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درآمدی بر کتاب حاضر
کتابی که پيش روی شماقرارداردبيان يک اختﻼف نظرو)يا( يک جدال لفظی نيست،بلکه دفاع علمی
و انقﻼبی ازکمونيزم ميباشد .وقايعی که دراين کتاب به آنهااشاره شده وموردبررسی قرارگرفته اند
حدود تقريبانيم قرن قبل اتفاق افتاده ولی تاکنون سرشت وسرنوشت تاريخی سياستهای انقﻼبی
کمونيزم و ضدکمونيزم رادرافغانستان رقم ميزنند.اکنون بيش ازيکربع قرن است که فيض
احمدفقيدمعروف به "داکترفيض"مرده وخطی راکه اوباماهيت ديدگاهی فرصت طلبانه اکونوميستی
درانشعاب ازسازمان جوانان مترقی علم وسپس تاحديک خط رويزيونيستی"سه جهانی"انکشاف
داد،به يک موضعگيری ايدئولوژيک-سياسی تسليم طلبانه وخيانت ملی انکشاف يافته است؛
اماپيروان آقای فيض بادرک وفهم کامل ازسرشت طبيعی اين خط وسرنوشت تاريخی آن تاکنون به
آن محکم چسپيده اند .تاريخ جنبش چپ افغانستان کرونولوژی اين خط رادرطی نيم قرن گذشته
خوب بياددارد .مطالعه اين کرونولوژی جزتيره گی وبازهم تيره گی بيشتربه نقاط روشن چه که
حتی به نقاطی که درسايه روشن قرارداشته باشند ،نميرسد .زيرااين مطالعه ازانشعاب فيض
احمدازسازمان جوانان مترقی وحمﻼت اوعليه"س ج م"وجناح انقﻼبی رهبری آن آغازميشود .فيض
احمد باانشعابش ازسازمان وحمله برجناح انقﻼبی آن بزرگترين،فراگيرترين وقوی ترين جنبش
سياسی-توده ای)جريان دموکراتيک نوين(درتاريخ افغانستان رامتﻼشی ساخت وفرهنگ شخصيت
کوبی،هتاکی وبيهوده گوئی رادرجنبش چپ افغانستان رواج داد .مطالعه تاريخ"حوادث درعبورگاه
ها"و"اتفاقات سياسی درنقاط گذرگاهی"افغانستان نشان ميدهدکه متﻼشی ساختن"س.ج.م".وجنبش
دموکرتيک نوين افغانستان قدرت عکس العمل راازخلق کشور گرفت وکودتای داودخان
رادر26سرطان1352ممکن ساخت .ودرنتيجه نظام مﻼک-کمپرادوری شاهی افغانستان راکه
درحالت بحران ولبه پرتگاه نيستی قرارگرفته بود ،نجات داد .کودتای 26سرطان باچنان راحتی
وسهولت بربسترتوطئه های سياسی صورت گرفت که ميتوان آنرا"سفيدترين کودتا"درسطح جهان
ناميد .هنگاميکه دختران وزنان جوان خلقی وپرچمی برميله های تانک کودتاچيان اکليل گل می
انداختند،پيروان آقای فيض بجای موضعگيری عليه کودتاچيان برضدرفيق اکرم ياری ورفيق صادق
ياری درگيرراه اندازی کارزارتخريبکاری،هتاکی و شخصيت کوبی بودند.
هنوزواژه های مخالفت باخط مائويستی رفيق اکرم ياری بافحش وناسزادرزبان اصحاب فيض احمد
چرخ ميزدندکه آقای فيض باﷴطاهربدخشی و"محفل انتظار"اوبرگليم مذاکره نشست.1ديری ازاين
دلدادگی نگذشت که آقای فيض وعبدالمجيدکلکانی درمقابل پيشنهادمشخص برای قيام ازطرف
موﻻنابحرالدين باعث وحفيظ آهنگرپور قرار گرفت .عبدالمجيدکلکانی بدليل آنکه طاهربدخشی و
 -1مراجعه شود به بياد موﻻنان باعث" نوشته قاضی ﷴ موسی .وبس ايت آريائی -اينجارا کليک کنيد
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ديگر رهبران محفل انتظارخودرامخفی نميکنند ،ازقيام طفره رفت وداکترفيض کوشيدروابطش
رابامحفل انتظاروطاهربدخشی مخفی سازد.اين نشان ميدهدکه آقای فيض عليرغم تمام جلوه های که
درنوشته" طرداپورتونيزم"...درتئوری بافی ازخودنشان ميدهد،درعمل آنچنان جاه طلب بوده که
فاصله ايدئولوژيک -سياسی بين"سازمان جوانان مترقی"و"محفل انتظار"راکامﻼناديده ميگرفته
است .زيرا پيروان داکترفيض تاامروزدرموردمﻼقات فيض احمد،مجيدکلکانی وطاهربدخشی چيزی
نگفته ودر موردقيام آنهاحتی همان بهانه ای راکه مجيدکلکانی آورده ،نيزنياورده اند.
جريان حوادث جهانی محک آزمايش ديگری برای شناخت ماهيت ايدئولوژيک موضع گيری های
سياسی ميباشد.درسال1355رفيق مائوتسه دون چشم ازجهان پوشيد.مرگ مائو ازيکطرف وکارهايی
راکه اوانجام داده-بخصوص براه انداختن ورهبری انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاريائی -ازطرف ديگر
بزرگترين محک آزمايش برای هرفردی است که ادعای کمونيست بودن رادارد .رويزيونيست های
چينی بعدازمرگ مائوتسه دون ،انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاريائی راکه تاآنزمان ادامه داشت دستور
توقف بﻼدرنگ داده وضدحمله راعليه آن بادستگيری رهبران گاردسرخ وزندانی ساختن
پيشکسوتان انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاريائی آغازکردند.آنهاصدهاکارگرانقﻼبی رادرشانگهای بقتل
رسانيده و جنبش کارگران شانگهای راسرکوب ورهبران مائويست آنرابه اتهام توطئه عليه حزب
ودولت دستگيروزندانی ساختند.رويزيونيست های روسی که انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاريائی را
پيوسته"آوانتوريزم مائو"و"شکنجه خلق چين به واسطه باندمائو"ميخواندندبعدازآن باکشيدن نفس
راحت به عقب تکيه زده وسيرحوادث رادرآن کشوربا"آغازبرگشت چين بسوی سوسياليزم"خواندند.
آقای فيض واصحابش که درحرف چپ وراست به مائوتسه دون توسل ميجستند،خيانت باندتينگ به
طبقه کارگرجهان را"امرمربوط به چين وحزب کمونيست آن"خواندند .آنهاانقﻼب کبيرفرهنگی
پرولتاريائی راهمزبان باتينگ سيائوپينگ محکوم وحتی اتهامات رويزيونيست های روسی
رابرانقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاريائی رد نکردند.
بعدازکودتای خونين 7ثور"1357خلق"وپرچم،داکترفيض ويارانش درحاليکه طوطی واراز
استراتيژی جنگ خلق تحت رهبری حزب کمونيست حرف ميزدندتحت تاثيرخواستهای قيام طلبی
اماتورانه بخشی ازافسران اردوباعبدالمجيدکلکانی طرح قيام عليه رژيم"خلق"وپرچم راريخت .اين
طرح که در تاريخ سياسی جنبش چپ افغانستان بنام طرح"کودتاقيام"يادميشود،ضربات سنگينی
رابرکتله سرگردان اعضای جنبش دموکراتيک نوين افغانستان واردکرد .زيرااين نقشه
افشاشدوعکس العمل زودرس رژيم مزدور"خلق"وپرچم را برانگيخت .ديو قتل وجنايت ازشيشه
بيرون آمدوساطور قتل وکشتاررا بدست گرفت .هزاران تن شعله ای وخوشبين جريان دموکراتيک
نوين که درحالت بی ارتباطی وسرگردان بسرميبردند،ازجانب رژيم پوشالی دستگيروبقتل
رسيدند.روشن بودکه باقيام طلبی اماتورانه افسران ارتش نميشدرژيمی راکه باچشمان تيزبين
ومجرب کا.جی.بی ودستان درازارتش سوسيال -امپرياليزم شوروی حمايت ميشد ،برانداخت،اما
رهبران کودتاقيام که باايدئولوژی علمی به جهان وحرکات سياسی نمی ديدند ،تصورميکردندکه
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بااينگونه ماجراجوئی وآشوب گری آوانتوريستی ميتواننداين رژيم رانابودسازند .آقای فيض
درنشست های رهبران کودتاقيام کمترازعبدالمجيدکلکانی موردتوجه قرارميگرفت.اين احساسات جاه
طلبانه وخودبزرگ بينی فيض احمدراکه تصورميکرد عبدالمجيدکلکانی کوچکتروکمترازاوست
آشفته ميساخت.بخشی عظيمی ازانگيزه های درونی فيض احمدبرای جلوه دادنهای انقﻼبی اش که
جاه طلبی وخودبزرگ بينی اوبود ،درمحراق توجه قرارنداشتن قابل قبول نبودودورنمای خوبی
رابرای ذهن جاه طلبانه اش ترسيم نميکرد .اوبعداشرکت درنشست های کودتاقيام رابه معاونينش
واگذارکردوآهسته آهسته خودراازآن بيرون کشيد .چنانچه در حادثه چنداول درسال 1358شرکت
نداشت.آقای فيض برای دومين بارکسانی راکه دراول به آنهاقول همکاری داده بوددرموقع قيام
درميدان تنها ميگذاشت .امااين به معنی مخالفت فيض احمد باحرکات کودتاگرانه وآوانتوريزم
تبودوماديديم که چندماه بعدازماجرای چنداول اوخوددرباﻻحصارکابل دست به کودتازد.
بعدازتجاوزسوسيال -امپرياليزم شوروی برافغانستان در 6جدی ،1358جنبش های مسلحانه منطقوی
به جنگ مقاومت ملی تبديل گشته وسراسرافغانستان رافراگرفت .تجاوزسوسيال -امپرياليزم شوروی
واشغال افغانستان زمينه سازمداخﻼت امپرياليست های غربی ،چين وارتجاع منطقه
شد.امپرياليستهای غربی به بهانه"جلوگيری ازگسترش کمونيزم"وارتجاع منطقه به بهانه دفاع
ازاسﻼم وسنت ﷴی ،جنگ مقاومت ملی خلق افغانستان رابه جنگ"مقابله باکمونيزم ودفاع
ازاسﻼم"قلب ماهيت دادند.اين عبورگاه سياسی ديگری بودکه ديدگاه مدعيان کمونيزم درافغانستان
رادربوته آزمايش ميگذاشت .کمونيست هادراين شرايط موظف بودندکه بين کمونيزم واقعی
وکمونيزم قﻼبی"خلق"وپرچم واتحاد شوروی سوسيال -امپرياليستی خط فاصل بکشندوازکمونيزم
واقعی به دفاع برخيزند .امااين آزمونگاه نشان دادکه آقای فيض احمدبه اندازه آوانتوريزم سامابه
توان دوازکمونيزم فاصله دارد.آوانتوريزم ساماحداقل آزادی افغانستان رابر مبنای خواستهای
بورژوازی ملی مطالبه ميکرددرحاليکه اپورتونيزم فيض احمدآزادی افغانستان رانميخواست بلکه
فقط درصددتعويض باداربودوميکوشيدتاسلطه امپرياليستهای غربی جانشين سلطه سوسيال-
امپرياليزم شوروی گردد .برهمين شالوده فيض احمدبا "اتحادسه گانه"2جبهه متحدساخت واين
مرتجعين را"رهبران دموکراسی وآزادی درافغانستان"ناميد.

" -2اتحادسه گانه"عبارت ازاتحادسه حزب ارتجاعی اسﻼمی درپشاوربه وجود آمده بود؛ اين اتحاداحت تحت قيموم ت مس تقيم امپري اليزم
امريک ا و دس تگاه اطﻼع ات پاکس تان تش کيل ش ده ب ود .ح زب اول ک ه تح ت رهب ری مول وی ﷴنب ی ﷴی قرارداش ت"حرک ت انق ﻼب
اسﻼمی"بودکه بعد هارزمندگان همين حزب بااستحاله ک ادری وجابج ائی مجددقومن دانهايش جن بش طالب ان راب ه وجودآوردن د .ح زب دوم
عبارت بوداز"محاذ ملی اسﻼمی"که ب ه واس طه پيرس يداحمدگيﻼنی -ازتب ارپيران س نتی دربارس لطنت افغانس تان ک ه تاهنگ ام م رگش س مت
رياست شورای صلح رژيم دست نشانده رابرعهده داشت ،رهبری می شد .ح زب س ومی عب ارت ازجبه ه نج ات مل ی -اس ﻼمی بودک ه ب ه
واس طه خان دان مج ددی وش خص ص بغت ﷲ مج ددی رهب ری ميش د .ص بغت ﷲ مج ددی ک ه قب ل ازکودت ای ث ورمعلم اص ول دي ن ب رای
شاگردان مسلمانان دردنمارک بود ،بعداز تجاوز اتحادشوروی ،به پاکستان انتقال يافت ودرراس يکی از کانالهای توزيع سﻼح وپول سيا،
آی -اي س -آی ودس تگاه اطﻼع ات عربس تان س عودی در پش اورقرارداده ش د .اودرس ال  1992رئ يس جمهورافغانس تان
مقررگرديدوبعدازتجاوزامپرياليستهای ناتوبرافغانستان رئيس پارلمان کشور و مسئوليت چندين پست ديگررا برعهده داشته است.
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هنگاميکه دارودسته خمينی دمارازروزگارخلق آزاديخواه ايران درآورده بودوصادق خلخالی جﻼد
خمينی مخالفين رژيم رادسته دسته درمقابل جوخه آتش قرارميداد،فيض احمددردنباله روی ازحزب
رنجبران ايران خمينی جﻼدرا "قهرمان" ناميد.اکنون پيروان فيض باهمان دنباله روی کورکورانه
اورامانندبقيه السيف حزب رنجبران ايران"خمينی جﻼد"ميخوانند.
فيض احمدبی تفاوت به ماهيت مذهب،اسﻼم راگستاخانه"رهنمای بشريت برای 13قرن"ناميد.
فيض احمدواصحابش همراهمرتجعين"اتحادسه گانه"وخوانين مليت پشتون خواهان برگشت ﷴظاهر
پادشاه مخلوع افغانستان گرديده وبرگشت اوراتئوريزه کردکه"شاه سابق بهترازگلبدين حکمتياراست"
اين تئوری که ازموضع مبارزه طبقاتی مانندسايرتئوری های آقای فيض خنده آورومسخره بود،
درز های اختﻼفات داخل سازمان اوراتاحدانشعاب توسعه بخشيده وموجب جدائی بخش عظيمی
ازاعضای سازمان اوکه ازمليتهای تحت ستم می آمدند ،گرديد.
سرانجام؛ زدوبندهای اشئمزازبرانگيزدرراستای منافع شخصی ،وارتباطات افقی وموازی باآی-
ايس -آی برمشکﻼت ره گمی سياسی -ايدئولوژيک دربين صحابه آقای فيض باﻻگرفت وتاحدکشت
وکشتار يکديگررشدکرد .اولين قربانی اين کشتارقتل زنده يادداکتراسددر"دير"درايالت شمالغرب
پاکستان بود .تضادهای داخلی دوجناح مﻼک-کمپرادورهای برسرقدرت درپاکستان-جناحی که به
مرتجعين چينی وابستگی داشتندوجناحی که به امپرياليزم امريکاوارتجاع عربستان وابسته بودند-
برآتش نفاق داخلی سازمان آقای فيض روغن می ريخت .درراستای اين زدوخورد سهمگين
ونامرئی داخل سازمان بود که برخط زندگی اونيزنقطه پايان گذاشته شد.
بعدازمرگ او،سازمانش هيچ قدمی درجهت تصحيح موضعگيری های نادرست وضد انقﻼبی
ايدئولوژيک – سياسی اوبرنداشت .بلکه آن موضعگيری های نادرست وانحرافی را تعميق بخشيده
و گامهای وسيعتری رادرهمان راستابرداشتند،بجای نقدايدئولوژيک –سياسی اوبرسرش تاج
قهرمانی گذاشتندومقامش رادرداخل تشکيﻼت تاحديک رهبرانقﻼبی نهادينه ساختند.منتقدين
اورادرداخل تشکيﻼت بابيرحمی وقساوت مافيائی بقتل رسانيدند .برای عبرت گيری بقايای سازمان،
آنهاحتی اجازه دفن جنازه مقتولين اين سازمان راندادند .پوليس پاکستان چندروزبعدزمانيکه
اجسادکشته شدگان را مرغان ﻻشخواردريده وسگان ولگر دندان زده بودنددر گورستان متروکی
درپشاور کشف کردند .به اينصورت سازمانی که آقای فيض بنيان گذاشته بود اعﻼم ميکرد که
مصمم است برادامه رويزيونيزم "سه جهانی"حرکت کنندومخالفت باآن پاداشی جزمرگ
ندارد.رهبری کنونی سازمان رهائی باپا فشاری بررويزيونيزم چينی وتصفيه فيزيکی منتقدينش
نشان دادکه از منافع مﻼک -کمپرادورهای افغانستان تا آخر دفاع ميکند.
بورژوازی بيروکراتيک افغانستان که باتجاوزامپرياليستهای ناتودرسال 2001مجدداسازماندهی و
متشکل گرديدوسازمان پيروان آقای فيض نيزدرکنارمﻼکين،کمپرادورها،خاينين ملی،جنايتکاران
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جنگی وروسای احزاب اسﻼمی متشکل شد .آنهامجموعادرسال  2001دربن معاهده ننگين اسارت
افغانستان راامضا کردند .مقامات اين سازمان تاکنون درکنارآنهادرسايه بمب افگن هاوموشکهای
ناتوبرخلق آزاديخواه افغانستان سيادت ميکنند.
سازمان رهائی-سازمان پيروان آقای فيض-درسالهای2007-2006درگيريک نزاع داخلی گرديدکه
درعايدات اين سازمان ازمنابع مالی امپرياليستها،انجوبازی وگماردن عناصرنديم رهبری به مقامات
باﻻی دولتی وبی توجهی به افرادمتعلق به مليتهای غير پشتون ،ريشه داشت.اين نارضايتی سرانجام
يک بخش کوچکی راازسازمان رهائی جداساخت .واين بخش کوچکازسازمان مادرتحت رهبری
فرديجداشدکه او خوددرانجوبازی واختﻼس استادهمگان بود.اوتازمانيکه زنده بودنشريه
ايرابنام"روزگاران"منتشرميساخت ودراين نشريه اوباالفاظ وجمﻼتيتجاوزواشغالگری امپرياليست
های ناتو راتوجيه ميکرد که افرادی ماننددادفرسپنتا،نجيب روشن،اعظم دادفروامثالهم ازآن جمﻼت
اباورزيده اند.تﻼش"روزگاران"برای اين بودتااذهان رامتقاعدسازدکه تجاوزواشغالگری
امپرياليستهای ناتوبه نفع مردم افغانستان بوده وامپرياليست ها"ناجيان"مردم افغانستان ازشرطالبان
ميباشند .پيام "روزگاران" شاگردآقای فيض اين بودکه طالبان تشکل مستقل ازامپرياليزم وتروريست
ميباشند ،اما برخی اوقات حقيقت با سرسختی اززاويه ای سرباﻻميکردوشاگردرنجيده آقای فيض
ازخليفه او،طالبان راباآی -ايس-آی پاکستان ارتباط ميداد.
اين بخش درقبال انتقادات سازنده کمونيستهای افغانستان نه فقط خودرااصﻼح نکردند،بلکه بجای
برخوردعادی مطابق به معيارهای سياسی وادبی راه فحاشی ،هتاکی ولمپنی را درپيش گرفتند.آنها
با بخشی ازلمپنهای تسليم شده سامامتحدشده وبجای مبارزه باامپرياليستهای اشغالگرومزدوران بومی
شان ،راه افشاکردن رهبران جنبش کمونيستی افغانستان رادرپيش گرفتند،نام اصلی،محل
توليدوآدرس کارآنهارا که اغلبا مخفی بودندافشاوبطورغيرمستقيم ازطريق وب سايت های رسمی
شان دراختيار دستگاه اطﻼعات امپرياليزم وارتجاع منطقه گذاشتند.
بخشی جداشده ازسازمان رهائی)جداشده بنام(ازسازمان رهائی بانيت مبارزه باجنبش کمونيستی
افغانستان سندبدنام وانحرافی ايرابنام"باطرداپورتونيزم درراه انقﻼب سرخ به پيش رويم"که فيض
احمد درتوجيه انشعاب ضدکمونيستی اش ازسازمان جوانان مترقی -اولين تشکل کمونيستی
افغانستان -نوشته بود؛ مجددابه نشرسپردند.کتاب حاضربخشی ازسلسله نقدهای است که نويسنده
بطورعمده برآن سندخاينانه نوشته وقسمتی ازتاريخ مبارزه ايدئولوژيک -سياسی طبقه کارگررابا
رويزيونيسم ونظام فکری بورژوازی بيروکراتيک افغانستان تشکيل ميدهد.
حسين دهقانپور
22دسمبر2016

V

گوشه ای ازخيانتهای » گروه انقﻼبی  «......و
» سازمان رهائی  «...به جنبش کمونيستی
افغانستان

شر وتکثير از  :مائویست های افغانستان
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)بخش(1
»سازمان انقﻼبی افغانستان«که ادامه

منجﻼب اپورتونيسم»گروه انقﻼبی خلقهای

افغانستان« و» سازمان رهائی افغانستان« است  ،چنين عقيده دارد":داکترفيض
کمونيست انقﻼبی نامدارافغانستان است وسند»با طرد اپورتونيسم درراه انقﻼب سرخ
به پيش رویم« از» گروه انقﻼبی خلقهای افغانستان« ازاهميت تاریخی برخورداراست،
زیرا بررسی درست ودیالکتيکی جنبش انقﻼبی افغانستان بدون مطالعه این سند
ناممکن است".
ليکن برخﻼف ادعای واهی ودروغين رویزیونيستهای»سازمان انقﻼبی «...این یک
"سند" اپورتونيستی وسراپا جعل وتخریبکاری عليه جنبش انقﻼبی پرولتری)م -ل -م(
افغانستان بوده و" مرحوم" داکترفيض ویارانش باحمﻼت اپورتونيستی عليه "س ج
م"و"جریان دموکراتيک نوین"هرچه بيشترماهيت خط فکری وسياسی اپورتونيستی
خود شان راآشکارساخته اند .حال این"سند" رامورد نقد وبررسی قرارمی دهيم:

تشکل اپورتونيستی »گروه انقﻼبی خلقهای افغانستان« زیرعنوان "طرح مسئله-
دوبرخورد متضاد" درنوشته» با طرد اپورتونيسم درراه انقﻼب سرخ به پيش رویم« چنين
می نویسد ...»:ولی برای ما که دیری نيست ازجریان شعله جاوید بریده ایم
وناگزیراثرات اپورتونيسم آنرا باخودداریم ،ﻻزم است جهت زدودن کامل آن اثرات ناپاک
ودرپند گرفتن ازاشتباهات گذشته به منظوراجتناب ازبازگشت به آن" ریشه های
انحرافات وسربه سنگ خوردن جریان شعلۀ جاوید به رهبری)س ج م( رابيرون
بکشيم".ودرجایی

دیگردرهمين

می

مبحث

نویسند:ذهن

همۀ

ماازایدئولوژی

ارتجاعی"رهبری"متاثراست.ماتحت تاثيرایدئولوژی ومشی"رهبری"درکليه فعاليتهای
سياسی واجتماعی خویش درلجنزاراپورتونيسم دست وپا می زدیم".
رهبری» گروه انقﻼبی «....ازیکطرف می گویند که درلجنزاراپورتونيسم دست وپا
ميزدیم وازجانب دیگرمدعی اند که گویا باطرد اپورتونيسم "س .ج.م" در»راه انقﻼب
سرخ« به پيش می روند .ونيز اذعان می کنند که اثرات اپورتونيسم آنرا باخود دارند.
همين گفته حتی به لحاظ منطق صوری یک تناقض آشکاراست؛زیراگروهيکه بنا به
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گفته ای خودش مدت هفت سال)1351-1344خورشيدی( در»لجنزاراپورتونيسم دست
وپاميزده« چگونه به آن سطحی ازآگاهی»انقﻼبی پرولتری« دستيافت که دربهارسال
»1352اپورتونيسم« "س.ج.م"را به نقد وارزیابی گرفته و»راه انقﻼب سرخ« را در پيش
گرفته است؟« .درحاليکهبا درنظرداشت تاریخ مابعد رهبری»گروه انقﻼبی«...این ادعا
ازبنياد دروغ بوده وجعلکاری اپورتونيستی وشيادی رویزیونيستی است.نه تنهاازمحتوی
سنداپورتونيستی» با طرداپورتونيسم «.....که جریان سالها ودهه های مابعد،نظرات
ومواضع،خط مشيها وعملکردهای اپورتونيستی ورویزیونيستيرهبری»گروه انقﻼبی
خلقهای افغانستان" وبعد»سازمانرهائی افغانستان«و»سازمان انقﻼبی«آنرابه ثبوت
رساندکه گردانندگان »گروه انقﻼبی«....خودیک جناح اپورتونيستيدردرون سازمان
جوانان مترقی بودندونوشته »باطرد اپورتونيسمم «....به لحاظ محتوی اپورتونيستی
اش نتيجه منطقی همين سيرقهقرائی اندیشه وافکارآنهاست که طی چهاردهه
اخيرادامه یافته است.این جناح اپورتونيستی بادیگرجناح اپورتونيستی )که توسط "ه.م"
نمایندگی ميشد( سازمان جوانان مترقی رامورد حمﻼت خصمانه وکينه توزانه قرارداده
وآنرامتﻼشی ساخته وجریان دموکراتيک نوین رابا آن گستردگی وحمایت توده ای آن
دچارفروپاشی کردند .وازآن تاریخ تا کنون  ،رهبری» گروه انقﻼبی «....و» سازمان
رهائی« وپيروان پروپا قرص آن )»سازمان انقﻼبی«( نه اینکه نتوانسته اند)که
هيچگاهی نخواسته ونمی خواهند( با اتکاء به اصل " انتقاد وانتقاد ازخود"خودرا ازلوث
اپورتونيسم ورویزیونيسموتسليم طلبی طبقاتی وملی پاک سازند .وبرخﻼف ازمنجﻼب
اکونوميزم به پرتگاه اپورتونيسم راست،رویزیونيسم" سه جهانی"غرق شدند.وکلمات
وجمﻼتی مانند" پند گرفتن ازاشتباهات گذشته،مبارزه قاطعانه وبی امان درتئوری
وعمل وبرخوردپرولتاریائی به)م-ل-ا( درراه انقﻼب ميهن"صرف مصرف تبليغاتی درون
گروهی داشته ودرجهت اغوای صفوف »گروه انقﻼبی «...و» سازمان رهائی« واکنون»
سازمان انقﻼبی« بکاربرده شده ومی شوند.
» گروه انقﻼبی «....برهبری داکترفيض درماه ثورسال  1358درسند» اعﻼم مواضع
ماوجنبشهای اخير«درباره سيستم امپریاليستی جهانی تنهاصحبت ازدوغارتگرجنگ
افروز،

یعنی

دوابرقدرت

امپریاليستی

امریکاوسوسيال

امپریاليسم

"شوروی"داردوکشورهای امپریاليستی اروپائی،امپریاليستهای جاپان،کانادا،آستراليا
ودیگران را بيرون ازحلقه غارتگری وجنگ افروزیدرسيستم امپریاليسم جهانی قرارداده
وآنهارابه شمول دولتهای رویزیونيستی وسوسيال امپریاليستی بلوک شرق تحت
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رهبری سوسيال امپریاليسم "شوروی")وقت( درامرمبارزه عليه هژمونيزم دوابرقدرت
آنهم بطورخاص ابرقدرت سوسيال امپریاليسم »شوروی« ازجمله متحدین خلقها وملل
درکشورهای»جهان سوم« قرارداده است».رهبری« که پيروانش مانند" س.رها" اورا»
ستاره ای درخشنده وغروب ناپذیردرافق کمونيسم« می خواند!چنين نظروموضع دارد":
انقﻼبی چون انقﻼب پيروزمند ایران تيرمرگباردیگری برامپریاليسم امریکا وهمدستانش
حواله می کند".درحاليکه برخﻼف تحليل وارزیابی »گروه انقﻼبی ،«...انقﻼب سياسی
ایران که با نيروی مبارزاتی خلقهای مليتهای مختلف ایران ونيروهای جنبش انقﻼبی
پرولتری وسایرجنبشهای مترقی خلقهای ایران به پيروزی رسيد ورهبری آن بوسيله ای
جناح دیگری ازطبقات ارتجاعيبرهبری باند خمينی وبه کمک وهمکاری مستقيما
مپریاليسم امریکا وامپریاليستهای اروپای غربی غصب شده وبه شکست کشانده شد
وصدها تن ازنيروهای انقﻼبی وهزاران تن ازنيروهای مترقی وتوده های خلق ایران
راخاینانه ووحشيانه به جوخه های اعدام سپرد ویا درزندانهای مخوف سبعانه شکنجه
کرد؛ ولی رهبری »گروه انقﻼبی «....آنراانقﻼب پيروزمندخوانده ومدعی است
که»تيرمرگباری« برامپریاليسم امریکا ودیگرهمدستانش حواله کرده است! داکترفيض
که»سازمان انقﻼبی« و" س.رها" اورا »رهبری با سرشت کمونيستی« می خوانند،
صحبت از"انقﻼب بزرگ اسﻼمی ایران ورهبران مبارزآن ازجمله امام خمينی«
داشتهو"ازدرس گيری والهام ازانقﻼب ظفرنمون اسﻼمی ایران«اذعان مينماید.
وهمچنين مدعی است که برخﻼف رهبران "س.ج.م" به»م-ل-ا برخورد پرولتاریائی
داشته وراه انقﻼب ميهن را درپرتوآن روشن می سازد«!صرفنظرازدیگرموارد،درکجای
مطالب فوق »برخورد پرولتاریائی وراه انقﻼب ميهن« توسط رهبری »گروه انقﻼبی«....
به مﻼحظه می رسد؟ که هرگز! درحاليکه رهبری»گروه انقﻼبی«....درنظروعمل
درمنجﻼب اپورتونيسم وپرتگاه رویزیونيسم "سه جهانی" قرارداشت وراه انقﻼب کشور)
پيروزی انقﻼب دموکراتيک نوین( را ترک کرده وراه ضدانقﻼب  ،پيروزی انقﻼب اسﻼمی
را با الهام ازخمينی جﻼد خلق ایران برگزید وبرای رسيدن به این هدف ضدانقﻼبی اش
باسه گروه ارتجاعی اسﻼمی درافغانستان متحد شده و"جبهه مبارزین مجاهد" را
تشکيل کرده ودرجهت پيروزی انقﻼب اسﻼمی وتاسيس جمهوری اسﻼمی فعاليت
کرد.اما رهبری»گروه انقﻼبی «....باکمال پرروئی ميگوید ":واقعاً چرا شعله جاوید به
رهبری" س-ج-م" با آن همه" پرمدعائی زشتش" نتوانست سودمند بحال جنبش
وانقﻼب خلق واقع شود".اینکه سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتيک نوین)شعله
جاوید( تحت رهبری اش ازبدو تاسيس تابه شکست کشاندن وفروپاشی آن بوسيله
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ای جناح اکونوميستی ورویزیونيستی برهبری داکترفيض وجناح اپورتونيستی)ه.م(؛ چه
دست آوردهای مبارزاتی وانقﻼبی درافغانستان داشته ونيزدارای چه نوع اشتباهات
وانحرافات ایدئولوژیک-سياسيبودهاست،ماطی چهاردهه اخيربارها 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 وانقﻼبی درراه تثبيت
واستحکام هرچه بيشترخط ایدئولوژیک-سياسی)م-ل-ا(وپيشرفت جنبش دموکراتيک
نوین درجهت پيروزی انقﻼب دموکراتيک نوین دست آوردهای بيشتری کمائی کند؛
مربوط به عوامل داخلی وخارجی متعددی بود که آنهارا نيزمورد تحليل وارزیابی قرارداده
ایم .ليکن قبل ازهمه عامل مهم موجودیت خطوط انحرافی اکونوميستی وسنتریستی
درون "س.ج.م" بود که درغياب رفيق اکرم یاری سکاندارخط اصولی وانقﻼبی)م-ل-ا(؛
این دوجناح اپورتونيستی ،سازمان جوانان مترقی وجنبش دموکراتيک نوین راازدرون
مورد حمﻼت حصمانه اپورتونيستی قرارداده وضربات شدیدی برآن وارد کردند.
رهبری»گروه انقﻼبی «....درهمين 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 وصحيح ترین نوع
برخورد به م-ل-ا است این برخورد جزء ﻻینفک ایدئولوژی خدمت واندیشيدن به خلق تا
دم مرگ می باشد .نقطه حرکت صاحبان یک چنين ایدئولوژی درهمه موارد پيوسته
منافع خلق بوده ونه منافع فردی یا گروهی".
رهبری»گروه انقﻼبی «...بازهم ادعاهای واهی اش راتکرارنموده وهيچ مورد ویا موارد
مشخصی ازموضع » خرده بورژوائی« رهبری )س.ج.م( راذکرنمی کندوهمه این
ادعاهایش درسطح ادعا باقی ميمانند .همچنينسندی مبنی براینکه جناح اصولی
برهبری رفيق اکرم یاری منافع فردی ویا گروهی اش را برمنافع خلق ترجيح داده باشد
ارایه نمی دهد .ازآنجایيکه رهبری » گروه انقﻼبی «....نمی تواند برای ادعاهایش
دﻻیل عينيموجهی ارایه کند؛ متوسل به ذهنيگری شده ومکنونات باطنی خودرابجای
واقعيتهای عينی قرارداده است.ازجهت دیگررهبری»گروه انقﻼبی «....سعی می کند
تابابيان بدیهيات وذکرکلمات وجمﻼتی 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 اپورتونيستها ی » گروه
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انقﻼبی«...به سازمان جوانان مترقی وارد کرده وبه جنبش انقﻼبی کشورخيانت کرده
اندرا گمراه واغوا کند .درحاليکه تاریخ جنبش انقﻼبی پرولتری درافغانستان گواهی
ميدهد ومواضع وعملکردهای اپورتونيستی ورویزیونيستی رهبری »گروه انقﻼبی«....
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 اپورتونيستی
دردرون »س.ج.م" بوده وعامل اصلی وعمده درمتﻼشی کردن این سازمان انقﻼبی
پرولتری وجنبش توده ای تحت رهبریش بوده است .دراین زمينه اسناد فراوان وغيرقابل
انکاری درجنبش انقﻼبی پرولتری کشورموجوداند .وبعد ازچهاردهه کسانی که
خودراازجمله وارثان وپيروان اصلی »راه« داکترفيض می خوانند ازجمله رویزیونيستهای
»سازمان انقﻼبی« باافسانه سرائی واسطوره سازیهای مضحک می خواهند که
رویزیونيسم»سه جهانی« داکترفيض رادوباره آرایش داده وبخورد نسلهای جدید
ازمبارزین راه مردم درکشور)که آگاهی ﻻزم ازتاریخ خيانتهای انواع رویزیونيسم واشکال
اپورتونيسم عليه جنبش انقﻼبی پرولتری ومبارزات خلق افغانستان ندارند(بدهند.
رهبری» گروه انقﻼبی «....با اشاره به رهبری "س.ج.م" ادعا ميکند که " :تمام عشق
واميد آنان درخدمت به توده های دهقان وکارگروبردن اندیشه مائوتسه دون درميان آنها
تجلی نمی یافت".
بازهم ادعابدون ارایه مدرک وسند :دراینجا این سوأل مطرح می شود که آیا رهبری
»گروه انقﻼبی «...واقعاً همه عشق واميد آنان درخدمت توده های دهقان وکارگربود
وچنانکه مدعی اند واقعاً اندیشه مائوتسه دون را درميان دهقانان وکارگران برده اند؟
که هرگزنه! همچنانکه رهبری » گروه انقﻼبی«...جمﻼت وعبارات بظاهر»انقﻼبی
ومترقی« رابمنظورسترکردن عقاید وافکاررویزیونيستی وضدانقﻼبی شان بکارمی برند،
همين عبارت" عشق به توده ها" نيزمنشأ درتفکرات خرده بورژوائی آنها دارد .زیرا آنچه
که رهبری » گروه انقﻼبی «...و» سازمان رهائی« درشهرها به کارگران تبليغ وترویج
ميکرد ایده های بورژوائی بود وآنچه که درروستاها دربين دهقانان تبليغ وترویج می
نمود»ایدئولوژی ومکتب کامل اسﻼم« ومدعی است که »اسﻼم کامل  13قرن بشریت
را بسوی روشنائی رهنماگشته است« .آیا این دیدگاه ونظرچيزی غيرازایده آليسم
منحط وقعرطلمت ارتجاع واپورتونيسم است!
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رهبری »گروه انقﻼبی «....بهمين منوال با کنایه واشاره به جانب جناح اصولی
دررهبری"س.ج.م" ادامه ميدهد»:کمونيست ها هرگزبه منافع خصوصی توجه نکرده،
ازخودخواهی ،فخرفروشی ومسامحه کاری عاری بوده وبقول رفيق مائوتسه دون
اعتقادعميق دارندکه "مﻼک هرگفتاروکرداریک کمونيست باید عبارت باشد ازانطباق آن
با منافع واﻻی اکثریت قاطع خلق وپشتيبانی ازآنها".«...
یکی ازخصوصيات اپورتونيستها ورویزیونيستها اینست که سعی ميکنند ادعاهای واهی
شانرادرﻻبﻼی کلمات وجمﻼت بظاهر»نيکووپسندیده« مطرح کرده وجهت اغوای
خواننده ای نا آگاه درهرموردی نقل وقولی ازرهبران پرولتاریای جهان بياورند .بعبارت
دیگر هویت اپورتونيستی وضدانقﻼبی خودرا زیراین کلمات ونقل وقولهامخفی می
کنند.آیا آنچه که رهبری » گروه انقﻼبی «...و»سازمان رهائی« درطول حيات سياسی
شان انجام داده اند»انطباق گفتاروکرداریک کمونيست« بوده است ،یا گفتار وکرداریک
اپورتونيست ورویزیونيست حرفه ای!درحاليکه گفتاروکردارآنهاازسطح یک بورژوا-
رفرميست فراترنمی رفت ونمی رود.طی حدود چهاردهه اسناد زیادی ازآنها موجود اند
که همه گفتاروکردارآنها ملهم ازاپورتونيسم راست ورویزیونيسم» سه جهانی« بوده
وشيادانه وخاینانه آنهارا بنام » منافع واﻻی اکثریت قاطع خلق« جازده ومی زنند.
رهبری »گروه انقﻼبی «...ميگوید»:انقﻼبيون مارکسيسم را نه فقط ازﻻبﻼی کتابها
بلکه عمدتاً ازطریق شرکت درمبارزه طبقاتی وکارعملی وتماس نزدیک باتوده های
کارگرودهقان می آموزند«.
همه

اپورتونيستهاورویزیونيسهازمانيکه

دربرابرنقداصولی

کمونيستهای

انقﻼبی

قرارميگيرندوایده ها وافکارونظرات ومواضع واعمال اپورتونيستی ورویزیونيستی آنها
برمﻼشده وامکان هيچ نوع دفاعی برای آنها باقی نمی ماند متوسل به چنين " وجيزها
"شده ونظرات ومواضع اصولی وانقﻼبی ناقدین ومنتقدین خودرا»حرفهای کتابی«
ویا»پرحرفی واظهارمعلومات وفضل فروشی« می خوانند .درحاليکه قدرمسلم اینست
که کمونيستها قبل ازهمه اصول اساسی وتئوریهای علم انقﻼب پرولتری را ازکتب
وآثاررهبران بزرگ پرولتاریای جهان فرامی گيرند ومبارزه طبقاتی وملی ومبارزه عليه
انواع رویزیونيسم واشکال اپورتونيسم را درپرتوآنها به پيش می برند .بعبارت دیگراصول
اساسی وتئوریهایعلم انقﻼب پرولتری رهنمای عمل کمونيستها درمبارزه آنها عليه
طبقات ارتجاعی وامپریالسم است .ودرکارزارمبارزه انقﻼبی ازطریق تلفيق علم انقﻼب
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پرولتری درشرایط مشخص جوامع شان تجارب نظری وپراتيکی نوینيکسب کرده وبه
تدوین،فرموله کردن وخلق تئوریهای انقﻼبی نوینی دست یافته وازاینطریق علم انقﻼب
پرولتری راغنای کيفی بيشتری می بخشند.تاکتيک دیگراپورتونيستها ورویزیونيست
هااینست هرزمان که دربرابراستدﻻلهای اصولی کمونيستهای انقﻼبيخودرا خلع سﻼح
شده می یابند علم "توده گرائی ،کارگرودهقان خواهی" را بلند می کنند وموقعيت
بودوباش وزندگی شان را درجوارکارگران ودهقانان برخ کشيده وآن را»پيشبرد امرمبارزه
انقﻼبی« جا ميزنند .درحاليکه بين شعارهای صرف»توده خواهی وعوام گرائی« که
خاصه همه اپورتونيستهاورویزیونيستهاست ومبارزه انقﻼبی واقعی درراه نجات توده
های

کارگرودهقان

وسایرزحمتکشان

ازاستثماروستم

طبقات

ارتجاعی

فئودال

وکمپرادورسلطه وامپریاليسم واستعمارازهم متفاوت است .طنزقضيه اینجاست که نه
تنها رویزیونيستها واپورتونيستهای» سازمان رهائی« و »سازمان انقﻼبی« و»ساما-
ادامه دهندگان« ودیگرهمقماشان آنها که تعدادی ازاعضای باندهای جنایتکارخلقی
پرچمی این قاتﻼن مردم افغانستانازطریق ميزهای گرد تلویزیون های دولتی
و»غيردولتی« نيزمدعی اند کهدربين مردم زندگی کرده وبه آنها خدمت ميکنند!.
رهبری »گروه انقﻼبی «....چنين ادامه می دهد...":افرادی که ازموضع پرولتاریائی به
م-ل-ا

برخوردمی نمایند توده هارا بمثابه قهرمانان

واقعی ،سازندگان تاریخ

وموتوراصلی انقﻼب دانسته ،متواضعانه ازآنها آموخته ،آنهارا پشتگاه مطمئن
خودقرارداده وبا درآميختن با آنها وبسيج وشکل دهی آنها نيروی عظيم ﻻیزال شان را
به سمت نابودی دشمنان هرچه خونخوارتروبه ظاهروحشتناک هدایت می کنند.......
وجریان شعله جاوید به رهبری" س-ج-م" با یکچنان برخوردی انقﻼبی وراستين به م-
ل-ا بکلی بيگانه بوده وبرخوردی خرده بورژوائی را برگزیده بود".
رهبری »گروه انقﻼبی «....درتمام حيات سياسی شاننشان داده اند که هيچ یک ازاین
موارد ادعائی شان را نه اینکه عملی نکردند که هرگزبه آنها باورنداشتند .اینها از)م-ل-
ا( ونقل وقولهای ازلنين ومائوتسه دون استفاده ابزاری می کنند .درگفتاربا کلمات
وجمﻼت بظاهرزیبا وفریبنده توده های خلق نا آگاه راکاذبانه مورد ستایش قرارمی
دهند ولی درعمل آنهارا اغوا کرده وبرضد منافع طبقاتی وملی آنها عمل کرده ونيروی
مبارزاتی آنها رادرجهت تأمين منافعگروهی شان ومنافعطبقات ارتجاعی فئودال
وکمپرادورومنافع

سوسيال

امپریاليسم

چين
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وامپریاليستهای

غربی

بکارگرفته

وآنهارادرپرتگاه گمراهی می کشانند .اپورتونيستها ورویزیونيستهای»گروه انقﻼبی-
سازمان رهائی«درگفتارتوده ها راسازندگان تاریخ وموتوراصلی انقﻼب می خوانند ولی
درعمل راه کودتا را برگزیده وبا گروه های ارتجاعی اسﻼمی ضدانقﻼبی وضد منافع
خلق وميهن متحد شده ونيرووخون توده های خلق را درجهت تأمين منافع فئوداليزم
وکمپرادوریزم وامپریاليسم وسوسيال امپریاليسم چين وپيروزی »انقﻼب اسﻼمی«
وتشکيل جمهوری اسﻼمی به هدردادند.درجهت دیگرخط اپورتونيستی ورویزیونيستی
داکترفيض ویارانش همواره درتقابل باخط اصولی وانقﻼبی)م-ل-ا یا م-ل-م( قرارداشته
وبه جنبش کمونيستی ومبارزات آزادی خواهانه خلق افغانستان خيانت کرده اند.
درحاليکهتوده های خلق به اسطوره سازیهای رویزیونيستهااحتياجی ندارند؛ توده های
خلق اعم ازکارگران ،دهقانان وسایرزحمتکشان ضرورت به آموزش اندیشه های
انقﻼبی پرولتری رهائيبخش دارند)که بوسيله کمونيستهای راستين به آنها انتقال داده
می شود( تا بدین وسيله راه مبارزه انقﻼبی را مشخص کرده

ودشمنان طبقاتی

وملی شان راسرنگون سازند .رهبری »گروه انقﻼبی «....دراین پراگراف نيزمورد
ویامواردی راازاینکه رهبری"س.ج.م" برخوردی انقﻼبی وراستين برمبنای "م-ل-ا"
نداشته وبرخوردی خرده بورژوائی را برگزیده بود ذکرنميکند .فقط با اشاره وکنایه
رهبری جناح اصولی )سازمان جوانان مترقی( را مورد اتهام قرارميدهد.
» گروه انقﻼبی «....رهبری جناح اصولی "س.ج.م" رامورد حمله قرارداده وچنين می
نویسد ....":برخورد خرده بورژوائی به م-ل-ا...منشأ اجتماعی آنراخرده بورژوائی می
سازد .وبشکل سوبژکتيویسم درجلوه های مختلفی ظهورمی کند .حاملين این چنين
ایدئولوژی وبرخورد ضدانقﻼبی ،درهرکاری به منافع پست شخصی خود می اندیشند.
وایدئولوژی را نه بخاطرنيازمندیهای پراتيک انقﻼبی بلکه فقط برای نفس آموزش نه برای
حل مسایل تئوریک وتاکتيک انقﻼب بلکه بخاطرتشخص وشهرت حاصل کردن وارعاب
توده ها وبدام انداختن روشنفکران مطالعه می کنند".
رهبری» گروه انقﻼبی «...مانند بخشهای دیگراین مبحث ادعاهای بی اساس
واتهامات واهی اش راعليه رهبری" س.ج.م" بگونه مکررمطرح کرده وبرای هيچکدام
ازآنها دليل ویا دﻻیلی که بتواند ادعاهایش رابه ثبوت برساند ،ارایه نمی کند .اینها مورد
ویا مواردی ازانحراف سوبژکتيویستی را مشخص نمی سازند؛ ادعای »برخورد
ضدانقﻼبی« و»اندیشيدن به منافع شخصی آنها«رامعين نمی کنند .وبه همين صورت
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اتهام »شهرت طلبی،ارعاب توده ها وبدام انداختن روشنفکران« را به آنها وارد کرده
وکوچکترین دليلی دراین زمينه ارایه نمی دهند .درحاليکه برخﻼف تاریخ فعاليتهای
نظری وعملی اپورتونيستها ورویزیونيستهای» گروه انقﻼبی »، «...سازمان رهائی« و»
سازمان انقﻼبی« طی حدود چهاردههاخيرکه بدفعات به ثبوت رسيده اندبه مسایل
انقﻼب خلق ومبارزات آنها درهمه عرصه ها برخورد اپورتونيستی ورویزیونيستی داشته
وبرضدمنافع خلق وميهن عمل کرده اند .وهمواره منافع گروهی شان راکه همان منافع
طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورومنافع سوسيال امپریاليسم چين وامپریاليستهای
غربی درافغانستان بوده است ،برمنافع ملی وطبقاتی توده های خلق ترجيح داده اند.
همچنين طی این مدت این امربه اثبات رسيده است که رهبری » گروه انقﻼبی «....و»
سازمان رهائی« تئوریهای انقﻼبی را به منظورفریب توده های خلق وروشنفکران
هوادارجریان دموکراتيک نوین بکارگرفته وبعد ازبه انحﻼل کشاندن

سازمان جوانان

مترقی وفروپاشاندن جریان دموکراتيک نوین به شيوه هاواشکال مختلف کتله ای
بزرگی ازروشنفکران هوادارجریان دموکراتيک نوین رااغوا کرده وبه منجﻼب اپورتونيسم
ورویزیونيسم» سه جهانی« کشانده اند .به همين صورت تهدید وارعاب عليه
روشنفکران رادردرون این دوتشکل بکارگرفته اند وحتی تعدادی ازاین روشنفکران که
درموضع انتقادی ویا مخالفت باکدررهبری قرارگرفته اند ،به اشکال مختلفی سربه
نيست کرده اند.
» گروه انقﻼبی «....به ادامه مبحث می نویسد ....":بنظری علت اینرا که چرا" س-ج-
م" نتوانست سهمی درراه انقﻼب ميهن 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 ازنظرخواهيم گذراند ،محصول برخورد خرده بورژوائی-
ضدپرولتری "هيئت رهبری" به م-ل -اندیشه مائوتسه دون ناشی ازسوبژکتيویزم تيره
ایست که سراپا آنهارا فراگرفته بود ودرساحات مختلف شيوه آموزش ،سبک برخورد
وفعاليتهای عملی به اشکال دگماتيسم ،امپيریسم،سکتاریسم والگوسازی تظاهرمی
کرد .مارکسيسم آنها ،مارکسيسم دگماتيک ومبتذل بود."....،
درنقد وبررسی ازاشکال انحرافات اپورتونيستی ویاانواع انحرافات رویزیونيستی دریک
سازمان ویا حزب انقﻼبی پرولتری مﻼک قضاوت درست اینست که جناح اصوليت
انقﻼبی خط ویا خطوط انحرافی غير پرولتری ویا ضد پرولتری سازمان ویا حزب رابرمبنای
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دیالکتيک ماتریاليستی مورد نقد وبررسی قرارميدهد .اما درمورد "سازمان جوانان
مترقی" که جناح های مختلف اپورتونيستی دربرابرجناح اصولی وانقﻼبی قرارگرفتند
وموجب انحﻼل وفروپاشی آن شدند؛ جناح اپورتونيستی برهبری داکترفيض همين
قرارگرفتن دربرابرخط انقﻼبی)م-ل-ا( درسازمان جوانان مترقی را» نقد اصولی« می
خواند! ازاینجاست که درک وفهم کنه مطلب را برای افرادی که ازعلم انقﻼب پرولتری
آگاهی ﻻزم نداشته ودرباره ای این موضوع )که رهبری»گروه انقﻼبی «....منحيث یک
جناح اپورتونيستی دردرون سازمان جوانان مترقی بوده است ،اطﻼعات کافی ندارند(
مشکل می سازد.
رهبری »گروه انقﻼبی «....ادعا می کند که" برخی موارد عمده اشکال ونتایج
برخوردخرده بورژوائی وصرفاً کتابی به م-ل-ا را برشمردیم وميتوان مثالهای متعددی
ارایه نمائيم" ،درحاليکه این ادعای آنها خﻼف واقعيت بوده وهيچ موردی ازموارد ادعایی
آنها

دراین

مبحث

تذکرنيافته

است.

وبه

همين

صورت

صحبت ازفعاليتهای

عملی"س.ج.م" به شيوه "دگماتيزم ،امپيریسم،سکتاریزم ،الگوسازی ومارکسيسم
دگماتيک ومبتذل"می نماید؛ اما درهيچ یک ازاین موارد مثاليذکرنمی کند .رهبری »گروه
انقﻼبی «...بفرض اگرراست ميگفتند باید مسایل را بگونه مشخص توضيح ميدادندکه
کدام نظروعمکردجناح رهبری"س.ج.م"دارای

انحرافات»امپيریستی ،سکتاریستی،

دگماتيستيو«...بوده اند.با تذکروتکرارمکررصرف مفاهيم ومقوله ها نمی شود که
انحرافات فرد ویا گروهی را مشخص کرد.واین شيوه برخورد ذهنی گرایانه نه اینکه فاقد
هرنوع اعتبارعلمی واصولی است که برای روشنفکران کمترآگاه به مسایل درون
جنبش انقﻼبی پرولتری خاصتاً سازمان جوانان مترقی وعدم آگاهی ازنقش مخرب
جناح اکونوميستی داکترفيض درآن نهایت گمراه کننده بوده است .این اتهامات بی بنياد
رهبری »گروه انقﻼبی «...به "سازمان جوانان مترقی"شباهت به برچسبهای داردکه
رویزیونيستهای"سه جهانی" حاکم برحزب ودولت چين به کارگران چين وارد کرده
و"هرپيشنهادی درجهت بسيج ابتکارات توده هاویا]تقویت[بقایای سازمانی آنان رابه
عنوان» راه اکونوميسم ،سندیکاليسم،آنارشيسم وفردگرائی افراطی« مورد نکوهش
قرارمی دادند" .ونيزمشابه به اتهامات رهبران رویزیونيست وسوسيال امپریاليسم »
شوروی« است که ازنيمه دوم دهه پنجاه ميﻼدی تا نيمه دوم دهه هفتاد ميﻼدی عليه
رفيق مائوتسه دون برهبری حزب کمونيست چين وارد می کردندورویزیونيستهای
خلقی پرچمی درافغانستان ودرسایرکشورهاآنراميمون وارتکرارمی نمودند.درهمه موارد
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فوق بوضوح مﻼحظه می شود که رهبری» گروه انقﻼبی «....به پدیده ها برخورد ایده
آليستی کرده وبهمين صورت به مفاهيم واصطﻼحات وبه عبارت" توده های خلق
سازندگان تاریخ اند" نيزبا چنين دیدگاهی می نگرد .وتوده های خلق رابا ایده های
ضدانقﻼبی رویزیونيسم» سه جهانی« به گمراهی کشانده

ودرگودالخرافات

وعقبگرائی)»اسﻼم مبارزواسﻼم پناهی«( انداختند.
» گروه انقﻼبی «....ادعامی کند که ":رهبری " س-ج-م" با برخورد ضد پرولتاریائی به
مارکسيسم -لنينيسم جریان خرده بورژوائی غيرانقﻼبی" شعله جاوید" را زیرنام
اندیشه مائوتسه دون راه انداختند که لطمات جدی به برجنبش انقﻼبی ميهن ماوارد
کردند....بایدباافکاررویزیونيستی واپورتونيستی نوع شعله جاوید تصفيه حساب کنيم".
رهبری »گروه انقﻼبی «....هفت سال عضویت سازمان جوانان مترقی راداشته
وچهارسال جریان دموکراتيک نوین راهمراهی کرده اند ،چگونه است که درمدت هفت
سال نفهميده اند که دریک »خط ضدپرولتاریائی« ودریک »جریان غيرانقﻼبی«حرکت
می کنند! آیا بعد ازآن درمدت چند ماه)تاریخ »انشعاب« آنها( چه » معجزه « ای رخداد
که گویا به این درک رسيده وبه این مسایل آگاهی یافتند وراه خودرا ازآن جداکردند!
این گفته ازجهتی نشان ميدهد که داکترفيض ورفقایش دردرون "س.ج.م" بقولی
ازجمله" بيزبانان قافله بوده" اند .واینها کمترین آگاهی ازمارکسيسم -لنينيسم-
اندیشه مائوتسه دون نداشته اند .ليکن قدرمسلم اینست که رهبران » گروه
انقﻼبی «....با کمال پرروئی دروغ می گویندوواقعيتها را وارونه ساخته وحقایق را
تحریف کرده اند وجریان فعاليتهای بعدی آنها این دروغهای آنهارا باثبات رسانده است.
این یک برخورد کامﻼًاپورتونيستی ورویزیونيستی به سازمان جوان مترقی وجریان
دموکراتيک نوین است .وتاریخ فعاليتهای بعدی داکترفيض وگروهش اینرا ثابت ساخت
که آنها خود درلجنزاراپورتونيسم ورویزیونيسم غرق بودند وازهمين موضع ضربات
شدیدی به " س-ج-م" وجریان دموکراتيک نوین وجنبش انقﻼبی پرولتری کشورواردکرده
وکتله ای بزرگی ازروشنفکران هوادارجریان دموکراتيک نوین رابه گمراهی کشاندند.به
فرض محال برای یک لحظه بپذیریم که داکترفيض ورفقایش دراین ادعای شان صادق
هستند؛چراطی هفت سالبقول آنها ماهيت »خط ضدپرولتاریائی وجریان غيرانقﻼبی«
)سازمان جوانان مترقی را با »نقد اصولی وانقﻼبی« بدسترس کتله های بزرگ
ازهواداران " س-ج-م" وجریان دموکراتيک نوین قرارندادند! درحاليکه همه این حرفهای
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آنها مشتی ﻻطایﻼت است که به منظورضربه زدن و»بی اعتبارکردن« سازمان جوانان
مترقی تحت رهبری رفيق اکرم یاری بوده است.این کينه وخصومت توسط پيروان
آنها»سازمان رهائی« و»سازمان انقﻼبی«تاکنون عليه جنبش انقﻼبی پرولتری)م-ل-
م(افغانستان ادامه دارد.این رویزیونيستهای ضدانقﻼبی درتخریب جنبش انقﻼبی
پرولتری افغانستان ازهيچ گونه عمل ضدانقﻼبی مذایقه نکرده اندورفقای شان
عناصرلومپن واوباش ازقبيل سيدحسين موسوی ،کبيرتوخی وميرویس محمودی
ازطریق وبسایت استخباراتی» افغانستان-آزاد« عليه ما جاسوسی وفحاشی وتوطئه
گری می کنند.
رهبری اپورتونيست ورویزیونيست» گروه انقﻼبی «....خط انقﻼبی پرولتری " س-ج-م"
تحت رهبری رفيق اکرم یاری را مورد حمله اپورتونيستی قرارداده واتهامات بی بنيادی
رابرآن وارد مينماید .امادر گفتارجهت فریب روشنفکران نا آگاه به نقل وقول رهبران بزرگ
پرولتاریای جهانی منجمله مائوتسه دون متوسل شده وچنين بيهوده گوئی ميکنند":
یک کمونيست باید صادق ،وفاداروفعال باشد ،مصالح انقﻼب را گرانبهاتراز جان خود
بداند ومنافع شخصی را تابع مصالح انقﻼب نماید .اوباید هميشه ودرهمه جا روی اصول
صحيح پافشاری کند وعليه هرگونه فکروعمل نادرست بطور خستگی ناپذیرمبارزه
نماید."....
اینکه داکترفيض ورفقایش

ازبنيانگذاران

ومروجين ومبلغين رویزیونيسم چينی در

افغانستان بوده اند وبزرگترین خيانت رابه جنبش کمونيستی کشورمرتکب شده اند
غيرقابل انکاراست؛ دراینجا به چند مورد دیگرازنظرات ومواضع اپورتونيستی
ورویزیونيستی رهبری» گروه انقﻼبی «....و»سازمان رهائی« اشاره مينمایم تاهرچه
بيشترآشکارشود کهاینها چگونه ازموضع اپورتونيستی ورویزیونيسم» سه جهانی« به
سازمان جوانان مترقی حمله می کنند:
"ما چين را چگونه می شناسيم؟ جمهوری توده ای چين یک کشورسوسياليستی
مربوط به جهان سوم است ودرداخل چين ستمکشترین طبقه کارگرقدرت را بدست
دارد ،اینست شاخص ما ازجمهوری توده ای چين؛ حزب کمونيست چين مجرب وآبدیده
است ،خط مشی دفاع ازم-ل-ا درآن آبدیده ومستحکم خواهد شد.فهم جریانات درون
حزب کمونيست چين برای ما مشکل است؛ درشرایط کنونی)شرایط جنگ مقاومت
مردم افغانستان عليه ارتش متجاوزواشغال سوسيال امپریاليسم شوروی وارتش رژیم
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باندهای جنایتکارخلقی پرچمی -توضيح بين قوسين ازمن است(-همآهنگی
باشعارجمهوری اسﻼمی که همآهنگی با دموکراتيزم پرولتری را با دموکراتيزم
سایرطبقات نشان ميدهد؛ سازمان رهائی افغانستان یکی ازسازمانهای انقﻼبی وملی
کشوربوده وطرفدارجمهوری اسﻼمی مبتنی برعدالت اجتماعی ميباشد؛همچنين اقدام
به کودتاومﻼقات مينابا سران چند کشورامپریاليستی وارتجاعی منجمله ریگان رئيس
جمهورامریکا،مارگریت تاچرصداعظمانگلستان،صدراعظم فرانسه،رئيسجمهورایتالياوپاپ
رهبرکاتوليکهای جهان ودیگران داشته و"کمکهای"مالی وحمایتهای سياسی ازآنها
بدست آورده است")مشعل رهائی صفحه  .(165این موارد شمه ای ازنظرات ،مواضع
وخط مشيهای ارتجاعی وضدانقﻼبی »گروه انقﻼبی «....و»سازمان رهائی« برهبری
داکترفيض را تشکيل ميدهند .وفعاليتهای آنها درتشکيل دولت جمهوری اسﻼمی
دراتحاد با احزاب ارتجاعی اسﻼمی وشرکت ظاهرخان پادشاه سابق وهمچنين
شرکت»سازمان رهائی« درکنفرانس "بن"دراخيرسال  2001ميﻼدی وامضای"معاهده
بن"این سند ننگين وطن فروشی ،برتداوم اشغال نظامی وبه مستعمره کشيدن
افغانستان توسط امپریاليستهای امریکائی وناتوومتحدین آنهامهرتائيد زده ودردولت
استعماری به رهبری کرزی مزدورشرکت کردند.اینها مثالهای دیگری ازخيانت به خلق
وميهن استند که رویزیونيستهای »سه جهانی« این ميراث داران داکترفيض مرتکب
شده اند.سازمان جوانان مترقی ،منحيث یک سازمان انقﻼبی پرولتری)م-ل-ا( برهبری
رفيق اکرم یاری جهت رهبری مبارزات ضد نظام فئودال کمپرادوری وضد سلطه
امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم تشکيل شد ومبارزه عليه رویزیونيسم خروشچفی
را ازموضع مارکسيسم -لنينيسم -اندیشه مائوتسه دون به پيش برد ودرجهت تبليغ
وترویج اندیشه های انقﻼبی پرولتری واشاعه فرهنگ مترقی درجامعه خدمات غيرقابل
انکاری انجام دادوباسازماندهی وتشکيل جریان دموکراتيک نوین مبارزه ضدارتجاعی
وضد امپریاليستی کتله های بزرگ ازروشنفکران مترقی وتوده های خلق خاصتا ً توده
های شهری را رهبری کرد،جایی هيچ تردیدی وجود نداشته واسنادزیادی درجنبش
انقﻼبی پرولتری کشورموجود اند .واتهامات بی اساس رهبری »گروه انقﻼبی «....نه
اینکه نتوانسته ونخواهد توانست ذره ای ازاهميت تاریخی ونقش انقﻼبی "س-ج-م"
وجریان دموکراتيک نوین بویژه نقش انقﻼبی رفيق اکرم یاری دربنيان گذاری جنبش
انقﻼبی پرولتری)م-ل-م( افغانستانوامرتقویت جنبش انقﻼبی پرولتری کشوربکاهد؛
ولی برعکسهرچه بيشترماهيت اپورتونيستی ورویزیونيستی رهبری »گروه انقﻼبی-
سازمان رهائی« و»سازمان انقﻼبی« راافشا می سازد.
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)بخش (2
»گروه انقﻼبی

خلقهای افغانستان« درسند اپورتونيستی زیرعنوان )»با طرد

اپورتونيسم درراه انقﻼب سرخ به پيش رویم« درصفحه) (5تحت عنوان" پيدایش"
سازمان" وانتشار" شعله جاوید"چنين می نویسد ":انقﻼب عظيم فرهنگی پرولتری
چين پدیده بی سابقه ای بود که دستآوردهای آن عصرنوینی را درانقﻼب جهانی
گشوده وگنجينه م-ل-ا را بيش ازپيش غنابخشيد."....
رهبری»گروه انقﻼبی «....صحبت ازگشایش"عصرنوینی درانقﻼب جهانی" دارد؛
درحاليکه انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاریائی درعصرامپریاليسم وانقﻼبات پرولتری صورت
گرفت.این انقﻼب درپرتوتئوری" ادامه انقﻼب تحت دیکتاتوری پرولتاریا" توسط رفيق
مائوتسه دون رهبری شده وحقانيت علمی وانقﻼبی آن درپراتيک مبارزه طبقاتی تحت
دیکتاتوری پرولتاریا ودردوران سوسياليسم به ثبوت رسيد وانقﻼب چين ودیکتاتوری
پرولتاریا رابرای یکدهه ازشکست بوسيله ای رویزیونيستهای درون حزب ودولت نجات
داد .مائوتسه دون موجودیت طبقات وتضادهای طبقاتی انتاگونيستی را دردوران
سوسياليسم بدرستی شناسائی کرده وبرادامه مبارزه طبقاتی تحت دیکتاتوری
پرولتاریا درسراسردوران سوسياليسم تاکيد کرده وازلزوم چندین انقﻼب فرهنگی
پرولتاریائی تا رسيدن به کمونيسم سخن گفت .تئوری" ادامه انقﻼب تحت دیکتاتوری
پرولتاریا"وتجارب انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاریائی ازجمله بزرگترین خدمات مائوتسه دون
به علم انقﻼب پرولتری است.انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاریائی درتاریخ مبارزات انقﻼبی
پرولتاریاوسایرزحمتکشان جهان بی سابقه بود .وبرپائی انقﻼب کبيرفرهنگی
پرولتاریائی شيوه های نوین مبارزه طبقاتی را برای پرولتاریای جهان آموخت .مائوتسه
دون برمبارزه بين دوخط درحزب کمونيست تاکيد کرده وبرای تضمين نقش پيش آهنگ
وخصلت پرولتری حزب درانقﻼب فرهنگی مبارزه کرد .گرچهداکترفيض صحبت ازاین دارد
که " انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاریائی گنجيه مارکسيسم -لنينيسم را بيش ازپيش غنا
بخشيد "؛ ليکن بعداً آشکارگردید که هرگزبه این گفته اش صادق نبوده است؛ زیرابعد
ازمرگ رفيق مائوتسه دون که باندرویزیونيست"سه جهانی" برهبری هواکوفينگ ودینگ
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سيائوپينگ دیکتاتوری پرولتاریا وانقﻼب چين رامورد تهاجم ضدانقﻼبی قرارداده وطی یک
کودتا قدرت حزبی ودولتی راغصب کردندودیکتاتوریرولتاریاوجامعه سوسياليستی
وانقﻼب چين را منهدم ودست آوردهای انقﻼب کبيرفرهنگ پرولتاریائی را نابود وچين
رادرجاده سرمایه داری قراردادند .رهبری »گروه انقﻼبی«...که سردرآستان باند
رویزیونيست وضدانقﻼبی دینگ سيائوپينگ گذاشت ودرمنجﻼب رویزیونيسم»سه
جهانی« سقوط کرد ،به پيروی ازاین باند مرتددرباره انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاریائی
درموضع رویزیونيستی وضدانقﻼبی قرارگرفته وآنرا "یک هرج ومرج" خواند.
»سازمان رهائی« همچنين درصفحه  165نشریه » مشعل رهائی« درباره چين تحت
رهبری باند رویزیونيست برهبری دینگ سيائوپينگ چنين ﻻطایﻼتی راعرضه
کرد":جمهوری توده ای چين یک کشورسوسياليستی مربوط به جهان سوم است؛
آنچه درچين می گذرد مربوط به حزب ،دولت ومردم چين است ،فهم جریانات درون
حزب پرولتاریائی چين برای ما مشکل است....؛اما ازآنجایيکه حزب مزبور) حزب
کمونيست( مجرب وآبدیده است" خط مشی دفاع ازم-ل-ا درآن آبدیده ومستحکم
خواهد شد ."....بفرض اگرموارد دیگرازانحرافات اپورتونيستی ورویزیونيستی رهبری»
سازمان رهائی« را درنظرنگيریم ،همين نظروموضع عمق رویزیونيسم وارتداد داکترفيض
دررهبری »سازمان رهائی« رابيش ازپيش برمﻼ ساخته ونظروموضع ضدانقﻼبی
آنرادرباره انقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاریای درچين نيزعيان ميسازد.ليکن رویزیونيستهای
دون صفت »سازمان انقﻼبی افغانستان « داکترفيض را» کمونيست

انقﻼبی

نامدارافغانستان« خوانده ودرباره سند اپورتونيستی تحت نام »باطرد اپورتونيسم درراه
انقﻼب سرخ به پيش رویم« چنين یاوهگوئی می کنند»:این سند ازاهميت تاریخی
برخورداراست ،زیرا بررسی درست ودیالکتيکی جنبش انقﻼبی افغانستان بدون مطالعۀ
این سند ناممکن است« .صرف نظرازدیگراسناد »گروه انقﻼبی «...و» سازمان
رهائی« ،پذیرش همين پراگراف فوق ازجانب رهبری» سازمان انقﻼبی« ماهيت
رویزیونيستی آن را نيزمشخص می سازد .داکترفيض با ادعای »اعتقاد« به"م-ل-ا"
حزب رویزیونيست چين را»حزب کمونيست« و»حزب پرولتاریائی« ودولت سوسيال
امپریاليستی وضدانقﻼبی چين را» کشورسوسياليستی«می خواند ومعتقد است
که»خط مشی دفاع ازاندیشه مائوتسه دون« درآن آبدیده ومستحکم می شود.
وخاینانه تراینکه مانند رهبران رویزیونيست ومرتد چين به مائوتسه دون تهمت می زند
که طراح» تئوری سه جهان« است)صفحه  166مشعل رهائی( .اما داکترفيص دراینجا
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برای آنکه سطوح پائين سازمانش ودیگرروشنفکران ناآگاه وتوه های مردم را اغوا کند
متوسل به ترفندهای اپورتونيستی شده ومی گوید »:فهم جریانات درون حزب
پرولتاریائی چين برای ما مشکل است« .این وقيحانه ترین منطق واستدﻻلی است که
یک رویزیونيست شياد برای اغوای اطرافيانش بکارمی برد.
رهبری » گروه انقﻼبی «....درهمين صفحه) (6می نویسد ":انعکاس اختﻼفات جنبش
بين المللی کمونيستی درتمام کشورها ومنجمله کشورما منجربه قطب بندی ميان
گروه ها ،سازمانها واحزاب گردید .درکشورما هسته های روشنفکری قشرهای باﻻ
وکسانيکه سياست برای شان وسيله ای جهت تفاخروکسب" شخصيت" بود ،آنطورکه
باید طبيعتاً به رویزیونيسم گرائيدند ودرسال  1343حزب دموکراتيک خلق  -حزب عامل
رویزیونيسم وفعﻼ ًمجمع نوکران سوسيال امپریاليسم -را ایجاد کردند که دیگرمدتهاست
که چهره کثيف ضدانقﻼبی شان آشکارشده است .درمقابل عده ای دیگرخودرا مخالف
آنها خوانده وبه اصطﻼح عليه حزب کمونيست شوروی وبرله حزب کمونيست چين
موضع گرفتند .ودرسال  1344با انعقاد مجلس مؤ سسان" س ج م" را بنيان
گذاشتند."...
یکی ازپيچيدگيها درمسئله شناخت ازماهيت فکری وسياسی رویزیونيستها
اپورتونيستها اینست که اینها کاذبانه خودرا »معتقد« به )م-ل ،م-ل-ا ،م -ل-م(
وانمودمی کنند ،درنوشته ها وبيانات شان شيادانه ازمقوله ها ومفاهيم مارکسيستی
استفاده می کنند ،جریانات اپورتونيستی ورویزیونيستی رقيب رامورد حمله ونکوهش
قرارميدهند .اینجاست که شناخت ازتزویرها وترفندهای آنها برای اکثریت روشنفکران
مبارزمردمی که آگاهی ﻻزم ازعلم انقﻼب پرولتری وشناخت ﻻزم ازسرشت وخصلت
انواع واشکال رویزیونيسم واپورتونيسم ندارند تا حد زیادی مشکل مينماید .ومسلماً
که درک این موضوع برای توده های خلق عوام دشوارتراست .ورهبری »گروه
انقﻼبی «....خاصتاًداکترفيض توانست باهمين شيوه ها ونيرنگهای اپورتونيستی
درابتداتعداد زیادی ازهواداران جریان دموکراتيک نوین راگمراه کرده وبعقبش بکشاند
وذهنيت تعدادی ازاین دنباله روانش را درباره رهبری" س ج م" مغشوش سازد .وبه
همين لحاظ است که بدون مبارزه عليه رویزیونيسم واپورتونيسم وافشای ماهيت
ضدانقﻼبی آنهامبارزه عليه امپریاليسم ودیگرطبقات ارتجاعی ممکن نيست .بهمين
بخش ازپراگراف باﻻتوجه کنيد :داکترفيض مدعی است که اویک »کمونيست« است
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ورفيق اکرم یاری رامتهم به ایدئولوژی خرده بورژوائی وضدکمونيستی مينماید؛ ليکن
مبارزه ایدئولوژیک  -سياسی انقﻼبی رفيق مائوتسه دون درسطح بين المللی عليه
رویزیونيسم "مدرن")خروشچفی( که انقﻼب ودیکتاتوری پرولتاریارادراتحاد شوروی
سرنگون کرده وخيانت بزرگی به جنبش بين المللی کمونيستی مرتکب شده را بعبارت
صرف»انعکاس اختﻼفات جنبش بين المللی کمونيستی« بيان کرده وآنراباعبارت» قطب
بندی ميان گروه ها ،سازمانها واحزاب« خﻼصه نموده است.
برخﻼف باورونظررهبری »گروه انقﻼبی «....قماشهای طبقاتی مختلف تشکيل
دهنده»حزب دموکراتيک خلق«ونوکران حلقه بگوش سوسيال امپریاليسم»شوروی«
این "حزب" را نه برای» تفاخروکسب شخصيت« تشکيل دادند که تشکيل این حزب
رویزیونيست وضدانقﻼبی ازجمله آمال واهداف ضدانقﻼبی گروهی وطبقاتی آنها
درافغانستان بودواین"حزب"ازمنافع طبقه معينی درافغانستان نمایندگی ميکرد)طبقه
بورژوازی بوروکرات کمپرادورنوکرامپریاليسم خاصاًسوسيال امپریاليسم»شوروی«(.
بعبارت دیگرآنها منافع طبقه ویا طبقات ارتجاعی معينی را درافغانستان نمایندگی کرده
وازمنافع سوسيال امپریاليسم »شوروی« حراست می کردند .آنهابعد ازانجام کودتای
ننگين" ثور"باکمک وحمایت مستقيم باداران سوسيال امپریاليست شان ،برای حفظ
قدرت سياسی وتداوم حاکميت پوشالی وننگين شان صدها هزارتن ازخلق مظلوم
افغانستان راکشته وبه شنيع 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 امپریاليستهای
امریکائی واروپائی درآمده وبدفاع ازمنافع طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوربوروکرات
برخاسته ودراتحاد بادیگرگروه های ارتجاعی جنایتکاروميهن فروش ازآن تاریخ تاکنون
وخاصتاً درچهارده سال اخيربه جنایت وخيانت عليه خلق وکشورمشغول هستند .توجه
کنيد به ماهيت فکری وشيوه تحليل یک رویزیونيست که به پدیده های اجتماعی چنين
برخورد ضددیالکتيکی وعاميانه می نماید.
دربخش دوم این پراگراف رهبری » گروه انقﻼبی «....به رهبری " سازمان جوانان
مترقی" خاصتا ً رفيق اکرم یاری اولين مروج ومبلغ مارکسيسم -لنينيسم اندیشه
مائوتسه

دون

درافغانستان

اشاره

داردوازمخالفت

محض

آن

عليه

رویزیونيسم"مدرن")خروشچفی(وحزب رویزیونيست» دموکراتيک خلق« یاد می کند.
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درحاليکه رهبری" س ج م" منجمله رفيق اکرم یاری ورفيق داکترصادق یاری نه تنها
مخالف که تضاد ایدئولوژیک -سياسی عميق وآشتی ناپذیری با رویزیونيسم
خروشچفی و»حزب دموکراتيک« وسوسيال امپریاليسم »شوروی« داشتند .ولی
داکترفيض بدون هيچ سند ومدرکی وبا اتکاء برذهنيت اش وبشکل توطئه گرانه ،تضاد
رهبری" س ج م" با سوسيال امپریاليسم » شوروی« ودفاع ازحزب کمونيست چين
برهبری رفيق مائوتسه دون را قبول نداشته وآنرا با کلمه به اصطﻼح بيان می کند.
رفيق اکرم یاری براساس وظيفه ورسالت انقﻼبی اش ودرک ضرورت تاریخی رهبری
مبارزات خلق افغانستان عليه امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم وارتجاع فئودال
کمپرادوری وباالهام ازانقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاریائی برای تشکيل" س ج م" مبارزه
کرد.اختﻼف بين رهبری "س ج م" ورویزیونيسم خروشچفی وباندهای رویزیونيست»
خلقی « پرچمی وسوسيال امپریاليسم » شوروی« یک اختﻼف ساده نبود؛ بلکه
تضادبين کمونيسم انقﻼبی ورویزیونيسم ویا انقﻼب وضدانقﻼب بود .رهبری » گروه
انقﻼبی «...ادامه ميدهد ":آیا این موضعگيری توأم با بينش صادقانه وانقﻼبی بود؟".
داکترفيض بازهم بدون ارایه مدرک وسند ،صداقت درموضعگيری وبينش انقﻼبی
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" .درحاليکه برخﻼف این ادعای واهی وپوچ داکترفيض،
رهبری " سازمان جوانان مترقی" خاصتاً رفيق اکرم یاری اولين سازمان انقﻼبی
پرولتری با خط روشن انقﻼبی )م-ل-ا( راپایه گذاری کرد .این سازمان تا حد توان درتبليغ
وترویج

اندیشه

های

انقﻼبی

پرولتری

درافغانستان

فعاليت

کرده

ومبارزات

ضدامپریاليستی وضدارتجاعی روشنفکران مترقی وتوده های خلق رادرپرتو" م-ل-ا"
رهبری کرد" .س ج م" مبارزه عليه رویزیونيسم خروشچفی را براساس" م-ل -ا" به
پيش برده وماهيت ضدانقﻼبی رویزیونيسم "مدرن" وخصلت مزدوری »حزب دموکراتيک
خلق« رابگونه گسترده برای توده های خلق افشا نمود .رفيق اکرم یاری خط مبارزه
درجنبش انقﻼبی پرولتری را برمبنای )م -ل -ا( درافغانستان ترسيم کرده وروشنفکران
مترقی مردمی کشوربرای بيش ازچهاردهه مبارزه شان را برمبنای همين خط به پيش
برده اند.
رهبری » گروه انقﻼبی «...به ادامه می نویسد ":برای آنها) دراینجا اشاره داکترفيض
به اکرم یاری وداکترصادق یاری است .ولی وی جرئت نمی کند که ازآنها نام بگيرد-
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توضيح بين قوسين ازمن است( همانطورکه گفتيم اندیشه مائوتسه دون نقابی بود که
با آن بخود نمائی ومردم فریبی پرداخته وجنبش انقﻼبی را بکجراه وگمراهی کشيدند.
آنان با ایدئولوژی خرده بورژوائی خویش قادرنبودند درسمت اساسی انقﻼب ميهن ما
گام بردارند .وبه محتوی اندیشه مائوتسه دون برخورد خرده بورژوائی داشتند".
داکترفيض ادعا می کند که گویا اکرم یاری وداکترصادق یاری انقﻼبيون واقعی نبودند
واز" مارکسيسم -لنينيسم -اندیشه مائوتسه دون" منحيث نقابی جهت »خودنمائی
وفریب مردم« استفاده کرده وجنبش انقﻼبی را» بکجراه وگمراهی« کشيدند.
درحاليکه طرح چنين ادعاهایی بدون ارایه اسناد ومدارک موثق عليه اشخاصی که
ازجمله طﻼیه داران جنبش کمونيستی) م-ل-ا( وازبنيانگذاران اولين سازمان انقﻼبی
پرولتری کشوربراساس خط انقﻼبی)م-ل-ا( بودند وتا پای جان ازاین خط دفاع کرده اند،
کامﻼ ً توطئه گرانه وازدید گاه اپورتونيستی ورویزیونيستی صورت گرفته است .آنهم
درحاليکه

جناح

تحت

رهبری

داکترفيض

در"س

ج

م"

یکی

ازجناح

های

انحرافی)اپورتونيستی( بود.وبعدازسقوط درمنجﻼب رویزیونيسم »سه جهانی« واعﻼم
نام»سازمان رهائی« هرچه بيشترچهره ای اپورتونيستی ورویزیونيستی وی ویارانش
برمﻼ گردید .ونيزرهبری » گروه انقﻼبی «...مدعی است که اینها دارای» ایدئولوژی
خرده بورژوائی ،سوبژکتویسم

واندیشه بخود« بودند وبه اندیشه مائوتسه دون

برهمين مبنا برخورد داشتند! این آقایان بازهم بدون سند ومدرک صحبت می کنند
وادعاهای واهی آنها جزاتهامات بی بنياد چيزدیگری بوده نمی تواند.
رهبری » گروه انقﻼبی «...می نویسد ":آنها نسبت به مسایل اساسی انقﻼب
کشورما...:مسایل مهم تئوریک مرحله کنونی انقﻼب ،حزب ،جبهه متحد ملی ،ستم
ملی ،تحليل طبقات ،اشکال مخفی وعلنی مبارزه وباﻵخره درمسئله تعيين تاکتيک
واستراتيژی درنفوذ به دهات وراه محاصره شهرها ازآن طریق وقراردادن کليه فعاليتهای
خود دراین جهت ،نتوانستند م-ل-ا رارهنمای عمل خود قراردهند ،اندیشه مائوتسه
دون درسطح شعارهای عام باقی ماند".
موارد فوق ازجمله مسایل مهمی خاصتاً درمرحله استراتژیک انقﻼب دموکراتيک نوین
کشوربشمارمی روند که باید دربرنامه حد اقل سازمان جوانان مترقی درنظرگرفته شده
باشد .دربين این مسایل ،توجه ضروری به مسئله ایجاد حزب کمونيست) م-ل-ایا م-ل-
م( ،تشکيل جبهه متحد ملی وتشکيل هسته های ارتش خلق که ازطریق فعاليت
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ومبارزه منظم ودوامداردربين دهقانان فقيروبيزمين وکارگران فﻼحتی دردهات
کشورميسربود واین امردرجهت ایجاد مناطق پایگاهی وپيشبرد استراتژی جنگ توده
ای طوﻻنی ومحاصره شهرها ازطریق دهات مهم وضروری بود که "س ج م" به آن توجه
ﻻزم نکرد .و تقریباً همه فعاليتهایش رادرافشاگری سياسی وتشکيﻼجتماعات
وتظاهراتهاواعتصابات رادرچندشهربزرگ متمرکزساخت.وپرداخت به مسایل تئوریک،
تحليل ازساختاراجتماعی اقتصادی وتحليل طبقاتی جامعه،معين کردن تضادها
ومشخص کردن تضاداساسی وتضادعمده دراین مرحله باید دربرنامه " س ج م" درج
گردیده باشد .همچنين توجه به اشکال علنی ومخفی مبارزه ومسایل دیگرازجمله
مسایل مهمی بودند وهستند که یک سازمان انقﻼبی پرولتری مبتنی برخط لنينی
ملزم به رعایت آن است .اما س ج م درموردعدم افشای نام سازمان جوانان مترقی
حتی

دربين

روشنفکران

هوادارجریان

دموکراتيک

نوین

مخفيکاری

کرده

وتاآخرفعاليتهایش رابنام جریان دموکراتيک نوین)شعله جاوید( انجام داد .ازجهت
دیگردرمورد عدم افشای هویت اکثریت رهبران وکدرهای مهم سازمان جوانان مترقی
مخفيکاری ﻻزم رارعایت نکرد واکثرآنها درجریان ميتينگها وتظاهرات عمومی توسط
پوليس مخفی دولت وباندهای رویزیونيست »خلقی« رچميها که نقش ستون پنجم
رادرنظام سلطنت ظاهرشاهی بازی می کردند ،شناسائی شدند .ونيزرهبری" س ج
م" به نشریک نشریه کمونيستی که درجهت ارتقای سطح آگاهی ایدئولوژیک اعضای
سازمان به علم انقﻼب پرولتری وترویج مسایل مهم تئوریک ضروری بود ،توجه ننمود.
اینها ومسایل دیگرازجمله کمکاریها ،ناتوانيها واشتباهات وحتی انحرافات ایدئولوژیک-
سياسی " س ج م" به شمارمی روند .که ما طی چهاردهه بارباربه آنها پرداخته ایم.
حال می بينيم که رهبری» گروه انقﻼبی «....منحيث یک جناح اپورتونيستی در"س ج
م" با این ادعاها

خودش چه خط

ایدئولوژیک-سياسی ،چه برنامه ،استراتژی

واهدافی را تعقيب کرده است :داکترفيض با انحرافات اپورتونيستی اش باجناح
سنتریستی برهبری" ه م)سمندر(" ،سازمان جوانان مترقی را به انحﻼل کشانده
وجریان دموکراتيک نوین را متﻼشی کرد؛ اوبجای رهنما قراردادن علم انقﻼب پرولتری
واتکا به ماتریاليسم دیالکتيک وماتریاليسم تاریخی به پرتگاه آیده آليسم غلتيد
وازهمين دیدگاه با تنظيمهای ارتجاعی اسﻼمی »جبهه متحد ملی« بنام " جبهه
مبارزین مجاهد " را تشکيل داد وایدئولوژی اسﻼمی را دربين توده های خلق تبليغ
وترویج کرده وکودتای باﻻحصارکابل را براه انداخت  .رهبری » گروه انقﻼبی «...چنانکه
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کاذبانه مدعی است ،بجای اینکه " م ل ا" را رهنمای عملش قراردهد درمنجﻼب
رویزیونيسم» سه جهانی« سقوط کرد وبجای اتکاء به توده های خلق به احزاب
ارتجاعی اسﻼمی نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادوراتکا کرد ،بادولتهای امپریاليستی
وارتجاعی رابطه یرقرارکرده وبه دربارآنها شتافت،به دست نگرومسمتری خوارسوسيال
امپریاليسم چين مبدل شده وبجای مبارزه درراه پيروزی انقﻼب دموکراتيک نوین
درجهت تاسيس جمهوری اسﻼمی باتنظيمهای ارتجاعی اسﻼمی وظاهرخان)پادشاه
سابق(مجاهدت

کرد.اینهابدون

هيچ

ابهام

وتردیدمواردی

ازاپورتونيسم

راست

ورویزیونيسم هستند.
با درنظرداشت مﻼحظات فوق وسقوط رهبری» گروه انقﻼبی «...درمنجﻼب
رویزیونيسم وترک کامل راه انقﻼب دموکراتيک نوین  ،عدم صداقت به گفتاروبی ایمانی
آن به " م-ل-ا" وخيانت به آرمان خلق افغانستان به اثبات رسيده وتخریبکاری وتوطئه
گری آن عليه رهبری" س ج م" وجنبش انقﻼبی پرولتری کشوربوضوح عيان می گردد.
رهبری »گروه انقﻼبی «...درصفحه) 6و (7همين عنوان به مسئله وحدت در" س ج م"
وانتشار»ارگان« »شعله جاوید« پرداخته ومی نویسند ":وحدت گردانندگان اصلی با
تنی چند بمنظوروحدت تشکيﻼتی فقط براساس شعارهای عام ومﻼحظات منفعت
طلبانه ضدانقﻼبی مبتنی بود".
داکترفيض برای مدت پنج سال عضویت " س ج م" راداشته وازجمله کدرهای رهبری
آن بوده ودرجریان دموکراتيک نوین فعاليت داشت ومدت پنج سال بقول اوبا این
»شعارهای منفعت طلبانه وضدانقﻼبی« همراهی کرده است .امااوراست نمی گوید
ودرآن صورت نيزتداوم اوویارانش در" س ج م" سازش بایک حرکت»منفعت طلبانه
وضدانقﻼبی« بودکه درماهيت اپورتونيسم است .ونيزداکترفيض اشتباهات ،ضعفها
ونواقص رهبری "س ج م" را به این خاطرعلم کرد تا اکرم یاری وداکترصادق یاری را
مورد حمله اپورتونيستی قرارداده و"س ج م" راتخریب نماید.درحاليکه منشأ اصلی
نفوذورسوخ خطوط انحرافی اپورتونيستی در"س ج م"داکترفيض و"ه.م")سمندر( بودند
که درغياب اکرم یاری "س ج م" راتخریب ومتﻼشی کردند .رفيق اکرم یاری تا زمانيکه
دچارمریضی شد ،فعاﻻنه درمبارزات انقﻼبی سهم گرفت .اینکه وی بعد ازصحت یابی
چرا بگونه محسوس به مبارزه ادامه نداد ،اسناد کتبی درزمينه موجود نيست .ليکن
رفيق داکترصادق یاری دررهبری جناح اصولی" س ج م" بعد ازاکرم یاری نتوانست
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بنحومقتضی دربرابرخطوط اپورتونيستی مبارزه ایدئولوژیک -سياسی فعال ومداومی را
به پيش برده وماهيت این خطوط انحرافی وچهره های کریه حاملين آن منجمله
داکترفيض رابرای روشنفکران انقﻼبی وتوده های مردم معرفی کند.اوبعد ازانحﻼل"س ج
م"درتشکيل
هردورفيق

"سازمان
بوسيله

رهائيبخش

رژیم

خلقهای

افغانستان)سرخا("مبارزه

باندجنایتکاروفاشيست

»خلقی«

پرچميها

کرد.واین
وسوسيال

فاشيستهای استعمارگرروسی اعدام شدند.
رهبری» گروه «...ادامه می دهد ":یکی ازاین وحدت ها ،وحدت با عده ای بود که
اعتباروحيثيت شان را درگرونام داکترعبد الرحمن ﷴی فقيد ميدانستند .گردانند
گان)دراینجا منظورازگردانندگان اکرم یاری وداکترصادق یاری است -توضيح ازمن است(
به یگانه خواست این عده که همانا مارکسيست -لنينيست خواندن محمودی فقيد بود
پاسخ مثبت داده وبه این صورت" وحدت" انجام پذیرفت! البته گردانندگان حسابهای
داشتند وشاید اسم فاميل محمودی را بهترین وسيله برای تأئيد خود شان ازطرف
مردم تشخيص داده بودند".
دراین پراگراف چند مسئله مورد بحث وجود دارد :اعضای فاميل داکترعبد الرحمان
محمودی فقيد

ازجمله فرزندان ،برادران وخواهرزاده اش بدون شک ازاعتباروحيثيت

سياسی محمودی فقيد بهره می بردند وتا حدی این یک امرطبيعی است؛ ولی این
هم مربوط است به چگونگی طرزتفکروعقاید سياسی این وابستگان خونی چنين
شخصيتهای مبارزمردمی که درموردداکترمحمودی موضوع ازاین قراربود .سه فرزند ویک
خواهرزاده اش منحيث اعضای سازمان جوانان مترقی ودوبرادرش درجریان دموکراتيک
نوین فعاليت می کردند .وبرخﻼف تصورغلط داکترفيض؛ممکن نيست که وحدت آنهادر"
س ج م" منحيث یک سازمان انقﻼبی پرولتری)م-ل-ا( ،برمبنای اعتباروحيثيت سياسی
داکترعبد الرحمان محمودی صورت گرفته باشد .این اتهامی است که داکترفيض خاصتاً
به رفيق اکرم یاری ورفيق صادق یاری دررهبری " س ج م" وارد می کند .فرزندان
محمودی فقيد بعد ازانحﻼل " س ج م" وفروپاشی جریان دموکراتيک نوین ترک مبارزه
کرده ومصروف زندگی شخصی شان شدند وبرادرش داکترعبد الرحيم محمودی فقيد
به مبارزه اش ادامه داد .وخواهرزاده اش)داکتر -ه .م( هرچه بيشتربه قهقرای
اپورتونيسم

سقوط

کردواسناد

آن

درجنبش

چپ

وجنبش

انقﻼبی

پرولتری

کشورموجوداند.البته فردضدانقﻼبی وخاین بنام )ميرویس"ودان"محمودی( نيزازاعضای
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فاميل داکترمحمودی فقيدازشهرت سياسی نيک وی سوء استفاده می کند .این
عنصراوباش ونوکرذليل امپریاليسم واین جاسوس فرومایه بادیگرهمدستانش مثل
سيدحسين موسوی وکبيرتوخی درخصومت باجنبش انقﻼبی پرولتری)م-ل-م(
قرارگرفته

ونام

وهویت

وآدرس

مارابرای

دستگاه

های

جاسوسی

دولتهای

امپریاليستی وارتجاعی افشا کرده وبرما فحاشی می کند .واستفاده نام
داکترمحمودی فقيد توسط چنين عناصرخود فروخته وجاسوس ،توهين به این شخصيت
مبارزاست.اینکه رهبری »گروه انقﻼبی «...ادعا می کند که یگانه خواست اعضای
فاميل داکترعبد الرحمان محمودی دروحدت با سازمان جوانان مترقی" ،مارکسيست-
لنينيست" خواندن وی بوده است که گویا ازجانب اکرم یاری وصادق یاری هم پذیرفته
شده است ،یک ادعای بی بنياد است .وممکن نيست که سازمان جوانان مترقی براین
مبنا ایجاد شده باشد .داکترعبد الرحمان محمودی ازجمله روشنفکران مترقی
ومبارزکشوربود وعليه نظام ارتجاعی حاکم مبارزه کرده وماهيت وخصلت مبارزات وی
درج تاریخ مبارزات خلق افغانستان است .اوازجمله رهبران حرکت ضداستبدادی و
ضدارتجاعی موسوم به دوره "هفتم شورا" بود .ليکن مسئله قابل توجه تحوﻻت فکری
داکترعبدالرحمان محمودی درمسيرمبارزه می باشد .براساس سند" مناظره"...
داکترعبد الرحمان محمودی می گوید ":چند کتاب ازپيشوایان بزرگ خلق مثل مارکس
ولنين واستالين را مطالعه نمودم وبه عقاید وافکارخود نظم ورونقی داده وبه
مارکسيسم -لنينيسم دستيافتم .".....وی همچنين دراین سند ازهدف مبارزه بعدی
اش درپرتواندیشه های انقﻼبی پرولتری سخن می گوید که درگذشت وبه آن دست
نيافت وباین صورت داکترعبد الرحمان محمودی خود را تا همين سطح فکری وسياسی
معرفی می کند.ولی داکترفيض توضيح نميدهد که اعضای فاميل وی چرا
اصراربر)مارکسيست -لننيست( خواندن وی ازجانب " س ج م "داشتند .این
بسيارساده لوحانه است که داکترفيض فکرمی کرد که می شود وزنه وموقعيت
انقﻼبی را برای شخصی اهدا کرد.درحاليکه موقعيت واهميت هرشخصيت
مبارزوانقﻼبی دربين مردم براساس خط ایدئولوژیک-سياسی ،استراتژی واهداف
وماهيت مبارزات وی ،مبارزه عليه ارتجاع وامپریاليسم درجهت نجات خلق ازسلطه
وستم واستثمارارتجاع فئودال کمپرادوری وامپریاليسم ،ارزیابی می گردد .واهميت
ونقش شخصيتهای انقﻼبی دررهبری مبارزات خلق کشورشان مشخص بوده ودرج
تاریخ است .ومارکسيسم -لننيسم لباس فاخره ای نيست که تن کسی را باآن
بيارایند ویاشهادتنامه افتخاری نيست که به کسی اهدا کنند .رهبری»گروه انقﻼبی
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 «...مدعی است که اکرم یاری وصادق یاری می خواستند ازاسم فاميل محمودی
»برای تائيد خود شان ازطرف مردم استفاده کنند« .درحاليکه برخﻼف ادعای
داکترفيض ،حتی مسئله اعتبارسياسی فرزندان وبرادران داکترعبد الرحمان محمودی
درآن شرایط عمدتاً براساس فعاليت سياسی خود آنها درسازمان جوانان مترقی
وجریان دموکراتيک نوین ارزیابی می گردید .آنهم تا زمانيکه برمبنای این خط سياسی
حرکت می کردند.آنها قبل ازآن درجامعه براساس پيوند خونی بنام فرزندان ویا برادران
این مرد مبارزوخوشنام یادمی شدند .ليکن اعتباروشهرت سياسی اکرم یاری
وداکترصادق یاری ودیگررفقای همرزم وهمسنگرآنها دربين توده های خلق وروشنفکران
مردمی مترقی براساس ماهيت خط ایدئولوژیک-سياسی ومبارزات انقﻼبی آنها درایجاد
سازمان جوانان مترقی وبراه اندازی جریان دموکراتيک نوین وپيشبرد مبارزات انقﻼبی
عليه ارتجاع حاکم وامپریاليسم وسوسيال امپریاليسم برمبنای)م -ل-ا( بود ،نه ازطریق
نام وشهرت داکترعبد الرحمان محمودی» .مرحوم« داکترفيض نمی دانست که نقش
مثبت ومنفی هرشخص درجامعه برمبنای اندیشه سياسی وکيفيت کارنامه مبارزاتی
اش تعيين می شود ،نه براساس شهرت فاميلی آن .واین تاریخ است که درباره نقش
شخصيتهای مبارزمردمی قضاومت بيطرفانه وعادﻻنه می کند .که با تخطئه ،اتهامزنی،
دروغبافی وتخریبکاری ازجانب عناصروگروه های ارتجاعی وضدانقﻼبی وتوطئه گریها
واتهامات دروغين طبقات ارتجاعی وامپریاليسم وتحریف ومسخ تاریخ بوسيله ای آنها
ازبين نمی رود ودرحافظه خلقها وتاریخ جاودانه باقی می ماند.
رهبری » گروه «....می نویسد ":مگرمزین بودن هرشماره" شعله جاوید" بانام یک ویا
بيشترمحمودی باﻻی مقاﻻت سياسی واقتصادی یا حد اقل شعری ،دالی براین
امرنيست؟."..
این نظرواستدﻻل نه اینکه هيچنوع پایه منطقی ندارد که بسيارساده انگارانه است.
نشرمقاﻻت فرزندان
وبرادران ودیگراعضای فاميل داکترعبد الرحمان محمودی درارگان "شعله جاوید" چه
ربطی به تعلق فاميلی شان داشت؟ آنها درسازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتيک
نوین فعاليت داشتند وﻻجرم با جریده " شعله جاوید" همکاری قلمی نيزميکردند واین
بخشی ازمبارزات اعضای " س ج م" وجریان دموکراتيک نوین را تشکيل ميداد.
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رهبری» گروه انقﻼبی «...درهمين زمينه ادامه ميدهد ":ازسوی دیگرمحمودی ها
جهت مسجل شدن"رهبر" وهمه کاره بودن نزد عوام الناس وارضای خواسته های
شهرت طلبانه ضدکمونيستی خود زمينه را مساعد ساختند .آری آنان بدون انتقاد
وبرخورد انتقادی به گذشته ی جنبش ،بيرون کشيدن نکات مثبت ومنفی آن ،درس
گرفتن ازآن ،روشن کردن وضع کنونی ومسایل بطورمشخص وباالنتيجه خط مبارزاتی
این نظرورهنمود های انقﻼبی برای آینده ،باهم" وحدت" نمودند!".
بفرض اگراین ادعای رهبری »گروه انقﻼبی  «...درست باشد ،اینکه "محمودی ها"
خودرادرنزد عوام الناس» رهبروهمه کاره« در" س ج م" و" جریان دموکراتيک نوین"
وانمود می کردند ربطی به اصل مسئله رهبری " س ج م" وجریان دموکراتيک نوین
نداشت واین یک نظرواهی وعاميانه است .زیرا سمت رهبری در" س ج م" معين بود.
وادعای اینکه افراد وجناح ها جهت صرف "ارضای خواسته های شهرت طلبانه " شان
دریک سازمان سياسی فعاليت می کنند ،نادرست بوده واین یک مسئله طبقاتی
است .چنانکه قبﻼ ً توضيح گردید افراد درسازمانهای سياسی مقدم برهمه به
منظورتآمين خواستهای سياسی طبقاتی معينی فعاليت می کنند ،نه صرف ارضای
خواسته های جاه طلبانه وشهرت طلبانه ای شان .البته درمورد اعضای یک سازمان
انقﻼبی پرولتری داشتن چنين تفکراتی ریشه درانحراف ایدئولوژیک-سياسی آنها
داشته وازجمله روحيه وخصایل غيرپرولتری هستند .داکترعبد الرحيم محمودی
مدیرمسئول جریده "شعله جاوید" عضویت " س ج م" را نداشت؛ ليکن فرزندان
وخواهرزاده داکترعبد الرحمان محمودی عضویت "س ج م" راداشتند ودرابتداظاهراً خط
ایدئولوژیک-سياسی وبرنامه واساسنامه آنرا پذیرفته بودند .این یک موضوع کامﻼ ً
ایدئولوژیک-سياسی بود.اینکه این عضویت ومواضع ونظرات وعملکردهای آنهادر"س ج
م"و"جریان دموکراتيک نوین"چقدراصولی وکمونيستی ویاغيراصولی ویا ضدکمونيستی
بود ،براساس مواضع وافکاروعملکرده های آنها ارزیابی می گردد .بعد ازانحﻼل "س ج
م"

وفروپاشی

"

جریان

دموکراتيک

نوین"

داکترعبدالرحيم

محمودی

گروه"

رستاخيزباختر" راتشکيل دادودرسال  1358یکی ازجناح های تشکيل دهنده سازمان
پيکاربرای نجات افغانستان بود .و" داکتر -ه م"منسوب به جناح سنتریستی در"س ج
م" بود ودرکنارجناح اپورتونيستی تحت رهبری داکترفيض درانحﻼل " سه ج م"
وفروپاشی جریان دموکراتيک نوین سهم داشت .این جناح بعدا ً درتشکيل »ساما«
سهم گرفت وبعد ازآن جداشده و» سازمان انقﻼبی وطن پرستان واقعی« و»اتحاد
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مارکسيست  -لنننيست ها)امﻼ(« را تشکيل داده ودرمنجﻼب اپورتونيسم ورویزیونيسم
غرق شد.
داکترفيض دراین پراگراف رهبری" س ج م" را مورد مﻼمت قرارداده که" بدون انتقاد
وبرخورد انتقادی به گذشته ی جنبش ودرس گرفتن ازآن باهم "وحدت" نمودند!".
دراینجا فهميده نمی شود که منظورازگذشته ی کدام جنبش است .اگرمنظوررهبری »
گروانقﻼبی  «...جنبش دموکراتيک نوین دهه چهل خورشيدی باشد ،این جنبش
دموکراتيک نوین تحت رهبری سازمان جوانان مترقی قرارداشت وبوسيله اندیشه های
دموکراسی نوین رهبری می شد وبا جنبش بورژوا دموکراتيک قبل ازآن به لحاظ کيفی
وکمی متفاوت بود .وجنبش بورژوا دموکراتيک قبلی تحت رهبری اندیشه های بورژوائی
وخرده بورژوائی قرارداشت .البته باید تجارب مبارزات مترقی وآزادیخواهانه خلق
وروشنفکران مترقی مردمی درکشورموردارزیابی قرارگرفته وازجنبه های مثبت آن
آموخت .ولی مسئله جنبش انقﻼبی پرولتری)م-ل-ا( کشورکه بوسيله ای رفيق اکرم
یاری ورفيق داکترصادق یاری ودیگرهمرزمان شان پایه گذاری شد؛ آغازدوران کامﻼ ً
نوینی درتاریخ مبارزات انقﻼبی ومترقی خلق افغانستان بشمارمی رود.
درصفحه)(7چنين ميخوانيم":همچنين وحدت باسایرافرادوگروه هادرفاصله سالهای 44و
47وحدتهای غيراصولی بی پایه ای بودند که بوحدت تشکيﻼتی نانجاميد ودرسطح به
اصطﻼح وحدت جریانی باقی ماند .این وحدتها نيزعجالتا بخاطرنشریک جریده صورت
گرفت وازلحاظً ایدئولوژیک و سياسی نظيروحدتهای قبل الذکربود" .
ماازجریان پروسه وحدت گروه ها وافراد برای تشکيل سازمان جوانان مترقی اطﻼع
کافی نداریم ونه هم اسنادی ازآن دردسترس ما قراردارد که بتوانيم درباره قضاوت
همه جانبه بنمایيم .دراینجا ﻻزم بود تا رهبری» گروه انقﻼبی «...ازکلی گوئی
ومبهمگوئی ،مغلطه وتخطئه خودداری کرده واین مسایل رابگونه مستند  ،روشن وبا
تفصيل بيان می کرد .ازآنجایيکه جناح داکترفيض در" س ج م" منحيث یک جناح
انحرافی)اپورتونيستی( باصطﻼح "ریگی درکفش

داشت"؛ لذا حاضرنشد تابه این

مسایل بگونه روشن ومستند بپردازد .ولی تاجایيکه ما اطﻼع داریم داکتررحيم
محمودی وانجينرعثمان عضو" س ج م" نبودند ودرسطح مبارزه درجریان دموکراتيک
نوین با"س ج م"همکاری داشتند .چنانکه تعداد دیگری ازروشنفکران مترقی مردمی
کشورهوادارجریان دموکراتيک نوین بوده ومبارزه عليه ارتجاع فئودال کمپرادوری حاکم
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وسلطه امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم را درچوکات" جریان دموکراتيک نوین" انجام
ميدادند؛ ليکن عضویت"س ج م" را نداشتند .تعدادی ازهمين هواداران بعد ازانحﻼل
"س ج م"وفروپاشی

جریان دموکراتيک نوین ،مبارزه انقﻼبی

رابرمبنای خط

ایدئولوژیک -سياسی که توسط رفيق اکرم یاری ترسيم شده است ادامه داده وتا کنون
درجهت تثبيت خط ایدئولوژیک سياسی )م -ل -م( ودرراه تقویت واستحکام جنبش
کمونيستی )م -ل -م( کشورمبارزه کرده اند .اما بالعکس تعداد زیادی ازکدرهاواعضای
اصلی "س ج م"درمنجﻼب انواع واشکال انحرافات اپورتونيستی ورویزیونيستی افتاده
وضربات شدیدی برجنبش کمونيستی) م -ل -ا یا م -ل-م ( وارد کرده اند .منجمله
داکترفيض وداکتر"ه .م" ودیگرهمپاله های آنها.
درصفحه) (7چنين می خوانيم":سرچشمه تمام این "وحدت" های سست وظاهری
درایدئولوژی خرده بورژوائی وبرخورد ضدمارکسيستی لننيستی" رهبران" نسبت به
مسئله نهفته است .نخستين انشعاب وانشعاب های بعدی درون گردانندگان جریان
بيانگرآن است که وحدت های استواربروی منافع شخصی وگروهی وجدا ازایده خدمت
بخلق وانقﻼب ،پایه دارنبوده ودیریا زود محکوم به ازهم پاشيدن است".
رهبری» گروه انقﻼبی «...بازهم رفيق اکرم یاری وصادق یاری را درمسئله وحدت در"
س ج م" متهم به ایدئولوژی خرده بورژوائی وبرخورد ضدکمونيستی می نماید.
درحاليکه اکرم یاری وداکتر صادق یاری ازجمله رهبرانی بودند که درپروسه وحدت گروه
ها وافراد برای تشکيل سازمان جوانان مترقی خط ایدئولوژیک-سياسی انقﻼبی را
برمبنای)م -ل -ا( برای اولين بارمطرح کردند وجنبش انقﻼبی پرولتری درافغانستان
برمبنای آن شکل گرفت وآغازبفعاليت نمود .ودرسال  1347جریان دموکراتيک نوین تحت
رهبری "س ج م" بفعاليت آغازکرده وتاسال 1351ادامه یافت .قرارمعلوم درپروسه
وحدت برای تشکيل " 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 رسيد.اینکه بعداً درپروسه مبارزه ،انحرافات اپورتونيستی مختلفی
ازدرون " س ج م" سربلند کردند مسئله ای جداگانه است که درمباحث قبلی به آن
پرداخته شد .وامروزبخشهای جنبش انقﻼبی پرولتری) م -ل -م( به این امرمتفق القول
هستند تا زمانيکه رفيق اکرم یاری در" س ج م" تا حضورفعال داشت)قبل ازمریضی
وی(سکاندارخط اصولی وانقﻼبی )م-ل-ا(درسازمان جوانان مترقی بوده ومبارزات ملی
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دموکراتيک خلق وروشنفکران مترقی ازطریق جریان دموکراتيک نوین درپرتوهمين خط
رهبری

شده

ومبارزه

ایدئولوژیک-سياسی

اصولی

عليه

رویزیونيسم

"مدرن")خروشچفی( به پيش برده شد .واینکه بعد ازغيبت رفيق اکرم یاری  ،چه
برسراین سازمان انقﻼبی پرولتری وجریان دموکراتيک نوین تحت رهبریش آمد مشخص
بوده وحاملين خطوط انحرافی درون " س ج م" هم معلوم هستند که این سازمان
انقﻼبی پرولتری وجنبش توده ای )جریان دموکراتيک نوین( رابه شکست وفروپاشی
کشاندند.
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)بخش (3
درصفحه)(8سنداپورتونيستی"باطرداپورتونيسم درراه انقﻼب سرخ به پيش رویم"
زیرعنوان"انتشارشعله جاوید"چنين ميخوانيم...":درچنان شرایطی می شدوبایدبااراده
آهنين خدمت بخلق برخورددرست به م -ل -ا وبردن آن ميان توده های کارگرودهقان ،
نيروی توفان برانگيزخلق راجهت سرنگونی دولت سراپاآلوده به خيانت ظاهرشاه بيدار
ساخت،ولی"س ج م"زیرنام"ناشراندیشه های دموکراتيک نوین"به آرمان انقﻼبی
واندیشه

مائوتسه

دون

خيانت

ورزید.اوروشنفکران

زیادی

راکه

برتارک"شعله

جاوید"نامی ازاندیشه مائوتسه دون راميدیدندودارای سطح آگاهی نازلی بودندبه
سراب کشاند."...
" سازمان جوانان مترقی" دررهبری" جریان دموکراتيک نوین" ازآغازفعاليتهای علنی اش
درنشرجریده" شعله جاوید" درجهت تبليغ وترویج اندیشه های دموکراتيک نوین دربين
روشنفکران عمدتاًدرپوهنتون ومکاتبفعاليت کردوبابرگذاری تظاهراتهاوميتينگهادرسطح
محدودی دربين کارگران ودرسطح گسترده تری دربين سایرتوده های شهری درچند
وﻻیت وشهربزرگ کشورتبليغات سياسی افشاگرانه نموده وماهيت ارتجاعی
وضدمردمی نظام حاکم را معرفی نمود .ليکن طبق رسالت ووظيفه انقﻼبی اش باید
دردهات کشورودربين توده های فقيردهقانان نيزفعاليت می کردواندیشه های انقﻼبی
پرولتری را به آنها انتقال می داد وآنهارا درجهت آغازمبارزه انقﻼبی مسلحانه)جنگ توده
ای طوﻻنی( بسيج وسازماندهی می نمود واین قصوریکی ازنقاط ضعف جدی رهبری
"س ج م" راتشکيل ميداد .واینکه رهبری »گروه انقﻼبی «...ازعبارت "خدمت به خلق"
چه برداشتی داشته ما نمی دانيم؛ اما مهمترین معيارومبرم ترین وعالی ترین هدف
ازخدمت به خلق ،پيشبرد مبارزه انقﻼبی درراه نجات توده های خلق اعم ازکارگران،
دهقانان وسایرکتله های زحمتکش ازسلطه وستم واستثمارطبقات ارتجاعی فئودال
وسلطه امپریاليسم وپيروزی انقﻼب دموکراتيک نوین وانقﻼب سوسياليستی وتداوم
این مبارزه تا رسيدن به جامعه بدون طبقه)کمونيسم( می باشد .اینکه درآن شرایط
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واوضاع کدام یک ازرهبران " س ج م" وتا چه حدی این وظيفه راصادقانه انجام داده
است ویابرعکس کدام یک ازآنهاباانحرافات اپورتونيستی ورویزیونيستی اش نه اینکه
این مبارزه را صادقانه انجام نداده است که به جنبش انقﻼبی وامرانقﻼب خلق تا به
آخرخيانت کرده است ،برای توده های خلق وکمونيستهای انقﻼبی کامﻼ ً مبرهن
است واینراتاریخ قضاوت منصفانه مينماید.اینکه رهبری "گروه انقﻼبی"...کمکاریها،
واشتباهات رهبری "س ج م" خاصتاً رفيق اکرم یاری وداکترصادق یاری را» خيانت به
آرمان انقﻼبی واندیشه مائوتسه دون« می خواند ،بدون تردید یک اتهام خاینانه است؛
درحاليکه داکترفيض ویارانش باچنين ادعایی متعلق به یک جناح اپورتونيستی دردرون
"س ج م" بوده ونقش عمده را درتخریب وانحﻼل "س ج م" وفروپاشی جریان
دموکراتيک نوین بازی کردند .واین عملکرد آنها خيانت به امرانقﻼب خلق واندیشه های
انقﻼبی پرولتری)م -ل  -ا( محسوب می شود.
رهبری » گروه انقﻼبی «....مدعی است که " :س ج م" زیرنام اندیشه مائوتسه دون
روشنفکران زیادی را که دارای سطح آگاهی نازلی بودند به سراب کشانده است".
خﻼف این ادعا ،رهبری "سازمان جوانان مترقی" خاصتاًفقيد رفيق اکرم یاری برای
اولينبارجنبش انقﻼبی رابرمبنای خط انقﻼبی پرولتری)م-ل-ا(درکشورآغازنموده و"جریان
دموکراتيک نوین" آن جنبش توده ای گسترده رادرپرتوآن رهبری کرد.اینکه" س ج
م"نتوانست این مبارزه راتداوم بخشدعلل وعوامل آن مشخص اندوجنبش انقﻼبی
پرولتری) م -ل م( کشورطی بيش ازچهاردهه اخيربدفعات آنهارا برشمرده است " .س
ج م" تا حد توانش برای ترویج وتبليغ اندیشه های دموکراسی نوین دربين روشنفکران
مردمی مترقی فعاليت کرد.آنهم درشرایطی که قبل ازآغازفعاليتهای علنی "سازمان
جوانان مترقی" ،باندرویزیونيست مزدور»،حزب دموکراتيک خلق« درکشوربفعاليت
گسترده پرداخته و توانسته بوداذهان تعدادزیادی ازتحصيل کرده ها وروشنفکران تعلق
طبقات خلق رابااندیشه های ضدانقﻼبی)رویزیونيسم »مدرن«-خروشچفی( مغشوش
ومسموم سازد.و"س ج م"بامبارزه ایدئولوژیک-سياسی نسبتاًگسترده ماهيت ضد
انقﻼبی رویزیونيسم"مدرن"وخصلت مزدوری باندهای رویزیونيست»خلقی« پرچميهاو
ماهيت ضدانقﻼبی دولت سوسيال امپریاليستی»شوروی« )که خاینانه

خودرا

»حامی« خلقهای زحمتکش وملل تحت ستم جا ميزد( برای روشنفکران مردمی
وتوده های خلق افغانستان افشا کرد .این درموردش ضربه ای سختی بود به
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رویزیونيسم خروشچفی وباندهای »خلقی« پرچمی وخدمت بزرگی بود به جنبش
انقﻼبی ومترقی کشور .درحاليکه برخﻼف ادعای رهبری » گروه انقﻼبی ،«....این
داکترفيض بود که با انحرافات اپورتونيستی اش " س ج م" را به انحﻼل کشانده وکتله
بزرگی ازروشنفکران هوادار" س ج م" و"جریان دموکراتيک نوین"را)که دارای آگاهی
انقﻼبی کافی نبودند ویا درسطح نازلی ازآگاهی سياسی انقﻼبی قرارداشتند(
باانقﻼبی نمائيهاوعبارت پردازیهای اپورتونيستی وجمله پردازیهای پرطمطراق مانند"
اراده آهنين خدمت به خلق")ودرعمل ثابت گردید که خودا وویارانش کمترین اراده
وهدفی درجهت خدمت به خلق نداشتند( اغوا کرده وآنهارا به منجﻼب اپورتونيسم
ورویزیونيسم »سه جهانی« کشاند .اینکه داکترفيض ویارانش درآن شرایط توانستند
تعداد زیادی ازروشنفکران هوادارجریان دموکراتيک نوین راجذب کننداین بودکه :اکثریت
قاطع روشنفکرانی که دراطراف جریان دموکراتيک نوین)شعله جاوید( جمع شده بودند
براساس سياست وفرهنگ مترقی این جریان بود ،نه براساس معيارهای عضویت
دریک

سازمان انقﻼبی پرولتری.

زیرا اکثریت قاطع آنها ازموجودیت تشکل

کمونيستی)م -ل-ا( بنام " سازمان جوانان مترقی" که جریان دموکراتيک نوین را رهبری
می کرد ،هيچگونه اطﻼعی نداشند .وازجانب دیگر"س ج م" برنامه واساسنامه اش
رادربين روشنفکران هوادار"ج د ن" پخش نکرده بود وبرنامه آموزشی منظمی درجهت
ارتقای سطح فکری روشنفکران هوادار" ج د ن" هم نداشت؛ لذابا انحﻼل " س ج م"
وفروپاشی جریان دموکراتيک نوین ،جنبش انقﻼبی پرولتری وجنبش دموکراتيک نوین
کشوردچاربحران شدیدی گردید .همان بود که خطوط اپورتونيستی درون " س ج م"
ازجمله جناح داکترفيض که خودازعاملين اصلی بحران درجنبش انقﻼبی پرولتری
کشوربه شمارمی رفت،بااعﻼم »گروه انقﻼبی خلقهای افغانستان« تعداد زیادی ازاین
روشنفکران را اغواوجذب وکرده وسعی نمود تااذهان روشنفکران را نسبت به خط
ایدئولوژیک -سياسی " س ج م" وکيفيت مبارزه رفيق اکرم یاری مغشوش سازد.
» گروه انقﻼبی  «..درهمين صفحه) (8می نویسد"»:س ج م" با علنيگری ها،
فعاليتهای ضدانقﻼبی نوع رویزیونيستهاوانتشارجریده علنی خودعمﻼًبصورت
آرایشگران" دموکراسی تاجدار" رژیم وبه سان دارودسته های مرتد رویزیونيستی
وحتی بدترازآنها درآمده بود .انتشار" شعله جاوید" درواقع سرآغازرسمی مبارزات ضد
پرولتری"س -ج م" محسوب می گردد ".رهبری" پهلوی ارج نهادن بتمام کارهایش برای
یازده شماره" شعله جاوید" نيز نقش تاریخی خاص قایل است."...
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رهبری»گروه انقﻼبی «....فعاليتهای سياسی علنی وانتشار"شعله جاوید"رامنحيث
مواردی ازاین علنيگری و»فعاليت ضدانقﻼبی«دانسته وآنراآرایشگری»دموکراسی
تاجدار« رژیم سلطنت خوانده وحتی بدترازفعاليتهای دارودسته های مرتد رویزیونيستی
»خلقی«پرچميهاارزیابی

نموده

وانتشار"شعله

جاوید"راسرآغازرسمی

مبارزات

ضدپرولتری" س ج م" می خواند .درحاليکه برخﻼف این ادعا رهبری" س ج م" تا آخرین
روزهای فعاليت اش)بجزمورداشتراک کدرهای رهبری" س ج م" در تظاهرات وميتينگها
که نوعی علنيگری بود( ،حتی

نام سازمان را افشا نکرد ویا هيچ نشریه وسند

کمونيستی بنام " س ج م" بگونه علنی نشرنگردید)البته "س ج م" ارگان کمونيستی
غيرعلنی نداشت( ،هيچ یک ازرهبران " س ج م" که زندانی ومحاکمه شدند درجریان
محاکمه ازموضع کمونيستی ویا بنام کمونيسم به دفاع ازمبارزه خود نپرداختند ،حتی
زنده یادعبداﻻه "رستاخيز" درجریان محاکمه اش گفت که " :مبارزه اش براساس
شریعت اسﻼم بوده است".ومتن جریان این محاکمه دریکی ازجرایدغيردولتی آنزمان
،اگراشتباه نکنم درجریده " پروانه "به نشررسيد .رهبری » گروه انقﻼبی «...با همه
ادعاهایش یک مورد ازفعاليتهای سازمان جوانان مترقی را ذکرنمی کند که محتوی
وماهيت»ضد انقﻼبی« داشته باشد.ویاموردی که "س ج م"به آرایشگری"دموکراسی
تاجدار"ظاهرشاهی پرداخته باشد!؛ ولی بابی مسئوليتی انتشارجریده "شعله
جاوید"را»سرآغازرسمی مبارزات ضدپرولتری« می خواند .درحاليکه رهبری س ج م" با
ازشرایط

مساعد

بوجود

آمده

درکشور،

یعنی

بوجودآمدن

فضای

استفاده
نسبتاًبازسياسی بعدازدهه هااختناق واستبدادنظام سلطنت عليه روشنفکران مردمی

ومترقی وتوده های خلق ،باانتشارجریده"شعله جاوید"واشاعه اندیشه های
دموکراسی نوین وبرپائی تظاهرات هاوميتينگهای سياسی دست آورد های معين و
مهمی داشته است.و"س ج م"باهمان فعاليتهای کوتاه مدتش نقش تاریخی ای
رادرجنبش مترقی کشورایفا کردوبرای اولين باردرتاریخ مبارزات مترقی روشنفکران
وتوده های مردم)،ولومحدود( به ترویج وتبليغ فرهنگ وایده های انقﻼبی پرولتری
پرداخت.باآنکه نشریه"شعله جاوید" با نشریازده شماره عمربسيارکوتاهی داشت
وازطرف دولت وقت مصادره شد؛ ليکن اثرات روشنگرانه ماندگاری براذهان روشنفکران
مترقی کشوربجا گذاشت.
حال نگاهی گذرا می اندازیم به عناوین مضامين ومقاله های یازده شماره نشریه "
شعله جاوید"تابه بينيم که

آیاادعای داکترفيض مبنی برمبارزات»ضدپرولتری«
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ازطریق"شعله جاوید" و»آرایشگری دموکراسی تاجدار« ظاهرشاهی تاچه حدواقعيت
دارد!:
" تحليلی ازاوضاع کنونی مناسبات جامعه ما ،عصرزوال امپریاليسم ،بيکاری زاده تقویه
سکتوردولتی است» ،راه رشد غيرسرمایه داری« یا رشد سرمایه داری بوروکرات،
پيکاربا فرهنگ مﻼکی ونيمه استعماری ،ورشکستگی راه رشد غيرسرمایه داری
درهند ،انعکاس اندیشه های زهرآگين درجریانات سياسی ،جنگ پيروزمندخلق ویتنام،
استثمارچيست؟  ،دولت دموکراسی ملی یا شکل سياسی راه رشد غيرسرمایه
داری ،ندای سازندگان تاریخ ،ردهجویات ﻻیعنی ،پارلمانتاریزم یا عمده ترین شيوه
مبارزه راه رشد غيرسرمایه داری ،گزارشی ازرا هپيمائی کارگران برخی ازپروژه های
دولتی زیرعنوان" مارش نبرد انگيزرنجبران ازکرانه های شمالی کشور بسوی کابل"،
منشأ تراکم سرمایه ،جبهه متحد ملی پایه سياسی دولت دموکراسی ملی ،گزارشی
ازاعتصابات کارگران ،مبارزه با سازشکاران جزء ﻻینفک مبارزه با امپریاليسم است ،پيوند
باجنبش کارگران ،همزیستی مسالمت آميزیا نفی مبارزات آزادیبخش خلقها عليه
امپریاليسم واستعمار،سيمای مرتجيعين وسازشکاران ،جيره خواران ارتجاع بيشرمانه
خودرا به صف خلق زده اند ،دامریکی امپریاليسم یا دنری سترداره مار ،جهانبينی
خﻼق

واپورتونيسم

چپ

وراست،

پافشاری

روی

مبارزه

کليدپيروزی

است،

اخباروگزارشات ازمبارزات کارگران فابریکه ها وسایرمراکزکارگری ،رویزیونيسم یا تجدید
نظرطللی  ،اشعارانقﻼبی ومترقی ,فتنه گری ارتجاع درصفوف کارگران وغيره
مطالب."...
گرچه موارداشتباهی وانحرافی ومواردقابل بحثی دربرخی ازاین مضامين ونوشته ها
وجود دارندازجمله موضوع انحرافی»عصرزوال امپریاليسم«.امااتهام فعاليت »ضد
پرولتری وضدانقﻼبی « ویا» آرایشگری نظام سلطنت« ازطریق نشریه "شعله جاوید"
بررهبری "س ج م"ناشی ازایده ها وتفکرات اپورتونيستی ورویزیونيستی رهبری »گروه
انقﻼبی «...است .چنانکه اکنون رویزیونيستهای» سازمان انقﻼبی« که خودرا ازپيروان
پروپا قرص »راه« داکترفيض می خوانند باچنين شيوه ای حمﻼت ضدانقﻼبی وخصمانه
راعليه جنبش کمونيستی)م -ل-م( به پيش برده وبا فرومایگی برما اتهام زده وفحاشی
می کنند وعليه ما برای استخبارات امپریاليستها ودولتهای ارتجاعی جاسوسی می
نمایند .همچنين داکترفيض که خود ازجمله اعضای هيئت رهبری" س ج م" بود؛ توجه
نمی کند که یک رژیم ارتجاعی وضدمردمی چگونه ممکن است که آرایشگران خودرا
درجریان یک تظاهرات "مسالمت آميز"بوسيله غند ضربه اش موردحمﻼت وحشيانه
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قرارداده وآنهارا لت وکوب وشکنجه کرده وبه محاکمه کشيده وبه زندانهای طوﻻنی
مدت محکوم نماید .ویا نظام سلطنت ظاهرشاهی تمام گروه های ارتجاعی اسﻼمی
را با دارودسته های لومپن واوباش مربوطه آنهابسيج کرده ودرجریان یک ميتنگ
درصحن پوهنتون)دانشگاه( کابل فعالين جنبش دموکراتيک نوین را خاینانه مورد حمﻼت
قاتﻼنه قرارداد وسيدال سخندان این فرزندانقﻼبی خلق راتوسط گلب الدین آدمکش
وجنایتکاربه قتل رساند.درحاليکه نظام سلطنت دررأس طبقات فئودال وکمپرادوروسگ
پاسبان

منافع

غارتگرانه

امپریاليستهای

امریکائی

واروپائی

وسوسيال

امپریاليسم»شوروی« ازاندیشه رهبری کننده این تظاهرات ومتينگها وجنبش انقﻼبی
ای که هرروزدربين توده های خلق گسترش می یافت  ،وحشت داشت ودرک می کرد
که اندیشه های انقﻼبی پرولتری) م -ل ا یام ل م(دررهبری این جنبش است ودرعقب
شعارهاِی آنهاخواستهاومنافع طبقاتی توده های خلق قراردارد که با تکامل این مبارزه
وتداوم آن بنيادهستی نظام فئودال کمپرادوری وسلطه امپریاليسم وسوسيال
امپریاليسم راازافغانستان برمی اندازد.ولی رهبری»گروه انقﻼبی«...مبارزات این
جنبش انقﻼبی مردمی را »آرایشگری« نظام حاکم وفعاليتهای مبارزاتی آنرا
بدترازعملکردهای رویزیونيستهای »خلقی« پرچمی می خواند.درحاليکه داکترفيض
ویارانش مدت پنج سال با این سازمان انقﻼبی همراه بودند ویکبارهم جرئت نکردند که
فعاليتهای

آنرا»ضدانقﻼبی

وضدپرولتری

وآرایشگری

نظام

دموکراسی

تاجدار«

بگویند.این ازجمله خصایل بالخاصه همه اشکال اپورتونيسم است .که درسازمان ها
واحزاب انقﻼبی پرولتری نفوذ کرده وخودرا پنهان می کنند ودرفرصت مساعد آنرا مورد
حمﻼت ضدانقﻼبی وخصمانه قرارمی دهند .خروشچف مرتد وخاین ودیگریاران وی
سالها خودرا درحزب کمونيست ودولت اتحاد شوروی سوسياليستی مخفی کرده
بودند و بعد ازمرگ رفيق استالين خاینانه حمﻼت ضدانقﻼبی را عليه شخص رفيق
استالين آغازکرده وزیرنام »کيش شخصيت« بروی ناسزاگفتند واتهامات دروغين براووارد
نموده وحزب کمونيست ودولت سوسياليستی ،بزرگترین دژانقﻼبی جهان راسرنگون
کردند.به همين صورت رویزیونيستهای درون حزب ودولت چين بعد ازدرگذشت رفيق
مائوتسه دون حمﻼت ضدانقﻼبی راعليه حزب ودولت وانقﻼب چين آغازکرده وبایک
اقدام ضدانقﻼبی)کودتا( همسنگران وهمرزمان نزدیک به رفيق مائوتسه دون
رابنام»گروه چهارنفره«دستگيروزندانی کردند وبا نابودی دست آوردهای انقﻼب
کبيرفرهنگی پرولتاریائی وحبس وکشتارانقﻼبيون واقعی وسرکوب توده های خلق،
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انقﻼب چين را سرنگون ودولت سوسياليستی ،این آخرین پایگاه انقﻼب جهانی رابه
دولت سوسيال امپریاليستی وضدانقﻼبی مبدل کردند.
بادرنظرداشت موارد فوق وهم علل وانگيزه های این حمﻼت اپورتونيستی ورویزیونيستی
عليه"س ج م"وجریان دموکراتيک نوین ورهبری"س ج م"،بعداز» انشعاب« داکترفيض
هرچه بيشتربرمﻼشده وماهيت اپورتونيستی ورویزیونيستی »گروه انقﻼبی «....وبعد
»سازمان رهائی «..بوضوح عيان گردیدوداکترفيض ویارانش رامنحيث علمبرداران
اکونوميسم ورویزیونيسم»سه جهانی« درافغانستان معرفی کرد.ونيزجریان فعاليتهای
سياسی داکترفيض وتشکﻼت تحت رهبری اش وهمچنين نظرات ومواضع اپورتونيستی
ورویزیونيستی وعملکردهای ضدانقﻼبی اووهمسنگرانش وحمﻼت خصمانه به جنبش
کمونيستی)م -ل  -م( کشوربخشی ازتاریخ ننگين انواع رویزیونيسم

واشکال

اپورتونيسم درافغانستان است .ودرطول تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی ،انواع
رویزیونيسم انقﻼب راضدانقﻼب ومواضع ونظرات رویزیونيستی وضدانقﻼبی خود
را»انقﻼب«خوانده

وباین صورت شدید ترین ضربات رابرمبارزات انقﻼبی پرولتاریا

وسایرخلقهای زحمتکش وارد کرده وبه جنبش کمونيستی بين المللی خيانت کرده اند.
» گروه انقﻼبی «...مدعی است که :رهبری" س ج م" نظرداشت که انتشار" شعله جاوید"
با استفاده ازقانون تاکتيکی بودبرای اشاعه ی م -ل  -ا؛ وسيلۀ وحدت گروه ها وجلب
کننده ی روشنفکران بسوی مشی انقﻼبی ووسيلۀ تعيين کنندۀ بوددرمبارزه
وشکست قطعی رویزیونيسم."....
ً
ارگان نشراتی یک تشکل انقﻼبی پرولتری اصوﻻ وسيله ای مهمی برای تبليغ وترویج
اندیشه های انقﻼبی وفرهنگ مترقی ونفوذ دربين توده های خلق می
باشدوروشنفکران مترقی وتوده های خلق خاصتاًکارگران رابجانب سياست ومشی
انقﻼبی جلب ميکند،مبارزه ایدئولوژیک  -سياسی اصولی عليه رویزیونيسم
واپورتونيسم را ازاین طریق انجام می دهد وهمزمان با پيشبرد مبارزه سياسی افشا
گرانه عليه طبقات ارتجاعی حاکم وسلطه امپریاليسم ،نقش سازمان دهنده ومتشکل
کننده توده های خلق زحمتکش دراطراف حزب انقﻼبی پرولتری را نيزایفامی نماید.
ازآنجایيکه فعاليت علنی حزب کمونيست انقﻼبی ونشرارگان چنين احزابی
درکشورهای تحت سلطه امپریاليسم غيرقانونی است ،کمونيستها نمی توانند این
کاررا ازطریق ارگان کمونيستی شان انجام دهند .دراین کشورها به ندرت وبگونه
موقتی امکان فعاليتهای محدود سياسی ميسرمی گردد وتشکﻼت انقﻼبی پرولتری
می توانندبا رعایت اصل مخفيکاری ازطریق نشریک ارگان بامحتوی دموکراتيک انقﻼبی
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درامرپيشبرد مبارزات ملی-دموکراتيک وبه منظورآگاهی سياسی

توده های خلق

وبسيج آنها درسطح گسترده ازآن استفاده کنند .ودرکشورهای سرمایه داری
امپریاليستی نيزامکان فعاليت آزادانه برای کمونيستهای انقﻼبی وجود نداشته وندارد.
نشریه "شعله جاوید"به لحاظ محتوی ومضمون ناشراندیشه های ملی – دموکراتيک
)دموکراسی نوین ( بود ،نه ارگان کمونيستی" س ج م" .بفرض اگررهبری" س ج م"
چنين نظری هم داشته است ،نادرست بوده است .با آنهم نظام حاکم نتوانست
جریده شعله جاوید"راتحمل کندوبعدازنشریازده شماره آنرامصادره نمود.وقرارمعلوم
وحدت ایدئولوژیک -سياسی با معيارهای کمونيستی بين گروه های انقﻼبی ازطریق
ارگان "شعله جاوید"صورت نگرفته است؛ زیراوحدت کمونيستی بين گروه هاازطریق
مبارزه ایدئولوژیک -سياسی اصولی وانقﻼبی برای رفع اختﻼفات فکری وسياسی
وبوجود آمدن فضای وحدت نظروعمل امکان پذیراست .وچنين مبارزه ای ازطریق نشریه
"شعله جاوید"ميسرنبود .چنانچه گروه داکتررحيم محمودی وگروه انجينرعثمان
با"شعله

جاوید"

م"رانداشتند.البته

وجریان

دموکراتيک

نوین

همکاربودند؛ليکن

عضویت"س

ج

تعدادزیادی ازروشنفکران مترقی وآزادی خواه دراطراف جریان

دموکراتيک نوین ونشریه"شعله جاوید" برای پيشبردمبارزه ملی -دموکراتيک گردآمده
بودند .وجلب روشنفکران به خط ومشی انقﻼبی بيش ازهمه ازطریق ارتقای سطح
آگاهی

ایدئولوژیک-سياسی

آنهاميسراست.امامبارزه

ایدئولوژیک-سياسی

عليه

رویزیونيسم"مدرن"وعاملين آن درافغانستان،باندهای رویزیونيست خلقی پرچمی
ازطریق شماره های

نشریه " شعله جاوید"صورت گرفت وآنهم درحدچندمقاله

در)(11شماره ای آن.امابيشترمبارزه وافشاگریهاعليه رویزیونيسم خروشچفی ودولت
سوسيال امپریاليسم »شوروی«طی سخنرانيها درميتينگهاواجتماعات درپوهنتون
صورت ميگرفت وحتی دربرخی موارداسنادی جهت افشای ماهيت ایدئولوژیک -
سياسی ضدانقﻼبی رویزیونيسم"مدرن" درروی ستيج سخنرانيها ارایه می گردید.
بعبارت دیگر" شعله جاوید" ارگان جریان دموکراتيک نوین بودوبه اشاعه اندیشه
هاوسياست وفرهنگ دموکراسی نوین ميپرداخت .ویکی ازکمبودهاوبی توجهی ها
واشتباهات رهبری"س ج م"همين بودکه "سازمان جوانان مترقی" ،ارگان اصلی
سازمان،یعنی نشریه کمونيستی بگونه غيرعلنی منتشرنکردواین انتقادهميشه بر
رهبری "س ج م"واردبوده است.زیرانشرچنين نشریه ای درامرپرورش فکری روشنفکران
هوادارجریان دموکراتيک نوین وارتقای سطح آگاهی انقﻼبی آنهاوجلب شان به خط
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انقﻼبی پرولتری )م -ل -ا( خاصتاً درآن مقطع که تعداد زیادی ازروشنفکران عطش
فراوانی به فراگيری تئوریهای علم انقﻼب پرولتری داشتند ،بسيارمؤثربود.
رهبری »گروه انقﻼبی «...می نویسد"...":رهبری" ازآغازبوظایف مقدم واساسی توجه
نکرد :وحدتهاغيراصولی وميکانيکی بودند ،بکارمخفی وباﻻبردن درک افراد جریان از م -ل
 ا وتغييرجهانبينی آنان دررابطه با توده ها وتکيه بردهقانان اهميتی قایل نشدند ومآﻻ ًنتوانستند سازمان مستحکم درپيوند با توده ها ایجاد کرده وتاکتيکهای انقﻼبی وضع
کرده وسمت انقﻼب را درپيش گيرند."...
گرچه سندی ازچگونگی تشکيل سازمان جوانان مترقی دردسترس نيست که ازجریان
پروسه وحدت ومعيارهای که وحدت براساس آنها صورت گرفته است ،بتوانيم قضاوت
همه جانبه نمایيم؛ ليکن قضایای بعدی خاصتاً بعد ازمریضی رفيق اکرم یاری ومسئله
تشدیداختﻼفات درون"س ج م"وانحﻼل آن یک سلسله مسایل دراین زمينه برمﻼگردید:
ازجمله موجودیت خط انحرافی اکونوميستی که بوسيله داکترفيض وخط سنتریتی که
بوسيله داکتر"ه .م"نمایندگی ميشد ،در" س ج م"وجود داشتند واین دوجناح
اپورتونيستی خاصتاً داکترفيض درغياب رفيق اکرم یاری"س ج م"راموردحمﻼت
اپورتونيستی وتخریبکارانه قرارداده وآنرا به انحﻼل کشاندند وباین صورت ضربات
شدیدی به جنبش انقﻼبی پرولتری)م -ل-ا(کشوروارد نمودند .این جریان واضح ساخت
که وحدتهای ایدئولوژیک -سياسی برای تشکيل " س ج م" تا حد زیادی برمبنای
معيارلنينی نبوده وعوامل مختلفی درآن ذی دخل بوده اندازجمله:سطح نازل آگاهی
روشنفکران ازعلم انقﻼب پرولتری)با آنکه ظاهراًعﻼقه ای زیادی برای تشکيل یک
سازمان انقﻼبی پرولتری ازخود تبارزميدادند( وهم چنين شرایط حاکم برجامعه که طی
چنددهه درآن اختناق واستبدادخاندان نادرحکمفرما بودوازجانب دیگرجنبش کمونيستی
انقﻼبی درکشورسابقه نداشت .بعبارت دیگرروشنفکران انقﻼبی ومترقی ازچنين تجربه
ای برخوردارنبودند.ونيزدرموقعيت وشرایط دیگری بعدازکودتای ننگين هفت ثورسال
 ، 1357روشنفکران منسوب به جنبش دموکراتيک نوین که تجربه مثبت مبارزات
انقﻼبی "س ج م" وتجربه منفی تخریبکاریهای اشکال اپورتونيسم در" س ج م"
رانيزداشتندبازهم برای تشکيل سازمان انقﻼبی پرولتری معيارهای کمونيستی لنين
رادرنظرنگرفته وباوحدتهای ميکانيکی چند سازمان سياسی راتشکيل دادند .درآن زمان
اگراوضاع وشرایط استبدادی وفاشيسم رژیم باندهای رویزیونيستی »خلقی« پرچميها
موجب گردید که روشنفکران برای تشکيل سازمان انقﻼبی پرولتری دچارشتابزدگی
شوند؛ ليکن فکتورعمده سطح نازل آگاهی انقﻼبی
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اکثریت این روشنفکران وعدم

توجه به اشکال اپورتونيسم وانواع رویزیونيسم موجود درجنبش کمونيستی بين
المللی ودرجنبش انقﻼبی پرولتری)م -ل-ا( کشوربود که طی ده سال بعد انحﻼل
سازمان جوانان مترقی صدماتی براین جنبش واردکرده بود .بعبارت دیگرروشنفکران
بدون مبارزه ایدئولوژیک-سياسی با اپورتونيسم ورویزیونيسم وافشا وطرد آن  ،براساس
همان روابط وشناختهای دوران مبارزات جریان دموکراتيک نوین دست به ایجادچند
سازمان بنام سازمانهای »انقﻼبی پرولتری« زدند که ما شاهد اثرات منفی آن برجنبش
انقﻼبی پرولتری) م -ل  -م( وجنبش دموکراتيک نوین طی سه ونيم دهه اخيربوده ایم.
درمورد دیگراگرچه "س ج م"باکتله های بزرگ روشنفکران مترقی وتوده های شهری
اعم ازکارگران وسایرزحمتکشان رابطه برقرارکرده بود؛ ليکن با درنظرداشت خصلت
انقﻼب درکشوری نيمه فئودالی ونيمه مستعمره )درآن شرایط( توجه ﻻزم وجدی به
مسئله اساسی ومهم  ،یعنی استراتژی مرحله انقﻼب دموکراتيک نوین وتمرکزفعاليت
مبارزاتی درروستاهاوانتقال اندیشه های انقﻼبی دربين توده های دهقانان فقيروبيزمين
وسازماندهی آنهاوایجاد پایگاه انقﻼبی ننمودواین ازناتوانيهاواشتباهات بزرگ"س ج
م"بشمارميرود .اما تجارب جنبش طی  50سال نشان ميدهد که این کمبودی هابه
عوامل متعددازجمله سطح عمومی جنبش،تکامل تاریخی جامعه ،وضعيت مبارزه
"دوخط" درداخل سازمان جوانان مترقی ودرجه غالب بودن خط درست واصولی
وتعدادکادرهای آگاه به "م.ل.ا" درداخل "س.ج.م" مربوط ميشود .خط رفيق اکرم یاری
فقط خط غالب بودنه خط تعيين کننده قاطع وبتنهائی نميتوانست تمام اینکارهاراانجام
بدهد ودوخط انحرافی دیگردرهمه موارد دربرابرش موانع ایجاد ميکردند.
» گروه انقﻼبی «....می نویسد ":تاکتيک زمانی انقﻼبيست که ازنيازمبرم جنبش برخيزد
ودرخدمت آن قرارگيردولوآنکه اثرش آنی نباشد.اماتاکتيکهای مبتنی برتصورات" رهبران
خردمند"ولوبردوسودی گذراداشته باشدقدمی درخدمت وبسوی استراتژی انقﻼبی
نميتواند پيش رود .انتشار" شعله جاوید"بمثابه استفاده تاکتيکی روی نيازمبرم جنبش
نه ،بلکه روی تصورات"رهبران" بخاطررقابت ناسالم وکودکانه بارویزیونيستهابود،اگرچه
موقتاً"مفيد"بودوروشنفکران زیادی راجلب کردولی ازآنجاکه خواست جنبش چنين
برآمدی نبود،نتوانست درخدمت مشی انقﻼبی وسمت ونفوذبه روستا قرارگيرد".
درک وفهم داکترفيض ازتاکتيک غلط است.تاکتيک بنابگفته رفيق استالين)استراتيژی
وتاکتيک کمونيستهای روسيه(ازتئوری منشاميگيردنه ازنيازجنبش؛زیرانيازهای جنبش
متفاوت اند ازبسيارکوچک)مثﻼیک ماشين تحریرووسایل دیگر(تا بسياربزرگ )جنبش
عمومی ومبارزه مردم عليه امپریاليزم وارتجاع(گسترش یافته است .دراینجافقط
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تئوری)علم( است که تعيين ميکندکدام تاکتيک اتخاذشودتاجنبش انقﻼبی رابسمت
حرکت استراتيژیک آن به پيش ببرد .امااستراتيژی به واسطه برنامه حزب هدایت
ميشودوازجائيکه برنامه با تئوری های م.ل.م تدوین ميشود ،تاکتيک رابخشی
ازاستراتيژی ميسازد .اگردر"نيازجنبش تعيين کننده تاکتيک باشد"درآنصورت تئوری
وبرنامه یاایدئولوژی وعمل باهم تﻼقی نميکنند،زیرا"نيازها"براساس برنامه حد اقل وحد
اکثر ،به نيازهای عاجل،متوسط وغيرعاجل تقسيم ميشوند .وبسااوقات نيازهای عاجل
نمی توانند تعيين کننده باشند .دراینصورت محل تﻼقی تاکتيک واستراتيژی را نميتوانيم
پيداکنيم.
رهبری" »گروه انقﻼبی«....می گوید که انتشارجریده" شعله جاوید" که ازجانب رهبری" س
ج م" منحيث یک تاکتيک درنظرگرفته شده بود؛ ولی مطابق به نيازمبرم جنبش نبوده
ومبتنی برتصورات رهبران وبخاطررقابت ناسالم وکودکانه با رویزیونيستهای خلقی
پرچمی بوده است؛ازاینرودرخدمت استراتژی انقﻼبی قرارنداشت.درحاليکه درآن مقطع
زمانی رهبری "س ج م"بااستفاده ازامکانات)فضای نسبتاً بازسياسی که موجود بود(
فعاليتهای سياسی علنی رابشکل انتشارنشریه دموکراتيک وبرپائی تظاهرات وتشکيل
ميتينگها به پيش برده وازآن طریق به تبليغات سياسی پرداخته وماهيت نظام حاکم
وحاميان امپریاليست وسوسيال امپریاليست آنرابرای توده های مردم افشامی
کردونيزماهيت

ضدانقﻼبی

وضدمردمی»حزب

دموکراتيک

خلق«راکه

باندهای

مزدور»خلقی« پرچمی آنرا »حزب مردمی مترقی « جا ميزدند ،برای توده های خلق
عمدتاً درشهرها افشا می نمود .بدون شک این شکل مبارزه طبقاتی نيزدرخدمت
استراتژی مبارزاتی "س ج م" درپروسه انقﻼب ملی  -دموکراتيک)انقﻼب دموکراتيک
نوین( قرارداشت؛ ليکن به هيچ صورت کافی نبود وبه همين دليل تاکتيکی خوانده
ميشد.
" تاکتيک جزئی ازاستراتژی است ومطيع ومجری اوامرآنست .ونيزتاکتيک عبارت ازتعيين
روش پرولتاریا درمبارزه برای مدت نسبتاً کوتاه درشرایط جزرویا مدانقﻼب است.
وبزرگترین اشکال مبارزه واشکال سازمانی درپروسه انقﻼب ازجمله مسایل تاکتيکی
است.بعبارت دیگرسروکارتاکتيک بااشکال مبارزه واشکال تشکيﻼتی پرولتاریا وتغييروهم
آهنگی آنهادرشرایط مختلف است)استالين -درباره مسایل اصول لنينيسم".
درحاليکه خﻼف نظرداکترفيض نشرجریده دموکراتيک ومبارزات خيابانی درآن شرایط
تاکتيکنسبتاًدرستی بودوکمونيستها می توانند ازچنين شرایطی به نفع استراتيژی
مبارزاتی شان استفاده کرده وبا رعایت اصل مخفيکاری مبارزه علنی را درخدمت مبارزه
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غيرعلنی ومخفی قراردهند .اما ازاینکه رهبری" س ج م" به همين شکل مبارزه
اکتفاکرد ودرجهت سازماندهی مبارزه درروستها وآگاه سازی وبسيج دهقانان
فقيروبيزمين بمثابه نيروی اصلی مرحله انقﻼب دموکراتيک نوین ،ایجاد پایگاه انقﻼبی
وتدارک وآغازجنگ توده ای طوﻻنی که

یک

مسئله مهم استراتژیک دراین مرحله

انقﻼب است توجهی نکرد ،یک اشتباه جدی ویک انحراف محسوب می شود .البته خط
رفيق یاری دراین مسئله مشخص بود؛ ليکن با درنظرداشت وضعيت درونی" س ج م" ،
موجودیت خطوط انحرافی اپورتونيستی ،این خط درمحدوده خيلی کوچک وناکافی نفوذ
داشت .ازاینکه داکترفيض انتشارجریده "شعله جاوید" راناشی ازصرف تصورات
رهبری"س ج م"دانسته که ازروی »رقابت ناسالم« با رویزیونيستهای »خلقی«پرچمی
صورت گرفته است ،یک نظرواهی وتصوری کودنانه است .زیراتشکيل"سازمان جوانان
مترقی"باالهام ازانقﻼب کبيرفرهنگی پرولتاریای درچين وشرایط انقﻼبی بوجود آمده
ناشی ازآن بود که جنبشهای انقﻼبی پرولتری وجنبشهای آزادیبخش ملی درمناطق
مختلف جهان اوج گرفته بودند .وبراه اندازی جنبش انقﻼبی پرولتری وجریان دموکراتيک
نوین درافغانستان ورهبری مبارزات انقﻼبی ومترقی روشنفکران مردمی وتوده های
خلق یک ضرورت تاریخی ویک رسالت ووظيفه انقﻼبی روشنفکران مردمی بود ورفيق
اکرم یاری بنيانگذارخط )م-ل -ا( وطﻼیه داراین جنبش انقﻼبی بود .زیرا" س ج م"
منحيث یک سازمان انقﻼبی پرولتری نمایندگی ازخواست ومنافع توده های خلق می
نمود وبرخﻼف »حزب دموکراتيک خلق« یک تشکل رویزیونيستی وضدانقﻼبی
وضدمنافع مردم افغانستان بود ومنحيث ستون پنجم دردولت فئودال کمپرادوریعمل می
کردوازحمایت

جناحی

ازدربارسلطنت)داوود(برخورداربود.

ودربين

این

دوپدیده

متضاد)سازمان جوانان مترقی و»حزب دموکراتيک خلق«( به لحاظ ماهيت ایدئولوژیک-
سياسی وخصلت طبقاتی نه رقابت که تضاد انتاگونيستی عميقی وجود داشت.
ودرعمل ثابت گردید که رهبری " س ج م" براساس این تضاد آشتی ناپذیرمبارزه
ایدئولوژیک -سياسی راعليه باندهای خلقی پرچمی مجدانه به پيش برد.
وعملکردهای وحشيانه وضدانقﻼبی رژیم مزدورخلقی پرچميها وباداران سوسيال
امپریاليست آنها عليه منسوبين جریان دموکراتيک بعد ازکودتای ننگين " 7ثور" نا شی
ازماهيت ضدانقﻼبی وخصومت طبقاتی آنهاعليه این جنبش انقﻼبی مردمی بود.واین
استدﻻل»گروه انقﻼبی«...وداکترفيض کامﻼ ً ناشيانه وناشی ازاپورتونيسم وکينه توزی
وی عليه رهبری " س ج م" می باشد.
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»گروه انقﻼبی«..مينویسد"....":رهبری"بامشی اپورتونيستی خودفعاليت روشنفکران
سرشارازروحيه انقﻼبی را محدود به بحث های ميان تهی ومفتضح با رویزیونيستها،
متنگ ومظاهره ،کارپرسروصدای علنی شهری وشهرت طلبانه نمود."...
این مطلب می رساندکه"»گروه انقﻼبی«..نيت وتمایلی به مبارزه عليه رویزیونيست
های»خلقی«پرچمی

نداشته است.وازهمينجاست که مبارزه

ضدرویزیونيستی

رهبری"س ج م" عليه رویزیونيسم خروشچفی وافشای ماهيت ضدانقﻼبی»حزب
دموکراتيک خلق« را»ميان تهی ومفتضح«می خواند .درحالکيه هرفردویاگروه باادعای
کمونيست بودن واعتقادبه پيروزی انقﻼب پرولتری وایجاد دیکتاتوری پرولتاریا ،مبارزه
عليه انواع رویزیونيسم واشکال اپورتونيسم را وقعی نگذارد ویاآنرا جدی نگيرد بدون
شک وشبه "ریگی درکفش" دارد واین خود یک نظروموضع اپورتونيستی است .وتاریخ
جنبش کمونيستی بين المللی بدفعات این را ثابت ساخته است که افرادی که به
مبارزه "بين دوخط" دردرون سازمان ویا حزب پرولتری انقﻼبی ویا درسطح جنبش بين
المللی کمونيستی اهميت نداده وآنراانجام نمی دهند،سرانجام ازباتﻼق اپورتونيسم
ورویزیونيسم سربرآورده اند.همين مثال داکترفيض وهمسنگران وی در»گروه انقﻼبی
خلقهای افغانستان« و» سازمان رهائی افغانستان« وخط سنتریستی که بعدها »
ساوو« و»امﻼ« را تشکيل کرد ،ازموارد برجسته ای آن هستند .وتجربه طی حدود نيم
قرن اخيرثابت ساخت که داکترفيض ویاران اووداکتر"ه .م"وحواریون وی درراستای خط
انقﻼبی پرولتری مبارزه نکرده وبرخﻼف آن عمل نمودند.

41

)بخش (4
درصفحه ) (10این "سند" درشماره ) (3آن چنين می خوانيم ":ببينيم ادعای" رهبری"
درینمورد که

"شعلهجاوید" نقش درهم شکننده رویزیونيسم را درکشورداشته تا چه

حد درست است:
زمانيکه رهبری حزب کبيروبا اعتبارلنين واستالين توسط دارودسته مرتد خرشف غصب
شد سيلی پرکثافت رویزیونيسم شان ازنخستين کشورسوسياليستی ،سرازیرگردیده
وخطرجدی تری را متوجه جنبش بين المللی کمونيستی نمود .درکشورما حزب
دمکرات خلق با فراکسيونهای متعدد آن عامل رویزیونيسم معاصربوده وبا سرسپردگی
عجيبی درراه تعميل سياست های ضدخلقی وخاینانه رویزیونيستی ميکوشد .درحال
حاضرهمانطورکه رفيق مائوتسه دون ميگوید"یکی ازوظایف مهم کنونيمادرجبهه
ایدئولوژیک گسترش انتقادازرویزیونيسم است ".بدون مبارزه قاطع وپيگيرعليه
رویزیونيسم ،مبارزه ضدامپریاليستی امرپوچ وبيهوده است .با مبارزه بی امان عليه
رویزیونيسم واپورتونيسم وبکاربرد خﻼق م -ل -ا دررابطه با وضع مشخص کشوراست
که ميتوان برخرابه های پارلمانتاریسم ومبارزه مسالمت آميزکه آنقدرازطرف
رویزیونيستهای خائن جا رزده ميشود حقيقت انقﻼب سرخ توده ها را نشان داد .اما
ادعای "رهبری" دایربرمبارزه قطعی ضد رویزیونيستی ،گزافه گوئی ای بيش
نيست.محتوی باصطﻼح ضدرویزیونيستی شماره های"شعله جاوید" منحصربود به چند
مقاله پيرامون تزهای عام رویزیونيستی اقتباس شده ازنشریات چاپ پيکن ومطالبی
درباره ی نتایج اعمال سياست های رویزیونيستی دربرما ،هند ،مصروغيره ".رهبری"
تحليل های مشخص ازفعاليت های حزب دمکرات خلق ورویزیونيستهای شوروی
درکشوربدست نداد ونتوانست با انتقاد وافشای اصول رویزیونيستی ببيان ودفاع اصول
انقﻼبی م -ل –ا وبخط کشيدن ميان آن دوموفق گردد .واقعيت اینست که "س ج م" با
همه ادعاهایش ،نگهدارندۀ همان علم تکه پاره رویزیونيستی حزب دمکرات خلق بود
منتهابا قبای دیگر .عمﻼ ً ميان جریان شعله جاوید به رهبری" س ج م" وحزب د-خ
تفاوتی موجود نبود."....
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رهبری»گروه انقﻼبی «...درپراگراف فوق با فریبکاری درباره مبارزه عليه رویزیونيسم کاذبانه
وشيادانه به رفيق مائوتسه دون استناد نموده؛ ليکن واقعيت مبارزه ایدئولوژیک-
سياسی رهبری سازمان جوانان مترقی

عليه رویزیونيسم"مدرن")خروشچفی( را

انکارکرده وآن را»گزافه گوئی« می خواند! به همين صورت مبارزه ضدرویزیونيستی
جریده " شعله جاوید" رازیرسوأل برده و" س ج م"را»نگهدارنده همان علم تکه پاره
رویزیونيستی حزب دموکراتيک خلق باقبای دیگر« خوانده ومی گوید»:ميان جریان
شعله جاوید وحزب دموکراتيک خلق تفاوتی موجودنبود« .من درنوشته های قبلی ام
ازاین سلسله ،بطوراجمالی درباره محتوی مضامين ومقاﻻت

یازده شماره "شعله

جاوید" توضيح مختصری ارایه کرده ام .وبرخﻼف ادعای دروغين داکترفيض ،یکی ازدست
آوردهای

مهم

"سازمان

جوانان

مترقی"،مبارزه

ایدئولوژیک-سياسی

عليه

رویزیونيسم"مدرن"وافشای ماهيت ضدانقﻼبی رویزیونيسم "مدرن"وهمچنين افشای
ماهيت ضدانقﻼبی و ضدخلقی»حزب دموکراتيک خلق« منحيث یک حزب دست
نشانده سوسيال امپریاليسم » شوروی« وافشای ماهيت ضدانقﻼبی دولت سوسيال
 امپریاليسم »شوروی« وخيانتها وجنایاتی که عليه خلقهای »اتحاد شوروی« وخلقهاوملل تحت ستم جهان انجام می داد ،می باشد .ولی داکترفيض که خود دررهبری "
س ج م" قرارداشت ،این حقيقت رانيزانکارکرده وآنرا نفی مينماید .ویکی ازخصوصيات
همه اپورتونيستها ورویزیونيستها منجمله رهبری »گروه انقﻼبی«...همين موضوع
است .بفرض محال اگرداکترفيض کمونيست وانقﻼبی می بود ،اودرجریان  6-5سالی
که عضویت هيئت رهبری" س ج م" را داشت؛ چرا دربرابراین» انحرافات« رهبری"س ج
م" سکوت اختيارکرده وکوچکترین حرفی دراین باره نگفت ویا » انتقادی« نکرد؟ وازاینکه
رهبری » گروه انقﻼبی «...نمی تواند درباره ادعاها یش سند ارایه کرده وآنها راثابت
کند)که نميتواند(؛ لذا این ادعاها جزتوطئه وتخریبکاری عليه حاملين خط انقﻼبی
پرولتری)م -ل -ا( در"سازمان جوانان مترقی"چيزدیگری نبوده ونيست.مورد دیگردراین
بخش

ازادعاهای

داکترفيض

اینست

که

ميگوید:رهبری"س

ج

م"بایددربرابر"پارلمانتاریسم ومبارزه مسالمت آميز"که رویزیونيستهای خلقی پرچمی
درباره آنها پرگوئی می کردند" حقيقت انقﻼب سرخ را نشان می داد" .شاید منظوروی
دراینجا این باشد که رهبری" س ج م" باید درعمل جنگ خلق را آغازمی کرد.
ازآنجایيکه تدارک وبرپائی جنگ انقﻼبی خلق ازجمله اهداف استراتيژیک همه
کمونيستهای انقﻼبی برای به پيروزی انقﻼب دموکراتيک نوین می باشد وسازمان
جوانان مترقی نيزچنين هدفی داشت که باید درجهت تدارک آن مبارزه می کرد .اگرچه
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درهمان اوضاع شرایط عينی برای چنين مبارزه ای درروستاهای کشوردربين دهقانان
فقيروبيزمين وکارگران فﻼحتی وجودداشت؛ اما رهبری" س ج م" باید قبل ازهمه برای
آماده کردن شرایط ذهنی درجامعه مبارزه می کرد ،یعنی قبل ازآن برای ایجاد حزب
کمونيست مبارزه می کرد وبعد درجهت تدارک وبرپائی جنگ انقﻼبی خلق اقدام می
نمود.اما این بدان معنانيست که " س ج م" نباید درجهت تدارک جنگ خلق درروستاها
مبارزه می کرد .دراین مورد این انتقاد بررهبری" س ج م" وارد است که مبارزه عليه
نظام فئودال کمپرادوری وسلطه امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم را درشهرهای
بزرگ خاصتاً درکابل متمرکزساخته ودرانتقال این مبارزه به روستاهاوآگاه ساختن
دهقانان فقيروبيزمين وکارگران فﻼحتی وبسيج وسازماندهی آنها توجهی نکرد .زیرا
درکشورهای نيمه مستعمره ونيمه فئودال ویا نيمه فئودال ومستعمره نيروی عمده
انقﻼب دموکراتيک نوین ونيروی عمده ارتش خلق را دهقانان فقيروبيزمين وکارگران
فﻼحتی تشکيل ميدهند .برخﻼف ادعای اپورتونيستهای »گروه انقﻼبی«...؛ این کمبود،
اشتباه وانحراف ،به هيچ صورت"س ج م" وجریان دموکراتيک نوین)شعله جاوید(را
درردیف رویزیونيستهای » خلقی« پرچمی قرارنمی دهد .بلکه عکس آن این رهبری
»گروه انقﻼبی «...بود که با ادعای" م -ل  -ا" وانقﻼب دموکراتيک نوین وجنگ خلق ،به
کودتای ) (14اسد سال  1358روی آورده ودرطرح کودتا -قيام" ساما" درماه جدی همين
سال نيزشرکت کرد ،با احزاب ارتجاعی اسﻼمی »جبهه متحد« تشکيل کرد وبرای
پيروزی »انقﻼب اسﻼمی«وتشکيل جمهوری اسﻼمی باشرکت ظاهرخان پادشاه
سابق

جانفشانی

نمود.

وبعد

ازآن

پيروان

آن

رویزیونيستهای»سازمان

رهائی«و»سازمان انقﻼبی«...درکنفرانساستعماری امپریاليستی"بن"در سال 2001
ميﻼدی شرکت کرده ودردولت دست نشانده استعماروامپریاليسم سهم گرفتند وبا
تأئيد اشغال نظامی کشوروسلطه استعماری امپریاليستهای امریکائی وناتوبه خلق
وميهن خيانت کردند .این گونه ارزیابيها وصدورچنين احکامی ازجانب رهبری»گروه
انقﻼبی«...عليه رهبری" س ج م" خاصتاً فقيد رفيق اکرم یاری وفقيد رفيق داکترصادق
یاری ،ناشی ازانحطاط فکری وقهقرای ایدئولوژیک -سياسی )اپورتونيسم ورویزیونيسم
وتسليم طلبی( وخصومت ورزی آنست که پروسه عمل طی حدود نيم قرن دربرهه
های مختلف آنرا به اثبات رسانده است.
درهمين صفحه)10و (11سند »باطرد اپورتونيسم «....چنين آمده است ":ایدئولوژی
رویزیونيستها ازخود بينی ،فرد گرائی بورژوائی ومنافع خلق فدای منافع خصوصی آب
می خورد .رویزیونيستهای بخاطرآنکه وجود ناپاک شان درآتش انقﻼب نسوزد ازهيچ

44

خيانتی

درفرونشاندن

انقﻼب

خلق

دریغ

نميکنند.

بگفته

ی

مرتد

خرشف

سردمداررویزیونيستهای معاصر" اگربميرم انقﻼب به چه بدرد ميخورد ".اینست
ایدئولوژی رویزیونيستها!" س ج م" هم هرگزنتوانست بين ایدئولوژی پرولتاریایی
وایدئولوژی ضدانقﻼبی رویزیونيستی فرق قایل شود ".رهبری" واعضایش به بيماری
ﻻعﻼج شهرت طلبی ،مقام پرستی وفخرفروشی دچاربودند".
تجارب طوﻻنی

مدت جنبش بين المللی کمونيستی ودرکشورهای مختلف جهان این

موضوع رابارها باثبات رسانده است که

انواع

رویزیونيستها واشکال مختلف

اپورتونيستهایک خصوصيت ویژه دارند که به منظورمنحرف کردن اعضای سازمان ویاحزب
متعلقه ای شان وفریفتن توده های خلق ناآگاه ازماهيت رویزیونيستی واپورتونيستی
خود شان؛ رویزیونيستها واپورتونيستهای رقيب خود رامورد "حمله شدید " قرارميدهند.
درمطلب فوق مﻼحظه می شودکه داکترفيض به چنين نيرنگ اپورتونيستی متوسل
شده وخروشچف وباندهای رویزیونيست»خلقی« پرچمی را با الفاظ شدید مورد حمله
قرارمی دهد .ليکن همزمان رفيق اکرم یاری ورفيق داکترصادق یاری رانيزمورد حمﻼت
اپورتونيستی وخصمانه قرارداده وخصایصی راکه ناشی ازایدئولوژی وخصلت بورژوازی
وهرطبقه ارتجاعی دیگراست به آنها نسبت می دهد.البته ایدئولوژی رویزیونيستها
همان ایدئولوژی بورژوازی است واوصاف زشت فوق نيزناشی ازآنست .بعبارت
دیگرخﻼف

درک

وفهم

رهبری

»گروه

انقﻼبی«...

اوصاف

مذمومی

مانند

"خودبينی،فردگرائی ،شهرت طلبی ،مقام پرستی ،فخرفروشی وازاین قبيل"ناشی
ازایدئولوژی وخصایص بورژوائی وهرطبقه ارتجاعی دیگراست .داکترفيض بانسبت دادن
این کلمات زشت به رهبری "س ج م"بسنده نکرده وآنهارا»رویزیونيستهای ناپاکی«
می خواند که »ازهيچ خيانتی به انقﻼب خلق دریغ نکردند«! ویا»فرق بين ایدئولوژی
پرولتاریائی وایدئولوژی ضدانقﻼبی رویزیونيستی را نکرده اند"! اینها ازجمله خاینانه
ترین وسفيهانه ترین حمﻼت ضدانقﻼبی اپورتونيستها ورویزیونيستهای » گروه
انقﻼبی «....و» سازمان رهائی« است که عليه رفيق اکرم یاری ورفيق صادق یاری
انجام داده اند.درحاليکه جناح اپورتونيستی داکترفيض دردرون"سازمان جوانان
مترقی"باهمدستی دیگرعناصراپورتونيست،سازمان جوانان مترقی راتخریب کرده وبه
انحﻼل کشانده وجریان دموکراتيک نوین رادچارفروپاشی کردند.ونظرات ،مواضع واعمال
ضدانقﻼبی بعدی آنهانشان دادکه این اپورتونيستهاورویزیونيستهاطی نيم قرن اخيربا
دیگرگروه ها وعناصراپورتونيستی ورویزیونيستی ،جنبش انقﻼبی پرولتری وجنبش
دموکراتيک نوین را شدیداً ضربت زده وبه آن خيانت کرده ومی کنند.
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اپورتونيستهایورویزیونيستهای »گروه انقﻼبی خلقهای افغانستان و»سازمان رهائی
افغانستان«درجریان

جنگ

مقاومت

مردم

افغانستان

عليه

رژیم

مزدور»خلقی«پرچميهاوسوسيال-امپریاليستهای روسی بااحزاب ارتجاعی اسﻼمی
اتحادکرده وبا برخورداری ازحمایت ها وکمکهای همه جانبه امپریاليستهای غربی
وسوسيال امپریاليسم چين عليه منافع خلق

وميهن عمل کردند .بهمين صورت

درشرایط )  (15سال اخيرگروه های مختلف اپورتونيستی ورویزیونيستی ازجمله
»سازمان رهائی« و»سازمان انقﻼبی «...و»ساما« و»ساما -ادامه دهندگان« به
خدمت امپریاليستهای امریکائی وناتوودولت دست نشانده آنها درآمده وبه خلق وميهن
خيانت می کنند».سازمان انقﻼبی «...و»ساما –ادامه دهندگان « وافرادی از"ساوو"
عليه اعضای جنبش کمونيستی )م -ل-م( فحاشی وتوطئه گری کرده وبگونه علنی
عليه ما به امپریاليستها ودولتهای ارتجاعی جاسوسی می کنند .وبرخﻼف خزعبﻼت
رهبری» گروه انقﻼبی «...فقيد رفيق اکرم یاری وجناح وی با آگاهی انقﻼبی بين
ایدئولوژی پرولتاریائی وایدئولوژی رویزیونيستی خط سرخی کشيده وعليه آن مجدانه
مبارزه کردند .واین داکترفيض ویاران وی بودند وهستند که اپورتونيسم ورویزیونيسم
»سه جهانی« رابرای روشنفکران عقب مانده هوادارشان وتوده های خلق ناآگاه» م-
ل-ا« جازده وازهيچ نوع جنایتی عليه منتقدین ومخالفين درون سازمانی شان دریغ
نکرده وبه جنبش کمونيستی ومنافع خلق وکشورخيانت کردند.
درصفحه) (11می خوانيم":اگرمبارزات پارلمانی ،قانونی ،شهری ،علنی ومحدود به
روشنفکران مشی سياسی رویزیونيستها را ميسازد ،جریان "شعله جاوید" نيزعمﻼ ً
همين راه راميپيمود وطی مدتی درازقادرنشد باشيوه کارمخفی بی سروصداوبا
صميميت انقﻼبی درصدد درآميختن باتوده های دهقان وکارگربرآمده وایجاد حزب
پرولتری ومبارزۀ مسلحانه را تدارک ببيند".
ازاینکه رهبری" س ج م" درایجاد حزب کمونيست ورفتن به روستاها وفعاليت دربين کتله
های ميليونی دهقانان فقيروبيزمين وبسيج وسازماندهی آنها بمنظورتدارک جنگ خلق
ومسایل دیگراهمال کرده است مورد انتقاد همه کمونيستهای انقﻼبی افغانستان
قرارداشته ودارد .اینکه یک جناح اپورتونيستی درون " س ج م"روی این مسایل انگشت
می گذاردونيزبا درنظرداشت نظرات ،مواضع وعملکردهای بعدی اش که منجﻼب
رویزیونيسم» سه جهانی« وتسليم طلبی طبقاتی وملی بوده وهست؛این جزیک
تفتين وتوطئه گری اپورتونيستی عليه رهبری " س ج م" چيزدیگری بوده نمی تواند.
درمورد دیگراینکه رهبری" س ج م " اصوﻻ ً باید درجهت تشکيل " حزب کمونيست"
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تﻼش ومبارزه می کرد ،امرکامﻼ ً درستی است .اما ازآنجایيکه حزب کمونيست انقﻼبی
مهمترین وعمده ترین سﻼح پرولتاریا درمبارزه اش عليه ارتجاع وامپریاليسم و پيروزی
انقﻼب است که بایدبرمبنای معيارهای لنينی ایجاد گردد .ودرمورد "س ج م" باید به
نقش تخریبکارانه اشکال مختلف خطوط انحرافی اپورتونيستی ازجمله خط
اکونوميستی داکترفيض وخط سنتریستی داکتر"ه.م" درآن ونقش تخریبکارانه گروه "
پس منظرتاریخی "دردرون جریان دموکراتيک نوین ومضافاً مریضی ناگهانی رفيق اکرم
یاری که قرارمعلوم جناح اصوليت انقﻼبی" س ج م" رابه شدت تضعيف کرد ،نيزتوجه
نمود .همه این عوامل ضربات سختی برپيشرفت وتکامل "س ج م" وارد کرد ازجمله
مبارزه برای تشکيل حزب کمونيست .چنانچه طی بيش ازچهاردهه اشکال اپورتونيسم
وانواع رویزیونيسم وتسليم طلبيها ضربات شدیدی برجنبش کمونيستی) م -ل-م( وارد
کرده اند.
درصفحه)(11چنين آمده است":ازآنجاکه بين"س-ج-م"بادارودسته های رویزیونيستی از
نظرایدئولوژیک وسياسی عمﻼ ً اختﻼف چندانی وجودنداشت ،ازلحاظ تشکيﻼتی هم
نميتوانست چيزی بهترازآنها باشد .اگر احزاب" پرچم" و"خلق" رسماً علنی بودند " ،س
ج م" نيزظاهراً" مخفی" ليکن بطورمسخره ای کليه نيروهاوفعاليتهایش آفتابی
بود.همانقدرشهرنشين وبيگانه با توده ها بودکه احزاب رویزیونيستی".
درسطورفوق ازاینکه داکترفيض دررهبری» گروه انقﻼبی «...که خودش عضویت " س ج م"
را داشت و به لحاظ ایدئولوژیک-سياسی

اختﻼفی بين " س ج م" ودارودسته

رویزیونيستی »خلق« وپرچم نمی بيند:قبل ازهمه این سوأل مطرح می شود که
چگونه داکترفيض ویارانش طی هفت سال بقول خودشان بااین تشکل »اپورتونيستی و
رویزیونيستی«

ادامه

دادند؟!.اینکه

بعدازتخریب

"س

ج

م"سنداپورتونيستی

ورویزیونيستی»باطرداپورتونيسم «....را منتشرکرده وبرمبنای آن تشکل » گروه
انقﻼبی «...را اعﻼم کرده وبعد » سازمان رهائی« یعنی لجنزاراپورتونيسم
ورویزیونيسم» سه جهانی« را تشکيل داده وبرمبنای آن طی بيش ازچهاردهه عمل
کرده اند؛ مستند ترین دليل براپورتونيست ورویزیونيست بودن رهبری »گروه
انقﻼبی «...وتوطئه گری آن عليه جناح اصولی وانقﻼبی" س ج م" است .درحاليکه
سازمان جوانان مترقی منحيث یک سازمان انقﻼبی پرولتری برمبنای خط ایدئولوژیک-
سياسی)م -ل -ا( ایجاد شده وتا حد توان برهمين مبنا عليه رویزیونيسم "مدرن"
وطبقات ارتجاعی حاکم)دولت( وسلطه امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم مبارزه کرد.
درمورد دیگر :درصورتيکه رهبری " س ج م" نام وهویت آنرا مخفی نگهداشت وبرنامه
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واساس نامه اش را منتشرنکرد؛ تقریباً غيرازاعضای اصلی" س ج م" دیگرهيچکس
ازهمان کتله بزرگ روشنفکران هوادارجریان دموکراتيک نوین نمی دانست که دربين
فعالين جریان دموکراتيک نوین)شعله جاوید( که آن جنبش عظيم توده ای شرکت کرده
وآن رارهبری ميکردند؛ کدام شخص ازاعضای رهبری "س ج م" است .واینکه می گوید
" کليه نيروها وفعاليتهای " س ج م" آفتابی بود"؛ بلی! آن جمعيت بزرگ ازروشنفکران
وتوده های خلق شهری

که درتظاهرات وميتينگها واعتصاب ها شرکت می کردند

ازجمله توده های هوادارجریان دموکراتيک نوین بودند .درآن شرایط افغانستان مبارزه
ملی -دموکراتيک ازجانب "س ج م" درسطح گسترده دربين توده های مردم عمدتا ً
درشهرها به پيش برد می شد ،وشرایط برای چنين مبارزه ای تا وقوع کودتاتی 26
سرطان  1352برهبری داوود وباندهای رویزیونيست »خلقی« پرچمی(مهيا بود.درچنان
شرایطی یک سازمان انقﻼبی پرولتری می تواند با رعایت اصل مخفيکاری وتلفيق
مبارزه علنی با مبارزه مخفی به اشاعه اندیشه های انقﻼبی وآگاه ساختن توده های
خلق درسطح نسبتاً گسترده فعاليت کند .البته درعدم موجودیت چنين شرایطی ،عدم
امکان مبارزه علنی وتشکيل تظاهرات ،ميتينگها واعتصابات ،کمونيستها باید به شيوه
فعاليتهای مبارزاتی وتشکيﻼت شان تغييرات وارد کرده وازآن طریق دربين توده های
خلق فعاليت کنند ،فعاليت درتشکلهای قانونی ازجمله اتحادیه های کارگری ،اتحادیه
های دهقانی ،انجمنهای فرهنگی ،اتحادیه های کسبه کاران واهل حرفه وازاین قبيل
تشکلها ،یعنی آنجایيکه توده خلق حضوردارند کمونيستها باید فعاليت کرده وآنها
راآگاهی سياسی داده وبسيج وسازماندهی کنند .دراینجا بوضوع مﻼحظه می
شودکه رهبری » گروه انقﻼبی «...ازشيوه فعاليت علنی وفعاليت مخفی کمونيستها
درک درست نداشته ودر مورد فعاليتهای" س ج م" دچاریکجانبه گری شده است.
واینکه " س ج م" به کارحرفه ای کدرهای رهبری توجه نکرد ویا اینکه رهبران بدون
درنظرداشت وضعيت امنيتی شان ،ازنگاه اینکه ازجانب عمال دولت شناسائی می
شوند ویا نيروهای دولت تدارک حمله برتظاهرات را داشتند ودرچنين تظاهراتی شرکت
کردند ومورد ضربت قرارگرفتند وتعدادی ازآنها زندانی شدند؛ بدون شک عملی اشتباه
بود.درحاليکه صﻼح نبود رهبران طرازاول سازمان درهمه تظاهرات وميتينگها واعتصابات
شرکت کنند .درمورد دیگرانجام فعاليت ومبارزه دربين توده های خلق درشهرها
منحصربه رویزیونيستها نيست .ویا مبارزه علنی درشهرهاعملی رویزیونيستی
محسوب نمی شود .رهبری " س ج م" ازمساعدت چنين شرایطی برای تبليغ وترویج
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اندیشه ها ی انقﻼبی وارتقای سطح آگاهی سياسی وجلب وجذب توده های مردم
وروشنفکران مردمی درشهرها استفاده کرد.
درصفحه )  (11چنين آمده است ":کمونيستهای انقﻼبی نتنها ازطریق شناخت وتخریب
کامل حزب »خلق« و»پرچم« بلکه بخصوص باید با انتقاد وطرد»س -ج -م« بمعيارهای
مارکسيستی -لنينيستی دست یابند".
قبل

ازهرچيزجهالت

خودش

راعيان

می

انقﻼبی"...دراینجا
رهبری»گروه
ً
سازد.درحاليکهکمونيستهای واقعا انقﻼبی)نه اپورتونيستها ورویزیونيستها مانند» گروه
انقﻼبی «...و» سازمان رهائی« و» سازمان انقﻼبی«( با آگاهی به علم انقﻼب
پرولتری است که می توانند ازماهيت ضدانقﻼبی انواع رویزیونيسم واشکال اپورتونيسم
شناخت حاصل کرده وبرمبنای دیالکتيک ماتریاليستی آنها رامورد نقد وبررسی قرارداده
وافشا وطرد کنند .رهبری» گروه انقﻼبی «...دراینجا "سازمان جوانان مترقی" وحزب
رویزیونيست» دموکراتيک خلق« رادرکنارهم قرارداده ومی خواهد گویا ازطریق تخریب
کامل» حزب خلق وپرچم«) که دروغ می گوید( و»انتقاد« وطرد"س -ج  -م"بمعيارهای

مارکسيستی -لنينيستی دست یابد! وایده ونظر» طرد س ج م« که ازجانب رهبری»
گروه انقﻼبی «...مطرح شده است نه تنهامنجﻼب اپورتونيسم ورویزیونيسم که بﻼهت
وسفاهت نيزهست.و"سند"رویزیونيستی »باطرداپورتونيسم «...بوضاحت آن را بيان
می کند.
به ادامه همين مطلب چنين می خوانيم ":درجریان مبارزه عليه رویزیونيسم درزمينه
های ایدئولوژیک -سياسی ،تشکيﻼتی وسبک کارباید ایدئولوژی ،مشی سياسی
وسبک کارپرولتری را برجسته ساخته وبرآنها تاکيدورزیم .کاریکه " رهبری" ازآن
فرسنگها بدوربود وبه همين علت اکثریت پيروان جریان ازمسایل مهم سرراه جنبش
انقﻼبی ميهن ما درک وآگاهی درخوری نداشت".
رهبری»گروه انقﻼبی«....مانندهمه رویزیونيستها باکلمات ومفاهيم مارکسيستی بازی
کرده وبررهبری " س ج م" اتهام بی بنياد وارد می کند .درحاليکه برخﻼف این ادعا
ایدئولوژی ومشی سياسی پرولتری ازجانب " س ج م" خاصتاً ازجانب جناح مربوط به
رفيق اکرم یاری وجودداشت وبرهمين مبناعليه رویزیونيسم " مدرن" مبارزه می نمود
وتوانست

به لحاظ ایدئولوژیک وسياسی ضربات شدیدی برآن وارد کند .وهمچنين

مبارزه عليه نظام فئودال کمپرادوری وسلطه امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم

را

برهمين اساس به پيش برد .اما ازاینکه " س ج م" به این موضوع مهم  ،یعنی
نشرارگان کمونيستی به منظورتبليغ وترویج اندیشه های انقﻼبی پرولتری وارتقای
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سطح آگاهی هوادارن جریان دموکراتيک نوین ازعلم انقﻼب پرولتری وسازماندهی آنها
ازاین طریق توجه نکرد ،دچاراشتباه جدی گردید .وبه همين سبب بود که جناحهای
اپورتونيستی ازجمله داکترفيض درسازمان جوانان مترقی بعد ازمتﻼشی کردن "س ج
م"وفروپاش جنبش دموکراتيک نوین توانست باترفندهای اپورتونيستی ورویزیونيستی
تعدادزیادی ازآنهارابعقب خودکشانده ودرپرتگاه اپورتونيسم ورویزیونيسم »سه جهانی«
غرق کند.
رهبری» گروه انقﻼبی «...به ادامه چنين ادعا می کند " :تئوری "س ج م" را یکسلسله
دگمها ومحصوﻻت ذهن خشکيده" رهبران" ميساخت ازاین جهت نتوانست زیرشعارم-
ل-ا بطورمشخص فعاليتهای عملی رویزیونيسم را شناخته با آن خط فاصل ایجاد کند.
شناخت هميشه برپراتيک استواراست .مشی ای که درباره اش سخن پردازی
ميشودمعتبرنيست ،مشی ای که مورد اجرا قرارميگيرد تعيين ميکند که درصف خلق
استاده است یاخير".
برخﻼف این ادعا رهنمای عمل" س ج م" را" مارکسيسم -لنينيسم -اندیشه مائوتسه
دون" تشکيل ميداد ورهبری آن با رفيق اکرم یاری بود که درپراتيک مبارزه انقﻼبی
شرکت کرد .وشناخت یا معرفت هم ازطریق سهم فعال درپراتيک اجتماعی وانقﻼبی
وبراساس دیالکتيک ماتریاليستی حاصل می شود .وبقول لنين ":دیالکتيک
ماتریاليستی خود عبارت است ازتئوری مارکسيستی شناخت" .رفيق اکرم یاری
رویزیونيسم رابه کمک آگاهی ازعلم انقﻼب پرولتری وازطریق شرکت درمبارزه طبقاتی
می شناخت وبا شيوه علمی واصولی آنرا مورد تجزیه وتحليل قرارداده وماهيت
ضدانقﻼبی وضدمردمی رویزیونيسم خاصتاً رویزیونيسم " مدرن" رابرای روشنفکران
مردمی وتوده های خلق افشا نمود .ومشی مبارزاتی " س ج م" تحت رهبری رفيق
اکرم یاری ملهم از" م-ل-ا" بوده ومبارزات توده های خلق وروشنفکران مترقی را
برهمين مبنا رهبری نمود .اما برخﻼف رهبری» گروه انقﻼبی «...و» سازمان رهائی«
باتوده خواهی های دروغين واکت وژستهای " پوپوليستی"اش اذهان تعداد زیادی
ازروشنفکران هوادارجریان دموکراتيک نوین را با اندیشه های ضدانقﻼبی اپورتونيستی
ورویزیونيستی مغشوش کرده وآنها را اغوا نمود.
رهبری» گروه انقﻼبی «...چنين لژن پراکنی می نماید ":جریان شعله جاوید برهبری "
س ج م" علی رغم شعارهای بظاهرضدرویزیونيستی درعمل چند ساله اش که
جزجریانی بکلی جدا ازتوده ها ،با خط مشی ای اپورتونيستی ."....
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با وجود کمبود ها واشتباهات وانحرافات جنبش دموکراتيک نوین ،مخالفين وحتی دشمنان
طبقاتی این جریان طی نيم قرن نتوانستند چنين اراجيفی را به جریان دموکراتيک
نوین)شعله جاوید( نسبت دهند .ولی فردی ویا افرادی که عضویت" س ج م" را داشته
وطی پنج سال درفعاليتهای جریان دموکراتيک نوین سهم داشته اند؛ ازخصلت
وموقعيت توده ای این جریان وایدئولوژی وسياست انقﻼبی رهبری کننده ای آن با
دیده درائی انکارمی کند .درحاليکه جریان دموکراتيک نوین درچندین وﻻیتفغانستان
خاصتاً درشهرهای بزرگ ازپایه توده ای برخورداربود.عﻼوه برمتعلمين مکاتب ومحصلين
واستادان پوهنتون ومامورین پائين رتبه  ،بخشهای ازکارگران ،کسبه کاران واهل حرفه
ازاین جریان حمایت کرده ودرتظاهرات واعتصابات

تحت رهبری این جریان مردمی

مترقی شرکت می کردند .چنانچه درجریان جنگ مقاومت مردم افغانستان عليه رژیم
مزدوروجنایتکار»خلقی« پرچميها وارتش سوسيال –امپریاليستهای» شوروی« ،باتمام
تبليغات سوء باندهای ارتجاعی اسﻼمی این نوکران امپریاليستهای غربی ودولتهای
ارتجاعی منطقه عليه نيروهای منسوب به جریان دموکراتيک نوین؛ توده های خلق به
آنهااعتماد داشته وآنهارا مدافع منافع ملی وطبقاتی شان دانسته ورهبری آنهارامی
پذیرفتند .ولی اپورتونيستها ورویزیونيستهای» گروه انقﻼبی «...واقعيت آن همه
فعاليتهای توده ای جریان دموکراتيک نوین را دردهه چهل خورشيدی یک قلم انکارمی
کنند .زهی سفاهت وگمراهی !
رهبری»گروه انقﻼبی خلقهای افغانستان «درصفحه)12و(13سند"باطرد اپورتونيسم"...
زیرعنوان بررسی محتویات" شعله جاوید"دربخش ) - (1برخورد" رهبری" به گذشته
جنبش می نویسد»:آیا رهبری که ارگان شان را ناشر" اندیشه های دمکراتيک نوین"
ميخوانند تحليل وبررسی گذشته را منحيث وظيفه دربرابرش نهاده؟!آموزشهای آنرا
بيرون کشيده ،برنکات منفی ومردودآن با صراحت انگشت گذاشته وآنرا عيان ساخت؟
خير! برای " رهبران " با بينشی ضد پرولتاریائی -مطالعه دقيق وهمه جانبه گذشته
بصورت جدی ومنحيث وظيفه ای مطرح نبود -وتا آن حد که هم ازگذشته درصفحات"
شعله جاوید" حرف زده اند فقط بخاطر؟ ایجابات" مصالح گروهی وشخصی شان
بودواین ناگزیرتحریف تاریخ وحقایق را پشت سرداشت .ازبرخورد به گذشته
بيشترجنبش سالهای  1330ودررأس آن داکترعبد الرحمان محمودی فقيد مورد توجه
است ولی" رهبران" این موضوع را نيز برای آنکه با منافع خود سازگارسازند ،غيرازآنچه
واقعاً بود جلوه ميدهند .ما درزیرتنها به آوردن نقل وقولهای از" شعله جاوید و" ندای
خلق")نشریه حزب خلق برهبری داکترعبد الرحمان محمودی( اکتفاميکنيم تا ببينيم

51

دربرابردروغهای که " رهبران" درباب ایدئولوژی ،مشی سياسی وتشکيﻼتی " حزب
خلق" ميبافند" حزب خلق" خود درآن موارد چه ميگوید .ازلحاظ ایدئولوژیک  " :رهبری"
درشماره سوم وششم " شعله جاوید" نوشتند ":محمودی فقيددرتاریکترین فرصتی با
ایمان به ایدئولوژی مترقی به مبارزات آتشين خود ادامه ميداد" ودرسراسرزندگی
سياسی خویش درراه گسترش اندیشه های پيشروومتشکل ساختن نيروهای مترقی
افغانستان تﻼش کرد" .اما برخﻼف حزب خلق" تفهيم وتبليغ دین مبين اسﻼم را بخلق
واصﻼح اعمال را به اساس اسﻼم یگانه عامل کاميابی وپيشرفت خود ميداند") ماده
سوم مرام حزب خلق شماره  28ندای خلق( و" تأمين واطاعت اساسات اوليه حقوق
بشرراتا به آنجا ئيکه با قوانين دین مبين اسﻼم مخالف نباشد قبول دارد :ماده 11
همانجا".
تا قبل ازتشکيل سازمان جوانان مترقی منحيث یک سازمان انقﻼبی پرولتری)
مارکيسيست -لنينيست -اندیشه مائوتسه دون( که جنبش دموکراتيک نوین کشور
رارهبری کرد؛جنبش بورژوا دموکراتيک کشوربوسيله اندیشه های بورژوائی وخرده
بورژوائی رهبری می شد .جنبش ضد استبدادی ،آزادی خواهانه واستقﻼل طلبانه
روشنفکران که بنام "نهضت مشروطه خواهی" یاد ميشد ،دراوایل قرن بيستم ميﻼدی
آغازگردید ومرام فعالين نهضت مشروطه خواهی اول را"تحصيل استقﻼل کشوروآزادی
خلق اززیرسلطه استعماری امپریاليسم بریتانيا ،تغييرنظام شاهی مطلق العنان به
شاهی مشروطه ونشرتمدن وفرهنگ جدید -بورژوازی (-تشکيل می داد که توسط
رژیم سلطنت اميرحبيب ﷲ سرکوب خونين گردیده وبرای مدتی خاموش شد .جنبش
مشروطه خواهی دوم ازاواخردهه دوم قرن بيستم بوسيله ای روشنفکران استقﻼل
طلب وترقيخواه آغازشد وعمده ترین هدف آن حصول استقﻼل کشوروانجام رفورمهای
بورژوائی به منظورترقی وپيشرفت کشوردرعرصه های مختلف بود .ودرجریان این
نهضت مبارزات مسلحانه مردم افغانستان عليه ارتش امپریاليسم انگلستان به پيروزی
رسيد وبا حصول استقﻼل کشور ،مردم به آزادیهای سياسی معينی دستيافتند .ليکن
امان ﷲ خان براساس خصلت طبقاتی ارتجاعی اش درنيمه دوم حکومتش درتفاهم
باعناصرونيروهای ارتجاعی قرون وسطائی قرارگرفته وحتی به انجام همان رفورمهای
بورژوائی ابتدای سلطنت اش نيزپشت کرده وباین صورت باردیگرزمينه برای توطئه های
استعماروامپریاليسم درکشورفراهم گردیده وموجب تسلط دوباره ارتجاع سياه داخلی
وامپریاليسم انگليس درکشورگردیده واستقﻼل کشوربه مخاطره افتاد .بعد ازسقوط
دادن حکومت امان

خان

ودور 9ماهه حکومت ارتجاع سياه برهبری حبيب ﷲ
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کلکانی وسلطه امپریاليسم انگلستان وبعد دوران نيم قرن حاکميت ارتجاعی
واستبدادی خاندان نادردررأ س طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروسلطه امپریاليسم
وسوسيال امپریاليسم آغازگردیده وبرای نيم قرن ادامه یافت .رژیم سلطنت با ترس
ازفوران خشم توده های خلق که تحت فشاراستبداد واختناق طوﻻنی مدت به ستوه
آمده بودند؛ درسال 1325با اعﻼم »دموکراسی«ازشدت فشاراستبداد وخفقان برمردم
وروشنفکران مترقی کاسته وفضای نسبتاً مساعدی برای تنفس روشنفکران مترقی
وآزادیخواه بوجود آمد.البته این» دموکراسی« با ماهيت طبقاتی مشخص آن کوتاه مدت
بود ودولت با سرکوب آزادی خواهان دوباره فضای ازاستبداد واختناق رابرجامعه حاکم
کرد .یکی ازگروه های سياسی که دراین شرایط تشکيل گردید "حزب خلق" برهبری
فقيد داکترعبد الرحمان محمودی بودکه برنامه واهداف واستراتيژی آن ماهيت طبقاتی
آنرا مشخص می کرد .موارد چندی درمرامنامه" حزب خلق" وجود داشت ازجمله ":
تفهيم وتبليغ دین مبين اسﻼم را بخلق واصﻼح اعمال را به اساس اسﻼم یگانه عامل
کاميابی وپيشرفت خود ميداند؛ تأمين واطاعت اساسات اوليه حقوق بشررا تاآن جا
ئيکه با قوانين دین مبين اسﻼم مخالف نباشد قبول دارد وحزب خلق وفاداری خویش را
به اساسات دموکراسی ومشروطيت شاهی اسﻼمی ،ازفرایض خود می داند" که
بيش ازدیگرموارد مرامنامه ماهيت ایدئولوژیک -سياسی "حزب خلق" راعيان می سازد.
ليکن مواردی که درجریده "شعله جاوید" درباره شخص داکترعبد الرحمان محمودی
منحيث رهبر" حزب خلق" ذکرشده است ازجمله ":ایمان به ایدئولوژی مترقی،
گسترش اندیشه های پيشرووتﻼش درمتشکل ساختن نيروهای مترقی افغانستان"،
با نکات مندرج درمرامنامه" حزب خلق" درتضاد کامل قراردارد .وبا درنظرداشت ماهيت
ایدئولوژیک-سياسی برنامه "حزب خلق" تا زمانيکه داکترعبد الرحمان محمودی فقيد
دراین حزب عضویت دارد وبراساس مرامنامه ای آن فعاليت ومبارزه می کند ،عبارات "
ایمان به ایدئولوژی مترقی ،گسترش اندیشه های پيشرو ومتشکل ساختن نيروهای
مترقی") که احتماﻻ ً ازجانب رهبری" س ج م" وبصورت قطعی ازجانب رهبر» گروه
انقﻼبی ،«....ایدئولوژی طبقه کارگرتوجيه شده است( نمی توانست مصداق داشته
باشد .ایدئولوژی پرولتاریا رهائيبخش ومترقی است؛ ليکن ازکلمه"مترقی" بدون هيچ
توضيحی درهمه موارد نمی شود مفهوم پرولتری رااستنباط کرد .ازجمله اینکه
داکترعبد الرحمان محمودی" درمتشکل کردن نيروهای مترقی فعاليت می کرد" .اما
دربرنامه"حزب خلق"اهداف ملی،ازجمله حفظ استقﻼل کشورومواردی دردفاع ازحقوق
اجتماعی وآزادیهای سياسی و" مدنی" مردم نيزسخن رفته است .امابا وجود محتوی
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برنامه " حزب خلق" ،داکترعبد الرحمان محمودی درعمل عليه استبداد نظام
حاکم)خاصتاً درمبارزات موسوم به "دوره هفت شورای ملی"( مبارزه کرد وتن به
سازش با طبقات ارتجاعی حاکم نداد .ودرعمل دیده شد که برخﻼف تصوروانتظاررهبری
"حزب خلق"حتی همان مواردمندرج درمرامنامه"حزب خلق"درنظام سلطنت فئودال
کمپرادوری امکان تحقق نيافت .بطورخﻼصه"حزب خلق" به رؤیت مواد مندرج دربرنامه
واساسنامه اش یک تشکل سياسی اصﻼح طلب وبعبارت دیگریک حزب "»ملی-
مذهبی« بود .ليکن شخصيت داکترمحمودی رابه لحاظ ایدئولوژیکی ومواضع ونظرات
سياسی وی ،باید دردومرحله مورد بررسی وارزیابی قرارداد :یکی تا زمانيکه درخط
برنامه " حزب خلق" حرکت می کند ودوم بعد ازآن ،اززمان زندانی شدن تا زمان
درگذشت وی که مدت تقریباً یکدهه را دربرمی گيرد.
دوکتورعبد الرحمان محمودی

درسال  1328خورشيدی دریک سند تحت عنوان "

مناظره« .....
چنين می گوید ":حرکت وجنبش قانون طبيعت است ،طبيعت خالق حيات است ومرگ
را نمی شناسد ...پس ازاجمال باید عرض کنم که

پروگرام ومرام جمعيت)حزب(

سوسياليسم وکمونيسم است .وبرای توده ملت ما مانند همه توده های رنجبرگيتی
هيچ دوائی دیگری به جزکمونيسم وجود نداشته وهيچ مسلک دیگری اورانجات داده
نمی تواند .اصﻼح طلبی واحيای اساس دین وپروگرام های اصﻼحی که دسته منورین
مرتجع پيشنهاد می کنند به جزطوﻻنی ودردناک ساختن مرگ متمادی مردم سودی
ندارد .البته بعدها وبصورت قاچاق چندکتاب محدوداز پيشوایان بزرگ پرولتاریا مارکس-
لنين واستالين رامطالعه نمودم وبه افکاروعقاید خود نظم ورونقی دادم .اما اینک
روشنتربگوئيم که این کار یعنی برانداختن رژیم استبدادی فقط وفقط ازتوده مردم
وبينوای ملت ساخته است که محروم ازهمه چيزاند -باقيام مسلح -وهم طوریکه
مارکس پيشوای بزرگ خلق می گوید":خلق دراین عمل به جززنجيرهای اسارت خود
چيزی را ازدست نمی دهد زیرا چيزی ندارد که ازدست بدهند ودنيائی را کمائی می
کنند" .داکترعبدالرحمان محمودی درجایی دیگری می گوید :درسال  1332به
مارکسيسم -لنينيسم دستيافته ام بعد ازمطالعه کتب پيشوایان بزرگ خلق مثل
مارکس ،انگلس ،لنين واستالين عقاید خودرا رونق دادم...وهدف سياسی ما قایم
ساختن حکومت خلق)توده رنجبر( وتدویرحکومت برای تأمين اینها؛ هدف اقتصادی ما
بدست گرفتن هرگونه توليد ووسایل توليد وتأمين عدالت درتوزیع وازبين بردن امتيازات
صنفی وطبيعتا ً طی مدارج تکامل اجتماعی تشکيل جامعه بی طبقه)بی صنف(
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وکارگری است؛ که استثمارانسان ازانسان را ازبين برده وباردیگربه عوام فریبان موقع
داده نه شود که حاصل دسترنج وکارميليون ها رنجبروبينوایان را به دزدند وتوسط آن
قوه ارتجاعی واستبدادی خلق نمایند وبه مردم تحکم وتظلم نمایند .هدف بين المللی
ما اطاعت ازقوانين متفقاًعليه استعماربين المللی وخدمت درراه نظم وصﻼح عمومی
گيتی ونجات بشری از استثمارواستعماراست".
درصفحه ) (14سند "با طرد اپورتونيسم "....چنين آمده است ":تنها سازمانی با
ایدئولوژی ومشی منحرف وخائن به اندیشۀ مائوتسه دون" س ج م" ميتواند خودرا بی
چون وچرا" ادامه دهنده" راهی رفرمستی ومشروطه طلبانه اعﻼم کند .براستی هم
" س ج م" ثابت کرد که " ادامه دهنده" همان راه است منتها باشکل وشمایل دیگر.
بدنيست با زکر)ذکر( شيوه دیگراپورتونيستی" رهبران" به این بحث خاتمه بخشيم".
رهبران "که دیدیم در" شعله جاوید"چگونه جنبش گذشته راتقدیس می کردند مدتی
قبل درنوشته ای به اسم" نکاتی چند پيرامون اتحادیه صنفی" خيلی براحتی
وخونسردی مثل اینکه هيچ خبری نشده وازاول نظرشان چنين بوده

آنرا جنبش

بورژوائی خواندند .که اینک نمونه ای ازاعتراف شان ":پس ازجنگ غارتگرانه دوم
امپریاليستی ....رشد بورژوازی ملی-توليد تاحدودمعينی رونق گرفت انعکاس
ایدئولوژیک وسياسی این شرایط مبارزات آزادی خواهانه دوره هفتم وهشتم شورا بوده
که درزمينه آن احزاب وجراید چندی روی کارآمدند .ازچهره های درخشان این نهضت که
به جناح انقﻼبی رادیکال وابستگی داشت ميتوان ازداکترعبد الرحمان محمودی
وسرورجویا ...یاد کرد :آری بدون آنکه به اشتباه خود اعتراف نموده وبه انتقاد ازتحليل
های غلط سابق خویش بپردازند،شيرغلت زنان خودرادرموضع بکلی متضادقراردادند.این
عمل ضدکمونيستی ،که ازطرف "رهبری" فراوان تظاهریافته خاصته اپورتونيستهاست.
لنين گفت ":اپورتونيست به آسانی هرفورمولی را امضا ميکند وبآسانی هم عقب
نشينی مينماید .زیرا اپورتونيسم همانا عبارت است از فقدان اصول متين وثابت".
اشتباه وانحراف رهبری"س ج م" دربرخورد به گذشته جنبش بورژوا دموکراتيک کشوراین
بود که آغازجنبش انقﻼبی پرولتری )م-ل-ا( وجریان دموکراتيک نوین تحت رهبری اش را
که ازیکطرف به لحاظ ماهيت خط ایدئولوژیک-سياسی وخصلت طبقاتی آن وازجانب
دیگربه لحاظ ماهيت رهبری آن با جنبش مشروطه خواهی واصﻼح طلبی که درمراحل
مختلف صورت گرفته است ،تفاوت کيفی داشت ،توجه نکرد .واشتباه دیگرآن درمورد
ارزیابی ازداکترعبد الرحمان محمودی بودکه ماهيت دومرحله ازعقایدوافکاروماهيت
مبارزه وی رامدنظرقرارنداده واووسرورجویا را»جناح انقﻼبی رادیکال« جنبش مشروطه
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خواهی ورفورميستی می خواند.همچنين درمرحله دوم طبق خود داکترعبد الرحمان
محمودی که می گوید ":با مطالعه چند کتاب ازرهبران بزرگ پرولتاریای جهانی به
مارکسيسم -لنينيسم دستيافته وافکاروعقاید خود را نظم ورونق داده ام"؛ ولی
اوفرصت نيافت که جنبش سياسی ای را درکشورایجاد وبراین مبنا فعاليت سياسی
انقﻼبی بنماید .وازجانب دیگرجنبش انقﻼبی پرولتری که دردهه چهل خورشيدی بوجود
آمده وآغازبفعاليت نمود ،به لحاظ کيفی یک مرحله غنا یافته ومتکاملتر"مارکسيسم-
لنينيسم"" ،مارکسيسم -لنينيسم -اندیشه مائوتسه دون" بود .واینکه رهبری » گروه
انقﻼبی «...این اشتباهات رهبری " س ج م" را» ایدئولوژی ومشی منحرف وخاین به
اندیشه مائوتسه دون« ویا»عمل ضدکمونيستی« می خواند؛ نهایت دشمنانه وکينه
توزانه است وازبکارگيری چنين الفاظ وعباراتی قصد دارد تا اپورتونيسم ورویزیونيسم
وخيانت خودش را به " مارکسيسم-لنينيسم  -اندیشه مائوتسه دون "و"سازمان
جوانان مترقی"وجنبش انقﻼبی پرولتری )مارکسيستی-لنينيستی  -مائوئيستی( و
جنبش دموکراتيک نوین استتارنماید.
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)بخش (5
رهبری» گروه انقﻼبی«...درصفحه) (15این سندتحت عنوان -2مسئله پشتونستان"
چنين می نویسد ":مسئله پشتونستان یکی ازآن مسائلی است که ازدیربازمطرح
بوده است .ولی ازموقف معين دولتهای افغانستان که نمایانگرماهيت مزدورانه
وفاشيستی اش بوده وهست ،نيروهای سياسی بظاهر"چپ" و" مترقی" نيز باآن
برخورد درست ومنطبق با منافع واقعی خلقهای دوطرف ننموده وحتی برعکس به
ابرازنظرهای گمراه کننده وارتجاعی پرداخته اند که درتحليل آخرازموقف همسان شان
بادولت حکایت می کند .حساب رویزیونيستهای خائن وسایرمرتجعان که معلوم است.
اما ببينيم که" رهبران" شعله جاویدی که به اصطﻼح مبارزه عليه رویزیونيسم نعره
گوش خراش هميشه گی شان بود -ودیدیم که واقعاً چه قهرمانان ضد رویزیونيست
بودند -درباره پشتونستان چه دری ازچنته بيرون ميدهند .آنان درشماره اول" شعله
جاوید" این حکم رامياورند ":روش این جریده مبتنی براین اصل است که طبقۀ حاکمۀ
که مردم خودرادربند کشيده است هرگزنخواهد توانست ملت دیگری راازبند
رهاسازند ".یعنی چه؟ آقایان با آنهمه ﻻفيدن اینچنين از" ابتدائی" ترین آموزشهای م-
ل-ا بدورميافتند .مگر م -ل-ا نمی آموزد که تنها خلق یک کشوراست که ميتوانند
خودشان را آزادسازند نه نيروی دیگرنه " طبقۀ حاکمه" دیگر ،ولوطبقه حاکمه ایکه"
مزیت" دربند کشيدن مردمشرا هم نداشته باشد؟ اپورتونيستها برای آنکه به حرف
خویش پایه تئوریک بدهند مدعی اند که این نقل وقولی ازانگلس است .ولی چه دروغ
رسوا کننده  ،انگلس گویا"شبيه" جمله ساخت " رهبران" کلماتی دارد که چنين
است ":خلقی که برخلقهای دیگرستم روا ميدارد نميتواندآزاد باشد" واین سخن
انگلس را رفيق استالين دراثرخویش" اصول لنينيسم" ضمن توضيح اهميت پشتيبانی
مستقيم وقاطع پرولتاریای کشورهای امپریاليستی ازجنبشهای نجاتبخش برضد
امپریاليسم" ميهنی" -نقل کرده است .اما برای اپورتونيستهای ما که بخواهند بخاطر
تثبيت نظرشئونيستی خویش اصول را درخدمت ميل ذهنی خودقراردهند واصل نقش
دورانسازرا نه به خلق وبلکه مربوط به طبقه حاکمه بداند! رهبری موضع این گونه
تحریفها ،تحریفهای بغایت زشت مجازاست .حرف نادرست ومبتذلی رابدانشمند
انقﻼبی کبيری

چون انگبس نسبت دادند! زهی پست فکری!" .رهبری " موضع

شئونيستی وضد م -ل " افغانستان کبير" خودرا درجمله بعدی از زبان یک مبارزکاذب
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پشتونستانی بهتربيان ميکند ":اگرکه له ماحخه

پشتنه وشی -چه دپشتونستان

غﻼمی اساس علت حه گنی؟ نوبه هم دغه ورته ووایم چه دافغانستان پسماندگی
زمونژ دغﻼمی اساسی تکی دی") شعله جاوید شماره اول ص  .(1با توجه به حکم
یادشده درباﻻ واین گفته های آخری ميتوان بنظررهبری خوبترپی برد که چون علت
غﻼمی پشتونستان ،پسماندگی افغانستان است پس ما با پيشرفت خود ویکنوع
طبقه حاکمه که " مردمشرا دربند نکشد" ميتوانيم خلق پشتونستان را ازغﻼمی
رهائی بخشيم .البته" رهبری" دریغ فرموده معلوم سازد که با کدام درجه" پيشرفتگی"
ميتوانيم" رهائيبخش" خلق پشتونستان باشيم وماهيت "طبقه حاکم" مذکورچه
باشد".
اوﻻ ً :مﻼحظه می شود که دربخش نخست این پراگراف رهبری » گروه انقﻼبی «...با
آنکه کاذبانه مدعی اعتقاد به " م-ل-ا" شده وحدود شش سال عضویت سازمان
جوانان مترقی را داشته است؛ ليکن این سازمان انقﻼبی پرولتری وجنبش توده ای
جریان دموکراتيک نوین

تحت رهبری آن را حتی

ومبارزه ایدئولوژیک-سياسی

نيروهای چپ ومترقی ندانسته

اصولی آنرا درافشای ماهيت ضدانقﻼبی رویزیونيسم"

مدرن" )خروشچفی( وماهيت وخصلت ضدانقﻼبی وضدمردمی »حزب دموکراتيک
خلق« وماهيت ضدانقﻼبی نظام سوسيال امپریاليستی »اتحاد شوروی« را »نعره
گوشخراش« می خواند .درحاليکه مبارزه اصولی وانقﻼبی عليه اشکال اپورتونيسم
وانواع رویزیونيسم بطورعام ومبارزه عليه رویزیونيسم خروشچفی وافشای هویت
ضدانقﻼبی باندهای رویزیونيست »خلقی«پرچميوتشکﻼت همسنخ آنهادرافغانستان
وآوای شعارهای انقﻼبی عليه آنها درگوش توده های خلق زحمتکش طنين گوارای
داشت؛ ولی برعکس برای اپورتونيستهای »گروه انقﻼبی «...و»سازمان رهائی«...
واکنون »سازمان انقﻼبی«...گوش خراش وآزاردهنده بوده وهست ودرحقيقت هم
بایدچنين باشد .زیراازانواع دشمنان سوگند خورده کمونيسم انقﻼبی منجمله
اپورتونيسم ورویزیونيسم جزاین انتظاری نميتوان داشت .وباین صورت عدم صداقت
داکترفيض ویارانش رادرباره عبارت)رویزیونيستهای خاین( که اشاره به رویزیونيستهای
خلقی پرچمی است وهمچنين نيت خصمانه شان درباره یگانه سازمان انقﻼبی
پرولتری)م -ل-ا( وجریان دموکراتيک نوین تحت رهبری اش رابرمﻼ می سازند.ثانياً:
عبارت"...طبقۀ حاکمۀ که مردم خودرادربند کشيده است هرگزنخواهد توانست ملت
دیگری راازبند رهاسازند"که اشارهنویسنده درجریده " شعله جاوید" به طبقات حاکم
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ارتجاعی فئودال وکمپرادور)دولت( افغانستان بوده است ودرحاليکه خلقهای مليتهای
مختلف درکشورشان منجمله خلقهای مليتهای پشتون وبلوچ راوحشيانه موردستم
واستثمارقرارداده وانواع مظالم واجحافات را برآنها اعمال می کنند؛ ولی خاینانه مسئله
حمایت از"حق تعيين سرنوشت سياسی"خلقهای مليتهای پشتون وبلوچ درآنطرف
"خط دیورند" را زیرنام » قضيه پشتونستان« علم کرده وآنرا وسيله ای درجهت پيشبرد
اغراض واهداف سياسی طبقاتی شان درداخل کشورومنطقه ومحافل بين المللی
قرارداده اند ،می باشد که حرف درستی است .ليکن رهبری » گروه انقﻼبی «...ازآن
چنين برداشت کرده است که گویا نویسنده" اصل نقش دورانسازرا نه به خلقهای
پشتون وبلوچ بلکه مربوط به طبقه حاکمه ارتجاعی)درافغانستان( دانسته است"!.
وازجانب دیگرداکترفيض مدعی است که رهبری " س ج م" گفته اند که این نقل وقول
ازانگلس است .درحاليکه درشماره اول جریده " شعله جاوید" که این مضمون درآن درج
است؛ ازجانب نویسنده مضمون چنين ادعایی نشده است وبه این صورت داکترفيض
این مطلب راازذهن خودش به آنها وصل کرده است .همچنين به لحاظ رسمی دراصل
این موضع جریده " شعله جاوید" بوده که دربخش مرام نشراتی این جریده درج است.
ودرپای آن مدیرمسئول این جریده)رحيم محمودی( امضاکرده است .وشخص فقيد
داکتررحيم محمودی عضویت "سازمان جوانان مترقی" رانداشت .وبدین صورت این
موضع نمی تواند موضع رهبری" سازمان جوانان مترقی " منجمله فقيد رفيق اکرم
یاری وداکترصادق یاری محسوب شود که بطورخاص مورد حمله رهبری » گروه
انقﻼبی «....قراردارند .ومضامين ومقاﻻت اعضای سازمان جوانان مترقی باامضای
نویسندگان آن درکنارمضامين اعضای جریان دموکراتيک نوین درجریده " شعله جاوید"
به نشرمی رسيدند .همچنين مدیرمسئول

جریده " شعله جاوید" دررابطه به این

مسئله ودرمورد دیگری می نویسد که ":چنانچه یک مبارزواقعی پشتونستان گفته-
اگرکه له ما حخه پشتنه وشی ،چه دپشتونستان دغﻼمی اساسی علت حه گنی؟
نوبه هم دغه ورته وایم چه دافغانستان پسماندگی زمونژدغﻼمی اساسی تکی دی،"-
که تائيد موضع این»مبارزواقعی« پشتونستان را می رساند .اما معلوم نيست که
دراینجا منظوروی از"پسماندگی افغانستان"چيست؟ درحاليکه بفرض اگرافغانستان
تحت حاکميت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروسلطه امپریاليسم وسوسيال
امپریاليسم درآن شرایط ودرشرایط بعدی به "پيشرفت" های اقتصادی هم می رسيد،
نمی توانست ونمی تواند درامرحق تعيين سرنوشت خلقهای مليتهای پشتون وبلوچ
آنطرف " خط دیورند" بگونه واقعی مئوثریتی داشته باشد .وخلقهای مليتهای پشتون
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وبلوچ فقط خود می توانند با مبارزات انقﻼبی ومترقی خودرا ازستم طبقاتی ،ستم
ملی امپریاليستی وستم ملی شئونيستی نجات داده وحاکم برسرنوشت سياسی
خویش گردند .ونيزخلقهای مليتهای پشتون وبلوچ زمانی می توانند روی حمایت وکمک
همه جانبه ازجانب افغانستان حساب کنند که درافغانستان نظام سياسی انقﻼبی
مردمی وجودداشته باشد،یعنيسلطه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروسلطه
امپریاليسم سرنگون شده وانقﻼب دموکراتيک نوین به پيروزی رسيده ودولت
دموکراتيک خلق تحت رهبری پرولتاریا درقدرت باشد .لذااین موضع یک "مبارزواقعی"
خلق پشتون پاکستان)یعنی پرولتاریای آگاه( نيست بلکه موضع طبقات ارتجاعی
فئودال وکمپرادورمليت پشتون

طی چندین دهه

بوده وهست .وفئوداﻻن وخوانين

وسران قبایل واقوام مليت پشتون وبلوچ طی مدت چندین دهه خلقهای مليتهای
پشتون وبلوچ رابه »کمک وحمایت« دولت ارتجاعی درافغانستان که طبقات حاکم
فئودال وکمپرادورازتعلق مليت پشتون دررأس قدرت دولتی نيزقرارداشته ودارند ،اغوا
کرده ومبارزات خلقهای این مليت هارازیرنام"رسيدن به حق خود ارادیت" به گمراهی
کشانده ونيروی مبارزاتی آنهارا درجهت منافع واهداف طبقاتی خود شان مورد سوء
استفاده قرارداده اند .وازجانب دیگربا طبقات حاکم ارتجاعی مليتهای پنجابی وسندی
یکجا خلقهای مليتهای ساکن درپاکستان را مورد استثماروستم قرارداده ومی دهند.
وخلقهای مليتهای پشتون وبلوچ وسندی ودیگرمليتها واقوام اقليت درپاکستان ،مضاف
براینکه تحت ستم طبقاتی قرارداشته که مليتهای پشتون وبلوچ وسندی ودیگران
ازجانب مليت حاکم پنجابی مورد ستم ملی شئونيستی نيزقرارمی گيرند وهمچنين
خلقهای مليتهای مختلف پاکستان ازستم طبقاتی وستم ملی امپریاليستی نيزرنج
می برند .اگرچه درمرام نشراتی جریده " شعله جاوید" می خوانيم که  ":این جریده
ازمبارزات آزادیبخش ملی ملل تحت فشارپشتيبانی نموده ودرافشاء همه دسایسی
که این جنبش هارا خطری برای صلح ميدانند وفرقی درواقع ميان جنگ های عادﻻنه
وغيرعادﻻنه قایل نمی شوند سعی بعمل خواهدآورد"؛امانویسنده مضمون ومسئول
جریده"شعله جاوید"موضع»مبارزواقعی«پشتونستان را بدون هيچگونه توضيحی مورد
تائيد قرارداده ونيزدرمورد اصل "مسئله ملی" بطورعام وموضوع" حق تعيين سرنوشت"
خلقهای مليتهای پشتون وبلوچ درپاکستان

بطورخاص  ،دچاراشتباه شده است.

همچنين ازاینکه بجای عبارت" ملل تحت ستم" صرف ازعبارت "ملل تحت فشار" نام
برده است ،نادرست است؛ زیرا این دوعبارت دارای مفهوم واحدی نبوده وکلمه "فشار"
بگونه صریح ستم ملی شئونيستی را افاده نمی کند .رابعاً :رهبری» گروه انقﻼبی«....
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نقل وقول انگلس رادرباره " مسئله ملی" چنين می نویسد ":خلقی که برخلقهای
دیگرستم رواميدارد نميتواندآزاد باشد" .درحاليکه اصل نقل وقول چنين است ":ملتی
که ملل دیگرراتحت فشاروظلم قرارداده ممکن نيست خودش آزاد باشد" -
انگلس)صفحه  60اصول لنينيسم -استالين( .دراین دوشکل ازنقل وقولهای ارایه شده
 ،دوعبارت" خلقی که برخلقهای دیگرستم رواميدارد "...و"ملتی که ملل دیگررا تحت
فشاروظلم قرارداده "...دومفهوم جداگانه دارند .درعبارت اول "،خلقی که برخلقهای
دیگرستم می کند" :درحاليکه درجوامع طبقاتی ،طبقات خلق خود ازجمله طبقات
محکوم وستمکش هستند .درحاليکه اعمال ستم ملی شئونيستی برپایه ای حاکميت
طبقاتی استواراست وطبقات حاکم یک مليت عﻼوه براعمال ستم طبقاتی برهمه توده
های خلق که برمليتهای غيرازمليت خودش ستم ملی شئونيستی نيزاعمال می
کنندوتوده های خلق مليت حاکم نيزاحساس غروروبرتری مليتی) ملی( نموده
وبرمليتهای دیگرستم ملی شئونيستی اعمال می نمایند .درعبارت دوم "ملتی برملل
دیگرستم روامی دارد"؛ دردرون یک مليت )ملت( هم طبقات حاکم ارتجاعی وجوددارند
وهم طبقات خلق زحمتکش که برمليتهای دیگرستم ملی شئونيستی اعمال می کنند
ومنشأ اصلی ستم ملی شئونيستی طبقات حاکم ارتجاعی این مليت هستند.
همچنين دریک جامعه چند مليتی طبقات خلق همه مليتها ازستم طبقاتی وستم
ملی امپریاليستی ودیگرمظالم واجحافات طبقات حاکم ارتجاعی رنج کشيده ومورد
استثمارقرارمی گيرند.
رهبری » گروه انقﻼبی «....درصفحه) (16می نویسد ":آقایان)منظور رهبری " س ج م"
است -توضيح بين قوسين ازمن است( گاهی اظهارميدارند که ما به مسئله
پشتونستان بمثابه یک مسئله ملی برخورد نموده ایم .اگرچنين هم باشد ،بازبرخوردی
بوده ازیک موضع شئونيستی افغانستان کبير،موضع دولت افغانستان ،نه ازموضع
مارکسيستی -لنينيستی".
رهبری » گروه انقﻼبی «....بدون سند ومدرک این ادعا را مطرح کرده است درحاليکه
درشماره اول جریده " شعله جاوید" چنين مطلبی وجود ندارد .ليکن درآن شرایط
موضوع "حق تعيين سرنوشت" مليتهای پشتون وبلوچ منحيث یک مسئله مهم
سياسی درجامعه مطرح بود وخلقهای مليتهای مختلف کشورخاصتاً خلقهای مليتهای
پشتون وبلوچ ازخواست ملی خلقهای مليتهای پشتون وبلوچ )آنطرف "خط دیورند"-
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درپاکستان( به شدت حمایت می کردند .وازجانبی توده خلق مليت پشتون وبلوچ
درافغانستان زبان وفرهنگ مشترک

وعﻼیق وروابط طایفه ای ،قبيله ای وقومی با

خلقهای مليت های پشتون وبلوچ درپاکستان دارند .وهمچنين تبليغات دولت مبنی
بر»حمایت« از"حق تعيين سرنوشت" خلقهای پشتون وبلوچ نيزوجود داشت که
ازطریق یک برنامه رادیوئی اختصاصی وتجليل همه ساله از"روزپشتونستان" صورت
می گرفت که براذهان واحساسات مردم نيزاثرداشت وساﻻنه مبلغ قابل مﻼحظه ای
ازطریق ریاست مستقل قبایل به این منظوربمصرف می رساند .ليکن »حمایت« طبقات
حاکم ارتجاعی افغانستان به لحاظ ماهوی با احساسات وحمایت بی شائبه مردم
افغانستان درباره سرنوشت سياسی خلقهای مليتهای پشتون وبلوچ درپاکستان
یکسان نبوده ونيست.همچنين موضوع "خط دیورند" ،اشغال استعماری بخشی ازخاک
این سرزمين توسط استعمارگران انگليس والحاق آن بخاک هند تحت تسلط استعماری
شان وامضای معاهده ننگين "دیورند" توسط اميرعبدالرحمان خاین ووطن فروش درسال
1893ميﻼدی بروفق خواستهاواهداف استعماروبرخﻼف خواست ومنافع ملی مردم
افغانستان بوده وخلقهای مليتهای مختلف افغانستان این "معاهده "ومعاهدات ننگين
دیگرمنجمله "معاهده ﻻهوروقندهار" ) (1839 -1838توسط شاه شجاع" ،معاهده
جمرود پشاور" درسال) (1855توسط اميردوست ﷴ" ،معاهده گندمک"در)سال
(1879توسط اميرﷴ یعقوب وهمچنين معاهده ننگين رهبران خاین ووطن فروش
»حزب دموکراتيک خلق« با دولت سوسيال امپریاليسم »شوروی« درسال )(1979
ومعاهده های ننگين گروه های خاین ووطن فروش گروه های جهادی ومليشه ای
ودیگرهمپاله های آنهادردولت دست نشانده امپریاليستهای امریکائی واروپائی
درسال)(2001ميﻼدی درشهر"بن" آلمان وسال ) (2015درکابل رامنحيث خيانت نا
بخشودنی حکام خود فروخته می دانند .اما با وجود احساسات مردم بطورعام وعﻼیق
خلقهای مليتهای پشتون وبلوچ درافغانستان بطورخاص درحمایت ازسرنوشت سياسی
خلقهای مليتهای پشتون وبلوچ درپاکستان؛ کمونيستهای انقﻼبی وپرولتاریای آگاه
درافغانستان به این مسئله چنين نظرداشته ودارند :ازآنجایيکه مليتهای پشتون وبلوچ
طی بيش ازیک قرن تحت شرایط اجتماعی اقتصادی وآميزش فرهنگی بادیگرمليتهای
پاکستان قرارداشته وچندین نسل زندگی وسرنوشت سياسی مشترکی باآنهاداشته
ودارند؛ لذاخلقهای مليتهای پشتون وبلوچ

باخلقهای مليتهای پنجابی وسندی

ودیگرمليتها واقوام درپاکستان می توانند بامبارزه انقﻼبی مشترک

خودراازستم

طبقاتی وستم ملی شئونيستی وستم ملی امپریاليستی نجات دهند .ليکن طبقات
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حاکم ارتجاعی)دولت( خاصتاً طبقات ارتجاعی حاکم فئودال وکمپرادورمليت پشتون
درافغانستان طی این مدت همواره با استفاده ازاین روحيه وعﻼیق توده های خلق
علی الخصوص خلقهای مليتهای پشتون وبلوچ
وبلوچ ،ازآن درجهت اغراض

نسبت به توده های خلق پشتون

واهداف طبقاتی شان استفاده کرده وبا نيرنگهای

شئونيستی آنهارا گمراه کرده اند .واینکه رهبری» گروه انقﻼبی «...بدون ارایه سند
ومدرک اتهام »موضع شئونيستی افغانستان کبير ،موضع دولت افغانستان" را به
وموضع

رهبری" س ج م" ميزند ،جزمغلطه وتوطئه چيزدیگری نيست.
شئونيستی"افغانستان بزرگ" موضع طبقات حاکم ارتجاعی خاصتاً طبقات فئودال

وکمپرادورمليت پشتون وگروه های سياسی شئونيستی حافظ منافع آنهادرافغانستان
بوده وهست ،منجمله ناسيونال شئونيستهای" افغان ملت" که دراوایل تاسيس آن "،
ایجاد افغانستان کبير" را زمزمه می کردند .دراینجا رهبری" س ج م" درعدم توجه به
این موضع اشتباهی و انحرافی درجریده " شعله جاوید" دچاراشتباه شده وهمچنين
درعدم پرداخت به " مسئله ملی" درافغانستان و» قضيه پشتونستان« )که دولتهای
ارتجاعی وضد مردمی درافغانستان ازآن درجهت منافع واهداف طبقاتی شان استفاده
کرده وتوده های خلق رابه گمراهی کشانده اند( ومسئله "حق تعيين سرنوشت"
خلقهای مليتهای پشتون وبلوچ که منحيث یک مسئله نسبتاً مهم سياسی درجامعه
نيزمطرح بوده است ،وهم اینکه دراین باره موضع روشن واصولی اتخاد نکرد؛دچاراشتباه
شده است.زیراکمونيستهای انقﻼبی درعصرامپریاليسم وانقﻼبات پرولتری" حق تعيين
سرنوشت" مليتهای تحت ستم را بخشی ازانقﻼب پرولتری دانسته وبه "مسئله ملی"
ازدید تآمين منافع طبقاتی وملی توده های خلق مليتهای تحت ستم ومنافع طبقاتی
خلق مليت حاکم رامدنظرداشته ورسيدن مليتهای تحت ستم

به "حق تعيين

سرنوشت خویش" تا جدائی وتشکيل دولت مستقل را برسميت می شناسند .واین
امردریک کشورچند مليتی بوسيله ای مبارزات انقﻼبی خلقهای مليتهای مختلف تحت
رهبری یک حزب انقﻼبی پرولتری)م -ل -م( وسرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وقطع
سلطه امپریاليسم وپيروزی انقﻼب دموکراتيک نوین وتشکيل دولت دموکراتيک خلق
تحت رهبری طبقه پرولتاریا وگذاربه سوسياليسم ،تحقق یافتنی است .ازاین طریق
است که خلقهای مليتهای مختلف درپاکستان منجمله خلقهای مليتهای پشتون وبلوچ
می توانند خودرا ازستم طبقاتی ،ستم ملی امپریاليستی وستم ملی شئونيستی
ودیگرانواع ستم ومظالم ازجانب طبقات فئودال وکمپرادوروامپریاليسم نجات داده
وحاکم برسرنوشت خویش گردند.
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رهبری »گروه انقﻼبی «...درصفحه) 17و (18زیرعنوان

تحليل طبقات چنين می

نویسند ...":طراحان مشی درهمان شماره اول" شعله جاوید " شان به اصطﻼح به
تحليل مناسبات طبقاتی جامعه پرداخته اند که بازهم اگرچه خودمی پندارند
کارعظيمی انجام داده اند ،چيزی جزبازی باکلمات مﻼک وتاجربوروکرات وغيربوروکرات
وصدوراحکامی واهی وبدورازواقعيت نيست .دليل ونتيجه آن نميتواند غيرازمخفی
نگهداشتن چهره اپورتونيستی شان با کلمات وجمﻼت مارکسيستی وگمراه ساختن
خلق باشد .آنان نه اینکه بدرستی دشمنان انقﻼب را به خلق نمی شناسانندبلکه
بااستدﻻل

فریبندهبه

ظاهرمارکسيستی-لنينيستی

ميخواهندآنهارا"معصوم"جلوه

دهند،آنها مينویسند :بنابراین دوطبقه مﻼک بوروکرات وتاجربوروکرات ازآنجائيکه مانع
عمده را درراه پيشرفت اقتصادی کشورتشکيل ميدهند دشمنان درجه اول خلق
کشوراند .بلی ازنظر"رهبران" دشمنان

درجه اول خلق مساویست به بوروکراتهای

مﻼک وتاجر! اما نخست منظورازمﻼک بوروکرات را دشمن درجه اول خواندن چيست؟
اگرمنظورقدرت ونفوذ دولتی اوست این رابطه ميگيرد به مناسبات ووابستگی مالکان
ارضی با قدرت مرکزی که این مسلم است .....اما اینکه تحليل طبقات نشد .مفهوم
طبقه یک مفهوم اقتصادیست که دررابطه با وسایل توليد مطالعه می شود."....
رهبری » گروه انقﻼبی «....دراین پراگراف نيزاشتباهات وانحرافات نویسنده مضمون"
تحليل طبقات جامعه" درشماره اول " شعله جاوید" را دستآویزقرارداده و رهبری" س ج
م" منجمله رفيق فقيد اکرم یاری را مورد تاخت وتازقرارداده وخاینانه برآنها اتهام وارد
می کند که گویا »باکلمات مارکسيستی چهره اپورتونيستی خودرامخفی نگهداشته
وخلق راگمراه ساخته اند«! درحاليکه برخﻼف این ادعای کاذب وتوطئه گرانه ازجانب
داکترفيض ،رفيق اکرم یاری درهيچ موردی خلق افغانستان را گمراه نساخته است.
اوازجمله اولين پایه گذارجنبش کمونيستی برمبنای خط ایدئولوژیک-سياسی )م -ل-
ایا م -ل م( وازاساس گذاران سازمان جوانان مترقی درافغانستان بود .وکمونيستهای
انقﻼبی وتوده های خلق افغانستان وکمونيستهای انقﻼبی جهان ازنقش تاریخی وی
درایجاد جنبش کمونيستی )م -ل  -م( ومبارزه انقﻼبی وی دراین راه ستایش می
کنند .ودراین جا رهبری »گروه انقﻼبی «...درحقيقت موقف ایدئولوژیک -سياسی
خودش را بيان کرده است .باین عبارت که رهبری این جناح ،یکی ازجناحهای
اپورتونيستی درون سازمان جوانان مترقی بود ودر دوران فعاليت " س ج م" سعی کرد
تا به شيوه های مختلف چهره اپورتونيستی اش را پنهان کند .وعﻼوتاً با سياهکاری
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سازمان جوانان مترقی را متﻼشی کرده وجریان دموکراتيک نوین رادچارفروپاشی نمود
وتشکل اپورتونيستی زیرنام »گروه انقﻼبی خلقهای افغانستان« را تشکيل داده وده ها
روشنفکرهوادار" س ج م" وجریان دموکراتيک نوین را به منجﻼب اپورتونيسم وبعد تحت
نام»سازمان رهائی افغانستان « درپرتگاه رویزیونيسم»سه جهانی« کشانده وباین
صورت جنبش کمونيستی)م -ل -م( افغانستان را ضربت زده ونقش ضدانقﻼبی بازی
کرد .وچند سالی است که رویزیونيستهای»سازمان انقﻼبی افغانستان« که
خودراازجمله ميراثداران واقعی" راه" داکترفيض می خوانند با نقاب» م-ل-ا« جنبش
کمونيستی)م -ل -م( رامورد حمﻼت خصمانه وضدانقﻼبی قرارداده وبا جاسوسی
وفحاشيهای اوباش منشانه فعالين این جنبش راتخریب ميکنند.
اما درشماره اول"شعله جاوید" تحت عنوان"تحليلی ازوضع کنونی مناسبات طبقاتی
جامعه ما" چنين ميخوانيم ":زمين بزرگترین وسيله توليد ،دهقان عمده ترین طبقه مولد
وزمين داربارزترین طبقه استثمارگراست .وسرمایه تجارتی بعد اززمين عامل مهم
دیگری درمناسبات توليدی ما بشمارمی رود .چون شيوه اصلی توليد مﻼکی است،
بنابرآن طبقه مﻼک عمده ترین نقش اقتصادی وسياسی را درحيات اجتماعی بازی می
کند وافراد این طبقه موقف همگونی ندارند ومی توان آنهارا به دودسته تقسيم
نمود.اوﻻ ً مﻼکينی که ملکيت آنها برزمين ازراه نفوذ دولتی تامين می شود ثانيا ً
مﻼکينی که دراموردولتی سهم مستقيمی ندارند .دسته اول ازنگاه خاصيت طبقاتی
خود به طبقه تاجربوروکرات پيوند نزدیکی داشته ودرحقيقت حلقه اتصال اجتماعی
وسياسی سيستم استعماری جهانی)ازهرطرف که باشد( طبقه مﻼکين محلی را
تشکيل می دهند .دسته دوم تکيه گاه اجتماعی واقتصادی دسته اول را درکشورمی
سازد .دسته اول را مﻼک بوروکرات وگروه دوم را مﻼک غيربوروکرات می توان ناميد.
سرمایه بزرگ تجارتی افغانستان نظربه فشارسيستم امپریاليستی جهانی ومدافعين
استعمارنوین )اشاره ایست به سوسيال امپریاليسم »شوروی« واینکه نویسنده به
صراحت ازسوسيال امپریاليسم » شوروی« نام نمی برد ،علت آنرا نميدانيم  -توضيح
بين قوسين ازمن است  (-وطبقه مﻼک داخلی نمی تواند
دررشته های صنعتی مستقﻼنه سهيم شود؛ بناًناگزیردرراه تجارت خارجی سوق می
یابد .ازاینجاست که طبقه تاجردﻻل) کمپرادور( بوجودآمده است .نمایندگان سياسی،
این طبقه راتاجربوروکرات ناميد که درترکيب ساختمان دولتی موقعيت حساسی را
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صاحب است ونقطه اتصال منافع وپيوندطبقاتی این طبقه با مﻼک بوروکرات است.
اقتصاددولتی کنونی ما که بنام سکتوردولتی مسما شده است دراختيارکامل مﻼک
بوروکرات وتاجرکمپرادورقرارداشته ومملکت راازنگاه اقتصادی به راه نيمه استعماری
سوق می دهند؛زیرا ازیکسومانع رشد صنایع مستقل ملی می گرددوازسوی
دیگرنفوذوتسلط سيستم امپریاليستی جهانی ومدافعين استعمارنوین را درکشورتامين
می نماید .بنابرین دوطبقه مﻼک بوروکرات وتاجربوروکرات ازجای که مانع عمده رادرراه
پيشرفت اقتصادی کشورتشکيل می دهند دشمنان درجه اول خلق کشوراند.".....
درپراگراف فوق برخﻼف ادعای رهبری» گروه انقﻼبی «....نویسنده مضمون به رابطه
طبقه

فئودال

با

وسایل

اقتصادی

توليدونقش

کمپرادوردرحيات سياسی جامعه تاحدی پرداخته

وسياسی

این

طبقه

وطبقه

است .زیرا تمایزطبقات درجامعه

بطورکل برحسب جایگاه آنها درتوليد اجتماعی مشخص می شود .و چگونگی رابطه
طبقات با وسایل توليد مهمترین عامل تعيين کننده درجایگاه این طبقات درتوليد
اجتماعی است .مالک وسایل توليد ازیکسووطبقات زحمتکش فاقد وسایل توليد
ازسوی دیگر ،هریک جایگاه متفاوتی درتوليد اجتماعی دارند وطبقات مختلف برحسب
چگونگی وميزان دریافت سهم ازتوليد اجتماعی نيزازهم متفاوت هستند .اما ازاینکه
نویسنده درتحليل اش ازطبقات اجتماعی جامعه نظردارد که تنهادوجناح "مﻼک
بوروکرات وکمپرادوربوروکرات" ازطبقات فئودال وکمپرادورمانع عمده درراه پيشرفت
اقتصادی کشوررا تشکيل داده ودشمنان درجه اول خلق کشورهستند ،نادرست بوده
ودچاراشتباه

وانحراف

درمورد

نقش

این

دوطبقه

استثماروستمگرفئودال

وکمپرادوردرجامعه شده است.وباین صورت جناح غيربوروکرات طبقه فئودال وطبقه
کمپرادوررابنحوی تبرئه کرده که مانع عمده رادرراه پيشرفت کشورتشکيل نمی دهند
وباین صورت گویا ازدشمنان " درجه اول" خلق محسوب نمی شوند! درحاليکه درآن
شرایط افغانستان کشوری )نيمه فئودالی ونيمه مستعمره( هردوجناح طبقات ارتجاعی
فئودال

بوروکرات

وغيربوروکرات

وتاجرکمپرادوربوروکرات

وغيربوروکرات

وحاميان

آنهاامپریاليسم وسوسيال امپریاليسم مانع عمده رادرراه پيشرفت جامعه تشکيل می
دادند واین دوطبقه درهمدستی با امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم طبقات خلق را
مورد استثماروستم شدید قرارداده واینها وحاميان امپریاليست شان ازجمله دشمنان
آشتی ناپذیرطبقات خلق بودند وهستند .رفيق مائوتسه دون درمورد این دوطبقه چنين
می گوید":طبقه مالکان ارضی وبورژوازی کمپرادورتماماً زائده بورژوازی بين
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المللی اند وبقا ورشدآنهاوابسته به امپریاليسم بوده وگروه ضدانقﻼبی
افراطی را تشکيل می دهند".
نویسنده مضمون درمورددیگرچنين نظردارد ":سرمایه بزرگ تجارتی افغانستان نظربه
فشارسيستم امپریاليستی جهان ومدافعين استعمارنوین وطبقه مﻼک داخلی نمی
تواند دررشته های صنعتی مستقﻼنه سهيم شود ،بنا ًء ناگزیردرراه تجارت سوق می
نماید".
بورژوازی

برخﻼف نظرنویسنده؛ فعاليت سرمایه بزرگ تجارتی )که منظورسرمایه
کمپرادوراست(دربخش تجارت عمدتاً نه بخاطرناگزیری اش به سبب فشارامپریاليسم

وسوسيال امپریاليسم وطبقه فئودال که بنابرسرشت وخصلت این سرمایه دراین
عرصه فعاليت نموده ومنافعش را ازاین طریق تأمين می نماید .بورژوازی کمپرادوربا
انحصارات بين المللی روابط نزدیکی داشته

وسرمایه اش

باسرمایه های

امپریاليستی درهم آميخته است .این سرمایه نقش دﻻل کاﻻی وارداتی ازکشورهای
سرمایه داری امپریاليستی به بازارداخلی وصادرات مواد خام ارزان رابه این کشورها
بازی می کند .بخشی ازاین سرمایه ها بگونه مشترک درعرصه بانکداری نيزفعاليت
نموده وسود زیادی را ازطریق ربحهای گزاف واستثمارمردم بدست می آورد.بورژوازی
کمپرادورواسطه غارت واستثماراقتصادی وسلطه ای سياسی امپریاليستها بوده وخود
ازآن نفع برده وباین صورت نقش نهایت ارتجاعی وضد ملی وضدانقﻼبی را بازی می
کند.درکشورهای نيمه فئودال ونيمه مستعمره منجمله افغانستان)درشرایط کنونی
نيمه فئودال ومستعمره( باتسلط سرمایه های کمپرادوری وسرمایه های امپریاليستی
که ازحمایت همه جانبه دولت نيزبرخورداراند ،زمينه رشد وتوسعه را برای بورژوازی
ملی )دربخش تجارت وصنعت(نهایت محدود می

سازند .ورودسرمایه های

امپریاليستی وسوسيال امپریاليستی درکشورطی چندین دهه هرچه بيشترمانع درراه
رشد وانکشاف صنایع وسرمایه های تجاری ملی گردیدند .اقتصاد کشوردرهمه عرصه
ها تحت نفوذ وسلطه سرمایه های کمپرادوری وبورژوازی بوروکراتيک وسرمایه های
امپریاليستی وسوسيال امپریاليستی قرارداشته است .بورژوازی ملی اززمان پيدایش
آن درافغانستان درمقاطع زمانی مختلف دربرخی ازرشته های صنایع سرمایه گذاری
کرده است؛ ليکن ازآنجایيکه بازارکشورعمدتاً درکنترول سرمایه های کمپرادوری
واجناس توليدی کشورهای امپریاليستی وسوسيال امپریالستی وکشورهای دیگربوده
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است

ونظام فئودال کمپرادوری کمترین حمایتی ازآن بعمل نياورده؛ ازاینرواکثراً به

ورشکستگی کشيده شده اند.
نویسنده مضمون تحليل طبقاتی جامعه درصفحه ) (6چنين می نویسد ":درميان
مولدین اصلی) کارگران ودهقانان( ودوطبقه بهره کش عمده فوق الذکرطبقه کثيرالعده
قراردارد که دارای خاصيت دوجانبه ستمگری وستمکشی بوده وبه سویه های مختلف
اقتصادی زیست می نمایند .به عبارت دیگراین طبقه را می توان طبقه متوسط ناميد.
آنهای را که درعاليترین قشراین طبقه قراردارند ازنگاه اقتصادی می توان تاجرملی
خواند وپایين ترین قشرآن ازنگاه اجتماعی با مولدین اصلی دریک صنف قرارمی گيرد.
مامورین پایين رتبه دولت  ،تاجران کوچک وروشنفکران ،زمين داران متوسط واهل
کسبه دراین طبقه جای دارند .این طبقه هم ازنگاه عده وهم ازنظرخصوصيات اقتصادی
وفکری درزمينه جنبشهای اجتماعی شایان توجه است .به استثنای قشرفوقانی آن،
این طبقه ازدوستان خلق به شمارمی آید .قشرفوقانی این طبقه موقف متزلزل
سياسی داشته ودربعضی اوقات ودرتحت شرایط مشخص وتادرجه معينی می توانند
درصف خلق قرارگيرند".
برخﻼف نظرنویسنده؛درتحليل طبقاتی جامعه"،طبقه متوسط کثيرالعده" موردارزیابی
وی متشکل ازدوطبقه است  :طبقه بورژوازی متوسط)ملی( وطبقه خرده بورژوازی.
طبقه بورژوازی ملی :این طبقه نماینده مناسبات توليدی سرمایه داری درکشوراست.
سرمایه این طبقه عمدتاً دررشته های مختلف صنایع وتجارت داخلی فعاليت دارد .این
طبقه درطول تاریخ پيدایش آن ) باستثنای مدت کوتاهی دردوران حکومت امان ﷲ
خان که فرصت فعاليت یافت( تحت فشارشدید نظام فئودالی،سرمایه های کمپرادوری
وسرمایه های امپریاليستی وسوسيال امپریاليستی قرارداشته وازاینروامکان رشد
وتوسعه را نيافته وبه لحاظ سياسی نيزعقب مانده بوده ونتوانسته که حزب سياسی
طبقاتی اش را تشکيل دهد .البته بودند وهستند روشنفکران وگروه های که به لحاظ
فکری وسياسی نمایندگی ازطبقه بورژوازی ملی نموده ومی نمایند .این طبقه تحت
فشارفئوداليزم ،کمپرادوریزم وامپریاليسم قرارداشته وازاینروباآنهاتضادمنافع دارد.این
طبقه منحيث یک طبقه استثمارگرپرولتاریارامورد استثمارقرارداده
طبقه بورژوازی ملی درتضاد قرار

وطبقه پرولتاریا با

دارد ؛ ازاینرونظربه ماهيت وخصلت طبقاتی اش

درمبارزه عليه فئوداليزم وکمپرادوریزم وامپریاليسم نمی تواند دوست مطمئن
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پرولتاریاباشد .ودرجریان انقﻼب دموکرایک نوین درنيرومندی پرولتاریا وحزب کمونيست
راضی نبوده وازخود تزلزل نشان می دهد .پرولتاریا وحزب انقﻼبی اش که انقﻼب را
رهبری می کند ازاین خصلت ناپایدارومتزلزل این طبقه آگاهی دارد.جناح راست
بورژوازی ملی دررابطه باسرمایه های بورژوازی کمپرادوروسرمایه های امپریاليستی
قراردارد.وپرولتاریا باجناح "چپ" این طبقه در"جبهه متحد ملی"ضد فئوداليسم
وضدامپریاليسم شرکت مينماید وبورژوازی ملی باید هژمونی پرولتاریا را درجنبش
انقﻼبی بپذیرد .اما درصورتی که پرولتاریا درموقعيت ضعيفی قراربگيرد این طبقه تﻼش
ميکند که بعد ازسرنگونی فئوداليزم وبورژوازی کمپرادوروبورکرات وقطع سلطه
امپریاليسم قدرت سياسی را قبضه کرده ودیکتاتوری طبقاتی خودش را برقرارکرده وبه
موقعيت بورژوازی بزرگ ارتقاء نماید .اما درصورت نيرومندی پرولتاریا وتصرف قدرت
سياسی بوسيله پرولتاریا به رهبری آن تن درميدهد .درپيروزی انقﻼب دموکراتيک نوین
وتشکيل دولت دموکراتيک خلق تا حد معينی منافع این طبقه تامين می گردد .ودولت
دموکراتيک خلق تحت رهبری طبقه پرولتاریا سياست مشخصی را دربرابراین طبقه
وموقعيت اقتصادی آن براساس منافع انقﻼب وطبقات زحمتکش کشوراعمال می کند.
طبقه خرده بورژوازی :این طبقه بعد ازطبقه دهقان بيشترین کتله اجتماعی را تشکيل
داده ودارای اقشارمختلف است .دهقانان مالک  ،تاجران کوچک ،صاحبان کارگاه های
صنایع دستی ،صاحبان ورکشاپهادررشته های مختلف ،مغازه داران ،اهل کسبه،
مامورین پائين رتبه دولت ،دوکتوران ،پرستاران ودیگرکارکنان خدمات صحی ،انجينران،
استادان ومعلمين ،روشنفکران ودیگرافرادازاین قبيل.اقشارمختلف این طبقه بدرجات
مختلف ازفشاراستثماروستم طبقات فئودال وکمپرادوروامپریاليسم رنج کشيده واکثراً
دروضعيت نامطمئن زندگی می کنند .قشرباﻻئی این طبقه به لحاظ موقعيت اجتماعی
وسطح زندگی به طبقه بورژوازی متوسط نزدیک است .قشرهای پائينی طبقه خرده
بورژوازی به لحاظ سطح زندگی به طبقه پرولتاریا نزدیک هستند ودرپروسه انقﻼب
دموکراتيک نوین درمبارزه ضدفئودالی ،بورژوازی کمپرادوروضدامپریاليسم شرکت کرده
ومتحد پرولتاریاهستند .این طبقه به لحاظ موقعيت اجتماعی وخصلت طبقاتی حالت
دوگانه ومتزلزل داشته ودربرابرمنافع آنی اش زیاد حساس ومتحول می باشد.
درشرایط اوج انقﻼب کتله های بزرگی ازاقشارمختلف این طبقه جذب جریان انقﻼبی
شده وبا فروکش پروسه انقﻼب دچارسرخوردگی ویاس می گردند .البته عناصرواقعاً
انقﻼبی ازتعلقات این طبقه درهمه شرایط اوج وفروکش انقﻼب هرگزسرخورده ومایوس
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نشده وتا آخربه مبارزه انقﻼبی ادامه می دهند .طبقه خرده بورژوازی باوجود خصایل
طبقاتی اش درپروسه انقﻼب دموکراتيک نوین با دهقانان ازجمله نيروهای متحد اصلی
طبقه پرولتاریااست .زیرادربراندازی نظام فئودال کمپرادوری وقطع سلطه امپریاليسم
وپيروزی انقﻼب دموکراتيک نوین منافع این طبقات تامين می شود.
تحليل طبقاتی جامعه ،شناخت ازموقعيت اجتماعی اقتصادی هریک ازطبقات اجتماعی
وتعيين تضادهای اصلی جامعه همچنين شناخت ازخصلت تضادهای طبقاتی
)تضادهای بين خلق ودشمنان خلق که تضادهای انتاگونيستی اند وتضادهای درون
خلقکه تضادهای غيرانتاگونيستی هستند( ومشخص کردن تضاد اساسی وتضاد
عمده ،درحل تضاد های بين خلق ودشمنان خلق حایزاهميت است واین امرازطریق
مبارزات انقﻼبی ومترقی طبقات خلق تحت رهبری حزب انقﻼبی طبقه پرولتاریا
وسرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وقطع سلطه امپریاليسم وپيروزی انقﻼب
دموکراتيک نوین امکان پذیرمی گردد.
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)بخش (6

رهبری » سازمان رهائی «...درصفحه ) (20سند اپورتونيستی عنوان" ستم ملی" ،
عليه رهبری " سازمان جوانان مترقی" چنين می نویسند ":برخورد اپورتونيستی "
رهبری" رابه مسئله ستم ملی ميتوان درسه مرحله مطالعه کرد:
نخست برخورد ناقص صرفاً تئوریک درشماره دوم شعله جاوید ،دوم سکوت وسوم رد
کامل موجودیت ستم ملی وبجای آن تبليغ ستم ملی امپریاليستی.
اول :درشماره دوم شعله جاوید ارگان" س -ج -م"ميخوانيم :درکشورماهمپای استبداد
طبقاتی واستثماروغارتگری

دد منشانه

ستم ملی

نيزبيداد ميکند وبخش

سزاوارتوجهی ازمردم مملکت حق درس خواندن را بزبان مادری خویش ندارند
پخش نميشود وحتی بقدریک
ودررادیوی دولت کوچکترین مطلبی بزبان آنان
ً
سطردرروزنامه ها وجراید دولتی نوشته را بزبان مادری خویش نمييابند ".واقعا "
رهبران" که جاهﻼنه خودرا ناف زمين وزمان ميپندارند ،دراینجا تبحرخودرا در" ستم ملی
شناسی" بثبوت رسانده اند."....
اوﻻ ً :برخﻼف این ادعای رهبری » گروه انقﻼبی «...جریده " شعله جاوید" ارگان " س
ج م" نه بلکه ارگان جریان دموکراتيک نوین بود که اعضای " س ج م" نيزمقاﻻت ونوشته
های شان را ازاین طریق به نشرمی رساندند .ثانياً  :این مطلب درشماره دوم" شعله
جاوید" نه بلکه درشماره سوم این جریده مضمونی تحت عنوان" پيکاربا فرهنگ مﻼکی
ونيمه استعماری" وجود دارد که براساس محتوی مضمون این نوشته ،تنها به جنبه
فرهنگی ستم ملی شئونيستی

درافغانستان اشاره شده است ،نه درباره کل

مسئله ستم ملی شئونيستی .این مضمون چنين آغازمی شود ":جهان بينی
علمی بما می آموزد که فرهنگ پدیده ای است طبقاتی ودرواقع فرهنﮕی
مافوق طبقات وجدا ازسياست باشد ،وجود ندارد وازاینرو هرطبقه ای که
درمسند قدرت سياسی تکيه می زند فرهنگ خویش را که انعکاس دهنده
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آرمانها وپاسدارمنافع اوست با اساليب وشيوه های گوناگون ترویج وتعميم
می بﺨشد ".....درکشورما همپای استبداد طبقاتی واستثماروغارتﮕری
ددمنشانه ستم ملی نيزبيداد می کند وبﺨش سزاوارتوجهی ازمردم مملکت
حق درس خواندن بزبان مادری خویش را ندارند ودررادیوی دولت کوچکترین
مطلبی بزبان مادری آنان پﺨش

نمی شود وبقدریک سطر درروزنامه ها

وجراید دولتی نوشته ای را بزبان مادری خویش نمی یابند".
داکترفيض درصفحه ) (21رهبری " س ج م" را چنين مورد سرزنش قرارداده ومی
نویسد "»:رهبران" اینجا کمی افراطی وسختگيرشده اند .قبل ازهمه درباره " حق
درس خواندن بزبان مادری" باید گفت که علی اﻻ صول مردم این "حق" را دارند ودولت
هم جایی نگفته که مردم" حق درس خواندن بزبان مادری خویش" را ندارند .اساساً
موضوع برسرآن است که دولت به رشد وانکشاف زبان اقليتهای ملی التفات نمی کند
وآزادی وعدم محدودیتی را که این مليتها درینمورد باید داراباشند ازآنها سلب نموده
است وبدینگونه زبان آن مليتها)که جزئی ازفرهنگ شان است( ازپيشرفت طبيعی
بازمانده که زیرسلطه رژیم سلطانی باید چنين باشد وازآن رژیم اميد داشتن فقط
ازاپورتونيستيهای وقيح ساخته است .اما درقسمت رادیو وروزنامه ها وجراید دولتی،
ازآقایان" رهبری" می پرسيم که مثﻼ ً اگررادیو وجراید دولتی با آن ماهيت ماوراء
ارتجاعی وتهوع آور شان" مطلب کوچک" و" سطری" را بزبان اقليتها پخش ونشرميکرد
یا بکند گپ تمام بود؟."....
این ادعای رهبری »گروه انقﻼبی «....غيرواقعی وواهی است؛ زیرا درزمان رژیم
سلطنت ظاهرداوود؛ غيرازفرزندان مليت تاجيک ،فرزندان اقليتهای ملی دیگر" حق
درس خواندن به زبان مادری" شان را نداشتند .واینکه داکترفيض مدعی است که »
علی اﻻصول مردم این" حق" رادارند«؛ بلی! این امربدیهی است که توده های مردم
خاصتاً توده های خلق مليتهای غيرپشتون باید ازحق تحصيل ودیگرحقوق اساسی
شان برخوردارمی بودند واکنون نيزباشند؛ اما درعمل بخش اعظم حقوق آنها توسط
طبقات ارتجاعی حاکم )دولت( ازآنها سلب شده است .واینکه داکترفيض مدعی است
که :دولت هم درجایی نگفته که مردم" حق درس خواندن بزبان مادری خویش" را
ندارند؛ چنين گفته ای یک شيادی اپورتونيستی است .درحاليکه درزمان حکومت
خاندان نادردرعمل هيچ مليت تحت ستمی ازاین "حق" بهره مند نبوده است.
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درنظامهای طبقاتی خاصتا ً درکشورهای تحت سلطه امپریاليسم ،دولتها حتی مواردی
را زیرنام » حقوق مردم« درقانون اساسی شان درج می نمایند؛ ولی هيچگاه آنرا به
منصه اجراء نمی گذارند یا بخش بسيارکوچکی از آنراجرا می کنند .اینکه درآخراین
بخش داکترفيض رهبری" س ج م" را مورد سوأل قرارمی دهد که  ":اگردولت مطلب
کوچک ویا سطری را بزبان اقليتهای ملی پخش ونشرميکرد" ،بوظيفه اش
دربرابرخلقهای مليتهای تحت ستم عمل کرده وگویا رهبری" س ج م" هم قانع می
شد!؛ این حرف کامﻼ ً ابلهانه ای است ورهبری " س ج م" با شناخت ازماهيت وخصلت
ارتجاعی وضد مردمی وضد ملی نظام سلطنت ،ممکن نيست که چنين توقعی ازآن
داشته است.وموضوعی که

دراین فقره رهبری » گروه انقﻼبی «....برمبنای آن

رهبری " س ج م" را مورد حمله اپورتونيستی قرارداده است اینست که می گوید":
چرارهبری " س ج م" نگفته است که دولت به رشد وانکشاف زبان اقليتهای ملی
التفات نمی کند وآزادی وعدم محدودیت را این مليتها دراین مورد باید دارا باشند" .این
طرزاستدﻻل بيش ازپيش نا بخردی و سفاهت رهبری» گروه انقﻼبی «....را عيان می
سازد .زیرا وقتی رژیم حاکم ،توده های خلق مليتهای تحت ستم راازحق تحصيل بزبان
مادری شان محروم ساخته است؛ چگونه ممکن است که به رشد وانکشاف زبان
مادری آنها توجه کرده ودراین عرصه به آنها آزادی می دهد؟!.
رهبری » گروه انقﻼبی «...درهمين صفحه ) (21چنين ميگوید ":کارانتشارسطوری
بزبان اقليتها را -صرفنظرازیکی دوجریده دیگر -که خود نيزدر" شعله جاوید " تان عملی
نمودید ،همان" شعله جاوید" که به اجازه دولت ودرمطبعه دولت چاپ می گردید!....
راستی بهترازاین ميشود ستم ملی را شناخت .بنابرعقيده " رهبری" ستم ملی
درکشورمحض درزمينه فرهنگ متظاهراست وآنهم دربخش" زبان مادری".
داکترفيض دراین فقره بابکاربردعبارت)"شعله جاوید"تان( طوری وانمود می سازد که
گویااوهيچگونه تعلق سياسی ایدئولوژیک وتشکيﻼتی با " سازمان جوانان مترقی"
وجریان دموکراتيک نوین وجریده"شعله جاوید"نداشته است واین نيزیکی دیگرازشيادیها
ودغلکاریهای اپورتونيستی وی ویاران اومی باشد .وجریان عمل ثابت ساخت که اینها
اپورتونيستها ورویزیونيستهای مرتد وخاینی بودند که " س ج م" وجریان دموکراتيک
نوین راازدرون تخریب ومتﻼشی ساخته وبا بلند کردن

پرچم رویزیونيسم " سه

جهانی" ضربات شدیدی به جنبش انقﻼبی پرولتری کشوروارد نموده وبا ترفندهای

73

اپورتونيستی ده ها روشنفکرهوادارجریان دموکراتيک نوین را که سطح آگاهی نازلی
داشته ودارای احساسات انقﻼبی ومترقی بودند به پرتگاه اپورتونيسم ورویزیونيسم»
سه جهانی« کشاندند .همچنين نوشتن عبارت " چاپ شعله جاوید به اجازه دولت
ودرمطبعه دولت"؛ داکترفيض می خواهد با ایما وکنایه پردازی این اتهام را وارد کند که
گویا " شعله جاوید" مورد حمایت رژیم حاکم قرارداشته است! این دیگرخاینانه ورذیﻼنه
است

؛

زیرا

حتی

رویزیونيستهای"

مدرن")خروشچفی(»،خلقی«

پرچميهاودیگرهمسنخان آنها این طيف دیگرازدشمنان سرسخت جنبش انقﻼبی
پرولتری) م -ل -م( نتوانستند چنين اتهامی به جریده " شعله جاوید" ورهبری " س ج
م" وارد کنند .همچنين رهبری» گروه انقﻼبی «....با ذکرنقل وقولی ازرفيق استالين
می خواهد طوری وانمود سازد که گویا رهبری " س ج م" مسئله ملی را ازسياست
جدا دانسته و آنرا درچارچوب فرهنگی وآموزش قرارداده اند .درحاليکه برخﻼف این ادعا
رهبری " س ج م" ستم ملی شئونيستی رایک مسئله طبقاتی ومرتبط با قدرت
سياسی طبقات حاکم ارتجاعی مليت پشتون ميداند که قبﻼ ً تذکارگردید.
مرحله دوم دربرخورد" رهبری" به مسئله ستم ملی را از زمان انتشار" شعله جاوید"
وعرضه کردن"تز" فوق تا سال 1349که انشعاب اول رخداد دربرميگيرد .درین مدت برای
" رهبری" مسئله ای بنام ستم ملی وجود نداشت وهيچکس نميتوانست فکرمشخص
ومحکمی درمورد ابرازکند."....
این ادعای رهبری » گروه انقﻼبی «...خاصتاً شخص داکترفيض منحيث یکی ازاعضای
رهبری" س ج م" یک ادعای عجيبی است .درحاليکه " سازمان جوانان مترقی" یک
تشکل انقﻼبی پرولتری بود که درآن سنتراليزم دموکراتيک وجود داشت .داکترفيض
چگونه مدعی است که" که هيچکس نمی توانست فکرمشخص ومحکمی درمورد این
موضوع ابرازکند"! اگرداکترفيض اپورتونيست وکمونيست کاذب نبود؛ چرادرهمان وقت
دربرابراین "عدم توانائی برای اعضای " س ج م" ویا »عدم رعایت دموکراسی« دردرون
سازمان که می شد درباره یک مسئله مهم سياسی واجتماعی اعتراض کرد؛ اعتراض
ننموده وآنرا دربين کدرها واعضای سازمان مطرح نکرد که بعداً آنرامنحيث وسيله ای
درحمله به رهبری" س ج م" خاصتاً رفيق اکرم یاری بکارگرفت؟!.
رهبری » گروه انقﻼبی «....درصفحه )  22و (23این "سند" می نویسد ":درمرحله
سوم " رهبران" با غرورتمام" تز" اساسی خویش را درباره مسئله ملی ارائه می
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دهند .زمانيکه اختﻼفات آغازشد مخالفان دررساله ایکه انتشاردادند ازاعمال ستم ملی
مليت حاکم پشتون برسایرمليتها سخن رانده بودند  -1) (1).حاﻻ این حرف دیگری
بوده وفعﻼ ً جای بحث نيست که رفقای مخالف درنوشته خود -بنظرما مسئله ستم
ملی را با دید درستی مطرح ننموده وبخواننده بيشتراین احساس دست ميدهد که
آنان بخاطر آنکه محملی برای حمله به "رهبران" داشته باشند موضوع را" مناسب"
تشخيص داده اند (.ولی حضرات که همه چيزرا ازدریچه اندیشه بخود ومنافع خصوصی
مينگرند ،وجود ستم ملی را درکشوربه ضررخود ودرواقع مخدومين خود دانسته
ونيزشاید بدليل اینکه چون مسئله نخستين بارازجانب مخالفان مطرح گردیده ومسئله
مهم وعمده ای هم است ،ﻻزم بود بهرنحو وقيمتی شده به رد آن بپردازند .به این
ترتيب" رهبران" درنفی کامل ستم ملی فتوا صادرنموده وبجای آن پيرامون" ستم ملی
امپریاليستی" موعظه سردادند .باری آقایان درردستم ملی چنين " استدﻻل" ميکنند:
چون بورژوازی مليت پشتون با آن حد رشد نکرده تا حاکميت ملی خود را ایجاد نموده
باشد ازاینروطبقه حاکمه پشتون بوسيله نيروهای امپریاليستی برسریرقدرت نشسته
نه به اساس رشد طبيعی یعنی با رشد بورژوازیش .لهذا ستميکه طبقه حاکمه
پشتون براقليتهای ملی روا ميدارد همانا ستم امپریاليسم است که بنام ستم ملی یاد
ميشود!! ونتيجه هم اینکه مبارزه طبقاتی که تضاد عمده است درست حل شد ،تضاد
ملی که تابع آن ميباشد خود بخود حل ميگردد *.بخيال اینکه برای خود شان جای
حرفی باقی نگذاشته باشند ناشيانه به جمﻼتی ازاستالين که دررابطه رشد بورژوازی
ملی با ستم ملی گفته ومحققاً حقيقت عصر وزمانش بود ،پناه ميبرند (*)} .وآقایان
این موضوع را بيشترطی سخنرانيها درمظاهرات ومتنگهایشان برزبان آوردند که ميتوان
آنرا یکی ازهمان "تئوری" های بدانيم که شفاهاً بخورد مردم ميدادند"{.
رهبری» گروه انقﻼبی «....درفقره فوق دربرابرادعاهایش هيچ نوع سند کتبی ارایه
نکرده وآنرا به گفته های شفاهی رهبری" س ج م"درجریان تظاهراتها وميتينگهاحواله
می کند؛ ازاینروپذیرش چنين ادعای ازجانب اپورتونيستهای»گروه انقﻼبی«...
ورویزیونيستهای " سه جهانی" » سازمان رهائی «....که خصومت آشتی ناپذیری با
کمونيسم انقﻼبی) م -ل -م( ورهبری " س ج م" خاصتاً رفيق اکرم یاری داشته ودارند،
امرکامﻼ ً محالی است .وهمچنين ممکن نيست که رهبری " س ج م" چنين درک
وفهم غيراصولی ازیک موضوع مهم ،مسئله ملی درافغانستان داشته اند .ویا اینکه
رهبری » گروه انقﻼبی« مدعی است که رهبری " س ج م" فرق بين ستم ملی
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امپریاليستی وستم ملی شئونيستی رانمی دانسته است! البته این وظيفه رهبری"
س ج م" بود تا به این مسئله مهم بطورمفصل می پرداخت ،تا جایی برای توطئه های
بعدی اپورتونيستها ورویزیونيستهای » سه جهانی« وهمسنخان آنها باقی نمی ماند
واین قصورمتوجه آنهاست .واینکه این موضوع دربرنامه " س ج م" درج بوده است ویا نه
! حد اقل من تاکنون برنامه "س ج م" را ندیده ام .ودراینجا باید توضيح داد که:
ستم ملی شئونيستی ازجانب مليت پشتون برمليتهای تاجيک ،هزاره  ،ازبک ،بلوچ،
ترکمن،قرقيز ،پشه ای وغيره اقوام ساکن درافغانستان بستگی به رشد وانکشاف
بورژوازی مليت پشتون نداشته وندارد .ستم ملی شئونيستی مليت حاکم پشتون
برمليتهای دیگرتاریخ نسبتاً طوﻻنی دارد وبرميگردد به اوایل قرن هژدهم ميﻼدی
ودرطول این دوران تا کنون ستم ملی شئونيستی برمليتهای تحت ستم کشوردرعرصه
ها ی اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی وغيره اعمال شده است .ودراین ميان
حمایت وپشتيبانی ابرقدرت استعماری وامپریاليستی بریتانيا )که افغانستان ازسال
 1839تا سال  1919ميﻼدی تحت سلطه استعماری

اش قرارداشت( ازطبقات

ارتجاعی حاکم وجود داشته است .وبعد ازحصول استقﻼل سياسی کشوردردوران
حکومت امان ﷲ خان)آغازدوران نيمه فئودالی ونيمه مستعمره شدن افغانستان( ستم
ملی شئونيستی عليه مليتهای تحت ستم همچنان ادامه یافت .ودردوران کوتاه ) 9
ماهه( حکومت حبيب ﷲ کلکانی ستم ملی شئونيستی ازجانب مليت تاجيک
دربخشهای زیادی ازکشوربرمليتهای دیگرمنجمله مليت پشتون اعمال می گردید .وبعد
ازآن ستم ملی شئونيستی مليت پشتون برمليتهای تحت ستم دردوران حکومت
خاندان نادربا حدت بيشتراعمال گردید .وبه همين صورت دردوران رژیم باندهای خلقی
پرچمی ستم ملی شئونيستی عليه مليتهای تحت ستم ادامه یافت .ودرزمان حکومت
گروه های جهادی که افغانستان عمدتاً بشکل ملوک الطوایفی اداره می شد ،احزاب
وتنظيمهای مختلف جهادی ،مليشه ای وگروه های »خلقی پرچمی سازائی«) منحيث
نمایندگان طبقات فئودال وکمپرادورونوکرامپریاليسم( عمدتاً ازتعلق مليتهای پشتون
وتاجيک ،هزاره وازبک )که درآن شرایط ناسيوناليسم تنگ نظرانه آنها به شئونيسم
مبدل شده بود( هرکدام ازآنها ستم ملی شئونيستی را عليه مليتهای دیگردرمناطق
تحت کنترول شان اعمال می کردند .ودردوران رژیم طالبان ستم ملی شئونيستی
عليه مليتهای غيرپشتون

دربخشهای تحت کنترول ونفوذ آنها به شيوه خشن و

فاشيستی آن اعمال می گردید .وبه همين صورت رژیم طالبان ستم مذهبی را
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برپيروان مذهب شيعه وپيروان دین هندو وسيک با حدت اعمال می کرد .ودرتمام این
دوره ها درکنارستم طبقاتی ازجانب طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادور ،ستم ملی
قدرتهای امپریاليستی غربی وسوسيال امپریاليسم » شوروی« وسلطه استعماری
ابرقدرت سوسيال امپریاليسم » شوروی« ،سلطه امپریاليستهای غربی وسلطه
استعماری امپریاليستهای امریکائی وناتوعليه خلقهای مليتهای مختلف درافغانستان
وجود داشته وحمایت وپشتيبانی آنها ازطبقات حاکم ارتجاعی فئودال وکمپرادوربرشدت
استثماروستم همه جانبه عليه توده های خلق کشور ،منجمله ستم ملی
شئونيستی مليت پشتون عليه مليتهای تحت ستم اثرشدیدی داشته

ودارد .وبا

نابودی ستم طبقاتی وستم ملی امپریاليستی ،سرنگونی نظام فئودال کمپرادوری
وقطع کامل سلطه امپریاليسم وتأ سيس دولت دموکراتيک خلق ،ستم ملی
شئونيستی ازمليتهای تحت ستم نيزرفع می گردد .افغانستان کشورکثيرالمله است
ومليت حاکم پشتون طی تاریخ طوﻻنی برمليتهای دیگرستم ملی شئونيستی اعمال
کرده است .منشأ اصلی ستم ملی شئونيستی طبقات حاکم ارتجاعی مليت پشتون
می باشد .ودرمقابل احساس عظمت طلبی مليت پشتون ،تنگ نظری ناسيوناليستی
وتعصب مليتهای تحت ستم نيزوجود دارد .درمقاطع زمانی مختلف طبقات حاکم مليت
پشتون با تحریک احساسات شئونيستی مليت پشتون عليه مليتهای دیگروپيشبرد
پاليسيهای نفاق افکنانه وبه هم اندازی مليتهای مختلف کشورروابط بين آنهارامختل
ساخته اند؛ ولی با وجود تضاد ملی بين مليتهای تحت ستم ومليت حاکم پشتون
وتوطئه های نفاق افگنانه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورتعلق مليت پشتون وتعلق
مليتهای تحت ستم وتوطئه قدرتهای امپریاليستی ،روابط بين خلقهای مليتهای مختلف
حد اکثردوستانه بوده است .زیرا تضاد بين آنها ازجمله تضادهای درون خلق بوده
وتضادهای غيرانتاگونيستی اند .تجربه ثابت ساخته که درشرایط تجاوزوتهاجم قدرتهای
استعماری وامپریاليستی خلقهای مليتهای مختلف کشوربا تفاهم واتحاد عليه دشمن
مشترک شان مبارزه کرده اند .درقرن  19و 20ميﻼدی توده های خلق مليتهای مختلف
کشوردرسه جنگ آزادی خواهانه عليه سلطه استعماری امپریاليسم بریتانيا وعليه
اشغالگری نظامی وتسلط استعماری سوسيال امپریاليسم » شوروی« وحاکميت
پوشالی رژیم مزدورباندهای جنایتکارووطن فروش خلقی پرچميها درربع اخيرقرن
بيستم ،متحدانه مبارزه کرده اند.

77

مسئله ملی :مسئله ملی جزئی ازمسئله انقﻼب کشوراست وبا پيروزی انقﻼب
دموکراتيک نوین امکان راه حل اصولی آن ميسرمی شود؛ زیرا با برانداختن ستم
طبقاتی وستم ملی امپریاليستی دیگرصحبتی ازهژمونی طلبی مليتی برمليت
دیگرنخواهد بود .شئونيسم مليت حاکم پشتون رفع گردیده ودرعين حال ناسيوناليسم
مليتهای تحت ستم نيزباید برطرف گردد .وبا رفع ستم ملی شئونيستی هرچه
بيشترزمينه درجهت حل تضاد بين مليتهای مختلف کشور)که ازجمله تضادهای درون
خلق است( به شيوه های دموکراتيک ميسرمی شود .درجریان مبارزه طبقاتی
کمونيستهای مليت پشتون باید خصوصيات ومنشأ طبقاتی شئونيسم مليت حاکم را
برای خلق مليت پشتون توضيح نمایند تاتفاهم واتحاد دربين طبقات واقشاراین مليت
دربرابرمليتهای دیگربوجود آید .وبا ایجاد روحيه وحدت وهمبستگی بين مليتهای مختلف
کشور زمينه

رشد مبارزه طبقاتی ميسرمی گردد .وطبقات حاکم مليت پشتون

کمترمی توانند ازتوده های خلق تحت استثمارمليت خویش برعليه مليتهای
دیگرازتحریکات شئونيستی استفاده نمایند.همچنين کمونيستها باید برضد تنگ نظری
وتعصب ناسيوناليستی مليتهای تحت ستم مبارزه نموده ودرراه تأمين وحدت
وهمبستگی ملی دربين خلقهای مليتهای مختلف کشوربکوشند وبطورهمه جانبه
برای خلقهای مليتهای کشورتفهيم نمایند که با برانداختن ستم واستثمارفئودالی،
کمپرادوری وقطع کامل سلطه امپریاليسم دیگرصحبتی ازبرتری طلبی مليتی برمليت
دیگروجود نخواهد داشت وهمه مليتها درچوکات دولت دیکتاتوری دموکراتيک خلق تحت
رهبری پرولتاریا ازحقوق برابربرخوردارخواهند گردید .کمونيستهای انقﻼبی حق تعيين
سرنوشت خویش برای مليتهای مختلف کشورتا سرحد جدائی وتشکيل دولت های
مستقل رابرسميت می شناسند .البته این به آن مفهوم نيست که ما ازهرنوع جدائی
طلبی حمایت خواهيم کرد .زیراگراین جدائی توطئه ای باشد جهت تجزیه وتضعيف
کشورازجانب طبقات ارتجاعی وامپریاليسم ،ویا دولتهای ارتجاعی دیگر ،ما ازآن
پشتيبانی نخواهيم کرد .کمونيستهای انقﻼبی هميشه توده های خلق راازاغواشدن
دربند وبستهای شئونيستی وناسيوناليستی برحذرنموده وروح انترناسيوناليستی را به
آنها القا می کنند .وما عقيده مندیم یگانه راه حل مسئله ملی درکشوربراساس انقﻼب
پرولتری ميسراست .لنين می گوید ":پرولتاریا اتحاد پرولتاریای ملل را
باﻻتروذیقيمت ترازهمه ميداند وهرگونه خواست ملی وهرگونه جدائی ملی
را ازنقطه نظرمبارزه ای طبقاتی کارگران ارزیابی می کند".
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رهبری" گروه انقﻼبی "...درصفحه ) (26این "سند" زیرعنوان" جبهه متحد ملی
ودموکراتيک" چنين می نویسد ....":دانستيم که ایدئولوژی "رهبری" شعله جاوید ازچه
قماشی بود .وحاﻻ تبلورآن ایدئولوژی منحط وضد پرولتری آنهارا راجع به جبهه متحد
ملی که بصورت تئوری بافيهای غریب وبند بازیهای مضحکی با آن درآمده مشاهده
خواهيم کرد " .رهبری" درمقاله ای تحت عنوان فریبنده" بازهم نقض وحدت درپرده
فریاد های وحدت طلبی")شماره  11شعله جاوید( نخست درباره اینکه اساس اتحاد
درجبهه متحد چگونه است بصراحت ميگوید ":اساس اتحاد وحدت ایدئولوژیک است"
وبعد سوال داده جواب عرضه می کند ":دراتحادی که بين عناصرمختلف مرکب
ازرنجبران ،دهقانان ،نيمه رنجبران وطبقه متوسط برای پی ریزی وساختمان جبهه
متحد ملی دموکراتيک ضد فئودالی وضد بورژوازی کمپرادوربه عمل می آیدچون طبقات
متمایزازهم درآن اشتراک دارندکه هریک دارای طرزتفکرطبقاتی مخصوص خود است
چطورپا برجا ميماند؟ نباید فراموش کرد که دراین اتحاد هرکس حق ندارد ایدئولوژی
خودرا برحسب دلخواه وبصورت کلی وعمده تبليغ نموده وسکان کشتی این جبهه را
بميل ومرام خود بهرسمتی که مایل باشد براند بلکه تا وقتی وتا آنجا جبهه متحد
وملی است که همه طبقات آن ازایدئولوژی وروش رنجبرترین طبقات یعنی کارگر پيروی
وپشتيبانی کند ورهبری به دست اوباشد .صرف کارگراست که ميتواند سکاندارباشد
وبس".
داکترفيض درآغازاین فقره ایدئولوژی رهبری شعله جاوید را»ایدئولوژی منحط وضد
پرولتری« می خواند! درحاليکه خود این » مرحومی« سالها تحت رهبری این ایدئولوژی
» منحط وضد پرولتری«حرکت کرد .چگونه شد وچه »نوری« بروی تابيد که بعد
ازمتﻼشی کردن " س ج م" وجریان دموکراتيک نوین به این »کمال« و»آگاهی« رسيد
وتشخيص داد که ایدئولوژی " س ج م" » منحط وضدانقﻼبی« بوده است؟! درحاليکه با
وجود اشتباهات وانحرافات ایدئولوژیک -سياسی رهبری" س ج م" وناتوانيها
وکمبودهای آن ،سازمان جوانان مترقی یگانه سازمان انقﻼبی پرولتری درکشوربود که
بوسيله ایدئولوژی کمونيسم انقﻼبی) م -ل -ا درآن شرایط( رهبری می شد .این
برخورد همه اپورتونيستها ورویزیونيستهای مرتد وضدانقﻼبی به ایدئولوژی پرولتاریا)
مارکسيسم -لنينيسم -مائوئيسم( می باشد واین موضع داکترفيض درباره ایدئولوژی"
س ج م" عمق قهقرای فکری وارتداد وی را عيان می سازد .این آقا که سالها
درلجنزارایدئولوژی ضدانقﻼبی رویزیونيسم دست وپا زد وپيروانش هنوزهم دراین مزبله
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دست وپا زده وآخرین نفسهای شان را می کشند؛ موضع اشتباهی یکی ازاعضای "
س ج م" را که درفقره فوق تذکررفت  ،دستاویزقرارداده وازسنگراپورتونيسم راست
ورویزیونيسم» سه جهانی« خط ایدئولوژیک -سياسی " س ج م" )مارکسيسم-
لنينيسم -اندیشه مائوتسه دون( ورفيق اکرم یاری ورفيق داکترصادق یاری را مورد
حمله اپورتونيستی قرارداده است .مقاله ای فوق که این مطلب درآن درج است بقلم "
لهيب" فقيد یکی ازاعضای " س ج م" نوشته شده است .اودراین مقاله ترکيب
طبقاتی نيروهای انقﻼبی ومترقی را که می توانند دریک جبهه متحد ملی اتحاد کرده
ومبارزه متحد راعليه دشمنان طبقاتی وملی مشترک به پيش برند ،بدرستی مشخص
کرده

وهم اینکه این نيروها وگروه های سياسی دارای تفکرطبقاتی مخصوص

خودهستند ،بدرستی بيان کرده است .همچنين این مطلب را نيزتصریح نموده که
ازنيروهای شامل درجبهه متحد ملی ،طبقه پرولتاریااست که ميتواند سکان رهبری
این جبهه را دردست داشته باشد .ونيزضمن قيد رهبری پرولتاریا درجبهه متحد ملی
روی این موضوع تاکيد می کند که نيروهای طبقاتی دیگرشامل درجبهه متحد ملی
نمی توانند رهبری جبهه را دردست گرفته وطبق مرام وخواست شان آن را
ازمسيراصلی آن منحرف سازند .زیرا ازجمله نيروهای طبقاتی درون جبهه متحد ملی
طبقه بورژوازی ملی بکمک خرده بورژوازی هميشه تﻼش می کند وبه سختی هم
تﻼش می کند تا رهبری انقﻼب ملی  -دموکراتيک را دردست گيرد ودرصورت ضعف
طبقه پرولتاریا ،ضعف حزب کمونيست انقﻼبی وارتش انقﻼبی خلق این زمينه تا حد
زیادی

برایش ميسرمی شود که درصورت سقوط حاکميت فئوداليزم وکمپرادوریزم

وقطع سلطه امپریاليسم رهبری انقﻼب را تصاحب کرده ودست آوردهای مبارزاتی توده
های خلق را بنفع طبقاتی اش مصادره نموده وبه بورژوازی بزرگ ارتقا کند .اینکه
نویسنده می گوید که نيروهای طبقاتی غيرپرولتری داخل جبهه متحد ملی درپروسه
انقﻼب ملی دموکراتيک از" روش" طبقه کارگرکه دررهبری انقﻼب قراردارد ،پشتيبانی
کنند امردرستی است؛ زیرا دربين نيروهای متشکل درجبهه متحد ملی به لحاظ
ماهيت

ایدئولوژیک-سياسی وخصلت طبقاتی ،پرولتاریا که دررهبری

ارتجاعی وضدامپریاليستی قراردارد ،یگانه طبقه

مبارزه ضد

ای است که در مبارزه اش عليه

دشمنان طبقاتی وملی روش )ميتود( علمی وانقﻼبی ومترقی را بکارمی بندد وطبقه
ای تاآخرانقﻼبی است؛ ازاینرورهبری این طبقه است که می تواند این مبارزه را به
پيروزی قطعی رسانده ونظام دموکراتيک خلق را برقرارکند .اما ازاینکه نویسنده مقاله
این طبقات را ملزم به پيروی ازایدئولوژی پرولتاریا درجبهه متحد ملی مينماید ،نادرست
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است؛ زیرا بقول رفيق مائوتسه دون " استقﻼل ایدئولوژیک ،سياسی
وتشکيﻼتی هرحزب وگروه درجبهه متحد ملی باید محفوظ بماند" .همچنين
رفيق مائوتسه دون می گوید ":استقﻼل درچارچوب جبهه متحد ملی نسبی
است نه مطلق؛ مطلق دانستن این استقﻼل باعث تﺨدیش مشی عمومی
درباره وحدت درمقابل دشمن می گردد .ولی این استقﻼل نسبی را
بهيچوجه نباید نفی کرد؛ احزاب باید ازلحاظ ایدئولوژیک ،سياسی ویا
تشکيﻼتی ،استقﻼل نسبی یعنی آزادی نسبی داشته باشند ".وهمچنين
ازاینکه نویسنده وحدت نيروهای سياسی مختلف درجبهه متحد ملی را یک »وحدت
ایدئولوژیک« می داند ،نيزنادرست وغيراصولی است .زیرا جبهه متحد ملی انقﻼبی
یک جبهه تاکتيکی است که نيروهای انقﻼبی پرولتری براساس وحدت سياسی با
نيروهای انقﻼبی ومترقی ضد فئوداليسم وضد امپریاليسم

بمنظورپيشبرد مبارزه

مشترک عليه دشمنان مشترک درمرحله انقﻼب ملی -دموکراتيک دریک جبهه متحد
ملی انقﻼبی باهم متحد می شوند.
وضعيت کنونی بورژوازی ملی :بورژوازی ملی افغانستان ازبدوپيدایش تا کنون تحت
فشارنظامهای فئودالی ،نيمه فئودالی وسلطه استعماری دولت بریتانيا ،سلطه
قدرتهای امپریاليستی غربی وامپریاليسم امریکا وسوسيال امپریاليسم » شوروی«
وهمچنين سلطه استعماری سوسيال امپریاليسم » شوروی« وطی یک ونيم دهه
آخرزیرسلطه استعماری امپریاليستهای امریکائی وناتو قرارداشته ودرتمام این دوره ها
ازامکان رشد وانکشاف ﻻزم برخوردارنبوده ونيست .در زمان سلطنت امان ﷲ خان که
براثرقيام ملی مردم افغانستان عليه سلطه استعماری امپریاليسم بریتانيا کشور به
استقﻼل سياسی رسيده

وبا طرح وپياده کردن رفورمهای اقتصادی ازجانب دولت

موجب ایجاد موسسات تجارتی ورشد نسبی صنایع درکشورشده وتا حدی زمينه برای
فعاليت بورژوازی ملی آماده گردید .اما این شرایط آغازنفوذ سرمایه های امپریاليستی
وآغازمرحله نيمه فئودالی ونيمه مستعمره شدن کشوربود که بازهم مانع رشد
وانکشاف صنایع ملی گردید .بورژوازی ملی)متوسط( باآنکه درشرایط نظام سلطنت
خاندان نادربا فشارومحدودیتهای زیادی مواجه بود؛ با آنهم تا حدی این امکان را یافت
تا به پيمانه ای محدود دررشته های صنعت وتجارت سرمایه گذاری کند .سرمایه
گذاری این بورژوازی عمدتا ً دربخش صنایع سبک مصرفی ازقيبل تيل کشی ،چرمگری،
بوت دوزی ،ساخت سامان پﻼستيکی ،جوراب وجاکت بافی ،چينی سازی وتوليد
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گوگرد ،ورشته های دیگرصورت گرفت .ولی نتوانست دربرابرسرمایه های کمپرادوری
وبوروکراتيک وسرمایه های امپریاليستی وسوسيال امپریاليستی رقابت کند وازرشد
وانکشاف بازماند .بعد ازسال ) (1352وکودتای داوود  -رویزیونيستهای »خلقی«
پرچمی،بورژوازی ملی هرچه بيشترزیرفشارسرمایه های کمپرادوری وسرمایه های
بوروکراتيک ،سرمایه های امپریاليستی وسوسيال امپریاليستی

قرارگرفته وزمينه

رشد وانکشاف آن بيش ازپيش محدود گردید .درسالهای بعدازکودتای فاجعه بار"
ثور") (1357خورشيدی وبعدازآن تجاوزنظامی سوسيال امپریاليسم»شوروی« وبه
مستعمره کشيدن کشور ،بورژوازی ملی تحت فشارنظام مستعمراتی اکثراً به
ورشکستگی کشيده شد که این وضعيت دردوران حکومت گروه های ارتجاعی
اسﻼمی ورژیم قرون وسطائی طلبان ،تا سال )  (1380خورشيدی ادامه یافت.
بورژوازی ملی درافغانستان نه تنها به لحاظ اقتصادی که به لحاظ فرهنگی وسياسی
نيزعقب مانده است وتا کنون نتوانسته است که حزب سياسی اش را تشکيل دهد .
ودرتمام این دوره ها افراد وگروه های بودند که ازافکاربورژوازی ملی نمایندگی می
کردند .بورژوازی ملی بنا برخصلت طبقاتی اش بعد ازاشغال نظامی وتسلط استعماری
امپریاليستهای امریکائی واروپائی درسال)(2001ميﻼدی وتشکيل دولت دست نشانده
استعماروامپریاليسم  ،ازدرک وفهم اوضاع سياسی کشورعاجزبوده وتصورمی کرد که
امکان رشد وتکامل آن دریک نظام مستعمراتی ميسرخواهد شد .ازاینروبه ستایش
ازقدرتهای امپریاليستی ودولت دست نشانده آنها پرداخت که گویا شرایط

وزمينه

فعاليت را برای رشد وانکشاف آن آماده ساخته اند! سرمایه های این بورژوازی
دربخشهای صنعت وتجارت درسطح نسبتاً گسترده شروع بفعاليت نمود؛ ولی
دربرابرفعاليت سرمایه های کمپرادوری عمدتاًوابسته به بوروکراتهای دولت متشکل
ازمشتی

رهزن

وجنایتکاروخاین

به

خلق

وميهن

واتخاذپاليسی

اقتصادی

"بازارآزاد"ازجانب قدرتهای امپریاليستی اشغالگرودولت مزدورآنها وهجوم اجناس
مصرفی واستهﻼکی ازکشورهای پاکستان وایران وچين وکوریاوکشورهای دیگروتصرف
بازارکشوروهمچنين بکارگيری "سياست دمپنگ" عليه صنایع افغانستان ازجانب آنها،
بورژوازی ملی) صنعتی( یکباردیگربه وضعيت فاجعه باری گرفتارآمده وطی پانزده سال
اخيراکثرآنها دچارورشکستگی شده ویا سرمایه خودرا ازکشورخارج کردند.
با درنظرداشت مﻼحظات فوق بورژوای ملی تا کنون نتوانسته است که تبارزسياسی
مشخصی داشته باشد .ازآنجایيکه این بورژوازی زیرفشارشدید سرمایه های بورژوازی
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کمپرادوروبوروکرات ونظام فئودالی وسرمایه های امپریاليستی قراردارد؛ لذا بنابرخصلت
طبقاتی اش تضاد منافع معينی با این طبقات وامپریاليسم دارد .به همين سبب
درشرایط اوجگيری انقﻼب پرولتری درمبارزات ضدفئودالی وبورژوازی کمپرادوروضد
سلطه استعماروامپریاليسم شرکت می نماید .جناح راست بورژوازی ملی روابطی
بابورژوازی کمپرادوربوروکرات دارد باین عبارت که سرمایه ای آن درعرصه های درپيوند با
این سرمایه ها فعاليت کرده وتا حدی با سرمایه های امپریاليستی ویا سرمایه های
کمپرادوری از کشورهای دیگروابستگی دارد .سرمایه های متعلق به جناح" چپ"
بورژوازی ملی اکثرا ً دربخش صنعت وتوليد وخرید فروش اجناس درداخل کشورفعاليت
داشته ووابستگی اندکی با سرمایه های کمپرادوری وسرمایه های امپریاليستی
داشته ویا بعضاً چنين وابستگی ندارد .این طبقه ازیک طرف تحت
فشارفئوداليزم،کمپرادوریزم وامپریاليسم قرارداردوازطرف دیگرخودش منحيث یک طبقه
استثمارگرطبقه پرولتاریارا مورد استثمارقرارمی دهد؛ ازاینروبطورکل ازلحاظ ماهيت
وخصلت طبقاتی نمی تواند دوست مطمئن پرولتاریا باشد .ازآنجایيکه طبقه بورژوازی
ملی تحت فشارشدیدسلطه استعماری امپریاليسم ونيمه فئوداليزم ودولت دست
نشانده قراردارد؛ خاصتاً جناح"چپ" آن درپروسه مبارزه عليه نظام فئودال کمپرادوری
وسلطه استعماری قدرتهای امپریاليستی با طبقه کارگروطبقه دهقان وطبقه خرده
بورژوازی درجبهه متحد ملی شرکت می کند؛ ليکن این طبقه بنابرخصلت طبقاتی اش
دربرابرپيروزیهای پرولتاریا راضی نبوده وازخود تزلزل نشان می دهد مگراینکه دراین
مبارزه توانائی وپيروزی طبقه پرولتاریا رامسلم بداند دراین اتحاد ادامه ميدهد چراکه
درپيوند با جبهه متحد ملی وادامه مبارزه عليه نيمه فئوداليزم وامپریاليسم وپيروزی
انقﻼب ملی -دموکراتيک منافع وی درحد معينی تأ مين می شود .اما پرولتاریا وحزب
انقﻼبی اش ازاین خصلت ناپایداربورژوازی ملی آگاهی داشته وبا درنظرداشت خصلت
دوگانه بورژوازی ملی درپروسه انقﻼب دموکراتيک نوین درجبهه متحد ملی با وی
شرکت مينماید به شرط آنکه این طبقه

رهبری پرولتاریا را درجبهه متحد ملی

پذیراگردد .نظربه تجربه تاریخی پرولتاریای انقﻼبی درقرن بيستم درپروسه انقﻼبی
ملی -دموکراتيک درصورتيکه پرولتاریا درموقعيت ضعيفی قرارگيرد این طبقه تﻼش می
کند تا با سرنگونی نظام فئودال کمپرادوری وقطع سلطه امپریاليسم ،قدرت سياسی
را قبضه کرده ودیکتاتوری طبقاتی خودش را برقرارکند .اما درصورت نيرومندی پرولتاریا
دررهبری وپيشبرد انقﻼب به رهبری طبقه پرولتاریا تن درميدهد .انقﻼب دموکراتيک
نوین ودولت دموکراتيک خلق تحت رهبری طبقه پرولتاریا ازنظرخصلت ومضمون آن تا
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مدتی به فعاليت ورشد این بورژوازی درکشورضرورت احساس می کند؛ ازاینرومنافع
این طبقه دراین انقﻼب نيزتأمين می گردد .البته پرولتاریا که قدرت سياسی را دردست
می گيرد سياست مشخصی دربرابراین طبقه وموقعيت اقتصادی وسياسی وفرهنگی
آن براساس تامين منافع انقﻼب وپرولتاریای کشوراعمال خواهد کرد واین شيوه برخورد
با بورژوازی ملی موقتی بوده وتا شرایط گذاربه انقﻼب سوسياليستی ادامه خواهد
یافت.
درصفحه ) (27این "سند" می خوانيم ":تزدیگری که درهمان مقاله" رهبران" آمده
است ازاینکه :هرگاه هریک ازآنان ) منظورهمه آنهائيکه درجبهه متحد اند( بخواهد
ازاصول کارگری سرباززند خاصيت ملی بودن خود را ازدست ميدهد وخصيصه ضد ملی
وارتجاعی اختيارميکند که هيچگاه با وی نميتوان همدست شد بلکه او آشکارا درصف
دشمن قرارميگيرد."....
مهمترین هدف واصولی که پرولتاریا ونيروها وگروه های مترقی درجبهه متحد ملی در
پروسه انقﻼب ملی -دموکراتيک روی آنها توافق کرده وبه وحدت می رسند ،مبارزه
متحد درجهت سرنگونی حاکميت طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروقطع سلطه
امپریاليسم است.اگرهریک ازاین نيروهامنجمله بورژوازی ملی ازاین اصول تخطی کند؛
بدون شک نمی تواند به عضویت اش درجبهه متحد ملی ادامه دهد .ليکن این گروه
ها تا زمانيکه عليه منافع خلق وميهن قرارنگرفته اند  ،نمی شود آنهارا درصف دشمنان
طبقاتی وملی خلق قرارداد واین یک نظراشتباه ونادرست است .زیرا رفيق مائوتسه
دون می گوید":درصورتيکه بورژوازی ملی ازامپریاليسم وخائنين ملی
پشتيبانی نکند کمونيستها ازآن حمایت خواهند کرد".
رهبری » گروه انقﻼبی «....در صفحه )  (29سند این مطلب را تذکرمی دهد که
رهبری " س ج م" گفته است که ":ما دریکی ازتظاهرات ازاین مقاله انتقاد نموده ایم"؛
بفرض اگراین گفته صحت داشته باشد؛ این کافی نبوده ورهبری " س ج م" باید بگونه
تحریری دربرابراین نظرفقيد " لهيب" موضع اصولی اتخاذ کرده وآنرا نقد می نمود .اما
»گروه انقﻼبی «...رهبری " س ج م" را دربرابراین اشتباه مورد حمله اپورتونيستی
قرارداده ورهبری را » مرتجع« می خواند .درحاليکه رهبری " س ج م" ازاینکه این
اشتباه وانحراف یکی ازاعضایش رابه نقد نکشيده است ،مسئوليت دارد؛ ليکن
داکترفيض ویارانش منحيث جناح اپورتونيستی دردرون" س ج م" این سازمان انقﻼبی
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راتخریب کرده وبا توطئه گری ولجن پراکنی دربين هواداران جریان دموکراتيک نوین ،این
جریان انقﻼبی توده ای را متﻼشی کرده وضربات شدیدی به جنبش انقﻼبی پرولتری
کشوروارد نموده ومسئوليت این خيانت سنگين را بعهده دارند.

85

)بخش (7
رهبری» گروه انقﻼبی «....درصفحه ) (30این سند چنين می نویسد ":فعاليتهای
عملی" سازمان جوانان مترقی ":تااینجا دیدیم که چگونه پای" رهبران" با تمام غره
بودن شان درمسایل تئوریک انقﻼب کشورماميلنگد وسرازاپورتونيسمی آشکارا بدرمی
کنند .طبعاً" رهبری" ایکه به مارکسيسم -لنينيسم اندیشه مائوتسه دون ازیک موضع
ضد پرولتری نگریسته به آن صرفاً برخورد کتابی،سودجویانه واپورتونيستی داشته
باشد ،م -ل-ا برایش بمثابه چراغ وسﻼح سرخ درکوره راه انقﻼب کشور تلقی نگردیده
ونميتواند مشکﻼت عملی وتئوریک مبارزه را حل نماید .به همين علت رهبری" س -ج
– م "-با آنهمه لغزشهای فاحش تئوریک نميتوانست درزمينه فعاليتهای عملی درست
ومنطبق به اندیشه مائوتسه دون وراه انقﻼب ميهن ما حرکت کند".
اینها ادعاهای واهی واتهامات بی بنيادی اند که رهبری » گروه انقﻼبی «....به
رهبری" س ج م" خاصتا ً رفيق اکرم یاری ورفيق داکترصادق یاری وارد می کند .به فرض
اگررهبری " س ج م" دارای چنين انحرافات ایدئولوژیک -سياسی ادعا شده بود ویا به
فرض اگررهبری» گروه انقﻼبی « ...شمه ای ازآگاهی انقﻼبی پرولتری می داشت؛
چگونه طی مدت  7-6سال چنين طرزتفکری راهمراهی کرد؟! درحاليکه این گفته ها
ازجمله هذیانات واراجيف اپورتونيستی خود آنهاست که جریان حضورآنها در" س ج م"
)که خاینانه آنرا به انحﻼل کشانده وجنبش انقﻼبی توده ای تحت رهبری آن" ،جریان
دموکراتيک نوین" را متﻼشی کردند( وفعاليتهای نظری وعملی ارتجاعی وضدانقﻼبی
بعدی آنها در»گروه انقﻼبی «...و»سازمان رهائی) «...که بزرگترین خيانت را به جنبش
کمونيستی)م -ل -م( وجنبش دموکراتيک نوین کشورمرتکب شدند( ورهروان وميراث
داران آنها ازجمله »سازمان رهائی -حزب همبستگی افغانستان« و»سازمان انقﻼبی
افغانستان" که تا کنون درمنجﻼب رویزیونيسم وضدانقﻼب سلف شان ادامه داده
ودراتحاد وهمکاری باارتجاع وامپریاليسم واستعماربه جنبش انقﻼبی پرولتری وخلق
وميهن خيانت کردند ومی کنند( آنرا بوضوح ثابت ساخته است.
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رهبری»گروه انقﻼبی «...ادامه می دهد ":به اصطﻼح مبارزات علنی" س -ج-م" برخورد
آن به اعتصابات کارگری وغيره ودید آن ازمبارزه علنی ومخفی وآنچه رهنمای " س -ج-
م" درامرفعاليتهای عمليش بود ،اندیشه مائوتسه دون نه بلکه معجونی ازافکارخرده
بورژوائی ،اپورتونيستی وچپروانه کذائی بود" .اساس فعاليتهای"س-ج-م" زیرنام جریان
" شعله جاوید" از سال  1347تاروزهای پریشانی وزوال مشی علنی شهری
وروشنفکرانه بود .برای "رهبری" که عﻼقه سوزانی به مبارزات علنی) ومظاهره
ومتنگ( حس ميکرد پيداکردن زمينه وتمسک برای این کاراشکالی نداشت .ازتجليل
روزهای تاریخی ،پشتيبانی ازجنبشهای کشورهای مختلف ،پشتيبانی ازحرکت
کارگران وکارمندان برخی ازموسسات گرفته تا اعتراض عليه اخراج معلمان ومتعلمان،
همه ميتوانستند بهانه ای باشند جهت مظاهره یا کم ازکم متنگی درصحن پوهنتون ویا
یکی ازمکاتب .رهبری ازهمان آغازبرآمد علنی عمﻼ ً تهداب بدترین اشکال علنی گری را
گذاشت".
اینکه رهبری» گروه انقﻼبی «....برمؤثریت مبارزات علنی" س ج م" کﻼ ً خط بطﻼن
کشيده وآنهارا نه درپرتو" م -ل -ا" که» معجونی ازافکارخرده بورژوائی ،اپورتونيستی
وچپروانه کذائی« می داند جایی تعجب نيست؛ زیراازاین عناصراپورتونيست
ورویزیونيست که باترفندها ونيرنگهای اپورتونيستی هویت اصلی خودرا در" س ج م" و"
جریان دموکراتيک نوین" پنهان کرده وفرصت طلبانه درغياب رفيق اکرم یاری حمﻼت
ضدانقﻼبی وتخریبکارانه راعليه آن آغازکردند؛ بيش ازاین انتظاری نبوده ونيست .این
مسئله درطول تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی ودرکشورهای مختلف جهان
ازجمله درحزب کمونيست)بلشویک( ودراتحاد شوروی سوسياليستی بعد ازدرگذشت
رفيق استالين درسال )  (1953ودرحزب کمونيست چين سوسياليستی بعدازدرگذشت
رفيق مائوتسه دون درسال )  (1976نيزبوقوع پيوستورویزیونيستهای )خروشچفی(
ورویزیونيستهای»سه

جهانی«)دینگ

سيائوپنگی(هردودژانقﻼب

جهانی،دیکتاتوری

های پرولتاریاونظامهای سوسياليستی رامتﻼشی وسرنگون کردند .داکترفيض
ورفقایش منحيث اپورتونيستهای راست مظاهرات وميتنگهای مترقی که ازجانب" س
ج م" به مناسبتهای مختلف برپا می گردید را»فاقد ارزش ومؤثریت« می دانند؛
درحاليکه تجليل ازروزهای تاریخی مربوط به جنبش کمونيستی بين المللی
ودیگرجنبشهای انقﻼبی پرولتاریا وسایرزحمتکشان جهان ویااعﻼم پشتيبانی ازمبارزات
خود جوش حق طلبانه کارگران وزحمتکشان کشوروشرکت درآنها وسمت وسودادن
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آنها به جهت طرح مطالبات وخواستهای سياسی طبقه کارگروسایرزحمتکشان وعﻼوتا ً
فعاليت دربين کارگران به منظورآگاهی دادن وبسيج آنها که اتحادیه های صنفی شان
را تشکيل دهند یکی ازوظایف مبارزاتی یک سازمان انقﻼبی پرولتری)م -ل -ا( مانند
"سازمان جوانان مترقی" درآن زمان را تشکيل می داد .همچنين حمایت وپشتيبانی
ازتظاهرات کارمندان پائين رتبه دولت ودفاع ازمطالبات وحقوق برحق شان امردرستی
بود.وبه همين صورت اعتراض عليه اقدام خاینانه " اخراج معلمان ومتعلمان" ازطرف
دولت فئودال کمپرادوری)ظاهر -داوود( وابسته امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم
وحمایت ازحقوق ومطالبات برحق آنها امردرستی بودکه ازجانب" س ج م" و" جریان
دموکراتيک نوین" صورت می گرفت .ولی داکترفيض این همه موارد مبارزه سياسی را
که "س ج م" بدین وسيله استثماربيرحمانه وانواع ستم ومظالم وحشيانه وجنایات
وخيانتهای طبقات حاکم ارتجاعی فئودال وکمپرادوروحاميان امپریاليست وسوسيال
امپریاليست آنها عليه خلق افغانستان رابگونه همه جانبه افشا کرده وازاین طریق به
توده های خلق آگاهی می دادند ،آنهم درشرایطی که فقروگرسنگی وحشتناکی
درجامعه بيداد می کرد ،بيکاری گسترده وجود داشت  ،فساد ورشوه خواری مامورین
دولت ومصایب ومشکﻼت عدیده که توده های خلق به آن گرفتاربودند .ورهبری " س ج
م" درجریان تظاهراتها به توده های خلق می فهماند که عاملين اصلی این همه
فقروبدبختی ،بی تعليمی ،انواع مریضيهای مکروبی وروانی ،بی عدالتيها وانواع ستم
ازجمله ستم برزنان ،ستم براقليتهای ملی ومذهبی وعقبماندگی همه جانبه همين
طبقات حاکم ارتجاعی فئودال وکمپرادورودررأس آنها دربارسلطنت وباداران امپریاليستی
آنها هستند .ونيزبه توده های خلق آگاهی می داد که فقط درسرنگونی نظام حاکم
ارتجاعی وستمگروقطع سلطه امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم است که می توانند
ازاین همه استثماروستم ورنج وعذاب وسياه روزی رهائی یافته ونظام دموکراتيک نوین
خودرابرقرارکنند .ازاین نظروموضع رهبری » گروه انقﻼبی «...درباره بی اهميت جلوه
دادن مظاهرات وميتنگهای که ازجانب " س ج م" برپا می گردید ،برمی آید که این
آقایان نه تنها به شکل این مبارزات که با مضمون ومحتوی بياناتی که دراین تظاهرات
وميتينگها ارایه می گردید ،نيزمخالفت شدید داشتند وآنهاراتاسطح»جستجوی بهانه
برای برپاکردن سروصدا« پائين می آورند .البته چنانکه بعدها چهره کریه این
اپورتونيستهابيشتربرمﻼگردید ،واضح شد که این گونه افشاگریها عليه نظام حاکم
وامپریاليستهای حامی آنها درسطح جامعه هم به لحاظ ایدئولوژیک -سياسی وهم به
لحاظ طبقاتی نه تنها برای طبقات حاکم ارتجاعی که برای داکترفيض ویاران وی
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نيزآزاردهنده بوده است .وبرخﻼف این ادعاهای پوچ رهبری» گروه انقﻼبی «....کمبود
ومشکل مهم رهبری" س ج م" دراین نبود که با استفاده ازشرایط آنزمان که تاحدی
امکان مبارزه علنی برای نيروهای انقﻼبی ومترقی

درجامعه بوجود آمده بود وبه

مناسبتهای مختلف ،تظاهرات ها وميتنگيهای برپا کرده وبه تبليغ وترویج اندیشه های
دموکراسی نوین درسطح نسبتاً گسترده می پرداخت وبا افشاگری سياسی خيانتها
وجنایات نظام حاکم واستثماروستم امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم» شوروی«
عليه خلق را برای کتله های وسيع روشنفکران طبقات پائين جامعه وتوده های خلق
عمدتاً درشهرهای بزرگ کشوربرمﻼ می نمود؛ بلکه مشکل "س ج م" این بود که به
همين شکل علنی مبارزه طبقاتی اکتفا کرد وبه جنبه مخفی مبارزه ونشرارگان
)کمونيستی( سازمان ومتشکل ساختن روشنفکران مردمی وکارگران نسبتاً آگاه
درهسته ها وحلقه های مخفی وایجاد کﻼسهای درسی برای ارتقای سطح آگاهی
علمی انقﻼبی آنها وهسته گذاریهای مخفی درروستاها دربين دهقانان فقيروبيزمين
وکارگران فﻼحتی وبسيج وسازماندهی آنها وهمچنين کاردرجهت تدارک وتشکيل گروه
های رزمی)چریکی( برای مبارزه نظامی ،آغازجنگ توده ای طوﻻنی ،توجه جدی نکرد.
درآن شرایط مبارزات علنی " س ج م" که درسطح گسترده صورت گرفت اثرات مهمی
درجلب

وجذب روشنفکران تعلق طبقات خلق واذهان توده های خلق شهری بجا

گذاشت .وتوجه رهبری به مبارزه مخفی وقراردادن مبارزه علنی درخدمت آن کمک
بزرگی به توسعه وپيشرفت مبارزات انقﻼبی وتقویت واستحکام جنبش انقﻼبی
پرولتری وتشکيل حزب کمونيست انقﻼبی درکشورمی نمود .درآن صورت درغياب رفيق
اکرم یاری اپورتونيستهای رنگارنگ نمی توانستند آن سازمان انقﻼبی مردمی رابه آن
سهولت به انحﻼل کشانده وجنبش بزرگ توده ای)جریان دموکراتيک نوین( تحت رهبری
اش رامتﻼشی سازند.درآن شرایط تعدادزیادی ازروشنفکران مترقی مردمی عطش
فراوانی به فراگيری اندیشه های انقﻼبی پرولتری داشتند وافراد وتشکلهای مترقی
وآزادی خواه وميهندوست کشوروبخشهای بزرگی ازتوده های شهری ازجنبش
دموکراتيک نوین حمایت می کردند .وبرخﻼف ادعای رهبری» گروه انقﻼبی «...خط
مشی مبارزاتی " س ج م" وهيئت رهبری آن خاصتاً رفيق اکرم یاری را تنها همين
شکل مبارزه تشکيل نمی داد؛ اینکه وی به اثرمریضی فرصت نيافت تا به این مسایل
بپردازدبحث دیگری است .اما با وجود آنهم عدم توجه به شکل مخفی مبارزه)ایجاد
هسته های مخفی( وآغازمبارزه درروستاها وسازماندهی دهقانان فقيروبيزمين ،یک
اشتباه وانحراف ازجانب" س ج م" محسوب می شود .همچنين دراینجا باید به
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اختصاراشاره نمایم که :کوتاهی وناتوانی رهبری" س ج م" خاصتاً جناح منسوب به
خط انقﻼبی پرولتری،

به مورد دیگری ازجمله وضعيت درونی " س ج م" نيزرابطه

مستقيم داشت .زیرا در" س ج م" و" جریان دموکراتيک نوین" سه جناح وجود داشت
ازجمله جناح رفيق اکرم یاری که خط اصولی وانقﻼبی) م -ل -ا( رانمایندگی کرده وخط
مسلط در" س ج م" بود.وجناحهای که خطوط انحرافی اکونوميستی ،سنتریستی
وآوانتوریستی را نمایندگی می کردند .وپيشبردامرمبارزه انقﻼبی برای پيروزی انقﻼب
دموکراتيک نوین وانقﻼب سوسياليستی به یک حزب انقﻼبی پرولتری) م -ل -م(
نيرومند ،نيازبود وهست  .وبقرارمعلوم جناح خط انقﻼبی پرولتری" س ج م" برهبری
رفيق اکرم یاری درگيرمبارزه ایدئولوژیک-سياسی با خطوط انحرافی اپورتونيستی درون
"س ج م" و" جریان دموکراتيک نوین" نيزبوده است ،وبعد ازواقعه )  25جوزا( وحمله
دولت برجریان دموکراتيک نوین ،مسایل اختﻼفی دیگری دردرون زندان دربين اعضای "
س ج م" و" جریان دموکراتيک نوین" بروزنمود که انعکاس آن دربيرون اززندان) دربين
رهبری س ج م( مشکﻼتی را دربين اعضا وهواداران آن به وجود آورد که درغياب رفيق
اکرم یاری این مبارزه موفق به طرد خطوط اپورتونيستی از" س ج م" نشده وسازمان
توسط آنها به انحﻼل کشانده شد .اما » انتقاد« داکترفيض ویارانش ازعدم توجه
ویااشتباه وانحراف رهبری" س ج م"خاصتاً رفيق اکرم یاری وداکترصادق یاری به
مسئله سازماندهی مبارزه مخفی ومبارزه درروستاها وتدارک جنگ خلق به این
منظورنبود که اوشان به این شکل مبارزه ویا کﻼ ً مبارزه انقﻼبی برمبنای" م -ل -ا"
باورداشتند؛ بلکه اصرارآنها روی این مسایل به منظورحمله به این رفقا بوده وهست.
ورهبری » گروه انقﻼبی «...و» سازمان رهائی «...بعد ازتخریب و به انحﻼل کشاندن "
س ج م" نه اینکه کمترین اقدامی دراین زمينه ها نکردند که کوچکترین گامی درجهت
پيشبرد

امرانقﻼب

برنداشته

وبالعکس

برمبنای

خط

انحرافی

اپورتونيستی

ورویزیونيستی شان با گروه های ارتجاعی اسﻼمی متحد شده و برای پيروزی "انقﻼب
اسﻼمی" وتشکيل" جمهوری اسﻼمی" مبارزه کردند.
رهبری » گروه انقﻼبی «....درهمين صفحه ) (30چنين می نویسد ":درآن روز)حادثه
 25جوزا  " (47رهبری" طبق معمول مظاهره ای گویا به پشتيبانی ازکارگران داشت
پليس سد راه مظاهره کنندگان گردید ولی با آنکه راه های دیگربروی آنان بازبود،
"رهبران" بخاطر تبارز روحيه قهرمانی وقهرآميز! خود ،دستوردادند که صف پليس
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شکستانده شود که درنتيجه برخی ازاعضای" رهبری" وپيروان جریان زندانی وجریده"
شعله جاوید" هم توقيف شد."....
مﻼحظه می شود که درفقره فوق داکترفيض اوﻻ ً :پشتيبانی ازمبارزه کارگران ازجانب"
س ج م" را صادقانه نمی داند .ثانياً :شکستاندن سد پوليس بعبارت دیگرعدم اطاعت
ازدستورپوليس دولت خاین وضدمردم را به استهزامی گيرد؛درحاليکه عبورتظاهرات
خيابانی ازمسيرهای معينی درشهرها وهمچنين ایجاد سد ومانع ازجانب پوليس دولت
دومسئله است که به منظورهای معين ومتضادی صورت می گيرد.درمورداول
منظورازتظاهرات سياسی خصوصاًدرشهرهای بزرگ عبورازمسيرهای است که تعداد
بيشتری ازاهالی خاصتاً توده های خلق ازمنظورتظاهرات آگاهی حاصل کرده وهرچه
بيشترازتبليغات

سياسی

بهره

مند

شوند.

بالعکس

طبقات

حاکم

ارتجاعی

)دولت(منظورداردتا جریان تظاهرات ازمسيرهای کوتاه عبورکند که خودش تعيين می
نماید ،یعنی مسيری که مؤثریت تبليغات وافشاگریهای سياسی درجریان تظاهرات
برای توده های مردم درکمترین حد آن باشد .وازاینکه تظاهرکننده ها به صوابدید
وهدایت رهبری" س ج م" به دستورپوليس دولت ضدمردمی وضدملی وقعی نگذاشته
و سد آن را شکستانده وبه مسيرازقبل تعيين شده ای شان ادامه دادند  ،مورد قبول
داکترفيض نبوده وآنرا اقدام وعملی "قهرآميز"می داند ،امری که مورد ادعای ارتجاع
حاکم هم بود .درحاليکه مقاومت دربرابرسد پوليس ازجانب تظاهرکننده ها منحصربه
گروه های چپ انقﻼبی مانند جریان دموکراتيک نوین دردهه چهل خورشيدی نبوده
بلکه موارد آن درکشورهای مختلف جهان ازجانب همه جریانهای سياسی چپ صورت
گرفته ومی گيرد ودرمواردی بين تظاهرکننده های خشمگين وپوليس درگيری صورت
می گيرد .زمانی رهبری » گروه انقﻼبی «....گذشتن تظاهرکننده ها ازسد پوليس را
عملی "قهرآميز" تلقی کرده وآنرا مورداستهزا ونکوهش قرارميدهد؛ معلوم نيست که
به فرض دربرابرمبارزه مسلحانه" س ج م" عليه نظام حاکم ،داکترفيض ویارانش چه
موضعی ارتجاعی ترازاین اتخاذمی کردند! نظروموقف آنها این مطلب رامی رساندکه
این آقایان هرگزبا روحيه شورشگری روشنفکران انقﻼبی و مترقی وتوده های مردم و
مبارزه قهرآميزباورنداشته اند وبدون هيچ تردیدی بکاربرد عبارت»درراه انقﻼب سرخ به
پيش رویم« وشعارهای دیگربظاهر» تند وتيز« آنها ميان تهی بوده وبه منظوراغوای
کتله ای بزرگی ازروشنفکران هوادارجریان دموکراتيک نوین)شعله جاوید( وتوده های
خلق صورت می گرفت ومی گيردکه داکترفيض توانست بدین وسيله ده ها تن
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ازروشنفکران هوادار"ج د ن"را درپرتگاه اپورتونيسم راست)رویزیونيسم »سه جهانی«(
بکشاند .وجریان بعد ازسال 1352خورشيدی واعﻼم تشکل »گروه انقﻼبی «....وبعد
»سازمان رهائی «...درسال  1358بيش ازپيش ثابت ساخت که مخالفت داکترفيض
ازاقدامات ومبارزات قهرآميزریشه دراندیشه وافکاراپورتونيستی ورویزیونيستی آن
»مرحوم« ویاران وی داشت ،امری که همواره مورد نظرارتجاع وامپریاليسم

بوده

وهست .وبه همين دليل است که ارتجاع وامپریاليسم حرکات واقدامات مسالمت
آميزازجانب گروه های سياسی ارتجاعی را» متمدنانه« توصيف کرده وتظاهرات گروه
های انقﻼبی پرولتری را" قهرآميز" ومبارزات مسلحانه آنها را»بدترین نوع تروریسم«
می دانند.ثالثاً :سرکوب تظاهرات ) (25جوزا ) (1347وتوقيف جریده " شعله جاوید"
مربوط به " شکستاندن سد پوليس ویا عدم فرمانبرداری ازدستورپوليس ازجانب
تظاهرکننده ها نبود ،این نظربسيارکودکانه وساده انگارانه است؛ زیرا سرکوب جریان
دموکراتيک نوین تحت رهبری " س ج م" وتوقيف جریده " شعله جاوید" برای دولت
ودربارسلطنت یک مسئله اساسی محسوب می شد .وتشکيل تظاهراتهای سياسی
متشکل ازکتله های بزرگ ازروشنفکران مترقی ومدافع منافع خلق اعم ازمحصلين
پوهنتون ومتعلمين مکاتب ومعلمين واستادان وسایرروشنفکران مترقی وتبليغات
سياسی افشاگرانه گسترده برای کتله های بزرگی ازتوده های خلق شهری
وانتشارجریده " شعله جاوید" )که به تبليغ و ترویج ایده ها وافکاردموکراسی نوین
وفرهنگ انقﻼبی می پرداخت( وهمان تعداد معدود) (11شماره این جریده اثرات
روشنگرانه گسترده دربين روشنفکران بجا گذاشت وبه همين دليل برای نظام حاکم
غيرقابل تحمل بود .به فرض بنابرادعای کودکانه رهبری» گروه انقﻼبی «...اگردرهمان
روزجریان تظاهرات سد پوليس را نه شکستانده وبعبارت دیگرازدستورپوليس اطاعت
نموده ومسيرمورد نظرپوليس دولت رابرای تظاهرات می پيمود؛ دولت درروزدیگرودرمحل
دیگری وبه بهانه های دیگری تظاهرات واجتماعات تحت رهبری" س ج م" را مورد
حمله قرارداده ورهبران واعضای "س ج م" و" جریان دموکراتيک نوین" رادستگيروبه
زندان می انداخت وجریده " شعله جاوید" را مصادره می نمود .دراینجا اشتباه رهبری"
س ج م" این بودکه کدرهای رهبری با شرکت دراکثرتظاهرات وميتنگها توسط پوليس
دولت وسایردستياران پوليس مخفی دولت ،باندهای »خلقی« پرچمی وباند " اخوان
المسلمين" شناسائی شده وبه آسانی مورد حمله ودستگيری پوليس قرارگرفته
وزندانی شدند .البته این هم به این مفهوم نيست که اگررهبران وکدرهای" س ج م"
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درتظاهرات وميتنگها شرکت نمی کردند ،به بهانه ها ودوسيه سازیهای مختلف دیگری
دستگيروزندانی نمی شدند.
به ادامه همين مطلب چنين می خوانيم ":این امربرای " س ج م" ميتوانست درسی
خوبی باشد ليکن نه .پس ازحادثه  25جوزا" رهبری" به جای آنکه فعاليتهای گذشته
اش را جمعبندی نموده وازآن درسهای ﻻزم جهت اجتناب ازاشتباهات درآینده بگيرد،
خودرا سرسختانه تردرهمان مسيرقرارداد وروز  25جوزا را ازافتخارات خویش شمرد .بعد
ازآن روزتظاهرات ومتنگهای" شعله جاوید" بيشتر دامنه گرفت .به کميت جریان
نيزافزوده گشت ،چون همانطورکه گفته ایم غيرازآنکه روشنفکران خواست انقﻼبی
خویش را دروجود جریان که نام" ناشراندیشه های دموکراتيک نوین" برخودنهاده بود،
می دیدند زندانی شدن عده ای نيزعاملی درجلب آنان بود."...
طبق فقره فوق رهبری »گروه انقﻼبی «...نظردارد که رهبری" س ج م" بعد از تاریخ "
 25جوزا"باید ازتشکيل تظاهرات گسترده منصرف شده ودیگرخﻼف دستورپوليس
مسيرتظاهرات را تعيين نکرده واقدام به " شکستاندن سد پوليس" نکرده وازشيوه
های قهرآميزمبارزه و»چپ روی« پرهيزمی نمود وبه همين دليل است که می
نویسد ":رهبری خودرا سرسختانه تردرهمان مسيرقرارداد وبعد ازآن تظاهرات
ومتنگهای " شعله جاوید" بيشتردامنه گرفت وبه کميت جریان افزوده گشت" .این
نظرباب طبع دولت هم بود؛ زیرا دولت با درنظرداشت ماهيت خط ایدئولوژیک-سياسی
واستراتيژی واهداف انقﻼبی" س ج م" وجریان دموکراتيک نوین حاضرنبود که درهيچ
سطحی فعاليت آن رادرکشوربپذیرد؛ ولی ازآنجایيکه سرکوب ومهارآن جنبش انقﻼبی
وجریان عظيم توده ای تا حدی برایش مشکل بود؛ حاضرشد که موقتاً تظاهرات این
جنبش را براساس دساتيرتعيين شده خودش هرچه بيشترمحدود وکم اثرسازد.
زیراماهيت شعارها وبيانيه های که درجریان تظاهرات وميتنگهای جریان دموکراتيک
نوین ارایه ميشدند ،چون خنجری بود که برقلب طبقات حاکم ارتجاعی وامپریاليسم
وسوسياليسم ورویزیونيستهای» خلقی« پرچمی ومرتجعين" جریان"اخوان المسلمين
" وارد می گردید .وهرحرکت انقﻼبی حتی بشکل تظاهرات" مسالمت آميز" خاصتاً
درجوامع تحت سلطه امپریاليسم برپایه های قدرت طبقات حاکم ارتجاعی
ونوکرامپریاليسم ضربت وارد می کند .درحاليکه اگرگروه های اپورتونيستی
ورویزیونيستی هزاربارشعارهای

بظاهر» مترقی« سردهند وبيانيه های» تند وتيز«
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ارایه کنند کمترین مشکلی برای طبقلت حاکم ارتجاعی وامپریاليستهای حامی آنها
بودجود نمی آورد؛ زیرادولتهای ارتجاعی به ماهيت ضدانقﻼبی این گروه ها آگاهی
داشته وآنهاراهرگزخطری برای نظام حاکم شان نمی دانند .ازجانبی هم این گروه ها
درجهت اغوای طبقه کارگروسایرطبقات واقشارزحمتکش

برای تداوم نظم کهن به

ارتجاع وامپریاليسم خدمت می کنند .چنانکه طی پانزده سال اخيرکه امپریاليستهای
امریکائی وناتو افغانستان را به اشغال نظامی درآورده وبه مستعمره کشيده اند ودولت
مزدورودست نشانده برخلق افغانستان حاکم کرده اند که فرمانها ودساتيراستعماری
امپریاليسم را عملی می کند؛ گروه های مختلف اپورتونيستی ورویزیونيستی ازجمله
» سازمان رهائی -حزب همبستگی« »،ساما« و»ساما -ادامه دهندگان«» ،
سوسياليستهای کارگری« وسایرتشکﻼت اپورتونيستی شعارهای بظاهر» انقﻼبی
ومترقی« سرمی دهند وتاجایيکه دردو -سه سال اخيرازاشغال نظامی ومستعمره
بودن افغانستان توسط قدرتهای امپریاليستی نيزسخن ميزنند؛ ولی دولت دست
نشانده وقدرتهای امپریاليستی خم به ابرونکرده وآنرانتيجه » دموکراسی وآزادی بيان«
می خوانند .همچنين اغوا وفریب توده های خلق )که ازشدت ووسعت جوروستم
ومظالم

واستثمار،فقروگرسنگی،اعتياد

به

مواد

مخدر،فحشا،

شيوع

ایدز،

کشتارواختطاف وجنایات وحشيانه وخيانتهای امپریاليستهای اشغالگرودولت دست
نشانده آنها به رهبری کرزی وغنی احمدزی وعبدﷲ این خانين خودفروخته ودیگرگروه
های جنایتکارومزدورامپریاليسم مانند طالبان وحزب اسﻼمی گلب الدین وحقانی" ،
القاعده" و"داعش" به ستوه آمده اند( ازجانب گروه های رویزیونيستی ،خدمت بزرگی
است که برای استعماروامپریاليسم انجام داده ومی دهند.وازجانب دیگراین گروه های
ضدانقﻼبی ضربات شدیدی به جنبش انقﻼبی پرولتری ودیگرجنبشهای مترقی وآزادی
خواهانه درکشوروارد کرده و»سازمان انقﻼبی« و»ساما -ادامه دهندگان« هرچه
خاینانه ورذیﻼنه عليه فعالين جنبش کمونيستی) م -ل -م( بگونه آشکاروپنهان
جاسوسی وفحاشی می کنند .درمورد دیگر؛ مﻼحظه می شود که بعد ازحمله
وحشيانه وفاشيستی پوليس دولت برجریان تظاهرات جریان دموکراتيک نوین درروز)
 (25جوزا ودستگيری تعدادی ازرهبران وکدرها وهواداران

" س ج م" و" جریان

دموکراتيک نوین" وچندین تن ازکارگران هواداراین جریان ،تعداد بيشتری ازروشنفکران
مردمی ومترقی کشوربدون ترس ازحمله دولت خاین

ودشمن مردم درصف جریان

دموکراتيک قرارگرفته وآنرا بيش ازپيش تقویت کردند که این خود ماهيت

انقﻼبی

مردمی این جنبش ومخالفت با نظام ضدمردمی حاکم را ازجانب روشنفکران مترقی به
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ثبوت می رساند .ولی مﻼحظه می شود رهبری اپورتونيست » گروه انقﻼبی «...ازیک
طرف

اذعان مينماید که " روشنفکران خواست انقﻼبی

خویش را دروجود جریان

دموکراتيک نوین می دیدند" ولی ازطرف دیگرمی گوید  ":این جریان باصطﻼح نام
ناشراندیشه های دموکراتيک نوین را برخود نهاده بود"! این نهایت درماندگی وافتضاح
رهبری » گروه انقﻼبی «....راعيان می سازد واین ازجمله مشخصات همه
اپورتونيستها و رویزیونيستها است که به آسانی حقایق را تحریف ویا انکارمی کنند.
همچنين دیده می شود که این آقایان ازاین امرسخت منزجربوده ونظردارند که رهبری"
س ج م" باید دامنه تظاهرات وميتنگهای جریان دموکراتيک نوین هرچه بيشترمحدود
نموده وازاقدامات " قهرآميز" مانند روز)  25جوزا( اجتناب می کرد .البته این امرنوی
نبوده ونيست ،درطول تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی اشکال اپورتونيسم وانواع
رویزیونيسم خاینانه کمونيسم انقﻼبی را انکارکرده ورویزیونيسم وضدانقﻼب خودرابرای
طبقه کارگروسایرطبقات زحمتکش » کمونيسم« تبليغ کرده ومی کنند.
درصفحه ) ( 31این سند می خوانيم .... ":ولی" رهبری" همۀ این روشنفکران عﻼقمند
به اندیشه مائوتسه دون وسرشارازنيروی رزمندگی را تام وتمام بمبارزات علنی
وشهری غيرانقﻼبی کشاند ونخواست ازشوروشوق انقﻼبی آنان استفاده انقﻼبی
ببرد".
دراینجا اینکه رهبری » گروه انقﻼبی «...مدعی است که "همه روشنفکران" که
درجریان دموکراتيک جمع شده بودند" ،عﻼقمند به اندیشه مائوتسه دون" بودند،
نادرست است .زیرا آن کتله بزرگ ازروشنفکران نظربه سطح آگاهی سياسی انقﻼبی
وخواستهای طبقاتی وقشری شان به طيفهای مختلف تقسيم می شدند .وهمچنين
ذکرصرف عﻼقمند به اندیشه مائوتسه دون ازجانب داکترفيض درک انحرافی وی را
ازعلم انقﻼب پرولتری نشان ميدهد؛ زیرا درآن شرایط کمونيستهای انقﻼبی جهان علم
انقﻼب پرولتری را) مارکسيسم -لنينيسم -اندیشه مائوتسه دون( می گفتند واکنون )
م -ل  -م( می نامند .بدون شک

اکثریت

قاطع آن روشنفکران دارای احساسات

انقﻼبی ومترقی ونيروی رزمندگی بودند وازاندیشه های دموکراسی نوین حمایت می
کردند؛ ليکن شوروشوق انقﻼبی باید با آگاهی انقﻼبی توأم باشد .البته تعداد زیادی
ازآنها عﻼقمند به فراگيری علم انقﻼب پرولتری) م -ل -ا( بودند که رهبری" س ج م" به
این امرمهم توجه مبذول نکرد

وبه همين سبب بود که
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داکترفيض ویارانش بعد

ازتخریب وانحﻼل " س ج م" وفروپاشاندن جریان دموکراتيک نوین ،توانستند با
ترفندهای اپورتونيستی ده ها تن آنهارا بعقب شان کشانده ودرمنجﻼب اپورتونيسم
ورویزیونيسم غرق کردند.ليکن تعدادی ازروشنفکران با مطالعه وآگاهی از) م -ل -ا(
عضویت " س ج م" را نيزدارا بودند که نقش کدرهای رهبری را درجریان دموکراتيک نوین
ایفا می کردند .اینکه داکترفيض رهبری " س ج م" خاصتاًجناح واقعاً انقﻼبی درهيئت
رهبری" س ج م" را متهم می سازد که» نخواست «ازشوروشوق انقﻼبی روشنفکران
استفاده انقﻼبی ببرد ومبارزات شهری را »غيرانقﻼبی« می خواند؛ غيرواقعی وخاینانه
است .زیرا به لحاظ ماهوی بين " نخواستن" و"قصورواشتباه" نسبت به این امر تفاوت
زیادی وجود دارد .درحاليکه همان مبارزات علنی شهری که ازجانب " س ج م" رهبری
ميشد نيزدر موردش تا حد زیادی نقش انقﻼبی ایفا کرده واثرات روشنگرانه مترقی
براذهان کتله های وسيعی ازروشنفکران مردمی وبخشهای ازتوده های خلق بجا
گذاشت وبا فرهنگ انقﻼبی ومترقی دموکراسی نوین آشناشدند .وانکارازاین نقش
انقﻼبی ومترقی "س ج م" وجریان دموکراتيک نوین درهمان عمرکوتاه اش
درافغانستان ،نهيليسم محض بوده وناشی ازکينه توزی وخصومت ورزی رهبری » گروه
انقﻼبی «...نسبت به آن جنبش انقﻼبی پرولتری است .ومتهم ساختن رهبری" س ج
م" خاصتاً جناح واقعاً انقﻼبی آن به اینکه »نخواست« از"شوروشوق انقﻼبی
روشنفکران" جریان دموکراتيک نوین استفاده انقﻼبی بنماید؛ تخریبکاری واتهام دروغين
است .درحاليکه رفيق فقيد اکرم یاری ازاولين بنيان گذاران جنبش انقﻼبی پرولتری با
خط ایدئولوژیک -سياسی) م -ل -ا( درافغانستان بوده وخط انقﻼبی ایکه وی ترسيم
کرد تا امروزبا کيفيت متکامل تری یعنی) م -ل -م( وجود داشته وگروه های شامل
درجنبش کمونيستی ) م -ل -م( انقﻼبی درپرتواین خط به مبارزه ای شان ادامه می
دهند.
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)بخش (8
رهبری » گروه انقﻼبی «...درصفحه ) (31این "سند" چنين می نویسد ":مظاهرات،
متنگها ،شرکت درموسسات ارتجاعی وبطورکلی هرنوع مبارزه علنی اگربارعایت اصول
م -ل -ا ودرخدمت کارمخفی ومتشکل ساختن نيروها نباشد به هياهوی بی ارزشی
بدل می گردد .فکرهدایت کننده رهبری" س ج م" را درمتنگها ومظاهرات که گاهی
هفته ها ادامه مييافت)مسئله طرد ﻻیحه پوهنتون( خدمت صادقانه بخلق وگامی
بسوی انقﻼب نمی ساخت ،بلکه احساسات واندیشه های شان همان احساسات
وافکارخرده بورژوائی واپورتونيستی بود که با یک چنان خط مشی سياسی جدا ازتوده
ها ،محدود بروشنفکران ،شهری وعلنی آنان تناسب داشت".
اینکه

رهبری" سازمان جوانان مترقی" پيشبرد مبارزه طبقاتی وملی

رامنحصربه

شهرهاساخت وبه امرمبارزه دردهات دربين دهقانان فقيروبيزمين ودربين کارگران
وسازماندهی وبسيج

آنها توجه جدی نکرده ویا به شکل مخفی مبارزه انقﻼبی

کمترتوجه مبذول داشته ومسایل دیگرانتقاد برآن وارد است ومابارها ودراسناد مختلف
به آن اشاره کرده ایم .ولی ازاینکه رهبری» گروه انقﻼبی «...خاصتاً داکترفيض براه
اندازی مظاهرات ،ميتنگها وهرنوع مبارزه علنی ازجانب رهبری" س ج م"را » هياهوی
بی ارزش« خوانده وایدئولوژی وسياستی که رهبری" س ج م" درپرتوآن این مظاهرات
وميتنگها را رهبری می کرد» ،خدمت صادقانه به خلق وگامی بسوی انقﻼب«ندانسته
بلکه آنهارا»احساسات وافکارخرده بورژوائی واپورتونيستی« رهبری" س ج م" می
خواند ،عمق نادانی وتوطئه گری اش عليه رهبری" س ج م" خاصتاً فقيد رفيق اکرم
یاری رابرمﻼ می سازد .برخﻼف نظر»مرحوم« داکترفيض ویارانش درتمام جوامع
طبقاتی خاصتاً درکشورهای تحت سلطه امپریاليسم تظاهرات واعتصابات سياسی
منحيث شکلی ازمبارزه طبقاتی برهبری نيروهای انقﻼبی پرولتری ودرصورت مساعدت
شرایط این نيروها می توانند درسطح گسترده به تبليغ وترویج اندیشه ها وفرهنگ
انقﻼبی پرداخته وازاین طریق

به توده های خلق آگاهی سياسی داده وماهيت
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وخصلت ضدمردمی وضدانقﻼبی طبقات ارتجاعی حاکم وامپریاليستهای حامی آنها را
برای توده های خلق افشا کنند وهمچنين وسيله نفوذ بيشترنيروهای انقﻼبی دربين
توده های خلق شده و درجهت بسيج آنهاعليه دشمنان مشترک شان نيزموثراست.
لنين می گوید ":دموکراسی بورژوائی وسيله ایست برای طبقه کارگرتا با
استفاده ازآن ازمنافع طبقاتی ووظایف تاریﺨی خود آگاه شود".ما شاهدیم که
تظاهرات واعتصابات برهبری" س ج م" وجریان دموکراتيک نوین دردهه چهل خورشيدی
براذهان توده های خلق خاصتاً درشهرهای بزرگ کشوراثرات مثبتی بجا گذاشت
وهنوزخاطرات آن دراذهان نسل های معمرکشورباقی است .وبه عکس بهمان اندازه
طبقات ارتجاعی حاکم)دولت( ازاین جنبش انقﻼبی وحشت ونفرت داشته وباندهای
رویزیونيستی »خلقی«پرچميها وباند ارتجاعی اسﻼمی»اخوان« وشئونيستهای»افغان
ملت« ودیگرگروه های ارتجاعی وضدانقﻼبی منحيث نمایندگان منافع طبقات ارتجاعی
فئودال وکمپرادوربوروکرات وخادمان امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم نيزعليه جنبش
دموکراتيک نوین )شعله جاوید(وفعالين آن شدیداً خصومت داشتند .واین همه
دارودسته های ارتجاعی وضدانقﻼبی درهمه شرایط واوضاع خصومت ورزی خودرا عليه
نيروهای انقﻼبی پرولتری) م -ل -م( پنهان نکرده ونمی کنند ،وهمين خصومت شدید
دشمنان طبقاتی مختلف داخلی وامپریاليستهای خارجی خود دﻻلت برحقانيت جنبش
انقﻼبی پرولتری) م-ل-م( درافغانستان نموده و می نماید .درشرایط پانزده سال
اخيردرافغانستان هرزمان که درجریان مصاحبه های تلویزیونی مشاجره ای بين نماینده
های

گروه

های

رویزیونيستی

ازجمله»سازمان

رهائی-

حزب

همبستگی

افغانستان« »،سازمان انقﻼبی« »،ساما« و»ساما -ادامه دهندگان« ونماینده های
احزاب ارتجاعی اسﻼمی»جناح اخوان« صورت گرفته )که بارها اتفاق افتاده است(؛
زمانی سخنگوی» سازمان رهائی -حزب همبستگی« نماینده های حزب اسﻼمی
گلب

الدین

وجمعيت

اسﻼمی

را

مورد

حمله

لفظی

قرارداده

وآنها

راجنایتکارومزدوربيگانه می خوانند،نماینده های این احزاب ارتجاعی وجنایتکاربالمقابل
وی را مورد حمله لفظی قرارداده وآن را»شعله ای« خطاب می کند وبزعم آنها گویا
می خواهند)با شعله ای خواندن ( هویت این حریفان خود را به نزد امپریاليستهای
اشغالگرافشا

کنند.وهمچنين

این

برخورد

نشان

می

دهد

که

درنزد

امپریاليستهاومزدوران وطنی آنهانسبت " شعله ای"داشتن ویا"مارکسيست-
لنينيست-مائویست"بودن چه »جرم«سنگينی محسوب ميشود .اماسخنگوی»سازمان
رهائی -حزب همبستگی« همواره سعی کرده است تا با مغالطه این ادعای آنهارارد
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نماید.درحاليکه امپریاليستهای امریکائی وعضوناتوازماهيت خط ایدئولوژیک-سياسی
وضدانقﻼبی این گروه های رویزیونيستی وتسليم طلب آگاهی دارند وطی یک ونيم
دهه اخيرهمه این گروه های جنایتکاروخاین ومزدوررادردولت دست نشانده برهبری
خاینين وجنایتکاران ووطن فروشانی مانند حامد کرزی وغنی احمد زی جمع کرده اند.
بعبارت دیگرهمه این گروه ها ی نوکرامپریاليسم واستعمار ،به لحاظ ماهيت وخصلت
طبقاتی

باهم

تضاد

انتاگونيستی

ندارند

واختﻼف

وتضادآنهاازجمله

تضادهای

غيرانتاگونيستی است.وهرزمان که منافع آنها ایجاب نماید) چون جریان پانزده سال
اخير( باهم کنارآمده ودرزیرچترحمایت امپریاليسم توده های خلق افغانستان را مورد
ستم

واستثمارقرارمی

دهند.باین

دو"شعار"که

بيانگرنظروموضع

اپورتونيستی

ورویزیونيستی»سازمان رهائی-حزب همبستگی افغانستان« که ازجمله ميراث داران
»مرحوم« داکترفيض احمد است ،توجه کنيد ":تا وقتی امریکا ومزدوران بنيادگرایش
حاکميت دارند ،سيهروزی زنان افغان را پایانی نخواهد بود!"و"سران تنظيمی طالبی
وگلب الدین خاین وجنایت پيشه ومزدوراند!")  8ثور .(1395اوﻻ ً :طی  3-2سال
اخيراست که » سازمان رهائی «...باصطﻼح عليه امریکا شعارمی دهد ،آنهم به این
علت که امپریاليسم امریکا به پيشنهادات واصرار» سازمان رهائی -حزب همبستگی«
مبنی برحذف گروه های اسﻼمی» بنيادگرا« ازدولت دست نشانده ویا تضعيف قدرت
آنها توجه نکرده است ،باصطﻼح ازدولت امریکا ابرازنا رضائی ميکند .درحاليکه
امپریاليستهای امریکائی واروپائی به این رویزیونيستهای مزدورنيزکم لطفی نکرده اند.
تأمين بودجه " ان .جی .او" های مربوط به » سازمان رهائی  -حزب همبستگی
افغانستان« ازطرف دولت امریکا ودیگردولتها ونهادهای امپریاليستی وارتجاعی ادامه
داشته ودرمجالس بين المللی که به منظور» جلب کمک« به دولت مزدوردرکابل
دایرمی گردد ونماینده »سازمان رهائی -حزب همبستگی« ازجانب عالی رتبه های
دولت امریکا واروپا مورد توجه قرارمی گيرد .چنانچه " هيﻼری کلينتون" وزیرخارجه
سابق امریکا ،خانم" سيلی غفار" نماینده »سازمان رهائی -حزب همبستگی« را مورد
تفقد

ونوازش

خاص

قرارداده

ووی

درجریان

جلسات

درکنارخویش

نشاند.

ورویزیونيستهای »سازمان رهائی «...شيادانه آن را ازجمله » توجه خاص« دولت
امریکا به زنان افغانستان وانمود کردند .ثانياً :آیا طی یک ونيم دهه اخيرتنها امپریاليسم
امریکا افغانستان را اشغال نظامی کرده و زیرسلطه استعماری قرارداده است؟ آیا
دربين این همه نيروها وگروه های ارتجاعی وخاین وجنایتکارووطن فروش
مزدورامپریاليسم واستعمارکه خاصتا ً طی پانزده سال اخيردرترکيب دولت دست
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نشانده شامل اند ،تنها گروه های اسﻼمی » بنيادگرا« است که به قول»سازمان
رهائی -حزب همبستگی« موجب سياه روزی زنان افغانستان هستند؟ .این
رویزیونيستهای خاین وضدانقﻼبی مردم ناآگاه افغانستان خاصتاً نسلهای جوان را فریب
می

دهند.درحاليکه

درکنارامپریاليستهای

امریکائی،امپریاليستهای

اروپائی

وسایرکشورهای امپریاليستی وارتجاعی هستند که عضویت" ناتو" را داشته
ودراشغال نظامی وتسلط استعماری

برخلق وخاک افغانستان سهيم اند .بعﻼوه

کشورهای امپریاليستی که عضوناتو نيستند وسوسيال امپریاليسم چين دراین
استثماروستم وغارتگری برخلق افغانستان شریک هستند.ثالثاً :رویزیونيستهای»
سازمان رهائی« فقط سران تنظيمی ،طالبی وگلب الدین را خاین وجنایت پيشه می
دانند وبزعم » سازمان رهائی« گویا باقی باندهای خاین وجنایتکاروقاتلين مرم
افغانستان ازجمله باندهای خلقی پرچمی ودیگرگروه های ارتجاعی اسﻼمی وده
هاحزب وگروه ارتجاعی دیگرکه دردولت دست نشانده امپریاليسم جمع شده اند
ویاخارج آن قراردارند»،جنایت پيشه ومزدورنيستند«!.
داکترفيض مبارزه طبقاتی بشکل تظاهرات ها واعتصابات ازجانب " س ج م" و" ج د ن"
را» هياهوی بی ارزش« می خواند .باین صورت مﻼحظه می شود که این آقا طی
حدود هفت سال درعضویت " س ج م" و"جریان دموکراتيک نوین" درک نکرده بود که
فعاليتهای" س ج م" و"ج د ن" ،مبارزه طبقاتی وملی انقﻼبی جهت سرنگونی نظام
فئودال کمپرادوروقطع سلطه امپریاليسم وسوسيال امپریاليسم وپيروزی انقﻼب
دموکراتيک نوین وتشکيل دولت دموکراتيک خلق وگذاربه سوسياليسم بوده ویا"
هياهوی بی ارزش"! پس باین صورت داکترفيض ویارانش عناصرنادانی بودند که بوی
ازعلم انقﻼب پرولتری نبرده وچون عناصر" نابينا وکر" درعقب" س ج م" و"جریان
دموکراتيک نوین)شعله جاوید( حرکت می کرده اند .ورنهاگربفرض محال داکترفيض
ویارانش واقعاً »کمونيست« بودند وازآگاهی ایدئولوژیک-سياسی وتئوریک بهره مند،
وبفرض اگر" س ج م" و"ج د ن" توسط خط اپورتونيستی رهبری می شدند؛،چگونه با
آن ادامه دادند؟ درحاليکه حقيقت چيزدیگری است وآن اینست که :داکترفيض ویارانش
خود یک جناح اپورتونيستی " س ج م" را تشکيل ميدادند که با جناح اپورتونيستی
دیگربرهبری " داکتر-ه.م" با تخریب وتوطئه گری  ،سازمان جوانان مترقی وجریان
دموکراتيک نوین رابه انحﻼل وفروپاشی کشاندند ،ومنجﻼب اپورتونيسم »گروه
انقﻼبی «...ورویزیونيسم»سازمان رهائی «...وبرنامه وخط مشيهای ضدانقﻼبی بعدی
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آن ازجمله کودتا گری وپرتگاه استراتيژی"جمهوری اسﻼمی" وسرسائيدن به
دربارسوسيال امپریاليستهای چينی وامپریاليستهای غربی ودولتهای ارتجاعی ،ماهيت
وخصلت ضدانقﻼبی آنهاراثابت ساخت .بهمين ترتيب استقبال ازتهاجم نظامی
امپریاليستهای امریکائی وناتوبه افغانستان واشغال نظامی وتسلط استعماری وشرکت
کنفرانس استعماری"بن" دراخيرسال  2001ميﻼدی وسهيم شدن دردولت دست
نشانده صفحه ای سياه دیگری ازتاریخ خيانت پيشگی وضدانقﻼبی آنهاست که تاکنون
ادامه دارد .این امربوضوح ثابت می سازد که داکترفيض ویارانش دراین سند
اپورتونيستی هدفی جزپنهان کردن ماهيت اپورتونيستی خودشان و»بی اعتبارکردن«
سازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتيک نوین را نداشته اند .سازمان جوانان مترقی
با وجود اشتباهات وانحرافات نظری وعملی آن  ،نقش انقﻼبی ومترقی ای را دریک
برهه ای ازتاریخ مبارزات خلق افغانستان ایفا کرده وجنبش کمونيستی افغانستان
ادامه خط انقﻼبی پرولتری) م -ل -ا( است که توسط رفيق اکرم یاری ترسيم شده و
تاکنون با کيفيت متکامل تری ) م -ل -م( ادامه دارد .
رهبری» گروه انقﻼبی «....درهمين صفحه) (31می نویسد ":برای جریان تحت رهبری"
س-ج-م" دیگربمنزلۀ ایفای وظيفه عظيمی درآمده بود که شعارچند متری" شعله
جاوید" را به عنوان تاج افتخار پيشاپيش همه بلند کرده وساعت هارا درداخل پوهنتون
یا چند خيابان معين شهربدون توجه به سطح مخاطبين وخواستهای خلق به
سخنرانيهای بيهوده بگذرانند .نطقها وسخنرانيهائيکه فقط ميتوانست درخدمت ارضای
اميال ارتجاعی به معروفيت رسيدن وزبان زد شدن خود نطاقان باشد .وبرای "رهبری"
متنگ ومظاهره چيزی بمفهوم انقﻼب کردن محسوب ميشد ...زمانی که مردم ازفرط
قحطی دسته دسته جان ميسپردند وبحران شدیدی دامن گيرکشوربود این " شعله
افروزان" مثل آنکه باید مردم بسيارمنت شانرابکشد ،بازميخواستند با انجام فقط
مظاهره ای نسبت به آن وضع به اصطﻼح موضعگيری نماید!"
برخﻼف ذهنيت وتفکراپورتونيستی وکينه توزانه داکترفيض ویارانش عليه سازمان
جوانان مترقی ،جریان دموکراتيک نوین وجریده " شعله جاوید" )منحيث ارگان نشراتی
"ج د ن" که جنبش دموکراتيک نوین درافغانستان عمدتاً بهمين نام یاد می شد ( با
تمام اشتباهات وکمی وکاستيهایش بدون تردید تاج افتخاری بود برای اعضا وهواداران
انقﻼبی وصدیق آن .نام "شعله جاوید" وجریان دموکراتيک نوین که بوسيله خط
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ایدئولوژیک -سياسی) م -ل -ا( وفقيد رفيق اکرم یاری رهبری می شد ،ارتجاع فئودال
کمپرادوری دررأس آن دربارسلطنت)ظاهر -داوود( وامپریاليسم وسوسيال امپریاليسم»
شوروی« حامی آنهارابه وحشت انداخته بود .ودرهمان مدت زمان 7- 6سال نظام
حاکم وباند رویزیونيستی» خلقی« پرچميها وباند» اخوان المسلمين« هرگونه توطئه
چينی وحمﻼت قاتﻼنه عليه فعالين این یگانه جنبش انقﻼبی پرولتری درافغانستان را
انجام دادند .بعد ازکودتای ننگين " 7ثور" سال )  (1357چند هزارتن ازهواداران جریان
دموکراتيک نوین وحتی کسانی که دیگرفعاليت سياسی نمی کردند» بجرم« هواداری
از"

شعله

جاوید"

بوسيله

رژیم

باندهای

جنایتکاروفاشيست

»خلقی«پرچميها»سازائيها« وباداران سوسيال فاشيست آنها وحشيانه وجنایتکارانه
به جوخه های اعدام سپرده شدند ویا درزندانهای مخوف تحت شکنجه قرارگرفتند
ونيزده هاتن آنها درجبهات جنگ ضد رژیم مزدوروارتش سوسيال امپریاليسم» شوروی«
بوسيله نيروهای ارتجاعی اسﻼمی جنایتکاربه همين » جرم« شعله ای بودن بقتل
رسيدند .البته دراینجا منظورشعله ایهای انقﻼبی ومترقی هستند ،نه گروه های
اپورتونيستی ورویزیونيستی مانند» ساما« و» ساما -ادامه دهندگان« و»سازمان
رهائی« و»سازمان انقﻼبی« ویا عناصرلومپن واوباش مانند علی مشرف)سيدحسين
موسوی( ،ميرویس ودان محمودی وکبيرتوخی که نام " شعله جاوید" را با خود حمل
کرده وزبونانه وخاینانه تسليم رژیم مزدورواشغالگران روسی شده واکنون عليه فعالين
جنبش انقﻼبی پرولتری) م -ل -م( فحاشی کرده وبه سرویسهای استخباراتی
دولتهای وارتجاعی عليه ما جاسوسی می کنند .همچنين رهبری» گروه انقﻼبی«...
تبليغات سياسی که بوسيله رهبران وکدرها واعضای" س ج م" و" ج د ن" صورت می
گرفت را»نطقها وسخرانيهای بيهوده« خوانده ولی چند سطرپائين ترمی گوید:
هرقدر"سﺨنرانيهای با محتوی سنﮕين ،روشنفکرانه ومسایل ومطالب تئوریک
" می بودند نزد رهبران امتيازداشت .زهی خردباختگی وگمراهی! .درحاليکه دولت به
شدت ازمحتوی این سخرانيهای» بيهوده« وحشت داشت واجازه برپائی تظاهرات
وميتنگهارابرای جریان دموکراتيک نوین نمی داد ویا نيروهای امنيتی دولت مسيرحرکت
جریان تظاهرات جریان " شعله جاوید" را طوری تعيين می کردند که جمعيت کمتری
درشهرها بتوانند نطقها وسخنرانيهای آنها را استماع کنند .جریان عمل طی حدود نيم
قرن این رابه تکرارثابت ساخت که :چه کسانی در" س ج م" و" ج د ن" واقعا ً انقﻼبی
بودند وبه منظورپيروزی انقﻼب دموکراتيک نوین وانقﻼب سوسياليستی ونجات خلق
افغانستان ازسلطه

وستم

واستثمارطبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوروسلطه
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امپریاليستهای غربی وسوسيال امپریاليسم» شوروی« صادقانه

وبا ازخود گذری

مبارزه کردند ومی کنند وچه افراد وگروه های ازآن جنبش انقﻼبی پرولتری وعنوان"
شعله جاوید" به منظورپيشبرداهداف ضدانقﻼبی واهداف وآمال ارتجاعی شان خاینانه
سوء استفاده کردند ومی کنند! چنانکه داکترفيض چنين کرد ویاران و» رهروان« وی
مانند » سازمان رهائی -حزب همبستگی« و»سازمان انقﻼبی«تاکنون بهمين شيوه
ادامه داده وبه خدمت امپریاليسم واستعماروارتجاع فئودالی وسوسيال امپریاليسم
چين قرارگرفتند؛ ليکن رویزیونيستهای بی آزرم برای نسلهای جوان ازروشنفکران
مترقی وتوده های خلق خود رامنسوب به جنبش دموکراتيک نوین)شعله جاوید(
معرفی کرده وباین صورت ازهویت تاریخی این جنبش انقﻼبی سوء استفاده می
کنند .چون درتاریخ مبارزات خلق افغانستان جنبشی انقﻼبی ترکه ازمنافع خلقهای
مليتهای مختلف افغانستان واستقﻼل وآزادی ميهن دفاع کرده باشد ،وجود نداشته
وندارد؛ اما این ضدانقﻼبيهای تسليم شده به امپریاليسم واستعمارسعی می کنند تا
بانيرنگهای اپورتونيستی نسلهای جدید جامعه افغانستان رافریب داده وبعقب خود
بکشانند .ولی کمونيستهای انقﻼبی افغانستان ماهيت خط ایدئولوژیک-سياسی
ضدانقﻼبی وضدمردمی این خادمان ومزدوران ذليل وفرومایه امپریاليسم وسوسيال
امپریاليسم چين وارتجاع داخلی ودیگرهمقماشهای آنهارا برای روشنفکران مترقی
مردمی وتوده های خلق افغانستان خاصتاً نسلهای جدید ،معرفی می کنند.
همچنين برخﻼف ادعای رهبری » گروه انقﻼبی «...استراتيژی واهداف انقﻼب
کشوردربرنامه " سازمان جوانان مترقی" معين بوده وخط مشی مبارزاتی واشکال
مبارزه جهت پيروزی انقﻼب دمکراتيک نوین وگذاربه سوسياليسم ومبارزه مسلحانه
منحيث عالی ترین شکل مبارزه طبقاتی واستراتيژی وتاکتيک آن واستراتيژی جنگ
توده ای طوﻻنی ومحاصره شهرها ازطریق دهات درپيروزی مرحله انقﻼب دموکراتيک
نوین مشخص بودند ورهبری" س ج م" درهيچ جایی ودرهيچ سندی ميتنگ ومظاهره
را "بمفهوم انقﻼب کردن" نگفته است واین اتهامی است که داکترفيض به رهبری" س
ج م" خاصتا رفيق اکرم یاری ورفيق داکترصاذق یاری وارد می کند .با وجود آنکه این
انتقاد بررهبری" س ج م" وارد است که توجهی به سازماندهی مبارزه دربين دهقانان
فقيروبيزمين دردهات نکرده وبه ایجاد هسته های نظامی وتدارک جنگ خلق نپرداخت؛
ولی باید مشکﻼت درونی سازمان جوانان مترقی ومحدودیتهای که خاصتاً برای رفيق
اکرم یاری وجود داشت را نيزمد نظرقرارداد .این محدودیتها عمدتاً موجودیت خطوط
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انحرافی اپورتونيستی در" س ج م" بود وشدیداً ایجاب می نمود تا ابتدا با تشدید
مبارزه بين " دوخط" خط

ایدئولوژیک -سياسی سازمان استحکام یافته ووحدت

تشکيﻼتی برمبنای آن تأمين گردد .ازجهت دیگربرای تدارک جنگ خلق دستيابی به
مهمترین سﻼح انقﻼب ،یعنی حزب کمونيست انقﻼبی ضروری بود وهست .حتی
اگررهبری" س ج م" ازابتدا برای سازماندهی مبارزه درروستاها هم توجه می نمود؛اما
برای آغازجنگ خلق قبل ازهمه نيازبه تشکيل حزب کمونيست انقﻼبی) م -ل -م( بودتا
جنگ خلق و"جبهه متحد ملی" رارهبری کند .قرارمعلوم ازابتدای تشکيل " س ج م"
برسرخط ایدئولوژیک -سياسی رهبری کننده سازمان بين جناح رفيق اکرم یاری وجناح
سنتریستی اختﻼف شدید وجودداشت وداکتر" ه .م" اندیشه مائوتسه دون را قبول
نداشت ،وبعداً که خط رهبری کننده سازمان برمبنای " م -ل -ا" تثبيت شد ،مسئله
مریضی رفيق اکرم یاری حادث گردید وازجانب دیگرتخریبکاری جناحهای اپورتونيستی
خاصتاً جناح تحت رهبری داکترفيض وتخریبکاریهای گروه اپورتونيستی برهبری
انجينرعثمان که دررهبری" ج د ن" سهم داشت " ،س ج م" را دچاراختﻼل وبحران
نموده وجناح انقﻼبی " س ج م" به رهبری رفيق داکترصادق یاری نتوانست بگونه
ﻻزم مبارزه بين "دوخط "را جهت طرد اپورتونيسم

به پيش برد .وتخریبکاریهای

جناحهای اپورتونيستی " س ج م" را به انحﻼل کشانده وجریان دموکراتيک نوین را
دچارفروپاشی کردند .با آنکه شرایط عينی درکشورمساعد بود وبحران اقتصادی
ووضعيت خشکساليهای متواترخاصتاً درحوزه غرب وشمال غرب کشوروبی تفاوتيهای
دولت خاین وضدمردمی سبب شدت وگسترش فقروگرسنگی گردیده وهزاران فاميل
ازدهقانان فقيروکوچيها رابه خاک سياه نشاند وصدها تن آنها ازگرسنگی جان دادند
وصدها فاميل مجبوربه فروش فرزندان شان شدند ونارضائی عمومی شدت گرفت؛
ولی بنابرتذکرفوق مشکل شرایط ذهنی ،ضعف جنبش کمونيستی) م -ل -ا( بود که
کمونيستها نتوانستند ازآن شرایط عينی مساعد درجهت بسيج وسازماندهی توده
های خلق استفاده کنند .اگرچه چندین هزارتن ازروشنفکران

مترقی بااحساسات

وشوروشوق انقﻼبی دراطراف جریان دموکراتيک نوین متشکل شده بودند که این
بمفهوم نيرومندی جنبش دموکراتيک نوین بود وبخشی ازمساعدت شرایط ذهنی را
تشکيل می داد؛ ولی موجودیت یک حزب کمونيست انقﻼبی نيرومند می توانست ازآن
شرایط عينی

مساعد به جهت پيشرفت وگسترش انقﻼب بهره گيرد .ومسئوليت

عمده تخریب وانحﻼل " س ج م" وفروپاشی " ج د ن" بدوش اپورتونيستهای درون " س
ج م" علی الخصوص جناح داکترفيض می باشد .وتجارب مبارزاتی پرولتاریا درکشورهای
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مختلف جهان نشان داده است که :اگرسازمان ویا حزب انقﻼبی پرولتری ارتش هم
داشته باشد وليکن به لحاظ خط ایدئولوژیک-سياسی وتشکيﻼتی ازوحدت واستحکام
نسبی ﻻزم برخوردارنباشد ،به پيشرفت انقﻼب کمک نمی کند.
داکترفيض درصفحه)  (32سند اپورتونيستی اش ازاینکه رهبران "سازمان جوانان
مترقی" همه فعاليتهای مبارزاتی اش را به برپائی تظاهرات وميتنگ درشهرها
متمرکزکردند،آنهاراشدیداًموردحمله قرارداده ومی نویسد....":اما بدیهيست"رهبران"
خاین بخلق واندیشه مائوتسه دون با آن ایدئولوژی نفرت ازتوده ها وخط مشی
سکتاریستی جزمعياردیگری نميتوانستند داشته باشند وباید هم بنابرميل جوشان خود
ونه ضرورت واقتضای شرایط،آنقدرمتنگ ومظاهره سامان ميدادند تا طی آن کادرهای
انقﻼبی پرورش یافته بيرون آید!!".
ازاینکه رهبری سازمان جوانان مترقی منحيث یک تشکل انقﻼبی پرولتری که جنبش
مترقی نسبتا ً بزرگی را درشهرها رهبری می کرد ،به کارمبارزاتی منظم دربين کارگران
درشهرها ودهقانان درروستاها توجه نکرد ،مورد انتقاداست .اما اینکه داکترفيض
آنهارا»خاین به خلق واندیشه مائوتسه دون وبا ایدئولوژی نفرت ازتوده ها« می خواند،
ناشی ازاندیشه وتفکروخصلت ضدانقﻼبی وی ویارانش می باشد .ازخصوصيات
بالخاصه همه اپورتونيستها ورویزیونيستها اینست که اشتباهات وخطاها وکمکاریها
ونواقص اشخاص وتشکلهای انقﻼبی پرولتری رابا شد ومد علم کرده وباصطﻼح پروبال
داده وبا مبالغه گوئی ،سياه نمائی ونفی خدمات انقﻼبی آنها ،خاینانه وسفيهانه
حقيقت خط انقﻼبی ایکه درپرتوآن مبارزه انقﻼبی را به پيش می برند وهمه نظرات
ومواضع اصولی وانقﻼبی آنها که درپروسه مبارزه طبقاتی عليه طبقات حاکم ارتجاعی
وامپریاليسم ومبارزه ایدئولوژیک -سياسی عليه انواع رویزیونيسم واشکال اپورتونيسم
راانجام داده اندرایک قلم انکارکرده وآنهاراموردحمﻼت اپورتونيستی ورویزیونيستی
وانواع افترا وتهمت قرارمی دهند .دراینجا عبارت های» خاین به خلق اندیشه مائوتسه
دون وایدئولوژی نفرت ازتوده ها« که به رفيق اکرم یاری ورفيق داکترصادق یاری
ودیگررهبران واقعاً انقﻼبی)که درسازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتيک نوین درپرتو"
م -ل -ا" صادقانه مبارزه کرده وتا آخرین لحظه حيات شان که توسط رژیم مزدورباندهای
جنایتکاروآدمکش »خلقی«پرچميها وسوسيال فاشيستهای روسی ویا باندهای
جنایتکاراسﻼمی به قتل رسيدند ،دراین راه ادامه داده وهرگزتسليم دشمنان زبون
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خلق وميهن نشدند( نسبت داده شده است ،عمق خصومت ورزی ونفرت داکترفيض
ویارانش ازخط انقﻼبی پرولتری" م -ل -م" ورهروان آن را نشان ميدهد .این
رویزیونيستهای ضدانقﻼبی طی نيم قرن جزاعمال ضدانقﻼبی وخيانت به خلق
وکشوروخيانت به جنبش کمونيستی) م -ل -م( درافغانستان وجنبش کمونيستی بين
المللی انجام نداده اند .داکترفيض ویارانش بعد ازتخریب سازمان جوانان مترقی
وفروپاشی جریان دموکراتيک نوین ازمنجﻼب اپورتونيسم به پرتگاه رویزیونيسم »سه
جهانی« سقوط کردند .این رویزیونيستهای ضدانقﻼبی با گروه های ارتجاعی اسﻼمی
وضدانقﻼبی" جبهه متحد" تشکيل کردند ودرجنگ مقاومت خلق افغانستان عليه ارتش
سوسيال امپریاليسم» شوروی« ورژیم مزدورآن

ازدید تضاد منافع بين دولت

ضدانقﻼبی چين با دولت سوسيال امپریاليسم» شوروی« شرکت کرده ودرجهت به
پيروزی رساندن " جمهوری اسﻼمی" وبرضد منافع خلق وکشورعمل کردند ،اقدام به
کودتا نمودند ،درطرح "کودتا -قيام" "ساما" شرکت کردند ودراکتوبرسال ) (2001
ميﻼدی به پيشوازتهاجم نظامی امپریاليستهای امریکائی و"ناتو" تاخته ودرکنفرانس
استعماری در"بن"آلمان شرکت کرده ودردولت مستعمراتی سهيم شدندوتاکنون
درکنارامپریاليسم واستعماروارتجاع بومی عليه خلق وکشورخيانت می کنند .بعد
ازتهاجم نظامی امپریاليستهای امریکائی ومتحدین آ ن در"ناتو" و»ساقط کردن« رژیم
طالبان واشغال نظامی وبه مستعمره کشيدن کشوروتشکيل دولت دست
نشانده؛گروه های رویزیونيستی واپورتونيستی مانند»سازمان رهائی افغانستان-حزب
همبستگی افغانستان«و»سازمان انقﻼبی افغانستان«باصطﻼح منشعب ازآن»،ساما-
ساما ادامه دهندگان « وافرادی از»ساوو« وده ها تشکل ارتجاعی دیگروتعداد زیادی
ازتحصيل کرده های استعمارزده وانقياد طلب؛سناریوی استعماری امپریاليستی را که
امپریاليستهای امریکائی وناتو زیرنام »جنگ عليه تروریزم« درافغانستان به نمایش
گذاشتند  » ،شرایط نوین « و»فرصتهای مساعد« خواندند .رویزیونيستهای » سازمان
رهائی -سازمان انقﻼبی« و»ساما-ساما ادامه دهندگان« دردولت دست نشانده
استعماربه چوکيهای وزارت ومعينيت وریاست ووکالت
وشيوه

های

مختلف

توده

های

مردم

را

اغفال

ووﻻیت رسيدند وبه اشکال
کرده

وتبليغ

نمودند

که

این"شرایط")وضعيت اشغال نظامی وسلطه امپریاليستهای امریکائی وناتوودولت
پوشالی(گویااز"شرایط قرون وسطائی رژیم طالبان"بهتراست! وبهمين صورت تشکل
رویزیونيستی دیگربنام»سوسياليستهای کارگری« درجهت اغفال وگمراهی توده های
عوام وروشنفکران ناآگاه افغانستان فعاليت کرده وبه تبليغ وترویج اندیشه ها
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وافکاررویزیونيستی می پردازند .رویزیونيستهای» سازمان رهائی« و»سازمان انقﻼبی«
و»ساما-ادامه دهندگان« ازاینکه امپریاليستهای امریکائی به پيشنهادات آنها توجه
نکرده اند ،درین اواخرزبان به شکوه وشکایت گشوده وبگونه مبهم وچند پهلو وجسته
وگریخته ازاشغال نظامی افغانستان وآنهم »تنها« توسط امپریاليستهای امریکائی
سخن بميان می آورند وازجنایات امپریاليستهای"ناتو" درکنارامپریاليستهای امریکائی
عليه خلق افغانستان دراین اشغال نظامی وتسلط استعماری وانواع ستم ووحشيگری
که عليه خلق مظلوم افغانستان اعمال می کنند ،طفره می روند .همچنين
ازسایرقدرتهای امپریاليستی وسوسيال امپریاليسم چين که ازاین اشغال نظامی
واستعمارگری ودولت پوشالی بطورهمه جانبه حمایت کرده ومنابع وذخایرکشوررا غارت
کرده وخلق افغانستان را بيرحمانه مورد ستم واستثمارقرارمی دهند ،ذکری نمی
نمایند.اینست ماهيت ایدئولوژیک-سياسی وخصلت وخصوصيات طبقاتی همه
اپورتونيستها ورویزیونيستها وتسليم طلبان.

تذکار:
خوانندگان گرامی!بخش اول این کتابمشتمل برهشت بخش می باشد وشش بخش
آن قبﻼ ً تحت عنوان" سازمان انقﻼبی افغانستان« ادامه منجﻼب اپورتونيسم
ورویزیونيسم »گروه انقﻼبی خلقهای افغانستان«و»سازمان رهائی افغانستان«است"-
مکثی برسند»باطرد اپورتونيسم درراه انقﻼب سرخ به پيش رویم« به نشررسيده
ودوبخش دیگر)بخش اول ودوم( که زیرنام بخشهای  25و26دراخيرکتاب ای
زیرعنوان"پاسخ به حمﻼت ضدانقﻼبی وخصمانه رویزیونيستهای دون صفت» سازمان
انقﻼبی افغانستان«" درویب سایت" پيام آزادی" قبﻼًمنتشرشده است .چون این
دوبخش ارتباط نزدیکی با موضوعات مندرج دراین شش بخش دارد؛ لزوماً منحيث بخش
های) 1و (2با آنضميمه گردید.
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از انتشارات مائويست های افغانستان
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