغانستان(دولت مزدورخلقی
پرچمیها وسوسیال امپریالیسم«شوروی») شده ودرسیزده سال اخیربه امپریالیستهای امریکائی وناتوتسلیم
شده اند.ولی بخشهای مختلف جنبش انقالبی(م-ل -م) افغانستان راه نجات خلق ومیهن راازسلطه استعماری
امپریالیستهای امریکائی وناتوودولت دست نشانده وکالً سرنگونی نظام فئودال -کمپرادوری وسلطه
امپریالیسم درافغانستان را ازطریق مبارزه انقالبی خاصتا ً جنگ انقالبی خلق تحت رهبری حزب
کمونیست مجهزبا سالح ( مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم) میدانند .ودرجهت تهیه این سالح مبارزه
ایدئولوژیک -سیاسی را به پیش میبرند .ما این مبارزه را همزمان با مبارزه ملی وطبقاتی علیه
امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتوودولت مزدوروکالً نظام مستعمراتی (که شما رویزیونیستهای تسلیم
طلب ووطن فروش وتشکالت سلف شمادرکنارباندهای ارتجاعی اسالمی،ملیشه های روسی ،باندهای
خلقی پرچمیها،سازائیها ،سفزائیها« ،افغان ملیتی ها» ،تکنوکراتهای خودفروخته درآن شرکت دارید) ،به
پیش میبرند .درشرایط  13سال اخیرکشورمبارزه عمده مارامبارزه ملی وطبقاتی ،یعنی مبارزه علیه
امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورتشکیل داده ومیدهد؛ ولی ازآنجاییکه «سازمان رهائی-
راوا»«،ساا» و«ساما» و«ساما -ادامه دهندگان» بخشی ازدولت دست نشانده را تشکیل میدهند مبارزه
علیه این قماش ازرویزیونیستها نیزبخشی ازاین مبارزه را تشکیل میدهد .ازجهت دیگردرعرصه مبارزه
طبقاتی درهرشرایطی مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی علیه رویزیونیسم واپورتونیسم حایزاهمیت است؛
زیرابدون مبارزه علیه رویزیونیسم واپورتونیسم مبارزه علیه امپریالیسم وارتجاع ممکن نیست .ومااین
مبارزه را همزمان بامبارزه طبقاتی وملی بپیش برده ومیبریم.ازآنجاییکه بقول مارکس"مرتجعین بیشرم
هستند" وچون رویزیونیستها هم به لحاظ ماهیت وخصلت طبقاتی ازمرتجعین هستند؛ مالحظه می شود
که«ساا» و«ساما -ادامه دهندگان» با کمال بی شرمی ودنائت ولئا مت به این همه خیانتهای شان که به
گوشه ای ازآنها درفوق اشاره شد کمترین توجهی نکرده وافرادی ازجنبش انقالبی(م-ل-م) راکه درجریان
چند دهه اخیرمجبوربه ترک کشورشده اند رامورد سرزنش قرارمیدهند .این رویزیونیستهای دون صفت
همینقدرهرزه گوی واوباش هستند که زندگی درکشورهای اروپائی را«خوشگذرانی درکاباره»
فکرمیکنند .وازآنجاییکه اینها دربرابرانتقادات ما پاسخ منطقی ارایه کرده نمیتوانند ونیزبه لحاظ
ایدئولوژیک-سیاسی وعملکردهای نظری وپراتیکی ما نمیتوانند مورد ی را بیابند که برای شان دستآویزی
درحمله علیه ما قرارگیرد؛لذا بسیارابلهانه وبه شیوه عناصرهرزه وکوچه بازاری مانند رفقای کانادا
وامریکا نشین آنها ( سیدحسین موسوی ومیرویس محمودی وکبیر توخی) که ازطریق وبسایت استخباراتی
« افغانستان -آزاد» علیه ما فحاشی وجاسوسی میکنند  ،برای ما اتهام " خوش گذرانی " میزنند .درحالیکه
به یقین گفته میتوانم که هیچیک ازفعالین جنبش انقالبی پرولتری کشورکه به اندیشه انقالبی وهدف وراه
شان صادق واستوارهستند ودراروپا زندگی میکنند ،نه خوشگذرانی کرده اند ونه چنین مفکوره وتمایلی
دارند .اما گفته های "مرحوم" داد نورانی رهبر«ساا» گویای این مطلب است که؛ کدرهای رهبری
«رهائی -راوا» حد اقل درسیزده سال اخیرکه درآغوش امپریالیستهای امریکائی واروپائی لمیده اند ،چه
درهوتلهای ستاره دار ،چه درکافیهای مخصوص اتباع خارجی وثروتمندان داخلی درکابل وچه
درسفرهای اروپائی وامریکا با "دوستان بین المللی شان"خوشگذرانیهای زیادی کرده ومیکنند .این شیوه
برخورد بورژوا -فئودالهای«ساا» ئی نه تنها به لحاظ فکری وسیاسی که به لحاظ فرهنگی واخالقی
سقوط این باند رویزیونیست مزدوروفرومایه رادرباتالق لومپنی واوباشیگری نشان میدهد .آقایان!
کمونیست وانقالبی بودن با لومپنی واوباشیگری فرق دارد .زهی سفاهت ولئامت!.
یاوه گویان «ساا» ئی درهمین صفحه مینویسند ":آنها(منظوربخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری(م-
ل-م ) میباشد -توضیح ازمن است) برعلیه {رفیق احمد ورفیق مجید ورفیق مینا} پیش کسوتان جنبش
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انقالبی ما درکارمبارزه آن زمان(منظورزمان جنگ ومقاومت مردم افغانستان علیه رژیم مزدورخلقی
پرچمیها واشغالگران روسی است -توضیح ازمن است)انتقاد میکنند،این مسئله کتابی رانیزنشخوارمیکنند
که مطابق فرمول از قبل ارائه شده اول باید حز ب کمونیست ایجاد میشد ،بعد آن جبهه متحد ملی وبعد
ازآن ارتش توده ای ...وعلت اصلی شکست سازمانهای انقالبی درجنگ علیه «اتحاد شوروی» عدم
رعایت این فرمول بوده است."...
رویزیونیستهای «ساا» ئی چون درپرتگاه ارتداد وضدانقالب سقوط کرده اند وازمنطق دیالکتیک بیگانه
اند وکمترین اعتقادی به حزب پیش آهنگ طبقه کارگروپیروزی انقالب پرولتاریائی ندارند؛ فقط با مغلطه
گوئی وتحریف حقایق توده های خلق وروشنفکران مترقی ومبارزرااغوا میکنند .اینها طوری وانمود
میکنند که ایجاد حزب انقالبی طبقه کارگرکه سالح اساسی برای پیشبردمبارزه طبقاتی ورهبری مبارزه
توده های خلق وپیروزی انقالب پرولتری میباشد ،ازجمله" فرمولهای ازپیش تعیین شده" توسط بخشهای
مختلف جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) کشوراست وربطی به مارکسیسم -لنینیسم -مائوئیسم ندارد.
وتشکیل ارتش توده ای انقالبی که نق ش تعیین کننده درشکست وسرنگونی نظام سرمایداری وامپریالیسم
ودیگرطبقات ارتجاعی وپیروزی انقالب پرولتری دارد.ونیزتشکیل جبهه متحدملی خاصتاًدرکشورهای
نیمه فئودالی ونیمه مستعمره ومستعمره منحیث یک سالح مهم دیگردرسرنگونی طبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادوروسلطه امپریالیسم و پیروزی انقالب پرولتری حایزاهمیت است.
دربخش دیگراین پراگراف رویزیونیستهای«ساا»ئی سعی میکنند تاداکترفیض ومیناکماری رادرکنارمجید
قراردهند .که ازیکطرف ضربت زدن به شخصیت وموقعیت مبارزاتی مجید است وازجانب دیگرسعی
میکنند تا توجه عوام را ازمنجالب رویزیونیستی واپورتونیستی فیض ومینا منحرف سازند .درحالیکه بعد
ازجدائی مجید از«گروه انقالبی »...داکترفیض ومینا با مجید قابل مقایسه نبوده ونیستند .مورد دیگراینکه
«ساا» ئیها داکترفیض ومینا را ازپیش کسوتان جنبش انقالبی کشوریاد میکنند ،بیشرمی ودیده درائی
است .اینها که چند سالی است کاذبانه مدعی «گسست» از« سازمان رهائی» هستند؛ ازمواضع ونظرات
وعملکرد های شان بوضوح عیان است که ازخط رویزیونیستی واپورتونیستی«سازمان رهائی» نبریده
اند .اینهابفرض اگرواقعا ً ازخط رویزیونیستی «سازمان رهائی» گسست میکردند بدون هیچ تعللی باید
گذشته ای روی زیونیستی واپورتونیستی شان راصادقانه به نقد کشیده وداکترفیض ومینا ودیگرهم قطاران
آنها را طالیه داران رویزیونیسم«سه جهانی» ،چینی میدانستند ،نه ازپیش کسوتان جنبش انقالبی افغانستان!
موضوعی که طی نیم قرن اخیربارها به نقدکشیده شده واسناد آن درجنبش انقالبی پرولتری افغانستان
موجود اند .ما به رؤیت اسناد غیرقابل انکاراپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی «سازمان رهائی»
برهبری داکترفیض ومینا و«ساا» ودیگرهمسنخان رویزیونیست واپورتونیست آنها را نقد کرده ایم؛ ولی
اینها علیه ما جاسوسی میکنند ،اتهام دروغین میزنند وفحاشی می نمایند .وهمین برخورد خاینانه
نیزبیانگرماهیت خط رویزیونیستی وضدانقالبی «ساا» و«ساما -ادامه دهندگان» است.
رویزیونیستهای «ساا» ئی مارا به باد استهزاگرفته واین موضع مارا که  :درشرایط خیزشها وقیامهای
مردم افغانستان علیه رژیم مزدوروجنایتکارخلقی پرچمیها وتهاجم نظامی سوسیال امپریالیسم « شوروی»
واشغال استعماری کشور ،سازمانهای انقالبی منسوب به جنبش دموکراتیک نوین نتوانستند حزب
کمونیست راایجاد کند وجبهه متحد ملی وهسته های ارتش خلق را تشکیل دهند ،وبدون تهیه این سه سالح
درجنگ شرکت کردند .وماکمبودها ودالیل آنرادراسنادما بیان کرده ایم .دراینجا منظورتشکالت انقالبی
پرولتری هستند نه تشکالت رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلب که اصل ونسب "شعله ای" دارند.
ودرعمل نیزدیده شد که بدون تهیه این سه سالح  ،یعنی حزب کمونیست وتشکیل ارتش توده ای وتشکیل
جبهه متحد ملی(ازمتحدین سیاسی طبقه پرو لتاریادرپروسه مبارزه طبقاتی برای پیروزی انقالب
دموکراتیک نوین)،جنبش کمونیستی افغانستان دربرابرانبوهی ازدشمنان طبقاتی وملی (اعم ازسوسیال
امپریالیسم «شوروی» ورژیم مزدورآن منحیث دشمنان عمده درآن شرایط ودشمنان طبقاتی دیگر،گروه
های ارتجاعی اسالمی نمایندگان طبق ات فئودال وکمپرادوروامپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی
منطقه حامیان آنها) نتوانست مقاومت کند وشکست خورد وجنگ آزادی خواهانه مردم افغانستان
زیررهبری گروه های مختلف ارتجاعی اسالمی نوکران امپریالیستهای امریکائی واروپائی ودولتهای
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ارتجاعی منطقه قرارگرفت .وعلت اصلی ایکه بخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری درآن زمان
وشرایط نتوانستند به تشکیل حزب انقالبی طبقه پرولتاریا دست یابند وجنگ ومقاومت آزادی خواهانه
مردم را رهبری نمایند؛ عوامل مختلفی درزمینه ذیدخل بوده اند ازجمله عدم توانائی ایدئولوژیک -سیاسی
وتشکیالتی جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-اوبعدم-ل-م) وتخریبکاریهاوخیانتهای گروه های رویزیونیستی
واپورتونیستی وتسلیم طلب منجمله«رهائی» و«ساما» ودیگران بودند واین خیانتها وتخریبکاریهای آنها
تا کنون نیزادامه دارند  .همین مورد ازاراجیف «ساا» که تشکیل حزب کمونیست منحیث ستاد انقالبی
ر هبری طبقه پرولتاریا ،حزب پیشوای سیاسی طبقه کارگررابه « فرمول ازقبل ارائه شده» تقلیل
میدهد،نیزناشی ازرویزیونیسم واپورتونیسم وعقبماندگی فکری وسیاسی آنست .زیراموجودیت
ستاد انقالبی پرولتاریادررهبری مبارزات انقالبی طبقه کارگروسایرزحمتکشان علیه طبقه سرمایه
داروامپریالیسم ودیگرطبقات ارتجاعی یک شرط اساسی است .وطبقه کارگربدون تشکیل ستاد انقالبی
اش یعنی حزب کمونیست مجهزبه ایدئولوژی انقالبی پرولتری( م-ل -م) وجلب متحدین سیاسی اش
درجامعه وتشکیل ارتش توده ای نمیتواند انقالب پرولتری را به پیروزی برساند ،دیکتاتوری پرولتاریا
وجامعه سوسیالیستی راتاسیس کند.
ً
یکی دیگرازترفندهای رویزیونیستها واپورتونیستها خاصتا رویزیونیستهای«ساا» ئی و« ساما -ادامه
دهندگان» وتشکالت سلف شان که توده های ناآگاه خلق را اغوا میکنند ونسلهای جدید ازروشنفکران
مردمی را فریب میدهند؛ تحریف حقایق درباره تار یخ جنبش انقالبی پرولتری افغانستان والقاب تراشیهای
بی محتوی واسطوره سازیهای مضحک برای رهبران شان است .اینها ازبکاربرد این ادبیات دوهدف را
دنبال میکنند :یکی اینکه اسالف شانرا که با منجالب اپورتونیسم رویزیونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی وملی
ضربات سهمگینی به جنبش انقالبی کشورومبارزات آزادی خواهانه توده های خلق وارد کرده اند را نه
تنها " بری الزمه" که علم دار«مبارزه انقالبی» معرفی کنند ،ودیگراینکه ازاین طریق هویت
رویزیونیستی وخاینانه خودرا «استتار» نمایند .درحالیکه برعکس هرچه بیشترخودرا مفتضح میسازند.
رویزیونیستهای «ساا» ئی که تا گوشها درلژن ارتداد وضدانقالب فرورفته اند میخواهند با مرثیه سرائی
واسطوره سازی حس همدردی توده های خلق را درباره اسالف شان جلب کرده وبرای آنها «حیثیت
واعتبارانقالبی» جعل کنند .لیکن غافل ازاین هستند که تاریخ قضاوت بیرحمانه میکند واین کاسه لیسان
امپریالیستهای امریکائی واروپائی ونوکران سوسیال امپریالیسم چین با هیچ نیرنگ وشیادی نمیتوانند خود
واسالف شانراازقضاوت دادگاه تاریخ نجات دهند.
رویزیونیستهای «ساا» ئی درنوشته ای تحت عنوان« باتعهد برراه رهائی زحمتکشان ،یاد رفیق"احمد"
را گرامی میداریم!( 11نومبر »)2012چنین ادامه میدهند 21 ":عقرب روزی است که رفیق "احمد"
رهبرزنده جاوید ما با همرزمانش به دست قصابان گلب الدینی جاودانه شد ،وبرگورنامعلومش الله های
سرخینه سربرآورد ند تا عطرظفرگون آن درنسیم رهائی کارگران وزحمتکشان ستمدیدۀ ما ،برچکاد
سنگرهای نبرد انقالبی بوزد وپرچم سرخ پیکارگران درمیان مشعل های فروزان به اهتزازدرآید".
حال متن پراگراف فوق راکه کلماتی چند بظاهرقشنگ ،خوش آواودلپذیرماهرانه و"شاعرانه" درکنارهم
قرارداده شده اند را مورد ارزیابی قرارمیدهیم تا عیان شود که چقدرازواقعیتها وحقایق دراین متن نهفته
ا ست ویا تا کجا ترفند وکذب وعوامفریبی محض است .اینکه داکترفیض احمد با چند رفیقش دریک توطئه
درون سازمانی بقتل رسیده اند واقعیت دارد؛ ولی این یک طرف قضیه است ودراینجا حقایق مسلم
وهولناکی توسط رویزیونیستهای «ساا» ئی کتمان شده است .به این صورت که« سازمان رهائی و
«ساا» خودشان بارها اذعان کرده اند که قتل داکترفیض ورفقایش باثریک توطئه درونی صورت گرفته
است؛ ولی هیچگاهی ماهیت این توطئه درونی را افشا نکرده اند .اما آنچه که طی چند دهه اخیردرباره
قتلهای درون سازمانی «سازمان رهائی» دربین جنبش انقالبی پرولتری وجود داشته ودارد ،مسئله
انتقامگیری جناحی بوده که تعدادی ازاعضای«سازمان رهائی» توسط رهبری «سازمان رهائی» منجمله
داکترفیض "بجرم" مخالفت بارهبری بقتل رسیده اند؛ باین صورت که افراد دیگراین جناح باطرح یک
نقشه ،ظاهرا ً به منظورمذاکره ومباحثه با رهبری «سازمان رهائی» رابطه برقرارکردند که گویا
میخواهند اختالفات شان رابا اعضای رهبری«سازمان رهائی» حل کنند .زمانی داکترفیض با
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دیگررفقایش برای مذاکره ومباحثه به آدرس موعود میروند ،به دام توطئه رفقای سابق شان گرفتارآمده
وکشته شدند .و رهبری «سازمان رهائی» و «ساا» میگویند که این قتل درتبانی این جناح با باند گلب
الدین صورت گرفته است .چرا رویزیونیستهای «ساا» ئی ازبیان این حقایق وحشت دارند؛ مسئله معلوم
است .اینها سعی میکنند تابا طرح ترفندها واسطوره سازیها وتحریک حس ترحم خوانندگان بی اطالع
ازواقعیت موضوع روی قتلهای درون سازمانی شان پرده اندازند .وازجهتی هم رویزیونیستهای« سازمان
رهائی» درپشاورهمه قتلهای را که دردرون سازمان شان انجام داده اند (منجمله اجسادی که ازاعضای
«سازمان رهائی» درقبرستان منطقه تهکال پیداشد) را بحساب باند گلب الدین گذاشته اند .زیرا گلب الدین
جنایتکارسیدال سخندان رابتاریخ()29جوزای سال ()1351خورشیدی درصحن پوهتنون کابل بقتل رساند
ورژیم سلطنت ظاهرشاه خاین مسئله قتل این شخصیت انقالبی وفرزند وفادارخلق راپیگیری نکرد
ونیزبعدا ً درجریان جنگ مردم ما علیه رژیم باندهای جنایتکارخلقی پرچمیها واشغالگران روسی باند گلب
الدین قاتل درداخل ج بهات جنگ ودرکشورپاکستان ده هاتن ازاعضای جنبش دموکراتیک نوین(شعله ایها)
رابقتل رسانده است .لیکن رویزیونیستهای«ساا» ئی فقط همین بخش قضیه را همیشه تکرارمیکنند وبخش
اصلی قضیه ،قتلهای درون سازمانی شان راکتمان مینمایند.درحالیکه درپشاورپاکستان بخشهای مختلف
جنبش چپ منسوب به جریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید) ازمسئله (جنایات درون سازمانی "رهائی")
اطالع داشتند ودارند .وسازمان پیکاربرای نجات افغانستان دریکی ازاسنادش که دروسط سال 1365
منتشرکرد؛ به مستله قتلهای درونی «سازمان رهائی» اشاره کرده است ومدتی بعد رفیق سلطان(سهراب)
الدرک شد .رفیق سهراب بعد ازرهائی اززندان مدتی رابا رفقای سازمان زندگی میکرد وبعد با برادران"
ناتنی" وسایراعضای فامیلش درکمپ تحت اداره « سازمان رهائی» بود وباش داشت.همان بود که روزی
برادرش اطالع داد که سهراب مفقودشده وهمچنین گفت که احتمال دارد توسط گروه های ارتجاعی
اسالمی اختطاف شده باشد .سازمان پیکاربرای نجات افغانستان هرقدرمحلهای مسیرراه این رفیق را
ازکمپ تحت اداره «سازمان رهائی» تامرکزشهرپشاورجستجونمودوازساکنین آن محلها ازوقوع چنین
واقعه ای درروزموعود که توسط برادران رفیق سهراب گزارش شده بود ،جویا گردید؛ لیکن اثری
بدست نیامد .درحالیکه چنین اختطافهای درپشاورپاکستان انعکاس گسترده می یافت واکثرا ً واکنش
باشندگان محل ومنطقه ای که چنین وقایع جنایتکارانه درآن صورت میگرفت را درقبال داشت .باند
آدمکش گلب الدین که افراد موردنظرش را مورد حمله قرارمیداد ،پولیس پاکستان اکثرا ً تماشاگرصحنه
بود .ومهاجرین افغانستان درپاکستان ازروابط نزدیک حزب اسالمی گلب الدین دولت پاکستان خاصتا ً
(آی اس آی) مطلع بودند واین باند جنایتکاردرتمام جنایاتش علیه خلق افغانستان درپاکستان دست
بازداشت .همچنین به این مطلب نیزباید اشاره نمایم که نحوه اطالع ازمسئله "مفقودی" رفیق (سهراب)
توسط برادرش وعکس العملهای که دربرابرسواالت اعضای سازمان دراین زمینه ارایه میکرد وهمچنین
درباره مسیرحرکت سهراب درهمان روزازکمپ تاشهرپشاورومسایل دیگر،کامالًابهام گونه وشک
برانگیزبود .زیرا سهراب زمانیکه درکمپ « سازمان رهائی» زندگی میکرد غالب اوقات با موتروسه
چهارتن محافظ مسلح ازجائی به جائی میرفت .دراینجا به همین چند مورد اکتفامینمایم.
دربخش دیگراین پراگراف «ساا» سعی مینماید تابا افسانه سرائی ودرالبالی کلمات "زیبا" و بی محتوی
رهبران«سازمان رهائی» راسنگرداران «نبرد انقالبی» و«پرچمداران رهائی کارگران وزحمتکشان
ستمدیده» درافغانستان وانمود کند .اینرامیگویند تحریف ودستبرد درتاریخ جنبش انقالبی افغانستان.
درحالیکه بحکم دیالکتیک ماتریالیستی رویزیونیسم دشمن سرسخت وقسم خورده اندیشه های انقالبی
پرولتری ونبردانقالبی ورهائی طبقه کارگروسایرزحمتکشان است .وداکترفیض یکی ازسنگرداران
اپورتونیسم ورویزیونیسم چینی درافغانستان بود که ضربات سهمگینی به جنبش کمونیستی ومبارزات
طبقاتی وملی توده های خلق کشوروارد کرد .وسند اپورتونیستی ورویزیونیستی تحت عنوان« با طرد
اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم!» واسناد بعدی « گروه انقالبی »....و«سازمان رهائی» این
ادعارا ثابت میسازد .این موضوع بدفعات درنظروعمل ثابت گردیده است که رهبری «سازمان رهائی»
ودررأس آن داکترفیض آنقدرجاه طلب وشیفته قدرت بود که کوچکترین انتقاد ومخالفت را درداخل
وخارج « سازمان رهائی » تحمل نمی کرد ودرجهت نابودی مخالفینش ازهروسیله ای ممکن منجمله
165

سربه نیست کردن کارمیگرفت.همینکه کودتای باالحصاررابراه انداخت وشکست خوردوداکترفیض
بگونه « معجزه آسا»اززندان صدارت «فرارکرد» ودورفیق دیگرش که با اودستگیرشده بودند توسط
رژیم خلقی پرچمیها اعدام شدند .اوبعد درطرح "کودتا -قیام" با مجید" شهید" سهم گرفت که خط
ایددئولوژیک -سیاسی اپورتونیستی ورویزیونیستی و اعمال وی بدون هیچ تردیدی عدم باوراورابه"م-ل-
ا"وانقالب پرولتری نشان داده وقبل ازهرچیزایده ها وافکاربورژوا -فئودالی وی راعیان میسازد.واین
حرکات واقدامات جزئی ترین ادعای مبنی بر«پرچمداری نبردانقالبی رهائی کارگران وزحمتکشان»
ازجانب داکترفیض ودیگررهبران « سازمان رهائی» رامنتفی میسازد.
رویزیونیستهای«ساا» ئی به ادامه چنین مینویسند ":ما درحالی  21عقرب (طبق سطراول این اعالمیه"
 21عقرب روزیست که رفیق "احمد" رهبرزنده جاوید خلق ما با همرزمانش به دست قصابان گلب الدین
جاودانه شد") راگرامی میداریم که گرگان درندۀ امپریالیسم ،خون خلق زحمتکش مارامی مکند ،وفاشیست
های گلب الدینی وجمعیتی درکنارتکنوکرات ها وخلق وپرچم برخورشگاه جمهوری اسالمی بسته
شده."....،
به متن پراگراف فوق توجه کنید :این رویزیونیستها واپورتونیستهای خاین چقدرشیاد ودروغگوی هستند.
اینهادرسال  2001میالدی بنا بدعوت همین (گرگان درنده امپریالیسم وسازمان "ملل متحد" دستیارآن)
درترکیب هیئت گروه «ظاهربابا»(پادشاه سابق) درکنفرانس استعماری"بن" شرکت کردند وباهمین
فاشیستهای گلب الدینی وجمعیتی وتکنوکراتها ودیگرخاینین وجنایتکاران دراطراف یک میزنشستند
وروی تقسیم مناصب دولت دست نشانده استعمارچانه زنی کردند وخانم سیما ولی منحیث یکی ازمعاونین
کرزی موقعیت دولتی گرفت ودردولت وحکومت دست نشانده امپریالیستهای امریکائی وناتومناصب
باالی رانصیب شدند.وازمعامله های پرسود"ان جی او"داری صاحب ثروتهای کالن شدند .ازآنجاییکه
رویزیونیستهای «رهائی»و«ساا» ئی ازنمایندگان طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورازجمله گروه های
ارتجاعی اسالمی تنها با گروه های اسالمی «بنیادگرا» مشکل دارند  ،ازگروه های ارتجاعی اسالمی
ازقبیل حرکت انقالب اسالمی ،جبهه ملی نجات ،محاذ ملی اسالمی ،حزب اسالمی یونس خالص ،حرکت
اسالمی ،حزب وحدت اسالمی وهمچنین حزب" افغان ملت" وحزب ملیشه ای "جنبش ملی اسالمی"
ودیگرهمسنخان آنها درترکیب دولت دست نشانده را ذکرنمی کنند .همین «ساا» ئیها حد اقل مدت هفت
سال رابا تشکل سلف شان« سازمان رهائی» علنا ً جیره خوارهمین (گرگان درندۀ امپریالیسم) بودند
واکنون نیزهستند واکنون بشکل وشیوه ای دیگری عمل میکنند .اینکه بعدا ً ازسازمان رهائی«انشعاب»
تشکیالتی کرده اند ،بحث علیحده است که قبالً درباره ای آن بحث کرده ام .این مواضع«ساا»نیزناشی
ازمنجالب رویزیونیسم واپورتونیسم آنست.درحالیکه برخالف این رویزیونیستهای تسلیم طلب؛ تشکالت
مختلف جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) کشورازهمان اولین روزتهاجم نظامی امپریالیستهای امریکائی
وناتو به افغانستان رامحکوم کرده وعلیه آن به مبارزه برخاسته اند .درروزآغازکنفرانس استعماری "بن"
درمحل برگزاری کنفرانس "بن" تظاهرات کردند واعتراضات شدید شانراعلیه اشغال نظامی وسلطه
استعماری امپریالیستهای یانکی وامپریالیستهای ناتو وباندهای ارتجاعی ومزدورووطن فروش شرکت
کننده درآن جلسه وتشکیل دولت دست نشانده ،ابر ازکردند .درهمین مطلب فوق وبادرنظرداشت اینکه
«ساا» ئیها داکترفیض را رهبرفکری شان دانسته واورا«پرچمدارراه رهائی کارگران وزحمتکشان ونبرد
انقالبی» قبول دارند؛ بدون هیچ تردیدی اینها همان رویزیونیستهای شیاد «سازمان رهائی»هستند وتالش
دارندتا رویزیونیسم «سه جهانی»(چینی)راآب ورنگ تازه بدهند .وهمینکه ما ماهیت اپورتونیستی
ورویزیونیستی وتسلیم طلبیهای «ساا» و« ساما -ادامه دهندگان» رابه نقد کشیده وخیانتها وجنایات آنهارا
طی چهاردهه اخیرافشا کرده ایم وماهیت ضدانقالبی آنهارا برای توده های خلق ونسلهای جدید
روشنفکران مردمی وم ترقی برمال ساختیم؛ توطئه گری ،اتهام زنی ،فحاشی وجاسوسی علیه مارا ازطریق
وبسایت استخباراتی«افغانستان -آزاد» آغازکردند .وسه عنصراوباش وتسلیم طلب وخادیست منجمله سید
حسین موسوی ،میرویس محمودی وکبیرتوخی راموظف کرده اند تا علیه ما فحاشی وتوطئه گری کنند.
تبصره( :)1خوانندگان(البته کسانیکه درجریان پنج دهه تاریخ جنبش انقالبی پرولتری وجنبش دموکراتیک
نوین افغانستان خاصتا ً درچهاردهه اخیرآن کماکان وبا جزئیات واردنیستند) توجه نمایند که همین سه
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عنصرجاسوس ومزدورامپریالیسم وارتجاع که فاقد شرافت واخالق انسانی هستند وازطریق وبسایت
استخباراتی «افغانستان -آزاد» جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) راموردحمالت خصمانه قرارداده وعلیه
ما ازشنیعترین دشنامها وناسزاگوئیها،تهمتهای دروغین ونارواکارگرفته ونام وهویت مارابرای
استخبارات امپریالیستهاودولتهای ارتجاعی افشا نموده اند؛ دارای چه نوع گذشته ای«سیاسی» وسازمانی
بوده واکنون چه وظایف ننگینی را به پیش میبرند :من قبالً درسند دیگری درباره تخریبکاریها وخیانتهای
تشکالت مختلف اپورتونیستی ورویزیونیستی کشورمنجمله «ساما» و«ساما -ادامه دهندگان» و«سازمان
رهائی» و«سازمان انقالبی» طی پنج دهه به جنبش کمونیستی ومبارزات خلق افغانستان به تفصیل
پرداخته ام .اینک گوشه ای دیگری ازخیانت «ساما» را از" متن موافقتنامۀ تسلیمی نیروهای"ساما"
درشمالی به دولت مزدورکابل درخزان سال  "1360نقل مینمایم:
« -ماده  :3وضع جیش نیروهای سازمان -ارائه شهرت مکمل اعضای سازمان ،تعداد آنها -قوماندانان
شان وراجسترسالح دست داشته.
 ماده  : 4پذیرش نمایندگان دولتی درداخل گروپها ،تعداد نفرجهت دخول درگروپ ها ازطرف دولتتنظیم میگردد.
 ماده  : 5انجام فعالیت مسلحانه برعلیه عناصرسیاسی دشمنان مشترک مابا مساعی مشترک خاد-سارندوی وقوای مسلح»(.خوانندگان میتوانند متن کامل این موافقتنامه ننگین «ساما» رادروبسایت"
شورش" مطالعه کنند).
دراینجا این سه ماده ازمتن «موافقتنامه" استعماری واسارت آوروننگین «ساما» بادولت مزدورخلقی
پرچمیهای جنایتکاررا باین ملحوظ برگزیده ام تا خوانندگان هرچه بیشترازگذشته سیاه وننگین سازمانی
و"سیاسی" سید حسین موسوی ومیرویس«ودان» محمودی مطلع شوند،ازماهیت خط فکری وسیاسی
ووظایف گردانندگان وبسایت استخباراتی« افغانستان -آزاد» واینکه این وبسایت به چه منظوری تأسیس
شده وچه وظایف خاینانه وننگینی را انجام میدهد ،آگاهی حاصل نمایند.
سیدحسین موسوی ومیرو یس«ودان» محمودی که ازاعضای "ساما" بودند واکنون دربخش «ساما -ادامه
دهندگان» با رویزیونیستهای «ساا» ئی و"حزب همبستگی افغانستان" فعالیت دارند .وعالوه برگذشته
سیاه وننگین شان طی سیزده سال اخیردرخدمت امپریالیستهای امریکائی وناتوقراردارند وباعنصرتسلیمی
وجاسوس دیگری بنام کبیرتوخی متحدا ً علیه جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) افغانستان تخریبکاری
وجاسوسی میکنند .بعد ازامضای این سند ننگین وامضای سند اصلی که درهوتل کابل بین هیئت نمایندگی
کمیته مرکزی «ساما» با نمایندگان دولت مزدورخلقی پرچمیها ونماینده (ک گ ب)وارتش اشغالگرروسی
به امضارسید وهمچنین سند تسلیمی دیگری که درهرات (درحوزه غرب «ساما»)با دولت مزدورامضاشد
وبرمبنای این اسناد ننگین بودکه نیروهای نظامی"ساما" درشمالی(کابل) ،هرات ووالیت بلخ بخدمت
دولت مزدورکابل وخاد آن وسازمان( ک گ ب) سوسیال امپریالیسم روسی قرارگرفتند وتعداد زیادی
ازاعضا وصفوف «ساما» ،چه آنهای که ازامضای این اسناد خاینانه وننگین آگاهی داشتند وچه کسانیکه
بی اطالع اغفال شده ودرپرتگاه وطنفروشی وخیانت ملی وخیانت به خلق قرارگرفته بودند .ازجمله
کسانی که با بخش "خاد" دولت مزدورهمکاری میکردند ،یکی سید حسین موسوی بود که درغند نظامی
"ساما" درشمالی منحیث تنظیم کننده اموراداری سیاسی وتأمین کننده رابطه با شعبات خاد انجام وظیفه
میکرد ودیگری عنصرلومپن واوباش بنام میرویس"ودان" محمودی است که دربخش دیگری ازخاد دولت
خلقی پرچمیها انجام وظیفه میکرد واکنون باموسوی وکبیرتوخی(عضو"ساوو") بخدمت استخبارات
امپریالیستهای امریکائی قراردارند .با توجه به متن همین سه ماده :توجه نمائید که اعضای "ساما" ازجمله
سید حسین موسوی ومیرویس محمودی چه خیانتها وجنایاتی را علیه خلق مظلوم وستمدیده افغانستان انجام
داده اند واکنون شیا دانه دم از«وطن پرستی» و« ضدامپریالیسم» میزنند! اینها تعداد زیادی ازساما ئی
های وطن پرست ومبارزبی اطالع را که دربرابراین خیانت ووطن فروشی مرکزیت "ساما" اعتراض
کرده بودند بوسیله ای دستگاه آدمکشی خاد دولت مزدورسربه نیست کرده اند .چنانکه دراین باره
درمورد جب هه شرق شهرهرات دربخشهای دیگری ازنوشته هایم تذکرداده ام که چندین تن ازشعله ایها
توسط سامائی های خادیست شده وافراد خاد دولت مزدوردردرون جبهه شرق شهرهرات ترورشدند.
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همچنین بنا برمتن ماده( ) 5این «موافقتنامه» (بخوان سند خیانت ملی ،جنایت وخود فروشی به دولت
مزدورب اندهای جنایتکاروقاتل خلقی پرچمی ها وباداران روسی شان)،معلوم نیست که "ساما" ئیهای
تسلیمی چه تعداد ازعناصرسیاسی مخالف دولت مزدوررابا همکاری "خاد وسارندوی وارتش دولت
مزدوروارتش اشغالگرروسی" بقتل رسانده اند؟! .ننگ ونفرین براین غالمان حقیروذلیل سوسیال امپریالیسم
"شوروی" ونوکران سفله وشرفباخته دولت مزدورباندهای خلقی پرچمیهای مزدوروآدمکش که اکنون ذلیالنه به چاکری
امپریالیستهای جنایتکارامریکائی واروپائی وارتجاع خونخوارقراردارند!

تبصره( :) 2یکی ازاشتباهات بخشهای مختلف جنبش کمونیستی(م-ل -م) افغانستان منجمله سازمان
پی کاربرای نجات افغانستان طی سه دهه اخیراین بوده است که بنا بردالیل غیرموجهی برخی ازاسناد ومسایل
سازمانهای "چپ" منسوب به جریان دموکراتیک نوین رانشرنکرده وعاملین این خیانتها وجنایات را برای منسوبین
جریان دموکراتیک نوین خاصتا ً روشنفکران مترقی وآزادیخواه وتوده های خلق کشورمعرفی نکرده اند .این اسناد
ومسایل عبارت انداز ":سند تحقیق وبررسی مسئله تسلیمی "ساما"به دولت مزدوروپروتوکول

بین"ساما"ودولت مزدوروارتش اشغالکر"شوروی" و«موافقتنامه»تسلیمی نیروهای"ساما"درشمالی
وهرات بادولت مزدور؛مسئله قتلهای درون سازمانی«سازمان رهائی»؛مسئله«فرار»داکترفیض اززندان
صدارت دولت مزدورخلقی پرچمیها ومسئله افشای مخفیگاه اعضای مرکزی«ساوو» ودستگیری چند تن
ازآنها منجمله بشیربهمن ،مسجدی و ...توسط مامورین خاد دولت مزدوروچگونگی در«امان ماندن»
داکتر(ه.م) رهبر«ساوو» ازاین دستگیری" .تا جاییکه به سازمان پیکاربرای نجات افغانستان مربوط
میشد  :چون این گروه ها "اصل ونسب" شعله ای دارند ،پخش این اسناد ومسایل درسطح گسترده شاید
تمسک ودست آویزی بدست ارتجاع بدهد وعلیه جنبش دموکراتیک نوین تبلیغات سوء کرده
وبراعتباروحیثیت وهویت تاریخی جنبش دموکراتیک نوین(شعله جاوید) لطمه وارد شود.
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(بخش )21
«ساا» دربخش ( )14ازاراجیفنامه هایش چنین یاوه گوئی میکند« ":مائوئیست های»جعلی تااکنون
تضادعمده وغیرعمده رادرک نمی کنند؛آنان«مدالگیری» امروز(اشاره«ساا» به مدالهای اهدا شده به
ماللی جویا ازطرف دولتها ونهادهای امپریالیستی است) وسفرهای دیروزمینای عزیزرا به کشورهای
غربی تفکیک کرده نمی توانند.سیاست دیروز،سیاست انقالبی بود وفهم عالی رفیق احمد راازمارکسیسم
وبه خصوص اندیشه مائوتسه دون نشان می داد .دیروز،ما با دشمن عمده(سوسیال امپریالیسم شوروی)
روبه روبودیم وباید همدردی کشورهای دیگرراجلب میکردیم .ولی امروزبا دشمن عمدۀ دیگر(امریکا
ومتحدان ناتوئی آن) روبه روهستیم ،وخاینانه است که دست تکدی به سوی این غارتگران درازکنیم
ودرصدد جلب«همدردی» و«کمک» آنان شویم وحتی از«کمک های ناکافی» آنان گله وشکوه کنیم!".
رویزیونیستهای"ساا" ئی کاذبانه مدعی اند ،چند سالی است که ازسازمان رویزیونیستی سلف
شان«،سازمان رهائی" گویا«انشعاب» کرده اند .وازاینکه بخشهای مختلف جنبش مارکسیستی -لننیستی-
مائوئیستی افغانستان مو اضع ونظرات وعملکرد های «سازمان رهائی» و«سازمان انقالبی» (که
خودرامیراثدارحقیقی داکترفیض ومینا میخواند)رامورد نقدوبررسی قرارداده وماهیت رویزیونیستی
واپورتونیستی وتسلیم طلبیهای آنهارا طی چند دهه اخیربرمالکرده ایم؛«ساا» مارامورد حمالت خصمانه
قرارداده است.درحالیکه همین پراگراف فوق به لژن کشیدن مارکسیسم -لنینیسم بوسیله آنهارا بوضوح
عیان میسازد«.ساا» مدعی است که درشرایط جنگ ومقاومت مردم افغانستان علیه دولت مزدورخلقی
پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی ،درخواست کمک وحمایت «سازمان رهائی» ازامپریالیستهای
امریکائی واروپائی(که شیادانه آنهارا"همدردی کشورهای دیگر"میخواند) توسط داکترفیض یک
«سیاست انقالبی» بوده و«فهم عالی » داکترفیض راازمارکسیسم وبخصوص اندیشه مائوتسه دون نشان
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میدهد.درحالیکه این سیاست «سازمان رهائی» وداکترفیض برمبنای تئوری ارتجاعی وضدانقالبی «سه
جهان» رویزیونیستهای چینی صورت گرفته است ،باین عبارت که اتحاد با«جهان دوم» ،یعنی
امپریالیستهای اروپائی ودیگران با یک بخش از«جهان اول» ،یعنی ابرقدرت امپریالیستی امریکاورهبران
دولتهای ارتجاعی کشورهای قاره های آسیا،افر یقا وامریکای التین(«جهان سوم»)علیه بخش دیگرجهان
اول،یعنی سوسیال امپریالیسم «شوروی».وداکترفیض تئوری رویزیونیستی «سه جهان» تینگ
سیائوپینگ را بدون کم وکاست تطبیق وعملی کرد .وسفرهای مینا به امریکا واروپا وسایرکشورها
ودیدارومالقات با سران دولتهای امپریالیستی و ارتجاعی وجلب کمک وحمایت آنهانیزبرمبنای همین
ایدئولوژی وسیاست ضدانقالبی«سازمان رهائی» وداکترفیض صورت گرفته است .وهمچنین شرکت
«سازمان رهائی» درکنفرانس"بن" وامضای معاهده ننگین استعماری وشرکت دردولت دستنشانده
استعماروامپریالیسم درسال  2001وسفرهای"ماللی جویا"("سفیرسیارسازمان رهائی") به کشورهای
امپریالیستی ودیداربا برخی ازسران این کشورها ونهادهای امپریالیستی نیزبه منظوردریافت «کمک»
وجلب حمایتهای سیاسی ازکشورهای امپریالیستی درشرایط دیگری وبشکل دیگری صورت گرفته
ومیگیردکه درماهیت همان تطبیق اصل تئوری ضدانقالبی«سه جهان» وتعقیب پالیسیهای امپریالیستی
دولت سوسیال -امپریالیسم چین درافغانستان ودرسطح جهان است .درجهت دیگر ،اگرداکترفیض درشرایط
جنگ مردم افغانستان علیه سوسیال امپریالیسم «شوروی» ورژیم مزدورآن ،سوسیال امپریالیسم شوروی
را دشمن عمده خطاب میکرد؛ ازدیدگاه وسیاست انقالبی نبود بلکه برمبنای همین تئوری ضدانقالبی «سه
جهان» دینگ سیائوپینگ وپالیسیهای جهانی دولت ضدانقالبی چین صورت میگرفت .ونیزدرشرایط
سیزده سال اخیرامپریالیستهای امریکائی وامپریالیستهای عضو ناتو برای رویزیونیستهای «سازمان
رهائی» و«ساا» ئی دشمن عمده نبوده ونیستند .بلکه دوست وحامی «سازمان رهائی»«،ساا» ودیگرگروه
های رویزیونیستی واپورتونیستی مانند «ساما» و«ساما -ادامه دهندگان» ودیگرگروه های ارتجاعی
جنایتکارووطن فروش نمایندگان طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورهستند .ولی درشرایط جنگ
ومقاومت مردم افغانستان علیه رژیم مزدور خلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی تضاد عمده
درجامعه ،تضاد بین خلق افغانستان وسوسیال امپریالیسم «شور ِوی» ورژیم مزدورآن بود.وتضاد خلق
بافئودالیزم وکمپرادوریزم وامپریالیستهای غربی درآن شرایط درموقعیت غیرعمده قرارداشت.
ودرشرایط سیزده سال اخیرتضادخلق باام پریالیسم امریکا وامپریالیستهای عضوناتوکه کشوررابه اشغال
نظامی درآورده وبه استعمارکشیده اند ودولت دست نشانده (نماینده فئودالیزم وکمپرادوریزم) تضاد عمده
را تشکیل میدهد.واتحاد رویزیونیستهای«سازمان رهائی»باگروه های ارتجاعی اسالمی وامپریالیستهای
غربی درآن شرایط برمبنای خط ایدئولوژیک -سیاسی ارتجاعی وضدانقالبی آن صورت گرفته است .و
«ساا» ئیها اکنون نیزدرعین موضع رویزیونیستی وتسلیم طلبانه قراردارند .وبا کمال بیشرمی وسفاهت
این سیاستهای رویزیونیستی را« فهم عالی » داکترفیض ازمارکسیسم واندیشه مائوتسه دون جامیزنند.
واینکه«ساا» اکنون امریکا وناتوراغارتگرودشمن عمده خطاب میکند ازهمان شیادیهای اپورتونیستی
ورویزیونیستی آنست .زیرا«ساا» ئیها ازاخیرسال  2001میالدی وامضای معاهده ننگین"بن" تا سال
 2008درسایه حمایت امریکا وناتوودولت مزدورکرزی فعالیت میکردند وازهمه الطاف ومراحم
وامکانات امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده برخورداربوده واکنون بشکل دیگری
برخوردارهستند .وازاینکه «ساا» ئیها آن سیاستهای ضدانقالبی«سازمان رهائی» را«فهم عالی»
داکترفیض وانمود میکنند بدون هیچ اگرومگری یکباردیگرماهیت رویزیونیستی واپورتونیستی خودرا
ثابت میسازند.چنانکه چندی قبل یکی ازاعضای« ساما -ادامه دهندگان» دروبسایت «رزمندگان»(ارگان
نشراتی رویزیونیستهای واپورتونیستهای«ساا» و«ساما -ادامه دهندگان») ،اتحاد «ساما» درحوزه غرب
رابا حرکت انقالب اسالمی مولوی نبی وتبلیغ «اسالم مبارز» درجبهات جنگ ودربین مهاجرین
در شهرهای ایران وتسلیمی به دولت مزدوروسوسیال امپریالیستهای روسی وتشکیل"جبهه شرق
شهرهرات"وجنگ علیه نیروهای جمعیت اسالمی با کمک مستقیم "خاد"وارتش دولت مزدوروارتش
اشغالگرروسی را ازجمله«ابتکارات» مسئول حوزه غرب "ساما" (شیرآهنگر) قلمدادمیکند .مالحظه
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میشود که گروه های مختلف رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلب،مواضع ونظرات وعملکرد های
شان رابا عین شیوه توجیه میکنند.
من دریکی ازنوشته هایم درنقد وبررسی ازنظرات ومواضع رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلبیهای
« سازمان انقالبی» نوشته ام که :بعد ازتهاجم نظامی امپریالیستهای امریکائی وناتوواشغال نظامی وبه
مستعمره کشیدن کشور« ،سازمان رهائی» به کمک وحمایت سوسیال  -امپریالیسم چین وامپریالیستهای
غربی وسازمان"ملل متحد" درکنفرانس استعماری"بن" شرکت کرد وبادشمنان مردم افغانستان ،گروه
های جانی وخاین ووطن فروش (گروه های ارتجاعی اسالمی ،گروه های ملیشه ای مزدورسوسیال
امپریالیسم «شوروی» ودولت مزدورخلقی پرچمیها ،وطنفروشهای "افغان ملت" ،گروه وطن فروش
وخاین ظاهرخان (پادشاه سابق) وتعدادی ازتکنوکراتها ودیگرافراد وگروه های خاین ووطنفروش)همسنخ
آنهانشست واین پیمان استعماری راامضاکردودردولت دست نشانده استعماروامپریالیسم سهم گرفت.
و"مرحوم" داد نورانی رهبر«ساا» درنوشته ها ومصاحبه هایش ازطریق تلویزیونها ورادیوهای دولتی
و«غیردولتی» سالیان درازی درجهت تحکیم پایه های نظام مستعمراتی وترویج انقیاد ملی وتسلیم طلبی
طبقاتی درافغانستان قلم زد وسخن سرائی نمود(چناکه اکنون این وظیفه خاینانه ووطن فروشانه را
بلقیس«روشن» عضومشرانوجرگه دولت مزدورانجام میدهد .اودریکی ازمصاحبه هایش بایک
تلویزیون«غیردولتی» درکابل ،باندهای خلقی پرچمی جنایتکاروقاتل مردم افغانستان را«کمونیست»
خواند وبدین وسیله کمونیسم رامورد حمله خصمانه قرارداد .اودربرابرسوأل یکی ازکدرهای"اخوان"با
چشمپارگی ازاصل ونسب "شعله ای " وهویت « رهائی  -راوا» ئی اش یک قلم انکارنمود.
«سازمان انقالبی» دربخش( ) 16ازاراجیفنامه هایش چنین بیهوده گوئی می کند «:شما به ما اتهام می
زنید ...واگرثابت ساختیدکه یکتن ازرفقای ما(ازسازم ان انقالبی) چین را دیده باشد ،با دولت امپریالیستی
چین درارتباط بوده باشد ،بعد هم به آلمان رفته ودرکنفرانس«بن» شرکت کرده باشد ....ما حاضرهستیم
تمام حرفهای خودرادرمورد شما پس بگیریم وازخود انتقاد کرده و.».....
توجه نمائید به دیده درائی وشیادیهای «ساا» ئیها که بدون هیچ شرمی سعی میکنند تا با مغلطه گوئی
تخطئه گذشته وحال سیاه وننگین شان راانکارکرده وآنرا«اتهام» ازجانب مامیخوانند.درحالیکه این
رویزیونیستهای«ساا» ئی طی چند دهه در «سازمان رهائی» درمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم
طلبی دست وپا زده ودرتمام خیانتها وجنایات آن مستقیما ً دست داشته وازنعمات" ان جی او" ئی
امپریالیستها بهره مند بوده اند .اینکه بعد ازسال ( ) 2008گویا از«سازمان رهائی» باصطالح انشعاب
کرده ونوکری به امپریالیستهای اشغالگرامریکائی واروپائی رابشکل وشیوه ای دیگروبا تعهدات جدیدی
انجام میدهند،بحث دیگری است .باین عبارت که اینها طی دوسال اخیرعامل ووسیله مستقیم درپیشبرد
توطئه های استعماری امپریالیستی علیه جنبش کمونیستی (مارکسیستی -لنینیستی -مائوئیستی) افغانستان
هستند .اینها بگونه علنی علیه ما به استخبارات دولتهای امپریالیستی وکشورهای ارتجاعی جاسوسی کرده
و توسط رفقای جاسوس وخود فروخته ای شان میرویس(« ودان» محمودی ،سیدحسین موسوی
وکبیرتوخی) ازطریق وبسایت استخباراتی « افغانستان -آزاد» علیه ما فحاشی وناسزاگوئی میکنند .واین
اعمال خاینانه وضدانقالبی منتهای دنائت وشرفباختگی این رویزیونیستهای مزدورامپریالیسم واستعماررا
بنمایش میگزارد .توسل به فحاشی وناسزاگوئی واتهام زنی علیه ما ورشکستگی سیاسی وسقوط اخالقی
وبی شخصیتی رویزیونیستهای«ساا» ئی «،ساما -ادامه دهندگان» وگروهی ازتشکل اپورتونیستی
«ساوو» را بنمایش میگزارد.
دربخش دیگرپراگراف فوق؛ ازاینکه «ساا» هیچگونه امکانی درپاسخ به نقد وانتقادات ما ندارد
عوامفریبانه استداللهایش را به شیوه «قضائی» مطرح نموده است؛ باین عبارت که ازما میخواهد که
رابطه اعضای کنونی «ساا» را با دولت سوسیال امپریالیسم چین وشرکت آنهارادرکنفرانس"بن" ثابت
سازیم! این گونه استدالل نهایت خرد باختگی این رویزیونیستهای حقیررانشان میدهد .درحالیکه این گونه
استداللها ازروی استیصال است .بفرض اگرهیچ یک ازاعضای کنونی«ساا» جزء گروپهای از«سازمان
رهائی» که طی سالیان درازبه دربارسوسیال امپریالیستهای چین شتافته اند شامل نبوده ویا برحسب همین
فرض درکنفرانس استعماری"بن" جزء هیئت «رهائی -راوا» نبوده اند! آیا این مسئله میتواند برهانی
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برعدم مسئولیت اعضای «ساا» که عمری عضویت« سازمان رهائی» را داشته اند ازمنجالب
رویزیونیسم وجنایات وخیانتهای «سازمان رهائی» باشد؟ که هرگزنه! «ساا» ئی ها ناشیانه تصورمی
کنند که با این شیوه استدالل میتوانند روی خیانتها وجنایات شان پرده اندازند! واین استدالل «ساا» ئیها
شباهت زیادی با استدالل عده ای ازخلقی پرچمیهای جنایتکاردارد که می گویند  ":مادرتصمیمگیریهای
دولت درشکنجه وقتل وجنایت علیه مردم افغانستان سهم نداشته ایم!" .درجهت دیگراگرمردم افغانستان
ازروی نا آگاهی وبی اطالعی ازماهیت نظام مستعمراتی ودولت دست نشانده که متشکل ازباندهای
جنایتکاروقاتل مردم افغانستان وویران کنندگان کشوروبرباد دهندگان زندگی میلیونها تن دربیش ازسه
ونیم دهه اخیرهستند،این پرسش را مطرح میکنند که چرا این جنایتکاران وخاینین نه اینکه به محاکمه
کشانده نشده اند که بطورگسترده دردولت شرکت دارند؟ سران دولت مزدورشیادانه به این استدالل پوچ
متوسل شده ومیگویند که":جرم هیچ یک ازآنها ازطرف محکمه با صالحیت ثابت نشده است!".بهمین
صورت غنی احمدزی این وطن فروش خاین وخادم استعماروامپریالیسم نیزبا همین شیوه مدعی است که
«دستهایش ازخون وفساد پاک است!»؛ درحالیکه غنی احمدزی یکی ازمهره های مهم امپریالیستهای
امریکائی وناتوطی سیزده سال اخیردرنظام مستعمراتی ودولت دست نشانده بوده وبالنوبه درتمام جنایات
وتجاوزات ارتشهای اشغالگرودولت مزدوربرهبری کرزی سهیم بوده وبالنوبه مسئولیت خونهای ریخته
شده خلق افغانستان دراین مدت را بعهده دارد.
ً
«ساا»ئیها با کمال سفاهت ازحمایتها وکمکهای دولت چین خاصتا درشرایط جنگ ومقاومت خلق
افغانستان علیه دولت مزدورخلقی پرچمیها وسوسیال امپریالیستهای روسی برای« سازمان رهائی»
نیزانکارمینمایند .آقایان! دروغگوئی ودیده درائی هم حدی دارد! شما درپاکستان مانند تنظیمهای ارتجاعی
اسالمی ازجانب دولت سوسیال امپریالیسم چین وامپریالیستهای غربی ودولت پاکستان ازامتیازات
برخورداربوده ومورد حمایت قرارداشتید .امتیازفعالیت تشکیالت سیاسی نظامی عریض وطویل،
امتیازتشکیل کمپها وگشت وگذارموترها وافراد مسلح شما درشهرهای پاکستان ازکدام منبع یا منابع تأمین
وتمویل میشدند وچگونه وازچه طریقی چنین امتیازاتی رابدست آورده بودید؟ .شما جاسوسهای خاین با
انکاراین حقایق فقط خود وهمسنخان خودرافریب میدهید .درحالیکه دست حمایت حامی بزرگ
تان(سوسیال  -امپریالیسم چین) وامپریالیستهای غربی بود که مورد این همه الطاف وحمایت دولت پاکستان
مخصوصا ً "ای اس آی" قرارداشتید .درحالیکه دولت پاکستان امکان فعالیت رسمی رابرای حتی یک
گروه وسازمان "ملی" ووطن پرست هم نمیداد؛ چه رسد باینکه شما «اصل ونسب» شعله ای داشتید
ومدعی " م-ل -ا" نیزبودید واکنون هم هستید!.
«ساا» ئیها که اکنون به لحاظ مواضع ونظرات وعملکردهای رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم
طلبیهای شان تا حد زیادی افشا شده اند وخدمتگزاریهای آنها به امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وناتوو
شرکت آنها دردولت دست نشانده استعماردرکناردیگرگروه های جنایتکارووطن فروش خاصتا ً بعدازسال
 2001میال دی برای توده های مردم وروشنفکران مردمی ومترقی برمالگردیده است؛ لذاسعی میکنند
تابادروغبافی ومغلطه گوئی ،گذشته وحال خودرا به گونه ای غیرواقعی به تصویرکشیده وازاین طریق
نسلهای جدید ازروشنفکران رااغوا نمایند .ازاینجاست که به اسطوره سازی ومدیحه سرائی دروصف
رهبران شان متوسل شده اند .اینها دراعالمیه ای تحت عنوان" :رفیق«احمد» بربلندای تاریخ" بتاریخ 8
جوالی  2013چنین روضه خوانی مینمایند  ":رفیق احمد سروتناورگلستان آزادی ،قهرمانی بود بی بدیل،
ستاره ای بود درخشنده وغروب ناپذیردرافق کمونیسم".
ازآنجاییکه مقوله "آزادی"ماهیت طبقاتی دارد؛لذابکاربردکلمات وعبارات«سروتناورگلستان
آزادی،قهرمان بی بدیل وستاره ای درخشنده وغروب ناپذیر!» دروصف داکترفیض احمد نظربه ماهیت
خط ایدئولوژیک -سیاسی ،اپورتونیسم ورویزیونیسم "سه جهانی" وموقعیت طبقاتی وی ،یعنی نماینده ای
طبقه بورژوازی مع نا میدهد .فقط درفرهنگ پرولتاریاست که مقوله آزادی معنای حقیقی اشرا می یابد.
اگرروضه خوانهای ازسلک دیگرگروه های ارتجاعی دروصف رهبران شان به همین سیاق چنین پرت
وپالهای را ردیف می کنند چندان ابهامی رابرای توده های خلق ایجادنمی کند ؛ ولی اگر رویزیونیستهای
تسلی م طلب «ساا» ئی ودیگرهمقماشان رویزیونیست شان رهبران خود را که با منجالب اکونومیسم
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ورویزیونیسم وتسلیم طلبیهای شان ضربات سهمگینی برجنبش انقالبی پرولتری وجنبش دموکراتیک نوین
کشورومبارزات آزادی خواهانه توده های خلق وارد کرده اند«،ستاره درخشنده وغروب ناپذیردرافق
کمونیسم» جابزنند؛ما این ترفندها وشیادیهای اپورتونیستی ورویزیونیستی «ساا» ئیها و«ساما -ادامه
دهندگان» راهرچه گسترده برای توده های خلق افشا نموده واجازه نمیدهیم که قماشهای مختلف
رویزیونیستها واپورتونیستها منجمله«ساا» ئی ها تاریخ جنبش کمونیستی رابه لژن بکشند.این کارازجمله
وظایف کمونیستی ماست  .ورویزیونیستهای«ساا» ئی ودیگران نخواهند توانست که تاریخ جنبش
کمونیستی افغانستان را مسخ کرده ومورد دستبرد قرارداده وآنرابروفق خواست شان تحریف کنند .بلی!
داکترفیض ودیگررفقای وی« سروگلستان ،قهرمان بی بدیل وستاره » طبقه ای شان بودند ،یعنی طبقه
بورژوازی .اسطوره سازی وبکارگیری چنین شیوه های ادبی مبتذل ومشمئزکننده کارهمه گروه های
ارتجاعی وضدمردمی بوده ودرافغانستان رویزیونیستهای «سه جهانی» ودرایران رویزیونیستهای«حزب
رنجبران» بیش ازدیگران به آن منهمک شده اند.این دوگروه اپورتونیست ورویزیونیست که بیش
ازدیگرگروه های ارتجاعی«غیرمذهبی» به جمهوری اسالمی چنگ زدند وآنراجایگزین استراتیژی
مرحله انقالب ملی -دموکراتیک(دموکراسی نوین) قرارداده ودرجهت فریب عوام الناس وجلب آنهابه
پیروی ازارتجاع مذهبی حاکم برهبری خمینی درایران درترویج چنین ادبیاتی تالش کرده اند.
توجه کنید که داکترفیض این (« ستاره درخشنده وغروپ ناپذیردرافق کمونیسم!! ») دررهبری« گروه
انقالبی خلقهای افغانستنان» و « سازمان رهائی» چه نظرات ومواضعی داشته است " :جمهوری توده
ای چین یک کشورسوسیالیستی است" " ،حزب کمونیست چین مجرب وآبدیده است وخط مشی دفاع
ازمارکسیسم -لنینیسم  -اندیشه مائوتسه دون درآن آبدیده خواهد شد" "،تقسیم بندی تئوری سه جهان مائوتسه
دون ،مسلم است که مورد تائید ماست" "،درشرایط کنونی همآهنگی با شعارجمهوری اسالمی همآهنگی
با دموکراتیزم پرولتری است"؛ همچنین رهبر«ساا» صحبت از"تبلیغ احکام راستین دین مبین اسالم"
و"ایجاد جمهوری اسالمی مبنی برعدالت اجتماعی" وخزعبالت دیگرازاین قبیل صحبت داشت .که
بیانگرمنجالب رویزیونیسم"سه جهانی" دینگ سیائوپینگ است که داکترفیض ازپیروان پروپا قرص آن
بشمارمی رود.آقایان«ساا»ئی!صرف نظرازدیگرمواردنظرات ومواضع اپورتونیستی ورویزیونیستی چند
دهه رهبرشما؛ ازکجای این موارد " افق کمونیسم پدیداراست"؟! که "مارکسیست -لننیست-مائوئیستهای
افغانستان"آنرا"کتمان"کرده اندوبرشماوبه رهبرشما«تهمت» میزنند؟!دراینجایکباردیگراین نقل وقول
مارکس راتکرارمیکنم":مرتجعین بیشرم هستند".وشما رویزیونیستهای دون صفت وسفله با کمال بیشرمی
داکترفیض را«ستاره درخشنده وغروپ ناپذیردرافق کمونیسم» جا میزنید! زهی خردباختگی وسرسامی
این رویزیونیستیهای دون صفت!
« ساا» ئیها به سلسله اراجیف شان چنین ادامه میدهند ":رفیق احمد ،رهبری بود سازش ناپذیر ،وکین
توزدرمقابل انواع دشمان پنهان وعیان".
توجه نمائید به دروغ بافیهای دیگر«ساا» :درحالیکه داکترفیض با ادعای کاذب «م-ل-ا» درسال 1358
رژیم مزدورخلقی پرچمیها وارتش
خورشیدی درشرایط جنگ ومقاومت خلق افغانستان علیه ِ
متجاوزسوسیال امپریالیستهای روسی ،تسلیم امپریالیستهای غربی شده وبابخشی ازدشمنان طبقاتی مردم
افغانستان ،یعنی گروه های ارتجاعی اسالمی به سازش رسیده وبا آنها اتحاد کرد ودرجهت پیروزی
«انقالب اسالمی» مجاهدت نمود و"انقالب اسال می"ایران را که ازذرادخانه ارتجاع مذهبی وامپریالیسم
بین المللی برای اغوای توده های خلق درکشورهای اسالمی بیرون آمد ،آنرا منبع الهام ودرسگیری
دانست .وپیروان اوازجمله «سازمان انقالبی» باردیگردرسال  2001میالدی درخدمت امپریالیستهای
غربی قرارگرفته وبادشمنان خونخوارخلقهای افغانستان اتحاد کردند.اینها ازبین تمام گروه ها وسازمانهای
ارتجاعی اسالمی فقط با جناح «بنیادگرا» ازگروه های ارتجاعی اسالمی ظاهرا ً ابرازمخالفت
وناسازگاری نشان میدهند .لیکن شرکت آنها درکنفرانس"بن" ونشستن درکنارهمین گروه های ارتجاعی
اسالمی« بنیادگرا» وشرکت دردولت مزدور ،شعار«ضد بنیادگرائی » آنهارانیزبه پوچی مبدل ساخت.
این قدرتهای امپریالیستی وگروه های ارتجاعی مذهبی و«غیرمذهبی» همه دشمنان عیان مردم افغانستان
بوده وهستند که «سازمان رهائی» سلف «سازمان انقالبی» چه تحت رهبری داکترفیض وچه بعد ازآن
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تا امروز با آنها درسازش واتحاد بوده ودرتمام جریان این پروسه های تسلیمی وسازش با امپریالیستها
وگروه های ارتجاعی نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادور ،ذره ای ازکین توزی« سازمان رهائی»
وداکترفیض ویارانش علیه دشمنان ملی وطبقاتی خلق افغانستان بنظرنمی رسد .این مسئله غیرطبیعی هم
نبوده ونیست؛زیرا همه رویزیونیستها واپورتونیستها با آنکه جهت فریب توده های خلق دم از«اعتقاد»
به «مارکسیسم -لنینیسم» میزنند؛ لیکن نظربه ماهیت ایدئولوژیک -سیاسی وخصلت طبقاتی شان ازسلک
وجنس دیگرگروه های ارتجاعی بورژوازی وفئودالی هستند که درخدمت امپریالیسم
واستعماررقراردارند .وترکیب گروهی نظام مستعمراتی ودولت دست نشانده استعماردرافغانستان
درسیزده سال اخیربارزترین نمونه ای این اتحاد طبقاتی گروه های مختلف ارتجاعی درافغانستان است.
اگرچه «ساا» دراینجادشمنان"پنهان" داکترفیض را آشکارنمی سازد؛ ولی آنچه که درعمل درمرزبندی
بین دشمنان ودوستان برای انواع رویزیونیستها منجمله «سازمان رهائی» و«ساا» وداکترفیض مطرح
بوده وهست وتاریخ جنبش کمونیستی بین المللی هم بارهاودرکشورهای مختلف جهان آنرابه ثبوت رسانده
اینست که :به لحاظ ماهیت وخصلت طبقاتی ،تضاد بین انواع رویزیونیستها واپورتونیستها با دیگرگروه
های ارتجاعی وامپریالیسم ازجمله خصلت تضاد بین دسته بندیهای مختلف ارتجاعی است که به آسانی
میتوانند تضاد بین خودرا حل کرده ودراتحاد وهمکاری قرارگیرند .اینها مانند دیگرنمایندگان طبقات
فئودال وکمپرادوردرجامعه خصومت آشتی ناپذیری باجنبش کمونیستی وکمونیستهای راستین دارند.
وچنانچه تصفیه های درون سازمانی «سازمان رهائی» سلف «سازمان انقالبی» وکشتارفجیع مخالفین
ومنتقدین رهبری «سازمان رهائی» این امررا گواهی میدهد .بلی! رهبری «رهائی» عمدتا ً داکترفیض
هیچگونه گذشتی با مخالفین ومنتقدین اش دردرون وبیرون سازمان نداشته است .درهمین مورد «ساا» با
ایما واشاره خواسته ویا نخواسته واقعیتی را نیزبیان کرده است.
«ساا» ادامه میدهد  ":اوکه تمام هستی خودرا درخدمت ایدئولوژی وسازمان خودقرارداده بود ،با جان
ودل ازاین ارزشها حراست می کرد که افق سوسیالیسم را نشانه گرفته بود .ودراین راه حاضرنبود تحت
هیچ شرایطی سربرجبین دشمنان خلق سائیده ،راه وارمان شان رادرپیش پای امپریالیسم وارتجاع قربانی
کنند ومکارانه ازآستین امپریالیسم ،نوید «بهارمائوئیسم» وانقالب بدهند".
درطول تاریخ درجوامع طبقاتی ،طبقات ستمگرواستثمارگربخاطرحفظ موقعیت وحاکمیت طبقاتی
وحراست ازهستی اجتماعی شان ازهیچ گونه سعی وکوشش وحتی ازهیچ نوع عمل ضدانسانی وجنایت
روی گردان نبوده ونیستند .درکشورهای مختلف جهان احزاب ،سازمانها ،گروه ها وافراد برمبنای
ایدئولوژی وسیاست وخواستها ومنافع طبقاتی شان مبارزه میکنند .وزمانی دارونداروحتی جان خودرا
درجهت حفظ بقای طبقاتی وخواستها واهداف طبقاتی شان ازدست میدهند .با این تفاوت اساسی که افرادی
ازطبقات ارتجاعی جان خودرادرراه تحقق اهداف ارتجاعی وآرمان غارتگرانه طبقاتی شان ازدست
میدهند؛ لیکن کمونیستها وپرولتاریای انقالبی بخاطرنجات خود وسایرطبقات زحمتکش وبشریت فداکاری
کرده ودرراه تحقق اهداف وآرمان انقالبی شان حاضربه هرنوع فداکاری وقربانی هستند .بین این دونوع
مبارزه به لحاظ ماهیت طبقاتی تضاد عمیقی وجود دارد .یکی دفاع ازخواستها وآرمان طبقات ارتجاعی
وامپریالیسم بوده ودیگری دفاع ازمنافع طبقات خلق زحمتکش میباشد.داکترفیض درجهت خدمت به
ایدئولوژی وسیاست وسازمان طبقاتی خودش ورسیدن بقدرت وحراست ازمنافع طبقاتی اش جانفشانی
کرده وازارزشهای ایدئولوژیک -سیاسی وطبقاتی خودش حراست میکرد .او درنظروعمل درقطب
مخالف خواستهای طبقاتی وارمان توده های خلق وسوسیالیسم وکمونیسم قرارداشت .وتمام دوران زندگی
سیاسی اش اینرا باثبات میرساند که اوهیچگاهی درجهت حراست ازمنافع خلق ومبارزه درراه تحقق
سوسیالیسم وکمونیسم نه اینکه مبارزه نکرده است که ازمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم درخصومت
وکینه توزی عمیقی دربرابرکمونیسم وجنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) وفعالین این جنبش وکمونیستهای
راستین قرارداشت .وبرخالف الطایالت «ساا»  ،داکترفیض با قرارگرفتن درپرتگاه اپورتونیسم
ورویزیونیسم علیه منافع خلق ومیهن عمل نموده وصدمات شدیدی به جنبش انقالبی پرولتری ومبارزات
انقالبی خلق افغانستان واردکرد.ورفقایش ازجمله رویزیونیستهای«ساا» ئی راه اورا ادامه داده
ودراوضاع وشرایط دیگر ،یعنی درجریان سیزده سال اخیر،مستقیماًبه خدمت امپریالیستهای امریکائی
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واروپائی قرارگرفته ودردولت دست نشانده استعمارشرکت کردند.ووسیله توطئه امپریالیسم وارتجاع علیه
جنبش کمونیستی وفعالین آن قرارگرفته اند.
آقایان«ساا» ئی! تاریخ قضاوت درست وبیطرفانه مینماید .عملکرد های نظری وپراتیکی هرفرد ،گروه
وطبقه اجتماعی را درجایگاه وموقعیت طبقاتی اش مورد قضاوت قرارمیدهد .طبق ادعای خود تان ،شما
کودکان دبستان اکونومیسم ورویزیونیسم«سه جهانی» برهبری داکترفیض هستید! وبراساس شرایط
محیط زیست سیاسی تان ،شما هیچگاهی برمبنای ایدئولوژی وسیاست مارکسیستی  -لنینیستی -اندیشه
مائوتسه دون تربیت نشده وبراین مبنا به آگاهی انقالبی نرسیده اید.شمااکنون جمالت ومقوالتی را ازعلم
انقالب پرولتری به عاریت گرفته اید تا با بکاری گیری آنها دراراجیفنامه های تان توده های مردم
وروشنفکران مترقی ازنسلهای جدیدکشوررااغواکنید.ولی هرگزنخواهی توانست باچنین شیادیهاواسطوره
سازیها،جعلکاریهاوروضه خوانیها تاریخ جنبش کمونیستی وجنبش دموکراتیک نوین راتحریف
کنید.ورویزیونیسم واپورتونیسم خودرا«کمونیسم» جازده وطالیه داران اپورتونیسم ورویزیونیسم را«
کمونیست» جلوه دهید.
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(بخش )22
تشکل رویزیونیستی «سازمان انقالبی» بتاریخ(  4فبروری  )2010دراعالمیه اش زیرعنوان« مینا مشعل فروزان مبارزه
خلق!» چنین بیهوده گوئی میکند ":سدرجنگل رزم خلق بزمین افتاد،رزم کبیروبزرگش؛ میناسراسرعمرکوتاه ولی
پربارش راوقف آرمانهایش کرد؛ قسم یاد میکنیم که مشعلی را که مینا افروخته روشن نگهمیداریم ؛ سازمان انقالبی با
الهام ازخون مینا درین راه گام گذاشته است؛ راه سرخ مینا که با قطرات خون او ترسیم شده ،هرگزبی رهرونخواهد
ماند".

آنعده که ازازگذشته " گروه انقالبی… " و"سازمان رهائی" بی اطالع بوده ونسبت باینکه رهبران
وکدرهای این تشکالت اپورتونیستی ورویزیونیستی چه خیانتهای به جنبش انقالبی پرولتری وجنبش
دموکراتیک نوین کشورمرتکب شده وطی چهاردهه چگونه برمبارزات مترقی وآزادیخواهانه خلق
افغانستان ضربت زده اند آگاهی الزم نداشته وبوسیله رجزخوانیهای رویزیونیستهای ضدانقالبی«ساا»
ئی شاید دچارتوهم شوند .این شیوه کارهمه رویزیونیستها واپورتونیستهاست که سعی می کنند تا باردیف
کردن کل مات وجمالت بظاهرزیبا وعطوفت برانگیزونیزبا اسطوره سازی وروضه خوانیهای مضحک
تاریخ سیاه وضدانقالبی شان را«سفید» جلوه داده وعده ای از"دنیا بی خبر" رااغواکنند .درحالیکه هریک
استراتیژی ،اهداف وخط
ازاین کلمات وجمالت فوق بیانگرمواضع ونظرات «ساا» بوده وتعیین کننده
ِ
مشیهای سازمانی آنست .سازمانی که کاذبانه مدعی است که ازتشکل سلفش«سازمان رهائی» باصطالح
گسست کرده وبا«اعتقاد» به "م-ل -ا" برای« پیروزی انقالب دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی»
مبارزه میکند! .حال میپردازم به ترفندهای رویزیونیستی واپورتونیستی«سازمان انقالبی» که با کمال بی
شرمی وسفاهت خودش راسازمان«کمونیستی» خوانده وبا تبلیغات گمراه کننده وشعارهای بظاهر«مترقی
وانقالبی» نسلهای جدید ازروشنفکران مبارزوتوده های خلق کشوررا فریب میدهد.
 "سدرجنگل رزم خلق بزمین افتاد" :دراینجا«ساا» اشاره به "مینا" فرد دوم ازرهبری «سازمان رهائی-راوا» دارد که دردهه هشتاد میالدی درپاکستان ترورشد .آقایان! شما میتوانید "مینا" را" سدرجنگل"
رویزیونیستها واپورتونیستهای « سازمان رهائی -راوا» وسازمان خودتان بنامید .بعبارت دیگر"مینا"
متعلق به طبقه اش بود ،یعنی طبقه بورژوازی بوروکرات کمپرادوروابسته به سوسیال امپریالیسم چین
وامپریالیستهای غربی .این موقعیت اجتماعی واقعی وی بود .ولی «ساا» شیادانه مینا را« مشعل فروزان
مبارزه خلق » خوانده وبا کمال وقاحت وپرروئی تاریخی برای وی وخودش جعل کرده وحقایق رابنفع
گروهی وطبقاتی اش تحریف میکند .البته این تنهارو یزیونیستهای «ساا» ئی نیستند ،بلکه دیگرگروه های
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ارتجاعی نیزبعد ازدرگذشت ویاکشته شدن رهبران شان ازآنها"اسطوره وقهرمان" ساخته وباتبلیغات
گمراه کننده آنهارادراذهان توده های عوام ناآگاه القاء میکنند.
"مینا" فرد دوم دررهبری «سازمان رهائی» بوده ورهبری «راوا» رابعهده داشت ودراعالمیه ای «
جمعیت انقالبی زنان افغانستان» درماه حمل سال ( )1364چنین مینویسد":جمعیت انقالبی زنان توانسته
تعداد قابل توجهی زنان مبارزآزادیخواه کشوررازیرشعاربزرگ اسالم بسیج ورهبری نماید".
مینا منحیث یکی ازکدرهای رهبری یک تشکل رویزیونیستی وضدانقالبی که زنان کشوررا«
زیرشعاربزرگ اسالم بسیج ورهبری کرده است» ؛ چگونه ممکن است که به لحاظ ایدئولوژیکی وسیاسی
واستراتیژی واهدافش بتواند «مشعل فروزان مبارزه خلق» ویا« سدرجنگل رزم خلق» باشد؟! .آیا افتضاح
سیاسی بیش ازاین برای « سازمان انقالبی» شده میتواند؟ که نه!اینها دیگربیشرمی رابحد آخررسانده اند.
اینهااگرمیگفتند که :مینا"سدرومشعل فروزان"سازمان رهائی -راوا وسایررویزیونیستها واپورتونیستها
بود واقعیت داشت .همینکه مینا «شعاربزرگ اسالم» رابلند کرده بود وزنان نا آگاه کشوررابرمبنای آن
اغوا میکرد ،ناشی ازمنجالب رویزیونیسم "سه جهانی" سازمان رهائی بوده است .رهبری « گروه
انقالبی »...و«سازمان رهائی» ازبدوتشکیل تاکنون زنان ومردان کشوررا با ترفند وشیادی اغوا کرده
ودرپرتگاه اپورتونیسم ورویزیونیسم انداخته است .ومبارزه مینا برای پیروزی «جمهوری اسالمی» بود.
ودیگرجایی برای ترفندها وشیادیهای اپورتونیستی «ساا» باقی نمی ماند.جمهوری اسالمی بنابرماهیت
طبقاتی آن حارس منافع طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپریالیسم است وبرضد منافع طبقاتی وملی
خلق افغانستان قراردارد" .سازمان رهائی" درشرایط جنگ مردم افغانستان علیه سوسیال
امپریالیسم«شوروی» ورژیم مزدورباندهای جنایتکارخلقی پرچمیها با سه تنظیم ارتجاعی اسالمی اتحاد
کرده ودرجهت پیروزی «انقالب اسالمی» فعالیت کردوزنانی راکه مینا زیر«شعاربزرگ اسالم» بسیج
کرده بود ،به لحاظ فکری وسیاسی نه مبارزبودند ونه آزادیخواه! همچنانکه « سازمان رهائی -راوا» نه
اینکه انقالبی نبود ونیست که ارتجاعی وضدانقالبی بوده وهست .ومینا را«مشعل فروزان مبارزه خلق»
خواندن ،بیانگرمنجالب اپورتونیسم و رویزیونیسم«ساا» است.
 اعالمیه عالوه میکند ":کشورکمال(مینا)با استفاده ازهمین فرصت با هیئتهای برخی ازدول وجنبشهایآزادیبخش ذیل مالقات نموده است :آقایان پیرموروصدراعظم فرانسه ،سکرتراول حزب سوسیالیست
فرانسه ،رژه دوبره مشاوررئیس جمهورفرانسه درمناسبات خارجی،نوردوم سهانوک رئیس دولت ائتالفی
کمپوچیا ،بنی صدر(درآن زمان رئیس شورای مقاومت ملی ایران) ونیزهیئتها وسفرای کشورهای متعدد
اروپائی وافریقائی .بعد ازفرانسه کشورکمال وسایرنمایندگان(ج.ا.ز.ا) سفرهای بکشورهای بلژیک،
آلمان ،هالند ،ایتالیا،سویس،انگلستان وامریکا داشتند .وبا زعمای چون خانم مارگریت تاچرصدراعظم
انگلستان،رونالدریگن رئیس جمهورامریکا ،رئیس جمهورایتالیا ،وپاپ رهبرکاتولیکهای جهان وهمچنان
ظاهرخان پادشاه سابق افغانستان دیداربعمل آورند که درین جریان به معرفی مفصل جنگ پرعظمت ملی
واسالمی ماپرداخته شد".
پاراگراف فوق یکباردیگرعمق لژنزاراپورتونیسم راست ورویزیونیسم" سه جهانی" سازمان رهائی
ورهبران آن منجمله "مینا" وفیض را بوضوح عیان میسازد .زیرا"مینا" برمبنای خط مشیهای تئوری
ارتجاعی ورویزیونیستی «سه جهان» دینگ سیائوپینگ دراین سفرها عمدتا ً دوهدف را دنبال میکرد:
یکی جلب حمایت سیاسی "جهان دوم"(دولتهای امپریالیستی اروپای غربی) ونیم "جهان اول"(ابرقدرت
امپریالیستی امریکا) و"جهان سوم" (سفرا وعده ای ازرهبران کشوررکشورهای تحت تحت سلطه
امپریالیسم)رابرای«رهائی-راوا» در«مبارزه»اش علیه ابرقدرت سوسیالیسم «شوروی» ("نیم
دیگرجهان اول")ودولت دست نشانده اش درافغانستان.ودیگری جلب کمکهای مالی دولتها ونهادهای
امپریالیستی .وچنانچه درهمان زمان نشریات مربوط به «سازمان رهائی -راوا» جریان این سفرها
ومالقالتهای "مینا" را با س ران دولتهای امپریالیستی وارتجاعی ومسئولین نهادهای امپریالیستی با آب
وتاب وبا توجیهات من درآوردی که مشخصه همه رویزیونیستها واپورتونیستهاست،گزارش داده
وآنراازدست آوردهای بزرگ "مینا" ارزیابی میکردند واکنون «سازمان انقالبی » نیزآن دست
آوردهاراتائید میکند.چنانک ه «راوا»عکس یادگاری"مینا"باریگان رئیس جمهورامریکارا باتبخترخاصی
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منتشرمی کرد .همینکه رهبریک سازمان سیاسی با ادعای «اعتقاد» به " مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه
مائوتسه دون" حاضرمی شود که با سران دولتهای امپریالیستی وارتجاعی مالقات ومذاکره وتبادل
افکارکرده وحمایت وکمک آنهاراجلب نماید ونیزرهبران چنین سازمانی مورد پذیرش وپذیرائی سران
دول امپریالیستی وارتجاعی قرارگرفته وفرصت وامکان مالقات ومذاکره رابا آنها پیدامیکند؛ دیگر هیچ
ابهامی باقی نمی ماند که این سازمان یک سازمان رویزیونیستی بوده ورهبران واعضای آن ضدانقالبی
هست ند.ودستگاه های استخبارات کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی ازماهیت وخصلت ارتجاعی
وضد انقالبی چنین سازمانی که می خواست به خدمت آنها درآید ،اطمینان واعتماد حاصل کرده بودند.
درکدام کشورجهان دیده شده که سران قدرتهای امپریالیستی ازهیئت رهبری یک سازمان مدعی(م-ل-
ا)یا( م-ل -م)استقبال کرده باشند؟ .ویاچگونه ممکن است که کشورهاونهادهای امپریالیستی حاضرشوند
ازسازمانهای واقعا ً "م-ل-ا یا م  -ل -م" حمایت سیاسی کرده وبه آنها کمک مالی کرده و امتیاز"ان جی
او" ئی به آنها داده وساالنه میلیونها دالربودجه بدسترس آنهاقراردهند؟ .دولتهای امپریالیستی وارتجاعی
ازماهیت ایدئولوژیک-سیاسی وخصلت طبقاتی «رهائی -راوا» و«ساا» وامثال آن اطالعات کافی دارند.
استخبارات دولتهای امپریالیستی وارتجاعی خوب میدانند که اعضای سازمانهای رویزیونیستی خاصتا ً
رهبران وکدرهای مرتد آنها حتی بیشترازسایرگروه های ضدانقالبی وخود فروخته به امپریالیسم خدمت
می کنند.اینها بیشترازدیگرسازمانهای ارتجاعی وضدانقالبی به هویت وآدرس اعضا وفعالین سازمانهای
مربوط به جنبش انقالبی پرولتری کشورهای شان آگاهی دارند وهمچنین بیشترمی توانند جنبشهای انقالبی
کشورشان را تخریب کرده وبرآنه ا ضربت واردکنند .مثالهای زنده ای آن درمنطقه « حزب توده ایران»
و« سازمان چریکهای فدائی خلق ایران(اکثریت)» هستند .که خاینانه وجنایتکارانه صدها تن ازاعضای
جنبش چپ وجنبش کمونیستی ایران رابه زیرتیغ رژیم خمینی جالد انداختند واکنون برای امپریالیستهای
امریکائی وار وپائی مزدوری وجاسوسی می کنند .درافغانستان مثالهای برجسته ای آن تشکالت
رویزیونیستی واپورتونیستی بنامهای «سازمان انقالبی»« ،ساما  -ادامه دهندگان» وعناصری از«ساوو»
هستند که طی سالهای اخیرجنبش انقالبی پرولتری (م-ل -م) کشورراتخریب کرده وعلیه اعضای آن
جاسوسی میکنند .همچنین این گروه های رویزیونیستی اپورتونیستی بوسیله ای اعضای شان سه
عنصرلومپن اوباش وفرومایه بنامهای کبیرتوخی ،میرویس «ودان» محمودی»وسیدحسین موسوی(علی
مشرف) که فاقد شرافت واخالق انسانی اند ،ازطریق ویب سایت استخباراتی «افغانستان -آزاد» علیه ما
فحاشی وتهمتز نی کرده ونام وآدرس مارابرای سرویسهای استخبارات دولتهای امپریالیستی وارتجاعی
باربارافشاکرده اند .مورد دیگر :نهادهای استخباراتی دولت پاکستان منجمله "آی اس آی" بخوبی
میدانستند که «سازمان رهائی -راوا» دارای چه خط ایدئولوژیک -سیاسی واستراتیژی واهداف
درافغانستان است .همان بود که امتیازتاسیس چندین کمپ ومکاتب وکلینیکها رابرایش دادومجوزحمل
سالح علنی رابرای افراد «سازمان رهائی» صادرکرد ورهبران وکدرهای آن با پاسپورت وویزه دولت
پاکستان به درباردولتهای امپریالیستی مسافرت میکردند .ونیزتامین امنیت تظاهرات نمایشی
ساالنه("روززن") ازطرف «راوا» دراسالم آباد توسط پولیس دولت پاکستان نیزبرهمین مبناصورت
میگرفت«.سازمان رهائی» درپاکستان عمدتا ً برمحورحمایت دولت سوسیال امپریالیسم چین که بردولت
پاکستان اثرونفوذ قابل مالحظه داشت ودارد ،حرکت میکرد وکشورها ونهاد های امپریالیستی هم برمبنای
شناختی که ازماهیت ضدانقالبی «سازمان رهائی -راوا» داشتند ودارند کمکهای سرشاربه آن ارزانی
میکردند ومی کنند .ونیزدرسیزده سال اخیرهمینکه قدرتهای امپریالیستی امریکائی واروپائی ودولت چین
«سازمان رهائی -راوا» رادرکنفرانس استعماری "بن" شرکت داده وآنرا دردولت دست نشانده شریک
ساختند ،برمبنای شناخت امپریالیستها وارتجاع حاکم درافغانستان ازماهیت ضدانقالبی «سازمان رهائی-
راوا» بوده است.همینکه"مرحوم" دادنورانی رهبر«ساا»طی سالهاازطریق دستگاه های انتشاراتی دولتی
و"غیردولتی"وابسته به استعماروامپریالیسم درجهت تحکیم پایه های نظام مستعمراتی قلم
میزدو«سخنوری» میکرد،نیزبرهمین ماهیت رویزیونیستی ومواضع ارتجاعی وضدانقالبی «سازمان
رهائی» و«سازمان انقالبی» بوده است.همینکه سناتوربلقیس«روشن» عضور«رهائی -راوا» ازطریق
تلویزیون "طلوع" شعار« انقالب قهرآمیز» میدهد وازمصئونیت برخورداراست ،نیزبرهمین مبناست.
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وامپریالیست های اشغالگرودولت دست نشانده آنهابه خادم بودن آنهااطمینان وباوردارند.
سناتوربلقیس«روشن» درروزرأی گیری مشرانوجرگه درجهت قانونیت بخشیدن به « بخش امنیتی پیمان
استعماری» دولت مزدوربا امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای "ناتو" درمقابل کامره های خبرنگاران
شیادانه طوری وانمود میکرد که اوازجمله پنج نفری درمشرانوجرگه است که گویا به این پیمانهای
استعماری رأی منفی داده است .درحالیکه «رهائی-راوا» باامضای پیمان استعماری وننگین درکنفرانس
"بن"وشرکت دولت دست استعماروامپریالیسم اشغال نظامی وسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی
واروپائی را پذیرفته است .پارلمان یکی ازارکان ثالثه دولت دست نشانده امپریالیستهای اشغالگرمیباشد
که بلقیس«روشن»برمسندآن تکیه زده است .وتکرارطوطی واراین "شعارها" ازجانب دوستان
امپریالیستها ودولت مزدورمشکلی برای آنهاایجاد نمی کند .حتی رنگین دادفرسپنتا زمانیکه وزیرخارجه
همین دولت دست نشانده بود درمصاحبه هایش چندباراین مطلب رابزبان آورد که این "اشغالگری نظامی
مطابق به شرایط وضرورتهای قرن بیست ویکم است ودولت مردان افغانستان نباید اینراازمردم پنهان
کنند".بعبارت دیگررویزیونیستهای خود فروخته «رهائی-راوا» «،سازمان انقالبی»«،ساما»و«ساما»-
ادامه دهندگان» ازیکطرف باامپریالیستهای اشغالگرونهادهای امپریالیستی درهمآغوشی قراردارند؛ولی
جهت فریب عوام صحبت ازاشغال کشورو«انقالب قهرآمیز»مینمایند!.بهمین منوال رنگین
دادفرسپنتاسابق عضو«سازمان رهائی» درهمین ماه دسمبرطی مقاله ای درنشریه "هشت صبح" تحویل
لطیف هللا محسود ازطرف دولت امریکا به دولت پاکستان را «نقض حاکمیت ملی افغانستان» خوانده
است .ازاین گفته این مزدورحقیرچنین برمی آید که گویا قبل ازاین افغانستان«کشورمستقل ودارای
حاکمیت ملی» بوده است .لطیف هللا مح سود یکی ازرهبران گروه طالبان پاکستانی است که دوسال قبل
دریک عملیات "ویژه" توسط نیروهای امنیتی دولت مزدوروقوای اشغالگردروالیت
لوگردستگیرودرزندان « ریاست امنیت ملی» دولت پوشالی نگهداری میشد ،وبعد بوسیله ای نیروهای
امریکائی ازاین زندان منتقل شده ودراین اواخربه دولت پاکستان تحویل داده شده است .خلق افغانستان
خاصتاًروشنفکران مبارزمردمی توجه نمایند که رویزیونیستها واپورتونیستهاوتسلیم طلبان رنگارنگ
چگونه با امپریالیسم وارتجاع پیمان بسته وبه آنهاخدمت میکنند؛ ولی جهت اغوای توده های خلق
ظاهراًعلیه آنهاشعارسرمیدهند.درحالیکه طی همین سیزده سال اخیردولت مزدوروامپریالیستهای
اشغالگرچندین مورد ازتظاهرات حق طلبانه محصلین پوهنتون وتوده های مردم را با گلوله پاسخ داده
وچندین تن را بخاک وخون کشیدند .بنابرین توده های خلق افغانستان خاصتا ً روشنفکران نسلهای جدید با
انقالبی نمائیها وشع ارهای باصطالح تند وتیزگروه های رویزیونیستی واپورتونیستی خاین ووطن فروش
که با امپریالیسم وارتجاع تعهد وزدوبند دارند اغوانخواهند شد .دولت دست نشانده ازجانی ترین گروه
های ارتجاعی اسالمی ،ملیشه ای وباندهای خلقی پرچمی ودیگرهمسنخان آنها تشکیل شده است وآنها
خاصتا گروه های اسالمی «بنیادگرا» «رهائی -راوا» وبلقیس« روشن» را بخوبی می شناسند ومطمئن
اند که نظام مستعمراتی و دولت اسالمی مورد قبول آنها بوده ودرراه حفظ مالکیت خصوصی وتحکیم
نظام فئودال کمپرادوری وسلطه امپریالیسم واستعمارعمل می کنند .وبه شیوه ای دیگری باقی"سمندر"
سابق عضو"امال(اتحاد مارکسیست -لنینیستهای افغانستان)"این اپورتونیست معلوم الحال وآرایشگردولت
مزدوروشرایط اشغال واستعمارکشور ،شعار«انقالب فرهنگی» درجهت تصحیح دولت دست نشانده را
سرمیدهد.
 «ساا» به اراجیفش ادامه میدهد ":مینا سراسرعمرکوتاه ولی پربارش را وقف آرمانهایش کرد".این مطلب اگربگونه مجرد ومختص به "مینا" مطرح میشد ،واقعیت داشت .ومینا وداکترفیض ودیگر
رهبران واعضای «سازمان رهائی» درجهت تحقق آرمانها واهداف طبقاتی شان،جانهای خودراوقف
کردند.وبا درنظرداشت خط ایدئولوژیک -سیاسی رویزیونیسم"سه جهانی" سازمان رهائی این موضوع
(چنانکه منظورنظررویزیونیستهای«ساا» ئی است) هیچ ربطی به آرمان واهداف وخواستهای طبقاتی
وملی خلق افغانستان ندارد.زیرابادرنظرداشت ماهیت وخصلت طبقاتی سازمان رویزیونیستی«رهائی»
و«ساا» رهبران آنها برضد منافع توده های خلق ومیهن عمل می کردند ومی کنند وادعایی «ساا» ئیها
دراین مورد یاوه گوئی ابلهانه بیش نیست.
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 «ساا» قسم یاد کرده است مشعلی را که مینا افروخته روشن نگهمیدارد وبا الهام ازخون وی درین راهگام نهاده است" .با درنظرداشت مطالب فوق الذکرو این نظروموضع هیچ گونه ابهامی باقی نمی گذارد
که «س ازمان انقالبی» با وصف همه ادعاهایی دروغینش مبنی بر«گسست» از«سازمان رهائی» واینکه
برای پیروزی انقالب دموکراتیک نوین وانقالب سوسیالیستی مبارزه میکند،یک سازمان رویزیونیستی
وتسلیم طلب ونوکرسوسیال -امپریالیسم چین وامپریالیستهای غربی است.چنانکه درمباحثات گذشته
توضیح گردید ؛" مشعلی راکه میناافروخته بود" ،مشعل رویزیونیسم" سه جهانی" وسرفرود آوردن
درآستان قدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی بوده وهست .مینا وفیض درعمل نیزثابت ساختند که
درجهت تحقق خط مشیهای تئوری ضدانقالبی" سه جهان" ،رویزیونیسم چینی ثابت قدم حرکت کردند.
واهداف وخط مشیهای رهبرشان( تینگ سیاِئوپینگ) را درسطح ملی وبین المللی به منصه اجراء قرارداده
وبازماندگان شان نیزدرهمین راه روان اند .وازاین سند روشنتروگویاترکه خود «ساا» ئیهابرآن
اقرارواصراردارند نیست که اینها رویزیونیستهای حقیروخودفروخته ای بیش نیستند وشیادانه
باتکرارکلمات وجمالت «مترقی» و«انقالبی» درسایه ای حمایت امپریالیستهای اشغالگرودولت دست
نشانده نسلهای جدید ازروشنفکران مبارزرا که آگاهی الزم ازماهیت خط ایدئولوژیک-سیاسی
وعملکردهای«ساا»ئیها ودرگذشته وحال آنها ندارند ،فریب میدهند .وقتی خود اینها اقرارمیکنند که با
«الهام ازخون مینا دراین راه گام نهاده اند» دیگرهمه یاوه سرائیها وروضه خوانیهای آنها مبنی براینکه
به آگاهی ایدئولوژیک -سیاسی رسیده اند وبرهمین اساس راه خودرا باصطالح ازرویزیونیستهای سلف
شان« ،سازمان رهائی» جداکرده اند ،به پوچی مبدل می سازد.درحالیکه بر خالف اینهافقط نام منجالب
خودراعوض کرده اند.وقرارهمین ادعای خودشان درقعرلژنزار رویزیونیسم دست وپامیزنند.
 «ساا» میگوید ":راه سرخ میناکه با قطرات خون اوترسیم شده ،هرگزبی رهرونخواهد ماند".بازهم روضه خوانی واراجیف پراکنی که «ساا» به آن متوسل شده است .درحالیکه راه "مینا" همان راه
تئوری ارتجاعی وضدانقالبی «سه جهان» ،رویزیونیسم چینی است .که تا زنده بود برای تحقق آن تالش
نمود .برخالف ادعای «ساا» ئیها راهی که مینا تعقیب میکرد ،نه «راه سرخ» بلکه سیاه چاله ای مخوفی
است که طی حدود چهاردهه صدها تن ازفعالین جریان دموکراتیک نوین وتوده های خلق نا آگاه را درآن
انداخت ونابود کرد  .این "راه" ،راه رویزیونیسم «سه جهانی» ،راه مزدوری به سوسیال امپریالیستهای
چینی وامپریالیستها وارتجاع فئودال کمپرادوری است که طی چهاردهه «رهائی -راوا» درآن روان
هستند .برخالف ادعای رویزیونیسته ای«سااا» ئی؛ "راه سرخ" ،راه انقالب پرولتری است که
درافغانستان بوسیله ای رفیق اکرم یاری ترسیم شده وتا کنون توسط بخشهای مختلف جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) تقویت شده واستحکام یافته است " .راه سرخ" راه نجات واقعی خلق ازاستثماروانواع
ستم وجنایات واجحافات طبقات ار تجاعی فئودال وکمپرادوروامپریالیسم است که ازطریق رهبری
مبارزات انقالبی توده های مردم بوسیله ای یک حزب کمونیست(م-ل -م) راستین رهبری شده وبه
سرنگونی سلطه وحاکمیت فئودالیزم وکمپرادوریزم وامپریالیسم وتشکیل دولت دموکراتیک خلق
وپیروزی انقالبی سوسیالیستی می انجامد .ولی "راه مینا" پرتگاه رویزیونیسم«سه جهانی» دینگ
سیاوپینگی است که بعد ازدرگذشت رفیق مائوتسه دون رهبربزرگ پرولتاریای جهان طی یک کودتائی
ضدانقالبی وتسلط برحزب ودولت دیکتاتوری پرولتاریا وقتل وزندانی هزاران کمونیست پیرو راه رفیق
مائوتسه دون ،جامعه سوسیالیستی وانقالب چین رامنهدم کردند وچین انقالبی رادرراه سرمایه داری
قرارداده وآنرا به کشورسوسیال امپریالیستی ویکی ازپایگاه های ضدانقالبی ودشمن آشتی ناپذیرخلقهای
جهان مبدل کرد .وامروزخلقهای چین تحت فشاراستثماردولت سوسیال امپریالیستی چین وسرمایه های
امپریالیسم بین ال مللی به فقروگرسنگی وکاربردگی وانواع ستمها واجحافات عذاب میکشند .راه مینا یعنی
راه ذلت وتسلیم طلبی ،راه ضدانقالبی وراه نوکری به امپریالیسم وارتجاع است که ازدربارسوسیال
امپریالیستهای چینی آغازشده وبه قصرسفید ،قصرالیزه ودفترصدراعظم انگلستان درخانه نمبر()10
در لندن ،دربارپاپ درواتیکان ،ویالی ظاهرخان(پادشاه سابق) درروم و ....ادامه یافته است .وبازماندگان
داکترفیض ومینا ازجمله رویزیونیستهای« ساا» ئی این خط وطریق رابه کنفرانس "بن" امتدادداده وازاین
طریق خودرابه چوکیهای دولت دست نشانده درافغانستان رساندند.ولی این خاینین به خلق ومیهن که
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خودرا ازوارثان حقیقی" راه مینا وفیض"می خوانند ،با کمال دنائت وفرومایگی وظیفه ای ضدانقالبی
شان راازطریق نوکری وجاسوسی به سوسیال امپریالیستهای چینی وامپریالیستهای امریکائی واروپائی
درتخریب جنبش انقالبی پرولتری واعضای آن انجام میدهند .این امرتصادفی نیست .اوباشیگری وفحاشی
شیوه ای"مبارزه" ایست که این رویزیونیستهای خود فروخته علیه جنبش کمونیستی(م-ل-م) بکارمی برند.
درتاریخ جنبش کمونیستی بین المللی ایدئولوژی های فئودالی وبورژوازی منجمله انواع رویزیونیسم
واپورتونیسم طی حدود ( )170سال علیه مارکسی سم انقالبی مبارزه کرده وازهیچ نوع اتهام وتوطئه گری
وناسزاگوئی علیه فعالین کمونیست مذایقه نکرده اند .ولی هیچکدام آنها به سطح رویزیونیستهای لومپن
واوباش «ساا» ئی و«ساما -ادامه دهندگان» وگروهی از«ساوو» علیه آنها فحاشی نکرده اند.
رویزیونیستهای«ساا» ئی درباره منتقدین شان چنین اظهارنظرمینمایند ":بنظرما علم کردن اشتباهات
رفقای جان باخته جنبش توسط عده ای چه بخاطرنمایان شدن تپه خاکی خودی وچه هم خصومت ورزیدن،
عمل اپورتونیستی وضدانقالبی است".
درپراگراف فوق دومطلب قابل توجه است که نه تنها ماهیت رویزیونیستی واپورتونیستی «ساا» ئیها را
باثبات میرساند که بیانگرخردباختگی وسفاهت آنها نیزهست .اول اینکه اینها منجالب اپورتونیسم راست
ورویزیونیسم«سه جهانی» رهبران «سازمان رهائی» راصرف «اشتباهات» می خوانند .دوم اینکه نقد
وانتقادات اپورتونیسم راست ورویزیونیسم«سه جهانی» رهبران« سازمان رهائی» ازجانب بخشهای
مختلف جنبش انقالبی پرولتری را«خصومت ورزی»ومخفی نمودن انحرافات خودشان وانمودمی
کنند.درحالیکه برخالف سکوت دربرابراپورتونیسم ورویزیونیسم خوداپورتونیسم است .وازاینکه
رویزیونیستهای«ساا» ئی اکونومیسم ورویزیونیسم"سه جهانی"«گروه انقالبی »...و«سازمان رهائی»
تحت رهبری داکترفیض ومینا را اشتباهات ارزیابی کرده وخودراازجمله رهروان راه آنهامی خوانند،
بدون هیچ چون چرایی اپورتونیسم ورویزیونیسم وضدانقالبی است .این نظر«ساا» ئیها نیزجزء میراث
داکترفیض ومینا است .زیرارهبران «رهائی» دربرابرمنتقدین ومخالفین داخل سازمانی شان عمدتا ً
ازشیوه های تهدید وتخویف وسربه نیست کردن استفاده میکردند.ودربرابرمنتقدین شان ازجنبش انقالبی
پرولتری ازناسزاگوئی وتوطئه گری وتاجاییکه برای شان مقدوربودازسربه نیست کردن
کارمیگرفتند.وفحاشیهاوجاسوسیهای«ساا»ئیهادربرابرمانیزازجمله میراث«پربار» رهبران شان میباشد.
اینهاکه علنی کردن اشتباهات رهبران شانرا«خصومت ورزی وعمل اپورتونیستی وضدانقالبی» می
دانند؛ بفرض اگرکودتای ()14اسدباالحصارکابل ویا(کودتا-قیام) ماه جدی سال «1358ساما» به پیروزی
می رسید؛ به یقین که نقد وانتقادات منسوبین جنبش انقالبی پرولتری کشورازمنجالب اپورتونیسم
ورویزیونیسم وکودتا گرائی «گروه انقالبی  -سازمان رهائی» و«ساما» بدون هیچ تردیدی دردولت
کودتائی آنها مجازات مرگ را درقبال داشت وهرشعله ای ویاروشنفکرغیرشعله ای ایکه دولت آنها رانقد
وانتقاد میکرد سرازتن آنهارا جدامیکردند .وعناصری لومپن واوباش مانند سیدحسین موسوی ،میرویس
محمودی وکبیرتوخی وخلقی پرچمیهای سامائی شده که درآن وقت حتما ً دردستگاه پولیس «امنیتی
وجاسوسی» دولت آنها موظف می شدند ،شنیعترازخلقی پرچمیهای موظف دردستگاه های آدمکشی
«اگسا ،کام وخاد» علیه منسوبین جنبش انقالبی پرولتری وجنبش دموکراتیک نوین وتوده های خلق جنایت
می کردند.
 17دسمبر2014

(بخش )23
رویزیونیستهای که خودرا «سازمان انقالبی» می خوانند دریکی ازاراجیفنامه های شان به ادامه خط
رویزیونیستی واپورتونیستی میراث پیشوای شان چنین تجدید تعهد می نمایند ":بیرق سرخ رفیق احمد
ویاران رفتۀ اورا به اهتزازنگهداشته وراه آنهارادوام میدهیم".
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بیش ازچهاردهه است که ماهیت خط اپورتونیستی ورویزیونیستی «گروه انقالبی…» و«سازمان رهائی»
تحت رهبری فیض احمد ونظرات ومواضع ارتجاعی وضدانقالبی وتسلیم طلبانه ای وی بدفعات بوسیله
ای بخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری(م-ل -م) افغانستان به نقد وبررسی گرفته شده اند .فیض احمد
یک جناح اپورتونیستی دردرون"سازمان جوانان مترقی" راتشکیل داده وبه متالشی کردن
وانحالل«سازمان جوانان مترقی" وفروپاشی جریان دموکراتیک نوین درکنارجناح سنتریستی تحت
رهبری"ه.م -سمندر" نقش عمده داشته وکالً به انقالب پرولتری ومنافع اساسی پرولتاریا وسایرزحمتکشان
افغانستان ضربات شدیدی وارد کرده است .برخالف ادعای بی بنیاد«ساا» ئیها داکترفیض ویاران اونه
بیرق داران راه سرخ انقالب که علمبرداران خط اکونومیزم ومبلغین ومروجین تئوری ضدانقالبی "سه
جهان" درافغانستان بودند وبرهمین مبنا کودتای  14اسد سال  1358راانجام دادند وبعد با احزاب ارتجاعی
اسالمی اتحاد کرده و«جبهه مبارزین مجاهد» راتشکیل داده وبرای پبروزی «انقالب اسالمی» وتشکیل
جمهوری اسالمی پیکارکرده وباین صورت جبهه ارتجاع وامپریالیسم رادرکشورتقویت وجبهه مبارزات
آزادی خواهانه خلق را تضعیف کردند «.سازمان رهائی» درشرایط جنگ مردم افغانستان علیه رژیم
باندهای رویزیونیست وجنایتکارخلقی پرچمیهاوارتش سوسیال امپریالیسم«شوروی» برای جلب "کمک"
های مالی وتسلیحاتی وحمایت سیاسی هیئتی را به سرپرستی "میناکماری" به قصرسفید امریکا
ودربارامپریالیستهای اروپائی ودولتهای ارتجاعی فرستاد ،وهمچنین از"کمکهای" مالی وتسلیحاتی
وحمایتهای سیاسی بیدریغ سوسیال  -امپریالیستهای چینی برخورداربوده است .داکترفیض همه اینهارا با
ادعای «اعتقاد» به «م-ل-ا» انجام داد وبه این صورت"م-ل -ا" را به ابتذال کشیده وبه جنبش انقالبی
پرولتری ومبارزات مترقی وانقالبی خلق افغانستان خیانت نمود.اینکه اکنون «ساا» ئیها وقیحانه ازبه
اهتزازنگهداشتن" بیرق سرخ" فیض احمد وادامه "راه" اوصحبت دارند؛ غیرازموارد متعدد
دیگرازنظرات ومواضع وعملکرد هایش درچهاردهه اخیر،همین موردبدون تردید ثابت میسازد که«ساا»
یک تشکل اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم طلب است.همچنین «سازمان رهائی» یکی
ازامضاکنندگان پیمان استعماری ووطن فروشانه "بن"وازشرکای دولت دست نشانده
استعماروهمکارامپریالیستهای اشغالگربوده وسیزده سال است که رویزیونیستهای «سازمان رهائی»
و«سازمان انقالبی » ودیگرهمپاله های شان درسایه ای حمایت قدرتهای امپریالیستی اشغالگرودولت
مزدورقرارداشته وبا سوء استفاده ازمفاهیم ومقوالت انقالبی توده های خلق ناآگاه ونسلهای جدید
ازروشنفکران مترقی ومبارزکشوررا فریب میدهند .ازآنجاییکه ماهیت رویزیونیستی واپورتونیستی «
سازمان رهائی -راوا» درسطح گسترده برای مردم افغانستان افشاشده است ،این رویزیونیستهای مفتضح
وخادم امپریالیسم وارتجاع حتی جرئت نمی کنند که بنام سازمان اصلی شان فعالیت کنند ودرجهت
استتارچهره ای رویزیونیستی شان حزب رسمی بنام «حزب همبستگی افغانستان»(بخوان همبستگی
باامپریالیزم وارتجاع) راتشکیل داده وازاین طریق توده های خلق وروشنفکران مردمی را اغوامی کنند.
رویزیونیستهای« سازمان رهائی» و«سازمان انقالبی» دراین اواخردرجهت فریب مردم به تاکتیک
دیگری روی آورده اند ودرسخنرانیهای شان چند شعاراغواگرانه را تکرارکرده وامپریالیسم
امریکارااشغالگرمی خوانند.درحالیکه ازامپریالیستهای اشغالگراتحادیه اروپا نامی نمی برند ونیزدردولت
دست نشانده استعمارازبین تمام گروه های ارتجاعی وجنایتکارتشکیل دهنده آن فقط ازخیانتها وجنایات
احزاب ارتجاعی اسالمی «بنیادگرا» یادمی کنند.خانم سیلی غفاریکی ازاعضای«رهائی -راوا» که
خودراسخنگوی «حزب همبستگی افغانستان» معرفی می کند به دعوت امپریالیسم
امریکاوسایرامپریالیستهای اشغالگردرکنفرانسهای امپریالیستی برای جلب "کمک" برای دولت افغانستان
ازجمله درکنفرانس"بن دوم"شرکت کرده وسخنر انی نمود.ولی زمانی ازطریق تلویزیونهای«غیردولتی»
مصاحبه میکند ،شعارافغانستان اشغال شده وامریکای اشغالگررا سرمیدهد .ولی این خانم فراموش می
کند که «سازمان رهائی» برای شرکت درکنفرانس "بن اول" هیئتی را به رهبری خانم سیماولی
فرستادوسمت معاونیت کرزی درد ولت دست نشانده راکمائی کرد وبعددرسایرکنفرانسهای دولتها
ونهادهای امپریالیستی وارتجاعی برای دولت دست نشانده شرکت کرده وطی سالیان ازاین کشورها
ونهادهای امپریالیستی "فند" های کالن برای "ان جی او"هایش دریافت کرده است.این مسایل چه چیزی
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را تداعی مینمایند؟! اینها بیانگرماهیت وخصلت رویزیونیسم واپورتونیسم «سازمان رهائی» و«سازمان
انقالبی»است که درلفظ از"مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون"صحبت می کنند؛ ولی درعمل
براساس سازشهای آشکارونهان باقدرتهای امپریالیستی اشغالگرمنجمله امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای
اروپائی در زدوبندقرارداشته ودردولت دست نشانده امپریالیستهای اشغالگرشرکت دارند.
عضو دیگر« سازمان رهائی -راوا» بنام حفیظ راسخ طی صحبتی درتلویزیون "خورشید" چنین می
گوید  ":تنها رهبران حزب دموکراتیک خلق جنایتکارهستند ونه همه اعضای آن " .آیا بیان این مطلب
ارتجاعی ترین ،خاینانه ترین وضدانقالبی ترین ایده وتفکر،نظروموضع نیست؟ که هست!ازاین
نظروموضع به وضاحت بوی تعفن گند اپورتونیسم ورویزیونیسم چینی به مشام میرسد که داکترفیض
ویارانش ازبنیانگذاران وپیشوایان آن بودند .درحالیکه عامی ترین فرد از مردم افغانستان اینرا میداند که
اعضای حزب« دموکراتیک خلق» وباداران سوسیال امپریالیست شان طی چهارده سال ازصدرتاذیل وبه
سویه های مختلف درکشتاروجنایات وتجاوزات وانواع ستم ومظالم علیه آنها وویرانی کشورسهیم بوده
اند.بعبارت دیگردردولت مزدوربرهبری باندهای آدمکش خلقی پرچمی سازائی ،سفزائی ازرئیس دولت
و وزیروصدراعظم تامعلم مکتب ابتدائی وآخند خادیست وازاعضای ارتش وپولیس وسازمانهای جهنمی
«اگسا وکام وخاد» وازسارنوال وقاضی،ازاستاد فاکولته تامعلم کودکستان ودارالیتام ،ازاعضای اتاقهای
پارلمان تا اعضای «جبهه ملی پدروطن» وسایرنهاد ها وسازمانهای مربوط به حزب «دموکراتیک خلق»
وسایراحزاب نوکرسوسیال امپریالیسم روسی مانند«سازا» «،سفزا» و«حزب عدالت دهقانان» این
رویزیونیستهای جنایتکاروضدانقالب وجاسوس خاد درکشتاریک ونیم میلیون تن ازمردم مظلوم افغانستان
ومعلولیت دومیلیون تن وشکنجه ای هزاران نفرزندانی وجا سوسی علیه توده های مردم وویرانی وغارت
کشوربه نسبتهای مختلف سهم داشته اند؛ لیکن رویزیونیستهای خودفروخته«سازمان رهائی  -حزب
همبستگی» درهمه این جنایات وکشتاروتجاوزات هولناک علیه خلق افغانستان توسط دولت باندهای خلقی
پرچمی وباداران روسی آنها ،تنها رهبران «حزب دموکراتیک خلق» راجنایتکاردانسته وباقی جنایتکاران
وآدمکشان خلقی پرچمی رایک قلم برائت میدهند .توجه نمائید که همه قماشهای مرتجعین ونوکران
امپریالیسم به لحاظ ماهیت وخصلت طبقاتی شان همسان فکرکرده وعمل می کنند.اگرزمانی بروی هم
سالح میکشند؛ ولی زمانی منافع مشترک آنهاایجاب نماید ،باهم به وحدت میرسند .این امرناشی ازخصلت
طبقاتی احزاب ،گروه ها ودسته بندهای مختلف ارتجاعی است .درچند دهه اخیرماشاهد جنگهای خونین
وبعد اتحاد بین باندهای اسالمی جنایتکارووطن فروش باباندهای جنایتکتاووطن فروش خلقی
پرچمی،سازائی وملیشه های مزدورروسی وبعدشاهد اتحاد رویزیونیستهای« سازمان رهائی» و«ساما»
با این همه باندهای آدمکش وخاین دردولت دست نشانده امپریالیستهای اشغالگردرسیزده سال اخیربوده
ایم.
« سازمان انقالبی» می نویسد ":در 14اسد  1358گروه انقالبی خلقهای افغانستان درباالحصارحرکت
نظامی را راه انداخت ،با وجودیکه این حرکت اشتباه بود ،اما ثابت کرد که گروه ازچه توانائی وقدرتی
برخوردارمی باشد" .رویزیونیستهای«ساا» ئی ازیک جهت مدعی «گسست» از«سازمان رهائی» هستند
ولی ازجانب دیگرکودتای نظامی «پیشوای» شانرا که اونیزمدعی« م-ل -ا» بود "اشتباه" ارزیابی میکنند.
این مورد د یگری ازثبوت ماهیت رویزیونیستی واپورتونیستی این تشکل است .اینکه «ساا» ازتوانائی
وقدرت«گروه انقالبی »...با تبختریاد می کند؛ این نیزریشه درایده وتفکررویزیونیستی آن دارد.
زیراازویژگیهای تشکالت رویزیونیستی واپورتونیستی است که همیشه برکمیتها استناد دارند،تاکیفیت
انقالبی خط ایدئولوژیک -سیاسی یک سازمان ویا حزب سیاسی.
یکی دیگرازشیادیها ونیرنگبازیهای این رویزیونیستها اینست که ماللی جویا عضو«سازمان رهائی-راوا»
دریک مجلس « حزب همبستگی» نه اینکه هویت« رهائی-راوائی» اشرامخفی میکند و طوری وانمود
می سازد که گویا عضو این تشکیل نبوده وجهت سخنرانی دعوت شده است! وشعار" نه امریکا ونه دولت
پوشالی" را سرمی دهد .ودراین جلسه «حزب همبستگی» شعارمیداد که ":افغانستان توسط امریکا اشغال
شده است"و"13سال است که امریکا به افغانستان تجاوزکرده است"؛ ولی ازامپریالیستهای
اشغالگراروپائی وقدرتهای امپریالیستی دیگروسوسیال امپریالیسم چین که به کشتارو غارت منابع
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زیرزمینی کشورواستثماربیرحمانه خلق افغانستان مشغول استند ،هیچ حرفی بزبان نمی آورد.درحالیکه
همین رویزیونیستهای «سازمان رهائی» ورفقای آنهاکه اکنون خودرا«سازمان انقالبی» می خوانند ،به
دعوت امپریال یستهای اشغالگرامریکائی واروپائی درکنفرانس استعماری"بن" شرکت کردند ودردولت
دست نشانده سهیم شدند .آیا درآن وقت ودرده سال بعد ازآن افغانستان توسط امپریالیستهای امریکائی
واروپائی ودیگرمتحدین آنهابه اشغال نظامی درنیامده بود وهمین امپریالیستهای جنایتکاروغارتگرخلق
کشوررابه زنجیراستعماری وبردگی نکشیده بودند؟ آیاطی این مدت هزاران تن ازتوده های خلق مظلوم
توسط ارتشهای متجاوزواشغالگروحشیانه کشته ومجروح نشده اند؟ این رویزیونیستهای تسلیم طلب وخاین
به خلق ومیهن اگرذره ای شرم میداشتند ،چنین دیده درائی نمی کردند .این فرومایه ها باچنین شعارهای
فرمایشی ونمایشی بیشترین خدمت را به امپریالیستهای اشغالگرودولت مزدورآنهاانجام می دهند.
درمدت تقریبا نیم قرن اخیردرافغانستان انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم درشرایط زمانی متفاوت
با عین شیوه عمل کرده ومی کنند .باندهای جنایتکارووطن فروش خلقی پرچمیها وسایرهمپاله های آنها
درشرایط دهه چهل خورشیدی وبعد ازآن باصطالح علیه امپریالیسم شعارمیدادند؛ درحالیکه خلق
افغانستان وسایرخلقها وملل جهان توسط سوسیال امپریالیسم « شوروی» به شدت مورد استثماروستم
قرارمیگرفتند.رویزیونیستهای خلقی پرچمی درظاهرعلیه سلطنت ظاهرشاهی شعارمیدادند؛ولی بصورت
آشکارونهان بااین دولت درارتباط بودند .درحالیکه سوسیال امپریالیسم شوروی درکنارسایرقدرتهای
امپریالیستی بیشترین بهره کشی راازخلق افغانستان کرده ومنابع زیرزمینی کشورمنجمله
ذخایرگازکشوررا به نرخ بسیارنازلی غارت می کرد وباندهای خلقی پرچمی مورد حمایت جناحی
ازدربارسلطنت قرارداشته ونقش ستون پنجم رادردولت ایفا می کردند ودرکودتای  26سرطان سال 1352
ودولت جمهوری داوو د شرکت گسترده داشتند .درآنزمان تشکل رویزیونیستی روسی دیگری بنام «گروه
کار» که بعدا ً به « سازا» تغییرنام داد ،نیزفعالیت داشت که برخی حرکات « حزب دموکراتیک خلق»
را«انتقاد» میکرد(به شیوه ایکه اکنون «ساا» سازمان رهائی رامورد انتقاد قرارمیدهد)؛ ولی به لحاظ
ایدئولوژیک -سیاسی واستراتیژی واهدافش ومزدوری به سوسیال امپریالیسم روسی با«حزب
دموکراتیک خلق» هیچ تفاوتی ندا شت .درشرایط کنونی رویزیونیستهای «سازمان رهائی» و«سازمان
انقالبی»(که درچهار -پنج سال اخیرظاهراًباهم «اختالفات وتضادهای» دارند) بابرخی تفاوتهای شکلی
با عین شیوه عمل می کنند .خانم سیلی غفار ،سناتوربلقیس«روشن» وماللی جویا دردو -سه سال اخیرعلیه
امریکا شعارمیده ند وبرخی ازجناحها واعضای دولت دست نشانده رانوکرامریکا می خوانند ،نه همه
جناحها واعضای دولت مزدوررا .ازدید این رویزیونیستهای شیاد وعوامفریب گویا همه اعضای دولت
دست نشانده واعضای پارلمان نوکران امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای اروپائی ودیگرامپریالیستها
نیستند! .خانم سیلی غفارمی گوید  ":مبارزه برای حقوق وخواست زنان بدون مبارزه علیه بنیادگرائی
ممکن نیست " .توجه نمائید که رویزیونیستهای «سه جهانی» دولت دست نشانده استعماروامپریالیسم ونظام
فئودال وکمپرادوری وتسلط استعماری امپریالیستها رادرکشورمانع تحقق خواستها وحقوق زنان افغانستان
وکالً خواستهای طبقاتی وملی خلق افغانستان ندانسته واین مانع را فقط دروجود گروه های اسالمی
«بنیادگرا» ازنمایندگان طبقه فئودال کشوردردولت میدانند .ماللی جویا شعارمیدهد ":نه امریکا ونه دولت
پوشالی"! مالحظه می شود که رویزیونیستهای «سازمان رهائی» برخالف ده سال قبل که نه امپریالیسم
امریکا اشغالگربود ونه دولت مزدورآنها تحت رهبری کرزی مزدورپوشالی بود؛ولی اکنون که
ازامپریالیستهای امریکائی «رنجیده» است ،این نغمه راسرداده ومی گویند که" :امریکا ازبنیادگرائی
دفاع می کند" .این مطلب برمیگردد به سالهای قبل که ماللی جویا ازهمان اولین "لویه جرگه" استعماری
وبعد دردرون پارلمان دولت دست نشانده ودرسفرهایش به کشورهای اروپائی وامریکاازقدرتهای
امپریالیستی پیوسته تقاضامیکرد که گروه های ارتجاعی اسالمی " بنیادگرا"را ازدولت اخراج کنند.
وازجهت دیگربیان مکرراین شعارها نشان میدهد که «سازمان رهائی» با امپریالیستهای اروپائی
ودیگرقدرتهای امپریالیستی هیچگونه مشکلی ندارند .واین نظرعمق رذالت رویزیونیستهای «سازمان
رهائی» و«سازمان انقالبی»رادرباره ادعای«ضدامپریالیست»بودن آنهاآشکارمیسازد.این همان
جوهراپورتونیسم و رویزیونیسم «سه جهان» است که رهبرفقید «سازمان رهائی» برای آنها وهمپاله
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های آنها در«سازمان انقالبی» به میراث گذاشته است .همچنین ماللی جویا درصحبتهایش میگوید که":
ازحکومت می خواهیم که برضد امریکا واشغال کارکند" .باین مطلب توجه کنید :صرف نظرازگند
رویزیونیسم«سه جهانی» وتسلیم طلبی ماللی جویا ودیگررفقایش که حتی ازسواد سیاسی یک بورژوای
متعارف هم برخوردارنیست  .وازدولت مزدورمتشکل ازباندهای ارتجاعی وجنایتکارووطن فروش این
نوکران امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای ناتومی خواهند که برضداشغال کارکند! ونیزفرددیگری به
نمایندگی از«سازمان رهائی -راوا -حزب همبستگی افغانستان»میگوید ":من ازعدالت انتقالی پشتیبانی
می کنم وجنایتکاران جنگی باید دردادگاه الهه محاکمه شوند" .باین عبارت که این آقایان ازامپریالیستهای
اشغالگرودولت دست نشانده آنها که متشکل ازسران وکدرهای همین باندها وعناصرجنایتکاروخاین
ووطن فرو ش هستند ،می خواهد که اعضای خودرادر«داد گاه» الهه با ماهیت ضدخلقی مشخص آن به
محاکمه بکشانند! درحالیکه مطرح کردن چنین خواستی ازاین دولت پوشالی وحامیان امپریالیست آن
ازیکطرف ساده لوحی محض بوده وازجانب دیگرازدولت مستعمراتی وامپریالیستهای حامی آن توقع
تأمین «عد الت ودادرسی» دارند .درحالیکه محاکمه این همه باندهای مزدورووطن فروش وقاتل مردم
افغانستان وحامیان امپریالیست آنها که طی حدود چهاردهه وحشیانه ترین جنایات واجحافات راعلیه خلق
مظلوم افغانستان مرتکب شده اند؛ فقط دردادگاه عدل خلق امکان پذیراست .وآن درشرایطی است که خلق
افغانستان با مبارزه انقالبی وتحت رهبری یک حزب انقالبی پرولتری(م-ل -م) سلطه استعماری
امپریالیستهای اشغالگرودولت دست نشانده راسرنگون کرده وبنیاد نظام فئودال کمپرادوری وسلطه
امپریالیسم راویران کرده ونظام مردمی ودولت دموکراتیک خلق رابنیان گذارد .درخواست تأمین عدالت
ازنظام ودولت مستعمراتی وامپریالیستهای خونخوارنیزازجمله ترفندهای رویزیونیستی این سازمان است
که به منظوراغوای خلق افغانستان صورت می گیرد.
مواردفوق که ازجانب اعضای «سازمان رهائی -حزب همبستگی» بیان شده است ،همه باالهام ازتئوری
رویزیونیستی«سه جهان» است .و«سازمان انقالبی» که تربیت یافته دامان همین سازمان است واکنون با
ادعای به اهتزازنگهداشتن بیرق رویزیونیسم«سه جهانی» وادامه راه ضدانقالبی داکترفیض توده های
خلق را فریب میدهد.
« سازمان انقالبی» مدعی است که  ":جنبش انقالبی افغانستان پیشوای بزرگی( داکترفیض) راازدست
داد " .این هم یکی دیگرازاراجیفی است که رویزیونیستهای«ساا» ئی می خواهند نسلهای جدید از
روشنفکران مترقی کشورراکه آگاهی الزم ازتاریخ سیاه اپورتونیسم و رویزیونیسم" سه جهانی"
داکترفیض ندارند اغوا کند .وخاینانه تالش می ورزد تا تاریخ درخشان جنبش دموکراتیک نوین وجنبش
انقالبی پرولتری کشوررا به لوث لژن اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی آلوده سازد .درحالکیه
درافغانستان بعد ازباندهای رویزیونیست خلقی پرچمی که ازاوایل دهه چهل خورشیدی
رویزیونیسم"مدرن"(خروشچفی)رابنام «مارکسیسم -لنینیسم» درجامعه اشاعه داده وسوسیال
امپریالیسم«شوروی» رادولت« سوسیالیستی» و«حامی» خلقها وملل ستمدیده دیده جهان تبلیغ می کردند
وبدین وسیله اذهان بخشهای از«روشنفکران» عقبمانده وتوده های خلق نا آگاه رانسبت به سوسیالیسم
وکمونیسم متوهم ساختند؛ اکنون درشرایط زمانی دیگری(خاصتا ً طی سیزده سال اخیر) رویزیونیستهای
«سازمان رهائی -حزب همبستگی » و«سازمان انقالبی» با عین شیوه عمل کرده وتوده های خلق
وروشنفکران مردمی را که آگاهی الزم ازخط رویزیونیستی واپورتونیستی وتسلیم طلبانه « سازمان
رهائی» و« سازمان انقالبی» وتاریخ سیاه گذشته آنها وماهیت ضدانقالبی سوسیال امپریالیسم چین ندارند
را اغوامی کنند .اینها درجهت دیگری با سوء استفاده ازتاریخ درخشان وانقالبی جنبش دموکراتیک نوین
خاصتا ً دردوران دهه چهل خورشیدی ،سعی می کنند تابا اسطوره سازیها ومدیحه سرائیهای مضحک
رهبران «فقید» خودرا بنام«پیشوای جنبش انقالبی» افغانستان جا زده وازاین طریق توجه وعواطف
توده های مردم را بجانب شان جلب کنند .این عملکرد نیزریشه درتفکرایده آلیستی وخط رویزیونیستی
واپورتونیستی این گروه ها دارد.درحالیکه این ادعا ذره ای ازحقیقت رادربرندارد.داکترفیض دررهبری
گروه اپورتونیستی بنام«گروه انقالبی خلقهای افغانستان» وبعد گروه رویزیونیستی بنام «سازمان رهائی
افغانستان» ،اپورتونیسم ورویزیونیسم"سه جهانی" را«مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه ون» تبلیغ
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وترویج می کرد وباسوء استفاده ازناآگاهی صفوف جریان دموکراتیک نوین وغیبت رهبریزرگ جنبش
انقالبی پرولتری(م-ل -م) کشوررفیق اکرم یاری  ،خودرا علم بردار"م-ل -ا" درافغانستان جلوه داده
وضربات شدیدی به جنبش دموکراتیک نوین وجنبش انقالبی پرولتری ومبارزات انقالبی ومترقی خلق
افغانستان وارد کرد .اکنون« سازمان انقالبی» باکمال بی شرمی داکترفیض را «پیشوای جنبش انقالبی
افغانستان» جازده وسعی دارد تا جنبش انقالبی پرولتری کشوروتاریخ مبارازت انقالبی خلق افغانستان
رامسخ نماید .این عمل« ساا» ئیها درموردش خیانت دیگری است به جنبش انقالبی پرولتری
کشور .اکنون این ادعای واهی وپوچ رویزیونیستهای« ساا» ئی مبنی بر« پیشوای جنبش انقالبی» خواندن
داکترفیض را مورد بحث بیشترقرارمی دهیم .غیرازحمالت اپورتونیستی وتخریبکارانه داکترفیض علیه
«سازمان جوانان مترقی" و"جریان دموکراتیک نوین" واتهامات مغرضانه وبی بنیاد وی به رفیق اکرم
یاری بنیان گذار"س ج م" درافغانستان که جداگانه آنرا مورد نقد وبررسی قرارخواهم داد؛ دراینجا به
اختصاربه مواردی ازنقطه نظرات،مواضع وعملکردهای انحرافی داکترفیض رهبر«گروه انقالبی»....
و«سازمان رهائی» وپیشوای«سازمان انقالبی» اشاره مینمایم«:داکترفیض صحبت ازانقالب بزرگ
اسالمی ایران وبخصوص رهبران مبارزآن ازجمله امام خمینی داشته وصحبت ازدرس گیری والهام
ازانقالب ظفرنمون اسالمی ایران مینماید؛ داکترفیض با احزاب ارتجاعی اسالمی «جبهه متحد ملی»
تشکیل داده وبرای پیروزی استراتِژی جمهوری اسالمی برهبری ظاهرخان تالش زیاد کرد؛ او درمیان
دوابرقدرت سوسیال امپریالیسم روسی راخطراصلی برای آغازجنگ جهانی وکانون اصلی،
آغازگروپرچمدارجنگ جهانی آینده میدانست .اونظرداشت که کشورهای امپریالیستی درجه دوم یاجهان
دوم که زیرفشار،کنترول،تضییق وتهدید هردوابرقدرت قراردارند،باآنکه خود نیزدراستثمارملتهای تحت
ستم شرکت می کنند ،بنا ً ازنظرمنافع عمومی انقالب جهانی،عامل مهمی درجبهه جهانی بمثابه متحد
پرولتاریا ،خلقها ،ملل وکشورهای جهان سوم درامرمبارزه علیه هژمونیزم شرکت می کنند؛ اونظرداشت
که درشرایط کنونی دوابرقدرت بخصوص روسیه عمده ترین دشمن خلقهای جهان ،کشورهای جهان دوم
متحدین وجهان سوم نیروی عمده مبارزه علیه دوابرقدرت رامیسازد ،پرولتاریای جهانی با تکیه برجهان
سوم ،وحدت باجهان دوم وانفراد دوابرقدرت بخصوص ابرقدرت درحال تعرض روسیه قادراست سهم
مهمی درراه بعقب انداختن جنگ ،حفظ صلح وتقویت مبارزه درراه آزادی بمقیاس جهانی
اداکند؛اونظرداشت که جمهوری توده ای چین یک کشورسوسیالیست مربوط به جهان سوم است وسیاست
جهانی اش پشتیبانی ازمبارزات خلقها وبخصوص جنبشهای آزادیبخش ملی ومبارزه علیه دوابرقدرت
میباشد ودرداخل چین ستمکشترین طبقه ،طبقه کارگرقدرت رابدست دارد وحزب کمونیست چین مجرب
وآبدیده است وخط مشی دفاع ازم -ل درآن آبدیده ومستحکم خواهد شد وتقسیم بندی تئوری سه جهان
مائوتسه دون موردتائید ماست؛ اومی گفت هرفردی که درجنگ مقاومت شرکت کند جزء خلق بشمارمی
رود؛ داکترفیض صحبت ازهمآهنگی شعارجمهوری اسالمی با دموکراتیزم پرولتری داشته وصحبت
ازاسالم مبارزوپشتیبانی ازدولت اسالمی مستقل وملی ایران برهبری خمینی دربرابردوابرقدرت دارد؛
اومدعی است که اسالم یک مکتب کامل است وطی سیزده قرن بشریت را بسوی روشنائی رهنماگشته
است؛ داکترفیض نظرداشت که باید فعالیتها وتبلیغات خودرادرسمت مبارزه علیه فاشیزم مذهبی وعلیه
استفاده خاینانه ازنام اسالم معطوف نموده وبا هرنیروی که ضداین فاشیسم هاروضدسوسیال امپریالیسم
باشد ،درهرسطح ممکن همکاری وهمسوئی گردد و با احمتال رفتن روسها ازکشور ،تضادعمده جامعه
ما تضادبین مردم وفاشیستهای مذهبی به سرکردگی گلب الدین خواهد بود ،چون بسیارقوی است» .همچنین
داکترفیض قدرت را در«سازمان رهای» قبضه کرده وبه استبداد ونوعی فاشیسم متوسل شده وبرای نیل
باهدافش ازهیچ وسیله ای روی گردان نبود :منجمله فریبکاری ،ارعاب وترهیب جهت به سکوت واداشتن
وتطمیع مخالفین وسرانجام دست زدن به اعمال جنایتکارانه وحذف فیزیکی منتقدین ومخالفین،که سرانجام
منجمله فیض احمد نیزشد .ونیزمسایل
این شیوه دامنگیرسردمداران سازمان رهائی
ومواردغیراصولی،انحرافی وضدانقالبی بسیاردیگری که ریشه درتئوری رویزیونیستی وضدانقالبی"سه
جهان" واپورتونیسم راست مسلط بر«سازمان رهائی» دارد که قبالً دراسناد دیگری بگونه تفصیلی به
آنها پرداخته ام ودراینجا ازتوضیحات بیشتردراین زمینه ها صرف نظرمی نمایم.
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چنانکه «سازمان انقالبی» مدعی است؛ آیا درکدام یک ازموارد فوق«راه سرخ انقالب رهائی بخش»،
«سرشت کمونیستی» و«ستاره درخشنده وغروب ناپذیردرافق کمونیسم» وجود دارد که «سازمان
انقالبی» آنهارا به داکترفیض نسبت داده واورا«پیشوای جنبش انقالبی» افغانستان میداند؟ واگرفردی ویا
گروهی وی رارفیق خطاب نکند،آنراعمل «ضدانقالبی واپورتونیستی» میخواند!صرف نظراز"کمونیسم"
درکجای همین مواردمتذکره فوق ذره اثری حتی ازاندیشه تفکروعمل مترقی ودموکراتیک ازپیشوای
«سازمان انقالبی» بمشاهده می رسد؛ چه رسد به « شوکت واعتبارسرخ» که این رویزیونیستها مدعی
آن هستند؟! .نه تنها که چنین نیست که منجالب رویزیونیسم وضدانقالب «سازمان رهائی» و«سازمان
انقالبی» برهبری داکترفیض وخیانت آن به جنبش کمونیستی(م-ل-م) ومبارزات آزادی خواهانه خلق
افغانستان کامالً صراحت داشته ومسجل است .اما رویزیونیستهای تسلیم طلب«سازمان انقالبی» با کمال
بیشرمی ودیده درائی مدعی اند که داکترفیض دچاراشتباهاتی شده است.درحالیکه داکترفیض بنیان
گذاروطالیه داراپورتونیسم ورویزیونیسم"سه جهانی" درافغانستان بوده ونظرات ومواضع وپراتیک
انحرافی وضدانقالبی وی وبعدادامه دهندگان راه اودربیش ازچهاردهه اینرابارهاباثبات رسانده است.ولی
اگربخشهای مختلف شامل درائتالف(م-ل -م) افغانستان ماهیت خط اپورتونیستی ورویزیونیستی وتسلیم
طلبیهاونوکریهای آنها وهمپاله های «ساما» ئی شان« ،ساما -ادامه دهندگان» رابه امپریالیستهای غربی
وسوسیال امپر یالیسم روسی وسوسیال امپریالیسم چینی به نقد وبررسی گرفته وخیانتهای آنهارا به جنبش
انقالبی پرولتری ومبارزات مترقی وآزادیخواهانه خلق افغانستان افشامی کنیم؛ این مرتدهای خود فروخته
به ناسزاگوئی وفحاشی متوسل شده وعناصری لومپن واوباش (سیدحسین موسوی ،میرویس محمودی
وکبیرتوخی )ازطریق وبسایت استخباراتی « افغانستان -آزاد» علیه ماجاسوسی و فحاشی می کنند.
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(بخش )24
رویزیونیستهای«سازمان انقالبی» دریکی ازاراجیفنامه های شان چنین بیهوده گوئی میکنند ":رفیق فیض
احمدکه زندگی پربارش راوقف زحمتکشان وتعالی جنبش نموده بود؛ بعد ازآنکه جنبش دموکراتیک نوین
با اشتباهات وانحرافات بسیارروبروگردید ،دیگرقادربه ادامۀ مبارزه باچنین حرکتی نبود ،ازآن
جداو"گروه انقالبی خلقهای افغانستان" را به کمک عده ای ازرفقای دیگرایجاد نمود تا برای جنبش انقالبی
کشورالترناتیف جدیدی ارائه واعضای این جنبش را به دورآن جمع نماید".
پراگراف فوق بوضوح نشان میدهد که رویزیونیستهای «ساا» ئی دروغ گفته وبیشرمانه حقایق مربوط
به تاریخ جنبش دموکراتیک نوین وجنبش انقالبی پرولتری راتحریف می کنند .این ناشی ازسرشت
ایدئولوژیک-سیاسی وخصلت طبقاتی وخصوصیات فکری ،فرهنگی واخالقی همه اشکال اپورتونیسم
وانواع رویزیونیسم درجهان است ،وبرهمین مبنا است که اپورتونیستها ورویزیونیستهاراازجمله دشمنان
فکری و طبقاتی نقابدارمارکسیسم انقالبی وجنبشهای انقالبی پرولتری ومبارزات انقالبی ومترقی خلقها
درکشورهای مختلف جهان بشمارمی روند  .تاریخ بیش ازیک ونیم قرن جنبش کمونیستی بین المللی
اززمان مارکس وانگلس ولنین واستالین ومائوتسه دون تاکنون خصومت وخیانت انواع رویزیونیسم
واشکال اپورتونیسم علیه مارکسیسم انقالبی بارهابه اثبات رسیده است.تاریخ مبارزات انقالبی پرولتاریا
وسایرزحمتکشان جهان درمقاطع مختلف به صراحت گویای این امراست که دست آورد های مبارزات
انقالبی آنهابوسیله ای اپورتونیستها ورویزیونیستهای درون احزاب وسازمانهای انقالبی پرولتری
واحزاب کمونیست درقدرت مورد حمالت خصمانه قرارگرفته وبه شکست کشانده شده اند .پرولتاریای
جهان شاهد به شکست کشان دن انقالب های پرولتری ،دیکتاتوریهای پرولتاریا وجوامع سوسیالیستی
دراتحاد شوروی ،چین وآلبانی ودولتهای دموکراتیک توده ای درسایرکشورها درقرن بیستم بوده اند.
همچنین به فساد کشاندن وتخریب ده ها حزب وسازمان وگروه انقالبی پرولتری درکشورهای مختلف
جهان بوسیله ای عن اصراپورتونیست ورویزیونیست مثال زنده ای دیگری ازسیاهکاریهاوخیانتهای انواع
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رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم به جنبش کمونیستی بین المللی می باشد .بهمین سطورفوق به جعلیات
واباطیل رویزیونیستهای« ساا» ئی توجه نمائید که چگونه واقعیتهاراوارونه نشان داده وسیاه را سفید جلوه
میدهند .درحالیکه تاریخ جنبش کمونیستی ومبارزات خلق افغانستان به وضاحت نشان میدهدکه اشکال
اپورتونیسم وانواع رویزیونیسم منجمله رویزیونیسم خروشچفی واکونومیسم ورویزیونیسم"سه
جهانی"برهبری داکترفیض ورفقایش واپورتونیسم برهبری«سمندر» ودگمارویزیونیسم خوجه ای
وج ریان «سوسیالیسم کارگری» طی حدود نیم قرن اخیرچه ضربات سهمگینی به جنبش انقالبی پرولتری
ومبارزات طبقاتی وملی خلق افغانستان وارد کرده وچه خیانتهای به آنها مرتکب شده اند .ولی
رویزیونیستهای بی آزرم«ساا» ئی همه تخریبکاریهای اپورتونیسم ورویزیونیسم تحت رهبری داکترفیض
را « وقف زندگی پربارداکترفیض برای زحمتکشان وتعالی جنبش انقالبی» جا میزنند .درحالیکه
داکترفیض وبعد یارانش طی حدود چهاردهه اخیرزندگی شان را درجهت تحقق اهداف ومنافع طبقاتی
ارتجاعی خود شان ،طبقات فئودال وکمپرادوروحراست ازمنافع سوسیال امپریالیسم چین وامپریالیستهای
غربی صرف نموده اند .همچنین جناح اپورتونیستی برهبری داکترفیض دردرون"سازمان جوانان مترقی"
وجریان دموکراتیک نوین درکناردوجناح (سنتریستی) و(پاسیفیستی) عامل عمده دربه انحالل کشاندن"س
ج م" وجریان دموکراتیک نوین بود .وبعد ازبه شکست کشاندن "س ج م" وفروپاشی جنبش عظیم توده
ای (جریان دموکراتیک نوین" شعله جاوید") عمدتا ً توسط جناح داکترفیض؛ ده هاتن ازاعضا وهواداران
جنبش دموکراتیک نوین کشورراکه فهم وآگاهی الزم ازتئوریها واصول علم انقالب پرولتری(مارکسیسم-
لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون -درآنوقت ) -وشناخت کافی ازماهیت وخصلت اشکال اپورتونیسم وانواع
رویزیونیسم نداشتند ،عمدتا ً بوسیله ترفندها ولفاظیهای اپورتونیستی ورویزیونیستی رهبری «گروه
انقالبی »....و«سازمان رهائی» اغوا شده وبه منجالب اپورتونیسم وپرتگاه رویزیونیسم"سه جهانی"
کشیده شدند .بعبارت دیگربعد ازتشکل رویزیونیستی وض دانقالبی برهبری باندهای «خلقی» پرچمی
ودیگرهمسنخان آنهادرافغانستان  «،گروه انقالبی… ».و«سازمان رهائی» مثالهای بارزی ازگروه های
رویزیونیستی وضدانقالبی درافغانستان بودند وهستند که طی حدود چهاردهه اخیربه جنبش کمونیستی
ومبارزات انقالبی ومترقی خلق افغانستان خیانت کرده اند.دودیگرازخصوصیات ضدمردمی
رویزیونیستها برخالف سایرقماشهای بورژوازی اینست که :آنها مستقیما ً با استناد به ایدئولوژی وسیاست
وفرهنگ بورژوائی به اغوای توده های خلق نا آگاه مبادرت کرده وبا کلمات فریبنده ظاهرا ً مورد عالقه
توده های زحمتکش چون «آزادی،بر ابری ،دموکراسی ورفاه اجتماعی » آنهارااغوا کرده وآرای
آنهارادرجهت «مشروعیت بخشیدن» به حاکمیت طبقاتی ارتجاعی ستمگرانه واستثمارگرانه ای شان جلب
می کنند .این قماش احزاب وسازمانها خصومت آشکارشان راعلیه اندیشه های انقالبی پرولتری وانقالب
پرولتری وحاکمیت طبقاتی طبقات کارگرودهقان پنهان نمی کنند.لیکن انواع تشکلهای رویزیونیستی
واپورتونیستی درجهت توهم وبه گمراهی کشاندن واغوای روشنفکران مترقی،کارگران وسایرزحمتکشان
شیادانه عناوین« سوسیالیستی» و «کمونیستی» برای شان انتخاب کرده ،به رهبران بزرگ پرولتاریای
جهان متوس ل شده وچپ وراست ازآنها نقل وقول می آورند ،از«انقالب پرولتری ،وسوسیالیسم» سخن
می گویند .اینجاست که مسئله خطرناکتربودن انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم ،این دشمان
نقابدارمارکسیسم انقالبی باید جدا ً مطمح نظرقرارگیرد .کمونیستهای انقالبی موظف هستند که همپا با
پیشبرد مبارزه انقالبی طبقاتی وملی ،مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی اصولی وانقالبی راعلیه انواع
رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم بگونه پیگیرادامه داده وسازمان ویا حزب انقالبی پرولتری را ازوجود
این دشمنان درونی انقالب پرولتری منزه سازند .این مبارزه ایدئولوژیک مارکسیسم انقالبی است که تا
طرد کامل انواع رویزیونیسم باید ادامه یابد .تجارب مبارزاتی پرولتاریای جهان بدفعات به اثبات رسانده
است که بدون مبارزه اصولی وانقالبی علیه رویزیونیسم واپورتونیسم وطرد آنها ازجنبش انقالبی
پرولتری مبارزه علیه ارتجاع وامپریالیسم ممکن نیست.
بهم ین صورت رویزیونیستهای«سازمان انقالبی» درمقدمه بازنشرسند اپورتونیستی «باطرد اپورتونیسم
درراه انقالب سرخ به پیش رویم» با عین شیوه عمل کرده وباشیادی درباره این سند اپورتونیستی
وضدانقالبی به توصیف وتمجیدهای دروغین وعاری ازهرنوع واقعیت وحقیقت ویا موضوعات سراپا
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کذب را با بکارگیری کلمات هیجان انگیز «،واقعی» جلوه داده وسعی دارند تا ازاین طریق توده های
خلق نا آگاه وروشنفکران مترقی راکه درباره تاریخ جنبش کمونیستی کشورآگاهی الزم نداشته ونسبت به
خصایل وخصوصیات انواع رویزیونیسم واپورتونیسم تجربه الزم را ندارند فریب دهند .داکترفیض
ویارانش بااپورتونیسم وتخریبکاریهای خصمانه ای شان" ،سازمان جوانان مترقی" وجنبش دموکراتیک
نوین رابه انحالل وفروپاشی دچارکرده واکونومیسم (اپورتونیسم) خودرا زیرنام « طرد اپورتونیسم وراه
انقالب سرخ» منتشرکردند.درآنزمان هردوبخش این عنوان برای تعدادزیادی ازاعضا وهوادارجریان
دموکراتیک نوین درظاهر اغواگرانه بود .وبخش بزرگی ازهواداران این جنبش عظیم توده ای ازجریانات
انحرافی درون سازمان جوانان مترقی ،یعنی موجودیت خطوط انحرافی اکونومیستی وسنتریستی آگاهی
نداشتند؛زیرا درغیاب رفیق اکرم یاری جناح اصولیت انقالبی پرولتری در"س.ج.م" دچارانحراف
پاسیفیستی شده ونتوانست مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی اصولی وانقالبی راعلیه انواع اپورتونیسم دردرون
سازمان جوانان مترقی طورشاید وباید به پیش برده و"س.ج.م" وجریان دموکراتیک نوین راازگزند
تخریبکاریهای انحالل گرانه اکونومیستها،سنتریستها وآوانتوریستها نجات دهد .تجربه نشان داد که
درآنزمان تحلیل وتجزیه علمی ودقیق برمبنای دیالکتیک ماتریالیستی ازماهیت خطوط انحرافی
اپورتونیستی دردرون سازمان جوانان مترقی (که سعی داشتند تا این یگانه تشکل انقالبی پرولتری
وجنبش انقالبی توده ای تحت رهبریش را به شکست بکشاند) ازفهم ودرک اکثریت روشنفکران
هوادارجنبش دموکراتیک نوین خارج بود .وازجانب دیگراکثریت قاطع هواداران جنبش دموکراتیک نوین
ازاینکه انحرافات اپورتونیستی مختلف دردرون سازمان جوانان مترقی موجودیت وبقای "س.ج.م"
وجریان دموکراتیک نوین رادرمعرض تهدید جدی قرارداده بودنیز بی اطالع بودند .همچنین بعد ازوقوع
کودتای  26سرطان سال  1352برهبری داوود تعدادی ازکدرهای رهبری «س.ج.م" وجریان
دموکراتیک نوین که اززندان آزادشده بودند؛ اکثریت آنها تمایل ویا عزم واراده ای چندانی برای پیشبرد
مبارزه انقالبی ومترقی درکشورنداشتند وپراتیک مبارزاتی هم اینرا ثابت ساخت که این عده نه اینکه
مصدرخدمتی درجهت احیای دوباره "س.ج.م" وبسیج دوباره کتله های وسیع روشنفکران هوادارجنبش
دموکراتیک نوین وپیشبردامرانقالب کشورنشدند که تعدادی ازآنها مانند انجینرعثمان(عصیان)،مضطرب
(باختری) وداکتر"ه.م"ازسنگراپورتونیسم ورویزیونیسم به شیوه های مختلف حمالتی راعلیه جناح
اصولی رهبری"س.ج.م"آغازکرده وضربات سهمگینی برجنبش دموکراتیک نوین وجنبش انقالبی
پرولتری کشوروارد کردند .وکتله های بزرگ ازروشنفکران کمترآگاه به مسایل تئوریک وکم تجربه که
احساسات وعطش فراوانی به ادامه مبارزه انقالبی وتقویت جنبش دموکراتیک نوین کشورداشتند بوسیله
شعارهای بظاهر«انقالبی» جریانهای اپورتونیستی علی الخصوص جریان اکونومیستی برهبری
داکترفیض اغوا شده وباین صورت درمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم غرق شدند.
«ساا» می نویسد ":این سند ازاهمیت تاریخی فوق العاده برخورداراست ،زیرا بررسی درست ودیالکتیکی
جنبش انقالبی افغانستان بدون مطالعۀ این سند ناممکن است…".
این اراجیف یکباردیگرماهیت رویزیونیسم واپورتونیسم «ساا» رابه ثبوت رسانده وحماقت سیاسی
آنرابرمال میسازد .درعبارت فوق محتوی جمله ای دهن پرکن« اهمیت تاریخی فوق العاده این سند» برای
آنعده ویا بخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری افغانستان که این سند اپورتونیستی وضدانقالبی را
مطالعه کرده اند ،روشن است ؛ اما برای توده های مردم ونسلهای جدید ازروشنفکران مردمی که ازتاریخ
جنبش انقالبی پرولتری وجنبش دموکراتیک نوین کشوردرنیم قرن اخیرآگاهی الزم ندارند تا حد زیادی
فریبنده است .ازاینروما انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم منجمله این «سند» اپورتونیستی
وضدانقالبی رابه تفصیل مورد نقد اصولی ودیالکتیکی قرارداده وهرچه بیشترماهیت اپورتونیستی
ورویزیونیستی «گروه انقالبی… ».و«سازمان رهائی» برهبری داکترفیض ورویزیونیستهای « سازمان
انقالبی» پیروراه وی رابه نقد وبررسی میگیریم.زیرا بدون نقد انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم
درجنبش انقالبی پرولتری کشوروافشای ماهیت ضدانقالبی آنها  ،پیشبرد امرمبارزه طبقاتی وملی انقالبی
علیه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروامپریالیسم واستعمارممکن نیست وما این مبارزه راتا افشای
کامل ماهیت رویزیونیسم واپورتونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی وملی وطردآنها ازجنبش انقالبی پرولتری
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کشورادامه خواهیم داد .همچنین برخالف این ادعای بی بنیاد ومضحک «سازمان انقالبی» یکباردیگراین
موضوع راثابت خواهیم ساخت که خالف ادعای «ساا» ئیها؛ آیا «داکترفیض احمد ،کمونیست انقالبی
ونامدارکشورویک کمونیست پیگیرانقالبی ودارای خصایت مارکسیستی واقعی بود؟!» یا
بنیانگذاراکونومیسم واپورتونیسم راست ،رویزیونیسم«سه جهانی» ودارای خصایل اپورتونیستی
ورویزیونیستی !مشاهده می شود که رویزیونیستهای« سازمان انقالبی» بدون هیچ گونه شرمی با خیره
سری با تکراراین گونه جعلیات ،افسانه سرائیها واسطوره سازیهای مضحک وطرح عبارات افتضاح
آمیزمیخواهند اکاذیب وجعلیات خودرابرای هواداران وهمسنخان شان« واقعیت» جلوه دهند واین نیزدلیل
دیگری بررویزیونیسم واپورتونیسم آنهاست!
«ساا»مینویسد ":رفیق فیض احمددراین نوشته،اپورتونیسم،مواضع خرده بورژوامآبانه وغیرمارکسیستی
حاکم برسازمان جوانان مترقی رابا نقد انقالبی آماج قرارمیدهد….":.
بعد ازبه انحالل کشاندن سازمان جوانان مترقی ومتالشی کردن جریان دموکراتیک نوین توسط جناحهای
اپورتونیستی درون "س.ج.م" عمدتا ً جناح اکونومیستی برهبری فیض  ،تشکلی بنام « گروه انقالبی
خلقهای افغانستان» را با ادعای "م.ل.ا" درسال  1352اعالن نموده ونوشته ای بنام" با طرداپورتونیسم
درر اه انقالب سرخ به پیش رویم" را منتشرکرد .دراین نوشته زیرعنوان پیشگفتارچنین می خوانیم ":
سازمان جوانان مترقی ،جریان "شعله جاوید" را بانام اندیشه مائوتسه دون براه انداخت که به اثرفقدان
جنبش مارکسیست -لننیستی درگذشته ونازل بودن سطح آگاهی روشنفکران ازم-ل-ا درمدت کوتاهی
سیلی ازروشنفکران بطرف این جریان به اصطالح پیرواندیشه مائوتسه دون وضد رویزیونیسم
وخواستارانقالب قهرآمیز ،روآوردند .اما"س-ج -م" با خط مشی ایدئولوژیک -سیاسی منحرفش به م-ل-ا
برخورد ضدانقالبی نموده وصدمات جدی فراوانی برپیکرانقالب میهن ما وارد ساخت".
در این پراگراف یک مورد واقعیت دارد وآن "روی آوردن سیلی ازروشنفکران بطرف جریان دموکراتیک
نوین" میباشد .لیکن رهبری «گروه انقالبی »....به این موضوع بگونه میکانیکی وایده آلیستی
برخوردمیکند .این کتله های بزرگ روشنفکران متشکل ازمحصلین واستادان پوهنتون ،متعلمین ومعلمین
مکاتب متوسطه ولیسه ها ومامورین پائین رتبه وتعدادی ازکارگران تحصیل یافته دارای تفکرمترقی
وآزادی خواهانه بودند .همین خود تا حدی بیانگرسطحی ازآگاهی سیاسی مترقی وآزادیخواهانه این کتله
های وسیع روشنفکران کشوردرآنزمان بود؛ زیرا نه اینکه این کتله های روشنفکران جذب حزب
رویزیونیست «دموکراتیک خلق» نشده بودند که آنراتشکلی وابسته ومزدوروضد منافع خلق ومیهن
میدانستند .باندهای رویزیونیست«خلقی» پرچمی ازسال  1343به فعالیت آغازکرده وشیادانه
از«مارکسیسم -لنینیسم»،از«جامعه دموکراتیک»و«سوسیالیسم» واز«مبارزه علیه ارتجاع فئودالی
وامپریالیسم» سخن میگفتند و"سازمان جوانان مترقی فعالیتهای علنی اشرا درسال 1347آغازنمود .واضح
بود که اکثریت اعضای بنیانگذار"سازمان جوانان مترقی" به نسبتهای مختلف ازتئوریهای علم انقالب
پرولتری(م-ل -ا) آگاهی داشتند وبرهمین مبنا درچوکات "س.ج.م" ودرجریان دموکراتیک نوین مبارزه
می کردند .باقی کتله های بزرگ روشنفکران که به هواداری ازجریان دموکراتیک نوین جمع شده بودند،
درابتدا اکثریت آنها درباره خط ایدئولوژیک -سیاسی رهبری کننده سازمان جوانان مترقی(مارکسیسم-
لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون) که جریان دموکراتیک نوین را رهبری میکرد،آگاهی الزم نداشتند؛ لیکن
با همان فهم ودرک ابتدائی شان ازمبارزه مترقی وانقالبی برای دفاع ازمنافع طبقات خلق دراطراف
شعارهای انقالبی ومترقی جریان دموکراتیک نوین جمع شده وعلیه نظام حاکم فئودال کمپرادوری وسلطه
امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم مبارزه میکردند .ودردامان این جنبش انقالبی پرولتری با آنکه
عمرطوالنی نداشت تعداد زیادی ازاین روشنفکران تربیت سیاسی انقالبی شده وتا حدی به تئوریها واصول
اساسی علم انقالب پرولتری(م-ل -ا) آگاهی یافتند .بعبارت دیگرسازمان جوانان مترقی برهبری رفیق
اکرم یاری دررهبری جنبش دموکراتیک نوین باوجود اشتباهات وانحرافات ایدئولوژیک-سیاسی وباهمه
کمی وکاستیهاوناتوانائیهایش درپیشبرد امرمبارزه انقالبی منحیث یک تشکل انقالبی پرولتری تا حد توان
نقش مهمی را درترویج اندیشه های انقالبی پرولتری وتبلیغ فرهنگ انقالبی ومترقی درجامعه ایفاء کرده
وتعد ادزیادی ازروشنفکران مردمی ومترقی دردامان جنبش دموکراتیک نوین راه مبارزه انقالبی را
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برمبنای(م-ل -ا) دریافتند .مضامین منتشره درجریده"شعله جاوید" تا حدزیادی خط ایدئولوژیک-سیاسی،
اهداف ،استراتیژی وخط مشی مبارزاتی " س.ج.م"رانمایندگی میکرد" .س.ج.م" درشرایطی ایجاد گردید
که انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درچین تحت رهبری حزب کمونیست چین ودررأس آن رفیق مائوتسه
دون جریان داشت .وتحت تأثیراین انقالب رهائیبخش ،جنبشهای انقالبی پرولتری وجنبشهای ملی-
دموکراتیک درکشورهای زیادی درجهان بوجود آمدند .سازمان جوانان مترقی منحیث یک سازمان
انقالبی پرولتری وبراساس ضرورت تاریخی بمنظوررهبری مبارزات مترقی وانقالبی توده های خلق
افغانستان علیه ارتجاع فئودال کمپرادوری وسلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم باالهام ازانقالب
کبیرفرهنگی پرولتاریائی درچین توسط گروهی ازروشنفکران انقالبی مردمی برهبری رفیق اکرم یاری
درسال  1344خورشیدی تشکیل گردید .ویکی دیگرازجمله کاستیهای "س.ج.م" عدم توجه به طرح برنامه
آموزشی علم انقالب پرولتری برای کتله های بزرگ روشنفکران بود واین مامول ازطریق انتشاریک
نشریه کمونیستی منحیث ارگان مرکزی"س.ج.م" دربین روشنفکران هوادارجنبش دموکراتیک نوین
برآورده میشد ومی توانست به ترویج هرچه گسترده تراندیشه های انقالبی پرولتری ونشرآثاررهبران
بزرگ پرولتاریای جهان کمک کند .به سبب همین کمبود بود که بعد ازانحالل سازمان جوانان مترقی
وفروپاشی جریان دموکراتیک نوین ،اپورتونیستهای درون "س.ج.م" منجمله فیض احمدتوانست با سوء
استفاده ازسطح نازل آگاهی انقالبی روشنفکران هوادارجریان دموکراتیک نوین تعداد زیاد آنها رابه
منجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم بکشاند .مورد دیگرازاشتباهات ویا ناتوانیهای رهبری "س .ج.م" درآن
شرایط عینی مساعد درکشوراین بودکه به مبارزه درجهت بسیج وسازماندهی دهقانان فقیروبیزمین
کشوربه منظورتشکیل هسته های ارتش توده ای وایجاد پایگاه انقالبی دردهات توجهی نکرد.همچنین
عدم توجه "س.ج.م" به مسئله انضباط تشکیالتی درجریان دموکراتیک نوین براساس معیارهای
دموکراسی نوین موجب گردید که تعدادی ازعناصرلومپن«مکتب خوانده » وعده ای ازعوامل نفوذی
دشمن وارد این جریان شده ودرسالهای بعد باحمل «عنوان شعله ای» درسازمانهای چپ منسوب به
جریان دموکراتیک نوین جای گرفته وضرباتی بر این سازمانها وارد کردند.
رهبری «گروه انقالبی »....ودررأس آن فیض احمد مدعی است که سازمان جوانان مترقی «خط مشی
ایدئولوژیک-سیاسی منحرف داشته وبه (م-ل-ا) برخورد ضدانقالبی کرده است» .لیکن این موضوع
درحد ادعای صرف باقی میماند وهیچ گونه سندی دراین زمینه ارایه نمی کند .درحالیکه حتی همان سیل
روشنفکران با سطح نازل آگاهی سیاسی انقالبی درابتدا به این امرپی برده بودند که جریان دموکراتیک
نوین (تحت رهبری سازمان جوانان مترقی) درنظروعمل علیه ارتجاع حاکم فئودال کمپرادوری وسلطه
امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم وبرضد رویزیونیسم خروشچفی وباندهای مزدور«خلقی» پرچمی
درکشورمبارزه می کند وهدفش انجام انقالب ملی -دموکراتیک (انقالب دموکراتیک نوین) درکشوراست.
واین برخورد رهبری «گروه انقالبی »....نسبت به جنبش انقالبی پرولتری(م-ل-ا) وجنبش دموکراتیک
نوین یک برخورد دگماتیستی وخصمانه بوده وباماتریالیسم دیالکتیک بیگانه است .وبنابرادعای بی بنیاد
داکترفیض ،اگر"س.ج.م" دارای خط روشن انقالبی براساس"م-ل -ا" نبود؛ چگونه می توانست ماهیت
ضدانقالبی رویزیونیسم خروشچفی وخیانتهای سوسیال امپریالیسم«شوروی» را به جنبش کمونیستی بین
المللی و پرولتاریا وزحمتکشان اتحاد شوروی وپرولتاریا وزحمتکشان جهان افشا کرده وماهیت
ضدانقالبی « حزب دموکراتیک خ لق» وباندهای «خلقی» پرچمی رابگونه اصولی وبرمبنای(م-ل-ا)
برای روشنفکران مردمی ومترقی وتوده های خلق افغانستان برمال کرده ومبارزه علیه ارتجاع فئودال
کمپرادوری وامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم را به پیش برد؟.درحالیکه واقعیت اینست که جناح
اپورتونیستی داکترفیض وجن اح سنتریستی برهبری"ه.م"دردرون "س.ج.م" درغیاب رفیق اکرم یاری
{سکاندارخط اصولی وانقالبی(م-ل -ا) درسازمان جوانان مترقی}"،س.ج.م"و"ج.د.ن" رامتالشی کرده
وضربات شدید ومرگباری برجنبش انقالبی پرولتری وانقالب کشوروارد کردند.
رهبری« گروه انقالبی  »....ادامه میدهد:
"ما نیزمشتاقانه وبا حرارت جریان دموکراتیک نوین را قبول کرده بودیم .لیکن با گذشت زمان وباالرفتن
نسبی درک رفقا ازاندیشه مائوتسه دون ومطالعه تجارب مبارزات کمونیستهای کشورهای مختلف توانستیم
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به ماهیت اپورتونیستی"س-ج -م" وجریان به رهبریش پی بریم .رفقا به بررسی وبحث پرداخته وبا غنی
ساختن شناخت خویش از"شعله جاوید" درزمینه ایدئولوژیک -سیاسی وتشکیالتی درسال  1351مبارزه
ای رودرروی علیه"رهبران" وگردانندگان جریان شعله جاوید تصمیم گرفتند وعلیرغم لجن پاشی ها
وسبک برخورد ضدکمونیستی"رهبران" وبا رهنما قراردادن اندیشه مائوتسه دون موفق شدند
ازاپورتونیسم شعله جاوید بریده وبین راه بورژوائی او وراه پرولتاریائی حد فاصل ایجاد نمایند".
رهبری «گروه انقالبی »....دراینجا به ذهنیگری متوسل شده وبرخالف واقعیت صحبت میکند؛ درحالیکه
خود داکترفیض ازاعضای سازمان جوانان مترقی بود که جریان دموکراتیک نوین را رهبری میکرد.
بعبارت دیگریک جناح اپورتونیستی درون "س ج م" را تشکیل میداد وبیش ازدیگران به تخریب "س ج
م" پرداخته وآنرامتالشی کرد .درمورد دیگرفیض صحبت از« لجن پاشی وسبک برخورد ضدکمونیستی»
رهبران دارد(که منظورش عمدتا ً رفیق اکرم یاری وداکترصادق یاری است)؛ لیکن نوع وشیوه ای آنرا
برمال نکرده وسند ومدرکی نیزارایه نمی کند .درحالیکه با درنظرداشت ماهیت اپورتونیستی جناح فیض
دردرون سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین وادامه فعالیت تخریبکارانه آن وغلتیدن
درپرتگاه اپورتونیسم ورویزیونیسم«سه جهانی» ووارد کردن ضربات پی درپی برجنبش انقالبی
پرولتری ومبارزات طبقاتی وملی روشفکران مردمی وتوده های خلق کشور؛ این ادعاها ازجمله اتهامات
بی اساسی اند که به رهبری "س ج م" وارد میشوند .ونیزجریان پراتیک طی چند دهه اخیرنشان دادکه
داکترفیض ورفقایش وادامه دهندگان"راه" و ی هرگزازمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم شان گسست
نکرده وهرچه بیشترسیرقهقرائی راطی کرده وبه گودال رویزیونیسم« سه جهانی» وتسلیم طلبی طبقاتی
وملی سقوط کرده وبه خلق ومیهن خیانت کردند .وادعای اینکه « سطح درک شان را ازاندیشه مائوتسه
دون باالبرده وآنرارهنمای عمل شان قرارداده اند» ،حرف میان تهی وپوچی است .آنها راه پرولتاریائی
"س ج م" راتخریب کرده وراه بورژوائی ،رویزیونیسم« سه جهانی» دینگ سیائوپینگ
ولژنزارضدانقالب رااختیارکردند .وبخشهای مختلف جنبش انقالبی پرولتری (م-ل -م) افغانستان طی
چهاردهه اخیراسنادکافی دررد این ادع اهای بی بنیاد داکترفیض ویارانش دراختیاردارند.
رهبری «گروه انقالبی » ...به ادامه می نویسد ":مابه این نکته بخوبی آگاهیم که هنوزبعلت پائین بودن
سطح درک ما ازم-ل -ا ونداشتن پیوند عمیق با توده های کارگران ودهقانان وبآلخره چند سال تأثیرمشی
منحرف"رهبران" دارای کمبو دها ونواقصی هستیم ،لیکن معتقدیم که با اساس قراردادن اندیشه مائوتسه
دون ،با تجدید تربیت خویش درمیان توده ها،بکاربستن انتقاد وانتقاد ازخود ومبارزه بالوقفه علیه
اپورتونیسم دراشکال گوناگون خواهیم توانست دریگانه راه واقعی وظفربخش انقالب -راه محاصره
شهرها ازطریق دهات -گام نهیم .اگرچه راه طوالنی وتوفانها درپیش است اما با نیروی عظیم خلق وقطب
نمایی چون اندیشه مائوتسه دون قادریم دریاهای متالطم را درنوردیده وکشتی انقالب را به ساحل پیروزی
رسانیم".
دراینجارهبران «گروه انقالبی »....عوامفریبانه ژست «متواضعانه» گرفته وصحبت ازپائین بودن سطح
درک شان ازم-ل -ا دارند ،باین عبارت که به نحوی عقبماندگی ایدئولوژیک -سیاسی شان اقرارمیکنند.
دراینجا فهمیده نمی شود که داکترفیض با این سطح درک پائین ازعلم انقالب پرولتری چگونه توانسته
بود "مشی منحرف" رهبران سازمان جوانان مترقی را درک وتشخیص کند؟ درحالیکه دریک سازمان
انقالبی پرولتری اصو ً
الپیروان واقعی خط انقالبی سازمان برمبنای اصولیت انقالبی پرولتری
ودرپرتو دیالتیک ماتریالیستی می توانند انحرافات ایدئولوژیک -سیاسی ویا خط مشیهای انحرافی هیئت
رهبری را تشخیص کرده وعلیه آن به مبارزه ایدئولوژیک-سیاسی اصولی وانقالبی دست بزنند.درحالیکه
درمورد داکترفیض دردرون سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین قضیه عکس آن بوده است
وجناح اپورتونیستی علیه خط ایدئولوژیک -سیاسی اصولی وانقالبی(رفیق اکرم یاری) وخط مشیهای وی
قرارگرفته است .مالحظه می شود که رهبری «گروه انقالبی »....می خواسته روشنفکران ناآگاه وکم
تجربه را با این شیوه ها اغوا کند .واگرازجانب تعدادی ازروشنفکران همراهش روی انحرافات
اپورتونیستی ورویزیونیستی شان انگشت گذاشته شود ،همه نظرات ومواضع انحرافی شان را
بحساب«خامی» ویا ناآگاهی ازعلم انقالب پرولتری و«تأثیرات مشی انحرافی» رهبران "س.ج.م"
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بگذارند .درحالیکه داکترفیض ازجمله کدرهای «س.ج.م" بود .اما تجربه نشان داد که جناح اپورتونیستی
برهبری فیض احمد ده ها تن ازروشنفکران جریان دموکراتیک نوین را با خط انحرافی اپورتونیستی
ورویزیونیستی وبا ترفندهای اپورتونیستی مختص بخودش به گمراهی کشانده ودرمنجالب اپورتونیسم
ورویزیونیسم غرق کرد .ونیزدرعمل ثابت گردید که قطب نمای داکترفیض ویارانش نه مائوتسه دون که
دینگ سیائوپینگ مرتد وضدانقالبی است .همچنین این مطلب قابل تذکراست که رویزیونیستها
واپورونیستهای درون سازمانها واحزاب انقالبی پرولتری تئوریهای علم انقالب پرولتری رابرای این
فرانمیگیرند که گویا به آنها باورداشته ویا به آن عمل می کنند؛ بلکه بدین وسیله اعضای عقبمانده حزب
وتوده های خلق رااغواکرده ورویزیونیسم واپورتونیسم خودرا«مارکسیسم -لنینیسم» جا میزنند.
مورد دیگردراین پراگراف؛ داکترفیض ویارانش می گویند که با اساس قراردادن" اندیشه مائوتسه
دون"( درحالیکه کمونیستهای انقالبی دربیان علم انقالب شان  -م-ل -ا ویا م-ل-م -را بکارمی برند)
ودرپیوند با توده ها و«تجدید تربیت» شان وبه بکاربستن اصل کمونیستی "انتقاد وانتقاد" ازخود
میپردازند .درحالیکه اینهم ازهمان دروغها وترفندهای رهبری «گروه انقالبی  »....و«سازمان رهائی»
بوده که طی حدود چهاردهه هیچ گونه اثری ازآن بمشاهده نرسیده است .واین آقایان بعدازتخریب سازمان
جوانان مترقی وفروپاشاندن جریان دموکراتیک نوین ازمنجالبی به منجالب دیگرفرورفته وسرانجام
درباتالق رویزیونیسم«سه جهانی» وتسلیم طلبی طبقاتی وملی ولژنزارضدانقالب سقوط کردند .ورهبری
«گروه انقالبی »....برمبنای همین خط اپورتونیستی ورویزیونیستی نه اینکه گامی درجهت حتی(راه
محاصره شهرهاازطریق دهات) ادعائی اش برنداشت که اقدام به کوتای  14اسد سال  1358کرده وبعد
با گروه های ارتجاعی اسالمی متحد شده وبرای پیروزی«انقالب اسالمی» شان تالش کردند .ودرمرحله
ای دیگری «سازمان رهائی» وبخش باصطالح منشعب آن «سازمان انقالبی»درکنفرانس امپریالیستی
استعماری درشهر"بن"آلمان درسال  2001میالدی درکنارسایرباندهای جنایتکارووطن فروش وقاتالن
مردم افغانستان نشستند وبا امضای "سند" استعماری اشغال نظامی وتسلط استعماری امپریالیستهای
امریکائی وناتوراموردتائیدقرارداده وسهم خودراازدولت دست نشانده برهبری کرزی مزدورنصیب شدند
وبرمبنای همین حمایت های امپریالیسم وارتجا ع حاکم توطئه گسترده ای راعلیه جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) کشورطرح ریزی کرده وعناصرلومپن واوباش تسلیمی وخادیست ازرفقای شان بنامهای
(سیدحسین موسوی یاعلی مشرف ،میرویس "ودان" محمودی وکبیرتوخی) راموظف ساختند تا ازطریق
وبسایت استخباراتی« افغانستان -آزاد» علیه ماجاسوسی وفحاشی کرده ونام وهویت وآدرس مارابرای
استخبارات کشورهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی معرفی می کنند .این آخرین سطح ازفرومایگی
وحضیض ذلتی است که اکونومیسم ورویزیونیسم تحت رهبری داکترفیض ورویزیونیسم وتسلیم طلبی
«ساما -ادامه دهندگان» وافرادی ازسنتریسم «ساوو» درآن سقوط کرده اند.
 15فبروری 2015

(بخش )25
تشکل اپورتونیستی «گروه انقالبی خلقهای افغانستان» زیرعنوان "طرح مسئله -دوبرخورد متضاد" درنوشته« با طرد
اپورتونیسم درراه انقالب سرخ به پیش رویم» چنین می نویسد ...«:ولی برای ما که دیری نیست ازجریان شعله

جاوید بریده ایم وناگزیراثرات اپورتونیسم آنرا باخود داریم ،الزم است جهت زدودن کامل آن اثرات ناپاک
ودرپند گرفتن ازاشتباهات گذشته به منظوراجتناب از بازگشت به آن" ریشه های انحرافات وسربه سنگ
خوردن جریان شعلۀ جاوید به رهبری( س ج م) رابیرون بکشیم".ودرجایی دیگردرهمین مبحث می
نویسند :ذهن همۀ ماازایدئولوژی ارتجاعی"رهبری" متاثراست .ماتحت تاثیرایدئولوژی
ومشی"رهبری"درکلیه فعالیتهای سیاسی واجتماعی خویش درلجنزاراپورتونیسم دست وپا می زدیم".
رهبری« گروه انقالبی »....ازیکطرف می گوید که درلجنزاراپورتونیسم دست وپا میزدیم وازجانب
دیگرمدعی است که گویا باطرد اپورتونیسم "س .ج.م" در«راه انقالب سرخ» به پیش می روند .ونیز
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اذعان می کنند که اثرات اپورتونیسم آنرا باخود دارند .همین گفته حتی به لحاظ منطق صوری یک تناقض
آشکاراست؛زیراگروهی که بنا به گفته ای خودش مدت هفت سال(1351-1344خورشیدی)
در«درلجنزاراپورتونیسم دست وپامیزده» چگونه به آن سطحی ازآگاهی«انقالبی پرولتری» دستیافت که
دربهارسال « 1352اپورتونیسم» "س.ج.م" را به نقد وارزیابی گرفته و«راه انقالب سرخ» را در پیش
گرفته است؟» .درحالیکه با درنظرداشت تاریخ مابعد رهبری«گروه انقالبی »....این ادعا ازبنیاد دروغ
بوده وجعلکاری اپورتونیستی وشیادی رویزیونیستی است ونه تنهاازمحتوی سند اپورتونیستی« با
طرداپورتونیسم ».....که جریان سالها ودهه های مابعد ،نظرات ومواضع ،خط مشیها وعملکرد های
اپورتونیستی ورویزیونیستی رهبری«گروه انقالبی»...وبعد «سازمان رهائی» و«سازمان انقالبی»آنرا
به ثبوت رساند که گردانندگان «گروه انقالبی »....خود یک جناح اپورتونیستی دردرون سازمان جوانان
مترقی بودند ونوشته «با طرد اپورتونیسمم »....به لحاظ محتوی اپورتونیستی اش نتیجه منطقی همین
سیرقهقرائی اندیشه وافکارآنهاست که طی چهاردهه اخیرادامه یافته است .این جناح اپورتونیستی
بادیگرجناح اپورتونیستی (که توسط "ه.م" نمایندگی میشد) سازمان جوانان مترقی رامورد حمالت
خصمانه وکینه توزانه قرارداده وآنرامتالشی ساخته وجریان دموکراتیک نوین رابا آن گستردگی وحمایت
توده ای آن دچارفروپاشی کردند .وازآن تاریخ تا کنون  ،رهبری« گروه انقالبی »....و« سازمان رهائی»
وپیروان پروپا قرص آن (« سازمان انقالبی») نه اینکه نتوانسته اند(که هیچگاهی نخواسته ونمی خواهند)
با اتکاء به اصل " انتقاد وانتقاد ازخود"خودرا ازلوث اپورتونیسم ورویزیونیسم وتسلیم طلبی طبقاتی وملی
پاک سازند .وبرخالف ازمنجالب اکونومیزم به پرتگاه اپورتونیسم راست ،رویزیونیسم" سه جهانی"غرق
شدند .وکلمات وجمالتی مانند" پند گرفتن ازاشتباهات گذشته،مبارزه قاطعانه وبی امان درتئوری وعمل
وبرخورد پرولتاریائی به(م-ل -ا) درراه انقالب میهن" صرف مصرف تبلیغاتی درون گروهی داشته
ودرجهت اغوای صفوف «گروه انقالبی »...و« سازمان رهائی» واکنون« سازمان انقالبی» بکاربرده
شده ومی شوند.
« گروه انقالبی »....برهبری داکترفیض درماه ثورسال  1358درسند« اعالم مواضع ما وجنبشهای
اخیر» درباره سیستم امپریالیستی جهانی تنها ازدوغارتگرجنگ افروز ،یعنی دوابرقدرت امپریالیستی
امریکاوسوسیال امپریالیسم "شوروی"صحبت دارد وکشورهای امپریالیستی اروپائی،امپریالیستهای
جاپان،کانادا،آسترالیا ودیگران را بیرون ازحلقه غارتگری وجنگ افروزی درسیستم امپریالیسم جهانی
قرارداده وآنهارابه شمول دولتهای رویزیونیستی وسوسیال امپریالیستی بلوک شرق تحت رهبری سوسیال
امپریالیسم "شوروی"(وقت) درامرمبارزه علیه هژمونیزم دوابرقدرت آنهم بطورخاص ابرقدرت سوسیال
امپریالیسم «شوروی» ازجمله متحدین خلقها وملل درکشورهای«جهان سوم» قرارداده است« .رهبر»
که پیروانش مانند" س.رها" اورا« ستاره ای درخشنده وغروب ناپذیردرافق کمونیسم» می خواند!چنین
نظروموضع دارد  ":انقالبی چون انقالب پیروزمند ایران تیرمرگباردیگری برامپریالیسم امریکا
وهمدستانش حواله می کند" .درحالیکه برخالف تحلیل وارزیابی رهبری «گروه انقالبی ،»...انقالب
سیاسی ایران که با نیروی مبارزاتی خلقهای ملیتهای مختلف ایران ونیروهای جنبش انقالبی پرولتری
وسایرجنبشهای مترقی خلقهای ایران به پیروزی رسید ورهبری آن بوسیله ای جناح دیگری ازطبقات
ارتجاعی برهبری باند خمینی وبه کمک وهمکاری مستقیم امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای اروپای
غربی غصب شده وبه شکست کشانده شد وصدها تن ازنیروهای انقالبی وهزاران تن ازنیروهای مترقی
وتوده های خلق ایران راخاینانه ووحشیانه به جوخه های اعدام سپرد ویا درزندانهای مخوف سبعانه
شکنجه کرد؛ ولی رهبری « گروه انقالبی »....آنرا انقالب پیروزمند خوانده ومدعی است که
«تیرمرگباری» برامپریالیسم امریکا ودیگرهمدستانش حواله کرده است! داکترفیض که«سازمان انقالبی»
و" س.رها" اورا «رهبری با سرشت کمونیستی» می خوانند ،صحبت از" انقالب بزرگ اسالمی ایران
ورهبران مبارزآن ازجمله امام خمینی» داشته و"ازدرس گیری والهام ازانقالب ظفرنمون اسالمی ایران»
اذعان مینماید .وهمچنین مدعی است که برخالف رهبران "س.ج.م" به« م-ل-ا برخورد پرولتاریائی
داشته وراه انقالب میهن را درپرتوآن روشن می سازد»! صرف نظرازدیگرموارد ،درکجای مطالب فوق
«برخورد پرولتاریائی وراه انقالب میهن» توسط رهبری «گروه انقالبی »....به مالحظه می رسد؟ که
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هرگز! درحالیکه رهبری «گروه انقالبی »....درنظروعمل درمنجالب اپورتونیسم وپرتگاه رویزیونیسم
"سه جهانی" قرارداشت وراه انقالب کشور ( پیروزی انقالب دموکراتیک نوین) را ترک کرده وراه
ضدانقالب  ،پیروزی انقالب اسالمی را با الهام ازخمینی جالد خلق ایران برگزید وبرای رسیدن به این
هدف ضدانقالبی اش باسه گروه ارتجاعی اسالمی درافغانستان متحد شده و"جبهه مبارزین مجاهد" را
تشکیل کرده ودرجهت پیروزی انقالب اسالمی وتاسیس جمهوری اسالمی فعالیت کرد.اما رهبری«گروه
انقالبی »....باکمال پرروئی میگوید ":واقعا ً چرا شعله جاوید به رهبری" س-ج -م" با آن همه" پرمدعائی
زشتش" نتوانست سودمند بحال جنبش وانقالب خلق واقع شود" .اینکه سازمان جوانان مترقی وجریان
دموکراتیک نوین(شعله جاوید) تحت رهبری اش ازبدو تاسیس تابه شکست کشاندن وفروپاشی آن بوسیله
ای جناح اکونومیستی ورویزیونیستی برهبری داکترفیض وجناح اپورتونیستی(ه.م)؛ چه دست آوردهای
مبارزاتی وانقالبی درافغانستان داشته ونیزدارای چه نوع اشتباهات وانحرافات ایدئولوژیک-سیاسی بوده
است ،ماطی چهاردهه اخیربارها آنرا به ارزیابی گرفته ومورد نقد اصولی قرارداده ایم .ولی علت ویا
علل اینکه سازمان جوانان مترقی نتوانست به اهداف اصلی اش یعنی ادامه مبارزه اصولی وانقالبی درراه
تثبیت واستحکام هرچه بیشترخط ایدئولوژیک-سیاسی(م-ل -ا) وپیشرفت جنبش دموکراتیک نوین درجهت
پیروزی انقالب دموکراتیک نوین دست آوردهای بیشتری کمائی کند؛ مربوط به عوامل داخلی وخارجی
متعددی بود که آنهارا نیزمورد تحلیل وارزیابی قرارداده ایم .لیکن قبل ازهمه عامل مهم موجودیت خطوط
انحرافی اکونومیستی وسنتریستی درون "س.ج.م" بود که درغیاب رفیق اکرم یاری سکاندارخط اصولی
وانقالبی(م-ل -ا)؛ این دوجناح اپورتونیستی ،سازمان جوانان مترقی وجنبش دموکراتیک نوین راازدرون
مورد حمالت حصمانه اپورتونیستی قرارداده وضربات شدیدی برآن وارد کردند.
رهبری«گروه انقالبی »....درهمین مبحث می نویسند" به م-ل-ا همواره دونوع برخورد ناهمگون
وجودداشته( بنظرمن) :یکی برخورد ازموضع طبقاتی پرولتاریائی ودیگری برخورد ازموضع خرده
بورژوائی -ضد پرولتاریائی -این اصلی ترین وصحیح ترین نوع برخورد به م-ل -ا است این برخورد
جزء الینفک ایدئولوژی خدمت واندیشیدن به خلق تا دم مرگ می باشد .نقطه حرکت صاحبان یک چنین
ایدئولوژی درهمه موارد پیوسته منافع خلق بوده ونه منافع فردی یا گروهی".
رهبری «گروه انقالبی »...بازهم ادعاهای واهی اش راتکرارنموده وهیچ مورد ویا موارد مشخصی
ازموضع « خرده بورژوائی» رهبری (س.ج.م) را ذکرنمی کند وهمه این ادعاهایش درسطح ادعا باقی
می مانند .همچنین سندی مبنی براینکه جناح اصولی برهبری رفیق اکرم یاری منافع فردی ویا گروهی اش
را برمنافع خلق ترجیح داده باشد ارایه نمی دهد .ازآنجاییکه رهبری « گروه انقالبی »....نمی تواند برای
ادعاهایش دالیل عینی موجهی ارایه کند؛ متوسل به ذهنیگری شده ومکنونات باطنی خودرابجای
واقعیتهای عینی قرارداده است .ازجهت دیگررهبری«گروه انقالبی »....سعی می کند تا بابیان بدیهیات
وذکرکلمات وجمالتی بظاهر« منطقی» وژستهای «حق بجانب» ،اتهاماتی رابه رهبری" س.ج.م" وارد
کند.تا بتواند خواننده نا آگاه به مسایل درون سازمان جوانان مترقی وجریان شعله جاوید وهم ضرباتی که
اپورتونیستهای « گروه انقالبی »...به سازمان جوانان مترقی وارد کرده وبه جنبش انقالبی کشورخیانت
کرده اندرا گمراه واغوا کند .درحالیکه تاریخ جنبش انقالبی پرولتری درافغانستان گواهی میدهد ومواضع
وعملکردهای اپورتونیستی ورویزیونیستی رهبری «گروه انقالبی »....و«سازمان رهائی» بارباراین
موضوع را به اثبات رسانده است که نه تنها این اتهامات واهی وبی اسا س بوده که این تشکل خود یکی
ازجناح های انحرافی اپورتونیستی دردرون «س.ج.م" بوده وعامل اصلی وعمده درمتالشی کردن این
سازمان انقالبی پرولتری وجنبش توده ای تحت رهبریش بوده است .دراین زمینه اسناد فراوان وغیرقابل
انکاری درجنبش انقالبی پرولتری کشورموجوداند .وبعد ازچهاردهه کسانی که خودراازوارثان وپیروان
اصلی «راه» داکترفیض می خوانند ازجمله رویزیونیستهای «سازمان انقالبی» باافسانه سرائی واسطوره
سازیهای مضحک می خواهند که رویزیونیسم «سه جهانی» داکترفیض رادوباره آرایش داده وبخورد
نسلهای جدید ازمبارزین راه مردم درکشور(که آگاهی الزم ازتاریخ خیانتهای انواع رویزیونیسم واشکال
اپورتونیسم علیه جنبش انقالبی پرولتری ومبارزات خلق افغانستان ندارند)بدهند.
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رهبری« گروه انقالبی »....با اشاره به رهبری "س.ج.م" ادعا میکند که " :تمام عشق وامید آنان درخدمت
به توده های دهقان وکارگروبردن اندیشه مائوتسه دون درمیان آنها تجلی نمی یافت".
بازهم ادعا بدون ارایه مدرک وسند :دراینجا این سوأل مطرح می شود که آیا رهبری «گروه انقالبی»...
واقعا ً همه عشق وامید آنان درخدمت توده های دهقان وکارگربود وچنانکه مدعی اند واقعا ً اندیشه مائوتسه
دون را درمیان دهقانان وکارگران برده اند؟ که هرگزنه! همچنانکه رهبری « گروه انقالبی»...جمالت
وعبارات بظاهر«انقالبی ومترقی» رابه منظورسترکردن عقاید وافکار رویزیونیستی وضدانقالبی شان
بکارمی برند ،همین عبارت" عشق به تود ه ها" نیزمنشأ درتفکرات خرده بورژوائی آنها دارد .زیرا آنچه
که رهبری « گروه انقالبی »...و« سازمان رهائی» درشهرها به کارگران تبلیغ وترویج میکرد ایده های
بورژوائی بود وآنچه که درروستاها دربین دهقانان تبلیغ وترویج می نمود «ایدئولوژی ومکتب کامل
اسالم» ومدعی است که «اسالم کامل  13قرن بشریت را بسوی روشنائی رهنماگشته است» .آیا این
دیدگاه ونظرچیزی غیرازایده آلیسم منحط وقعرطلمت ارتجاع واپورتونیسم است!
رهبری «گروه انقالبی »....بهمین منوال با کنایه واشاره به جانب جناح اصولی دررهبری "س.ج.م"
ادامه میدهد«:کمونیست ها هرگزبه منافع خصوصی توجه نکرده ،ازخودخواهی ،فخرفروشی ومسامحه
کاری عاری بوده وبقول رفیق مائوتسه دون اعتقادعمیق دارندکه " مالک هرگفتاروکرداریک کمونیست
باید عبارت باشد ازانطباق آن با منافع واالی اکثریت قاطع خلق وپشتیبانی ازآنها".»...
یکی ازخصوصیات اپورتونیستها ورویزیونیستها اینست که سعی میکنند ادعاهای واهی شانرادرالبالی
کلمات وجمالت بظاهر«نیکووپسندیده» مطرح کرده وجهت اغوای خواننده ای نا آگاه درهرموردی نقل
وقولی ازرهبران پرولتاریای جهان بیاورند .بعبارت دیگرهویت اپورتونیستی وضدانقالبی خودرا زیراین
کلمات ونقل وقولهامخفی می کنند .آیا آنچه که رهبری « گروه انقالبی »...و«سازمان رهائی» درطول
حیات سیاسی شان انجام داده اند«انطباق گفتاروکرداریک کمونیست» بوده است ،یا گفتار وکرداریک
اپورتونیست ورویزیونیست حرفه ای!درحالیکه گفتاروکردارآنهاازسطح یک بورژوارفورمیست
فراترنمی رفت و نمی رود .طی حدود چهاردهه اسناد زیادی ازآنها موجود اند که همه گفتاروکردارآنها
ملهم ازاپورتونیسم راست ورویزیونیسم« سه جهانی» بوده وشیادانه وخاینانه آنهارا بنام « منافع واالی
اکثریت قاطع خلق» جازده ومی زنند.
رهبری «گروه انقالبی »...میگوید«:انقالبیون مارکسیسم رانه فقط ازالبالی کتابها بلکه عمدتا ً ازطریق
شرکت درمبارزه طبقاتی وکارعملی وتماس نزدیک باتوده های کارگرودهقان می آموزند».
همه اپورتونیستهاورویزیونیسهازمانیکه دربرابرنقداصولی کمونیستهای انقالبی قرارمیگیرندوایده ها
وافکارونظرات ومواضع واعمال اپورتونیستی ورویزیونیستی آنها برمال شده وامکان هیچ نوع دفاعی
برای آنها باقی نمی ماند متوسل به چنین " وجیزها" شده ونظرات ومواضع اصولی وانقالبی ناقدین
ومنتقدین خودرا«حرفهای کتابی» ویا«پرحرفی واظهارمعلومات وفضل فروشی» می خوانند .درحالیکه
قدرمسلم اینست که کمونیستها قبل ازهمه اصول اساسی وتئوریهای علم انقالب پرولتری را ازکتب
وآثاررهبران بزرگ پرولتاریای جهان فرامی گیرند ومبارزه طبقاتی وملی ومبارزه علیه انواع
رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم را درپرتوآنها به پیش می برند .بعبارت دیگراصول اساسی وتئوریهای
علم انقالب پرولتری رهنمای عمل کمونیستها درمبارزه آنها علیه طبقات ارتجاعی وامپریالسم است.
ودرکارزارمبارزه انقالبی ازطریق تلفیق علم انقالب پرولتری درشرایط مشخص جوامع شان تجارب
نظری وپراتیکی نوینی کسب کرده وبه تدوین ،فورموله کردن وخلق تئوریهای انقالبی نوینی دستیافته
وازاین طریق علم انقالب پرولتری راغنای کیفی بیشتری می بخشند .تاکتیک دیگراپورتونیستها
ورویزیونیستها اینست هرزمان که دربرابراستداللهای اصولی کمونیستهای انقالبی خودرا خلع سالح شده
می یابند علم " توده گرائی ،کارگرودهقان خواهی" را بلند می کنند وموقعیت بودوباش وزندگی شان را
درجوارکارگران ودهقانان برخ کشیده وآن را«پیشبرد امرمبارزه انقالبی» جا میزنند .درحالیکه بین
شعارهای صرف«توده خواهی وعوام گرائی» که خاصه همه اپورتونیستهاورویزیونیستهاست ومبارزه
انقالبی واقعی درراه نجات توده های کارگرودهقان وسایرزحمتکشان ازاستثماروستم طبقات ارتجاعی
فئودال وکمپرادورسلطه وامپریالیسم واستعمارازهم متفاوت است .طنزقضیه اینجاست که نه تنها
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رویزیونیستها واپورتونیستهای« سازمان رهائی» و « سازمان انقالبی» و«ساما -ادامه دهندگان»
ودیگرهمقماشان آنها که تعدادی ازاعضای باندهای جنایتکارخلقی پرچمی این قاتالن مردم افغانستان
ازطریق میزهای گرد تلویزیون های دولتی و«غیردولتی» نیزمدعی اند که دربین مردم زندگی کرده وبه
آنها خدمت میکنند!.
رهبری «گروه انقالبی »....چنین ادامه می دهد...":افرادی که ازموضع پرولتاریائی به م-ل-ا برخوردمی
نمایند توده هارا بمثابه قهرمانان واقعی ،سازندگان تاریخ وموتوراصلی انقالب دانسته ،متواضعانه ازآنها
آموخته ،آنهارا پشتگاه مطمئن خودقرارداده وبا درآمیختن با آنها وبسیج وشکل دهی آنها نیروی عظیم
الیزال شان را به سمت نابودی دشمنان هرچه خونخوارتروبه ظاهروحشتناک هدایت می کنند.......
وجریان شعله جاوید به رهبری" س-ج -م" با یکچنان برخوردی انقالبی وراستین به م-ل-ا بکلی بیگانه
بوده وبرخوردی خرده بورژوائی را برگزیده بود".
رهبری «گروه انقالبی »....درتمام حیات سیاسی شان نشان داده اند که هیچ یک ازاین موارد ادعائی
شان را نه اینکه عملی نکردند که هرگزبه آنها باورنداشتند .اینها از(م-ل -ا) ونقل وقولهای ازلنین ومائوتسه
دون استفاده ابزاری می کنند .درگفتاربا کلمات وجمالت بظاهرزیبا وفریبنده توده های خلق نا آگاه
راکاذبانه مورد ستایش قرارمی دهند ولی درعمل آنهارا اغوا کرده وبرضد منافع طبقاتی وملی آنها عمل
کرده ونیروی مبارزاتی آنها رادرجهت تأمین منافع گروهی شان ومنافع طبقات ارتجاعی فئودال
وکمپر ادورومنافع سوسیال امپریالیسم چین وامپریالیستهای غربی بکارگرفته وآنهارادرپرتگاه گمراهی
کشانده ومی کشانند.اپورتونیستهاورویزیونیستهای«گروه انقالبی -سازمان رهائی» درگفتارتوده ها
راسازندگان تاریخ وموتوراصلی انقالب می خوانند ولی درعمل راه کودتا را برگزیده وبا گروه های
ارتجاعی اسالمی ضدانقالبی وضد منافع خلق ومیهن متحد شده ونیرووخون توده های خلق را درجهت
تأمین منافع فئودالیزم وکمپرادوریزم وامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم چین وپیروزی «انقالب اسالمی»
وتشکیل جمهوری اسالمی به هدردادند .درجهت دیگرخط اپورتونیستی ورویزیونیستی داکترفیض
ویارانش همواره درتقابل با خط اصولی وانقالبی(م-ل-ا یا م-ل -م) قرارداشته وبه جنبش کمونیستی
ومبارزات آزادی خواهانه خلق افغانستان خیانت کرده اند .درحالیکه توده های خلق به اسطوره سازیهای
رویزیونیستها احتیاجی ندارند؛ توده های خلق اعم ازکارگران ،دهقانان وسایرزحمتکشان ضرورت به
آموزش اندیشه های انقالبی پرولتری رهائیبخش دارند(که بوسیله کمونیستهای راستین به آنها انتقال داده
می شود) تا بدین وسیله راه مبارزه انقالبی را مشخص کرده ودشمنان طبقاتی وملی شان راسرنگون
سازند .رهبری «گروه انقالبی »....دراین پراگراف نیزمورد ویامواردی راازاینکه رهبری"س.ج.م"
برخوردی انقالبی وراستین برمبنای "م-ل -ا" نداشته وبرخوردی خرده بورژوائی را برگزیده بود
ذکرنمیکند .فقط با اشاره وکنایه رهبری جناح اصولی (سازمان جوانان مترقی) را مورد اتهام قرارمیدهد.
« گروه انقالبی »....رهبری جناح اصو لی "س.ج.م" رامورد حمله قرارداده وچنین می نویسد....":
برخورد خرده بورژوائی به م-ل -ا...منشأ اجتماعی آنراخرده بورژوائی می سازد .وبشکل سوبژکتیویسم
درجلوه های مختلفی ظهورمی کند .حاملین این چنین ایدئولوژی وبرخورد ضدانقالبی ،درهرکاری به
منافع پست شخصی خود می اندی شند .وایدئولوژی را نه بخاطرنیازمندیهای پراتیک انقالبی بلکه فقط برای
نفس آموزش نه برای حل مسایل تئوریک وتاکتیک انقالب بلکه بخاطرتشخص وشهرت حاصل کردن
وارعاب توده ها وبدام انداختن روشنفکران مطالعه می کنند".
رهبری« گروه انقالبی »...مانند بخشهای دیگراین مبحث ادعاهای بی اساس واتهامات واهی اش راعلیه
رهبری" س.ج.م" بگونه مکررمطرح کرده وبرای هیچکدام ازآنها دلیل ویا دالیلی که بتواند ادعاهایش
رابه ثبوت برساند ،ارایه نمی کند .اینها مورد ویا مواردی ازانحراف سوبژکتیویستی را مشخص نمی
سازند؛ ادعای «برخورد ضدانقالبی» و«اندیش یدن به منافع شخصی آنها»رامعین نمی کنند .وبه همین
صورت اتهام «شهرت طلبی،ارعاب توده ها وبدام انداختن روشنفکران» را به آنها وارد کرده
وکوچکترین دلیلی دراین زمینه ارایه نمی دهند .درحالیکه برخالف تاریخ فعالیتهای نظری وعملی
اپورتونیستها ورویزیونیستهای« گروه انقال بی «، »...سازمان رهائی» و« سازمان انقالبی» طی حدود
چهاردهه اخیرکه بدفعات به ثبوت رسیده اند به مسایل انقالب خلق ومبارزات آنها درهمه عرصه ها
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برخورد اپورتونیستی ورویزیونیستی داشته وبرضدمنافع خلق ومیهن عمل کرده اند .وهمواره منافع
گروهی شان راکه همان منافع طبق ات ارتجاعی فئودال وکمپرادورومنافع سوسیال امپریالیسم چین
وامپریالیستهای غربی درافغانستان بوده است ،برمنافع ملی وطبقاتی توده های خلق ترجیح داده اند.
همچنین طی این مدت این امربه اثبات رسیده است که رهبری « گروه انقالبی »....و« سازمان رهائی»
تئوریهای انقالبی را به منظورفریب توده های خلق وروشنفکران هوادارجریان دموکراتیک نوین
بکارگرفته وبعد ازبه انحالل کشاندن سازمان جوانان مترقی وفروپاشاندن جریان دموکراتیک نوین به
شیوه هاواشکال مختلف کتله ای بزرگی ازروشنفکران هوادارجریان دموکراتیک نوین رااغوا کرده وبه
منجالب اپور تونیسم ورویزیونیسم« سه جهانی» کشانده اند .به همین صورت تهدید وارعاب علیه
روشنفکران را دردرون این دوتشکل بکارگرفته اند وحتی تعدادی ازاین روشنفکران که درموضع انتقادی
ویا مخالفت باکدررهبری قرارگرفته اند ،به اشکال مختلفی سربه نیست کرده اند.
« گروه انقالبی »....به ادامه مبحث می نویسد ....":بنظری علت اینرا که چرا" س-ج-م" نتوانست سهمی
درراه انقالب میهن ما افاده کند باید دربرخوردهای غلط خرده بورژوائی آن به م-ل-ا جست .... .همه
انحرافات تئوریک وعملی"س-ج " -که بخشی ازآنها را درصفحات بعدی ازنظرخواهیم گذراند ،محصول
برخورد خرده بورژوائی -ضدپرولتری "هیئت رهبری" به م-ل -اندیشه مائوتسه دون ناشی
ازسوبژکتیویزم تیره ایست که سراپا آنهارا فراگرفته بود ودرساحات مختلف شیوه آموزش ،سبک برخورد
وفعالیتهای عملی به اشکال دگماتیسم ،امپیریسم ،سکتاریسم والگوسازی تظاهرمی کرد .مارکسیسم آنها،
مارکسیسم دگماتیک ومبتذل بود."....،
درنقد وبررسی ازاشکال انحرافات اپورتونیستی ویاانواع انحرافات رویزیونیستی دریک سازمان ویا
حزب انقالبی پرولتری مالک قضاوت درست اینست که جناح اصولیت انقالبی خط ویا خطوط انحرافی
غیر پرولتری ویا ضد پرولتری سازمان وی ا حزب رابرمبنای دیالکتیک ماتریالیستی مورد نقد وبررسی
قرارمیدهد .اما درمورد "سازمان جوانان مترقی" که جناح های مختلف اپورتونیستی دربرابرجناح
اصولی وانقالبی قرارگرفتند وموجب انحالل وفروپاشی آن شدند؛جناح اپورتونیستی برهبری داکترفیض
همین قرارگرفتن دربرابرخط انقالبی(م-ل -ا) درسازمان جوانان مترقی را« نقد اصولی» می خواند!
ازاینجاست که درک وفهم کنه مطلب را برای افرادی که ازعلم انقالب پرولتری آگاهی الزم نداشته
ودرباره ای این موضوع (که رهبری«گروه انقالبی »....منحیث یک جناح اپورتونیستی دردرون سازمان
جوانان مترقی بوده است ،اطالعات کافی ندارند) مشکل می سازد.
رهبری «گروه انقالبی »....ادعا می کند که" برخی موارد عمده اشکال ونتایج برخوردخرده بورژوائی
وصرفا ً کتابی به م-ل -ا را برشمردیم ومیتوان مثالهای متعددی ارایه نمائیم" ،درحالیکه این ادعای آنها
خالف واقعیت بوده وهیچ موردی ازموارد ادعایی آنها دراین مبحث تذکرنیافته است .وبه همین صورت
صحبت ازفعالیتهای عملی" س.ج.م" به شیوه "دگماتیزم ،امپیریسم ،سکتاریزم ،الگوسازی ومارکسیسم
دگماتیک ومبتذل" می نماید؛ اما درهیچ یک ازاین موارد مثالی ذکرنمی کند .رهبری «گروه انقالبی»...
بفرض اگرراست میگفتند باید مسایل را بگونه مشخص توضیح میدادند که کدام نظروعمکرد جناح
انحرافات«امپیریستی،سکتاریستی ،دگماتیستی و»...بوده اند .با
رهبری" س.ج.م"دارای
تذکروتکرارمکررصرف مفاهیم ومقوله ها نمی شود که انحرافات فرد ویا گروهی را مشخص کرد .واین
شیوه برخورد ذهنی گرایانه نه اینکه فاقد هرنوع اعتبارعلمی واصولی است که برای روشنفکران کمترآگاه
به مسایل درون جنبش انقالبی پرولتری خاصتا ً سازمان جوانان مترقی وعدم آگاهی ازنقش مخرب جناح
اکونومیستی داکترفیض درآن نهایت گمراه کننده بوده است .این اتهامات بی بنیاد رهبری «گروه
انقالبی »...به "سازمان جوانان مترقی"شباهت به برچسبهای داردکه رویزیونیستهای"سه جهانی" حاکم
برحزب ودولت چین به کارگران چین وارد کرده و"هرپیشنهادی درجهت بسیج ابتکارات توده
هاویا[تقویت]بقایای سازمانی آنان رابه عنوان« راه اکونومیسم ،سندیکالیسم،آنارشیسم وفردگرائی
افراطی» مورد نکوهش قرارمی دادند" .ونیزمشابه به اتهامات رهبران رویزیونیست وسوسیال امپریالیسم
« شوروی» است که ازنیمه دوم دهه پنجاه میالدی تا نیمه دوم دهه هفتاد میالدی علیه رفیق مائوتسه دون
برهبری حزب کمونیست چین وارد می کردندورویزیونیستهای خلقی پرچمی درافغانستان
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ودرسایرکشورهاآنرامیمون وارتکرارمی نمودند.درهمه موارد فوق بوضوح مالحظه می شود که
رهبری« گروه انقالبی »....به پدیده ها برخورد ایده آلیستی کرده وبهمین صورت به مفاهیم واصطالحات
وبه عبارت" توده های خلق سازندگان تاریخ اند" نیزبا چنین دیدگاهی می نگرد .وتوده های خلق رابا ایده
های ضدانقالبی رویزیونیسم« سه ج هانی» به گمراهی کشانده ودرگودال خرافات وعقبگرائی («اسالم
مبارز» واسالم پناهی) انداختند.
« گروه انقالبی »....ادعامی کند که ":رهبری " س-ج -م" با برخورد ضد پرولتاریائی به مارکسیسم-
لنینیسم جریان خرده بورژوائی غیرانقالبی" شعله جاوید" را زیرنام اندیشه مائوتسه دون راه انداختند که
لطمات جدی به برجنبش انقالبی میهن ماوارد کردند ......باید با افکاررویزیونیستی واپورتونیستی نوع
شعله جاوید تصفیه حساب کنیم".
رهبری «گروه انقالبی »....هفت سال عضویت سازمان جوانان مترقی راداشته وچهارسال جریان
دموکراتیک نوین راهمراهی کرده ان د ،چگونه است که درمدت هفت سال نفهمیده اند که دریک «خط
ضدپرولتاریائی» ودریک «جریان غیرانقالبی» حرکت می کنند! آیا بعد ازآن درمدت چند ماه(تاریخ
«انشعاب» آنها) چه « معجزه » ای رخداد که گویا به این درک رسیده وبه این مسایل آگاهی یافتند وراه
خودرا ازآن جداکردند! این گفته ازجهتی نشان میدهد که داکترفیض ورفقایش دردرون "س.ج.م" بقولی
ازجمله" بیزبانان قافله بوده" اند .واینها کمترین آگاهی ازمارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون نداشته
اند .لیکن قدرمسلم اینست که رهبران « گروه انقالبی »....با کمال پرروئی دروغ می گویند وواقعیتها را
وارونه ساخته وحقایق را تحریف کرده اند وجریان فعالیتهای بعدی آنها این دروغهای آنهارا باثبات رسانده
است .این یک برخورد کامالًاپورتونیستی ورویزیونیستی به سازمان جوان مترقی وجریان دموکراتیک
نوین است .وتاریخ فعالیتهای بعدی داکترفیض وگروهش اینرا ثابت ساخت که آنها خود
درلجنزاراپورتونیسم ورویزیونیسم غرق بودند وازهمین موضع ضربات شدیدی به " س-ج-م" وجریان
دموکراتیک نوین وجنبش انقالبی پرولتری کشورواردکرده وکتله ای بزرگی ازروشنفکران هوادارجریان
دموکراتیک نوین رابه گمراهی کشاندند .به فرض محال برای یک لحظه بپذیریم که داکترفیض ورفقایش
دراین ادعای شان صادق هستند؛چراطی هفت سال بقول آنها ماهیت «خط ضدپرولتاریائی وجریان
غیرانقالبی»(سازمان جوانان مترقی را با «نقد اصولی وانقالبی» بدسترس کتله های بزرگ ازهواداران
" س-ج -م" وجریان دموکراتیک نوین قرارندادند! درحالیکه همه این حرفهای آنها مشتی الطایالت است
که به منظورضربه زدن و«بی اعتبارکردن» سازمان جوانان مترقی تحت رهبری رفیق اکرم یاری بوده
است .این کینه وخصومت توسط پیروان آنها«سازمان رهائی» و«سازمان انقالبی»تاکنون علیه جنبش
انقالبی پرولتری(م-ل-م) افغانستان ادامه دارد.این رویزیونیستهای ضدانقالبی درتخریب جنبش انقالبی
پرولتری افغانستان ازهیچ گونه عمل ضدانقالبی مذایقه نکرده اند ورفقای شان عناصرلومپن واوباش
ازقبیل سیدحسین موسوی ،کبیرتوخی ومیرویس محمودی ازطریق وبسایت استخباراتی« افغانستان-
آزاد» علیه ما جاسوسی وفحاشی وتوطئه گری می کنند.
رهبری اپورتونیست ورویزیونیست« گروه انقالبی »....خط انقالبی پرولتری " س-ج-م" تحت رهبری
رفیق اکرم یاری را مورد حمله اپورتونیستی قرارداده واتهامات بی بنیادی رابرآن وارد مینماید .امادر
گفتارجهت فریب روشنفکران نا آگاه به نقل وقول رهبران بزرگ پرولتاریای جهان منجمله مائوتسه دون
متوسل شده وچنین بیهوده گوئی میکنند  ":یک کمونیست باید صادق ،وفاداروفعال باشد ،مصالح انقالب
را گرانبهاتراز جان خود بداند ومنافع شخصی را تابع مصالح انقالب نماید .اوباید همیشه ودرهمه جا
روی اصول صحیح پافشاری کند وعلیه هرگونه فکروعمل نادرست بطور خستگی ناپذیرمبارزه
نماید."....
اینکه داکترفیض ورفقایش ازبنیانگذاران ومروجین ومبلغین رویزیونیسم چینی درافغانستان بوده اند
وبزرگترین خیانت رابه جنبش کمونیستی کشورمرتکب شده اند غیرقابل انکاراست؛ دراینجا به چند مورد
دیگرازنظرات ومواضع اپورتونیستی ورویزیونیستی رهبری« گروه انقالبی »....و«سازمان رهائی»
اشاره مینمایم تاهرچه بیشترآشکارشود که اینها چگونه ازموضع اپورتونیستی ورویزیونیسم« سه جهانی»
به سازمان جوانان مترقی حمله می کنند :
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"ما چین را چگونه می شناسیم؟ جمهوری توده ای چین یک کشورسوسیالیستی مربوط به جهان سوم است
ودرداخل چین ستمکشترین طبقه کارگرقدرت را بدست دارد ،اینست شاخص ما ازجمهوری توده ای
چین؛ حزب کمونیست چین مجرب وآبدیده است ،خط مشی دفاع ازم-ل -ا درآن آبدیده ومستحکم خواهد
شد.فهم جریانات درون حزب کمونیست چین برای ما مشکل است؛ درشرایط کنونی(شرایط جنگ مقاومت
مردم افغانستان علیه ارتش متجاوز واشغال سوسیال امپریالیسم شوروی وارتش رژیم باندهای
جنایتکارخلقی پرچمی -توضیح بین قوسین ازمن است)-همآهنگی باشعارجمهوری اسالمی که همآهنگی
با دموکراتیزم پرولتری را با دموکراتیزم سایرطبقات نشان میدهد؛ سازمان رهائی افغانستان یکی
ازسازمانهای انقالبی وملی کشوربوده وطرفدارجمهوری اسالمی مبتنی برعدالت اجتماعی میباشد؛
همچنین اقدام به کودتا ومالقات مینا با سران چند کشورامپریالیستی وارتجاعی منجمله ریگان رئیس
جمهورامریکا،مارگریت تاچرصدراعظم انگلستان،صدراعظم فرانسه،رئیس جمهورایتالیاوپاپ
رهبرکاتولیکهای ج هان ودیگران داشته و"کمکهای" مالی وحمایتهای سیاسی ازآنها بدست آورده
است"(مشعل رهائی صفحه  .)165این موارد شمه ای ازنظرات ،مواضع وخط مشیهای ارتجاعی
وضدانقالبی «گروه انقالبی »....و«سازمان رهائی» برهبری داکترفیض را تشکیل میدهند .وفعالیتهای
آنها درتشکیل دولت جمهوری اسالمی دراتحاد با احزاب ارتجاعی اسالمی وشرکت ظاهرخان پادشاه
سابق وهمچنین شرکت«سازمان رهائی» درکنفرانس "بن" دراخیرسال  2001میالدی وامضای "معاهده
بن" این سند ننگین وطن فروشی ،برتداوم اشغال نظامی وبه مستعمره کشیدن افغانستان توسط
امپریالیستهای امریکائی وناتوومتحدین آنهامهرتائید زده ودردولت استعماری به رهبری کرزی
مزدورشرکت کردند.اینها مثالهای دیگری ازخیانت به خلق ومیهن استند که رویزیونیستهای «سه جهانی»
این میراث داران داکترفیض مرتکب شده اند.
سازمان جوانان مترقی ،منحیث یک سازمان انقالبی پرولتری(م-ل-ا) برهبری رفیق اکرم یاری جهت
رهبری مبارزات ضد نظام فئودال کمپرادوری وضد سلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم تشکیل شد
ومبارزه علیه رویزیونیسم خروشچفی را ازموضع مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه مائوتسه دون به پیش برد
ودرجهت تبلی غ وترویج اندیشه های انقالبی پرولتری واشاعه فرهنگ مترقی درجامعه خدمات غیرقابل
انکاری انجام دادوباسازماندهی وتشکیل جریان دموکراتیک نوین مبارزه ضدارتجاعی وضد امپریالیستی
کتله های بزرگ ازروشنفکران مترقی وتوده های خلق خاصتا ً توده های شهری را رهبری کرد ،جایی
هیچ تردیدی وجود نداشته واسنادزیادی درجنبش انقالبی پرولتری کشورموجود اند .واتهامات بی اساس
رهبری «گروه انقالبی »....نه اینکه نتوانسته ونخواهد توانست ذره ای ازاهمیت تاریخی ونقش انقالبی
"س-ج -م" وجریان دموکراتیک نوین بویژه نقش انقالبی رفیق اکرم یاری دربنیان گذاری جنبش انقالبی
پرولتری(م-ل -م) افغانستان وامرتقویت جنبش انقالبی پرولتری کشوربکاهد؛ ولی برعکس هرچه
بیشترماهیت اپورتونیستی ورویزیونیستی رهبری «گروه انقالبی -سازمان رهائی» و«سازمان انقالبی»
راافشا می سازد.
 5اپریل 2015
(پوالد)

پاسخ به حمالت خصمانه رویزیونیستهای دون صفت « سازمان انقالبی»
(بخش )26
« گروه انقالبی خلقهای افغانستان» دریک سند ماهیتا ً اپورتونیستی زیرعنوان («با طرد اپورتونیسم
درراه انقالب سرخ به پیش رویم» درصفحه( ) 5تحت عنوان" پیدایش" سازمان" وانتشار" شعله جاوید"
چنین می نویسد ":انقالب عظیم فرهنگی پرولتری چین پدیده بی سابقه ای بود که دستآوردهای آن
عصرنوینی را درانقالب جهانی گشوده وگنجینه م-ل-ا را بیش ازپیش غنابخشید."....
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رهبری«گروه انقالبی »....صحبت ازگشایش"عصرنو ینی درانقالب جهانی" دارد؛ درحالیکه انقالب
کبیرفرهنگی پرولتاریائی درعصرامپریالیسم وانقالبات پرولتری صورت گرفت.این انقالب
درپرتوتئوری" ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا" توسط رفیق مائوتسه دون رهبری شده وحقانیت
علمی وانقالبی آن درپراتیک مبارزه طبقاتی تحت د یکتاتوری پرولتاریا ودردوران سوسیالیسم به ثبوت
رسید وانقالب چین ودیکتاتوری پرولتاریا رابرای یکدهه ازشکست بوسیله ای رویزیونیستهای درون
حزب ودولت نجات داد .مائوتسه دون موجودیت طبقات وتضادهای طبقاتی انتاگونیستی را دردوران
سوسیالیسم بدرستی شناسائی کرده وبرادامه مبارزه طبقاتی تحت دیکتاتوری پرولتاریا درسراسردوران
سوسیالیسم تاکید کرده وازلزوم چندین انقالب فرهنگی پرولتاریائی تا رسیدن به کمونیسم سخن گفت.
تئوری" ادامه انقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا" وتجارب انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی ازجمله
بزرگترین خدمات مائوتسه دو ن به علم انقالب پرولتری است.انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درتاریخ
مبارزات انقالبی پرولتاریاوسایرزحمتکشان جهان بی سابقه بود .وبرپائی انقالب کبیرفرهنگی
پرولتاریائی شیوه های نوین مبارزه طبقاتی را برای پرولتاریای جهان آموخت .مائوتسه دون برمبارزه
بین دوخط درحزب کمونیست تاکید کرده وبرای تضمین نقش پیش آهنگ وخصلت پرولتری حزب
درانقالب فرهنگی مبارزه کرد .گرچه داکترفیض صحبت ازاین دارد که " انقالب کبیرفرهنگی
پرولتاریائی گنجیه مارکسیسم -لنینیسم را بیش ازپیش غنا بخشید "؛ لیکن بعدا ً آشکارگردید که هرگزبه
این گفته اش صادق ن بوده است؛ زیرابعد ازمرگ رفیق مائوتسه دون که باندرویزیونیست" سه جهانی"
برهبری هواکوفینگ ودینگ سیائوپینگ دیکتاتوری پرولتاریا وانقالب چین رامورد تهاجم ضدانقالبی
قرارداده وطی یک کودتا قدرت حزبی ودولتی راغصب کردند ودیکتاتوریرولتاریا وجامعه سوسیالیستی
وانقالب چی ن را منهدم ودست آوردهای انقالب کبیرفرهنگ پرولتاریائی را نابود وچین رادرجاده سرمایه
داری قراردادند .رهبری «گروه انقالبی»...که سردرآستان باند رویزیونیست وضدانقالبی دینگ
سیائوپینگ گذاشت ودرمنجالب رویزیونیسم«سه جهانی» سقوط کرد ،به پیروی ازاین باند مرتددرباره
ا نقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درموضع رویزیونیستی وضدانقالبی قرارگرفته وآنرا "یک هرج
ومرج" خواند.
«سازمان رهائی» همچنین درصفحه  165نشریه « مشعل رهائی» درباره چین تحت رهبری باند
رویزیونیست برهبری دینگ سیائوپینگ چنین الطایالتی راعرضه کرد":جمهوری توده ای چین یک
کشورسوسیالیستی مربوط به جهان سوم است؛ آنچه درچین می گذرد مربوط به حزب ،دولت ومردم چین
است ،فهم جریانات درون حزب پرولتاریائی چین برای ما مشکل است....؛اما ازآنجاییکه حزب مزبور(
حزب کمونیست) مجرب وآبدیده است" خط مشی دفاع ازم-ل -ا درآن آبدیده ومستحکم خواهد شد."....
بفرض اگر موارد دیگرازانحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی رهبری« سازمان رهائی» را
درنظرنگیریم ،همین نظروموضع عمق رویزیونیسم وارتداد داکترفیض دررهبری «سازمان رهائی»
رابیش ازپیش برمال ساخته ونظروموضع ضدانقالبی آنرادرباره انقالب کبیرفرهنگی پرولتاریای درچین
نیزعیان میسازد.لیکن رویزیونیستهای دون صفت «سازمان انقالبی افغانستان » داکترفیض را« کمونیست
انقالبی نامدارافغانستان» خوانده ودرباره سند اپورتونیستی تحت نام « با طرد اپورتونیسم درراه انقالب
سرخ به پیش رویم» چنین یاوه گوئی می کنند«:این سند ازاهمیت تاریخی برخورداراست ،زیرا بررسی
درست ودیالکتیکی جنبش انقالبی افغانستان بدون مطالعۀ این سند ناممکن است» .صرف نظرازدیگراسناد
«گروه انقالبی »...و« سازمان رهائی» ،پذیرش همین پراگراف فوق ازجانب رهبری« سازمان انقالبی»
ماهیت رویزیونیستی آن را نیزمشخص می سازد .داکترفیض با ادعای «اعتقاد» به"م-ل -ا" حزب
رویزیونیست چین را«حزب کمونیست» و«حزب پرولتاریائی» ودولت سوسیال امپریالیستی و
ضدانقالبی چین را« کشورسوسیالیستی» می خواند ومعتقد است که« خط مشی دفاع ازاندیشه مائوتسه
دون» درآن آبدیده ومستحکم می شود .وخاینانه تراینکه مانند رهبران رویزیونیست ومرتد چین به مائوتسه
دون تهمت می زند که طراح« تئوری سه جهان» است(صفحه  166مشعل رهائی) .اما داکترفیص
دراینجا برای آنکه سطوح پائین سازمانش ودیگرروشنفکران ناآگاه وتوه های مردم را اغوا کند متوسل
به ترفندهای اپورتونیستی شده ومی گوید «:فهم جریانات درون حزب پرولتاریائی چین برای ما مشکل
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است» .این وقیحانه ترین منطق واستداللی است که یک رویزیونیست شیاد برای اغوای اطرافیانش
بکارمی برد.
رهبری « گروه انقالبی »....درهمین صفحه( )6می نویسد ":انعکاس اختالفات جنبش بین المللی
کمونیستی درتمام کشورها ومنجمله کشورما منجربه قطب بندی میان گروه ها ،سازمانها واحزاب گردید.
درکشورما هسته های روشنفکری قشرهای باال وکسانیکه سیاست برای شان وسیله ای جهت
تفاخروکسب" شخصیت" بود ،آنطورکه باید طبیعتا ً به رویزیونیسم گرائیدند ودرسال  1343حزب
دموکراتیک خلق  -حزب عامل رویزیونیسم وفعالً مجمع نوکران سوسیال امپریالیسم -را ایجاد کردند که
دیگرمدتهاست که چهره کثیف ضدانقالبی شان آشکارشده است .درمقابل عده ای دیگرخودرا مخالف آنها
خوانده وبه اصطالح علیه حزب کمونیست شوروی وبرله حزب کمونیست چین موضع گرفتند .ودرسال
 1344با انعقاد مجلس مؤ سسان" س ج م" را بنیان گذاشتند."...
یکی ازپیچیدگیها درمسئله شناخت ازماهیت فکری وسیاسی رویزیونیستها اپورتونیستها اینست که اینها
کاذبانه خودرا «معتقد» به (م-ل ،م-ل-ا ،م -ل -م) وانمودمی کنند ،درنوشته ها وبیانات شان شیادانه ازمقوله
ها ومفاهیم مارکسیستی استفاده می کنند ،جریانات اپورتونیستی ورویزیونیستی رقیب رامورد حمله
ونکوهش قرارمیدهند .اینجاست که شناخت ازتزویرها وترفندهای آنها برای اکثریت روشنفکران
مبارزمردمی که آگاهی الزم ازعلم انقالب پرولتری وشناخت الزم ازسرشت وخصلت انواع واشکال
رویزیونیسم واپورتونیسم ندارند تا حد زیادی مشکل مینماید .ومسلما ً که درک این موضوع برای توده
های خلق عوام دشوارتراست .ورهبری «گروه انقالبی »....خاصتاًداکترفیض توانست باهمین شیوه ها
ونیرنگهای اپورتونیستی درابتداتعداد زیادی ازهواداران جریان دموکراتیک نوین راگمراه کرده وبعقبش
بکشاند وذهنیت تعدادی ازاین دنباله روانش را درباره رهبری" س ج م" مغشوش سازد .وبه همین لحاظ
است که بدون مبارزه علیه رویزیونیسم واپورتونیسم وافشای ماهیت ضدانقالبی آنهامبارزه علیه امپریالیسم
ودیگرطبقات ارتجاعی ممکن نیست .بهمین بخش ازپراگراف باالتوجه کنید :داکترفیض مدعی است که
اویک «کمونیست» است ورفیق اکرم یاری رامتهم به ایدئولوژی خرده بورژوائی وضدکمونیستی مینماید؛
لیکن مبارزه ایدئولوژیک  -سیاسی انقالبی رفیق مائوتسه دون درسطح بین المللی علیه رویزیونیسم
"مدرن"(خروشچف ی) که انقالب ودیکتاتوری پرولتاریارادراتحاد شوروی سرنگون کرده وخیانت بزرگی
به جنبش بین المللی کمونیستی مرتکب شده را بعبارت صرف«انعکاس اختالفات جنبش بین المللی
کمونیستی» بیان کرده وآنراباعبارت« قطب بندی میان گروه ها ،سازمانها واحزاب» خالصه نموده است.
برخالف باورونظررهبری «گروه انقالبی »....قماشهای طبقاتی مختلف تشکیل دهنده«حزب دموکراتیک
خلق» ونوکران حلقه بگوش سوسیال امپریالیسم«شوروی» این "حزب" را نه برای« تفاخروکسب
شخصیت» تشکیل دادند که تشکیل این حزب رویزیونیست وضدانقالبی ازجمله آمال واهداف ضدانقالبی
گروهی وط بقاتی آنها درافغانستان بود واین "حزب" ازمنافع طبقه معینی درافغانستان نمایندگی
میکرد(طبقه بورژوازی بوروکرات کمپرادورنوکرامپریالیسم خاصاًسوسیال امپریالیسم«شوروی»).
بعبارت دیگرآنها منافع طبقه ویا طبقات ارتجاعی معینی را درافغانستان نمایندگی کرده وازمنافع سوسیال
امپریالیسم «شوروی» حراست می کردند .آنهابعد ازانجام کودتای ننگین" ثور" باکمک وحمایت مستقیم
باداران سوسیال امپریالیست شان ،برای حفظ قدرت سیاسی وتداوم حاکمیت پوشالی وننگین شان صدها
هزارتن ازخلق مظلوم افغانستان راکشته وبه شنیع ترین جنایات واجحافات دست زده وکشوررا ویران
کردند.بعد ازشکست ارتش متجاوزواشغالگرباداران روسی شان درزیرضربات جنگ مقاومت مردم
افغانستان وسقوط دولت پوشالی آنها به نوکری امپریالیستهای امریکائی واروپائی درآمده وبدفاع ازمنافع
طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوربوروکرات برخاسته ودراتحاد با دیگرگروه های ارتجاعی
جنایتکارومیهن فروش ازآن تاریخ تاکنون وخاصتا ً درچهارده سال اخیربه جنایت وخیانت علیه خلق
وکشورمشغول هستند .توجه کنید به ماهیت فکری وشیوه تحلیل یک رویزیونیست که به پدیده های
اجتماعی چنین برخورد ضددیالکتیکی وعامیانه می نماید.
دربخش دوم این پراگراف رهبری « گروه انقالبی »....به رهبری " سازمان جوانان مترقی" خاصتا ً
رفیق اکرم یاری اولین مروج ومبلغ مارکسیسم -لنینیسم اندیشه مائوتسه دون درافغانستان اشاره
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داردوازمخالفت محض آن علیه رویزیونیسم"مدرن"(خروشچفی)وحزب رویزیونیست« دموکراتیک
خلق» یاد می کند .درحالیکه رهبری" س ج م" منجمله رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری نه تنها
مخالف که تضاد ایدئولوژیک -سیاسی عمیق وآشتی ناپذیری با رویزیونیسم خروشچفی و«حزب
دموکراتیک» وسوسیال امپریالیسم «شوروی» داشتند .ولی داکترفیض بدون هیچ سند ومدرکی وبا اتکاء
ب رذهنیت اش وبشکل توطئه گرانه ،تضاد رهبری" س ج م" با سوسیال امپریالیسم « شوروی» ودفاع
ازحزب کمونیست چین برهبری رفیق مائوتسه دون را قبول نداشته وآنرا با کلمه به اصطالح بیان می
کند .رفیق اکرم یاری براساس وظیفه ورسالت انقالبی اش ودرک ضرورت تاریخی رهبری مبارزات
خلق افغانستان علیه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم وارتجاع فئودال کمپرادوری وباالهام ازانقالب
کبیرفرهنگی پرولتاریائی برای تشکیل" س ج م" مبارزه کرد .اختالف بین رهبری "س ج م"
ورویزیونیسم خروشچفی وباندهای رویزیونیست« خلقی » پرچمی وسوسیال امپریالیسم « شوروی» یک
اختالف ساده نبود؛ بلکه تضادبین کمونیسم انقالبی ورویزیونیسم ویا انقالب وضدانقالب بود .رهبری «
گروه انقالبی »...ادامه میدهد  ":آیا این موضعگیری توأم با بینش صادقانه وانقالبی بود؟" .داکترفیض
بازهم بدون ارایه مدرک وسند ،صداقت درموضعگیری وبینش انقالبی رهبری " س ج م" را زیرسوأل
برده ومی نویسد ":آیاآنان توانستند خدمت به خلق وبا درنظرداشت ویژگی های ملی ستاره سرخ اندیشه
مائوتسه دون رابرفرازکشوربناکنند؟ وخودش پاسخ می دهد ،نه" .درحالیکه برخالف این ادعای واهی
وپوچ داکترفیض ،رهبری " سازمان جوانان مترقی" خاصتا ً رفیق اکرم یاری اولین سازمان انقالبی
پرولتری با خط روشن انقالبی (م-ل -ا) راپایه گذاری کرد .این سازمان تا حد توان درتبلیغ وترویج اندیشه
های انقالبی پرولتری درافغانستان فعالیت کرده ومبارزات ضدامپریالیستی وضدارتجاعی روشنفکران
مترقی وتوده های خلق رادرپرتو" م-ل -ا" رهبری کرد" .س ج م" مبارزه علیه رویزیونیسم خروشچفی
را براساس" م-ل  -ا" به پیش برده وماهیت ضدانقالبی رویزیونیسم "مدرن" وخصلت مزدوری «حزب
دموکراتیک خلق» رابگونه گسترده برای توده های خلق افشا نمود .رفیق اکرم یاری خط مبارزه درجنبش
انقالبی پرولتری را برمبنای (م -ل -ا) درافغانستان ترسیم کرده وروشنفکران مترقی مردمی کشوربرای
بیش ازچهاردهه مبارزه شان را برمبنای همین خط به پیش برده اند.
رهبری « گروه انقالبی »...به ادامه می نویسد ":برای آنها( دراینجا اشاره داکترفیض به اکرم یاری
وداکترصادق یاری است .ولی وی جرئت نمی کند که ازآنها نام بگیرد -توضیح بین قوسین ازمن است)
همانطورکه گفتیم اندیشه مائوتسه دون نقابی بود که با آن بخود نمائی ومردم فریبی پرداخته وجنبش انقالبی
را بکجراه وگمراهی کشیدند .آنان با ایدئولوژی خرده بورژوائی خویش قادرنبودند درسمت اساسی انقالب
میهن ما گام بردارند .وبه محتوی اندیشه مائوتسه دون برخورد خرده بورژوائی داشتند" .داکترفیض ادعا
می کند که گویا اکرم یاری وداکترصادق یاری انقالبیون واقعی نبودند واز" مارکسیسم -لنینیسم -اندیشه
مائوتسه دون " منحیث نقابی جهت «خودنمائی وفریب مردم» استفاده کرده وجنبش انقالبی را« بکجراه
وگمراهی» کشیدند .درحالیکه طرح چنین ادعاهایی بدون ارایه اسناد ومدارک موثق علیه اشخاصی که
ازجمله طالیه داران جنبش کمونیستی( م-ل -ا) وازبنیانگذاران اولین سازمان انقالبی پرولتری
کشوربراساس خط انقالبی(م-ل -ا) بودند وتا پای جان ازاین خط دفاع کرده اند ،کامالً توطئه گرانه وازدید
گاه اپورتونیستی ورویزیونیستی صورت گرفته است .آنهم درحالیکه جناح تحت رهبری داکترفیض
در"س ج م" یکی ازجناح های انحرافی(اپورتونیستی) بود.وبعدازسقوط درمنجالب رویزیونیسم «سه
جهانی» واعالم نام«سازمان رهائی» هرچه بیشترچهره ای اپورتونیستی ورویزیونیستی وی ویارانش
برمال گردید .ونیزرهبری « گروه انقالبی »...مدعی است که اینها دارای« ایدئولوژی خرده بورژوائی،
سوبژکتویسم واندیشه بخود» بودند وبه اندیشه مائوتسه دون برهمین مبنا برخورد داشتند! این آقایان بازهم
بدون سند ومدرک صحبت می کنند وادعاهای واهی آنها جزاتهامات بی بنیاد چیزدیگری بوده نمی تواند.
رهبری « گروه انقالبی »...می نویسد ":آنها نسبت به مسایل اساسی انقالب کشورما...:مسایل مهم
تئوریک مرحله کنونی انقالب ،حزب ،جبهه متحد ملی ،ستم ملی ،تحلیل طبقات ،اشکال مخفی وعلنی
مبارزه وباآلخره درمسئله تعیین تاکتیک واستراتیژی درنفوذ به دهات وراه محاصره شهرها ازآن طریق
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وقراردادن کلیه فعالیتهای خود دراین جهت ،نتوانستند م-ل -ا رارهنمای عمل خود قراردهند ،اندیشه
مائوتسه دون درسطح شعارهای عام باقی ماند".
موارد فوق ازجمله مسایل مهمی خاصتا ً درمرحله استراتژیک انقالب دموکراتیک نوین کشوربشمارمی
روند که باید دربرنامه حد اقل سازمان جوانان مترقی درنظرگرفته شده باشد .دربین این مسایل ،توجه
ضروری به مسئله ایجاد حزب کمونیست( م-ل-ایا م-ل -م) ،تشکیل جبهه متحد ملی وتشکیل هسته های
ارتش خلق که ازطریق فعالیت ومبارزه منظم ودوامداردربین دهقانان فقیروبیزمین وکارگران فالحتی
دردهات کشورمیسربود واین امردرجهت ایجاد مناطق پایگاهی وپیشبرد استراتژی جنگ توده ای طوالنی
ومحاصره شهرها ازطریق دهات مهم وضروری بود که "س ج م" به آن توجه الزم نکرد .و تقریبا ً همه
فعالیتهایش رادرافشاگری سیاسی وتشکیل اجتماعات وتظاهراتهاواعتصابات رادرچند شهربزرگ
متمرکزساخت.وپرداخت به مسایل تئوریک ،تحلیل ازساختاراجتماعی اقتصادی وتحلیل طبقاتی جامعه،
معین کردن تضادها ومشخص کردن تضاد اساسی وتضادعمده دراین مرحله باید دربرنامه " س ج م"
درج گردیده باشد .همچنین توجه به اشکال علنی ومخفی مبارزه ومسایل دیگرازجمله مسایل مهمی بودند
وهستند که یک سازمان انقالبی پرولتری مبتنی برخط لنینی ملزم به رعایت آن است .اما س ج م
درموردعدم افشای نام سازمان جوانان مترقی حتی دربین روشنفکران هوادارجریان دموکراتیک نوین
مخفیکاری کرده وتاآخرفعالیتهایش رابنام جریان دموکراتیک نوین(شعله جاوید) انجام داد .ازجهت
دیگردرمورد عدم افشای هویت اکثریت رهبران وکدرهای مهم سازمان جوانان مترقی مخفیکاری الزم
رارعایت نکرد واکثرآنها درجریان میتینگها وتظاهرات عمومی توسط پولیس مخفی دولت وباندهای
رویزیونیست «خلقی» پرچمیها که نقش ستون پنجم را درنظام سلطنت ظاهرشاهی بازی می کردند،
شناسائی شدند .ونیزرهبری" س ج م" به نشریک نشریه کمونیستی که درجهت ارتقای سطح آگاهی
ایدئولوژیک اعضای سازمان به علم انقالب پرولتری وترویج مسایل مهم تئوریک ضروری بود ،توجه
ننمود .اینها ومسایل دیگرازجمله کمکاریها ،ناتوانیها واشتباهات وحتی انحرافات ایدئولوژیک -سیاسی "
س ج م" به شمارمی روند .که ما طی چهاردهه بارباربه آنها پرداخته ایم.
حال می بینیم که رهبری« گروه انقالبی »....منحیث یک جناح اپورتونیستی در"س ج م" با این ادعاها
خودش چه خط ایدئولوژیک -سیاسی ،چه برنامه ،استراتژی واهدافی را تعقیب کرده است :داکترفیض
با انحرافات اپورتونیستی اش باجناح سنتریستی برهبری" ه م(سمندر)" ،سازمان جوانان مترقی را به
انحالل کشانده وجریان دموکراتیک نوین را متال شی کرد؛ اوبجای رهنما قراردادن علم انقالب پرولتری
واتکا به ماتریالیسم دیالکتیک وماتریالیسم تاریخی به پرتگاه آیده آلیسم غلتید وازهمین دیدگاه با تنظیمهای
ارتجاعی اسالمی «جبهه متحد ملی» بنام " جبهه مبارزین مجاهد " را تشکیل داد وایدئولوژی اسالمی را
دربین توده های خلق تبلیغ وترویج کرده وکودتای باالحصارکابل را براه انداخت  .رهبری « گروه
انقالبی »...چنانکه کاذبانه مدعی است ،بجای اینکه " م ل ا" را رهنمای عملش قراردهد درمنجالب
رویزیونیسم« سه جهانی» سقوط کرد وبجای اتکاء به توده های خلق به احزاب ارتجاعی اسالمی نمایندگان
طبقات فئودال وکمپرادوراتکا کرد ،بادولتهای امپریالیستی وارتجاعی رابطه یرقرارکرده وبه دربارآنها
شتافت ،به دست نگرومسمتری خوارسوسیال امپریالیسم چین مبدل شده وبجای مبارزه درراه پیروزی
انقالب دموکراتیک نوین درجهت تاسیس جمهوری اسالمی باتنظیمهای ارتجاعی اسالمی
وظاهرخان(پادشاه سابق)مجاهدت کرد.اینهابدون هیچ ابهام وتردیدمواردی ازاپورتونیسم راست
ورویزیونیسم هستند.
با درنظرداشت مالحظات فوق وسقوط رهبری« گروه انقالبی »...درمنجالب رویزیونیسم وترک کامل
راه انقالب دموکراتیک نوین  ،عدم صداقت به گفتاروبی ایمانی آن به " م-ل -ا" وخیانت به آرمان خلق
افغانستان به اثبات رسیده وتخریبکاری وتوطئه گری آن علیه رهبری" س ج م" وجنبش انقالبی پرولتری
کشوربوضوح عیان می گردد.
رهبری «گروه انقالبی »...درصفحه( 6و )7همین عنوان به مسئله وحدت در" س ج م" وانتشار«ارگان»
«شعله جاوید» پرداخته ومی نویسند ":وحدت گردانندگان اصلی با تنی چند بمنظوروحدت تشکیالتی فقط
براساس شعارهای عام ومالحظات منفعت طلبانه ضدانقالبی مبتنی بود".
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داکترفیض برای مدت پنج سال عضویت " س ج م" راداشته وازجمله کدرهای رهبری آن بوده ودرجریان
دموکراتیک نوین فعالیت داشت ومدت پنج سال بقول اوبا این «شعارهای منفعت طلبانه وضدانقالبی»
همراهی کرده است .امااوراست نمی گوید ودرآن صورت نیزتداوم اوویارانش در" س ج م" سازش بایک
حرکت«منفعت طلبانه وضدانقالبی» بودکه درماهیت اپورتونیسم است .ونیزداکترفیض اشتباهات ،ضعفها
ونواقص رهبری "س ج م" را به این خ اطرعلم کرد تا اکرم یاری وداکترصادق یاری را مورد حمله
اپورتونیستی قرارداده و"س ج م" راتخریب نماید.درحالیکه منشأ اصلی نفوذ ورسوخ خطوط انحرافی
اپورتونیستی در" س ج م" داکترفیض و"ه.م"(سمندر) بودند که درغیاب اکرم یاری "س ج م" راتخریب
ومتالشی کردند .رفیق اکرم یاری تا زمانیکه دچارمریضی شد ،فعاالنه درمبارزات انقالبی سهم گرفت.
اینکه وی بعد ازصحت یابی چرا بگونه محسوس به مبارزه ادامه نداد ،اسناد کتبی درزمینه موجود نیست.
لیکن رفیق داکترصادق یاری دررهبری جناح اصولی" س ج م" بعد ازاکرم یاری نتوانست بنحومقتضی
دربرابرخطوط اپورتونیستی مبارزه ایدئولوژیک -سیاسی فعال ومداومی را به پیش برده وماهیت این
خطوط انحرافی وچهره های کریه حاملین آن منجمله داکترفیض رابرای روشنفکران انقالبی وتوده های
مردم معرفی کند.اوبعد ازانحالل"س ج م"درتشکیل "سازمان رهائیبخش خلقهای
افغانستان(سرخا)"مبارزه ک رد.واین هردورفیق بوسیله رژیم باندجنایتکاروفاشیست «خلقی» پرچمیها
وسوسیال فاشیستهای استعمارگرروسی اعدام شدند.
رهبری« گروه »...ادامه می دهد  ":یکی ازاین وحدت ها ،وحدت با عده ای بود که اعتباروحیثیت شان
را درگرونام داکترعبد الرحمن محمدی فقید میدانستند .گردانند گان(دراینجا منظورازگردانندگان اکرم
یاری وداکترصادق یاری است -توضیح ازمن است) به یگانه خواست این عده که همانا مارکسیست-
لنینیست خواندن محمودی فقید بود پاسخ مثبت داده وبه این صورت" وحدت" انجام پذیرفت! البته
گردانندگان حسابهای داشتند وشاید اسم فامیل محمودی را بهترین وسیله برای تأئید خود شان ازطرف
مردم تشخیص داده بودند".
دراین پراگراف چند مسئله مورد بحث وجود دارد :اعضای فامیل داکترعبد الرحمان محمودی فقید
ازجمله فرزندان ،برادران وخواهرزاده اش بدون شک ازاعتباروحیثیت سیاسی محمودی فقید بهره می
بردند وتا حدی این یک امرطبیعی است؛ ولی این هم مربوط است به چگونگی طرزتفکروعقاید سیاسی
این وابستگان خونی چنین شخصیتهای مبارزمردمی که درموردداکترمحمودی موضوع ازاین قراربود.
سه فرزند ویک خواهرزاده اش منحیث اعضای سازمان جوانان مترقی ودوبرادرش درجریان
دموکراتیک نوین فعالیت می کردند .وبرخالف تصورغلط داکترفیض؛ممکن نیست که وحدت آنهادر" س
ج م" منحیث یک سازمان انقالبی پرولتری(م-ل -ا) ،برمبنای اعتباروحیثیت سیاسی داکترعبد الرحمان
محمودی صورت گرفته باشد .این اتهامی است که داکترفیض خاصتا ً به رفیق اکرم یاری ورفیق صادق
یاری دررهبری " س ج م" وارد می کند .فرزندان محمودی فقید بعد ازانحالل " س ج م" وفروپاشی
جریان دموکراتیک نوین ترک مبارزه کرده ومصروف زندگی شخصی شان شدند وبرادرش داکترعبد
الرحیم محمودی فقید به مبارزه اش ادامه داد .وخواهرزاده اش(داکتر -ه .م) هرچه بیشتربه قهقرای
اپورتونیسم سقوط کرد واسناد آن درجنبش چپ وجنبش انقالبی پرولتری کشورموجوداند.البته فرد
ضدانقالبی وخاین بنام (میرویس"ودان"محمودی) نیزازاعضای فامیل داکترمحمودی فقیدازشهرت سیاسی
نیک وی سوء استفاده می کند .این عنصراوباش ونوکرذلیل امپریالیسم واین جاسوس فرومایه
بادیگرهمدستانش مثل سید حسین موسوی وکبیرتوخی درخصومت باجنبش انقالبی پرولتری(م-ل-م)
قرارگرفته ونام وهویت وآدرس مارابرای دستگاه های جاسوسی دولتهای امپریالیستی وارتجاعی افشا
کرده وبرما فحاشی می کند .واستفاده نام داکترمحمودی فقید توسط چنین عناصرخود فروخته وجاسوس،
توهین به این شخصیت مبارزاست.اینکه رهبری «گروه انقالبی »...ادعا می کند که یگانه خواست
اعضای فامیل داکترعبد الرحمان محمودی دروحدت با سازمان جوانان مترقی" ،مارکسیست -لنینیست"
خواندن وی بوده است که گویا ازجانب اکرم یاری وصادق یاری هم پذیرفته شده است ،یک ادعای بی
بنیاد است .وممکن نیست که سازمان جوانان مترقی براین مبنا ایجاد شده باشد .داکترعبد الرحمان محمودی
ازجمله روشنفکران مترقی ومبارزکشوربود وعلیه نظام ارتجاعی حاکم مبارزه کرده وماهیت وخصلت
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مبارزات وی درج تاریخ مبارزات خلق افغانستان است .اوازجمله رهبران حرکت ضداستبدادی و
ضدارتجاعی موسوم به دوره "هفتم شورا" بود .لیکن مسئله قابل توجه تحوالت فکری داکترعبد الرحمان
محمودی درمسیرمبارزه می باشد .براساس سند" مناظره "...داکترعبد الرحمان محمودی می گوید ":چند
کتاب ازپیشوایان بزرگ خلق مثل مارکس ولنین واستالین را مطالعه نمودم وبه عقاید وافکارخود نظم
ورونقی داده وبه مارکسیسم -لنینیسم دستیافتم .".....وی همچنین دراین سند ازهدف مبارزه بعدی اش
درپرتواندیشه های انقالبی پرولتری سخن می گوید که درگذشت وبه آن دست نیافت وباین صورت
داکترعبد الرحمان محمودی خود را تا همین سطح فکری وسیاسی معرفی می کند .ولی داکترفیض توضیح
نمیدهد که اعضای فامیل وی چرا اصراربر(مارکسیست -لننیست) خواندن وی ازجانب " س ج م "
داشتند .این بسیارساده لوحانه است که داکترفیض فکرمی کرد که می شود وزنه وموقعیت انقالبی را
برای شخصی اهدا کرد.درحالیکه موقعیت واهمیت هرشخصیت مبارزوانقالبی دربین مردم براساس خط
ایدئولوژیک -سیاسی ،استراتژی واهداف وماهیت مبارزات وی ،مبارزه علیه ارتجاع وامپریالیسم
درجهت نجات خلق ازسلطه وستم واستثمارارتجاع فئودال کمپرادوری وامپریالیسم ،ارزیابی می گردد.
واهمیت ونقش شخصیتهای انقالبی دررهبری مبارزات خلق کشورشان مشخص بوده ودرج تاریخ است.
ومارکسیسم -لننیسم لباس فاخره ای نیست که تن کسی را باآن بیارایند ویاشهادتنامه افتخاری نیست که به
کسی اهدا کنند .رهبری«گروه انقالبی  »...مدعی است که اکرم یاری وصادق یاری می خواستند ازاسم
فامیل محمودی «برای تائید خود شان ازطرف مردم استفاده کنند» .درحالیکه برخالف ادعای داکترفیض،
حتی مسئله اعتبارسیاسی فرزندان وبرادران داکترعبد الرحمان محمودی درآن شرایط عمدتا ً براساس
فعالیت سیاسی خود آنها درسازمان جوانان مترقی و جریان دموکراتیک نوین ارزیابی می گردید .آنهم تا
زمانیکه برمبنای این خط سیاسی حرکت می کردند.آنها قبل ازآن درجامعه براساس پیوند خونی بنام
فرزندان ویا برادران این مرد مبارزوخوشنام یادمی شدند .لیکن اعتباروشهرت سیاسی اکرم یاری
وداکترصادق یاری ودیگررفقای همرزم وه مسنگرآنها دربین توده های خلق وروشنفکران مردمی مترقی
براساس ماهیت خط ایدئولوژیک -سیاسی ومبارزات انقالبی آنها درایجاد سازمان جوانان مترقی وبراه
اندازی جریان دموکراتیک نوین وپیشبرد مبارزات انقالبی علیه ارتجاع حاکم وامپریالیسم وسوسیال
امپریالیسم برمبنای(م -ل-ا) بود ،نه ازطریق نام وشهرت داکترعبد الرحمان محمودی« .مرحوم»
داکترفیض نمی دانست که نقش مثبت ومنفی هرشخص درجامعه برمبنای اندیشه سیاسی وکیفیت کارنامه
مبارزاتی اش تعیین می شود ،نه براساس شهرت فامیلی آن .واین تاریخ است که درباره نقش شخصیتهای
مبارزمردمی قضاومت بی طرفانه وعادالنه می کند .که با تخطئه ،اتهامزنی ،دروغبافی وتخریبکاری
ازجانب عناصروگروه های ارتجاعی وضدانقالبی وتوطئه گریها واتهامات دروغین طبقات ارتجاعی
وامپریالیسم وتحریف ومسخ تاریخ بوسیله ای آنها ازبین نمی رود ودرحافظه خلقها وتاریخ جاودانه باقی
می ماند.
رهبری « گروه »....می نویسد  ":مگرمزین بودن هرشماره" شعله جاوید" بانام یک ویا بیشترمحمودی
باالی مقاالت سیاسی واقتصادی یا حد اقل شعری ،دالی براین امرنیست؟."..
این نظرواستدالل نه اینکه هیچنوع پایه منطقی ندارد که بسیارساده انگارانه است .نشرمقاالت فرزندان
وبرادران ودیگراعضای فامیل داکترعبد الرحمان محمودی درارگان "شعله جاوید" چه ربطی به تعلق
فامیلی شان داشت؟ آنها درسازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین فعالیت داشتند والجرم با
جریده " شعله جاوید" همکاری قلمی نیزمیکردند واین بخشی ازمبارزات اعضای " س ج م" وجریان
دموکراتیک نوین را تشکیل میداد.
رهبری« گروه انقالبی »...درهمین زمینه ادامه میدهد  ":ازسوی دیگرمحمودی ها جهت مسجل
شدن"رهبر" وهمه کاره بودن نزد عوام الناس وارضای خواسته های شهرت طلبانه ضدکمونیستی خود
زمینه را مساعد ساختند .آری آنان بدون انتقاد وبرخورد انتقادی به گذشته ی جنبش ،بیرون کشیدن نکات
مثبت ومنفی آن ،درس گرفتن ازآن ،روشن کردن وضع کنونی ومسایل بطورمشخص وباالنتیجه خط
مبارزاتی این نظرورهنمود های انقالبی برای آینده ،باهم" وحدت" نمودند!".
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بفرض اگراین ادعای رهبری «گروه انقالبی  »...درست باشد ،اینکه "محمودی ها" خودرادرنزد عوام
الناس« رهبروهمه کاره» در" س ج م" و" جریان دموکراتیک نوین" وانمود می کردند ربطی به اصل
مسئله رهبری " س ج م" وجریان دموکراتیک نوین نداشت واین یک نظرواهی وعامیانه است .زیرا
سمت رهبری در" س ج م" معین بود .وادعای اینکه افراد وجناح ها جهت صرف "ارضای خواسته های
شهرت طلبانه " شان دریک سازمان سیاسی فعالیت می کنند ،نادرست بوده واین یک مسئله طبقاتی است.
چنانکه قبالً توضیح گردید افراد درسازمانهای سیاسی مقدم برهمه به منظورتآمین خواستهای سیاسی
طبقاتی معینی فعالیت می کنند ،نه صرف ارضای خواسته های جاه طلبانه وشهرت طلبانه ای شان .البته
درمورد اعضای یک سازمان انقالبی پرولتری داشتن چنین تفکراتی ریشه درانحراف ایدئولوژیک-
سیاسی آنها داشته وازجمله روحیه وخصایل غیرپرولتری هستند .داکترعبد الرحیم محمودی مدیرمسئول
جریده "شعله جاوید" عضویت " س ج م" را ندا شت؛ لیکن فرزندان وخواهرزاده داکترعبد الرحمان
محمودی عضویت "س ج م" راداشتند ودرابتداظاهرا ً خط ایدئولوژیک -سیاسی وبرنامه واساسنامه آنرا
پذیرفته بودند .این یک موضوع کامالً ایدئولوژیک-سیاسی بود.اینکه این عضویت ومواضع ونظرات
وعملکردهای آنهادر"س ج م"و"جریان دموکر اتیک نوین"چقدراصولی وکمونیستی ویاغیراصولی ویا
ضدکمونیستی بود ،براساس مواضع وافکاروعملکرده های آنها ارزیابی می گردد .بعد ازانحالل "س ج
م" وفروپاشی " جریان دموکراتیک نوین" داکترعبدالرحیم محمودی گروه" رستاخیزباختر" راتشکیل داد
ودرسال  1358یکی ازجناح های تشکیل دهنده سازمان پیکاربرای نجات افغانستان بود .و" داکتر -ه
م"منسوب به جناح سنتریستی در"س ج م" بود ودرکنارجناح اپورتونیستی تحت رهبری داکترفیض
درانحالل " سه ج م" وفروپاشی جریان دموکراتیک نوین سهم داشت .این جناح بعدا ً درتشکیل «ساما»
سهم گرفت وبعد ازآن جداشده و« سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی» و«اتحاد مارکسیست  -لنننیست
ها(امال)» را تشکیل داده ودرمنجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم غرق شد.
داکترفیض دراین پراگراف رهبری" س ج م" را مورد مالمت قرارداده که" بدون انتقاد وبرخورد انتقادی
به گذشته ی جنبش ودرس گرفتن ازآن باهم "وحدت" نمودند!" .دراینجا فهمیده نمی شود که
منظورازگذشته ی کدام جنبش است .اگرمنظوررهبری « گروانقالبی  »...جنبش دموکراتیک نوین دهه
چهل خورشیدی باشد ،این جنبش دموکراتیک نوین تحت رهبری سازمان جوانان مترقی قرارداشت
وبوسیله اندیشه های دموکراسی نوین رهبری می شد و با جنبش بورژوا دموکراتیک قبل ازآن به لحاظ
کیفی وکمی متفاوت بود .وجنبش بورژوا دموکراتیک قبلی تحت رهبری اندیشه های بورژوائی وخرده
بورژوائی قرارداشت .البته باید تجارب مبارزات مترقی وآزادیخواهانه خلق وروشنفکران مترقی مردمی
درکشورموردارزیابی قرارگرفته وازجنبه ه ای مثبت آن آموخت .ولی مسئله جنبش انقالبی پرولتری(م-
ل -ا) کشورکه بوسیله ای رفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری ودیگرهمرزمان شان پایه گذاری شد؛
آغازدوران کامالً نوینی درتاریخ مبارزات انقالبی ومترقی خلق افغانستان بشمارمی رود.
47وحدتهای
درصفحه()7چنین میخوانیم":همچنین وحدت باسایرافرادوگروه هادرفاصله سالهای 44و
غیراصولی بی پایه ای بودند که بوحدت تشکیالتی نانجامید ودرسطح به اصطالح وحدت جریانی باقی
ماند .این وحدتها نیزعجالتا بخاطرنشریک جریده صورت گرفت وازلحا ً
ظ ایدئولوژیک و سیاسی
نظیروحدتهای قبل الذکربود" .
ماازجریان پروسه وحدت گروه ها وافراد برای تشکیل سازمان جوانان مترقی اطالع کافی نداریم ونه
هم اسنادی ازآن دردسترس ما قراردارد که بتوانیم درباره قضاوت همه جانبه بنماییم .دراینجا الزم بود تا
رهبری« گروه انقالبی »...ازکلی گوئی ومبهمگوئی ،مغلطه وتخطئه خودداری کرده واین مسایل رابگونه
مستند  ،روشن وبا تفصیل بیان می کرد .ازآنجاییکه جناح داکترفیض در" س ج م" منحیث یک جناح
انحرافی(اپورتونیستی) باصطالح "ریگی درکفش داشت"؛ لذا حاضرنشد تابه این مسایل بگونه روشن
ومستند بپردازد .ولی تاجاییکه ما اطالع داریم داکتررحیم محمودی وانجینرعثمان عضو" س ج م" نبودند
ودرسطح مبارزه درجریان دموکراتیک نوین با" س ج م"همکاری داشتند .چنانکه تعداد دیگری
ازروشنفکران مترقی مردمی کشورهوادارجریان دموکراتیک نوین بوده ومبارزه علیه ارتجاع فئودال
کمپرادوری حاکم وسلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم را درچوکات" جریان دموکراتیک نوین" انجام
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میدادند؛ لیکن عضویت"س ج م" را نداشتند .تعدادی ازهمین هواداران بعد ازانحالل "س ج م" وفروپاشی
جریان دموکراتیک نوین ،مبارزه انقالبی رابرمبنای خط ایدئولوژیک -سیاسی که توسط رفیق اکرم یاری
ترسیم شده است ادامه داده وتا کنون درجهت تثبیت خط ایدئولوژیک سیاسی (م -ل -م) ودرراه تقویت
واستحکام جنبش کمونیستی (م -ل -م) کشورمبارزه کرده اند .اما بالعکس تعداد زیادی ازکدرهاواعضای
اصلی " س ج م" درمنجالب انواع واشک ال انحرافات اپورتونیستی ورویزیونیستی افتاده وضربات شدیدی
برجنبش کمونیستی( م -ل -ا یا م -ل -م ) وارد کرده اند .منجمله داکترفیض وداکتر"ه .م" ودیگرهمپاله
های آنها.
درصفحه( )7چنین می خوانیم  ":سرچشمه تمام این "وحدت" های سست وظاهری درایدئولوژی خرده
بورژوائی وبرخو رد ضدمارکسیستی لننیستی" رهبران" نسبت به مسئله نهفته است .نخستین انشعاب
وانشعاب های بعدی درون گردانندگان جریان بیانگرآن است که وحدت های استواربروی منافع شخصی
وگروهی وجدا ازایده خدمت بخلق وانقالب ،پایه دارنبوده ودیریا زود محکوم به ازهم پاشیدن است".
رهبری« گروه انقالبی »...بازهم رفیق اکرم یاری وصادق یاری را درمسئله وحدت در" س ج م" متهم
به ایدئولوژی خرده بورژوائی وبرخورد ضدکمونیستی می نماید .درحالیکه اکرم یاری وداکتر صادق
یاری ازجمله رهبرانی بودند که درپروسه وحدت گروه ها وافراد برای تشکیل سازمان جوانان مترقی
خط ایدئولوژیک -سیاسی انقالبی را برمبنای( م -ل -ا) برای اولین بارمطرح کردند وجنبش انقالبی
پرولتری درافغانستان برمبنای آن شکل گرفت وآغازبفعالیت نمود .ودرسال  1347جریان دموکراتیک
نوین تحت رهبری "س ج م" بفعالیت آغازکرده وتاسال 1351ادامه یافت .قرارمعلوم درپروسه وحدت
برای تشکیل " س ج م" درابتدا گروه ها وافراد مختلفی این خط را پذیرفته وبراساس آن برنامه واساسنامه
سازمان جوانان مترقی تدوین گردیده ودرکنگره مؤسس به تصویب رسید.اینکه بعدا ً درپروسه مبارزه،
انحرافات اپورتونیستی مختلفی ازدرون " س ج م" سربلند کردند مسئله ای جداگانه است که درمباحث
قبلی به آن پرداخته شد .وامروزبخشهای جنبش انقالبی پرولتری( م -ل -م) به این امرمتفق القول هستند
تا زمانیکه رفیق اکرم یاری در" س ج م" تا حضورفعال داشت( قبل ازمریضی وی) سکاندارخط اصولی
وانقالبی (م-ل -ا)درسازمان جوانان مترقی بوده ومبارزات ملی دموکراتیک خلق وروشنفکران مترقی
ازطریق جریان دموکراتیک نوین درپرتوهمین خط رهبری شده ومبارزه ایدئولوژیک-سیاسی اصولی
علیه رویزیونیسم "مدرن"(خروشچفی) به پیش برده شد .واینکه بعد ازغیبت رفیق اکرم یاری  ،چه
برسراین سازمان انقالبی پرولتری وجریان دموکراتیک نوین تحت رهبریش آمد مشخص بوده وحاملین
خطوط انحرافی درون " س ج م" هم معلوم هستند که این سازمان انقالبی پرولتری وجنبش توده ای
(جریان دموکراتیک نوین) رابه شکست وفروپاشی کشاندند.
 29جون 2015
( پوالد)
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