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علیه تسلیمی و تسلیم طلبی باید جدا به مبارزه برخاست

در  7اکتبر  2001میالدی اشغالگران
امپریالیست به رهبری امپریالیزم
اشغالگر امریکا ،افغانستان را از
طریق هوا و موشک های دوربرد
مورد تجاوز و تهاجم قرار داد.
در این زمان جهادی های بدنام
و ملیشه های جنایتکار بعنوان
ارتش زمینی اشغالگران وارد
صحنه جنگ گردیدند .بعد از دو
ماه بمبارا ن و راکت باران شهرها
و ویرانی شهرها و هم چنان کشتار
و زخمی نمودن تعداد زیادی از
مردمان بیگناه این سرزمین،
امارت اسالمی طالبان سقوط نمود
و اشغالگران امپریالیست بر اوضاع
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
نظامی افغانستان مسلط گشتند
و رژیم دست نشانده را شکل
دهی نمودند .این وضعیت موج
عظیمی از تسلیم پذیری و تسلیم
طلبی را در میان مردم و بخصوص
روشنفکران دامن زد.
مشـــی تســلیم طلبی از طرف
خاینین ملی و بخصوص سازمان
های منحرف و رویزیونیســــت
مانند رویزیونیست های "سازمان
رهـایی افغانســـتان"" ،حزب
آزادیخواهان" و "ســاما" اتخاذ
گردید و تا هنوز هم این تسلیمی
ها و تسلیم طلبی ها ادامه دارد.
این خطوط انحرافــی مغایر با
اصول مارکســیزم ـ لنینیزم ـ
مائوئیزم که در خط و مشی حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان
تبارز یافته در انتاگونیزم قــرار
دارد و مبارزه میان این دو مشی
جریان دارد .حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانسـتان از

زمان شروع پروسۀ وحدت تا کنون این
مبارزات را بشکل درسـت و اصولی آن
پیش برده است.
این دو خط و مشی در حال حاضر وجود
دارد و در مقابل یکدیگر صف آرایی
نموده اند .آنچه که نسل جوان و تمامی
نیروهای انقالبی مائوئیست باید درک
نمایند اینست که پدیده های جدی از
قبیل تسلیمی و تسلیم طلبی و تالش
های منفی پیش آمده علیه مائوئیست ها
و بخصوص حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان ،نباید جدا از یکدیگر در نظر
گرفته شود .باید آن پدیده ها را در ارتباط
با هم درنظر گرفت و قاطعانه علیه آن ها
به مبارزه برخاست.
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
از زمان شروع پروسۀ وحدت تا حال در
مدارج مختلف با تسلیمی و گرایشات
تسلیم طلبانه به مبارزه پرداخته و این
مبارزاتش نتایج اصولی و خوبی ببار
آورده است .مبارزات جدی و پیگیر حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان سبب
چند پارچهگی سازمان های تسلیم طلب
و تسلیم شده به اشغالگران و رژیم دست
نشانده گردید و تا حدودی بر تسلیمیها
و تسلیم پذیریها ضربه وارد نموده است.
برای نابودی و یا تضعیف تسلیمی ها و
تسلیم طلبی ها ،پیشبرد مبارزات جدی
و دوامدار الزم است .برای اینکه بتوان بر
این پدیده شوم کام ً
ال فایق آمد باید هر
چه جــدی تر برای بر پایی و پیشبرد
جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی که
همانا شکل مشخص کنونی جنگ خلق
میباشد به پیش رفت.
برای اینکه بتوانیم جنگ مقاومت ملی
مردمی وانقالبی را برپا کنیم باید استورانه
طبق اساسنامۀ حزب عمل نماییم و علیه
انواع رویزیونیزم مبارزه نماییم .در
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این زمینه هدف ما باید عبارت
باشد از استحکام و گسترش
حزب و مبارزه علیه تسلیمی و
تسلیم طلبی در قبال اشغالگران
امپریالیست و رژیم دست
نشانده بمنظور طرد رهبری این
سازمانهای تسلیم شده و تسلیم
طلب و جدا نمودن صفوف از
رهبری های ارتجاعی .یا بعبارت
دیگر هدف ما باید عبارت باشد از
بسیج توده ها و نسل جوان کشور و
سازماندهی شان علیه اشغالگران
امپریالیست و رژیم دست نشانده
برای برپایی و پیشبرد جنگ
مقاومت ملی مردمی انقالبی برای
برانداختن کامل سلطه اشغالگران
امپریالیست و رژیم دست نشانده،
و طرد رویزیونیزم ،اپورتونیزم،
تسلیمی و تسلیم طلبی از دامان
جنبش انقالبی کشور.
تا زمانیکه اشغالگران کشور را در
انقیاد کامل خود داشته باشند،
گرایش به تسلیمی و تسلیم
طلبی ملی و طبقاتی بطور مرتب
سر بلند می کند و اگر به آن بطور
جدی برخورد نشود جنبش های
انقالبی و نسل جوان کشور را به
ریفرمیزم و نا پیگیری می کشاند.
بنا ًء در هر شرایط باید متوجۀ این
امر خطیر بود .گرایشات تسلیمی
و تسلیم طلبی خطرات عظیمی
را برای بر پایی و پیشبرد جنگ
مقاومت ملی مردمی و انقالبی در
افغانستان بوجود آورده است .از
این جهت مبارزه با تسلیمی و
تسلیم طلبی شایان توجۀ خاص
است و بـایـد با عـزم راسخ به
مبارزه با آن برخاست.
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تسـلیمی و تسـلیم طلبی ملی و
طبقاتی احزاب و سـازمانـهـای
رویزیونیستی و رفرمیستی در
قبال اشغالگران امپریالیست و
رژیم دست نشانده ،افغانستان
را برای تأمین منافع اشغالگران
آماده نموده و آنرا به مستعمرۀ
تمام عیار اشغالگران بدل ساخته
و توده ها را به بردگان بی همه
چیز اشغالگران تبدیل نموده
است.
در چنین شرایطی رویزیونیست
های " سازمان رهایی افغانستان"
راه تسلیمی را در قبال اشغالگران
امپریالیست و رژیم دست نشانده
انتخاب نموده و به این ترتیب برای
تحقق اهداف رویزیونیستیاش
در خوان یغمای اشغالگران و رژیم
دست نشانده شریک گردیده و
بر تخت خون آلود شان نشسته
است .این سازمان در جرگۀ
خاینین ملی در بن شرکت نمود
و در شکلدهی یک رژیم دست
نشانده مطابق ذوق و عالقۀ
اشغالگران نقش بازی نمود و در
پارلمان ،سنا ،شوراهای والیتی،
لوی جرگه ها و ادارات دولتی تا
وزارتخانه ها به اندازه توان خود
اعضایش را فرستاد.
در حقیقت امر رویزیونیـت هـای
"سازمان رهایی افغانستان"
بخشی از رژیم دست نشانده
را تشکیل می دهد که همراه
با بنیادگرایان درون رژیم
دست نشانده از خوان یغمای
اشغالگران تغذیه می نماید .این
سازمان در صف غیر بنیاد گرایان
رژیم پوشالی ایستاده و بخاطر
تامین منافع اشغالگران یکجا با
غیربنیاد گرایان درون رژیم علیه
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بنیادگرایان مبارزات قانونی خود را پیش
می برد .این سازمان با تمام خاینین ملی
(بنیادگرایان و غیر بنیادگرایان درون
رژیم دست نشانده) بر تخت خون آلود
بخاطر بدســـت آوردن منافع آنی ناچیز
تکیه زده است.

امروز بورژوازی کمپرادور ،فیوداالن،
مافیای مواد مخدر و مافیای زمین  ...کانون
اصلی تسلیمی و تسلیم طلبی را تشکیل
می دهند .این ها ناگزیر به تسلیم طلبی
ملی می گرایند ،زیرا آنها در شرایط کنونی
منافع خود را با حضور نظامی اشغالگران
در افغانستان جستجو می کنند و از جنگ
علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده،
بخصوص جنگ مقاومت ملی مردمی و
انقالبی ،بیزار اند و در هراس قرار دارند.
آنها ترس دارند که با پا گرفتن چنین
جنگی اموال خود را از دست بدهند.
بسیاری از آنها در صف خائنین ملی جای
دارند و محکم در کنار اشغالگران ایستاده
اند .فقط تعداد کمی از آنها در درون رژیم
متزلزل اند .در پهلوی آنها سازمان رهایی
که با مواضع و خط انحرافی بر آمد نموده
ایستاده اند و به مبلغ و مروج تسلیمی و
تسلیم طلبی تبدیل گردیده اند" .سازمان
رهایی افغانستان" یکی از این سازمان ها
می باشد.
اعالمیۀ اول سرطان سال جاری ()1395
"سازمان رهایی افغانستان" بیانگر این
مدعا است .این اعالمیه بطور مشخص
بیانگر آنست که "سازمان رهایی
افغانستان" به هیچوجه حاضر نیست
که از تسلیمی و تسلیم طلبی در قبال
اشغالگران امپریالیست و رژیم مزدور و
دست نشانده اش گسست نماید .روی این
ملحوظات است که اعالمیه نه تنها حاضر
نگردیده که اشغالگران و رژیم دست
نشانده را بعنوان دشمن عمدۀ کشور و
مردمان کشور بپذیرد ،بلکه حاضر نیست
که حتی علیه اشغالگران و رژیم دست
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نشانده یک موضعگیری سیاسی
صرف نیز به عمل آورد .در سرتا
سر اعالمیه یک جا دیده نمی
شود که گفته باشد "اشغالگران
امپریالیست" ،بلکه در همه جای
اعالمیه از مبارزه علیه امپریالیزم
و ارتجاع بنیاد گرا( نه ارتجاع
بطور کل) یاد آوری کرده است.
اعالمـیۀ اول ســـرطان 1395
خورشــیدی در حــقیقت امر
ســند محکومیت و تسلیمی
و تســلیم طلبی "سـازمان
رهایی افغانسـتان" در قبال
اشغالگران امپریالیست و رژیم
دست نشانده است که به دست
"ســـازمان رهایی افغانستان"
امضاء گردیده اسـت.
وقتی که "ســـازمان رهــایی
افغانســــتان" در اعالمیۀ اول
سرطان  1395خود می گوید:
« ...توضیحی گذرا و نخستین
و آخرین را الزم دیدیم ».به
این معنی است که اوالً هیچگاه
حاضر نیســت از تسلیمی و
تسلیم طلبی دســت بکشد و
ثانی ًا نه تاب پیشــبرد مباحثات
ایدئولوژیک ـ سیاسی رویاروی
با حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان را دارد و نه هم تاب
مباحثات در سطح نشرات را دارا
است.
این وضع اعالمیه ،مرا به یاد
سند جلسۀ بحثی دو جانبه
بین نمایندۀ حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان و نمایندۀ
"سازمان رهایی افغانستان"
میاندازد .حینی که نمایندۀ حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان
به نمایندۀ ارشد "سازمان رهایی
افغانستان" گفت:
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«شما مدعی هستید که سازمان
رهایی بعد از مرگ داکتر فیض
گذشتۀ خود را بررسی و نقد نموده
است .اما این سازمان نه تنها این
بررسی را به دسترس جنبش قرار
نداده بلکه در این مدت عم ً
ال در
مورد اشغال کشور خاموش مانده
و حتی یک اعالمیه یک صفحه ای
در این مورد و محکومیت امضای
موافقتنامۀ امنیتی ندارد».
نمایندۀ" ســـازمان رهـــایی
افغانستان" چنین پاسخ ارائه می
نماید:

«ما این را به عنوان یک کمبود
می پذیریم .اما سازمان آگاهانه
این تصمیم را گرفت که باید
اول استحکام پیدا کنیم و در
این زمینه رفقا را به مارکسیزم
آشنا سازیم و سازمان از این
جهت استحکام یابد ،بعدا ً سایت
را پربار نمائیم .این را خودمانی
با شما در میان می گذارم که ما
نویسنده ای که بتواند از دیدگاه
کمونیزم چیزی بنویسد و از آن
دفاع نماید نداریم .به این اساس
سایت سازمان پربار نیست .این
هم کمبود جدی ماست».
اعالمیۀ اول ســـــرطان 1395
خورشیدی دقیقا بیانگر مطلب
نقل شدۀ نمایندۀ "سازمان رهایی
افغانســـتان" است .ما متیقین
هســتیم که "ســازمان رهایی
افغانستان" هرگز تاب مباحثات
ایدئولوژیک ـ سیاسی را چه
در مباحثات رویاروی و چه از
طریق نشرات با حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان را ندارد.
اگر چنین می بود و نویسندهای
وجود می داشــت بحث
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ایدئولوژیک ـ سیاسی را دامن می زد نه
اینکه به زبان لومپنانه پناه می جست.
هیچ خط ارتجاعی و رویزیونیستی نه تاب
مقاومت بحث های ایدئولوژیک ـ سیاسی
رویاروی با مارکسیست ـ لنینیست ـ
مائوئیست ها را دارد و نه هم از طریق
نشرات میتواند آنرا پیش ببرد .به این
اساس با یک دشنامنامه ،جانش را خالص
می کند.
وظیفۀ ماست که مصممانه با تسلیمی و
تسلیم طلبی ملی و طبقاتی به مبارزه
جوان
بر خیزیم و سعی ورزیم تا نسل
ِ
تحت رهبری سازمانهای انحرافی و
رویزیونیستی را از رهبری شان جدا
نماییم و عناصر متزلزل و متوسط را به
سمت برپایی و پیشبرد مقاومت ملی
مردمی و انقالبی جلب و رهنمون سازیم.
ما باید مبارزه را بطور جدی علیه تسلیمی
و تسلیم طلبی ملی و طبقاتی گسترش
دهیم.

حرکت و عملکرد هر تشکیل ،حزب و یا
سازمان سیاسی بر مبنای خط مشی تدوین
شده اش صورت می گیرد .بنا ًء اعمال و
حرکات "سازمان رهایی افغانستان" هم
نمی تواند جدا از خط مدون شده تیوری
سه جهان صورت گیرد .شرکت این
سازمان در جنگ مقاومت علیه سوسیال
امپریالیزم در گذشته و قرار گرفتنش
در کنار اشغالگران امپریالیست و رژیم
دست نشانده در شرایط کنونی از تیوری
رویزیونیستی شان ناشی می گردد.
این سازمان با خط اکونومیستی ضد
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی
به اسالم مبارز و شعار انقالب اسالمی و
جمهوری اسالمی روی آورد و سپس دو
دسته به تیوری رویزیونیستی سه جهانی
چسپید و باالخره در شرایط کنونی به
تسلیمی در قبال اشغالگران امپریالیست
و رژیم دست نشانده تن داد.
-4-
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"ســـازمان رهـایی افغانستان"
در اخیر اعالمیۀ خود برای گول
زدن اعضای ناآگاه این سازمان
پیمان به مارکسیزم ـ لنینیزم
ـ اندیشه مائوتسه دون را وعده
میدهد .اعالمیه نویس به خوبی
میداند که مشروعیت بخشیدن
به اشغالگران امپریالیست و
رژیم دســت نشـــانده و حتی
اعالن همکاری با دشمنان عمدۀ
کشور و مردمان کشور خالف
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم
است .او آگاهانه در جهت فریب
نسل جوان و بخصوص اعضای
سازمانش بر آمده است.
اعالمــــیه نویس بـرای آنـکه
اشغالگران و رژیم دست نشانده
را مشروعیت قانونی بدهد و بر
تسلیمی و تســلیم طلبی اش
روپوش بگذارد به دیگران نیز
توصیه می کند تا انقیاد ملی
و تسلیمی در قبال اشغالگران
امپریالیست و ر ِژیم دست نشانده
را بپذیرند.
همۀ مباحثی که از طرف "سازمان
رهایی افغانستان " به راه انداخته
شده به معنی بی تفاوتی سیاسی
در مورد اشغال کشور و دشمنان
عمده کشور و مردمان کشور
میباشد .این حالتی که "سازمان
رهایی افغانستان" نظرا ً و عمال
در پیش گرفته است خیانت به
امر جنگ مقاومت ملی مردمی
و انقالبی کشـور و خدمت به
اشــغالگران امپریالیست و رژیم
دست نشانده می باشد.

"د .گ"
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نگاهی گذرا بر مواضع غیر اصولی " سازمان رهایی افغانستان "

"سازمان رهایی افغانستان"،که
در اصل همان "گروه انقالبی
خلقهای افغانستان" است ،بدون
تردید یکی از چالش برانگیزترین
حلقه در میان جنبش چپ
(پیروان دموکراسی نوین) کشور
و بر آمده از جریان شعلۀ جاوید
و سازمان جوانان مترقی در
کشور است .زیرا طوری که در
تاریخچۀ جنبش دموکراتیک
نوین و تحلیل هایی که پیرامون
عوامل انحطاط جنبش در مقاالت
سیاسی منتشره از آدرس های
سایت های مختلفۀ پیروان مکتب
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم،
به بقول بعضی ها مارکسیزم ـ
لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون،
به مالحظه میرسد بیش از هر
خط انحرافی بر آمده از سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ
جاوید بین سالهای  1344ـ 1360
خورشیدی ،خط فکری انحرافی
"سازمان رهایی افغانستان" که
در ابتدا تحت رهبری داکتر فیض
و گروهش خود را بنام " گروه
انقالبی خلقهای افغانســـتان"
نام گذاری کرده بودند ،با مواضع
غیر اصولی و غیر کاربردی خود
تشتت و پراکندگی را در جریان
پر چوش و خروش شعلۀ جاوید
مسبب و عامل بوده است .و
بخوبی توانسته نقش منفی خود
را در انحالل و تکه پارچه نمودن
سازمان جوانان مترقی و جریان
دموکراتیک نوین بازی نماید.
چنانچه با مرور سطحی و گذرا

بر صفحات رسالۀ "با طرد اپورتونیزم در
راه انقالب سرخ به پیش رویم" منتشرۀ
سال  1352خورشیدی مربوط "گروه
انقالبی خلقهای افغانســتان" بوضاحت
قلم فرسایی های منسوبین این گروه
را در بر خورد با مبارزین واقعی جنبش
دموکراتیک نوین و بنیان گذاران این خط
فکری و اصولی را می توان مشاهده نمود.

شــــعارهای تند و تیزی که در
صفحات منتشرۀ خود سر داده و
با ادعای فداکاری و ایثار خون در
راه انقالب توده یی گلو پاره کرده
اند ،در میدان عمل پای شان بر
خالف ادعا چنان لنگیده است
که خود در چوکات یک سازمان
محقر رویزیونیســـتی محصور
در مناســـبات قشـری ،قومی،
منطقوی کام ً
ال پای در گل مانده
اند که امروزه در نقاطی از کشور
و یا هم بیرون از کشور روابط
سازمانی و هویت سازمانی شان
بر محور اصولی رویزیونیستی
(قومی  +منطقوی  +استبدادی)
تیپ سازمان های هراس افگن
و جنایت کار ،تبارز عینی پیدا
کرده است .بگذریم از بخش
در آمد های مالی این سازمان
که از چوکات و حد و مرزهای
سازمانهای احزاب مارکسیستی
ـ لنینیستی ـ مائوئیستی پا را تا
جایی فرا تر گذارده که در انجو
بازیهای مشترک با کشورهای
امپریالیستی سر راه هر قافله
را به قول معروف رفیق دزد و
شریک قافله گردیده اند.

هر چند که نگارندگان و قلم فرسایان
در اخیر هر مقاله نقل و قول هایی از
صدر مائوتسه دون در اخیر صفحات
چوکات بندی کرده اند .اما مواضع عقده
مندانه و برخوردهای غیر اصولی تیوری
پردازان این خط و این نوشتارها به خوبی
و روشنی نشان می دهد که لیدران این
خط اکونومیستی و دنباله رو از وضعیت
حاکم اجتمــــاعی آن وقت ،بر خالف

این حرکت و عملکرد منفی و ضد
انقالبی "ســـــازمان رهایی
افـغـانســــتان" پـایـه و
اساس تسلیمی اش را در قبال
اشغالگران امپریالیست و رژیم
پوشالی ساخته است .طوری که
از متن اسنادش بر می آید این
سازمان هیچگاه از این تسلیمی
دست بردار نبوده ،بلکه خواهان

چنانچه در صفحات متعدد رسالۀ "با طرد
اپورتونیزم در راه انقالب سرخ به پیش
رویم" دیده می شود که طرفداران این
خط فکری (اکونومیستی) حتی تهداب
گذاران جنبش دموکراتیک نوین را نیز
زیر سوال برده و به رویزیونیزم متهم
دانسته و شعلۀ جاوید را نیز جریدۀ
رویزیونیستی انگاشته اند که جای بسیار
نگرانی و تاسف است.
"گروه انقالبی خلقهای افغانستان" با
این استدالالت پوچ و بی معنی و ضد
انقالبی خود از سازمان جوانان مترقی و
جریان دموکراتیک نوین بطور قطع برید
و رویارویش ایستاد .این گروه با ادامۀ خط
اکونومیستی که بعدا ً نام "سازمان رهایی
افغانستان " را بخود اختیار نمود و به
رویزیونیزم غلطید ،دیگر شعله یی نبوده
و هیچگاه شعله یی محسوب نمی شود.
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ادامۀ همـــکاری با اشغالگران
امپریالیست و رژیم دست نشانده
می باشد.
اما با وجود این همه آفات
خطرناک رویزیونیســــتی که
دامـنگیر "ســازمان رهایی
افغانستان" گردیده ،حــزب
(مائوئیســت)
کمونیســت
افغانسـتان ،هر چند حسـب
تصادف ،سعی و تالش وظیفوی
خود را حداقل در جهت کشاندن
این سازمان به موضعگیری علیه
اشغالگران و رژیم پوشالی به
حیث دشمن عمدۀ کشور و
مردمان کشور به انجام رسانیده
و غرض پیدا نمودن راه همسویی
در این مبارزه با طرفهای طراز
اول "سازمان رهایی افغانستان"
بر سر میز مذاکره نشست .اما
متاسفانه در اثر همان خوی و
خصلت خودبرتربینی ،تســلیم
پذیری در قبال اشــغالگران
امپریالیست و رژیم دست نشانده
و کوتاه نظری رویزیونیستی
مسلط بر "سازمان رهایی

دوره چهارم

افغانستان" ،تمام این تالش ها و از خود
گذری ها بعد از یک دورۀ دور و دراز
بحث و مذاکره به سادگی واژگون گردید
و آنها حتی در حادترین مرحلۀ تاریخی
کشور (اشغال مستقیم کشور توسط
امپریالیست ها به سر کردگی امپریالیزم
یانکی) باز هم حاضر نگردیدند تا حتی
باب مذاکره را بر روی هر دو طرف حزب و
سازمان باز نگه دارند .آنها با نشر اعالمیۀ
اول سرطان  1395خورشیدی ،یکبار
دیگر نشان دادند که خط ضد انقالبی و
تسلیمی ،این سازمان را به یک سازمان
محقر و بی اراده تبدیل نموده است که به
هیچوجه نمی تواند از تسلیمی دست بر
دارد.
امیدواریم تا آنانی که درک درست و اصولی
ای از مبارزه دارند و استورانه روی خط
کمونیستی (مارکسیستی ـ لنینیستی ـ
مائوئیستی ) به پیش حرکت می کنند و
قلب شان برای تأمین عدالت اجتماعی
می تپد و وجدان شان برای برافراشتن
دموکراسی نوین در کشور میجوشد ،باری
به خود آیند و برای اتحاد و وحدت تمامی
نیروهای پیرو این اندیشه بزرگ و آزادی
بخش با صداقت رفیقانه گردهم آیند ،تا
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روزی شاهد سرنگونی رژیم دست
نشاندۀ امریکایی و آزادی کشور
از چنگال خونین اشـــغالگران
امپریالیست و پی ریزی حکومت
دموکراسی نوین در خطۀ بخون
آغشتۀ افغانســـتان عزیز خود
باشیم.

زنـــده و پایدار بــــاد
وحدت تمامی نیروهــای
مارکسیست ـ لنینیسـت
ـ مائوئیســـــت!

مــــرگ بر اشــغالگران
امپریالیست و رژیم دست
نشــانده شان!
مرگ بر رویزیونیسـتهای
داخـلی و بین المللی!
"فـ ..هـ"
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خطاب به سـازمان رهـایی افغانســتان
در شـــرایط فعلی احـزاب و
سازمانهای زیادی وجود دارند که
اکثر شان تسلیم طلب و در خدمت
اشغالگران و رژیم دست نشانده
هســتند و انرژی و پوتانسیل
خود را در خــدمت به آنان به
خرچ میدهند .اعالمیه ای که در
اول ســرطان  ۱۳۹۵خورشیدی
توسط سـازمان رهایی افغانستان
تحــت عنوان «"سـازمان رهایی
افغانســتان" و "کاریکاتورهای
مائوئیست"» به دست نشر سپرده

شد ،همین گونه روحیۀ تسلیمی و تسلیم
طلبانه این سازمان را در قبال اشغالگران
به اثبات رساند .درین اعالمیه به وضوح
میتوان دید که سازمان رهایی کمر
خدمت به اشــغالگران امپریالیسـت
امریکایی و متحدینش و همچنین رژیم
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دست نشانۀشان بسته و چهرهء
واقعی تسلیمی و تسلیم طلبی
خود را بیشتر از پیش افشاء کرده
و به اثبات رسانده است که برای
تکیه زدن بر کرسـیهای قدرت
خونآلود در مقابل اشغالگران و
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دولت مزدور فرود آورده و خدمت
به آنان را نســبت به هــر چیز
دیگری ترجیح میدهد.
در وضعیت فعلی ،افغانستان یک
کشور مستعمراتی -نیمه فیودالی
است .تضــاد عمـدۀ این کشور
تضاد با اشـغالگران امپریالیسـت
و رژیم دست نشانده میباشد.
در پهــلوی این ،طبق حـــکم
ماتریالیـزم دیـالکتیک ،تمامـی
اشکال فعالیت هــای مبارزاتی
ضد ارتجاعی و ضد امپریالیسـتی
باید بطور عموم در خدمت مبارزه
و مقاومــت علیه اشــغالگران
امپریالیست ،رژیم دست نشانده
و اشغالگران داعشی قرار بگیرد.
اما سازمان رهایی که یک سازمان
رویزیونیست و حیله گر و تسلیم
شده به اشغالگران و رژیم دست
نشانده می باشد ،در اعالمیه ای
که به رشتۀ تحریر در آورده است
از تضاد عمده چشم پوشی کرده
و اص ً
ال حاضر نشده است علیه
اشغالگران امپریالیست و رژیم
پوشالی موضوع گیری نماید ،بلکه
بالعکس موضع گیری اش را با خط
و مشی اشغالگران امپریالیست و
رژیم دست نشانده همنوا ساخته
اســـت ،تا به این طریق ایشـان
را خاطرجمع ســازند تا دست
نوازش شانرا از سر سازمان رهایی
افغانستان بر ندارند.
تضاد عمـده و غیر عمده در
شــرایط مختلف جای شــانرا
تعویض می نمایند .در شرایط
کنونی که افغانستان مورد تجاوز
و اشغالگری امپریالیست ها به
رهبری امپریالیزم امریکا قرار
گرفته و رژیم دست نشانده
را شکل دهی نموده اند ،تضاد
عمده در افغانستان تضاد ملی
مردمان افغانستان با اشغالگران
امپریالیست ،رژیم دست نشانده و
اشغالگران داعشی می باشد .بقیه
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تضادها در ردیف دوم قرار گرفته و نقش
ی که اشغالگران
تابع را دارا میباشد .مادام 
از افغانستان بیرون رانده شوند و رژیم
دست نشانده منهدم گردد ،در صورتی
که انقالب دموکراتیک نوین به پیروزی
نرسد ،تضاد بزرگ دیگری که همانا تضاد
طبقاتی میباشد ،بعنوان تضاد عمده
متبارز می گردد .اما قبل از آن ،این تضاد
حیثیت تضاد غیر عمده را داشته و نقش
تابع را بازی میکند .در طول  ۱۵سالی که
افغانستان مورد اشغال امپریالیست های
امریکایی و متحدینش قرار گرفته است،
سازمان رهایی هیچ سند تحریری رسمی
که موضع این سازمان را علیه اشغالگران
امپریالیست و رژیم دست نشانده نشان
دهد ،نداشته است .این سازمان در واقع
اشغالگران را بعنوان دشمن عمده قبول
ندارد و عدم موضع گیری خود را علیه
اشغالگران امپریالیست و رژیم دست
نشانده در اعالمیه اول سـرطان نیز روشن
کرده است .در هر قسمت از متن اعالمیه
که ضرورت بوده تا سازمان رهایی علیه
اشغالگران امپریالیست و متحدینش و
رژیم دست نشانده حرفی را از زبان برآرد
آنرا نادیده گرفته و اص ً
ال چنین موضعی را
مورد بحث قرار نداده است.

با مطالعه در هر صفحۀ اعالمیه به وضوح
دیده میشود که سازمان رهایی بغیر از
دشنام ،فحش ،دروغ و تهمت و...
دیگر چیزی در بستر ذهن خود نداشته
و ناسزاگویی را یک افتخار بخود
میپندارد .بی عفتی کالم و بد زباندهانی
به زشتترین الفاظ ،باعث شرمساری به
ادبیات دری بویژه ادبیات سیاسی است
که متأسفانه این ادبیات (بی عفتی کالم و
بد زبانی )...پایه و اسا س ادبیات سازمان
رهایی را می سازد .در کل میتوان گفت
که نویسندۀ اعالمیه از دانش و سواد
سیاسی و فن نویسندگی کافی برخوردار
نیست و همیشه خواسته تا با گفتن چنین
الفاظ و کلماتی هوش و حواس اعضای
سازمان رهایی را از اصول اساسی انقالبی
منحرف نماید .اما اعضای این سازمان ،یا
حداقل برخی از آنها ،تا حاال باید فهمیده
-7-
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باشــند که حزب کمونیســـت
(مائوئیست)افغانستان سالهاست
که از طرف بسا افراد و اشخاص
و سازمان ها مورد چنین الفاظ بد
و رکیک قرار گرفته است ،اما خط
شـش آبدیده تر و مستحکم
و َم َ
تر گردیده و اعتقادش به مبارزه
علیه اشغالگران و رژیم دست
نشانده و هم چنین رویزیونیست
های رنگارنگ و تسلیمی و تسلیم
طلبی قاطع تر گرددیده است.
حزب کمونیســـت (مائوئیسـت)
افغانســـتان معتقد اســت که
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم
در جریان مبارزه علیه امپریالیزم،
رویـزیونیـزم ،اکــونومــیزم و
اپورتونیزم آبدیده گردیده و
میگردد .براین اساس حزب ما
در طول دورۀ مبارزاتی اش براین
مبارزه پا فشاری نموده و با جدیت
تمام آنرا پیش برده است.
سازمان رهایی اص ً
ال به مباحثات
ایدئولوژیک ـ سیاسی و انتقادات
سیاسی اعتقاد ندارد .بنا ًء به
فحش و بد زبانی لومپنانه پناه
می برد .سازمان رهایی باید بداند
که با به کاربرد چنین ادبیاتی در
اصل چهرهء خاینانه و تسلیمی
اش را به نمایش می گذارد .هر
فرد سیاسی که اسناد به اصطالح
بحثی این سازمان را مطالعه نماید
به این نتیجه می رسد که فقط
یک مشت اوباش و بد معاش گِر ِد
هم جمع شده و مقاالت شان را با
چنین زبانی منتشر می نمایند.
باید اشاره نمایم با چنین الفاظی
تا کنون حتی جهادی ها و طالبان
مخالفین خود را مورد خطاب قرار
نداده اند .این شیوه استدالل بی
معنی فقط مختص سازمان رهایی
است .اما جای تأسف در این است
که چنین سازمانی برای فریب
و اغواگری در اعالمیه اش خود
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را مارکسیسـت ـ لنینیست ـ
مائوتسه دون اندیشه می داند.
مارکسـیسـت ـ لنینیســت ـ
مائوئیسـت ها درست درک می
نمایند که سازمان رهایی یک
سازمان رویزیونیست و تسلیم
شده به اشغالگران و رژیم دست
نشــانده می باشــد ،اما احزاب
ارتجاعی جهادی و بقیه نیرو
های مرتجع آنان را در ردیف
مائوئیست ها قرار می دهند.
سازمان رهایی مانند برادران دو
قلوی خود (حزب دموکراتیک
خلق افغانستان) کمر را محکم به
بد نام نمودن کمونیزم (مارکسیزم
ـ لنینیزم ـ مائوئیزم) بسته است.
با جرئت این را بیان می دارم که
هیچگاه سازمان رهایی موفق به
این کار نمی شود ولو اینکه موانع
جدی ای را در سر راه مبارزه علیه
اشغالگران امپریالیست و رژیم
دست نشانده ایجاد نماید .اعتقادم
اینست که با مبارزۀ جدی حزب
کمونیست (مائوئیست) و بقیه
مائوئیست ها علیه رویزیونیزم
و بخصوص رویزیونیزم سازمان
رهایی این موانع بر طرف گردیده
و چهرۀ خاینانه و میهن فروشانۀ
این سازمان بیشتر از پیش افشا
میگردد.
خط مشی ســیاسـی حزب
کمونیست (مائویست) افغانسـتان
طوریکه در اســاسنامه اش
مشخصا متبارز می باشد یک
خط مارکسیستی ـ لنینیستی
ـ مائوئیسـتی اسـت .برمبنای
این خط از همان آغاز تجاوز و
اشغال افغانستان توســـط
اشــغالگران امپریالیسـت و
شکلگیری رژیم دست نشانده،
حزب ما آنان را بعنوان دشمنان
عمده کشور و مرمان کشور
مشخص نموده و وظیفۀ عمده
مبارزاتی اش را مبارزه و مقاومت

دوره چهارم

علیه این دشمنان عمده تعیین نموده
است .این بدان معنی نیست که مبارزه
علیه دشمنان غیر عمده و هم چنین
مبارزه علیه رویزیونیزم را فراموش نموده
است و یا مبارزه علیه شوونیزم جنسی و
شوونیزم ملی را به بعد از انقالب موکول
نموده است .شعلۀ جاوید ارگان مرکزی
حزب ما بیانگر مبارزات حزب کمونیسـت
(مائوئیسـت) افغانستان در سطوح
مختلف میباشد.

خط ایدئولوژیک ـ سـیاسی و تشـکیالتی
در هر تشـکیل تعین کننده اســت .هر
تشکیل سیاسی مطابق خط مشی تعیین
شده اش مبارزاتش را عیار میسازد.
ســازمان رهــایی نیز مطابق خط
رویزیونیســتی سه جهانی اش مبارزه
اش را تعیین نموده و به تسـلیمی مطلق
در قبال اشغالگران امپریالیست و رژیم
دست نشانده تن داده است .تا زمانی که
از این تیوری پیروی و دنباله روی کند
به هیچ وجه نمیتواند تضاد عمده و غیر
عمده را از هم تمیز دهد و جهت مبارزاتی
اش را به درستی تعیین نماید.
سازمان رهایی به این خاطر نمیتواند بر
علیه اشغالگران ،متحدانش و همچنین
دولت پوشالی موضوعگیری علنی و
تحریری نماید چون کشور رویزیونیست
چین هم در همسویی با اشغاگران و
تجاوزگران بر این مرز و بوم قرار دارد ،این
از یک طرف و از طرف دیگر از امکانات
مالی فوق العادۀ دونرهای کشورهای
اشغالگر برخوردار بوده و دست مقامات
بلند پایۀ اشغالگران امریکایی و اروپایی
پشت سرشان قرار دارد .هرگاه وظیفۀ
عمدۀ مبارزاتی خود را علیه اشغالگران
امپریالیست و رژیم پوشالی قرار دهد و
بصورت رسمی و علنی این موضعگیری را
بنماید یقین ًا که باید از همۀ این امکانات
دست بر دارد و چنین کاری را هر گز
نمیکند.
سازمان رهایی با خط اکونومیستی ضد
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی
از سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ
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جاوید برید و بعد به اسالم مبارز
روی آورد و شعار انقالب اسالمی
و جمهوری اسالمی را علم نمود
و زمانیکه مژدۀ امکانات مالی و
نظامــی رویزیونیســـت های
حاکم بر چین را دریافت نمود به
رویزیونیزم سه جهانی روی آورد،
و حاال که امکانات فو ق العاده
تر به دسترسش قرار دارد هرگز
از تسلیمی در قبال اشغالگران
امپریالیست غربی دست بر
نمیدارد .نویسندۀ اعالمیه برای
اینکه بر تسلیمی اش روپوش
گذارد ،دیگران را سرزنش میکند
که چرا از چنین شرایطی استفاده
نمی کنند.
مباحثی که در اعــــالمیۀ اول
سرطان سازمان رهایی براه افتاده
دقیق ًا بیانگر آنست که سازمان
رهایی از لحاظ سیاسی در قبال
اشغالگران امپریالیست و رژیم
دســـت نشانده بعنوان دشمن
عمدۀ کشور و مردمان کشورکام ً
ال
بی تفاوت اســـت .این حرکت
سازمان رهایی خیانت به جنگ
مقاومت ملی مردمی و انقالبی
(شکل مشخص جنگ خلق) در
افغانستان می باشد.
در آخر باید یادآور شــــوم تا
زمانیکه ســـازمان رویزیونیست
رهایی خود را از تیوری سه جهان
نجات ندهد و خط و مشی خود
را در قبال اشغالگران امریکایی،
متحدینش و رژیم پوشالی دست
نشانده بصورت اصولی مشخص
ننماید و نتواند فرق بین تضاد
عمده و غیر عمده را در شرایط
کنونی درک نماید ،یک ســازمان
خاین و میهن فروش بوده و در
خدمت اشغالگران امپریالیست
قرار داشته و قرار خواهد داشت.

"س".
 ۳سنبله ۱۳۹۵
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نگاهی به گذشتۀ تاریخی " سازمان رهایی افغانستان"

از زمانی که اشغالگران امپریالیســت
به رهبری امپریالیزم اشــغالگر امریکا
افغانستان را اشغال نمودند ،موجی از
تسلیمی و تسلیم طلبی به راه افتاد.
در این جا از تسلیمی و تسلیم طلبی
احزاب و سازمانهای ارتجاعی وابسته به
امپریالیزم و تسلیمی رویزیونیست های
"خلقی" و "پرچمی" می گذریم و فقط
روی تسلیمی احزاب و سازمان های به
اصطالح شعله یی و بخصوص "سازمان
رهایی افغانستان" تمرکز می نماییم.
در این قسمت بد نیست نظر کوتاهی به
تسلیم پذیری و تسلیم طلبی "حزب
آزادیخواهان "...بیندازیم و بعدا ً روی
تسلیمی"ســازمان رهایی افغانسـتان"
تمرکز نماییم.
"حزب آزادیخواهان "...اشغال افغانستان
را توسط نیروهای اشغالگر به فال نیک
گرفت و با خوشوقتی و خرسندی به
توده های متوهم مژده داد که با ورود
اشــغالگران امپریالیســت دروازه های
خوشبختی و رفاه یکی پس از دیگری به
روی شما باز می شود .این مطلب را "حزب
آزادیخواهــان "...حتی اسـاسـنامه یی
سـاخت .به این مطلب توجه کنید:
« حال که بساط توحش طالبی و النه های
اصلی فساد تروریزم لجام گسـیخته از
دامان مادر وطن برچیده شده و طلیعه امید
بر چشمان اشکبار ملت زخمی افغانستان
در حال دمیدن است .جریانات اصیل ملی
و مترقی با داشتن چنین پشتوانۀ عظیم
تاریخی و در آمیزی آن با گرایش عمومی
مردم مسـلمان ما می توانند دروازه های
خوشبختی ،رفاء ،پیشــرفت و رهایی را
یکی پس از دیگری بگشاید.
در این لحظات حساس و سرنوشت ساز

که بنای فردا در حال پی ریزی
است و دست جهانیان به شکل
بی مانندی برای کمک و اعمار
افغانستان نوین دراز است هر
گونه سهل انگاری ،بی تفاوتی،
ندانم کاری و در خود تنیدگی
گناه نا بخشودنی است که ما
را نزد خداوند(ج) تاریخ و ملت
مسئول می گرداند ( ».مواضع و اهداف
آزادیخواهان ...صفحه 4ـ تأکیدات همه جا از من است).

به این اساس اینها خواستند که
دموکراسی امپریالیســـت ها را
عالیترین محصول تمدن بشــری
قلمداد کنند و نیروهای اشغالگر
را «پشتوانۀ عظیم تاریخی» برای
«جریانات اصیل ملی و مترقی»
جا بزنند ،در حالی که اشغالگران
امپریالیست بهترین «پشتوانۀ
عظیم تاریخی» برای نیروهای
خاین ،جنایت کار و میهن فروش
اند نه «نیروهای اصیل ملی و
مترقی» .بدین اساس این حزب
خاک به چشمان مردم زد و بخشی
از توده ها را در مورد اشغالگران
در توهم بیشتر غرق ساخت .آن
ها که با این الفاظ چرب و نرم
فریب خورده بودند ،فکر کردند
که دموکراسی اشغالگران واقع ًا
برای شان خوشبختی ببار می
آورد و «بنای فردا در حال پی
ریزی است» .این ها آنقدر شیفتۀ
دموکراسی اشــغالگران گردیده
بودند که هر شخص و تشکیلی
که دست اشغالگران را به گرمی
نفشــــرد و حاضـر به همکاری
نگردید مالمت نموده و حرکتش
را «گناه نا بخشودنی» و او را «نزد
-9-

خدا (ج) ،تاریخ و ملت مسئول»
دانستند!
کتـاب "افغــانســتان الگـوی
دموکراسـی امریکایی" نیز از
همین گونه اســت .در حالیکه
دموکراســـی تحمیلی قدرتهای
امپریالیســتی طبل تو خالی ای
بیش نیست .دموکراسی تحمیلی
قدرت های اشغالگر امپریالیستی
برای تودههای در بند کشــیده
شدۀ کشورهای تحت سلطه ،ترور
و خفقان ،شکنجه و اعدام ،فقر و
بی خانمانی و بی حقوقی کامل را
به وجود می آورد .امپریالیستها
هیچ آزادی ای را به رسمیت
نمیشناسند مگر آزادی استثمار
را .این دموکراسی برای تودههای
در بند کشیده شده لعنت و
برای امپریالیستها نعمت است.
متفکرین بورژوازی معتقد اند که
دموکراسی باید از بیرون بر مردم
تحمیل شود ،بنیاد و اساس این
نظریه ،زمینه ساز تجاوز و اشغال
کشورها توسط امپریالیســت ها
گردیده است.
تاریخ افغانستان در ظرف  15سال
گذشته بخوبی ثابت ساخت که
خوش وقتی و خرسندی "حزب
آزادیخواهان "...بی اســاس و
بی پایه بوده است .اما این تجارب
 15ســاله هم روی این حزب اثر
نداشته و تا هنوز در تسلیمی و
تسلیم طلبی کامل غرق است.
گرچــه در اثر مـبارزات جدی و
خستگی ناپذیر حزب کمونیست
(مائوئیسـت) افغانسـتان در دهۀ
اول اشغال افغانستان ،تعدادی از
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اعضای این حزب علیه اشغالگران موضع
گرفتند ،اما موضع گیری شان یک موضع
گیری ناقص بوده ،از یکسو نتوانستند
گذشــتۀ ده سالۀ تسلیم طلبیشان را
مورد انتقاد قرار دهند و از سوی دیگر
نتوانســــتند تفاوت میان تضاد عمده
و تضاد اساسی را درک نمایند .هر دو
تضاد را منطبق با هم قرار دادند و به این
اساس نتوانستند در شرایط کنونی دشمن
عمده و غیر عمده را از هم تفکیک نمایند.
در نتیجه به شکلی از اشـکال کماکان
تسلیم طلبی را ادامه می دهند.
سازمان رهایی افغانستان نیز بدون چون
و چرا در قبال اشغالگران امپریالیست
تسلیمی و تسلیم طلبی ملی و در قبال
رژیم دست نشانده تسلیمی و تسلیم
طلبی طبقاتی را بر گزید ،برای ارتجاعی
ترین و میهن فروش ترین افراد کمپاین
راه انداخت ،اعضایش را به پارلمان و
سنای رژیم فرستاد و آنها چوکی های بلند
دولتی را اشغال نمودند و به این طریق در
خوان یغمای اشغالگران شریک گردیده
و بر تخت خون آلود نشستند .در حالی
که اشغالگران امپریالیست حق حاکمیت
را از توده های مردم گرفته و تمام نهاد
های اجرایی و قانون گذاری و هم چنین
تمام مطبوعات و رســــانههای عمومی
را در اختیار خود گرفتهاند ،با آن هم
"سازمان رهایی "...به تبلیغ و ترویج این
ایده ارتجاعی و تسلیم طلبانه پرداخت
که :باید از دموکراسیای که اشغالگران به
افغانستان آورده اند استفاده اعظمی نمود.
با این استدالل پوچ و میان تهی از طریق
یک حزب راجستر شده همگام و همنوا با
اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی در
ساختن قوای پوشالی سه گانۀ رژیم سهم
گرفت .آنها به پارلمان شرکت نمودند
و از همه بدتر در جرگۀ خاینین ملی در
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بن برای سرهم بندی رژیم دست
نشانده اشغالگران شرکت نموده
و در واقع معاهدۀ ننگین بن را
امضاء نمودند .آنها به این عقیده
اند که از این طریق می توان به
عدالت اجتماعی رسید!!
آیا "سازمان رهایی افغانستان"
نمیداند که دموکراسی تحمیلی
اشـــغالگران ،دموکراسی برای
سرمایهداران کمپرادور ،فیوداالن
و تمامی عناصر مرتجع و میهن
فروش و دیکتاتوری برای طبقات
تحت ستم می باشد؟ چرا! این
سازمان بخوبی این را درک
می کند ،اما عمدا ً حسب منافع
اشغالگران امپریالیست توده های
ستمدیده و نسل جوان کشور را
فریب داده و به گوشت دم توپ
اشغالگران و رژیم دست نشانده
تبدیل نموده و می نمایند.
حزب کمونیســت (مائوئیسـت)
افغانستان خواهان براه انداختن
بحث های تیوریک بر اساس
اصول مارکسیستی -لنینیستی-
مائوئیستی است ،زیرا معتقد
است که شنیدن نظرات مخالف
و یا براه انداختن بحث های
تیوریکی موجب میشود تا نظرات
اشتباه ،حک و اصالح گردد و یا
دقیقتر بگویم موجب استحکام
در باورهای طرفین شود ،به
شرطی که بررسی و نقد برپایه
و اصول علمی مارکسیستی –
لنینیستی – مائوئیستی استوار
باشد ،نه بر مبنای فحش ،دشنام
و یا اتهام زنیهای بی مورد .زیرا
فحاشی و اتهام زنیهای ناروا و
بی مورد مبارزه نیست.
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«لوسیون اینگونه افراد را به
باد انتقاد گرفته و مینویسد:
«فحاشی و تهدید را به هیچوجه
نمیتوان مبارزه نامید( »».مائوتسه
دون – منتخب آثار جلد سوم صفحه )80

با کمال تأســـف در شرایط کنونی
که افغانســـتان مورد تهاجم و
تجاوز و اشغالگری امپریالیست ها
به رهبری امپریالیزم امریکا قرار
گرفته ،بعضی مدعیان دروغین
باورمندی به مارکسیزم ـ لنینیزم
ـ اندیشه مائوتسه دون هستند،
مث ً
ال ســازمان رهایی افغانستان،
میکوشند که با فحاشی و اتهام
زنیهــای بیمـــورد جان خود
را خالص نموده ،توده ها و نسل
جوان و بخصوص یک تعداد از
جوانان بیکار و نا آگاه را با امکانات
انجویی که اشغالگران بدسترس
شان قرار داده فریفته و روحیۀ
مبارزه جویانۀشان را ب ُ ُکشند و
آنها را به تسلیمی و تسلیم طلبی
سوق دهند.
تاریخ شــاهد و گواه آنسـت که
رویزیونیزم و اپورتونیزم همیشه
با امپریالیزم و ارتجاع هم آواز
شـده و علن ًا و عم ً
ال در خـدمت
آنها در آمده است .رویزیونیزم و
اپورتونیزم افغانستانی نمیتواند
مستثنی از این امر باشد .روی این
خصوصیت ویژۀشـان اســــت
که تســلیم طلبی ملی در قبال
اشغالگران امپریالیست و تسلیم
طلبی طبقاتی را در قبال رژیم
مزدور پیشۀ خود ساخته و در
خدمت اشغالگران امپریالیست و
رژیم پوشالی درآمده اند.

شعله جاوید			

شماره (		)۱۱

انکار "ســـازمان رهایی افغانستان" از
جلسۀ رسمی نمایندگانش با نمایندگان
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
به این معنی است که این سازمان به
هیچ قیمتی حاضر نیست از تسلیمی و
تسلیم طلبی هایش در قبال اشغالگران
امپریالیست و رژیم دست نشانده دست
بکشد ،بخصوص در این شرایط حساس
که خانم کلنتن ،دوست صمیمی این
ســازمان ،به احتمـال قوی برندۀ چوکی
ریاست جمهوری امریکا اســت .با برنده
شــدن خانم کلنتن" ،ســازمان رهـایی
افغانستان" دست بازتری به چوکی های
دولتی پیدا خواهد نمود و سهم بیشتری
از خوان یغمای اشغالگران و رژیم دست
نشانده نصیبش خواهد گردید و به این
طریق جای بیشتری در تخت خون آلود
به دست خواهد آورد.
اعالمیۀ اول سرطان "ســـازمان رهایی
افغانســـتان" گویای این حقیقت است.
این اعالمیه بخوبی این مطلب را میرساند
که این سازمان به هیچوجه حاضر نیست
که تضاد ملی را بعنوان تضاد عمدۀ کشور
و مردمان کشور بپذیرد و علیه آن رسم ًا
موضع گیری نماید .به این منظور است
که نمایندگان رسمی و بخصوص نمایندۀ
ارشدش را که نفر دوم سازمان شان
بود هجو نمود و او را یک آدم کودن و
دیوانه به همه معرفی نمود .چرا "سازمان
رهایی افغانستان" چنین نمود و حاضر
به موضعگیری در قبال اشــــغالگران
امپریالیست به عنوان دشمن عمدۀ کشور
و مردمان کشور نگردید؟ و چرا "سازمان
رهایی افغانستان" در زمان اشـــغالگران
روسی در صف جنگ مقاومت قرار داشت
و تضاد با اشغالگران و رژیم دست نشانده
را به عنوان تضاد عمدۀ کشور و مردمان
کشور قبول داشت؟
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برای یافتن جواب ،اول به برنامه
و اساســنامۀ این سازمان سری
می زنیم و بعدا ً روی شـــرایط
اشغال کشـــور توسط سوسیال
امپریالیســتها و اشـغال کنونی
افغانستان توسط امپریالیستهای
اشغالگر و موضع دو گانۀ "سازمان
رهایی افغانستان" بحث خواهیم
نمود.
در مقدمۀ اســـاسنامۀ سـازمان
رهایی در میزان سال  1362چنین
آمده است:

«روسها در ثور  1357از داود
روگردانیده و با اتکا به نوکران
پرچمــی و خلقــی شان کودتا
کرده قدرت سیاســی را بدست
این ُعمال خود سپردند .از آن
تاریخ به علت تحکیم و قانونی
شدن نفوذ همه جانبۀ سوسیال
امـــپریالیزم روس ،در حقیقت
حاکمیت ملی افغانستان از میان
رفت».

در برنامۀ عمومی و اساسنامه ای
که در سال  1367توسط کمیتۀ
مرکزی مؤقت این سازمان به
تصویب رسیده در مورد تضاد با
اشغالگران سوسیال امپریالیست
چنین آمده است:
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«1ـ پیش از تجاوز سوسیال
امپریالیزم ،افغانستان جامعه ای
نیمه مستعمره و نیمه فیودالی
بود و مرحلۀ انقالب آن انقالب
ضد امپریالیستی و ضد فیودالی،
یعنی انقالب دموکراتیک نوین،
بعد از تجاوز روسها ،خصلت
جامعۀ ما صورت مستعمره و نیمه
فیوالی را بخود گرفت و جهت
ملی انقالب عمدگی یافت ،اما
مرحلۀ آن فرق نکرد.
 2ـ پیش از تجاوز ســوســیال
امـــپریالیزم ،تضاد اصـلی در
افغانستان بر اساس خصلت نیمه
مســتعمره و نیمه فیودالی آن
عبارت بود از تضاد بین کارگران،
دهقانان ،خـــرده بورژوازی و
بورژوازی ملی (تودهها) از یک
جانب ،و ســوسیال امپریالیزم
(اتحاد شــــوروی) ،امپریالیزم
(ایاالت متحدۀ امریکا و سایرین)،
فیودالیزم و عوامل آنها یعنی
بورژوازی کمپرادورـ بیروکرات و
مالکان ارضی که در وجود دولت
های وقت نمایندگی میشدند،
از جانب دیگر ،اما بعد از تهاجم
مستقیم روسها تضاد مذکور تحت
الشعاع تضاد ملت ما با سوسیال
امپریالیزم و میهـــن فروشـان
پرچمی و خلقی قرار گرفت و این
تضاد اصلی گشت .سازمان هم
مبارزه برای استقالل افغانستان
از چنگال تجاوزکاران روسی و
بر انداختن حکومت پوشالی را
مهمترین وظیفه خود و انقالب
ملی دانست( ».تاکیدات همه جا از من است).

در مقدمه صراحت ًا اعالم گردیده
که به علت تجاوز ســــوسـیال
امپریالیزم شـوروی «در حقیقت
حاکمیت ملی افغانستان از میان
رفت» اما بعد از اشغال افغانستان
توسط امپریالیست های اشغالگر
به رهبری امـــپریالیزم امریکا
"ســـازمان رهایی" بال درنگ
این تجاوز را به فال نیک گرفت
و در جرگۀ خاینین ملی در
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بن شـرکت کرد و توافقنامۀ ننگین را
امضا نمود و به همین ترتیب در لوی
جرگۀ اضطراری خاینین ملی که توسط
اشغالگران امپریالیست راه اندازی شده
بود و هزینه اش نیز توسط اشغالگران
پرداخت گردیده بود" ،سـازمان رهایی
افغانستان" نمایندگانش را به شمول یکی
از اعضای کمیتۀ مرکزی اش به این لوی
جرگۀ خاینین ملی فرستاد .آنها با صدای
رسا به اشغالگران امپریالیست خوش
آمدید گفتند و تجاوز به "حاکمیت ملی"
افغانستان را مشروعیت دادند .اعتراض
شان فقط این بود که چرا جنگ ساالران
جهادی را اشغالگران به لوی جرگه راه
داده اند .این سروصدا در مورد جهادی ها
به این منظور بود که به اشغالگران تفهیم
نمایند که "سازمان رهایی افغانستان"
نورم های دموکراتیک جهانی اشغالگران
را نسبت به جنگ ساالران جهادی بهتر
می تواند به مرحلۀ اجرا گذارد .به این
ترتیب به اشغالگران تفهیم نمودند که در
شرایطی که رویزیونیست های چینی هم
در کنار شما است ما بهتر از جنگ ساالران
جهادی برای خدمتگزاری آماده هستیم.
صدای «رساترین و جهانی ترین خروش
ضد امپریالیزم و مزدوران مذهبی اش
از تندور افغانستان» فورا نتایج خود را
بار آورد .فردای آن روز زلمی خلیل زاد
نمایندۀ خاص اشغالگران امریکایی «این
دلیرترین» زن را همراه فامیلش در یک
مالقات رسمی طلب کرد و آنها را از هر
نگاه در مقابل "جنگ ساالران جهادی"
تضمین نمود .زلمی خلیل زاد این موضوع
را در کتاب " "The Envoyکه در
پشتو بنام "استازی" و به فارسی بنام
"فرستاده" ترجمه گردیده چنین بیان
نموده است:
«« ...نمایندگان اجازه داشتند پشت
مکروفن آزاد قرار گیرند برای من ترغیب
کننده بود که می دیدم نمایندگان زن در
برابر همگان قرار میگیرند تا فرماندهان
شبه نظامیان و جنگ ساالران را سرزنش
کنند یک زن جوان افغان به اسم ماللی
جویا با انتقاد شجاعانه اش از جنگ
ســـاالران که خواهــان پیگرد آنان در
دادگاههای بین المللی شد در سرخطهای
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رســـانههای بین المــللی قرار
گرفت .صبغت اهلل مجددی رئیس
لویه جرگه ابتدا تالش کـرد او را
از جرگه بیرون اندازد اما دیگر
نمایندگان اعـــتراض کردند و او
تنها ماند ،من جویا را به جلسهای
فرا خواندم و اطمینان دادم که او
و خانوادهاش در حفاظت پولیس
قرار خواهند گرفت .من همچنین
با مجددی دیدار و یادآوری کردم
که زنان حق دارند صدای خود
را در لویه جرگه بلند کنند»
(ص»)208

همان زمانی که این «رساترین و
جهانی ترین» صدا از لوی جرگۀ
قانون اساسی خاینین ملی بلند
شد ،رئیس "لوی جرگۀ قانون
اساسی"(صبغت اهلل مــجددی)
پولیس را خواست و صاحب صدا
را از لوی جرگه بیرون کشید ،اما
فردایش آقای صبغت اهلل مجددی
نه تنها او را نوازش نمود ،بلکه
تقدیر نامهای نیز به او اهداکرد.
در آن زمان بسیاری از تودهها
و نســل جوان متوهم متعجب
شده بودند که این حرکت دو
گانۀ رئیس "لوی جرگۀ قانون
اسـاسی" چه مــعنی می دهد.
اما مائوئیســتها این نکته را
بخوبی درک نموده بودند که این
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«دلیرترین و رســاترین خروش
ضد امـــپریالـیزم» فقط به زور
اشغالگران امپریالیست امریکایی
چنین طنین انداز گردیده اسـت.
تقدیر نامــه ای که رئیس "لوی
جرگه قانون اساسی" به او اهدا
نمود ،در حـقیقت تقـدیر نامـۀ
اشغالگران امریکایی به این زن
"دلیر" بعد از جلسۀ رسمی و
گرفتن تعهد محکم از او و فامیلش
به اشغالگران می باشد .با چنین
پشتوانهای چرا چنین صداها از
تریبون اشغالگران و رژیم دست
نشانده بلند نشود؟!
برمیگردیم به اصل مـطلب و
موضعگیری "ســـازمان رهایی
افغانســـتان" در زمان تجاوز و
اشغالگری سوسیال امپریالیستها
در افغانستان .در آن زمان سازمان
رهایی به تضاد عمده باور داشت و
بیرون راندن اشغالگران سوسیال
امپریالیســت و سرنگونی رژیم
دست نشانده را از « مهمترین
وظیفۀ خود و انقالب ملی »
میدانست ،اما امروز در واقع و در
عمل تسلیمی و تسلیم طلبی در
قبال اشــغالگران امپریالیست و
رژیم دســت نشانده را مهمترین
وظیفۀ خود مـیداند .چرا چنین
است؟
"گروه انقالبی خلقهای افغانستان"
 تشکیالت سلف سازمان رهایی-در خزان سال  1357خورشیدی
توســط نمایندۀ اعزامی اش به
چین رسم ًا تیوری رویزیونیستی
سه جهان را پذیرفت .سپس در
سال  1359خورشیدی این تیوری
رویزیونیستی و ضد مارکسیستی
ـ لنینیستی ـ مائوئیستی در
ارگان تیوریک سازمان رهایی
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یعنی مشعل رهایی تیوریزه گردید.
براساس این تیوری چون سوسیال
امپریالیزم در حال تعرض و امپریالیزم
امریکا در حال دفاع از منافع خود بودند،
لذا سوسیال امپریالیزم از امپریالیزم غرب
خطرناکتر به حساب می آمد .رویزیونیست
های حاکم بر دولت چین در صف مقابل
سوسیال امپریالیزم ایستاده بودند و به
همین دلیل به جنگ مقاومت افغانستان
کمک مینمودند" .ســــازمان رهــایی
افغانسـتان" که باورمندیاش را به
رویزیونیزم سه جهانی اعالم نموده بود
مورد الطاف رویزیونیســـتهای چینی
قرار گــرفت .رویزیونیست های حاکم
بر چین از کمک های مالی به "سازمان
رهایی افغانستان" دریغ نمیورزیدند.
لذا "سازمان رهایی افغانستان" نه
میخواست و نه میتوانست خالف امیال
رویزیونیستهای چینی اقدام نماید و
تضاد با سوسیال امپریالیزم شوروی را
به عنوان تضاد عمده به رسمیت نشناسد
و مبارزاتش را در این جهت سمت و سو
ندهد.
بعد از اشغال افغانستان توسط اشغالگران
امپریالیست به رهبری امپریالیزم امریکا
چین از جملۀ همکاران اشــــغالگران
امپریالیســـت به شــمار می رود.
چین اشغال افغانستان را در حقیقت به
رسمیت شناخته است" .سازمان رهایی
افغانستان" طبق تیوری رویزیونیســتی
ارتدادیاش مانند رویزیونیستهای
حاکم بر چین در کنار اشغالگران ایستاده
و به این طریق از یک ســو حمایت
رویزیونیستهای چینی را بدست میآورد
و از سوی دیگر دست الطاف مقامات بلند
پایۀ دولتی امپریالیزم امریکا مانند زلمی
خلیل زاد و خانم کلینتن بر سرش کشیده
می شود و امکانات مالی انجویی فوق العادۀ
اشغالگران امپریالیست به دسترسش قرار
میگیرد .لذا به هیچ عنوان حاضر نیست
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از این امکانات دست بردارد .بنا
بر همین دالیل "سازمان رهایی"
حاضر نیست مانند دوران تجاوز
سوسیال امپریالیزم ،اشغالگران
امپریالیست غربی و دولت
دست نشانده را به عنوان دشمن
عمدۀ کشور و مردمان کشور به
رسمیت بشناسد و تضاد با آنها
را بعنوان تضاد عمده مطرح
نماید و وظیفه عمدۀ مبارزاتی
خود را مبارزه علیه این دشمن
عمدۀ کشور و مردمان کشور
قرار دهد .زیرا اگر دست به چنین
کاری بزند از یکطرف امکانات
اشغالگران امپریالیســـت به
رویش قطــع میگردد و حمایت
مقامات بلند پایۀ دولت امریکا
را از دست میدهد و از طرف
دیگر رویزیونیستهای چینی از
آن ناراض گردیده و از حمایتش
دست می کشند.
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«یکی از وظایف کنونی ما در
جبهۀ ایدئولوژیک گسترش انتقاد
از رویزیونیزم است».
براین اساس باید روی مبارزه با
رویزیونیزم پافشاری نمود ،زیرا
بدون مبارزۀ قاطع و پیگیر علیه
رویزیونیزم ،نمی توان بطور قاطع
با امپریالیزم به مبارزه برخاست.
با مبارزۀ بی امان علیه رویزیونیزم
اســت که میتوان چهرۀ ضد ملی
تسلیم شدگان و تسلیم طلبان
در قبال اشغالگران امپریالیست
و رژیم دســت نشانده را فاش
نمود و بی محتوا بودن مبارزات
پارلمانتاریســـتی و مســالمت
آمیزشان را به توده ها نشان داد.
در این قسمت می خواهم روی
دو نکته از اعالمیۀ اول سرطان
"ســازمان رهـایی افغانستان"
مکث نمایم:

به نظر من "ســــازمان رهـایی
افغانســــتان" تا بیرون راندن
قهری اشغالگران امپریالیست و
سرنگونی رژیم دســـت نشانده،
زیر بیرق اشـــغالگران و رژیم
دست نشاندۀ شـان بطور صادقانه
خدمت خواهد نمود .بنابرین
افشـــای چهرۀ تسلیم طلبانۀ
رویزیونیسـتی "سازمان رهایی
افغانستان" و بقیه تسلیم طلبان
یکی از وظایف فوری مائوئیستها
و تمامی نیروهای انقالبی ملی و
دموکرات افغانستان می باشد.

 2ـ روی جزوه "کرنش از چپ
در مقابل بنیادگرایان" که سال
 1370خورشیدی نشر گردیده
و "سازمان رهایی افغانستان"
از آن بعنوان نشریۀ داخلی یاد
نموده است.

حزب کمونیســت (مائوئیسـت)
افغانستان این وظیفه و رسالت
خویش را تا کنون بخوبی انجام
داده و بعد از این هم بطور
شایسته ای به پیش می برد.

برای اینکه بدانیم که "ســازمان
رهایی افغانســتان" شعله یی
هست یا خیر ،ضرور است که
نظری به گذشـــتۀ تاریخی این
ســـازما ن بیندازیم.

مائوتسه دون می گوید:

داکتر فیض در فاکولتۀ طب کابل
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 1ـ آیا این سـازمان که این قدر
سنگ شــعله یی بودن به سینه
میزند ،شــعلهیی محســــوب
میشود؟
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توسط زنده یاد داکتر صادق یاری به
سازمان جوانان مترقی جذب شد .قبل
از آن دو مرتبه موضوع عضویت داکتر
فیض به سـازمان جوانان مترقی توسـط
رفـیـق زنده یاد اکرم یاری ،به دلیل
گرایشات فرکسیون بازانۀ داکتر فیض ،رد
گردیده بود.
رفیق زنده یاد اکرم یاری به این نتیجه
رسیده بود که داکتر فیض با خصوصیات
سیاسی منفی ای که دارد (سکتاریزم و
فرکسیون بازی) نمی تواند به عضویت
سازمان در آید ،زیرا وی با ورودش به
سازمان خصوصیات منفی خود را به
سازمان انتقال داده و سازمان را دچار
مشکالت می سازد .تا زمانی که خط
اصولی رفیق اکرم یاری بر سازمان جوانان
مترقی مسلط بود داکتر فیض نتوانست
عضویت سازمان را بدست آورد .حینی
که رفیق اکرم یاری مریض گردید و از
کارهای سیاسی و سازمانی جبرا ً کناره
گیری کرد و خط پاسیفیستی بر سازمان
جوانان مترقی مسلط گردید ،داکتر فیض
به عضویت سازمان جوانان مترقی در آمد.
زمانی که داکتر فیض به عضویت سازمان
جوانان مترقی در آمد ،گروپ مستقل
خود را حفظ نمود به فرکسیون بازی در
درون سازمان جوانان مترقی و جریان
دموکراتیک نوین (جریان شعله جاوید)
دامن زد .به این طریق داکتر فیض
توانست که خط انحرافی اکونومیستی اش
را به درون سازمان جوانان مترقی انتقال
دهد.
زمانی که سیدال سخندان بدست باند
ارتجاعی خاین اخوان جانش را از دست
داد ،داکتر فیض به همراه گروه خود فرصت
را غنیمت شمرده ،تبلیغات ضد سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید
را آغاز نمود و خط انحرافی ضد انقالبی
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اکونومیستیاش را علنی ساخت
و مبارزۀ ضد سازمان جوانان
مترقی و جریان شعلۀ جاوید را
بر مبنای خط اکونومیستی اش
شدت بخشید.
داکـتر فیض و افراد تحت
رهبریش بعدا ً این خط انحرافی
و ضد مارکسیستی ـ لنینیستی
ـ مائوئیســـتیشــان را در
سندی تحت عنوان "با طرد
اپورتونیزم در راه انقالب سرخ
به پیش رویم" تیوریزه نمودند
و موجودیت "گروه انقالبی خلق
های افغانستان" را اعالم نمودند.
این سند در واقع با بردن آگاهی
سیاسی انقالبی در میان جنبش
خودبخودی و صنفی کارگران
مخالف بود ،بنا ًء در مقابل
حرکتهای مبارزاتی خود بخودی
و صنفی کرنش نمود( .برای معلومات
بیشتر در مورد خط اکونومیستی داکتر فیض و

گروه تحت رهبریش به سند "با طرد اپورتونیزم
در راه انقالب سرخ به پیش رویم" مراجعه شود)

داکتر فیض و گروه تحت رهبریش
با به راه انداختن سروصدا ،تهمت و
افترا علیه سازمان جوانان مترقی
و جریان شعلۀ جاوید توانست
جنبش را عمیق ًا به بحران فرو برد.
این عملکرد داکتر فیض و گروه
تحت رهبریش بزرگترین مانع را
از جلو حزب رویزیونیستی (حزب
دموکراتیک خلق افغانستان) برداشت
و جنبش دموکراتیک نوین را به
بحران فرو برد و به یک جنبش
فرورفته در خود تبدیل نمود .به
همین علت این جنبش نتوانست
در مقابل کودتای داود خان که
طبق خواسـت و نیاز سـوسیال
امپریالیزم صورت گرفت ،از خود
-14-
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عکس العمل نشان دهد و نتوانست
بعد از کودتای سیاه هفت ثور که
در واقع تحت رهبری سوسیال
امپریالیست های شوروی صورت
گرفت ،خود را از سر درگمی و
پراگندگی نجات دهد.
گرچه پیروان جنبش دموکراتیک
نوین و سازمان جوانان مترقی با
ایجاد سازمانهای متعدد توانستند
در جنگ مقاومت علیه اشغالگران
سوسیال امپریالیزم شوروی و
رژیم دست نشانده شرکت نمایند،
اما بنا به سر درگمی ایدئولوژیک
ـ سیاسی و تشکیالتی به انحراف
عدیده ای دچار شدند و نتوانستند
که خط کمونیستی (مارکسیستی
ـ لنینیستی ـ مائوئیستی) در
جنگ مــقاومت ضد سـوسـیال
امپریالیســتی را رهنمای عمـل
خود قرار دهند.
این سازمان ها نه تنها نتوانستند
کار اصـــولی مثمــر ثمری برای
انقالب انجام دهند ،بلکه تلفات
سنگینی را نیز متحمل گردیدند
که مسئولیت تاریخی آن تا حدود
زیادی بدوش داکتر فیض و گروه
تحت رهبریش (گروه انقالبی
خلق های افغانستان) ،که بعدها به
سازمان رهایی افغانستان ارتقاء
یافت ،میباشـــد .به این ترتیب
"سـازمان رهـایی افغانسـتان"
در جنبش انقالبی افغانستان نقش
منفی مهمی بازی نموده و کماکان
به ایفای این نقش ادامه می دهد.
اینک می بینیم "سازمان رهایی
افغانستان" که این قدر سنگ
شــعلهیی بودن را به ســـینه
میزند و برای فریب نسل جوان از
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عظمت رفیق اکرم یاری دفاع می نمـاید،
آیا خود به چنیـن حـرفـی باور دارد؟
آیا می توان این سـازمـان را شعلهیی
محسوب نمود؟

برای پاسخ با این سواالت بر میگردیم به
گذشتۀ "سـازمان رهـایی افغانســتان"
و بر خـورد این سازمان با سازمان جوانان
مـترقی و جریان شـعلۀ جاوید در اولین
سندش (با طرد اپورتونیزم در راه انقالب
سرخ به پیش رویم) که در ضدیت با سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید
منتشر گردیده است.
در سند "با طرد اپورتونیزم در راه انقالب
ســـرخ به پیش رویم" در مورد سازمان
جوانان مترقی و جریان شــعلۀ جاوید
مطالب زیادی با الفاظ رکیک سرهم بندی
شده است:
« ...اما " س ـ ج ـ م " با خط مشی
ایدئولوژیک و ســیاسـی منحرفش به
م ـ ل ـ ا بر خورد ضد انقالبی نمود و
صدمات فراوانی بر پیکر انقالب میهن ما
وارد ساخت.
ما نیز مشــــتاقانه و با حرارت "جریان
دموکراتیک نوین" را قبول کرده بودیم.
لیکن با گذشت زمان و باال رفتن نسـبی
درک رفقا از اندیشـۀ مائوتسه دون و
مطالعۀ تجارب مبارزات کمونیســتهای
کشورهای مختلف توانســتیم به ماهیت
اپورتونیستی "س ـ ج ـ م" و جریان به
رهبریش پی بریم.
رفقا به بررسی و بحث ها پرداخته و با
غنی تر ساختن شناخت خویش از "شعله
جاوید" در زمینه ایدئولوژیک سیاسی
و تشکیالتی ،در سال  1351بمبارزه
رویاروی علیه"رهبران" و گردانندگان
جریان"شعله جاوید" تصمـیم گرفتند و
علیرغم لجن پاشی ها و سبک بر خورد
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ضد کمونیستی "رهبران" با
رهنما قرار دادن اندیشه مائوتسه
دون موفق شدند که از اپورتونیزم
"شعله جاوید" بریده و بین
راه بورژوایی او و راه پرولتاریا
حدفاصل ایجاد نمایند» ( پیشگفتار
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« " س ــ ج ــــ م " زیر نام
"ناشر اندیشــههای دموکراتیک
نوین" به آرمان انقالبی و اندیشه
مائوتسه دون خیانت ورزید».
(همان سند ـ صفحه )8

ـ با طرد اپورتونیزم در راه انقالب سرخ به پیش
رویم ـ تاکیدات در همه جای این سند از من است).

«ولی برای ما که دیری نیست
از جریان شعله جاوید بریدهایم
و ناگزیر اثرات اپورتونیزم آنرا
با خود داریم ،الزم است جهت
زدون این اثرات ناپاک و "پند
گرفتن از اشتباهات گذشته به
منظور اجتناب از بر گشت آن"
ریشه های انحراف و سربسنگ
خوردن جریان شعله جاوید به
رهبری "س ـ ج ـ م" را بیرون
بکشیم .اگر علیه انحرافات و به
اصطالح طرز تفکر"شعلهای"
قاطعانه و بی امان در تیوری و
عمل ،به مبارزه نرویم ،نخواهیم
توانست به م ـ ل ـ ا بر خورد
پرولتاریایی داشته و راه انقالب
میهن خویش را در پرتو آن روشن
سازیم» (همان سند صفحه اول)
«ما به این امر واقفیم که با
بریدن از جریان شعله جاوید
ناگـزیر ذهـن مــا از ایدئولوژی
ارتجاعی "رهبری" متاثر اسـت.
ما تحت تاثیر ایدئـولوژی و مشی
"رهبری" در کلیه فعـالیتهــای
سیاســی و اجتمـــاعی خویش
در لجــنزار اپورتونیـزم دسـت
و پا میزدیم ...،باید به افکار
رویزیونیســـتی و اپورتونیستی
نوع شعله جاوید تصفیه حساب
کنیم( ».همان سند صفحه ) 3
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« "س ـ ج ـ م" با علنی گریها،
فعالیتهـای ضد انقالبی نوع
رویزیونیستها و انتشـــار علنی
خود عمال بصورت آرایشگران
"دموکراســـی تاجـــــدار"
و به سان دار و دسته های مرتد
رویزیونیستی و حتی بدتر از آن
در آمده بود ( » .همانجا)
«" س ـ ج ـ م " هم هرگز
نتوانســــت بین ایدئــولوژی
پرولــتاریا و ایدئـــولوژی ضد
انقالبی رویزیونیسـتی فرق قایل
شود" .رهبری" و اعضایش به
بیماری العالج شـــهرت طلبی،
مقام پرستی و فخر فروشی دچار
بودند ( ».همان سند ـ صفحه ) 11

« کمونیستها نه تنها از طریق
شـــناخت و تخـــریب حزب
"خلق"و "پرچم" بلکه بخصوص
باید با انتقاد و طرد "س ـ ج ـ
م"به معیارهای مارکسیستی ـ
لنینیستی دست یابند ( ».همان جا )
و .........

شعله جاوید			

شماره (		)۱۱

در گفتههای فوق الذکر سند "با طرد
بورتونیزم در راه انقالب سرخ به پیش
رویم" به صراحت مشخص گردیده که
"ســازمان رهایی افغانسـتان" از همان
ابتدای انشعابش زیر نام "گروه انقالبی
خلقهای افغانستان" نه تنها از سازمان
جوانان مترقی بطور قطع بریده بلکه از
جریان دموکراتیک نوین نیز بطور قطع
بریده است .این کاری است که حتی پس
منظری ها نکردند .یعنی پس منظری ها
از سازمان جوانان مترقی بریدند ،اما از
جریان شعلۀ جاوید نبریدند و فعالیت
در جریان را جزء افتخارات خود می
دانستند .بنا ًء میتوان گفت که پس منظری
ها شعلهییاند ،زنده یاد مجید از شعله
جاوید نبرید ،شعله یی بود ،اما "سازمان
رهایی افغانستان" به هیچوجه نمی تواند
در زمرۀ شعلهییها به حساب آید .این
گروه از دیدگاه خط ضد مارکسیستی ـ
لنینیستی ـ مائوئیستی خود خط مشی
سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ
جاوید را "رویزیونیستی و اپورتونیستی"
دانسته و «حتی بدتر» از رویزیونیستهای
خلق و پرچم قلمداد نمود و بصراحت
بریدن خود را از سازمان و جریان اعالم
نمود و در پی تصفیه حساب با سازمان و
جریان شعلۀ جاوید بر آمد.
سند "با طرد اپورتونیزم در راه انقالب
سرخ به پیش رویم" به صراحت خط و
مشی اکونومیستی "گروه انقالبی "...را به
نمایش گذاشت .در واقع همین اکونومیزم،
که داکتر فیض از همان ابتدا حامل آن بود،
اساس ایدئولوژیک انشعاب "گروه "...از
سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ
جاوید گردید .به جرئت می توان گفت
که این خط یک خط ضد انقالبی و ضد
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی
(در آن زمان اندیشۀ مائوتسه دون) بود
که به رهبری داکتر فیض در مقابل خط
اصولی سازمان جوانان مترقی و جریان
شعلۀ جاوید قرار گرفت.
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«بدون درک این اکونومیزم و
موضع گیری اساسی ایدئولوژیکی
علیه آن ،نمی توان ریشههای
تیوریکی و پراتیکی مشـــخص
تاریخـــی رویزیونیزم "سازمان
رهایی" را در خط فکری "گروه
انقالبی "...درک کرد و علیه آن
به موضعگیری اساسی پرداخت».

(شعلۀ جاوید ـ دور سوم ـ شمارۀ  26ـ صفحه )35

"گروه انقالبی "...در همان آوان
بریدن از سازمان جوانان مترقی
و جریان دموکراتیک نوین خط و
مشی سازمان را نه تنها انحرافی
و ضد انقالبی خواند بلکه ماهیت
این خط را اپورتونیسـتی و ضد
مارکسیســتی ـ لنینیستی ـ
مائوئیسـتی (در آنزمان اندیشـۀ
مائوتسـهدون) خواند و آن را با
رویزیونیزم جـریان دموکراتیک
خلق افغانســتان مقایسـه نمود
و حتی "بدتر" از آن دانست و
اعالم نمود:
«اگر علیه انحرافات و به اصطالح
طرز تفکر "شعلهای" قاطعانه
و بی امان در تیوری و عمل ،به
مبارزه نرویم ،نخواهیم توانست
به م ـ ل ـ ا بر خورد پرولتاریایی
داشته و راه انقالب میهن خویش
را در پرتو آن روشن سازیم».
بحث مارکســیزم ـ لنینیزم ـ
اندیشــه مائوتســهدون که
"گروه انقــالبی "...در ســند
"با طـرد اپـورتـونیزم در راه
انقـالب سرخ به پیش رویم"
به کار برده در حقیقت امر یک
برخورد کاسبکارانه ،اغواگرانه و
فریبکارانه بوده و نه چیز دیگر ،تا
یک تعداد شعله یی ها را بفریبد
و به دامن اکونومیزم سوق دهد.
-16-
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خطـی که "گروه انقــالبی "...در
سند متذکره تدوین نمود نه یک
خط مارکسـیسـتی ـ لنینیسـتی
ـ مائوئیســتی بلکه یک خط
اکونومیسـتی و ضد مارکسیستی
ـ لنینیستی ـ مائوئیستی بود و
در مقابل مارکســیزم -لنینیزم
– مائوئیزم (آنوقت اندیشـــه
مائوتسـه دون) ایستاد و
منحیث یک گروه اکونومیسـت
و انحاللگر عرض اندام نمود.
البته باید توجه داشت که سازمان
جوانان مترقی در ترکیب خود،
محافل و نیروهایی گرد آورده بود
که از لحاظ ایدئولوژیک – سیاسی
متحــد نبودند .خطوط انحرافی
اکونومیســتی ،سـنتریســتی
و پاسیفیستی در پهلوی خط
اصولی تبارز خاص پیدا نموده
بود و در نهایت امر با انشعاب
"گـروه انقــالبی "...که وظایف
انحاللطلبانۀ خود را انجام داد،
در سـال  1354خورشیدی منحل
گردید.
لنین تقـلب ماهرانۀ اکونومیستها
را چنین به تصویر می کشد:
«یک تقلب بیش از پیش ماهرانه
در مارکسیزم ،تحریف های بیش
از پیش ظریفی در آن بوسـیله
آئینهای ضد ماتریالیســتی و
معرفی آنها بعنوان مارکسـیزم
– اینهاسـت خصایل رویزیونیزم
کنونی ،هم در اقتصاد ،هم در
مسـائل تاکتیکی و بطور کلی
در فلسفه( ».به نقل از تاریخ مختصر حزب
کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی)  /صفحۀ )169

به این ترتیب ،تحریف بیش از
پیش ظریفانۀ "گروه انقالبی"...
زیر عنوان عنوان م – ل – ا ،تقلب
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ماهــرانۀ اکونومیســتیاش را به نمایش
گذاشــت.
لنین به خـوبی درک نمـــوده بود که
"اکونومیزم" کانون اصلی سازشکاری و
اپورتونیزم است و غلبۀ "اکونومیزم"در
نهضت کارگری موجب ویرانی نهضت
انقــالبی پرولتاریا و باعــث مــغلوبیت
مارکســیزم میگردد .این حــقیقت در
افغانستان برای مدتی جامه عمل پوشید.
خط اکونومیســتی"گروه انقـالبی"...نه
تنها باعث انحالل سازمان جوانان مترقی
گردید ،بلکه در جنبش انقالبی کشور
ما ،تشتت ،پراگندگی و سردرگمی را
نیز ایجاد نمود و موجب ویرانی جنبش
کارگری و انقالبی کشور گردید.
"گروه انقالبی "...موضعگیری ســـازمان
جوانان مترقی و جریان دموکراتیک نوین
علیه رویزیونیزم روسی را قبول نداشت
و هر دو را یکی می دانست .گروه با
سفسطه گویی ،سازمان جوانان مترقی و
جریان شــعلۀ جاوید را متهم کرد که
زیر نقاب اندیشۀ مائوتسه دون خود را
پنهان نمودهاند تا توده ها و نسل جوان را
بفریبند و از این طریق انقالب را به بیراهه
سوق دهند!! در حالیکه قضیه معکوس
بود.
مائوئیسـتها معتقداند که بدون شناخت
مبداء یک جریان اجتماعی ـ سیاسی و یا
یک پدیده نمی توان گذشته ،حال و سیر
حرکیاش را بدرستی بررسی نمود .لذا این
مسئله در مورد یک جریان اجتماعی ـ
سیاسی بیش از همه در خور اهمیت است.
زیرا دیالکتیک حکم می کند که در بررسی
همه پدیدهها باید گذشته و حال در پیوند
هم بررسی گردد .به این منظور برای اینکه
خوانندگان به درستی به ماهیت "سازمان
رهایی افغانستان" پی ببرند و بدانند که
این سازمان هیچگاه شعله یی نبوده و
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نیست تاریخچهاش را از ابتدا
بطور مختصر به بررسی گرفتیم.
این سازمان با تغییر اوضاع رنگ
عوض می کند (به این مطلب بعدا
خواهیم پرداخت) و بنا به اقتضای
زمان و فریب نسل جوان مجبور
است تا سنگ شعلهیی بودن به
سینه زند و از حیثیت رفیق اکرم
یاری ،که در ابتدای انشعاب همه
چیزش را به سخریه گرفتند ،به
دفاع بر خیزد.
"گــروه انقــالبـــی "...با
خــط اکونومیســـتیاش از
دار و دسته رویزیونیستهای
چینی به دفاع برخاســـت و
بعد از فرســتادن هیئتی به
چین در خـزان سـال 1357
خورشـیدی سرتعظیم به درگاه
رویزیونیســتهای چــین فرود
آورد ،از جملۀ مبلغین پروپاقرص
رویزیـونیزم ســـه جـهانی در
افغانستان گردید ،بنام "سازمان
رهائی" عرض وجود نمود و خط
رویزیونیستی اش با بیرون شدن
"مشعل رهائی" کامال تئوریزه
گردید .این سازمان از آن زمان
به بعد از جملۀ عاملین و حاملین
خط منحط رویزیونیســـتی سه
جهانی در افغانســتان محسوب
گردید و تا هنوز هم به این اسم
مسـما است و یا به عبارت دیگر
هنوز هم از این خط منحط پیروی
می کند.
اکونومــیزم در حقیقت نفوذ و
رسوخ ایدئولوژی بورژوازی را در
میان طبقۀ کارگر آسان می سازد،
زیرا اکونومیزم خواهان آنست که
«به خواست های صنفی کارگران
نباید جنبۀ سیاسی داد» .این
-۱۷-
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ایده در آمیختن جنبش کارگری
و سوسیالیزم را زیر خاک مدفون
کرده و به بورژوازی یاری میرساند.
لنین تمام خـطاهای اکونومیستها
را که در حـقیقت نمی خــواهند
طبقۀ کارگر یک حــزب انقـالبی
اجتمــاعی داشـته باشند ،بلکه
طالـب یک حــزب "اصالحـات
اجتماعی" هستند که خدمت به
فرمانروایی ســرمایه داری را در
بردارد ،به سخریه گرفته است .در
حقیقت امر اکونومیست ها اصالح
طلبانی می باشــند که نسبت
به منافع اصلی پرولتاریا خیانت
میورزند.
حرکت و عمــلکرد هر تشـکیل
سیاســی برمبنای خط و مشـی
تدوین شده اش صورت می گیرد.
بنا ًء یکی از خـطوط انحرافی در
درون ســازمان جـوانان مترقی
خط انحرافی اکونومیستی داکتر
فیض بود که در مقابل خط اصولی
رفیق اکرم یاری قرار داشت.
باالخره این خط مشی انحرافی
تحت نام "گروه انقالبی خلق های
افغانستان" متبارز گردید و نام
"انتقادیون" را بر خود نهاد.
این خط انحرافی با بستن اتهامات
بی مــورد به رفیق اکــرم
یاری ،سـازمان جوانان مترقی
و جریان شعلۀ جاوید توانست
ایجاد درهم اندیشی سیاسی
نموده و سر درگمی را در سازمان
و جریان ایجاد نماید و تعدادی از
افراد سازمان و جریان را بدنبال
خود بکشد و به تعقیب آن خط
ضد مارکسیستی ـ لنینیستی
ـ مائوئیستی و انحالل طلبانۀ
خویش را به نمایش بگذارد.
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"گروه انقالبی "...در صفحۀ  23سند "با
طرد اپورتونیزم در راه انقالب ســـرخ به
پیش رویم" چنین می نویسد:
« این بود که با افزودن خواستهای مانند
اتحادیه کارگران ،قانونی ساختن اعتصاب
و تجلیل رسمی اول ماه می ،بدون در نظر
داشت آگاهی ،آمادگی و مرحله مبارزاتی
کارگران اعتصاب را از حال طبیعی صنفی
و اقتصادی خارج و به اعتصاب سیاسی
بدل کردند».
همین موضوع را در صفحۀ  35سند چنین
پی می گیرد:
« در مبارزات اعتصابی خواسـته ای که
اکثریت جهت تحقق آن ایستاده اند ،اگر
اقتصادیست نباید به آن بدون توجه به
سطح ،روحیه و مرحله مبارزاتی صبغه
سیاسی بخشید».
و در صفحۀ بعد مکررا ً بیان می دارد که:
« به مبارزه اقتصادی کارگران نباید جنبه
سیاسی داد».

"گروه انقالبی "...با این دیدگاه انحرافی
ضد مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی
(در آن زمان اندیشه مائوتسه دون) ایستاد
و زبان به لعن و نفرین سازمان جوانان
مترقی و جریان شعلۀ جاوید باز کرد و از
بیخ و بن دست آوردهای جنبش انقالبی
کشور را نفی نمود و به این طریق به
جنبش انقالبی افغانستان و امر انقالب
پرولتری خیانت ورزید.
به این ترتیب "گروه انقالبی خلقهای
افغانستان" از مواضع مارکســـیزم ـ
لنینیزم ـ مائوئیزم (در آنوقت اندیشه
مائوتســـه دون) عقب نشینی نمود .این
گروه خواهان آن بود که طبقۀ کارگر به
طفیلی سیاسی بورژوازی تبدیل شود .به
همین منظور بود که اعالم نمود:
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« به خواست اقتصادی کارگران
نباید جنبه سیاسی داد».

در حقیقت این بدان معنی است
که طبقه کــارگر نباید حـــزب
ســیاسی مستقل خود را داشته
باشد.
اکونومیزم علم شده توسط داکتر
فیض در افغانســتان یک پدیدۀ
تصادفی نبوده ،بلکه ریشـهاش
برمیگردد به زمان برنشــتین
مـرتد و اکونومیســـتهای مرتد
روسیه .لنین با جدیت تمام علیه
اکونومیستها به مبارزه برخاست
و با جـدیت عـــلیه این گیاهان
سمی مبارزه را پیش برد.
لنین نه تنها در ســطح ملی و
بین المــللی با رویزیونیزم بطور
جدی و سیســـتماتیک مبارزه
نمود ،بلکه علیه اکونومیزم بطور
سیستماتیک در سطح ملی و بین
المللی به مبارزه پرداخت و چهره
کریه آنها را افشاء نمود و دقیق ًا
توانست مبارزه علیه اکونومیزم
و رویزیونیزم را رهـبری کند.
وی به انتقاد همـــه جـانبه از
رویزیونیزم پرداخت و نشان داد
که مارکسیزم از آغاز مجبور بوده
که مبارزۀ بسیار مصممانه علیه
دشــمنان طبقه کارگر در درون
جنبش سوسیالیستی را به پیش
برد.
لنین از همان نخستین روزهای
پدید آمدن "اکونومیزم" شروع
به کوبیدن آن کرد .لنین معتقد
بود که:
«اینگونه مواعظ "اکونومیزم" به
منزلۀ عقب نشینی از مارکسیزم
-۱۸-
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و انکار لزوم حزب مستقل سیاسی
برای طبقۀ کارگر میباشد و نیز به
منزلۀ کوششی است برای تبدیل
طبقۀ کارگر به طفیلی سیاسی
بورژوازی».
مبارزۀ لنین بر ضد اکونومیســتها
در حـــقیقت امـر مـبارزه علیه
اپورتونیزم بین المــلل بود ،زیرا
موعظۀ اکونومیستها همان موعظه
های برنشتین و اپورتونیست های
بین الملل دوم بود.
لنین باالخـــره نشــــان داد که
«"اکونومیستها" در روســیه پدیدۀ
تصادفی نیستند و "اکونومیستها"
وسیلۀ نفوذ بورژوازی در طبقه
کارگری میباشند و آنها در احزاب
سوسیال دموکرات اروپای باختری و
در وجود رویزیونیستها که طرفداران
برنشـتین اپورتونیســـت میباشد
همدستانی دارند( ».تاریخ مختصر حزب
کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی صفحه )63

"گـــروه انقـــالبی خلقهای
افغانستان" این خط انحرافی و
ارتدادگرایانۀ خویش را تا ســـال
 1357خورشیدی حفظ نمود .در
سال  1357که یک هیئت دونفره،
شامل عبید (نبی) از گروه انقالبی
و قیوم رهبر از محفل مجید ،به
چین سفر نمودند ،نبی به سادگی
تحت تأثیر تیوری سه جهان قرار
گرفت و آن را پذیرفت .به این
اساس توانست کمک های مالی
و نظامی رویزیونیست های چین
را بدست آورد .اما قیوم رهبر
با رویزیونیستهای چین وارد
مباحثه گردید و به  9تفســـیر
استناد جست .بعد از برگشت
هیئت از چین ،اختالف روی
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تیوری سه جهان اساس اختالف میان
محفل زنده یاد مجید و " گروه انقالبی
خلقهای افغانستان " گردید و به جدایی
میان آنها منجر شد.
در ســـال  1359خورشـــیدی تیوری
رویزیونیستی سه جهان در مشعل رهایی
تیوریزه گردید .از آن به بعد "ســازمان
رهایی افغانستان" به حیث یک سازمان
رویزیونیستی در سطح ملی و بین المللی
شناخته شده و تا کنون حامل این تیوری
منحط رویزیونیستی می باشد.
"سازمان رهایی افغانستان" با نشر مشعل
رهایی یکبار دیگر دست به اغواگری و
فریبکاری زد و به تمجید و تحسین از
سازمان جوانان مترقی و جریان شعلۀ
جاوید پرداخت ،زیرا "سازمان رهایی
افغانستان" در آن شرایط نیاز به جلب
شعله یی هایی که در مدت چند سال سر
درگم باقی مانده بودند داشت ،لذا با فریب
و اغوا به تمجید از شعلۀ جاوید و سازمان
جوانان مترقی پرداخت .اینک چند مطلب
مندرج در مشعل رهایی ،در مورد سازمان
جوانان مترقی و جریان دموکراتیک نوین
را در این جا نقل می نمایم:
«حادثۀ سوم عقرب که پرده از روی
"دموکراسی" سلطنت و پارلمان بازی او
برداشت عم ً
ال بین دو خط و دو راه مرز
تمایز کشید و در این روز خونین این
دو راه در معرض امتحان قرار گرفتند.
راه رویزیونیستی که جلو مقاومت قهری
روشنفکران را می گرفت و راه انقالبی
که طرفدار مقاومت و بالمثل ،دامن زدن
این مبارزه جهت افشای دولت ،پارلمان،
قانون اساسی و مبارزات مسالمت آمیز
بود .اولین تجربۀ جنبش روشنفکری
در حادثۀ سوم عقرب که با اوجگیری و
مقاومت متشکل و همبســتگی مجامع
روشنفکری همراه بود ،منجر به اولین
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شکست رویزیونیزم در عمل شد
و راه را برای الترناتیو دوم باز کرد.
این دو خط و دو راه در تضاد باهم
در کل پروسۀ بعدی تکامل یافت
و در اساسی ترین زمینه ها شکل
گرفت( » .مشعل رهایی صفحات  17و )18

خوانندگان به خوبی می توانند
با مقایسه دو سند ("با طرد
اپورتونیزم در راه انقالب سرخ به
پیش رویم" و "مشعل رهایی"به
کنه ماهیت "ســــازمان رهایی
افغانســتان" پی ببرند.

«"شـــعله جــاوید" که تحت
رهبری"س .ج .م" انتشار یافت
با رد تزهای رویزیونیستی "خلق
و پرچم" و افشـای فعالیتهای
اعتصاب شـکنانه و ضد انقالبی
آنها به تبلیغ م .ل .و اندیشۀ
مائوتسهدون طی مبارزه علیه
روند رویزیونیزم و رفرمیزم و
دفاع از راه انقالب قهری پرداخت
که به این صورت نقش مهم
تاریخی را در جنبش انقالبی
مارکسیستی کشور ایفا کرد و
از لحاظ ایدئولوژی راه را برای
مارکسیزم و گسترش بعدی آن
در جامعه باز کرد( .چیزیکه ما
در اوایل بریدن از "س .ج .م ".و
جریان شعله آنرا نمی دیدیم و به
نفی کامل آن دست زدیم و بدین
صورت دچار بر خورد یکجانبه
شدیم ).این جریان در مدت
کوتاهی جاذبۀ بسیاری در بین
روشنفکران انقالبی مخالف رژیم
پیدا کرد و به سرعت رادیکالیزه
شد( ».مشعل رهایی صفحات  18و )19

اگر ســازمان جوانان مـــترقی
و جریان شعلۀ جاوید در دهــۀ
چهل خورشـــیدی توانســت
که «رویزیونیزم را در عمـــل
شکست دهد  ...و با رد تز هـای
رویزیونیستی "خلق و پرچم"و
افشـــای فعـالیتهای اعتصاب
شکنانه و ضد انقالبی آنها به تبلیغ
م .ل و اندیشۀ مائوتسه دون طی
مبارزه علیه روند رویزیونیزم و
رفرمیزم و دفاع از راه انقالب
قهری پرداخت که به این صورت
نقش مهم تاریخی را در جنبش
انقالبی مارکسیستی کشور ایفا
کرد و از لحاظ ایدئولوژی راه را
برای مارکسیزم و گسترش بعدی
آن در جامعه باز» نمود و «"شعله
جاوید" در تاریخ جنبش کشور،
راه را برای مارکسیزم از لحاظ
تیوری و ایدئولوژی در جریان نبرد
با رویزیونیزم معاصر باز» کرد،
پس خط علم شده توسط "گروه
انقالبی خلقهای افغانستان"یک
خط ضد مارکسیستی ـ لنینیستی
ـ مائوئیســـتی (در آن زمــان
اندیشۀ مائوتسه دون) بوده است.
"سازمان رهایی افغانستان" اگر
می خواست کل واقعیت را بیان
نماید باید این خط انحرافی و
ارتدادی را که در اوایل دهۀ پنجاه
در پیش گرفته بود بطور جدی به
باد انتقاد می گرفت و از ریشه رد
می نمود .اما واقعیت آنست که این
سازمان نه تنها با گذشته انحرافی

«"شعله جاوید" در تاریخ جنبش
کشـور ،راه را برای مارکسـیـزم
از لحاظ تیـوری و ایدئولوژی در
جـریـان نبـرد با رویزیونیزم
معاصر باز نمود که طی آن اساسی
ترین مسایل انقالب کشور طرح
و علیرغم محدودیت و سایه
روشنهایی از یک دید تاریخــی
روشن گردید( ».مشعل رهایی صفحه )28
-۱۹-
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اش نبرید بلکه به شکل بدتر آن را ادامه
داد و به لجنزار رویزیونیزم سه جهانی
غلطید .این دید رویزیونیستی به او اجازۀ
چنین تحلیل و بررسی را نمیداد و لذا در
مشعل رهایی حیله گرانه به طرح صریح ًا
منفی رویزیونیستی متوصل گردید.

"سازمان رهایی افغانســـتان" از همان
ابتدای انشعابش تا کنون برخورد صادقانه
به مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیست
های جهان و بخصوص افغانستان نداشته
و ندارد .زیرا « رویزیونیزم (تجدید نظر
طلبی) عبارت از نفی اصول و حقایق عام
علم انقالب پرولتاریائی و تجدید نظر
در مورد آنها و در عین حال حفظ شکل
ظاهری این علم است( ».برنامه حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان)

خط رویزیونیستی "ســـازمان رهـایی
افغانســـتان" به وی اجازه می دهد که
سیاسـتش را از یک واقعه تا واقعۀ دیگر
تعیین نموده و با حوادث روز تطبیق حاصل
نماید .بنا ًء زمانی که حوادث روز ایجاب
می نمود "سازمان رهایی افغانستان" با
گستاخی تمام بر سازمان جوانان مترقی
و جریان شعلۀ جاوید تاخت و نقش
انحالل طلبانه اش را به خوبی انجام داد
و از کاربرد الفاظ رکیک در مورد سازمان
و جریان شعلۀ جاوید ابا نورزید .رهبری
سازمان جوانان مترقی و جریان شعله
جاوید را متهم به رویزیونیســـت بودن
«حتی بدتر از رویزیونیســـتهای خلق و
پرچم» اپورتونیســت ،سـوپژکتویست،
دگماتیســت ،امپریســت ،سکتاریست،
اندیویدآلیسـتهای مقام پرســت و خاین
نمود و با صراحت اعالم داشت که:
«ما به این امر واقفیم که با بریدن از جریان
شعلۀ جاوید نا گزیر ذهن ما از ایدئولوژی
ارتجاعی "رهبری" متاثر است .ما تحت
تاثیر ایدئولوژی و مشــــی "رهبری"
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در کلیه فعالیتهـای سیاســــی
و اجتماعــی خویش در لجنزار
اپورتونیزم دست و پا می زدیم...،
باید با افکار رویزیونیســـتی و
اپورتونیســتی نوع شعلۀ جاوید
تصفیه حســـاب کنیم( ».همان
سند صفحه )3

«"س .ج .م ".زیر نام "ناشـــر
اندیشه های دموکراتیک نوین"به
آرمان انقالبی و اندیشۀ مائوتسه
دون خیانت ورزید( ».همان سند ـ
صفحه )8

«"س .ج .م ".با علنیگـــریها،
فعالیتهـای ضــد انقــالبی نوع
رویزیونیستها و انتشــار علنی
خود عمـ ً
ال بصورت آرایشگران
"دموکراسی تاجدار"و به سان دار
و دسته های مرتد رویزیونیستی
و حتی بدتر از آن در آمده بود».
(همانجا)

لنین خیلی زیبا ماهیت کوتاه
نظرانۀ رویزیونیزم را بیان نموده
است:
«سیاست رویزیونیزم عبارت است
از تعیین روش خود از واقعه ای تا
واقعۀ دیگر ،تطبیق حاصل کردن با
حوادث روز و با تغییرات وارده در
جزئیات سیاسی ،فراموش کردن
منافع اساسی پرولتاریا و خصائص
اصلی کلیه رژیم ســرمایه داری
و کلیه تکامل تدریجی سرمایه
داری و فدا کردن این منافع در
مقابل منافع آنی واقعی یا فرضی.
و از خود ماهیت این ســـیاست
آشــکارا بر می آید که مـی
تواند شــــکلهای بی نهایت
گوناگونی بخود بگیرد و هر مسئله
-۲۰-
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ای که تا حدی"تازگی" داشته
باشد و هر تغییری در حوادث که
کمی غیر منتظره و پیش بینی
نشده باشد ،و لو فقط ســر مویی
و برای مدت کام ً
ال کوتاهی مشی
اصلی تکامل را تغییر داده باشد ـ
ناگزیر و همیشه موجب پیدایش
انواع رویزیونیزم خواهد گردید».
(لنین ـ مجموع مقاالت ـ مارکسیزم و
رویزیونیزم ـ صفحه )33
بعد از کودتای ننگین هفت ثور
 1357خورشیدی و احیای دورۀ
ترور و اختناق ،دوباره جــنب و
جوشــــی در جنبش انقـالبی
کشور (بقایای جریان دموکراتیک
نوین و سازمان جوانان مترقی)
ایجاد گردید .در چنین شرایطی
رویزیونستهای "سازمان رهایی
افغانستان"برای فریب و اغـوای
بقایای سـازمان جوانان مترقی
و جریان دمـوکراتیک نوین،
حیلهها و نیرنگهای جـــدیدی
را به کار گرفت و ناگزیر گردید
که ظاهرا ً به تعریف و تمجید
از سازمان جوانان مترقی و
جـریان شعلۀ جاوید بپردازد و
به این طریق توانسـت تعدادی از
شعلهیی ها را جلب نماید.
"ســـازمان رهایی افغانستان"
بدون تحلیل و بررســـی سند
اکونومیستی "با طرد اپورتونیزم
در راه انقـــالب سـرخ به پیش
رویم" و انتقاد عـلیه آن فقط به
یک جمله اکتفا نمود و خواسـت
تا جانش را خالص کند و تعدادی
از شــعلهییها را با این نیرنگ
بفریبد:
« (چیزیکه ما در اوایل بریدن
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از "س .ج .م " .و جریان شعله آن را
نمیدیدیم و به نفی کامل آن دست زدیم
و بدین صورت دچار بر خورد یکجانبه
شدیم)».
اگر واقع ًا "سازمان رهایی افغانستان" در
زمان انشعابش از سازمان جوانان مترقی
و جریان دموکراتیک نوین صرف ًا «دچار
بر خورد یکجانبه» شده بود ،این برخورد
میتوانست قابل گذشت باشد ،اما قضیه به
این سادگی نبود.
طوری که بیان گردید که داکتر فیض
و گروه اش با خط اکونومیســـتی ضد
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی
از خط اصولی سازمان جوانان مترقی
و جریان شعلۀ جاوید برید ،روی همان
خط انحرافیاش پافشاری نمود ،وظیفۀ
انحالل طلبانهاش را بخوبی انجام داد
و جنبش انقالبی کشور را تکه و پارچه
نمود .اما زمانی که اوضاع و شرایط
تغییر نمود بدون برخورد همه جانبه به
گذشتهاش به تمجید سازمان جوانان
مترقی و جریان شعلۀ جاوید زبان گشود
و فقط با جملهای در مورد سازمان
جوانان مترقی و جریان شعلۀ جاوید از
خود انتقاد کرد .بدتر از همه این که با
آغوش باز تیوری رویزیونیســتی سه
جهانی رویزیونیستهای حاکم بر چین را
پذیرفت و مورد الطاف رویزیونیست های
چینی قرار گرفت و از کمک های مالی،
دیپلماتیک و نظامی اش برخوردار گردید.
وقتی در جلســــات رویاروی پیرامون
تیوری سه جـهان به عنوان یک تیوری
رویزیونیستی بحث به میان آمده بود
نمایندۀ ارشد "سازمان رهایی " ...در
جواب گفته بود:

«ما در آن زمان نمی فهمیدیم که تیوری
سه جهان رویزیونیستی است».
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اما گرچه امروز سازمان مذکور
با اشتیاق تمام دنبال اشغالگران
امپریالیست و رژیم دست نشانده
راه افتاده و تســـلیمی را پیشه
خود ســاخته است ،اما فردا که
بازهم اوضاع و شرایط تغییر نماید
خواهد گفت که:

«ما نفهمیدیم که این حرکت ما را
به سمت پارلمانتاریزم و تسلیمی
می برد».
این چیزی اســت که رویزیونیزم
نامیده می شـــود ،زیرا در روش
سیاسی ،قضایا را از یک واقعه تا
واقعۀ دیگر می سنجد.
"سـازمان رهایی افغانســـتان"
طبق عادت و خصیصه ذاتی اش
باز هم دهان به اتهام زنی ،فحش
و دشنام و رکیک گویی از قبیل
«روشنفکران خلموک ،نا آگاه و
بی عزت حقیر وطنی»« ،ما مگس
را با توپ نمی بندیم» و غیره باز
نموده و بدین طریق می خواهد
چهرۀ رویزیونیستی ،ضد انقالبی
و تسلیم طلبانۀ خود را بپوشاند و
حرکت های ضد انقالبی و تسلیم
طلبانه خود را به زعم خودش
توجیه نماید .اما در حقیت امر این
طناب بگردن شان آنقدر سنگین
است که آنها را به سمت هالکت
می کشاند.
اعالمیۀ اول سـرطان نشاندهندۀ
آن است که رهبران "سازمان
رهـــایی افغانسـتان" تا چه
سرحد از دانش ســـیاسی
بیبهرهاند.برای اینکه گـــریبان
خود را از برخوردهای اصولی
ایدئولوژیک ـ سیاسـی با حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان
-۲۱-
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و بقیه مائوئیست ها و همــچنین
پاســخگویی به اعضایش خالص
نماید ،به زعم خود مــخالفینش
را "مگس" خطاب نمــوده و به
این طریق کوشــیده تا حداقل
اعضایش را راضی نگهدارد و با
حیله های گوناگون آنان را بیشتر
در لجنزار فرو برد.
به این اساس "سازمان رهایی"...
بجای اینکه در مورد موضعگیری
اصـولی حــزب کمونیســــت
(مائوئیســت) افغانسـتان بحث
نماید و به وعدههایی که در
جلسۀ رسمی داد عمل نماید و
یا حداقل دلیل به عقب افتادن
وعده هایش (موضعگیری در قبال
اشغالگران امپریالیست و رژیم
دست نشانده به عنوان دشمن
عمده کشور و مردمان کشور) را
توضیح بدهد و وظایف مبارزاتی
خود را در قبال این دشمن عمدۀ
کشور و مردمان کشور تعیین
نماید ،همۀ این ها را زیر زده و از
آنها طفره رفته است .برای اینکه
تسلیمیاش را بپوشاند ،بحث
مقالۀ مندرج در شـــمارۀ هفتم
شعلۀ جاوید را «هیاهوی همراه
با بزرگ سازی و دروغ » خوانده
و به حمالت لومپنانه علیه حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان
و بقیه مائوئیست ها پناه برد.
دقیق ًا خصیصۀ ذاتی رویزیونیزم
و اپورتونیزم این است که وقتی
پای منطق و استدالل شان لنگ
شد به دشنام ،لعن ،نفرین ،دروغ
و اتهام پناه می برند.
حزب ما معتقد است و همیشه این
را خاطر نشان ساخته که به زبان
فحاشی و لومپن مآبانه "سازمان
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رهایی افغانستان" وقعی نگذاشـــته
و هیچگاه نمیخواهد با همان وســـایل
در صدد پاسخ برآید ،بلکه با استدالالت
اصولی مارکســیسـتی ـ لنینیسـتی ـ
مائوئیسـتی ماهیت تسلیم پذیری و ضد
انقالبی خط مشی ایدئولوژیک ـ سیاسی
سازمان مذکور را بر مال نموده و چهرۀ ضد
انقالبی اش را فاش میسازد.
"سازمان رهایی افغانســــتان" در
اول سرطان  1395خورشیدی با نشر
اعالمیهاش سند کامل تسلیمی و تسلیم
طلبی خـــویش را در قبال اشـغالگران
امپریالیســــت به رهبری اشــغالگران
امپریالیســـت امریکایی و رژیم دســت
نشانده امضاء نمــود .این سازمان در این
اعالمیه بخوبی نشان داد که به هیچوجه
حاضر نیست از تسلیمی و تسلیم طلبی
در قبال اشغالگران امپریالیست و رژیم
دست نشانده دست بکشد.

اینک در این قسمت ،روی نوشتۀ دیگر
"سازمان رهایی افغانستان ("کرنش از
"چپ" مقابل بنیاد گرایان فاشیست")
که در اعالمیه از آن به عنوان نشریۀ
درونی یادآوری نموده اســــت مکث
می نمایم:
این نوشته ("کرنش از "چپ" )...از طرف
"ســـازمان رهـایی افغانســـتان" در
سال  1370خورشیدی نشر گردیده است.
در این نوشته همه چیز وجود دارد به جز
ادبیات سیاسی انقالبی .طرف این نوشته
تمام احزاب و سازمانهای چپ شعله یی
اســــت که با زبان لومپنانه مورد حمله
و تهاجم قرار گرفته اند.
به مطلب ذیل از سند مذکور توجه نمائید
تا بهتر معلوم شود که هدف نوشته چه
بوده است .خواننده حینی که به این
مطلب توجه نماید به خوبی درک می کند
که نوشته نشریه درونی نبوده بلکه نشریه
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ای است که باید به دسترس همه
جنبش قرار می گرفت .نوشته
"کرنش از چپ "...با این جمله
شروع می شود:
«یکی از مشـــــخصات جنبش
چپ میهن ما (اگر کرنشگران را
شامل آن بدانیم) از کودتای 7
ثور بدینسو عبارت بوده است از
حمالت هستریک از طرف تقریب ًا
کلیه محافل و سازمان های آن
علیه سازمان رهایی.

گروهای مذکور با وصـــف تمام
اختالفاتی که با هم دارند در یک
چیز مطلقا همزبان و همراز اند:
سیستم نظریات شان در تخریب
و حمله بر ضد سازمان رهایی .و
این وجه وصل اینها بسیار قویتر
از آن است که اختالفات زرگری
بینشـــان بتواند جبهه گـیری
دیوانهوار آنهــا بر ضد سـازمان
رهایی را مـــتزلزل سازد .اینها
اعتبار و شــرف سیاســی شانرا
نه وابســته به میزان و چگونگی
مبارزه علیه وطـــنفروشان و
اخوان بلکه وابســته به هر چه
افسـار گسـیخته تر حمله کردن
به سـازمان رهـایی می دانند»...
(تاکیدات از من است)

در این نوشته یک حقیقت بیان
گردیده است و آن این است که
«تقریب ًا کلیه محافل و سازمانهای
جنبش چپ کشور علیه سازمان
رهایی موضع داشته اند و آن را
مورد حمله قرار می دادند .و اما
چیزیکه از این نوشته فهمیده
میشود این است که این نوشته در
جواب نوشته های «کلیه محافل و
سازمان های چپ» که سال ها
-۲۲-
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قبل در انتقاد علیه این سازمان
نشر گردیده ،به رشتۀ تحریر در
آمده است .اما "سازمان رهایی
افغانستان"صرف ًا بخاطــر اینکه
دهن اعضای خود را ببندد و به
آنها نشـــان دهد که گویا علیه
بحث هـــای مذکور موضعگیری
کرده است ،نوشتۀ مذکور را نشر
کرده است و نه بخاطر جوابگویی
به بحث های سازمان ها و گروه
های دیگر .به همین خاطر این
نوشته را درونی حفظ کرده و از
دسترس «کلیه محافل و سازمان
های» دور نگه داشته است.
در صفحۀ سوم این نوشته چنین
بیان می گردد:
«دوستان ســـازمان نیز با طرح
سواالت فوق علت سکوت سازمان
را پرسیده و می پرسند».
این مطلب به خوبی بیانگر آنست
که نوشتۀ فوق الذکر فقط برای
بســتن دهان اعضای سازمان به
رشته تحریر در آمده است تا دیگر
سوال نکنند که چرا "ســـازمان
رهــــایی" به منتقدین جواب
نمیدهد .این سازمان در طول
دورۀ حیاتش به انتقادها از تیوری
سه جهان ،نه جوابی نوشته و نه
می تواند جواب بنویسد .در واقع
آن را قبول دارد اما از آن نمیتواند
علن ًا دفاع نماید.
این ســازمان هرگز جرئت بیرون
دادن نوشتۀ "کرنش از "چپ" در
مقابل بنیاد گرایان فاشیست" را
نداشته است .زیرا با بیرون نمودن
آن حتم ًا جواب های اصولی و قاطع
می گرفت .اما چون توان پیشبرد
این مبارزه را نداشت برای ارضای
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اعضایش نام آن را درونی گذاشت .به این
بهانه نوشتۀ مذکور تا همین حاال مخفی
نگهداشته شده است.
سازمانی که با یک جملۀ بی معنی و میان
تهی «ما مگس را با توپ نمی بندیم» خود
را از سواالت اعضایش خالص نموده است،
هرگز توان مبارزۀ ایدئولوژیک ـ سیاسی
را نداشته و ندارد .به همین خاطر است که
اعالمیۀ اول سرطانش هیچ چیز جز فحش
و دشنام را در بر ندارد.
برای اینکه برای خوانندگان سوالی مطرح
نشود که این نوشته "درونی" را چه قسم
به دســـت آورده ایم ،باید خاطر نشان
شود که این نوشـته در جلسات رویاروی
که نمایندۀ حزب با افضل (میرزا) نمایندۀ
ارشد "سازمان رهایی افغانستان" داشت،
حین تبادلۀ اسناد بین سازمان و حزب به
دسترس حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان قرار گرفت .در غیر آن ما هم
از وجود این سند بی اطالع می ماندیم).

در این جا بیشتر از این نمی خواهم روی
متن نوشتۀ "کرنش از "چپ" مقابل
بنیاد گرایان فاشیست" مکث نمایم .زیرا
این نوشته نیاز به انتقاد و برخورد جدی
دارد که در موقعش حزب ما به آن پاسخ
خواهد داد .مکثم بیشتر روی آن قسمت
از اعالمیۀ اول سرطان است که از نوشتۀ
"کرنش "...به عنوان یک نشریۀ درونی
یاد می کند.
"سازمان رهایی افغانستان" اص ً
ال معنی
و مفهوم نشریۀ درونی را درک نکرده و
نمیداند که نشریۀ درونی چه معنی و
مفهوم دارد .نشریۀ درونی در یک تشکیل
به منظور مبارزات درون تشـــکیالتی
نشـر میگردد .یا به عبارت دیگر نشـریۀ
درونی عبارت از انتقاد از خود و انتقاد
از دیگران در درون تشـکیل می باشد.
انتقادات بیرونی عموم ًا در ارگان مرکزی
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یا ارگان نشراتی هر تشکیل به
صورت بیرونی نشر می گردد.
"سازمان رهایی افغانستان" در
طول دورۀ حیات خود از نشریۀ
درونی برخوردار نبوده است ،زیرا
این سازمان به مبارزات درونی و
انتقاد و انتقاد از خود اعتقاد ندارد
و هم به حق دموکراتیک اعضای
خود وقعی نمی گذارد .اگر حقی
قایل می بود اسناد جلسۀ رسمی
بین "سازمان رهایی افغانستان"
و حزب کمونیســت (مائوئیست)
افغانستان را بدسترس اعضایش
قرار میداد تا تمامی اعــضایش
می دانســتند که اعضای باالیی
سازمان چه کارهایی را از پیش
برده اند .بنا ًء اعتقادی به مبارزه
درونی و نشریه درونی ندارد.

نوشـــتۀ "کرنش از "چپ" در
مقابل بنیاد گرایان فاشیست" در
حقیقت یک نشریۀ درونی نبود،
بلکه نشــریه ای بود که باید در
همان سال  1370بدسترس تمامی
سازمانهایی که از طرف "سازمان
رهایی افغانستان" به اصــطالح
مورد انتقاد و لعن و نفرین قرار
گرفته بود ،می رسید و به مبارزۀ
ایدئـــولوژیک در بین سازمانها
دامن میزد .چون "ســـــازمان
رهایی افغانســـتان" به صحت
بحثش اعتماد نداشت ،نخواست
که فحش نامۀ خود را در اختیار
سایرین قرار دهد .لذا برای فریب
اعضایش نام آنرا درونی گذاشت
تا به این طریق از نشر بیرونی آن
جلوگیری نماید.
کمیتۀ مرکزي هر حزب و تشکل
مارکسیسـتی ـ لنینیستی ـ
مائوئیستی ،نشريۀ دروني را غرض
-۲۳-

سنبله  ( 1395سپتامبر ) 2016

پيشبرد مباحثات ايديولوژيک –
ســـياسـي در درون حـزب و
تشکل ،پيشبرد مبارزۀ دو خط
و تقويت و تکامل ایدئولوژیک ـ
سياسي اعضاي حــزب و تشکل
منتشر مينماید .این نشریه غرض
پیشبرد مبارزۀ دو خط در درون
احزاب مارکسیستی ـ لنینیستی
ـ مائوئیستی منتشر می گردد.
زیرا در درون هر حزب و تشکیل
مارکسیســتی ـ لنینیســـتی
ـ مائوئیســـتی خطوط انحرافی
قدعلم می کند و برای ریشه کن
نمودن آنها به مبارزات درونی
نیاز مـبرم به وجود می آید.
این مبارزات در درون حزب
انعکاس مبارزات طبقاتی خارج
از حزب میباشد .حزب کمونیست
(مائوئیســــت) افغانسـتان در
اساســـنامه اش مبارزۀ دو خط
را چنین بیان می دارد:
«در درون حـــزب نیز مبارزات
دوخطی بر ســـر حفظ و تکامل
خصــلت پرولتری حزب از یک
جانب و قلب ماهیت نمودن و
از بین بردن آن از جانب دیگر،
دایم ًا بروز مینماید .این مبارزات،
انعکاس مـبارزات طبقـــــاتی
جامعه در درون حـزب است و
بصورت اجتناب ناپذیری با فراز
و نشیب تبارز می نماید .پیشبرد
و به فرجام رساندن مستمر
مبارزات دو خطی علیه خطهای
رویزیونیستی و اپورتونیستی
ای که از درون حزب سر بلند
مینماید و انقالبی ساختن مداوم
حزب ،نقش مهمی در حفظ و
تقویت خصلت پرولتری حزب و
تکامل مداوم این خصلت بازی
می نماید».
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در اساسنامۀ «سازمان رهایی افغانستان»
اص ً
ال چنین ایده ای وجود ندارد .طوری
که قب ً
ال بیان گردید ،این شیوۀ مبارزه
فقط مختص مارکسیست ـ لنینیست ـ
مائوئیست ها است ،رویزیونیست ها به
آن باور ندارند .به همین دلیل هیچ بحثی
در این باره در اساسنامۀ مؤقتی «سازمان
رهایی افغانستان» ،که برخالف نامش
تقریب ًا سه دهه عمر دارد ،به میان نیامده
است.

در نشریۀ درونی ،آن دستورالعمل ها و
رهنمودهای عمومی رهبری که نباید در
بیرون از تشکیل پخش گردد نیز منتشر
میشود .همچنین در نشریۀ درونی مسایل
ذیل درج می گردد:
«1ـ انتقادات مطروحه بر مندرجات نشريۀ
دروني مرکزي ،ارگان مرکزي ،ساير نشريه
ها و رساالت و جزوات حزبي» از طرف
اعضاي حزب و داوطلبان عضویت.
 2ـ اخبار و اسنادی که بتوان حول آن
ها جر و بحث های ایدئولوژیک -سیاسی
و تشکیالتی را در میان اعضای حزب و
داوطلبان عضویت دامن زد.
 3ـ آن اسنادی از اقلیتهای سازمان
های مختلف حزبی ...انتشار درونی آنها
در سطح سراسر حزب ،از جانب رهبری
حزب ،مورد لزوم دانسته شود.
وغیره و غیره».
زمانی که یک تشــکل مارکسیستی
ـ لنینیستی ـ مائوئیستی پایه گذاری
میشود ،مسلم ًا مبارزۀ مداوم و سخت
در جریان است .بعد از گذشت یک مدت
زمان در درون تشــکیل چند موضوع
و نکات مشاجره متبارز می گردد .این
مبارزه در درون تشکیل انعکاس مبارزۀ
طبقاتی در بیرون تشکیل می باشد .هر
تشکیل مارکسـیسـتی ـ لنینیسـتی ـ
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مائوئیستی باید به این نکات مهم
مورد مشاجره عطف توجه نماید
و در مورد آنها مبارزات اصولی
توأم با قاطعیت ایدئولوژیک و
انعطاف سیاسی را به پیش برد.
زیرا نتیجۀ قطعی مبارزه منوط به
حل آنها است.

نشریۀ کمونیســـت را جهت
پیشبرد مبارزات درون حزبی اش
منتشر می نماید .از طریق این
نشریه فقط بحث در مورد اختالف
نظــرات در درون حـزب پیش
برده می شـود ،نه اینکه احزاب
و سـازمان های دیگر را مورد
انتقاد قرار دهد .به نظر حزب ما
چنین انتقاداتی در نشریۀ ارگان
مرکزی که بصورت بیرونی انتشار
می یابد ،باید نشر شود .حزب ما
معتقد است که از طریق مبارزات
بیرونی در نشریۀ ارگان مرکزی
است که می توان باب مذاکره و
مفاهمه را باز نمود و به اختالفات
خورد و بزرگ باالخره فایق آمد.
نه آنکه نوشته ها را در جیب
خود نگهداشت و فقط برای تسلی
دادن اعضا در بین شان تقسیم
نمود .از فحوای کالم اعالمیه
نویس مشخص می شود که تا
کنون به معنی و مفهوم نشریه
درونی پی نبرده است .چنانکه
مشخص میشـــود که هیچ یک
از اعضای "سازمانی رهایی"...
هم به نشریۀ درونی و مبارزات
درونی آشنایی ندارند ،ورنه در
اینمورد در همان سال 1370
اعتراض شان بلند میشد.

برای پیشبرد چنین مبارزه ای
اســت که حزب و یا هر تشکیل
دیگر مارکسیستی ـ لنینیستی
ـ مائوئیستی نشریۀ درونی را
جهت پیشبرد مبارزات درونی
خویش منتشر می سازد.

در ابتدای جلســۀ رسمی میان
نمایندگان حــزب کمونیســت
(مائوئیســت) افغــانســـتان
و "سـازمان رهایی افغانسـتان"
قرار بر این شد که سند مشترک
به عنوان یک سند درونی فقط به
دسترس اعضای هر دو تشکیل
قرار داده شود .حتی حزب ما آن
را در نشریۀ درونی مرکزی حزب
منتشر ننمود ،زیرا این سند یک
سند درونی حزبی نه بلکه یک

اگر اختالف و نکات مورد مشاجره
در درون تشکیل از نظر انداخته
شـــود و به آن برخورد اصولی
مارکسیســتی ـ لنینیستی ـ
مائوئیستی صورت نگیرد ،یقین ًا
که بحران سراپای تشکیل را فرا
می گیرد و باالخره منجر به سقوط
تشکیل به لجنزار اپورتونیزم و
رویزیونیزم می گردد که تشکیل
را به سمت رفرمیزم ،تسلیمی
و تسلیم طلبی و پارلمانتاریزم
میکشاند .چیزی که امروز دامن
«ســـازمان رهایی افغانسـتان»
را گرفته است .مارکسیسـت ـ
لنینیسـت ـ مائوئیست ها به
مــبارزۀ درون حزبی به منزلۀ
مبارزۀ طبقاتی مینگرند و اعتقاد
دارند که مبارزۀ درون حزبی به
حزب نیرو و حیات میبخشد.
حزب از طــــریق این مبارزه
استحکام می یابد.

حــزب کمونیسـت (مائوئیست)
افغانستان عالوه بر نشریۀ ارگان
مرکزی اش (شعـلهجاوید) که
به صورت بیرونی پخش میشود،
-۲۴-
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سند درونی مشترک بین حزب کمونیست
(مائوئیست) و "سازمان رهایی "...بود .به
این جمله توجه کنید:
«...سند ذیل (سند مشترک بین حزب...
و سازمان رهایی )..به عنوان یک سند
درونی در نشـــریۀ درون حزبی منتشر
نمیگردد ،زیرا این سند یک سند درونی
صرف ًا حزبی نیســت ،بلکه یک ســند
مشــترک درونی میان حزب کمونیسـت
(مائوئیست) افغانستان و "سازمان رهایی
افغانستان" اســـت .طبق توافق ،طرف
"سازمان رهایی افغانستان" مکلف است
که این سند را در اختیار صفوفش قرار
دهد .اما تا حد معینی می توان گفت که
طرف "سازمان رهایی افغانستان" این
کار را انجام نخواهد داد»...

به این اســـاس نشــریۀ درونی به
حل اختالفات بیرون تشــکیالتی نمی
پردازد ،چیزی که "سازمان رهایی
افغانستان" تا کنون یا آن را درک نکرده
و یا اینکه می داند و دانسـته می خواهد
اعضایش را گول بزند.

موضع سازمان رهایی در قبال

دولت چین مائوتســــهدون
و جنبش های توده یی چین

بعد از مرگ مائوتسهدون در سال 1976
میالدی ،دار و دســته رویزیونیستی در
درون جزب کمونیست چین تحت رهبری
تین علیه جناح انقــــالبی کمونیسـت
کودتا نمودند و تعدادی از یاران با وفای
مائوتسـه دون را هـمـراه  4تن از رهبران
ارشد کمونیســـت ها بازداشت نمودند.
گرچه گاردهای ســرخ مقاومت جانانهای
نمودند ،اما از طرف رژیم رویزیونیستی
تازه به قدرت رسیده به شدیدترین وجه
سرکوب گردیدند.
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دارو دســته مرتد رویزیونیستی
که قدرت حاکمه را غصـــــب
نمودند ،زیر نام مارکسـیزم ـ
لنینیزم ـ اندیشه مائوتسـهدون
به تحکیم مواضع خود پرداخته
و همرزمان مائوتســـهدون را
بنامهای باند 4نفره و خـاین به
اندیشۀ مائوتســهدون دستگیر
نموده و گاردهای سرخ را توسط
ارتش سرکوب نمودند.

همین شیوۀ حیله گرانه را داکتر
فیض و فرکسیونش در ابتدای
بریدن از سازمان جوانان مترقی
و جریان شعـــــلۀ جاوید برای
انحالل سازمان جوانان مترقی و
جریان شعلۀ جاوید به کار گرفت.
زیر نام مارکسیزم ـ لنینیزم ـ
اندیشه مائوتسهدون خط مشی
اکونومیستی ضد مارکسیستی ـ
لنینیستی ـ مائوئیستی خویش
را متبارز ساخت و جنبش انقالبی
و کارگری کشـــور را تکه پارچه
نموده و نقش انحالل گرایانه خود
را انجام داد.
رویزیونیســـت ها در چین بعد
از گرفتن قدرت سیاسی طرحات
رویزیونیستی خویش را یکی پس
از دیگری پیاده نموده و تیوری
رویزیونیستی خویش را به کرسی
نشاندند .از آن زمان (بعد از مرگ
مائوتسه دون) تا کنون چین به
عنوان یک کشور رویزیونیستی
در سطح جـــهان شناخته شده
و می شود.
"سازمان رهایی افغانستان" از
سال  1357خورشــــیدی دست
به دامان رویزیونیستهای چین
انداخت و تیوری سه جهان را به
-۲۵-
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عنوان رهنمای عمل و تیوری خود
پذیرفت و در سال  1359خورشیدی
این تیوری رویزیونیســـتی را در
نشریۀ سیاســی ـ تیوریک مشعـل
رهایی تیوریزه نمود .سازمان مذکور
به این کار هم بســـنده نکرد بلکه
در تابعیت از خط رویزیونیســـتی
سه جهانی خط اســـالمی و انقالب
اسالمی را نیز در این نشریه تیوریزه
نمود .این ســـازمان تا کنون از این
خطوط انحرافی ضد مارکسیستی ـ
لنینیستی ـ مائوئیستی برخوردار
است.
رویزیونیزم دشــــمن آشــتی
ناپذیر مارکســـیزم – لنینــیزم
– مـــائوئیزم اســت" .سازمان
رهـــائی" و رهـبری آن هیچگاه
کمونیست نبوده و نیستند و حتی
انقــالبی نبوده و نیسـتند ،بلکه
رویزیونیســتهائی بوده و هستند
که در خـــدمت رویزیونیستهای
ســـه جهانی قرارداشـــتند و
قرار دارند .این سـازمان به لباس
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم،
علیه مارکســیزم ـ لنینـیزم
ـ مائوئیزم به مبارزه برخاسته و
کوشش میکردند و مــی کنند که
سوسیالیزم را به شکل اپورتونیزم
آن احیاء نمایند .لنین سـال های
 1895ـ  1915را سال های بحران
رسمی مارکسیزم یاد نموده و می
نویسد :
« بحران رسمی مارکسیزم (1895
ـ  ،)1915مارکسیزم انقالبی را در
مقابل "یک چنین مارکسیزم"
اپورتونیســتی تکامل دهـیم و
نه اینکه جسـد آن را احیا کنیم»

(نقــــل از " اول مــــی و جنگ ـ آخــــرین روز
هـــای اپریل )1915
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بحران در مارکســـیزم ـ لنینـیزم ـ
مائوئیزم بطور رسمی از اوایل دهۀ پنجاه
خورشیدی بعد از مریضی و کنار رفتن
رفیق اکرم یاری ،همراه با بریدن داکتر
فیض و فرکسیونش از سازمان جوانان
مترقی و جریان شعلۀ جاوید آغاز شد و
تا نیمۀ دهه شصت خورشیدی بر جنبش
افغانستان حاکم بود .به قول لنین فقط
جسد مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم
احیاء گردیده بود .بعد از انشعاب بخش
غرجستان از "ساما" و ایجاد هســتۀ
انقالبی کمونیستهای افغانستان و سپس
سـازمان کمونیستهای افغانســـتان و
عضویت یافتن ســازمان کمونیسـتهای
افغانستان به عنوان عضو جنبش انقالبی
انترناسیونالیستی ،مبارزه به طور جدی
علیه این بحران رسمی آغاز یافت.
بدین ترتیب در اواسط دهۀ شصت
خورشیدی جنبش نوین کمونیســتی
در افغانسـتان تبارز نمود .انشـعاب
بخش غرجسـتان از "ساما" به رهبری
رفیق حسین سرآغاز تبارز این جنبش
نوین بود .سپس با برآمد کمیتۀ تبلیغ و
ترویج م ل م ،مواضع نوین سازمان پیکار
و امــال – بخش مائوتسـهدون اندیشه
این جنبش نوین وسعت بیشتری حاصل
کرد .در نتیجۀ حرکت وحدت طلبانه ای
که میان این بخش ها آغاز یافت" ،کمیتۀ
انسجام و وحدت"...توسط نمایندگان این
بخش ها تشکیل گردید .در نهایت ثمرۀ
عمده ای که فعالیت کمیتۀ مذکور به بار
آورد ،تشکیل حزب کمونیست افغانستان
در اول ماه می سال )1370( 1991بود این
پروســـه دوام یافت و منجر به تشکیل
حزب کمونیســت (مائوئیست) در کنگرۀ
وحدت  ...جنبش بود.
برای این که بر این بحـــران بطور کلی
فایق آییم باید با جــدیت علیه هرگونه
رویزیونیزم و اپورتونیزم و به خصــوص
رویزیونیزم ســه جــهانی که "سازمان
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رهایی افغانستان" در واقع هنوز
هم به آن آغشته است و برعالوه
در بخش های دیگر نیز تأثیرات
منفی معین آن وجود دارد ،باید
به طور پیگیر و خستگی ناپذیر
مبارزه نماییم.
در شـــرایط کنونی مبارزه علیه
رویزیونیزم سه جهانی و تأثیرات
آن ،که عمدت ًا مبارزه ای است علیه
تسلیمی ها و تسـلیم طلبیها در
قبال اشــغالگران امپریالیست
و رژیم دست نشانده ،حتمی و
ضروری است.

حزب کمونیســت بلشــویک و
حزب کمونیسـت چین در مبارزه
عـــلیه اپورتونیزم ،رویزیونیزم،
اکونومیزم و تسلیم طلبی آبدیده
و مستحکم گردید .این جدل را
یکی از پی دیگری رهبران بزرگ
جنبش کمونیســـتی با جان
و دل خریدند .چنانچه لنین می
گوید":
« این سرنوشت من اسـت .نبرد
بعد از نبردعلیه حماقت سیاسی،
ابتذال اپورتونیزم و غیره ،از
سال  1893همواره چنین بوده
است .و در این پروسـه من نفرت
اشخاص بی فرهنگ را جلب کرده
ام .باشد ،من این سر نوشت را
با "صلح" با بی فرهنگان عوض
نخواهیم کرد ( » .نقل از " نامه به ایسـنا
آرماند "  18دسامبر ) 1918

از اواسط دهۀ شصت خورشیدی
تا حال ،ســرنوشت جنبش نوین
کمونیســـتی افغانستان ،حزب
کمونیست افغانستان و بعدا حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان
چنین بوده است:
-۲۶-
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«نبرد بعد از نبرد علیه حماقت
سـیاســی ،ابتذال ،اپورتونیزم»،
رویزیونیزم و تسلیمی و تسلیم
طلـبی در قـبال اشــــغالگران
امپریالیسـت و رژیم های دست
نشانده شــان .حزب کمونیسـت
(مائوئیست) افغانستان بنا به قول
لنین نفرت اشخاص بی فرهنگ را
جلب نموده است و از فحاشی و
رکیک گویی های لومپنانۀ شان
ابایی ندارد .زیرا از چنین افرادی
بیشتر از این نباید توقع داشت.
حزب کمونیســـت (مائوئیست)
افغانستان این سرنوشت را با دل
و جان خریده است و هیچگاه
«این سر نوشــت را با "صلح" با
بی فرهنگان عوض» نخواهد کرد.
وقتی این اشخاص بی فــرهنگ
زبان باز مــیکنند هیچ چیزی
جز فحش و دشنام از زبان شان
بیرون نمی شود .زبان گفتاری
و نوشتاری شان مملو از رکیک
گویی هـای زشــــت و لومپنانه
میباشد.
اینک میبینیم که "ســــازمان
رهایی افغانسـتان" در قبال چین
رویزیونیست چه موضعی دارد؟
سازمان مذکور موضع خود را در
سال 1359خورشیدی(سال۱۹۸۰
میالدی) یعنی چهار سال بعد از
کودتای رویزیونیستی در سال
 ۱۳۵۵( 1976خورشـــیدی) در
چین ،در قبال دولت موجود آن
کشور چنین بیان نموده است:
«ما چین را چگونه می شناسیم؟
جمهوری تودهای چین یک کشور
سوسیالیستی مربوط به جهان
سوم است .زیرا از لحاظ سیاسی
و اقتصادی در صف کشورهای
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جهان سوم قرار دارد و خطر دو ابرقدرت
را مانند جهان سوم احساس می کند.
هژمونیست ،تجاوزگر ،مداخله جو و جنگ
افروز نیست .در پی بر انداختن استقالل،
حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سایر
کشورها نمیباشد .سیاست جهانیاش
پشتیبانی از مبارزات تمام خلقها و
بخصوص جنبش های آزادیبخش ملی و
مبارزه علیه دو ابر قدرت می باشد.
در قبال کشور ما نیز بطور مشخص
پشتیبان حق تعیین سرنوشت ملت ما و
مخالف هر گونه مداخله و تجاوز است.
در داخل چین ستمکش ترین طبقه یعنی
طبقۀ کارگر قدرت را به دست دارد .این
است شناخت ما از جمهوری تودهای
چین ( ».مشعل رهایی صفحات ـ  164و ) 165
آیا واقعا چنین بوده و هست؟ به این
میگویند خاک به چشم مردم زدن و
ایجاد سر درگمی و تشتت فکری نمودن.
این ها همه وجه مشخصه رویزیونیزم
است .رویزیونیستهای چین تا هنوز
زیر نام مائوتســــهدون به معامله گری
پرداخته و به فرزند خلف شان (ســازمان
رهایی افغانســتان) نیز این درس را به
خوبی آموزش داده اند.
اینک نظری به دولت رویزیونیسـتی چین
بعد از مرگ مائوتسه دون می اندازیم تا
دیده شود که ماهیت حـقـیـقی چین در
آن زمانی که "سازمان رهایی افغانستان"
زبان به تمجید چین به عنوان یک کشور
سوســـیالیستی گشوده چه بوده
است و چقدربا ادعاهای "ســــازمان
رهایی افغانســتان" در مورد آن دولت
مطابقت دارد .آیا در چین همانطوریکه
"سازمان رهایی افغانستان" ادعا می کند
«ستمکش ترین طبقه یعنی طبقه کارگر
قدرت را بدست دارد» و یا این که طبقۀ
کارگر به طبقۀ محکوم بدل گردیده است.

دوره چهارم

رویزیونیستهای چین بعد از
اینکه قدرت سیاسی را در چین
غصب نمودند ،در اولین اقدام
کودتاگرانۀشان چیان چین همسر
مائوتسهدون و چان چون چیائو و
یاران همرزمشان را با یک توطئه
دستگیر و زندانی نمودند و سپس
آنها را در زندان کشتند.
ملیونها رزمندۀ انقالبی گاردهای
سرخ را خلع سالح نمودند و تعداد
زیادشان را به قتل رساندند.
درسراسرچین کمون های زراعتی
را از بین بردند.
انقالب فرهنگی عظیم پرولتاریا
را خاتمه یافته تلقی نمودند و آن
را بزرگترین اشتباه مائوتسهدون
و فاجعۀ عظیم در کشور چین
خواندند.
مالکیتهای شــخصی سـرمایه
دارانه را تحت عنوان "یک کشور
 دو سیستم" احیا نموده و رشددادند.

دروازههـــــای چین را به روی
ســــرمایهداران امپریالیست
باز گذاشتند.
خالصه در مجموع سوسیالیزم
را در چین سرنگون نموده و یک
نظام استثمارگرانه و سرکوبگرانه
را در چین بر قرار ساختند.
"سازمان رهایی افغانستان"
هیچگاه انقالب عظیم فرهنگی
پـرولتاریا را از دید اندیشـــــۀ
مائوتسهدون درســـت بررسی
ننمود .داکتر فیض اندیشـــــۀ
مائوتسهدون را سـومین مرحلۀ
تکاملی مارکســیزم ـ لنینـیزم
-۲۷-
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نمیدانست.او هم چنین درمورد
انقالب عظیم فرهــــــــنگی
پرولتاریایی چین نه موضع موافق
داشـــت و نه هم موضع مخالف.
یا به عــبارت دیگر در این
رابطه خموشی اختیار نموده بود.
بعد از داکتر فیض ،رویزیونیزم
"ســازمان رهـایی افغانستان"
عمیق تر و گسترده تر گردید و به
طور مستند و رسمی علیه انقالب
عظیم فرهـنگی پرولتاریا موضع
گرفت و آن را نا کار آمد خواند.
"سازمان رهـائی افغانســـتان"
با نشر رسالۀ "برخی مفاهیم
حزبی و تشکیالتی" علن ًا و عم ً
ال
در ضدیت کامل با استالین و
مائوتسه دون قرار گرفته و گفته
های رویزیونیســـتهای چینی
را تکرار نموده و در صفحه 25
رسالۀ مذکور مینویسد:
«اســتالین مخصوص ًا در سالهای
اخیر عمرش در مورد رابطه بین
رهبران و حزب دچار اشتباه شد.
او به نقش خود بطور اغراق آمیز
پربها میداد و با زیرپا کردن رهبری
جمعی بر مرکزیت خود افزود.
کیش شـخصیت او موجب اتخاذ
تصامیم خود سرانه ،نقض رهبری
جمعی و مرکــزیت دموکراتیک
گردید .هم چنین انترناسیونال
ســـوم که در واقع تحت رهبری
استالین کار می کرد ،مستقیم ًا در
امور داخلی ســــــایر احزاب
مداخله مینمود.برنامهها،مشیها،
تعیین و جابجائی کارمندان مهم
حزبی و طرح نقشهها همه زیر
نظر انترناسیونال ســوم صورت
میگرفت .و استالین در مناسبات
با کشورهای سوسیالیستی اروپا
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با روحیۀ شــــوونیزم ملت بزرگ رفتار
مینمود( ».صفحۀ  25رساله مذکور)
"سازمان رهایی افغانســتان" در صفحۀ
 26رسالۀ ذکر شده در مورد مائوتسـهدون
و انقالب عظیم فرهنگی پرولتاریا چنین
ابراز نظر نموده است:
«مائوتسه دون نیز در سالهای اخیر زندگی
اش،خود رای شده جلو شیوع وسیع کیش
شخصیت را نگرفت و با تخطی از رهبری
جمعی و سانترالیزم دموکراتیک حیات
حزبی را مختل ساخته ،خود را مافوق
حزب قرار داده و در "انقالب فرهنگی"
که راه انداخت ،چین دچار هرج و مرج
شده و مقام پرســـتان توطئهگر نظیر
لین پیائو و باند چهار نفره زمینه ظهور
یافتند».
"ســازمان رهایی افغانســـتان" در
سند متذکره و بعضی دیگر اسناد سازمانی
خود حتی بطور کلی عبارت "اندیشـــه
مائوتسه دون" را حذف نموده است.
حینی که توده های میلیونی در چین
علیه نظام رویزیونیستی در میدان
"تیان مین" دست به اعترض زدند،
رویزیونیستهای چین تظاهرات را قهرا
سرکوب نمودند" .سازمان رهایی" جزوه
ای تحت عنوان «در چین چه گذشت» را
انتشار داد و در این جزوه تظاهرکنندگان
را به نام آشوبگرعلیه دولت سوسیالیستی
خطاب نمود و از رویزیونیست های حاکم
در چین به دفاع بر خاست.
این موضع حمایت گرانۀ جزوۀ "درچین
چه گذشت؟"از رویزیونیستهای حاکم
بر چین تقریبا ســـه سال بعد از مرگ
داکتر فیض صـــورت گرفته است .این
موضعگیری در حقیقت امر تعمیق هرچه
بیشتر رویزیونیزم ســه جهانی در اسناد
"سازمان رهایی افغانستان" اســت.

دوره چهارم
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این ســازمان هیچ حقی ندارد
که خود را شعله یی بگوید و یا
اینکه از اندیشۀ مائوتسهدون
بحثی به میان بیاورد ،مگر اینکه
با گذشتۀ تاریخی اکونومیستی
و رویزیونیستی اش و با وضعیت
کنونی رویزیونیســـتی تسلیم
طلبانهاش به صورت اســــاسی
تصفیه حساب نماید.

اندیشه نیست .این سازمان یک
سازمان رویزیونیست تمام عیاری
است که در خدمت اشغالگران
امپریالیست و رژیم دست نشانده
قرار گرفته و قرار دارد و در زیر
نقاب مارکســیزم ـ لنینیزم ـ
اندیشه مائوتسه دون کوشش می
نماید تا سوسـیالیزم را به شکل
اپورتونیستی آن احیاء نماید.

"سازمان رهایی افغانســـتان"
میخواهد با تقلب کـــاری زیر
نام مارکسـیزم ـ لنینــیزم ـ
اندیشه مائوتســـهدون تعدادی
از روشنفکران را فریب داده و
آنها را در موقعیت تســلیمی و
تسلیم طلبی در قبال اشغالگران
امپریالیســـت و رژیم دســت
نشانده نگه دارد .این ســازمان
با تقلب کاری می خـــواهد که
چهرۀ رویزیونیسـتی خویش را
زیر نقاب مارکسیزم ـ لنینیزم
ـاندیشه مائوتسـهدون پنهان
نماید.اینچنین تقلبکاری خیانت
به پرولتاریا ،انقــالب و تودۀ
زحمتکش افغانســـتان اسـت.
بنا به گفتۀ مائوتســهدون بین
مارکسیســت – لنینیسـت ها
و رویزیونیســت ها درۀ عمیقی
وجود دارد.رویزیونیستها در طول
دورۀ حیات شان علیه انقالب و
انقالبیون صف آرائی نموده ،در
جهت مقابل مارکسیزم – لنینیزم
مائوئیزم قرار گرفته و با آندشمنی می ورزند.

مبارزه عـلیه رویزیونیزم نه تنها
در زمان لنین و مائوتســهدون
یک ضرورت فوری بود ،بلکه در
هر شــرایطی از ضروریات فوری
برخوردار اســـت و کام ً
ال الزامی
اســـت تا چهرۀ کریه بورژوازی
رویونیستها به طور همه جانبه
افشاء گردد.

رویزیونیزم دشــــمن آشــتی
ناپذیر مارکســیزم – لنینیزم –
مائوئــیزم اســـت" .سـازمان
رهایی افغانستان"مارکسیست
ـ لنینیست ـ مائوتسه دون
-۲۸-

مائوتســهدون در پاسخ به این
ســوال که هدف انقالب فرهنگی
پرولتاریا چیست؟ گفت:
«مـــبارزه برعـلیه رهروان راه
سرمایه داری در حزب یک وظیفۀ
عمده است ،اما هدف نیست .هدف
عبارت است از حل مشکل جهان
بینی و پاک کردن رویزیونیزم »
(تاکید از من است)

این بدان معنی اســت که همیشه
باید در جـهت مـتحول سـاختن
جــهان بینی و تارومار سـاختن
رویزیونیزم کوشــید .اگر جهان
بینی متحول نشود و با جدیت
علیه رویزیونیزم بخاطر مــنفرد
ساختن آن مبارزه صورت نگیرد
خط فــاصل میان مارکسـیزم –
لنینیزم – مائوئیزم و رویزیونیزم
کشیده نشود ،خواهی نخواهی
رویزیونیزم در اذهــان نیروهای
انقــالبی رخنه می نماید .برای
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برچیدن این گیاهان سمی مبارزۀ هرچه
جدی تر علیه آن الزامی است.

روبرو شده و همیشه با این موانع
رویزیونیستی و انحرافی دست و
پنجه نرم نموده است.

تاریخ به خوبی نشان داده که امپریالیست
ها به راحتی میتوانند یک نیروی بی اراده،
مزدور و میهن فروش را تربیه نمایند.
یکی از چـوکاتهـای فکــری الزم برای
تربیت چنین نیرویی رویزیونیزم است،
زیرا رویزیونیزم با تحریف مارکســیزم
– لنینیزم – مائوئیزم با هزاران حیله و
نیرنگ زیر لوای "کمـــــونیزم" آنهم
کمونیزم مرده و بی حال و با شعارهای
کاذبانۀ " آزادی"" ،دموکراســـــی" و
"عــدالت اجـتماعـی" ذهنیت توده ها
و بخصوص روشنفکران ناآگاه را مغشوش
نموده ،در هم اندیشی سیاسی و تشتت
ایدئولوژیک را دامن زده و به این طریق
در خدمت امپریالیزم قرار می گیرد.

مــارکس و انگلـس خــــیلی
مصممـانه با انحرافـــات درون
جنبش کـارگری و دشمنان طبقۀ
کارگر دست و پنجه نرم کردند؛
اما لنین به طور سیســتماتیک
علیه رویزیونــیزم و اکونومیزم
در ســطح ملی و بین المللی
به طـــور همـــه جانبه به
مـــبارزه پرداخــت و چـهرۀ
کریۀ آنها را افشاء نمود و دقیق ًا
توانسـت مبارزه علیه اکونومیزم
و رویزیونــیزم را رهــبری
کند .وی به انتقاد همه جانبه از
رویزیونیزم پرداخت و نشان داد
که مارکســیزم از آغاز مجبور
بوده مبارزۀ بســـیار مصممانه
علیه دشمــنان طبقه کـارگر در
درون جنبش سوسیالیستی را به
پیش برد .بعد از لنین این وظیفۀ
سترگ بدوش مائوتسه دون افتاد.
مائوتسهدون توانست این وظیفه
را به طور احسـن در سطح ملی و
بین المللی و بخصوص رویزیونیزم
مدرن "شوروی" به پیش ببرد و
به افشاء همه جانبۀ آن بپردازد.

جمعــبندی:

در حقیقت امــر همان طوری که
مائوتسهدون گفته رویزیونیستها فرق بین
سوسیالیزم و سرمایهداری را می زدایند
و به این طریق آنچه تبلیغ مینمایند
مشی بورژوازی اســــت نه سوسیالیزم.
منظور رویزیونیستها از سوسیالیزم همان
سوسیالیزمی است که توســـط بورژوازی
و احزاب رفرمیســـت و رویزیونیســت
بنیان گذاری شده اســت ،نه سوسیالیزم
علمی.هدف اصلی رویزیونیسـت ها نفی
دیکتاتوری پرولتاریا به طور خاص و نفی
مارکسـیزم – لنینـیزم – مائوئـیزم به
طور عام است.
از زمانی که فلسفۀ مارکسیستی روی
پای خود ایستاد تا کنون با چنین موانعی

بدون مبارزه با رویزیونیزم مدرن
"شـــوروی" امکان نداشت که
حزب کمونیسـت چین به عنوان
یک حزب کمونیســت و مدافع
طبقۀ کارگر بتواند به حیات خود
ادامه دهد.
-۲۹-
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ایدئولوگهای بورژوازی بـرای
تضمـین و تأمین بقای جامعه
بـورژوازی مــــایلاند بســـا
دردهای اجتمـاعی را به صورت
ریفورمیســــتی و سازشکارانه
درمــــــــان کنند .بسـیاری
از ایدئــولوگهای بــــورژوازی
که لباس ســـوسیالیزم را به تن
دارند ،می خواهند شرایط حیات
جامعۀ معاصر را ،بدون مبارزات و
مخاطرات ســــرنگون کنند که
ناگزیر از درون خود این سیستم
ناشی می شود ،حفظ نمایند.

"ســازمان رهـایی افغانسـتان"
سازمانی دارای ماهیت بورژوایی
اســت که با داشتن خط ضد
مارکسـیسـتی ـ لنینیســتی
ـ مائوئیســتی (اکـونومیزم و
رویزیونیزم) در شـــرایط کنونی
تن به تسلیمی داده و می خواهد
که جامعۀ موجود را حفظ نماید،
ولی بدون عــناصر انقــالبی
که خواهان بر هم ریختن شیرازۀ
این جامــعه است .این سـازمان
توقع دارد که توده ها و تمـامی
احزاب و ســازمانهای انقالبی در
شرایط کنونی اندیشــههای کینه
آمیز خود را نسبت به اشغالگران
و رژیم دست نشانده به دور
افگنند و با همکاری اشغالگران
و رژیم دست نشانده به "اعمار
جامعه نوین" بپردازند .آنها به
این طریق تسلیمی خویش را
توجیه نموده و پرده ساتری روی
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آن می کشند .به همین جهت "سازمان
رهایی افغانســـتان" هر اقدام سیاسی
بویژه انقالبی علیه اشغالگران و رژیم
پوشالی را مردود می داند و می خواهد
که از طریق مسالمت آمیز و همکاری همه
جانبه با اشغالگران و رژیم پوشــالی به
اهداف ضد انقالبی خود نایل آیند!
طبقۀ کارگر هیچــگاه به اهداف خود
نایل نمی گردد مگر از طریق انقالبات
قهری و در هم شکستن ماشین کهنه و
فرسوده دولتی.
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان به
این باور است که اشغالگران امپریالیست
هیچگاه از افغانستان بیرون نمی شوند
مگر با زور و هیچ حقی جز حقوق خودشان
را به رسمیت نمی شناسند مگر بازور .این
را تاریخ به خوبی ثابت ساخته است که:
« ما ضمن توصیف مراحل کلی رشد و
تکامـــل پرولتاریا آن جـنگ داخلی
کم و بیش پنهان درون جامعه موجود
را ،تا آن نقطه ای که انقالبی آشــــکار
در میگیرد و پرولــتاریا ،با برانداختن
بورژوازی از طریق زور ،حاکمیت خویش

را پی می افگند ،دنبال کرده ایم( ».مارکس و
انگلس ـ مانیفیست حزب کمونیست ـ صفحه  )53تأکید از من است.

در اینجا یک بار دیگر بصــورت خیلی
مختصــر و خالصــه ،گذشـتۀ تاریخی
"سازمان رهایی افغانســـتان" را بازگو
مینمایم:
"ســازمان رهـایی افغانســتان" با
خط انحرافی اکونومیستی اش زیر نام
"گروه انقالبی خلق های افغانستان" از

دوره چهارم

سازمان جوانان مترقی و جریان
شعلۀ جاوید برید ،ســازمان
جوانان مـترقی و جریان شعلۀ

جاوید را مورد لعن و نفرین قرار
داد و هزاران تهمتهای ناروا را
به ایشان چسپاند و خط انحرافی
اکونومیســـتی خویش را با نشر
سند "با طرد اپورتونیزم در راه
انقالب سرخ به پیش رویم" کامال
تیوریزه نمود .در سال 1357
تمایالت رویزیونیســتی سه
جهانی پیدا نمود و این تمایالت
باعث جدایی محفل زنده یاد
مجید از گروه گردید.
"گروه انقـــالبی "...در بهار
سال  1358خورشــــیدی پس
از خیزش های خود به خودی
توده یی و حرکت های تنظیم های
ارتجاع مذهبی جهادی علیه رژیم
کودتاگر هفت ثور ،رسم ًا شعار
جمهوری اسالمی را تأیید نمود.
همین موضعگیری باعث گردید
که "گروه انقالبی"...جبههای را
بنام "جبهۀ مبارزین مجاهد"
ایجاد نمـــوده و برنامۀ آن را
براساس خواسـت انقالب اسالمی
و جمهوری اسالمی تدوین نماید.
طرح این مســئله باعث گردید
که "گروه  "...با بعضی از جناح
های تنظیمهای جهادی با یک
اقدام مشــترک در برج اسد
 1358خورشیدی دست به کودتا
بزند.این کودتا گـــرچه تلفات
زیادی به بار آورد ،امـــا ناکام
-۳۰-
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گردید .داکتر فیض دستگیر شد،
اما به شکل معجزه آسا از زندان
فاشیست های زمان فرار نمود.
در جــدی  1359با نشر مشعـل
رهایی (ارگان تیوریک ـ سیاسی)
نامـش از "گروه انقالبی خلقهای
افغانسـتان" به "سازمان رهایی
افغانستان" تغییر نمود" .سازمان
رهایی افغانستان" به طور رسمی
تیوری رویزیونیسـتی سه جهان
و انقــالب اســالمی و جمهوری
اســالمی را در نشریۀ "مشعـل
رهایی" تیوریزه نمــود و از آن
به دفاع بر خاست.
"ســـازمان رهایی افغانستان"
میگوید که:
« بعضی ها ما را متهم می کنند
که پشــــتیبانی ما از جمهوری
اسالمی و انقالب اسالمی بخاطر
اینست که ما امتیازی به جناح
راست جنبش مذهبی قایل
گشتهایم .اما پشـــتیبانی ما
از جمــهوری اسالمی و انقالب
اسالمی بخاطر اینسـت که این
خواسـت های توده های میلیونی
است( ».مشعل رهایی ـ پاورقی صفحه )88

در اینجا باز هــــم رگــههای
اکونومیســـتی "سازمان رهایی
افغانستان" به تپش می افتد و آن
این که:
«به خواســــت اقتصادی نباید
جنبه سیاســی داد».
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اکونومیست ها معتقد اند که باید همیشه
به دنبال جنبش های خود به خودی رفت
و مطابق خواست تودهها حرکت نمود و
نباید به خواســـتهای تودههــا جنبۀ
سیاسی داده شود.
"ســازمان رهایی افغانستان" مــطابق
تز رویزیونیســتی سه جهانی در جنگ
مقاومت علیه اشغــالگران سوسیال
امپریالیزم شــرکت نمود و قربانی هایی
هم در این راه داد ،اما تلفات مهمی را در
تصفیه هـــای خونین درون ســازمانی
متقبل گردید.

بعـد از بیــرون رانده شــــدن روسها
و سقــوط رژیم مزدورش و به قـدرت
رسیدن جهادی ها "سـازمان رهــایی
افغانسـتان" از جنگ دست کشید،
مقداری از سالح ها را به جهادی ها تسلیم
نمود و مــــقداری را زیر خاک نمود .در
این زمان ســــیاسـت "سازمان رهایی
افغانســـتان" در قبال دولت جهادی
ها "سیاســــــت موشمردگی" بود.
هیچگاه این سازمان به موضعگیری و
مبارزه فعال علیه دولت جهادیها و جنگ
های خانمانسوز آنها نپرداخت.
"سازمان رهایی افغانســتان" به انقالب
دموکراتیک نوین پشـــت نمود ،برای
حکومتی مانند حکومت ظاهرشاهی و
تاحدودی قدرت گیری شـخص ظاهرشاه
مبارزات خود را سمت و سو داه بود.
«خواســــت استراتیژیک این سازمان
[ســـازمان رهـایی افغانستان] کماکان
خواست انقالب دموکراتیک نوین نبود
بلکه خواست برقراری حکومتی از تیپ
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حکومت ظاهر شاهی و حتی
قدرتگیری شخص ظاهر شاه بود.
همکاری نزدیکی میان سازمان
مذکور و دفتر ظاهر شاه در
کویته که توسط پدر حامد کرزی
اداره می شد وجود داشت .این
مرحله باز هم راست روی ظاهر
شاه خواهی و چپ روی ضد
اخوانی سازمان رهایی دو روی
سکۀ استراتیژی و تاکتیک های
مبارزاتی این سازمان بود.
خواست قدرتگیری ظاهرشاه و
پس زده شدن اخوان توسط آن
قدرت ،آن چنان در نزد سازمان
رهایی قوی و نیرو مند بود که در
طول چند سال اول روی صحنه
آمدن و گسترش تحریک اسالمی
طالبان ،به دلیل اینکه تا حد
معینی طالبان لشکریان ظاهرشاه
قلمداد میشدند و آنها نیز
نیت شانرا مبنی بر امــــارت
اسالمی آشکارا مطرح نکرده
بودند و در نتیجه همکاری ظاهر
شاه در کویته و پدر حامد کرزی
را با خود داشتند ،سازمان رهایی
با تحریک مذکور تا حد معینی
و سطوح مشخص به همکاری
پرداخت .اما پس از آن که
طالبان کابل را تصرف کردند و با
اعالم امارت اسالمی ،ظاهرشاه و
طرفدارانش را کنار زدند ،یک بار
دیگر شعارهای ضد بنیادگرایی
سازمان رهایی گل کرد و تبلیغات
ضد طالبان توسط منسوبین به
-۳۱-
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اصطالح دموکراتیک آن سازمان

پیش برده شد( ».شعله جاوید ـ دور
چهارم ـ شعله جاوید شماره هفتم ـ صفحات
 11و )12

زمانی که افغانســتان از طرف
اشغـــالگران امپریالیســت به
رهبری امــپریالیزم امریکا مورد
تجاوز قرار گـرفت و افغانستان را
اشغال نمودند" ،سازمان رهایی
افغانستان" همـــان طوری که
با پدر حامد کرزی سیاسـت های
ظاهر خواهی اش را ادامه می داد،
از یکطرف به ادامه این سیاستها،
سیاستش را در چوکات حمایت از
کرزی و اشغالگران امریکایی پیش
برد و به این طریق از سیاست
تسلیم طلبانه به سیاست تسلیمی
قطعی در قبال اشغالگران و رژیم
پوشالی روی آورد ،و از ســـوی
دیگر سیاســت ضد طالبانی را
در چوکات غیر ســازمانی یعنی
نهادهای دموکراتیک خود پیش
برد.
"سازمان رهایی افغانستان" به

نحوی در جرگۀ خاینین ملی در
بن شرکت جست و در تشکیل
رژیم دست نشاندۀ اشغالگران

سهم گرفت و از همه بدتر این
که در واقع توافقنامۀ ننگین بن

را امضا نمود .به همین ترتیب این

سازمان در لوی جرگه های رژیم

دست نشانده شرکت نمود ،قانون

اساسی رژیم را تایید و در تصویب

شعله جاوید			
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آن سهم گرفت .با حمایت از این قانون

"سـازمان رهـایی افغانسـتان"

بی آنکه کوچکترین ضرری به

راجستر نمود .در پارلمان و سنا اعضایش

آموزگاران خود (داکتر فیض و

کلیه مصائب اجتماعی را به

در وزارت عدلیه حزب قانونی خویش را
را فرستاد و در شوراهای والیتی رژیم

پوشالی نیز سهیم گشت.

"سـازمان رهایی افغانســـتان" نظر
به ســـیاست گذشتۀ ظاهر خواهی و
همکاری نزدیک با پدر حامد کرزی در

دفتر ظاهر شاه در کـــویته ،در انتخابات

ریاســت جمهــوری از کرزی حمایت
نمود و برایــش کارزار انتخـاباتی راه

خیلی عمیق تر و محکمــتر از
فرکسـیونش) به نظرات انحرافی
و رویزیونیســـتی و تســلیمی

چسپیده است .به همین جهت
پیگیرانه در تالش اسـت تا تضاد

عمده را معکوس جلوه دهد و با
آشتی دادن تناقضات پرده ساتری
روی تسلیمی خویش بکشـــد.

به این طریق زیر نام مارکسیزم ـ

سرمــایه و سود آن وارد شود،
وسیله وصله کاری های گوناگون

چاره کنند .در هر دو حالت اینها
افرادی بودند که در خارج جنبش
کارگری قرار داشتند و دیدگان

خود را بیشتر به طبقات "تحصیل

کرده" دوخته و از آنها کمک می

طلبیدند( » ...پیشگفتار مانیفیست حزب
کمونیست ـ صفحه ) 13

لنینیزم ـ اندیشــۀ مائوتسهدون

در شرایط کنونی افسونگر مهم

"ســــــازمان رهــایی افغانسـتان"

از راه همـکاری با اشغالگران

افغانستان" است که می خواهد

امپریالیســـتهای غــــــرب دست

و مصیبت ها را درمــان نمود.

پوشی از تضاد عمده و همکاری با

چندین مرتبه به درگاه دول امپریالیستی

حزب کمونیست چاپ آلمانی

نشانده مداوا نماید! اعالمـــیه

و مینا را به حضور رنالد ریگان ،هلموت

سوسیالیست مآبان را چنین افشا

خوبی بیانگر این مـــدعا است

«در ســـــــال  1847نام

حاضر نیست از تسلیمی ملی

انداخت.

نسل جوان و تودهها را بفریبد که

در کشور ما" ،سازمان رهایی

در طــول حـــیاتش از همــکاری با

و رژیم پوشالی می توان دردها

کلیه مصائب اجتماعی را با چشم

بردار نشده است .چنانچه اعضایش را

انگلس در پیشگفتار مانیفیست

اشغـــالگران و رژیم دســت

فرستاده است و بخصوص فریده احمدی

سال  1890میالدی چهره کریه

اول سرطان این سازمان به

کول و مقامات اتحادیۀ اروپا شــــرف

می سازد:

که این ســازمان هیچگاهی

یاب نمود و حاال منســــوبین دیگرش
را با خانم کلنتن وزیر خارجۀ سابق امریکا

و مقامات بلند پایۀ اتحادیه اروپا معرفی

نموده است.

ســوسیالیست از طرفی به
مختلف

طرفـداران مکاتب
تخیلی ،مخصوص ًا به طرفداران

در ظرف  15ســالی که از عمر رژیم

اوئن در انگلستان و فوریه در

گذرد "سازمان رهایی افغانستان" یک

موقع به صـــورت طریقت های

دســـت نشــانده و اشغال کشور می
سیاست تسلیمی محض را پیشـــۀ خود
ساخته است .در حقیقت این سازمان در
این مدت بخشی از رژیم دست نشانده را

تشکیل میدهد.

فرانسه که هر دوی آنها در همان

محدودی در آمـده و به تدریج در
حال زوال بودند ،و از طرف دیگر
به انواع افسونگران اجتماعی

اطالق میشد که وعده میکردند،
-۳۲-

و طبقاتی در قبال اشغالگران

امپریالیســـت و رژیم دست

نشانده دست بر دارد.

" ل .هـ"
اول سنبلۀ  1395خورشیدی
( 22آگست ) 2016
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سازمان رهایی
در خوان یغمای اشغالگران و رژیم دست نشانده شریک است

ســازمان جــوانان مترقی پس
از اعالم موجودیت در نشســت
عمومی مؤســس آن سازمان در
 13میزان سال  1344خورشیدی،
در هر سـه عرصۀ مبارزاتی ضد
ارتجاعی ،ضد رویزیونیستی و
ضد امپریالیســتی و سوسـیال
امپریالیســتی مبارزاتـش را به
صــورت اصــولی و فعــاالنه
پیش میبرد .به همـین ســبب
جریان شعلۀ جاوید یا جریان
دموکراتیک نوین افغانستان که
توسط ســازمان جوانان مـترقی
به راه افتاد و رهبری گردید ،به
بزرگترین جریان سیاسی تودهیی
در کشور مبدل گردید .در مقابل
نیروهای وابسته به سلطنت وقت
آرام نگرفته و تحمل اشــــکال
فعالیت هــای مــبارزاتی مخفی
و نیمه مـــخفی سازمان جوانان
مترقی و فعــالیت های مبارزاتی
علنی جریان دمــوکراتیک نوین
(جریان شعـــلۀ جــــاوید) را
کــرده نتوانســته و در صــدد
ســرکوبی بر آمدند.
اولین انشعــاب در جــــریان
دموکراتیک نوین کشور یا جریان
شعــلۀ جــاوید که با نوشتۀ
پس منظر تاریخی برآمد نمود،
نتوانســـت اثرات منفی جدی
بر جریان دمـوکراتیک نوین و
سازمان جوانان مترقی بر جای
بگذارد .ولی در ســــال 1351
خورشیدی ،که مـدت کوتاهی از
عضویت داکتر فیض در سـازمان

جوانان مترقـــی میگــذشت ،داکتر
فیض و و افــراد شامل در فرکسیونش
فرصت به دست آمده در اثر شهادت
سیدان سخندان را غنیمت شمرده
و از سازمان جوانان مترقی و جریان
دموکراتیک نوین (جریان شعله جاوید)
از لحــاظ تیوریک و پراتیک انشـعاب
نمودند و سند انشعاب شان را در خــزان
سال  1351تحت نام "با طرد اپورتونیزم
در راه انقالب سرخ به پیش رویم" بیرون
دادند .سند مذکور سازمان جوانان مترقی
و جریان دمـــوکراتیک نوین را با حزب
رویزیونیســــتی خلق و پرچم مقایسه
نموده و آنها را علم تکه پاره ای از " حزب
دموکراتیک خلق افغانستان " و همانند
آن حزب رویزیونیســتی خواندند.
در این زمان جریان و سازمان عم ً
ال به
دو بخش مدافعــین و انتقــادیون
منشعب شد .بخش مدافعین از جملۀ
شعله یی ها محســوب می شدند و تا
امروز هم شعلهییاند ،اما بخش انتقادیون
و مشخص ًا فرکسیون داکتر فیض که زیر
نام " گروه انقالبی خلقهای افغانستان "
تبارز علنی یافت ،دیگر از جملۀ شعلهیی
ها نبودند و دیگر هیچ وقت شعلهیی
محسوب نمیشوند .در نتیجه ،بخش اعظم
منسوبین سازمان و جریان شعله جاوید
غیر فعال گردید و منحرفین اکونومیست
که بخش عمدۀ به اصـطالح انتقادیون
را تشکیل می دادند بربخش های زیادی
از فعالین باقیمانده مســلط شدند و در
صحنۀ سیاسـی نه تنها سال ها انحرافات
را دامــن زدند بلکه در صفـوف جنبش
تشتت ،پراگندگی و سردرگمی ایجــاد
نمودند .کمبودات و انحــرافات بیشـتر،
-۳۳-

وسیعتر و عمیقتر گردید و بعضی
از آنان بخصوص فرکسیون داکتر
فیض از سال  1357خورشیدی به
این طرف به دامان ناپاک تجدید
نظرطلبان چینی (رویزیونیســت
های ســه جهانی) پناه بردند و
نام "سازمان رهایی افغانستان"
را بر خود نهادند.
همان طوری که "گروه انقالبی
خـلقهای افغانســـتان" با خط
اکونومیســتی ضد مارکسیستی
ـ لنینیســتی ـ مائوئیسـتی از
سازمان جوانان مترقی و جریان
شعله جاوید برید و دیگر شعلهیی
محسوب نمی شد ،به همان میزان
و حتی بیشـــتر از آن" ،سازمان
ی افغانســــتان" از
رهــای 
دایرۀ جنبش دموکراتیک نوین
(شعـــــــله جـــــــاوید)
و سازمان جوانان مترقی بیرون
رفت و از ابتدا تا حال شعلهیی به
حساب نمی آید.
سـازمان جـــوانان مترقی و
جریان شعـلۀ جـــاوید در امر
مبارزه با رویزیونیزم رشد و قوام
یافت و آبدیده گردید .سازمان
جوانان مـترقی و جـریان شعلۀ
جاوید دشــمنان آشـتی ناپذیر
رویزیونیزماند .اما ســــــازمان
"رهایی افغانســـتان" فرزند
خلف رویزیونیزم است و دشمن
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ مائوئیزم در
لباس م -ل -م محسوب میگردد.
به این اساس این سازمان هیچ
ارتباطی نمی تواند با خط فکری
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سازمان جوانان مترقی و جریان
شعــلۀ جاوید داشته باشد .این
دو خط کام ً
ال در صف مقابل یک
دیگر قرار داشته اند و همچنان
قرار دارند.
ســالح انتقاد و انتقاد از خود
در جهـت اصالح سـبک کار
مبارزاتی در تمام ســـطوح و
عرصههای گــوناگون مبارزات
انقــــالبی یکی از بزرگتــرین
سالحهای ایدیـــولوژیکی در
ســاختمان نیروهـای انقالبی و
معیاری شــدن افراد در پراتیک
انقالبی شــان و در تشخیص راه
های اصولی و تفکیک اندیشه های
اصولی از راه ها و شیوه های غیر
اصولی می باشد .انتقاد و انتقاد از
خود از لحاظ اصولیت و مفیدیت،
امر اتحاد نیروهای انقالبی را در
اجرای رسالت انقالبی و به ثمر
رساندن اهداف سـترگ جنبش
مردمی انقالبی پایدار و مستحکم
می سازد" .گروه انقالبی خلقهای
افغانســتان" و "سازمان رهایی
افغانستان" در حقیقت از ابتدا تا
حال از این اوصاف مبرا بوده اند.
"گروه انقـــالبی خــــلقهای
افغانســــتان" خط انحــرافی
اکونومیسـتی را در تقابل با خط
اصولی ســازمان جوانان مترقی
و جریان شعـلۀ جاوید در پیش
گرفت .انشعاب "گروه "...نه تنها
سـردرگمــی در جنبش انقالبی
کشــور ایجاد نمود ،بلکه ضربات
مهلکی بر پیکر جــنبش انقالبی
افغانستان وارد آورده و ســـبب
تکه پارچه شــدن جنبش انقالبی
کشور گردید .جـــنبش انقالبی
کشــور تا کــنون از این ضربات
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رنج می برد .خط اکونومیستی "گروه"...
در وجود سازمان رهایی افغانســتان به
یک خط تمام عیار رویزیونیستی مبدل
گردید .ســازمان رویزیونیسـت رهایی از
رویزیونیزم سه جهانی به دفاع برخاست،
انقالب فرهنگی عظیم پرولتاریایی چین
را رد نمود ،کودتای رویزیونیستی در چین
را تأئید کرد و با گرفتن امکانات مالی و
نظامی از رویزیونیست های بر سـر قدرت
در چـین در صف رویزیونیزم بین المللی
جای گرفت و به طور آشکار در امر انقالب
پرولـتاریایی خــیانت ورزید .بنا به این
دالیل این ها شعـلهیی نیســتند و هیچ
حقی ندارند که خود را شعلهیی بنامند و یا
ظاهرا ً از حیثیت رفیق اکرم یاری به دفاع
برخیزند .راه شعلهییها با راه ســازمان
رویزیونیستی رهایی در تقابل قرار دارد.

وضعیت پیش آمدۀ فوق الذکر ،ابتدا توسط
"گروه انقالبی خلقهای افغـانســتان"
و بعد توسط "سازمان رهایی افغانستان"،
سبب توقف و میخکوب نمودن نیروهای
انقالبی کشور و شکست پیدرپی جنبش
انقالبی و مائوئیستی کشـــــور گردیده
است .مسئولیت تاریخی عدم پیروزی این
جنبش عمدت ًا بر عهدۀ "سـازمان رهایی
افغانستان " و بقیۀ تسـلیم طلبان بوده و
می باشد.
در شــرایطی کنونی که افغانســتان به
مستعـمرۀ کامل اشغالگران امپریالیسـت
مبدل شده و رژیم دست نشاندۀ شان بر
آن حکم می راند" ،سازمــــان رهـایی
افغانستان" به جای این که به وعده هایش
عمل می نمود و طبق فیصلۀ نمایندگانش
در جلسۀ رسمی عمل کرده و اعالمیه
علیه اشغالگران و رژیم دست نشانده به
عنوان دشمــنان عمدۀ کشـور و مردمان
کشور نشر نماید ،برعکس اعالمیه ای
به اول سرطان  1395خورشیدی نشر
نمود که در آن کام ً
ال به مسایل انقالبی
-۳۴-
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و اصولی پشت کرده ،وعده های
نمایندگانش را زیرپا نموده و به
زبان لومپنانه کسانی را که رژیم
دست نشانده و حامیان اشغالگر
شان را دشمن عمدۀ کشور و
مردمان کشور میدانند به باد
توهین و ناسزاگویی گرفته و
روحیه تسلیمی و تسلیم طلبی را
بیشتر از قبل اختیار نموده است.
"اعالمیه" به صورت صریح و
آشـکار بیانگر آن اســــت که
"سـازمان رهـایی افغانسـتان"
هیچگاه حاضر نیســــت از خط
ارتدادی در پیش گرفته اش دل
بکند" .اعالمیه" به خوبی نشان
می دهد که سازمان رهایی حتی
بدتر از گذشته به راه انحرافی و
ارتدادی ای که در پیش گرفته
اســـت ادامه می دهد .سازمان
رهایی منکر جلسات بحثی رسمی
نمایندگانش گــردیده و نمایندۀ
ارشدش را که در واقع فرد دوم
آن سـازمان بوده است ،به شدت
مجازات نموده و او را "دیوانه"
و "بازی گوش" قلمداد نموده
است.
با فرار از واقعــیت های عینی و
حقایق ذهنی" ،سـازمان رهایی
افغانستان" در اعالمیۀ مؤرخ اول
ســرطان  1395خورشیدی خود
برای فریب و اغفال یک تعداد از
جوانان و شعلهییهای متوهم،
به اصطالح از حیثیت رفیق زنده
یاد اکرم یاری به دفاع برخاسته
است .در صورتی که در زمان
انشعاب داکتر فیض و فرکسیونش
از سازمان جوانان مترقی و جریان
شعله جاوید ،از طرف همین
ها رفیق زنده یاد اکرم یاری و
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سایر رهبران سازمان جوانان
مترقی و جریان شعــلۀ جاوید
به نام «رویزیونیستهای بدتر از
خلقــیها و پرچمــــــیها»،
«اپورتونیسـتهای ضد انقالبی»،
«خاینین به جـــنبش انقــالبی
افغانستان» و غیره کوبیده شدند.
سند تاریخی " با طرد اپورتونیزم
در راه انقالب سرخ به پیش رویم
" گویای این مدعا است .این باند
هیچ ربطی به جریان شعلۀ جاوید
و رهبران آن ندارد و هیچ حقی
ندارد که نامی از ایشان به زبان
آورد.

تاریخ به خوبی ثابت ســــاخت
که "انتقــادات" این "گـروه"...
انشعابی از سازمان جوانان مترقی و
جـریان شعــلۀ جـاوید تأثیرات
فاجعه باری را در سطح کشور
به وجود آورده است؛ زیرا این
"انتقادات" از اسلوب ضدعلمی
و ضد مارکسیستی ـ لنینیستی
ـ مائوئیستی (در آن زمان اندیشه
مائوتسه دون) برخوردار بوده و
مبنای ایدیولوژیکی اکونومیستی
و سپس رویزیونیســـتی داشته
است.
اعالمیۀ اول سرطان  1395سازمان
رهایی به خوبی ثابت می سازد که
این سازمان در امر مبارزه علیه
اشغالگران امپریالیســت و رژیم
دست نشانده ناصادق و دو روی
است .این عدم صداقت و دو رویی
از روحیۀ تسلیمی و تسلیم طلبی
و خط رویزیونیستی این سازمان
ناشی میشود .رویزیونیزم هیچگاه
در پروسۀ مبارزه علیه امپریالیزم
و سگهای زنجیریاش نمی تواند
با منافع خلقهای جهان صادقانه و
جدی عمل نماید.
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باز هم مکررا ً می گویم که انتشار دهندگان
اعالمیۀ اول ســـرطان  1395خورشیدی
هیچ ربطی به سازمان جوانان مترقی و
شعلۀ جاوید و رهبران شان ندارند و حق
ندارند نام شان را بر زبان بیاورند.

فقط مائوئیستهای کشور و بخصوص
حزب کمونیســت(مائوئیست) افغانستان
میراث دار سازمان جوانان مترقی و جریان
دموکراتیک نوین (جریان شعله جاوید)
در کشور است و به مثابۀ تشکل انقالبی
پرولتری دولت ستیز و نظام ستیز علیه
دولت های گذشته و حال به این دولت
ستیزی خود ادامه داده و می دهد .حزب
در شرایط کنونی کشور علیه اشغالگران
امپریالیســـت و رژیم دســـت نشانده
به عنوان دشمن عمدۀ کشور و مردمان
کشور به مبارزۀ بی امان خویش ادامه
می دهد ،زیرا طرزدید ،اسلوب و تیوری
های مبارزاتی مارکسیستی ـ لنینیستی
ـ مائوئیستی همین وظیفۀ مبارزاتی را
به عنوان وظیفۀ مبارزاتی عمده معین و
مشخص می سازد.
در جامعه شـــناسـی مارکســـیسـتی
ـ لنینیسـتی ـ مائوئیسـتی آن چه در
پروســۀ مــبارزاتی و عملکرد سازمانها،
احزاب ،جنبش های انقالبی و جنبش های
آزادیبخش ملی تاریخ ساز اســت ،همانا
پراتیک اجتماعی انقالبی مبتنی بر درک
مارکسیستی ـ لنینیستی ـ مائوئیستی
از جامعه و جهان و قرار دادن تیوریهای
انقالبی در رهبری فعالیت های مبارزاتی
جنبش انقالبی است.
اما " سازمان رهایی افغانستان " از
همان آغاز فعالیتهایش تا حال هیچ
بهرهای از این اسلوب نداشته و هیچ
عمل انقالبی در فعالیت های اجتماعی
از خود به جا نگذاشته است .اثرات
منفی فعالیت های سازمان رهایی باعث
-۳۵-
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سردرگمی ،تشتت فکری و تفرقه
در جنبش انقالبی کشور گردیده
است .این سازمان با طی نمودن
مسیرهای انحرافی اکونومیستی،
رویزیونیستی ،تسلیم طلبی و
ثروت اندوزی به دنبال انجوها و
دونرهای امپریالیستی اشغالگر
به راه افتاده ،مشــی تســلیم
طلبانه و پارلمانتاریستی را پیشه
خود نموده و برای خاین ترین و
میهن فروش ترین افراد ،کمپاین
انتخاباتی راه انداخته اســــت
و به این طریق در خوان یغمای
اشغالگران و رژیم دست نشانده
شــــریک شده و برتخت خون
آلود آنان لمـیده اســت .به این
ترتیب سازمان رهایی افغانستان،
بخصوص رهبری آن ،بخشی از
رژیم دســت نشانده ،بخشی از
خاینین ملی و بخشی از میهن
فروشان مزدور امپریالیست های
اشغالگر محسوب می گردد.
حزب کمونیســت (مائوئیسـت)

افغانستان باورمند است که بدون
مبارزه با انحرافات اکونومیستی،

رویزیونیستی ،اپورتونیســــتی
و تســــلیمطلبانه ،مــبارزه با
اشغالگران امپریالیست و رژیم

دست نشانده با چالش های جدی
مواجه میشود .پس باید در برابر

انحرافات ایدیولوژیک ـ سیاسی
مذکور قاطعانه به مبارزه برخاست.

"م .ج".
 20اسد  1395خورشیدی
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تســـلیم شـدن و ترویج تســـلیم طلبی

ســازمان رهـایی افغانســـتان
از زمان اشغال افغانستان توسط
امـپریالیزم یانکی و متحدیناش
و شکل دادن به رژیم دســـت
نشانده و مزدور تا اول ماه سرطان
ســال  1395در صحنۀ سیاسـی
افغانسـتان حضور نداشـــــت،
یعنی اینکه در مدت پانزده سـال
گذشته سازمان رهایی افغانستان
در قبال نیروهای اشغالگر و دست
نشاندگان بومی شان موضع گیری
رسمی نداشت.
این ســـازمان در اول سـرطان
سال  1395برای اولین بار دست
به انتشار یک اعالمیه رســـمی
زد که در متن آن به جـــای
تقبیح اشغالگران و متجاوزین
امپریالیســتی و مردود دانستن
سلطۀ ظالمانۀ قوای ددمـــنش
یانکی و متحدینش و حکام دست
نشانده و خون آشام بومی آن ها
به تبلیغ و ترویج تسلیم طلبی و
توجیه حالت مستعمـراتی کشور
پرداخته است .سازمان رهایی در
یک ونیم دهۀ گذشته در قالب به
اصطالح فعالیت های دموکراتیک
و قانونی راجسترشده در وزارت
عدلیۀ رژیم مزدور فعالیت داشت
و عمال ،در همین فعالیت ها منحل
گردیده بود.
نکات عمده در اعالمیۀ اول
سرطان  1395سازمان رهایی:

حاکمیت پوشالی یک رژیم دست نشاندۀ
اشغالگران:
درین جامعه عالوه بر تضاد ملی مردمان
ما با اشغالگران امپریالیست و رژیم دست
نشـــانده ،تضادهای طبقاتی و تضادهای
دیگری چون تضاد ملیتی و تضاد جنسی
و .....نیز موجود می باشد .بنابرین کشور ما
که در وضعیت -مستعمره -نیمه فیودالی
قرار دارد ،دارای تضادهای متعددی
میباشد،اما آنچه خیلی مهم است دریافت
و مشخص کردن تضاد عمده می باشد.
تضاد عمده در وضعیت فعلی کشور ما
تضاد ملی توده های میلیونی تحت ستم
کشور و امپریالیزم اشغالگر و رژیم دست
نشاندۀ اشغالگران ،این مجمع خاینین
ملی ،می باشد.
ســازمان رهـــایی تا به حال این تضاد
یعنی تضاد عمــده را درک نکرده است
و یا نخواسته اســت که آن را درک کند.
نیروهای سیاسیای که تضاد عمده را درک
نمی کنند و یا بدتر از آن نمی خواهند که
این تضـــاد را درک کنند ،بارزترین نمود
تسلیم طلبی ملی ،که برخاسته از تسلیم
طلبی طبقاتی و به معنای قرار گرفتن در
کنار دشمنان عمدۀ خلق کشور است ،به
حساب می آیند .بنابرین سازمان رهایی
افغانستان از جملۀ آن نیروهای سیاسی
می باشد که آگاهانه در یک چنین موضع
گیری یعنی موضعگیری تسلیم طلبانه
قرار دارد و تبلیغ تسلیم طلبی را وجیبۀ
الزامی خود می داند.

سازمان رهایی در اعالمیۀ اول
سرطان  1395خود از نشست های
چندین ماهۀ نمایندگان خویش
با نمایندگان حزب کمونیست
(مائوئیســت) افغانستان صریح ْا
انکار ورزیده و آن را مردود
دانسته است و اقدام نمایندۀ
ارشد خویش را یک اقدام تفننی
شخصی او اعالم کرده است .در
حالی که نشست های منظم بین
دو طرف روی موضوعات مهم
ایدیولوژیک– ســـیاسی و بطور
مشخص روی ساختار اقتصادی-
سیاسی و اجتماعی افغانستان
منحیث جامعۀ مستعمره -نیمه
فیودال و تضاد عمده ،به عنوان
تضاد رهبری کننده ،چندین ماه
ادامه داشت و هردو جانب این
نشست ها یعنی حزب کمونیست
(مائویست) افغانستان و سازمان
رهایی افغانستان تعهد نموده
بودند که اسناد این نشست ها
را به صورت کتبی میان صفوف
خویش وسیع ًا پخش نمایند .اما
سازمان رهایی نه تنها این تعهد
خویش را زیر پا کرد و بر آن وقعی
نگذاشت ،بلکه بعد از نشر علنی
این اسناد از طرف حزب ،برخالف
تمامی موازین مروج ایدیولوژیک
– ســـیاسی مارکسـیســتی–
لنینسـتی– مائوئیســتی عکس
العمل غیر مسئوالنه و لومپنانۀ
نابخردانه از خود نشان داد.

یکم:

دوم:

سوم:

نادیده گرفتن تضاد عمــده در
یک جامعۀ تحت اشغال قوتهای
متجاوز امپریالیســـتی و تحت

انکار از جریان مباحثات طوالنی ایدیولوژیک
 سیاسی بین حزب کمونیست (مائوئیست)افغانستان و سازمان رهایی افغانستان:

ادعای دروغین ســازمان رهایی
درمورد خــــارج نشـینی حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان:

-۳۶-
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سـازمان رهایی ،حزب کمونیست
(مائویست) افغانستان را متهم
به خارج نشینی می کند .این
ادعای سازمان رهایی در مورد
خودش صدق می کند ،نه در مورد
حزب کمونیســت (مائوئیسـت)
افغانســــتان .باید گفت که این
ادعای سـازمان رهایی یک کذب
محض و خالف واقعــیت اسـت.
حزب کمونیســـت (مائوئیست)
افغانســــتان اعـتقاد دارد که
حضور نیروهای ســیاسیای که
مدعی مبارزه و مقاومــت علیه
نیروهای امپریالیســتی تجاوزگر
و رژیم دستنشانده هستند ،در
داخل کشــور یک امر ضروری
و الزمی مبارزاتی می باشد.
حزب کمونیســت (مائوئیست)
افغانســـتان درین مورد خیلی
روشن است و می داند که ترک
کشور ،به خصوص در شرایط
کنونی ،که توده های عظیم کشور
تحت ستم وحشیانۀ قدرتهای
تجاوزگر و غارتگر امپریالیستی
قرار دارد ،خواسته یا ناخواسته
به مفهوم همنواشــــدن با این
تجاوزگران وغارتگران می باشد.
در عین حال حزب باور دارد که
پیشـــبرد فعالیتهای مبارزاتی
هواداران حزب در خارج از کشور
در صورتی که در پیوند با مبارزات
حزب در داخل کشور و در تابعیت
از آن پیش برده شود ،ضروری و
الزم است.
چهارم:
ادبیات لومپنانه:
ســازمان رهـــایی واقعــا یک
ســازمان ریزیونیستی می باشد.
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این ســازمان از همان ابتدای تولدش
در سال  ۱۳۵۱در قالب "گروه انقالبی
خلق های افغانستان"یک گروه منحرف
اکونومیست بود .سپس در سال  1359نام
این گروه از طریق انتشار مشعل رهایی به
سازمان رهایی تغییر یافت .مشعل رهایی
یک سند رویزیونیستی بود و رویزیونیزم
ســه جهانی در آن واضحا تیوریزه شده
بود .در حقیقت حاکمیت همین انحراف بر
سـازمان رهایی از لحاظ ایدیولوژیک–
سیاسی و تشکیالتی باعث شده که این
سازمان در مقابل دشمنان عمدۀ کشور
یعنی اشغالگران و رژیم دست نشانده
موضع تسلیم طلبانه داشته باشد .حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان علیه
این انحراف و موضع گیری تسلیم طلبانۀ
سازمان رهایی موضع قاطع و استوار بر
مبنای مارکسیزم -لنینیزم -مائوئیزم
داشته و دارد.

کار برده میشود که هیچ گاهی
در زمان حرف زدن و سخن گفتن
نمیاندیشند و ذرهای هم در مورد
درست بودن و نادرست بودن،
عاقالنه بودن و غیرعاقالنه بودن،
منطقی بودن و غیر منطقی بودن
گفتههای خود فکر نمیکنند.
بلی! مردم چنین شخصیت ها را
"دهن پاره" می گویند .این واژه
ماهیت واقعی یک شــخصیت
را بیان می کند که نمونۀ آن را
میتوان در وجود سـازمان رهایی
یافت .درمورد حزب کمونیســت
(مائوئیسـت) افغانســـتان باید
گفت که نه "دهان چاک" است
که گپها و سخنانش از چاک
دهنش بیرون بریزد و نه هم دهن
پاره است که گپ ها و سخنانش
متعفن و بدبو باشد.

کلماتی چون خارش حاد  ،دهن چاک
 ،قوله کشیدن  ،خلموک و ....از جملۀ
واژههایی است که ســازمان رهـــایی
در تمامی نوشته های خویش ،به شمول
اعالمیه اول ســــرطان ،استفاده کرده
است .استفاده از ادبیات رویزویونیستی
و لومپنانه عادت دیرینۀ سازمان رهـایی
میباشد .این عمل سازمان رهایی نه تنها
لکۀ ننگین بر دامان ادبیات ســـیاسی
افغانستان و مشخصا ادبیات سیاسی چپ
افغانستان ،بلکه باعث سرافگندگی کل
ادبیات دری کشور است.

حزب کمونیســت (مائوئیسـت)
افغانســـتان زبان بســیار گویا،
منطقی ،راسخ و قاطع مبتنی بر
دیدگاه مارکسیستی–لنینستی-
مائوئیستی دارد .ماهیت این زبان
در شعار «جنگ مقاومت ملی
مردمی و انقالبی» یعنی جنگ
خلق در مقابل نیروهای تجاوزگر
امپریالیســـتی و رژیم دســت
نشانده به صورت بسیار روشن و
دقیق خود را نشان می دهد.

واژۀ "دهن چاک"؛ اختراع نویسندگان
ســازمان رهایی می باشد .این که آن
را در مورد حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان به کار برده است ،هیچگونه
وضاحت را در زمینه ارائه نکرده اســـت.
واژهای که بین مردم به صورت معمول
بکار برده می شود  ،واژه "دهن پاره"
می باشد .این واژه در مورد اشخاصی به
-۳۷-

علت لجن پراگنی ســـــازمان
رهـــایی علیه حزب کمونیسـت
(مائوئیســت) افغانستان ،همین
زبان گویا ،راسخ و قاطع این حزب
می باشد.

"ج .و".
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یا «بیبضاعتی» ایدیولوژیک  -سیاسی سازمان رهایی
بعد از آشــنایی تصادفی یکی از
افراد حزب کمونیسـت (مائوئیست)
افغانسـتان با عنصری از ســازمان
رهایی و برگذاری جلســات متعدد
بحثی پیرامون موضوعات گوناگون
بهطور غیررسـمی بین طرفین و
ادامۀ آن جلســـات برای چندین
ماه ،سـرانجام زمینۀ تدویر جلسات
رسـمی میان نمایندگان حــزب و
سازمان مساعد گردید .طبق توافق
جانبین (حزب و سازمان) جلسات
رسمی به تاریخ  ۲و  ۳اپریل ۲۰۱۵
برای دو روز بین نمایندگان حزب و
سازمان تدویر یافت و روی اجنداهای
مشخصی مباحثات صورت گــرفت.
هر دو طرف موافقه کردند که بعد از
مباحـثات ،صورتجلســهها توسط
حزب و سازمان میان تمامی اعضای
هر دو جانب بهصورت درونی توزیع
گردد تا همــــۀ آنها از اجنداهای
بحثی و صحبتها و توافقاتی که بین
حزب و سـازمان صورت گرفته است
مطلع گردند.
این وعده توســـط حزب به منصۀ
اجرأ درآمــد و اعضاء و هواداران
حزب نقد و نظرات شــان را پیرامون
موضوعات مربوطه بهصورت درونی
ابراز داشتند .اما با تأســف سازمان
رهایی به وعدۀ خویش پشتپا زد و
موضوع را در ســطح کمیته مرکزی
خویش از اعضاء و هوادارانش پنهان
نگهداشت.
توافق رســمی ای که میان دوطرف
در این جلسـات حاصل گردید این
بود که :در شــرایط کنونی کشــور
تضاد عمـده تضاد با اشغالگران و
رژیم دســت نشــانده اســـت و
طرف سـازمان رهایی ضمن پذیرش
انتقاد جدی برخود بخاطر سکوت

و عدم موضعگیری رسـمی سـازمانی
درینمورد رسـم ًا متعهد گردید که به زودی
به موضعگیری رسـمی در مورد تضاد عمده
در کشور خواهد پرداخت .طرف حزب ادامۀ
مباحثات و شروع همکاری های عملی
میان دو طرف را مشروط به اتخاذ همین
موضعگیری رسمی از طرف سازمان رهایی
ساخت .اما پس از گذشت تقریب ًا ده ماه از
زمان تدویر جلسات مشترک ،یکبار دیگر
سازمان رهایی در عمل نشان داد که حاضر
نیست علیه اشغالگران و رژیم دستنشانده
به موضعگیری رســمی بپردازد و به توافق
حاصله میان دو طرف جامۀ عمــل بپوشاند.
حــزب به این نتیجه رسید که حفظ درونی
بیشــتر این مباحثات نه تنها دیگر اصولی
نیست بلکه به حال جنبش کمونیستی کشور
نیز سودمند نمی باشد .بنا ًء مباحثات و توافق
میان دو طرف را بیرونی ســاخته و در شمارۀ
هفتم ،دور چهارم شعلۀ جاوید (ارگان مرکزی
حزب کمونیســت (مائوئیسـت) افغانستان)
منتشر ساخت و رسالت و مسئولیت تاریخی
خودش را در این رابطه به انجام رساند.

میآورد تا چهره تسـلیم طلبانۀ
خودش را پشت آنها پنهان سازد.
سازمانی است که حتی فرد دوم خود
را «بیبضاعت تیوریک ،پسگوش
انداز ،تفننطلب و بیتجربه» و
بیمایه و عنصر فاسد میخواند و
در موردش مینویسد« :به جای
رسیدگی به امور تشکیالتی و چند
صفحه مطالعه ،وقتش ...را هدر داده
است».
به هرصـــورت با بیرونی ســاختن
مطالب توســط حزب و نشـر آن
در جریدۀ شعــلۀ جـاوید ارگان
مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست)
افغانستان باید این سازمان پس از
سالها تسلیمی و تسلیم طلبی ملی
و طبقاتی به خود آمده و علیه دشمن
عمدۀ کشور و مردمان کشور یعنی
امپریالیستهای اشغـــالگر و رژیم
دست نشانده و مرتجعین اشغالگر
داعشی به موضعگیری میپرداخت.
اما این ضرورت نه تنها برآورده نشد
بلکه این بار نه با سکوت بل با جواب
منفی صریح و روشن در اعالمیه یا
«دشنامنامۀ»  ۱سرطان  ۱۳۹۵این
اعالمیه

سـازمان مواجه گردید .این
به قول نویسنده اش یا فرد اول آن
سازمان برای «نخستین و آخرین
بار» در برگیرندۀ توضیحاتی مبنی بر
عدم موضعگیری علیه دشمن عمدۀ
کشور و مردمان کشور یا تسلیمی و
تسلیم طلبی آشکار ملی و طبقاتی
مملو از فحش و دشنام و ناسزاگویی
و افتراء و تهمت است.

به عنوان یک کمونیسـت – مائوئیســت با
صراحت تمام اعالم میکنم که هیچ افتخاری
باالتر از عضــــو بودن در حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانســـتان و متعلق بودن به
جنبش مائوئیستی بین المللی نیست و نیز به
عنوان یک شهروند کشور و یک کمونیســت
اعالم میکنم که هیچ ننگ و شرمساری باالتر
از عضو بودن در یک سازمان اکونومیسـت،
اپورتونیست و رویزیونیست و یک سازمان
مبتذل ،عوام فریب و تســـلیم طلب چون
سـازمان رهایی و تعلق داشتن به رویزیونیزم
بین المللی نمی باشد.

چرا افتراء و تهمت و دشنام؟

سازمانی رهایی مایۀ ننگ جنبش چپ کشور
است .سازمانی است که حتی یک جمله برای
دفاع از خود در چنته ندارد و بهجای دفاع
ایدیولوژیک – سیاسی به فحش و دشنام
و افتراء و سفسطه بازی و اکلکتیزم روی

لنین در مقاله «اهمیت ســـیاسی
دشنام» نوشـت« :دشنام سیاسی
همیشـــه روی عدم اصــــولیت
ایدئولوژی ،بیچـــارگی و ضعــف
و سســتی فوقالعادۀ دشنام دهنده

-۳۸-
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سرپوش میگذارد» .بدین سان است
که میبینیم تاریخ سازمان رهایی
پر از دشنام پردازیها و افتراءات
است .کافیســت نظر اجمالی به
نخستین وثیقهی«گروه انقـــالبی
خـلقهای افغانستان» تحت عنوان
«با طرد اپورتونیسم در راه انقالب
سرخ به پیش رویم» بیافگنیم .این
سند پر از عقده گشاییها و افتراءات
ی است که نویسندۀ آن
و دشنامهای 
برعلیه «سازمان جوانان مترقی» و
هیئت رهبری آن روی کاغذ آورده
و «س .ج .م» و هیئت رهبری آن را
با افتراءات و دشنامها و تهمتهای
ی چــون «ضــد انقـــالب،
رکیک 
ضــدپرولتاریا[ ،پیروان] ایدئولوژی
خـورده بورژوایی ،سوبژکتویستها،
[کسانی که] در هــر کاری به منافع
پســت شخصی خود میاندیشـند،
[کسانی که] بخاطر تشخص و شهرت
حاصل کردن و ارعاب تودهها و به
دام انداختن روشـنفکران مطالعه
مـیکنند[ ،کسـانی که] مارکسیزم
بدرد خودنمایی و افاده فروشی شان
میخورد[،کسانیکه] مارکسیزم آنها
مارکسیزم دگماتیک و مبتذل است،
[کسانی که] اندیشـۀ مائوتسهدون
را [چون] نقابی [برای] بخود نمایی
و مــردم فریبی [استفاده کرده] و
جنبش انقالبی را به کجراه و گمراهی
کشاندند[ ،کسانی که در تئوری و
پراتیک] شــان نشان سوبژکتویزم
و ایدیــولوژی اندیشــه به خود
را داشــت ،خائن به اندیشــــه
مائوتســهدون ،فریبکار ،ناصـادق،
شهــرت طلب ،مقام پرست و فخر
فروش و غیره و غیره مورد» حمله
قرار دادند .این «سرپوش گذاری روی
عدم اصولیت ایدئولوژی ،بیچارگی
و ضعف و سستی فوقالعادۀ» "گروه
انقالبی "...و"سازمان رهایی "....از
چهل و چند سال قبل تا حال ادامه
یافته است.

دوره چهارم

چنین است که میبینیم رویزیونیســـتها
چگونه چهرۀ خودشـان را پشــت دشنامها
و رکیکگوییها پنهان میکنند و میبینیم که
چگونه چنته خالی شان را با بدگویی ها به صدا
در میآورند .چنین اســـت که مـیبینیم
این بازمـــاندههای ناخلف داکترفیض حتی
همــان موضــع داکتر فیض رویزیونیسـت
را در رابطه به "شعله جاوید" نمـــیدانند
و در اعالمیه مینویسند« :اینان اسباب
شرمساری انقــالبیون افغانسـتان و
لکههایی بر شناسنامـهی پر افتخار"شعـله
جــاوید" اند» .داکتر فیض "شعلۀ جاوید"
را همطراز حزب رویزیونیسـت ،مرتجع ،ضد
انقالبی ،خاین و میهن فروشی چون «حزب
دمکراتیک خلق افغانستان» میدانسـت و
پیرامون آن در ســند "با طرد اپورتونیسم
در راه انقالب سرخ به پیش رویم" نوشت:
«س .ج .م .با همــه ادعاهایش نگهدارنده
همان « َعلم تکه پاره» رویزیونیستی حزب
دمکرات خلق بود منتها با قبای دیگر .عمأل
میان جریان شعله جاوید به رهبری «س .ج.
م» و حزب «د .خ» تفاوتی موجود نبود» و
نیز در این سـند اکونومیسـتی دوباره
متذکر میشود« :کمونیســتهای انقالبی
نه تنها از طریق شـناخت و تخریب کامل
حزب «خلق» و «پرچم» بلکه به خصـوص
باید با انتقاد و طرد «س .ج .م» به معیارهای
مارکسیستی -لنینیستی دست یابند»
بدینســـان داکـتر فیض خود را مکلف به
مبارزه علیه سازمان جوانان مترقی و جریان
شعلۀ جاوید دانسته و در همان سند با تعهد
اکونومیستی و کینهتوزانۀ تاریخی نوشت:
«اگر علیه انحرافات و به اصطالح طرز تفکر
«شعله ای» قاطعانه و بی امان در تئوری و
عمل به مبارزه نرویم ،نخواهیم توانست
به (م .ل .ا) برخورد پرولتاریایی داشته و
راه انقالب به میهن خویش را در پرتو آن
روشن سازیم» .این است موضع خصمانه
و ضد کمونیستی بنیانگذار «گروه انقالبی
خلقهای افغانستان» و خلف آن «ســازمان
رهایی افغانســــتان» در رابطه به سـازمان
جوانان مترقی و جریان شعله جاوید و هیئت
رهبری آن سازمان پر افتخار و خاصه رفیق
جانباخته اکرم یاری.
-۳۹-
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ولی مایه تعجب آنجاست که آنچه
را که سند "با طرد اپورتونیزم"...
همسـنگ «خلق و پرچم» یعنی
مزدوران سوســــیال امـپریالیزم
شــــوروی و شـاگردان خروشچف
و دار و دســته اش میدانســت و
"گروه "...و دیگر همقماشانش را
مکلف میدانست که باید به طور
خستهگی ناپذیر و قاطعانه برای
محو و نابودی کامل آن مبارزه
کنند ،اینان یعنی دنباله روان داکتر
فیض آن را «پر افتخار» میخوانند
و از «شناسنامۀ پر افتخار شعلۀ
جاوید» دم می زنند؛ انگار که این
اکونومیستها و رویزیونیســـتهای
تسلیم طلب پیروان حقیقی «شعـلۀ
جـاوید» و رفیق جانباخته اکرم
یاری و مـــیراثداران بر حق آنها
هستند.
وقتی به سایت «انتشارات محسن»
ســـر بزنیم مـیبینیم که در آن
بیشــرمانه نوشته شده است که:
«کلکسیون کامل «شعله جاوید»،
ســندی مهم جنبش چپ انقالبی
افغانســــتان» و در معــرفی
این «کلکسیون» گفته شده است
که« :هفتهنامه «شعـله جـاوید»،
ارگان نشــراتی «سـازمان جوانان
مترقی افغانستان» بود که برای
گریز از سانسور تحت عنوان «ناشر
اندیشـه های دمــوکراتیک نوین»
پخش میشـد .اولین شماره نشریه
در حمل  ١٣٤٧منتشر شد و پس از
انتشار یازده شماره از طرف دولت
مستبد و منفور وقت متوقف گردید و
تمامی کادرها و دست اندرکاران آنرا
راهی زندان نمود« .شعله جاوید» در
مدت کم توانســت ماسک دروغین
دموکراسی دولت شاهی را بدرد و در
قلب هزاران زحمتکش و روشنفکر
آزادیخواه و وطنپرستان واقعی جا
باز کند .ســازمان جوانان مترقی با
انتشــار این جریده تعداد زیادی
از مبارزین را که از تشکیالت بدور
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مانده بودند دور خود جمـع نمود.
«شعـله جاوید» نقش تاریخی مهمی
در جنبش چپ انقالبی افغانستان
ایفا نمود و از درون آن ســـازمانها
و شــخصیتهای واال و سـرفرازی
متولد گشــت .درحالیکه حدود ٤٥
ســال از انتشـار آن میگذرد ،اما
تا امروز اخوانیها و همه مرتجعان و
وطنفروشــان رنگارنگ هر فــرد
و نیرویی را که تســلیم ناپذیر و
شجاعانه علیه دشمنان ملت برزمند
تحت عنوان «شعلهای» مورد تکفیر
قرار داده از آنان میهـراســند».
در اخیر مینویسند«« :انتشارات
محسن» افتخار دارد که کلکسیون
کامل این نشـــریه را به صــورت
دیجیتال به حـــیث یک سند مهم
تاریخی جنبش انقالبی افغانستان
در خدمت عالقمندان قرار میدهد».
و آنگاه به خاطر نمیخواهند بیاورند
که در سند «با طرد اپورتونیزم در راه
انقالب سرخ به پیش رویم» نوشته
شده بود که« :س .ج .م با خط مشی
ایدئولوژیک و سیاسی منحرفش به
م .ل .ا برخورد ضد انقالبی نمود و
صدمات جدی فراوانی بر پیکر انقالب
میهن ما وارد ساخت» و همچنان در
همان سند نوشته شده بود« :س .ج.
م با علنیگریها ،فعالیتهای ضد
انقالبی نوع روزیونیسـتها و انتشار
جریده علنی خود عمأل به صورت
آرایشگران «دمــوکراسی تاجدار»
رژیم و بسان دار ودستههای مرتد
رویزیونیستی و حتی بدتر از آنها
در آمده بود» و به این ترتیب تعهد
آتشین داکتر فیض و «گروه»...
تحت رهبریاش در مورد مبارزه
علیه «تفکر شعـــلهای» فراموش
شان میشود و با این همه بجای سر
پایین انداختن از شرمساری خود را
بیشرمانه میراثدار «شعلۀ جاوید»
میخوانند.

دوره چهارم

در سند «روشنفکران» منتشره در ثور ۱۳۹۴
در خانۀ مجازی «سازمان رهایی افغانستان»
که گویا «بخشی از یک سند تا کنون منتشر
ناشدهی (ســازمان رهــایی افغانســتان)
است» میبینیم که خادمان جریان شعله
جاوید و سازمان جوانان مترقی و انشعاب
کنندگان از آن سازمان و جریان را در یک
صف قرار داده و نوشتهاند« :پیشاهنگان
پاکباز مشروطه و جنبش دموکراتیک نوین
اکرم یاری ،صادق یاری ،داوود سرمد ،مینا،
مجید کلکانی ،بشیر بهمن ،داکتر فیض
احمد و ...روشنفکرانی بودند که رقیت
امپریالیســـم و سـگهــایش را ننگ
دانسـته و سرانجام در راه آزادی و عدالت
جان باختند» .آیا شایسته است که اکرم
یاری با مینا و داکتر فیض احمد در یک صف
قرار داده شوند؟
خیر! اما برای «سازمان رهـایی افغانســتان»
و رویزیونیســـتها معیارها و اصول
انقالبی مارکسیستی برای تشخیص خادمین
یک سازمان و جریان و انشعاب کنندگان
از آن سازمان و جریان وجود ندارد .برای
آنها انقالبی و ضد انقالبی یکی هســتند.
شعلهیی و ضد شعـــلهیی تفاوت چندانی
برای شان ندارد .اینها «مارکسیستهای»
اکلکتیست ،سفسطهباز و حراف و بی اصول
و معیار اند ،یعنی مارکسیستهایی که ظاهرأ
مارکسیست هستند اند اما در حـقیقت
مارکسیســت نبوده بلکه فقط ماســک
مارکسیستی و انقالبی به صورت زده اند.
بخاطر همین است که میبینیم مینا و داکتر
فیض را با اکــرم یاری در یک صف قــرار
میدهند.
ولی چـیـز دیگری که در رابطه به ســــند
«روشنفکران»  -این سند مبتذل و پر از
حرافی و فحاشی سازمان رهــایی قابل یاد
آوری است این اســـت که این ســند
از جملۀ اســناد تا «اکنون منتشر ناشده
ســازمان رهــایی» دانسته شده است.
ولی آنچه از تاریخهای منابع و مأخد آن
ســند بر میآید این است که این سند
تقریب ًا بیوقف ه بعد از تکمــیل در ماه ثور
 ۱۳۹۴انتشار داده شده است .و این قید
«سـند تا کنون منتشر ناشده» هم بدون
-۴۰-
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شک بخاطر وجهۀ تبلیغاتی کاذبانه
دادن به آن برای حفظ پایۀ اجتماعی
تسلیم طلبانه و سرهمبندی شدۀ
آن سازمان است.
ولی این سـند هم شبیه سائر اسناد
«سازمان رهایی» بیشتر از آنکه یک
تحلیل و تحقیق در رابطه به موضوع
مورد بحث باشد ،یک سند پر از
دشنامپراگنی و فحاشی است .مثأل
تمام این واژهها و دشنام های رکیک
در یک صفحۀ سند «روشــنفکران»
مورد استفاده قرار گرفته اســـت:
«وجدانکش ،بالهوس ،بیمسلک،
ایمان آورده به ثروت ،فاحشــۀ
حکومتی ،مشاطهگر ،پول زده،
رذالتمآب ،دزد ،دو دســـته به
چــوکی چسبیده ،پسـت ،بازاری،
دالل کثیف ،هرزه ،الشه ،ابرتبهکار،
ادنیتــر از کاغذ تشــناب،
خوش رقص ،بینامـوس ،چوکیدار،
فرومایه ،بقچهدار ،دژخیم ،بالکزن،
بوگرفته و کف بر دهان آورده).
این همه فحش و دشـــــنامپراگنی
و رکیکگـــوییها چـــرا؟ این
موضعگیریهای ضد و نقیض نشانۀ
چیســـت؟ آیـــا جـز بیان یک
ندامت تاریخـــی و ســـردرگمی
خط و مشی سیاسی سازمانی چیزی
دیگری میتواند باشد؟ آیا این
وضعیت چیز دیگری غیر از بیان
«بیبضاعتی تیوریک» ســـازمان
رهایی میتواند باشد؟
بدین گونه اســـت که میبینیم این
"گروه "...تسلیم طلب بددهن حتی
همان گلیم بد ریخت و بدرنگ بافته
شـــده توســــط داکتر فیض را
نتوانسته است برای خودش نگهدارد
و در اعالمیه اخیر آن را دور انداخته
و خود را دوباره کم و بیش زیر
سایه درخت تنومند «شعلۀ جاوید»
کشانیده و میخواهد خود را از شرم
و خجالت تاریخی نجات داده و زیر
درفش سرخ آن و حرمت اکرم یاری
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پنهان سازد .غافل از اینکه هرقدر
خود را مــحتاطانهتر و محـکمتر و
دقیقتر پنهان سـازند باز هم ممکن
نیســـت دیده و شـناخته نشوند.
رویزیونیسـتها الی هـر قبایی که
بروند و با هر جـامۀ رنگینی که خود
را بپیچانند باز هم نمیتوانند خود
شان را پنهان سازند.
به هر طرزی که خواهی جامه میپوش
من از طرز خرامت میشناسم

رویزیونیســـتها همواره به دنبال
فرصتی هســـتند تا لگد و سیلی
ای به مارکسیســم بزنند و در این
راه از هیچ فریب و نیرنگی دریغ
نمیکنند .سیاست شان اپورتونیسم
و طرح برنامههای مقطعی از واقعه تا
واقعۀ دیگر است .در اینمورد لنین؛
این پیشوای کبیر ستمکشان جهان
چه به حق گفته است« :سیاست
رویزیونیستی عبارت است از تعیین
روش خود از واقعهای تا واقعه دیگر،
تطبیق حاصل کردن با حوادث روز و
با تغییرات وارده در جزئیات سیاسی،
فرامــــوش کردن منافـع اساسی
پرولتاریا و خصایص اصــــلی کلیه
رژیم ســرمایه داری و کلیه تکامل
تدریجی ســرمایهداری ،فدا کردن
این منافع در مقابل منافع آنی واقعی
یا فرضی» و همچنان ادامه میدهد:
«اجتناب ناپذیر بودن رویزیونیسم
معلول ریشههای طبقاتی آن در
جامعۀ معاصر میباشد».
چنین اســــت که میبینیم این
گفتههـای لنین چه خوب واژه به
واژ ه در مورد «ســازمان رهــایی»
و همقماشان رویزیونیســـتشان
مصداق پیدا میکند.کافیســت تا
تاریخ «گروه »...و «سازمان رهایی
 »...را از همان ابتدای سرهمبندی
"گروه انقـــالبی "...تا حال مورد
مطالعه و ارزیابی قرار دهیم تا به
طور واضح و آشکار بدانیم که این
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ســـازمان بخاطر "منافع" موقتی و وقفهای
خود به چه تسلیم طلبی های ملی و طبقاتی
تن داده و منافع کلی انقالب و پرولتاریا را
کام ً
ال به فراموشی سپرده است .میبینیم که
این "گروه "...و "سازمان" زیر چتر «جبهه
مبارزین مجاهد افغانستان» از اسالم سنتی
و مذاهب اربعه به دفاع برخاسته ،همپیمان
ارتجاع گردیده و آرم و نشان خود را با آیت و
«اهلل اکبر» تزیین میکرده است .میبینیم که
این اکونومیســتهای ناپشــیمان سر از
چین در آورده و به تیوری «ســـه جهان»
تین هسیائوپینگ  -این رویزیونیســت
خاین به انقالب چین و مائوتسه دون و
مارکسیسم -دست انداخته و آن را تیوریزه
کرده و با انتشار آن در ارگان نشراتی خود
یعنی «مشعل رهایی» به دفاع از آن دست
از آستین برون زده است .می بینیم که گاهی
از کنفرانس میهن فروشانۀ بن سر برآورده،
ن برای شاه شجاع سوم به
گاهی کمپای 
راه انداخته ،گاهی هم به قول خودشان در
کثافات طویلۀ حیوانات (پارلمان رژيم) لولیده
اند و گاهی هم در لویه جرگۀ رژیم برای اغوا
و فریب تودهها و تجارت ســیاسیشان
هیاهوی فریبکارانۀ تسلیم طلبانه برپا کرده
اند .گاهـی از پشــت رســانههای مزدور
(این بلندگوهای امـپریالیزم و ارتجاع)
سرک کشیده اند و زمانی با رفتن به پارلمان
انگلیس و کاخ سفید و عکسهای یادگاری
گرفتن با سران قدرتهای امـپریالیســتی
اشغالگر تسلیمی و تسلیم طلبیهایشان
را به مردمان جهان و افغانستان نشان داده
اند .گاهــی می بینیم که وقتی میبینی و
میشنوی که "قهرمانزن" مورد سـتایش
سـازمان رهــایی در اعالمیۀ اول سرطان
(ماللی جویا) در یکی از دانشگاههای امریکا
از دولت امپریالیســتی و اشغالگر امریکا
میخواهد که« :ما مــردم افغانسـتان را
از چنگ مـجاهدین و بنیادگرایان نجات
دهید» ،یقین می کنی که چنین ســازمانی
جز یک ســازمان رویزیونیسـت ،با ماهیت
بورژوایی و نقاب کمونیســتی ،چیز دیگری
نمی تواند باشد.
لنـین میگوید« :دیالکتیک تاریـخ چنان
اســت که پیروزی مارکســـیزم در رشته
-۴۱-
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تیوریک ،دشمنان او را وامیدارد
به لباس مارکسیســت درآیند».
اینک وقتی تاریخ مارکسیسم را
میخوانیم حقانیت این گفته لنین
را در مییابیم .درمــییابیم که
با چه لباسهــای پر زرق و برق
مارکسیســتی به درون جنبش
کمونیستی رخنه میکنند تا از درون
سمهای تاریخ گذشته و ناکارآمد
شان را پاشیده و سوسیالیزم را از پا
در افگنند .غافل از آنکه علم هرگز
نابود نخواهد شد .چون علم حقیقت
است و دیر یا زود حقانیت خود را به
حتم به اثبات میرساند .تاریخ علم
بهطور عام و تاریخ علم نجاتبخش
پرولتارها و ستمکشان بهطور خاص
این را به اثبات رسانده است.
ارتجـاع و ایدهآلیـزم کیپلر و گالیله
را به سجده و توبه وادار ساخت
و به هزار رنگ و نیرنگ تحقیر و
توهین کرد ،اما باآلخره نتوانست
از پیروزی تیوریهای علمی آنان
جلوگیــری کند .اگر اربابان
کلیســا کتاب داروین را به آتش
کشیدند باز هم نتوانستند که مانع
ترویج دارونیزم گردند .اگر خادمان
و پابوسان ارتجاع و سرمایهداری و
امپریالیزم هزار و یک نیرنگ بازی
کردند تا مارکسـیزم اشـاعه نیابد،
اما باز هم میبینیم این علم جاودان
پرولتاریا و دشمن سرسخت ارتجاع
و امپریالیزم پایدار مانده اســت.
باآلخره خواهیم دید که آنچه
شکسـت را خواهد پذیرفت ارتجاع
خواهد بود نه علم.
سـازمان رهایی سازمانی است که
سوگند یاد کرده است تا میراثدار
بیشائبۀ رویزیونیزم باقی بماند
ت
و به امپریالیزم و ارتجاع خدم 
نماید .اما ســرابهایی را که این
ســـازمان رویزیونیست تسلیم
طلب ترسیم کرده است هرگز آب
نخواهد شـــد و سرانجام از عطش
و تشنگی ناشی از رهپویی به دنبال
سرابها خواهد مرد.

شعله جاوید			

شماره (		)۱۱

دکتور رحـــیم محمودی در مقاله
ای تحت عـــنوان «رویزویونیسـم
یا تجـدید نظرطلبی» منتشــره در
شمارۀ یازدهم ،دور اول شعلۀ جاوید،
مؤرخ  ۲۳جوزای  ۱۳۴۷نوشت:
«رویزیونیزم فلسـفه ایست منفی و
انحرافی از جوهر انقالبی جهان بینی
مترقی ،پیروان آن اپورتونیســت و
سازشکار ،و عناصری اند کاذب که...
به ایدئولوژی پیشرو و بنیان گذاران
آن خـــیانت میورزند .اساس این
مسـلک سازشکاری را مرد سسـت
عنصری بنام برنشتین در سالهای
 ۱۸۸۸و  ۱۸۸۹در لندن گذاشت.
او این نظریات گمراه کننده و ضد
بشــری خود را وسیلۀ رشوهستانی
از ســرمایهداران انگلیس قرار داد
و بحیث سگ زنجیری لیدرهـــای
بریتانیا تخم انشعـــاب و نفاق را در
پهنای مسلک جهان بینی پاشید که
تا امروز پیروان و مدافعین استعمار
نوین و این دشمـنان مردم در جامۀ
ریا و کذب کمر به خدمت ارتجاع و
استعمار بسته اند و اراجیفی برای
یک عده ساده لوحان و خوش باوران
تنظیم داده اند».
لنین میگوید:
«مبارزه عـــــلیه امــــپریالیزم
اگر رابطه ناگسسـتنی با مــــبارزه
علیه اپورتونیسم نداشــته باشــد
عـــبارت تو خالی فریبندهای بیش
نیســـت».
سازمان رهایی،سازمان اپورتونیستی
است که شعار انقالبی میدهد ولی
در عمـــل به کودتا دسـت میزند؛
افکار مترقی را َعلم میکند ولی از
اســالم سـنتی و مذاهب اربعه به
دفاع بر میخیزد؛ تظاهر به وحـدت
طلبی میکند اما سـکتاریســتی
عمل میکند؛ داللی سیاسـی را بد
میگوید اما شیوۀ سیاسـی خود را
بر داللی سیاسی استوار میسازد؛
نقاب مارکسیستی بر چهره میزند
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اما از تیــوری رویزیونیســـتی «ســه
جـهان» دفاع میکند و آن را تئوریزه کرده
در ارگان تیوریک خود منتشـر میسازد؛
بر علیه رژیم دست نشانده شعار مبارزه
میدهد ولی بر عــکس حزب راجستر شده
در وزارت عدلیۀ رژیم برای خودش میسازد؛
هم به پارلمان رژیم میرود و هم آن را
طویلۀ حــیوانات جهادی میخــواند و بد
میگـوید؛ مرگ بر امپریالیزم میفرســتد
ولی در عمل از امپریالیزم امریکا میخواهد
که افغانستان را از دست جهادیون و
بنیادگرایان نجات دهد؛ جهادیها را بد
میگوید و خونخوار میخواند اما در کنار
آنها در ارگانهای مختلف رژیم سهــم
میگیرد؛ انتخــابات را خاک در چشم مردم
زدن میخواند ولی خود در آن شرکت کرده
و برای آن کمپاین راه میاندازد؛ آزادی ملی
را شعــار میدهـد اما خیانت ملی میکند؛
مـبارزۀ طبقاتی جـار میزند ولی درعمل
خیانت طبقاتی میکند .این اســت چهرۀ
اصلی این مکاران تاریخ کشور و این شاگردان
برنشتین و کائوتسکی و خروشچف و تین
هسیائوپینگ و سایر خاینین به پرولتاریا و
کمونیزم.

قاطعــــانه باید گفت که مــبارزه با
امــپریالیزم ،استعمـار و ارتجاع بدون
مــــبارزه با انواع گـوناگون اپـورتونیزم و
رویزیونیسم ناممکن است .کمونیسـتهای
انقالبی متعهد به مارکسـیزم -لنینـیزم-
مائـــوئیزم مکلف هسـتند که در جــریان
مبارزه با امــپریالیزم ،استعـمار و ارتجاع
چهرههای اصلی این سیاســـت بازان اجیر
سرمایهداری و دشمنان درآمده در الک و
نقاب کمونیزم را نیز برای ستمکشان جهان
بشناسانند تا از فریب و اغـــوای تودهها و
احتمال شکســـت انقالب درآتیه جلوگیری
کرده باشند.
حــزب کمونیست (مائوئیسـت) افغانستان
در این مبارزۀ دو خطی منحیث یک عضو
فعال جنبش مائوئیستی بین المــللی
مـــکلفیت بزرگی را بدوش میکشــد تا
تمامی عناصر و نیروهای فاسد رویزیونیستی
و اپورتونیســـتی و اکونومیســـــتی ضد
مارکسیسـتی -لنینیسـتی -مائوئیسـتی و
منافع خلقهای تحت ستم جهان را افشاء
-۴۲-
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سازد و قاطعانه از خط اصولی مائوئیزم
دفاع نماید .به ویژه حزب باید این
مبارزه را به شکل جدی و پیگیر
در سطح ملی برای افشاءســـازی
چهرهها و سـازمانهای ضد منافع
خلق ستمکش و امر انقالب و میهن
ما و وحدت هرچه بیشتر جنبش
چپ کشور و استحکام و گسترش
تشکیالتی – سیاسی و ایدئولوژیکی
قاطعانه پیش ببرد و مسئولیت
و دین و تعهد تاریخی خود را
در کشور در رابطه به ســازمان
جــوانان مترقی و رفیق جانباخته
اکــرم یاری و سـایر جانباختگان
جنبش مائوئیســتی و جـنبش
دموکراتیک نوین کشور انجام داده
و زمینۀ سوء استفاده از نام آنان
را برای رویزیونیسـت ها و تسلیم
طلبان هرچه بیشتر تنگتر کند و
سرانجام به کلی از میان ببرد.
به این اساس همۀ ما باید خواسـتار
هرچه بیشــــتر ســـــهمگیری
رفقا در این مــــبارزه ایدئولوژیکی
 ســیاسی بر علیه سازمان رهاییافغانستان باشیم .امیدوارم ماهیت
رویزیونیستی و تسلیم طلبانۀ این
سازمان نقابدار رویزیونیست توسط
حزب و اعضاء و هوارداران فعال آن و
مائوئیستهای خارج از حزب افشاء
ساخته شود و به نقش ضدانقالبی و
منفی آن پایان داده شود.
بنا ًء تقاضا دارم که تمامـی عناصر
و نیروهای انقالبی مارکسیست -
لنینیســـت  -مائوئيســت بهقدر
توان در این مبارزه سهم بگیرند و
مسئولیت کمونیستی ملی ،مردمی و
انقالبی خود را اداء نمایند.
" ا .آ .ذ .ر".
 ۱۳اسد  ۳( ۱۳۹۵آگست ) 2016

شعله جاوید			

شماره (		)۱۱

دوره چهارم

سنبله  ( 1395سپتامبر ) 2016

عمق تســلیمی و تســلیم طلبی سـازمان رهـایی
در اعـالمیۀ اول سـرطان

من اعالمیۀ مـــورخ اول سرطان
 1395خورشیدی "ســـــازمان
رهـایی افغانســتان" را مطالعه
نمودم .از کسـانی که به مبارزات
حزب کمونیســـت (مائوئیست)
افغانســــتان علیه تسـلیمیها
و تســـلیم طلبیهای گروههای
ظاهـرا ً چــپ در افغانســــتان
عالقهمند هستند ،می خواهم که
به مباحثات رسمی دو جانبه میان
حزب کمونیســت (مائوئیسـت)
افغانســتان و "سـازمان رهایی
افغانسـتان" و همچنین مباحثات
کنونی عطف توجه نمایند.
در شــرایط کنونی که افغانسـتان
مـــورد تجاوز و اشغــــالگری
امپریالیســتهای اشغـــــالگر
به رهبری امـــپریالیزم اشغالگر
امـــریکا قرار گرفته و مزدوران
شان را به چوکی دست نشاندگی
نشانده اند ،موج عظیم تسلیمی و
تسلیم طلبی دامان سازمان های
منحرف "چپ" را گرفته اســت.
در چنین شرایطی حفظ و تقویت
همبستگی مائوئیست ها و تمامی
نیروهای انقالبی مـلی و دموکرات
در داخل کشـــور علیه دشمن
عمدۀ کشـور و مردمان کشور امر
حیاتی و ضروری می باشد .درین
راسـتا ضروری اســت که تمامی
نیروهای انقالبی ،ملی و دموکرات
در این زمـینه عطف توجه نموده
و با تسلیمی و تسلیم طلبی ملی
و طبقاتی منحــرفین "چپ" به
مبارزه برخــیزند.
برای پیشـبرد چــنین امری در
قـدم اول ضــــروری اســـت
که مائوئیسـتهای افغانسـتان با

شکیبایی و بر مبنای اصول مارکسیستی
ـ لنینیستی ـ مائوئیستی راهی برای از
بین بردن اختالفات شان جستجو نمایند
تا نیروی خود را متحد ساخته و مبارزه
علیه دشمن عمدۀ کشور و مردمان کشور،
که همانا اشغالگران امپریالیست و رژیم
دســت نشــاندۀ شان می باشـد ،با
نیرو وتوان هرچه بیشتر به پیش برند.
آنها باید اوضاع را آنطوری که هست
تحلیل و تجزیه نمایند ،یعنی ذهن را با
واقعیات عینی انطباق دهند.
اگر از تجزیه و تحلیل مشخص اوضاع
کنونی افغانستان اجتناب شود و یا برخی
پدیده ها بصورت ظاهری و دل به خواه
ماخذ قرار داده شود و قضاوت ذهنی
بعمل آید ( کاری که همین اکنون سازمان
رهایی افغانستان می نماید) آنوقت مسلم ًا
نمی توان که بین دوستان و دشمنان خط
و مرز مشخص کشید و تضاد عمدۀ کشور
را مشـــخص نمود .زمانیکه تضاد عمده
مشخص نگردد ،حل پروســۀ تضادها
غیر ممکن می گردد و منجر به لغزیدن به
راهی می شود که از بیخ و بن با مارکسیزم
ـ لنینیزم ـ مائوئیزم مغایرت دارد.
یکی از تضادهــای بزرگ جهان کنونی،
تضاد بین ملل ستمدیده و امپریالیزم
میباشد که از عمدگی برخوردار است .این
تضاد گاهی در کشور خاص به شکل غیر
عمده متبلور می گردد و گاهی به شکل
عمده.
زمانیکه کشوری مانند افغانستان مستقیم ًا
مورد تجاوز واشغــالگری امپریالیزم قرار
نگرفته باشد و امپریالیست ها بطور غیر
مستقیم از طریق اقتصادی و تسلیحات
نظامی دولت ارتجاعی حاکم را کمک
نماید در این صورت تضاد عمده در جامعه
همانا تضاد طبقاتی اســـت .اما زمانیکه
کشور از طرف اشغـالگران امپریالیســت
-۴۳-

اشغال گردد و رژیم دست نشاندۀ
کام ً
ال گوش به فرمان را به چوکی
دست نشـاندگی برسانند (مانند
وضعــیت کنونی افغانســـتان)
تضاد میان مــردمان این کشـور
با امپریالیسـت های اشغالگر و
رژیم دست نشـــانده از عمدگی
برخـوردار می شــود .یا بعبارت
دیگر در چنین حالتی اشغالگران
امپریالیست و خائنین ملی (مانند
رژیم دست نشانده در افغانستان)
دشمن عمدۀ کشـــور و مردمان
کشور محسوب می شـوند و بقیه
تضادها بشمول تضاد طبقاتی
در ردیف دوم قرار گـــرفته و
نقش تابع را دارا می باشــد .این
همان چیزی اسـت که "سـازمان
رهایی افغانسـتان" قبول ندارد.
اعالمــیۀ اول ســـرطان 1395
خورشـــیدی "سـازمان رهایی
افغانســتان" برای ما غیر منتظره
بود" .سازمان رهایی افغانستان"
از وعدۀ خود در مورد موضعگیری
علیه اشغــالگران امپریالیست و
رژیم دست نشانده بعنوان دشمن
عمدۀ کشور و مردمان کشور سر
باز زد و به جای اینکه طبق صورت
جلسه بحثی و توافق نمایندگانش
عمل میکرد و لبۀ تیز مبارزۀ خود
را متوجه اشغالگران امپریالیست
و رژیم دســت نشــانده بعنوان
دشــمن عمدۀ کشــور و مردمان
کشور می نمود ،با لجاجت تمام با
بیرون نمودن اعالمیۀ اول سرطان
 1395خورشـیدی خویش ،حزب
کمونیست (مائوئیست) افغانستان
را مورد افترا و حمالت کین توزانه
بی اساس قرار داده است.
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در این اعالمـــیه" ،ســـازمان
رهــایی افغانســـتان" با زبان
لومپنانه به حزب کمونیســــت
(مائوئیســت) افغانسـتان حمله
نموده و"مائوئیزم" و "حــزبیت
مائوئیسـتی" را «وقاحت مزمن»
خوانده است.

چرا "سازمان رهایی افغانستان"

با چـنین زبان لومپنمـآبانه و
عدم رعـایت عفت کالم دهـان
باز نمــوده "مائوئیزم" و حزبیت
"مائوئیســـتی" را «وقاحــت
مزمن» خوانده اســت؟ دلیل آن
روشن است .آیا مائوئیزم و حزب
مائوئیســـتی مــیتواند از کنار
رویزیونیزم مســـلط بر"سازمان
رهایی افغانســتان" و هم چنین
تسلیمی و تسلیم طلبی ملی اش
در قبال اشغالگران امپریالیست و
تسلیم طلبی طبقاتی اش در قبال
رژیم دست نشـــانده به سادگی
بگذرد؟ ابدا ً خیر.
رویزیونیزم مســلط بر " سازمان
رهایی افغانســـتان" و تسلیمی
و تسلیم طلبی ملی و طبقاتیاش
به یقین که مـــورد نفرت تمام
مائوئیســت ها قرار دارد و آماج
مبارزاتی شـان قرار گرفته و قرار
میگیرد .بدین اســاس "سازمان
رهایی افغانستان" نمی توانست و
نمی تواند ماهیت ضد مائوئیستی
خــود را پنهــان نگه دارد .این
سازمان نتوانسته است یا نخواسته
است که در ظرف  15سال گذشته،
که از اشغال افغانستان می گذرد،
حتی یک اعالمیه نیم صفحه یی
علیه اشغــالگران امپریالیست و
رژیم دست نشانده بعنوان دشمن
عمدۀ کشور و مردمان کشور به
دست نشر بسپارد.
حزب کمونیســـت (مائوئیست)
افغانســتان طرفدار آن بود که
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جلسـات بحثی ایدئـولوژیک ـ سیاســی
مــیان نمــایندگان حزب کمونیســت
(مائوئیست) افغانسـتان و "ســــازمان
رهایی افغانســـتان" ،در صورتیکه این
سازمان در قبال اشغالگران امپریالیست
و رژیم دســـت نشانده بعنوان دشـمن
عمده کشور و مردمان کشور موضعگیری
نماید ،ادامه یابد .به همین سبب حزب
کمونیسـت (مائوئیست) افغانستان ادامۀ
جلسات بحثی دو جانبه میان نمایندگان
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و
"سازمان رهایی افغانستان" و هم چنین
همکاری های عملی را مشـروط به همین
موضعگیری نمود .اما گذشـت زمان ثابت
نمود که "سازمان رهایی افغانستان" اص ً
ال
حاضر به چنین موضعگیری نیست .لذا
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
پس از چندین ماه انتظار تصمیم گرفت که
مباحثات تیوریک پیرامـون این موضوع
را نیز از طریق نشــرات پیش ببرد .این
مباحثات به "سازمان رهایی افغانسـتان"
سنگین تمام شد و تاب و توان پیشــبرد
چنین مباحثاتی را در خود ندید .لذا به
توطئه گـری و فحاشی پرداخت تا به زعم
خودش هم جانش را خالص نمــاید و هم
روابطش را فریب دهد و آنها را راضی نگه
دارد.

"سازمان رهایی افغانسـتان" بجای اینکه
علیه اشغــالگران و رژیم دست نشــانده
بعنوان دشمن عمده موضعگیری نموده و
جواب اصولی به مبارزۀ حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان بدهد و علت عدم
موضعگیری اش را در ظرف یک و نیم دهۀ
گذشته مشخص نماید ،اعالمیه ای به زبان
لومپنانه انتشار داد که جز "دشنامنامه"
نمــی توان نام دیگری بر آن نهاد.
از یک ســازمان رویزیونیسـت تسلیم
شده و تسلیم طلب نمی توان از این بهتر
توقع داشت .رویزیونیســتها دشــمن
مارکسیست ـ لنینیست ـ مائوئیستها اند
و بخود حق می دهند که با زبان لومپنانه
با مائوئیست ها برخورد نمایند .ما هـــم
-۴۴-
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توقع بیشتری از یک ســـازمان
رویزیونیستی نداریم.
"سـازمان رهـایی افغانســتان"

در مــاهیت امـر یک ســازمان
رویزیونیست اصالح طلب است.
امـا جرئت آنرا نــدارد که
ماهیت خود را آشــــکارا اعالن
نماید .به همــین علت اســـت
که این ســازمان خوشخدمتی به
کرزی و بقیه نیروهـــای میهـن
فروش غیر جهــادی را در پیش
گـرفت و برای کــرزی کمپاین
انتخاباتی راه انداخت.

کســانی که عمــدا ً نخــواهند
دیدگان خـــود را فـــرو بندند
نمیتوانند نه بینند که این سازمان
در افغانســتان شکل جدیدی از
اپورتونیزم تســلیم طلبانه را در
پیش گرفته و در مقابل اشغالگران
امپریالیست و خائنین ملی ( رژیم
دست نشــانده) سر تعظیم فرود
آورده و بخاطـر منافع اشغالگران
و رژیم دســت نشانده به مشوب
نمــــودن ذهـن نســل جوان
و تودههای زحمتکش می پردازد.
"سازمان رهایی افغانستان" برای
راضی نگهداشتن یا در واقع فریب
دادن اعضای خویش ظاهرا ً بحث
مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه
مائوتسه دون را بمیان می کشد و
اینکار را نه تنها در میان اعضایش
بلکه در میان تمامی افرادی که
متعلق به چپ افغانســتان باشند
پیش می برد .اما در عمل آنرا نفی
نموده و خالف آن عمل می نماید.
هرگاه در بارۀ "ســازمان رهایی
افغانسـتان" از روی جامۀ مجللی
که بخود آراسـته و القــاب پر
آب و تابی ( مارکسیزم ـ لنینیزم
ـ اندیشه مائوتسه دون) که بخود
بسته است قضاوت نکنیم ،بلکه
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از روی رفتارش و اینکه در عمل
چه کرده و چه می کند قضاوت
نماییم ،بخوبی آشـکار میشود
که این ســازمان یک ســازمان
رویزیونیسـت تسلیم طلب است
که در صف خاینین مــلی قرار
گرفته اسـت .ما وقتی با اسـناد
و مدارک ،عملکرد رویزیونیستی
تسلیمی و تسلیم طلبانه اش را
مورد انتقاد قرار مـی دهیم فورا ً
به توطئه گــری و لجـن پراگنی
پرداخته با زبان لومــپنانه دهان
به فحش و ناســزا باز می نماید.
نیروهای انقـالبی کشــور دقیق ًا
آگاه اند که:
« ما بشکل گروه فشرده و کوچکی
در راه پر از پرتگاه و دشوار دست
یکدیگر را محکم گرفته و به
پیش می رویم .دشمنان از هر
طرف ما را در محاصره گرفته
اند وتقریبا همیشـــه باید از
زیر آتش آنان بگذریم .اتحاد مـا
بنا بر تصمــیم آزادانۀ ماسـت.
تصمیمی که همانا برای آن گرفته
ایم که با دشمـنان پیکار کنیم و
در منجالب مجاورمان در نغلطیم
که سکنه اش از همان آغاز ما را
بعلت اینکه بصورت دستۀ خاصی
مجزا شده نه طریق مصالحه بل
طریق مــبارزه را برگـزیده ایم
سرزنش نموده اند .حال از میان
ما بعضی فریاد می کشند :به این
منجالب برویم! وقــتی که همـه
آنان را سـرزنش می کنند ،بحالت
اعتراض میگویند :شما عجب
مردمـان عقب مانده ای هستید!
خجالت نمیکشـید که آزادی ما
را برای دعوت شما براه بهتری
نفی می کنید! آری شما آزادید نه
تنها دعوت کنید بلکه هر کجا که
دلتان می خواهد هم بروید و لو
آنکه منجالب باشد ،ما معتقدیم
که جای حقیقی شما همان
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منجالب اســت و برای نقل مـکان شما
به آنجا حاضریم در حد توانایی خود کمک
نماییم ( ».لنین ـ مجموع آثار و مقاالت ـ چه باید
کرد صفحه  ) 76تاکید از لنین است.
وقتی شعلۀ جاوید به انتقاد از حرکت و
عملکرد رویزیونیســتی و تسلیم طلبانه
"ســــازمان رهــایی افغانســتان"،
که سازمان مذکور را در منجالب تسلیمی
غرق نموده است ،می پردازد ،این سازمان
اعتراضــات خود را به زبان لومـــپنانه
بلند نمــوده و مائوئیســتها را مردمان
عقب مانده و « حقیر» می شمارد که از
دموکراسی اشغالگران امپریالیســت به
رهبری امـــپریالیزم امــریکا استفاده
نمیکنند و کرســی های وزارت ،پارلمان،
سنا و ...را اشغال نمی کنند و به این طریق
خادم اشغالگران امپریالیست نمی گردند.

ما به "ســـازمان رهـایی افغانســتان"

چنین می گوییم :این عبا و قبا برایتان
مبارک باد! ما تصمـیم قاطع داریم که نه
تنها علیه اشغالگران امپریالیست و رژیم
دست نشانده بعنوان دشمن عمدۀ کشور و
مردمان کشور مبارزه نماییم ،بلکه تصمیم
داریم که علیه رویزیونیزم ،اپورتونیزم و
تمامــی افراد و اشخاصـی که مانند شما
روانه چنین منجالب اند نیز مبارزه کنیم.
ما بدین طریق می بینیم که "ســــازمان
رهـایی افغانســـتان" همــان بازی
اکونومیسـتی را که از اول با ایجاد
"گـروه انقالبی خلقهای افغانســتان"
در پیش گرفته بود و بعدها به رویزیونیزم
ســه جهانی ارتقاء نمود ،همچنان ادامه
میدهد .از خوانندگان می خواهــــم
که توجه نمایند که کار اکونومیزم "گروه
انقالبی خلق های افغانستان" در همان
نخستین باری که عم ً
ال با انشعــاب
از "سازمان جوانان مترقی" و جریان
دموکراتیک نوین (شعــله جـــاوید)
بکار برده شد به کجا کشیده شد .در عمل
نه تنها منجر به رویزیونیزم گردید ،بلکه
بطور کلی منجر به فقدان هرگونه خــط
اصولی و قضاوت مستقل گردید.
-۴۵-
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"سـازمان رهـایی افغانســتان"

که در قبال اشغالگران امپریالیست
و رژیم دست نشانده سکوت و
تسلیمی را پیشــه خود ساخته
و در خوان یغمــای اشغـالگران
شــریک گردیده از دیگـران نیز
می خواهد که چنین شیوه ای را
اتخاذ نمایند .در حقیقت امر این
حرکت و عملکرد "سازمان رهایی
افغانستان" تقلید برده وار و اگر
مجاز باشد که بگویم تقلید طوطی
وار از حاکمان رویزیونیست چینی
است.
رویزیونیزم بر حسـب خصوصیات
ملی در شکلهای گوناگونی نمودار
میگردد .خصوصـــیات فعــلی
رهبران رویزیونیســت "سازمان
رهایی افغانســتان" این اسـت
که از مبارزۀ اصولی مارکسیستی
ـ لنینیستی ـ مائوئیستی سرباز
زنند و در مقابل آن بایستند .به
این علت تالش ورزیده اند تا با
فاسد نمودن کامل تمامی سازمان
و اعضایش بطور جدی و تدریجی
به مقصد خود ،که همانا خدمت به
اشغالگران و رژیم دست نشانده
است ،در بدل بدســـت آوردن
امکانات ناچیز نایل آیند .گرچه
آنها به این هــدف خود تا حد
زیادی دســت یافته اند ،ولی با
وجود آن ما از تمامی آنهــایی که
هنوز کام ً
ال در منجالب تسـلیمی
و تسلیم طلبی فرو نرفته اند
جدا ً می طلبیم که با اصولیت و
شجاعــت از این منجالب بیرون
بیایند و راه درســــت و اصولی
مبارزاتی را در پیش بگیرند.
"آ .ز".

 12اسد  1395خورشیدی
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دوره چهارم

"ســازمان رهـایی افغانســتان" با اعالمیۀ اول سرطان 1395
چهرۀ تسلیم طلبانه اش را فاشتر نمود

اعالمـــیه ای که در اول سرطان
 1395خورشــیدی تحت عنوان
"سازمـان رهـایی افغانســتان
و کاریکاتورهـای مائوئیســـت"
به نشر رسیده است ،یک اعالمیه
سراپا تسلیم طلبانه ،ضد انقالبی و
خالف اصـول مبارزۀ ایدیولوژیک
ـ سیاسـی م -ل -م می باشد.
باید پرســید که آیا "سـازمان
رهــایی افغانسـتان" چــیزی
بنام مبارزۀ ایدیولوژیک ـ سیاسی
میشناسد؟ طوریکه دیده میشود،
خیر! آیا بجای مبارزۀ ایدئولوژیک
– سیاسی می توان از دشنام کار
گرفت؟ از نظر "سازمان رهایی
افغانستان" جواب مثبت است و
این تعریف مبارزۀ ایدیولوژیک–
ســیاسـی از دید "ســــازمان
رهایی افغانسـتان" می باشد.
اعالمـیۀ "ســـازمان رهــایی
افغانســــتان" بیانگر آن است
که این سازمان اص ً
ال حاضر نیست
علیه اشغـــالگران و رژیم دست
نشـــانده به عنوان دشمن عمدۀ
کشـــور و مردمان کشور موضع
گیری نماید .یا به عبارت دیگر
این سازمان چیزی بنام تضاد
عمده به رسمیت نمی شناسـد،
ورنه طبق وعـدۀ نمـــایندگان
رسمـی اش عمل می نمود.
هــر پدیده حـــاوی تضاد های
متعددی می باشـد که از میان
آن ها یکی نقش عمـده و بقیه
نقش تابع را دارا مـی باشد .با
تعیین تضاد عمده اسـت که می
توان جهت مبارزاتی خود را به

درستی تشخیص داد .حزب و سازمانی
که نتواند تضاد عمده و غیره عمده را از
هم تفکیک نماید ،آن تشکیل نمی تواند
یک تشکیل مائوئیستی باشــد .آنچنان
تشکیلی چه بخواهد و چه نخواهد به
بیـراهه می رود و حتی به ورطۀ تسلیمی
و تسلیم طلبی ملی و طبقاتی سقوط می
نماید" .ســــازمان رهایی افغانستان"
از جملۀ چنین تشکیالتی می باشد.
یکی از مشــکالت اســـاسی "سازمان
رهایی افغانستان" بی برنامگی آن اسـت.
این ســازمان دارای اسـاسنامه ای است
که در ســــال  1367خورشیدی توسط
کمیتۀ مرکزی موقت آن سازمان تصویب
گردیده است .این اساسنامه ،ادامۀ برنامه
و اساسنامه قبلی شان است و از یک خط
رویزیونیستی سه جهانی برخوردار است.
پس می توان گفت که این سازمان مشکل
کامل خطی داشــته و دارد و اینکه جای
مبارزۀ ایدیولوژیک ـ سـیاسی به فحش
و دشنامهای رکیک لومـــپنانه پرداخته
مشخص می شــود که از سواد انقالبی
سیاســـی برخوردار نیسـت و اعتقاد به
مبارزۀ ایدیولوژیک -سیاســی ندارد.
از انتشــار اعــالمیۀ مـؤرخ اول سرطان
" 1395سازمان رهـایی" هویداست که
موضعــگیری نادرسـت اش در قــبال
دشمـن عمدۀ کشور و مردمان کشور ،که
همانا اشغالگران امپریالیست به رهبری
امپریالیزم اشغالگر امریکا و رژیم دست
نشانده می باشد ،باعث تسلیمی و تسلیم
طلبی اش در قبال آنها گردیده اســـت
و این تسلیمی و تســلیم طلبی اش ،هم
طوری که قب ً
ال گفته شــد ناشی از خط
رویزیونیســتی سه جهانی اش می باشد.
-۴۶-

درشرایط کنونی کشـور ما فقط
یک تشــکیل مارکسیســتی
ـ لنینیسـتی ـ مائوئیسـتی از
عهدۀ تفکیک تضاد عمـــده از
غیر عمده و تعیین وظیفۀ عمدۀ
مبارزاتی بر آمـــده مـی تواند؛
چیزی که از توان "سازمان رهایی
افغانستان" خـارج است .بنا ًء از
یک سـازمان رویزیونیستی مثل
سازمان رهایی نباید توقع بیشتر
از توان آن داشت.
نمیتوان نسـبت به همه تضاد
ها برخورد یکسان داشت .بلکه
باید میان تضاد عمده و تضادهای
غیره عمده فرق نهاد و مهمتر از
همه سعـی در تعیین تضاد عمده
نمود .این چنین سیر حرکی اص ً
ال
در"سازمان رهایی افغانستان"
دیده نمی شود و خط مشی آن فقط
تسلیمی و تسلیم طلبی در قبال
اشغـالگران و رژیم دست نشانده
افغانســتان اســت .رویزیونیزم
ســـه جـهانی "سازمان رهایی
افغانستان" به وی اجازه می دهد
که مانند بادارش (رویزیونیستهای
حاکم در چین) در کنار سیاست
اشـغالگران امپریالیســـت قرار
گرفته و دو شادوش شان به پیش
رود .به همین سبب است که در
سنا و پارلمان شرکت می کنند و
چوکی های بلند دولتی را اشغال
می نمایند و برای سرباند خاینین
ملی همچو کرزی کارزار انتخاباتی
راه اندازی می نمــایند.
"سازمان رهایی افغانستان" عم ً
ال
در جهت خالف منافع خلق های
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زحمکش افغانسـتان قرار گرفته
است .این ســازمان معتقد است
که می توان از راه سـازش زندگی
را تضمین و امـنیت و منافع خود
را تأمین نمـود .براین اساس روی
مبارزات قهری خط بطالن کشیده
اند.
اما مارکسیســت ـ لنینیســت
ـ مائوئیســــتها معـــتقداند
که تضمـــین زندگی توده هـای
زحمتکش فقط از طریق مبارزات
اصولی قهری علیه دشمنان عمدۀ
کشور و مردمان کشور و همچنان
پیشــبرد مـبارزه علیه دشمنان
غیر عمده ،ممکن و میسر است.

«همۀ احزاب و گروه هـای میهن
پرســـت و همــــه هموطنان
میهن پرســـت باین نتیجـــه
رســیدند که "جــنگیدن برابر
زنـــدگی و نجنگیدن برابر
مـــرگ است" ،همۀ تســلیم
طلبان باین نتیجه رسیدند که
"جنگیدن برابر مرگ و نجنگیدن
برابر زندگی است" .این غرش
نشــان داد که نتیجه گیری
اول درست و نتیجه گیری دوم
نادرسـت است .ما کمونیســتها
بطور قطعی جنگ را ادامه خواهیم
داد و بر وحدت پافشاری خواهیم
کرد( ».آثار منتخب مائو تسه دون ـ جلد
دوم – صفحه)369
مبارزه با تســلیم طلبی و افتراق
وظیفۀ فــوری کلیه تشــکالت
کمونیســـتی ،گروه های ملی-
دموکرات و تمام مــیهن پرستان
کشور اسـت .اما اعالمیۀ سازمان
رهایی بخوبی نشان میدهد که
این ســـازمان از موضـع گیری
رویزیونیســتی تسلیم طلبانه و
سیاست افتراق افگنی اش صرف
نظر نمی کند.

دوره چهارم

رویزیونیزم نظر به شــرایط و اوضــاع
چهره تبدیل می کند .در اواخر قرن 19
رویزیونیزم برنشــتین ســربلند نمود.
سپس در زمان قبل و بعد از انقالب اکتوبر
شــوروی رویزیونیزم کائوتســکی پا به
میدان گذاشـت .از درون انقالب شوروی
رویزیونیزم تروتسکی بیرون آمد .پس از
درگذشت استالین رویزیونیزم خروشچف
از درون حزب کمونیست شوروی سربلند
نمود و با تسلط یافتن بر حــزب و دولت
شــوروی سوســیالیزم را در آن کشور
ســرنگون نمود .رویزیونیزم سه جهانی
چینی هم از درون حزب و دولت چین
ظهور کرد و علیرغم عقب زده شدن در
انقالب عظیم فرهنگی چین ،سـرانجام
بعد از درگذشت مائوتسه دون از طریق
کودتای نظامی قدرت در چین را غضب
کرد و ســوسیالیزم را در آن کشـــور
سـرنگون نمود .رویزیونیزم دگماتیسـتی
خوجه یی از رأُس حزب کار البانیه منشـاء
گرفت و انقالب در آن کشــور را سرنگون
کرد .در کشـور ما تاریخ ًا رویزیونیزم سه
جهـانی توسط سازمان رهایی نمایندگی
گردیده است و امــروز با وجـودی که
این ســازمان ادعـای موضعگیری علیه
رویزیونیزم چینی را مطرح کرده است،
اما این احتمال قوی ًا وجود دارد که این
موضعــگیری یک موضعگیری تاکتیکی
باشد ،زیرا که موضعــگیری کنونی این
سازمان یک موضعگیری روشـن ،قاطع و
همه جانبه نیست.

از زمــان اشغــال کشـــور توســـط
امپریالیســتهای امریکائــی تا کــنون
"سازمان رهایی" اثبات نموده است که
خواهان وحدت با بورژوا-لیبرال های تحت
رهبری امپریالیست های اشغالگراند و در
عمل نشان داده اند که از طریق پارلمان،
ســنا و لوی جرگه های رژیم پوشـالی و
انجوهای ساخته و پرداختۀ اشغالگران هم
به دامان آن ها چسپیده اند و هم به درون
-۴۷-
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رژیـم رفته اند .این حــــرکت
وعملکرد ســازمان مذکور آن را
در کنار خاینین ملی بلکه در زمرۀ
خاینین ملی قرار داده است.
رویزیونـــیزم هــر شـــــکل
و شمایلی که داشــته باشــد
(برنشتینیزم ـ کائوتســکیزم،
تروتســکیزم ،خروشـچفیزم ـ
ســه جهانی و اواکــیانیزم) در
اصـل دشمــــن مارکسـیزم ـ
لنینیزم ـ مائوئیزم اســت ،یعنی
با لباس کمونیستی علیه کمونیزم
به مبارزه برخاســـته و کوشـش
میکند که سوسیالیزم را سرنگون
و ســـرمایه داری را احیاء نماید.
مبارزه با رویزیونیزم جز الینفک
مبارزه با امپریالیزم است.
در شـــرایط کنـونی ،اشغالگران
امپریالست و رژیم دست نشانده
دشمــنان عمده کشور و مردمان
کشور محسوب می شوند و وظیفۀ
عمدۀ مبارزاتی مارکسیســت
ـ لنینیست ـ مائوئیست ها و
تمامی نیروهای ملی ـ دموکرات و
میهن پرســت مبارزه علیه این
دشمنان عمده کشور و مردمان
کشور می باشد .اما نباید فرا موش
کرد که مبارزه با انواع رویزیونیزم
و اپورتونـــیزم در کنار مبارزه با
دشمــنان عمده کشور و مردمان
کشور اجتناب ناپذیر اســت،
همانطوری که مـبارزۀ طبقاتی و
مبارزه علیه شوونیزم جنســی و
شوونیزم ملیتی در کنار مبارزه با
دشمــن عمده کشور و مردمان
کشور اجتناب ناپذیر می باشد.

" ک .ر".
 10اسد  1395خورشیدی

سازمان رهایی در خوان یغمای
اشغالگران و رژیم دست نشانده
شریک است  

موضعگیری ایدیولوژیک – سیاسی
یا «بیبضاعتی» ایدیولوژیک  -سیاسی
سازمان رهایی   

سازمان جوانان مترقی پس از اعالم موجودیت در نشست
عمومی مؤسس آن سازمان در  13میزان سال 1344
خورشیدی ،در هر سه عرصۀ مبارزاتی ضد ارتجاعی ،ضد
رویزیونیستی و ضد امپریالیستی و سوسیال امپریالیستی
		
مبارزاتش را به صورت اصولی و فعاالنه پیش می برد.
صفحه 33
					

بعد از آشنایی تصادفی یکی از افراد حزب کمونیست
(مائوئیست) افغانستان با عنصری از سازمان رهایی و
برگذاری جلسات متعدد بحثی پیرامون موضوعات گوناگون
بهطور غیررسمی بین طرفین و ادامۀ آن جلسات برای
چندین ماه ،سرانجام زمینۀ تدویر جلسات رسمی میان
نمایندگان حزب و سازمان مساعد گردید .صفحه 38

تسلیم شدن و ترویج تسلیم طلبی  
" سازمان رهایی افغانستان " از زمان اشغال افغانستان
توسط امپریالیزم یانکی و متحدین اش و شکل دادن به
رژیم دست نشانده و مزدور تا اول ماه سرطان سال 1395
در صحنۀ سیاسی افغانستان حضور نداشت ،یعنی اینکه در
مدت پانزده سال گذشته سازمان رهایی افغانستان در قبال
نیروهای اشغالگر و دست نشاندگان بومی شان موضع گیری
صفحه 36
			
رسمی نداشت ..... .

وب سایت کمیته پشتیبانی از جنگ
خلق در هند:
https//:icspwindia.wordpress.com/
وبالگ « راه مائوئیستی»:
http//:maoistroad.blogspot.ca/
وبسایت حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان
ایمل آدرس شعله جاوید:
قیمت داخل کشور  30 :افغانی

عمق تسلیمی و تسلیم طلبی سازمان
رهایی در اعالمیۀ اول سرطان   
من اعالمیۀ مورخ اول سرطان  1395خورشیدی "سازمان
رهایی افغانستان" را مطالعه نمودم .از کسانی که به مبارزات
حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان علیه تسلیمی ها
و تسلیم طلبی های گروه های ظاهرا ً چپ در افغانستان
عالقهمند هستند ،می خواهم که به مباحثات رسمی دو
صفحه 43
			
جانبه میان ..........

«سازمان رهایی افغانستان» با
اعالمیۀ اول سرطان  ،1395چهرۀ
تسلیم طلبانه اش را فاشتر نمود  
اعالمیه ای که در اول سرطان  1395خورشیدی تحت
عنوان«"سازمان رهایی افغانستان " و " کاریکاتورهای
مائوئیست"» به نشر رسیده است ،یک اعالمیه سراپا
تسلیم طلبانه ،ضد انقالبی و خالف اصول مبارزۀ
ایدیولوژیک ـ سیاسی م -ل -م می باشد .....صفحه 46
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