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    ادامه منجالب اپورتونیسم ورویزیونیسم    « سازمان انقالبی افغانستان»     

 است. «سازمان رهائی ...» و...« انقالبی گروه »

 «ش رویمدرراه انقالب سرخ به پی با طرد اپورتونیسم» مکثی برسند      

 )بخش دوم(                                   
که    درینمورد :" ببینیم ادعای" رهبری"چنین می خوانیمآن ( 3این "سند" درشماره ) (10)درصفحه      

 نقش درهم شکننده رویزیونیسم را درکشورداشته تا چه حد درست است: "جاوید شعله"

یلی سوسط دارودسته مرتد خرشف غصب شد زمانیکه رهبری حزب کبیروبا اعتبارلنین واستالین ت    

ا متوجه گردیده وخطرجدی تری ررشان ازنخستین کشورسوسیالیستی، سرازی پرکثافت رویزیونیسم

مل اکشورما حزب دمکرات خلق با فراکسیونهای متعدد آن عنبش بین المللی کمونیستی نمود. درج

عجیبی درراه تعمیل سیاست های ضدخلقی وخاینانه  رویزیونیسم معاصربوده وبا سرسپردگی

که رفیق مائوتسه دون میگوید" یکی ازوظایف مهم همانطورنیستی میکوشد. درحال حاضررویزیو

لیه ع." بدون مبارزه قاطع وپیگیرکنونی ما درجبهه ایدئولوژیک گسترش انتقادازرویزیونیسم است

پوچ وبیهوده است. با مبارزه بی امان علیه رویزیونیسم ونیسم، مبارزه ضدامپریالیستی امررویزی

ا دررابطه با وضع مشخص کشوراست که میتوان برخرابه های  -ل -واپورتونیسم وبکاربرد خالق م

طرف رویزیونیستهای خائن جا رزده میشود حقیقت رلمانتاریسم ومبارزه مسالمت آمیزکه آنقدرازپا

برمبارزه قطعی ضد رویزیونیستی، دایر اما ادعای "رهبری" انقالب سرخ توده ها را نشان داد.

طالح ضدرویزیونیستی شماره های" شعله جاوید" محتوی به اصگزافه گوئی ای بیش نیست.

زنشریات چاپ پیکن ام رویزیونیستی اقتباس شده امنحصربود به چند مقاله پیرامون تزهای ع

غیره." رهبری" ومطالبی درباره ی نتایج اعمال سیاست های رویزیونیستی دربرما، هند، مصرو

بدست یستهای شوروی درکشورخلق ورویزیونفعالیت های حزب دمکرات تحلیل های مشخص از

ا وبخط –ل  -نداد ونتوانست با انتقاد وافشای اصول رویزیونیستی ببیان ودفاع اصول انقالبی م

هدارندۀ همان علم کشیدن میان آن دوموفق گردد. واقعیت اینست که "س ج م" با همه ادعاهایش، نگ

عمالً میان جریان شعله جاوید رویزیونیستی حزب دمکرات خلق بود منتهابا قبای دیگر.  تکه پاره

 خ تفاوتی موجود نبود....".-به رهبری" س ج م" وحزب د

اذبانه کمبارزه علیه رویزیونیسم درباره با فریبکاری درپراگراف فوق  «گروه انقالبی...»رهبری     

هبری رسیاسی -مبارزه ایدئولوژیک؛ لیکن واقعیت نموده به رفیق مائوتسه دون استناد وشیادانه

« گوئی هگزاف»را انکارکرده وآن را خروشچفی("مدرن")علیه رویزیونیسم سازمان جوانان مترقی 

زیرسوأل برده و" " شعله جاوید" را جریده ضدرویزیونیستی بارزهمبه همین صورت  !می خواند

 «باقبای دیگر حزب دموکراتیک خلقهمان علم تکه پاره رویزیونیستی ارنده نگهد»س ج م"را

 . من«تفاوتی موجود نبود میان جریان شعله جاوید وحزب دموکراتیک خلق» ید:ومی گو خوانده

ره مضامین ومقاالت  یازده شما درباره محتوی بطوراجمالی درنوشته های قبلی ام ازاین سلسله،

، یکی ازدست داکترفیض دروغین  الف ادعایبرخو. تصری ارایه کرده اممخ شعله جاوید" توضیح"

 سیاسی علیه رویزیونیسم "مدرن"-مبارزه ایدئولوژیک،سازمان جوانان مترقی"مهم " هایآورد

 ضدانقالبی و چنین افشای ماهیتوهمرویزیونیسم "مدرن"وافشای ماهیت ضدانقالبی 

« ویشور» منحیث یک حزب دست نشانده سوسیال امپریالیسم  «خلقحزب دموکراتیک »ضدخلقی

یه خلقهای علکه  وجنایاتی هاوخیانت «شوروی»امپریالیسم  - سیالدولت سو وافشای ماهیت ضدانقالبی

ولی داکترفیض که خود  اشد.وخلقها وملل تحت ستم جهان انجام می داد، می ب «اتحاد شوروی»
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انکارکرده وآنرا نفی مینماید. ویکی ازخصوصیات نیز، این حقیقت رادررهبری " س ج م" قرارداشت

 ض بفر. است موضوع همین«گروه انقالبی...»ورویزیونیستها منجمله رهبری ها همه اپورتونیست

رهبری" سالی که عضویت هیئت  6-5رجریان دبود، اومی  کمونیست وانقالبی  ترفیضاگرداکمحال 

وکوچکترین  اختیارکرده سکوتس ج م" رهبری"« انحرافات» را دربرابراینداشت؛ چرا  س ج م"

 ندنمی توا« گروه انقالبی...» ازاینکه رهبری و نکرد؟« انتقادی »ن باره نگفت ویا حرفی درای

وطئه جزت این ادعاهالذا  ؛()که نمیتواندکندثابت را سند ارایه کرده وآنها یشها ادعا درباره 

 چیزدیگری"ازمان جوانان مترقیسدر"ا(  -ل -)مپرولتری علیه حاملین خط انقالبیوتخریبکاری 

رهبری"س ج :گویدمی اینست که فیضداکترازادعاهای  بخش یندیگردرا مورد.نیستوه نبود

نها آیزیونیستهای خلقی پرچمی درباره که رولمانتاریسم ومبارزه مسالمت آمیز"دربرابر"پارم"باید

ه کباشد  جا اینایندر ویمنظورشاید  پرگوئی می کردند" حقیقت انقالب سرخ را نشان می داد".

جنگ انقالبی . ازآنجاییکه تدارک وبرپائی آغازمی کردجنگ خلق را  درعمل رهبری" س ج م" باید

همه کمونیستهای انقالبی برای به پیروزی انقالب دموکراتیک نوین  خلق ازجمله اهداف استراتیژیک

 ارک آن مبارزه می کرد.که باید درجهت تد نیزچنین هدفی داشت سازمان جوانان مترقیمی باشد و

ی کشوردربین دهقانان وستاهایط عینی برای چنین مبارزه ای دررشرا درهمان اوضاعاگرچه 

 برای آماده کردنقبل ازهمه " س ج م" باید بیزمین وکارگران فالحتی وجودداشت؛ اما رهبریفقیرو

 مبارزه می کرد  حزب کمونیستبرای ایجاد  یعنی قبل ازآن مبارزه می کرد،  درجامعه شرایط ذهنی

 ه " س جاین بدان معنانیست ک اما.قدام می نمودجنگ انقالبی خلق ارک وبرپائی تداوبعد درجهت 

رهبری" اد بردراین مورد این انتقمی کرد.   مبارزهم" نباید درجهت تدارک جنگ خلق درروستاها 

یسم سیال امپریالکمپرادوری وسلطه امپریالیسم وسو مبارزه علیه نظام فئودالس ج م" وارد است که 

وستاها وآگاه ساختن انتقال این مبارزه به رساخته ودرخاصتاً درکابل متمرکزرا درشهرهای بزرگ 

توجهی نکرد. زیرا درکشورهای وبسیج وسازماندهی آنها   وبیزمین وکارگران فالحتیدهقانان فقیر

  ننیمه مستعمره ونیمه فئودال ویا نیمه فئودال ومستعمره نیروی عمده انقالب دموکراتیک نوی

ف ادعای البرخ ارگران فالحتی تشکیل میدهند.وک ش خلق را دهقانان فقیروبیزمینارتنیروی عمده و

ریان ج" س ج م" وبه هیچ صورت  ،انحرافو اشتباه، کمبوداین  ؛«انقالبی... گروه»اپورتونیستهای 

 لکهب پرچمی قرارنمی دهد.« خلقی»  رویزیونیستهایدرردیف  شعله جاوید( رادموکراتیک نوین)

ا" وانقالب دموکراتیک نوین  -ل  -ادعای" مبا  بود که« گروه انقالبی...» این  رهبری  عکس آن

درماه جدی  قیام" ساما" -کودتا درطرحوروی آورده  1358( اسد سال 14ی )کودتا به وجنگ خلق،

 وبرای پیروزی تشکیل کرد« جبهه متحد»اسالمی با احزاب ارتجاعی  شرکت کرد،همین سال نیز

 بعدو شرکت ظاهرخان پاد شاه سابق جانفشانی نمود.با وتشکیل جمهوری اسالمی «اسالمیانقالب »

استعماری  درکنفرانس«سازمان انقالبی...»و«سازمان رهائی»ازآن پیروان آن رویزیونیستهای

هم س وامپریالیسمولت دست نشانده استعماردردکرده و شرکتمیالدی  2001در سال امپریالیستی"بن"

 ه خلق ومیهنبوسلطه استعماری امپریالیستهای امریکائی وناتوکشور اشغال نظامی تأئیدوبا  گرفتند

ه علی«گروه انقالبی...»ازجانب رهبری احکامی وصدورچنین هااین گونه ارزیابی کردند. خیانت

اط زانحطناشی ا رهبری" س ج م" خاصتاً فقید رفیق اکرم یاری وفقید رفیق داکترصادق یاری،

ورزی  ( وخصومتوتسلیم طلبی اپورتونیسم ورویزیونیسمسیاسی ) -ایدئولوژیکفکری وقهقرای 

 به اثبات رسانده است. آنرا که پروسه عمل طی حدود نیم قرن دربرهه های مختلف آنست

:" ایدئولوژی رویزیونیستها چنین آمده است« طرد اپورتونیسم....با » ( سند 11و10درهمین  صفحه)     

گرائی بورژوائی ومنافع خلق فدای منافع خصوصی آب می خورد. رویزیونیستهای خود بینی، فرد از

آنکه وجود ناپاک شان درآتش انقالب نسوزد ازهیچ خیانتی درفرونشاندن انقالب خلق دریغ ربخاط

بمیرم انقالب به چه بدرد رویزیونیستهای معاصر" اگرردمدارشف سی مرتد خرنمیکنند. بگفته 
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یی یالتارو" س ج م" هم هرگزنتوانست بین ایدئولوژی پرلوژی رویزیونیستها!اینست ایدئو "میخورد.

واعضایش به بیماری العالج  وایدئولوژی ضدانقالبی رویزیونیستی فرق قایل شود." رهبری"

 شهرت طلبی، مقام پرستی وفخرفروشی دچاربودند".

ارها براهان این موضوع جدرکشورهای مختلف جنبش بین المللی کمونیستی ومدت  والنی تجارب ط    

ت ویژه صییک خصورویزیونیستها واشکال مختلف اپورتونیستها است که  انواع  باثبات رسانده

وفریفتن توده های خلق  شان متعلقه ای  حزبنظورمنحرف کردن اعضای سازمان ویابه م دارند که

 خود برتونیستهای رقیتونیستی خود شان؛ رویزیونیستها واپوناآگاه ازماهیت رویزیونیستی واپور

به چنین نیرنگ  که داکترفیضالحظه می شوددرمطلب فوق م قرارمیدهند." شدید  حمله"رامورد 

مورد د با الفاظ شدیرا  پرچمی« خلقی»وباندهای رویزیونیست خروشچفاپورتونیستی متوسل شده و

مورد حمالت نیزرفیق اکرم یاری ورفیق داکترصادق یاری را  همزمانلیکن   .حمله قرارمی دهد

ایدئولوژی وخصلت بورژوازی وخصایصی راکه ناشی ازداده قرار وخصمانه اپورتونیستی

البته ایدئولوژی رویزیونیستها همان ایدئولوژی است به آنها نسبت می دهد.طبقه ارتجاعی دیگروهر

خالف درک وفهم رهبری دیگرناشی ازآنست. بعبارت نیزبورژوازی است واوصاف زشت فوق 

 ،، شهرت طلبی، مقام پرستیخودبینی، فرد گرائیاوصاف مذمومی مانند "« انقالبی... گروه»

 .ستاوهرطبقه ارتجاعی دیگر  وائیناشی ازایدئولوژی وخصایص بورژ "فخرفروشی وازاین قبیل

ستهای یونیرویز»وآنهارابسنده نکرده ت دادن این کلمات زشت به رهبری "س ج م"نسبداکترفیض با

فرق بین ایدئولوژی »ویا «!انتی به انقالب خلق دریغ نکردندازهیچ خی»ند که می خوا« ناپاکی

ن وسفیهانه خاینانه تریجمله از هااین پرولتاریائی وایدئولوژی ضدانقالبی رویزیونیستی را نکرده اند"!

 «ائیسازمان ره» و «گروه انقالبی....» ورتونیستها ورویزیونیستهای ترین حمالت ضدانقالبی اپ

 اپورتونیستی  درحالیکه جناح است که علیه رفیق اکرم یاری ورفیق صادق یاری انجام داده اند.

سازمان جوانان ،یستپورتونعناصراهمدستی دیگر"باازمان جوانان مترقیداکترفیض دردرون"س

فروپاشی دچارن رانوی وجریان دموکراتیک هکشاندتخریب کرده وبه انحالل امترقی ر

اپورتونیستهاورویزیونیستها  که اینمواضع واعمال ضدانقالبی بعدی آنهانشان دادنظرات، وکردند.

ولتری جنبش انقالبی پرطی نیم قرن اخیربا دیگرگروه ها وعناصراپورتونیستی ورویزیونیستی، 

. اپورتونیستهای ومی کننده وبه آن خیانت کرده ضربت زدشدیداً را  وجنبش دموکراتیک نوین

مردم افغانستان  درجریان جنگ مقاومت«سازمان رهائی...»و«نقالبی....روه اگ» ورویزیونیستهای 

احزاب ارتجاعی اسالمی باروسی امپریالیستهای -وسوسیالپرچمیها«خلقی»رژیم مزدورعلیه 

همه جانبه امپریالیستهای غربی وسوسیال  هایمکاتحادکرده وبا برخورداری ازحمایت ها وک

گروه ( سال اخیر15بهمین صورت درشرایط ) . ومیهن عمل کردند ه منافع خلق مپریالیسم چین علیا

« سازمان انقالبی...»و« سازمان رهائی»های مختلف اپورتونیستی ورویزیونیستی ازجمله 

نها آنشانده ودولت دست ی وناتوبه خدمت امپریالیستهای امریکائ« ادامه دهندگان -ساما» و« ساما»و

وافرادی  « ادامه دهندگان –ساما » و« سازمان انقالبی...»کنند.وبه خلق ومیهن خیانت می  آمدهدر

 ه مابگونه علنی علیکرده ووتوطئه گری  م( فحاشی-ل -جنبش کمونیستی )م اعضای علیه"ساوو" از

گروه » زعبالت  رهبریبرخالف خ. ومی کننددولتهای ارتجاعی جاسوسی به امپریالیستها و

لوژی یدئوابین ایدئولوژی پرولتاریائی و با آگاهی انقالبیناح وی وجاکرم یاری فقید رفیق  «انقالبی...

بودند  وی واین داکترفیض ویارانوعلیه آن مجدانه مبارزه کردند.  خط سرخی کشیده رویزیونیستی

رابرای روشنفکران عقب مانده هوادارشان وتوده « سه جهانی»اپورتونیسم ورویزیونیسم وهستند که 

 سازمانی شاندرون  مخالفین منتقدین و جنایتی علیه هیچ نوع ده وازجاز« ا-ل -م» های خلق ناآگاه

 .منافع خلق وکشورخیانت کردندبه جنبش کمونیستی ودریغ نکرده و
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قانونی، شهری، علنی ومحدود به روشنفکران  پارلمانی، :"  اگرمبارزات( می خوانیم11درصفحه)     

مشی سیاسی رویزیونیستها را میسازد، جریان "شعله جاوید" نیزعمالً همین راه را میپیمود وطی 

وصدا وبا صمیمیت انقالبی درصدد درآمیختن باتوده های رازقادرنشد باشیوه کارمخفی بی سرمدتی د

 را تدارک ببیند". زۀ مسلحانهدهقان وکارگربرآمده وایجاد حزب پرولتری ومبار

رفتن به روستاها وفعالیت دربین کتله های حزب کمونیست و دایجادررهبری" س ج م" ازاینکه     

اهمال ومسایل دیگر وبسیج وسازماندهی آنها بمنظورتدارک جنگ خلق انان فقیروبیزمینمیلیونی دهق

رارداشته ودارد. اینکه یک جناح مورد انتقاد همه کمونیستهای انقالبی افغانستان قکرده است 

ع ضونیزبا درنظرداشت نظرات، موام"روی این مسایل انگشت می گذارداپورتونیستی درون " س ج 

ده بووتسلیم طلبی طبقاتی وملی « سه جهانی» رویزیونیسم وعملکردهای بعدی اش که منجالب

ده نمی دیگری بوچیزعلیه رهبری " س ج م"  اپورتونیستی گری این جزیک تفتین وتوطئه  ؛وهست

مونیست" تالش اینکه رهبری" س ج م " اصوالً باید درجهت تشکیل " حزب کدیگردرمورد  تواند.

ازآنجاییکه حزب کمونیست انقالبی مهمترین وعمده اما درستی است. کامالً امر ،ومبارزه می کرد

 ریالیسم و پیروزی انقالب است که بایدبرمبنایبارزه اش علیه ارتجاع وامپترین سالح پرولتاریا درم

نقش تخریبکارانه اشکال مختلف خطوط  ودرمورد "س ج م" باید به معیارهای لنینی ایجاد گردد.

ونقش  آنرداکترفیض وخط سنتریستی داکتر"ه.م" انحرافی اپورتونیستی ازجمله خط اکونومیستی د

 یومضافاً مریضی ناگهانتخریبکارانه گروه " پس منظرتاریخی " دردرون جریان دموکراتیک نوین 

وجه زت، نیرابه شدت تضعیف کرد س ج م"جناح اصولیت انقالبی" قرارمعلوم  رفیق اکرم یاری که 

 ایمبارزه بر ازجملهوارد کرد  س ج م"برپیشرفت وتکامل "همه این عوامل ضربات سختی  نمود.

تسلیم و چنانچه طی بیش ازچهاردهه اشکال اپورتونیسم وانواع رویزیونیسم .کمونیست حزب تشکیل

 اند. م( وارد کرده-ل -جنبش کمونیستی) مضربات شدیدی بر هاطلبی

دارودسته های رویزیونیستی از بام"-ج-که بین"سآنجااز:"چنین آمده است(11درصفحه)     

، ازلحاظ تشکیالتی هم نمیتوانست چیزی اختالف چندانی وجودنداشت عمالً نظرایدئولوژیک وسیاسی 

بهترازآنها باشد. اگر احزاب" پرچم" و"خلق" رسماً علنی بودند، " س ج م" نیزظاهراً" مخفی" لیکن 

 هرنشین وبیگانه با توده ها بودکههمانقدرشوفعالیتهایش آفتابی بود.نیروها بطورمسخره ای کلیه

 احزاب رویزیونیستی".

" س ج م" را  که خودش عضویت« روه انقالبی...گ» دررهبریازاینکه داکترفیض  درسطورفوق    

« خلق»رویزیونیستی  سیاسی  اختالفی بین " س ج م" ودارودسته -ایدئولوژیکو به لحاظ داشت 

 الطی هفت سچگونه داکترفیض ویارانش ی شود که همه این سوأل مطرح مقبل ازوپرچم نمی بیند:

س ج " یبازتخربعداینکه .؟!ادامه دادند« اپورتونیستی و رویزیونیستی» بااین تشکلان بقول خودش

» ن تشکل مبنای آکرده وبررا منتشر« با طرد اپورتونیسم....» یسند اپورتونیستی ورویزیونیستم"

 »رتونیسم ورویزیونیسمیعنی لجنزاراپو« سازمان رهائی» وبعد  کرده را اعالم «گروه انقالبی...

مستند ترین دلیل یش ازچهاردهه عمل کرده اند؛ را تشکیل داده وبرمبنای آن طی ب« سه جهانی

ی وتوطئه گری آن علیه جناح اصول« گروه انقالبی...» رهبری  رویزیونیست بودناپورتونیست وبر

 انقالبی پرولتری  درحالیکه سازمان جوانان مترقی منحیث یک سازمانوانقالبی" س ج م" است.  

برهمین مبنا علیه رویزیونیسم وتا حد توان  ا( ایجاد شده  -ل -مسیاسی)-برمبنای خط ایدئولوژیک

رمورد د مدرن" وطبقات ارتجاعی حاکم)دولت( وسلطه امپریالیسم وسوسیال امپریالیسم مبارزه کرد."

نامه واساس نامه اش دیگر: درصورتیکه رهبری " س ج م" نام وهویت آنرا مخفی نگهداشت وبر

اصلی" س ج م" دیگرهیچکس ازهمان کتله بزرگ روشنفکران  را منتشرنکرد؛ تقریباً غیرازاعضای

 اوید(شعله جین فعالین جریان دموکراتیک نوین)هوادارجریان دموکراتیک نوین نمی دانست که درب

 رهبری کدام شخص ازاعضای رهبری میکردند؛شرکت کرده وآن را عظیم توده ای جنبش که آن
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معیت آن ج !بلیس ج م" است. واینکه می گوید " کلیه نیروها وفعالیتهای " س ج م" آفتابی بود"؛ "

تظاهرات ومیتینگها واعتصاب ها شرکت می فکران وتوده های خلق شهری  که دربزرگ ازروشن

 -مبارزه ملییط افغانستان درآن شراموکراتیک نوین بودند. کردند ازجمله توده های هوادارجریان د

های مردم عمدتاً درشهرها به پیش برد  دربین توده س ج م" درسطح گسترده"ازجانب  دموکراتیک

بری داوود وباندهای بره 1352سرطان  26ن مبارزه ای تا وقوع کودتاتی رایط برای چنیمی شد، وش

با  واندمی ت بی پرولتریانقال یک سازماندرچنان شرایطی .مهیا بودپرچمی(« خلقی»رویزیونیست 

آگاه قالبی وان های اندیشه به اشاعه وتلفیق مبارزه علنی با مبارزه مخفی اصل مخفیکاری رعایت

عدم  ،عدم موجودیت چنین شرایطیالبته در. درسطح نسبتاً گسترده فعالیت کندساختن توده های خلق 

الیتهای شیوه فع به کمونیستها بایدمیتینگها واعتصابات، ، امکان مبارزه علنی وتشکیل تظاهرات

 ،فعالیت کنند دربین توده های خلقآن طریق ازشان تغییرات وارد کرده و وتشکیالت  مبارزاتی

درتشکلهای قانونی ازجمله اتحادیه های کارگری، اتحادیه های دهقانی، انجمنهای فرهنگی،  فعالیت

 تشکلها، یعنی آنجاییکه توده خلق حضوردارند وازاین قبیل هواهل حرف اتحادیه های کسبه کاران

فعالیت کرده وآنها راآگاهی سیاسی داده وبسیج وسازماندهی کنند. دراینجا بوضوع  کمونیستها باید

ها فی کمونیستشیوه فعالیت علنی وفعالیت مخاز «گروه انقالبی...» مالحظه می شود که رهبری 

. واینکه " س ج م" " دچاریکجانبه گری شده است" س ج مک درست نداشته ودر مورد فعالیتهایدر

 یامنیت وضعیت ینکه رهبران بدون درنظرداشتتوجه نکرد ویا ا رهبری به کارحرفه ای کدرهای

نیروهای دولت تدارک حمله  شوند ویامی شناسائی  اینکه ازجانب عمال دولتازنگاه  ،شان

د ضربت قرارگرفتند وتعدادی ازآنها کردند وموردرچنین تظاهراتی شرکت و شتندتظاهرات را دابر

 درهمه رهبران طرازاول سازماندرحالیکه صالح نبود اشتباه بود. عملی بدون شکزندانی شدند؛ 

درمورد دیگرانجام فعالیت ومبارزه دربین توده های  تظاهرات ومیتینگها واعتصابات شرکت کنند.

عملی رویزیونیستی علنی درشهرهاویا مبارزه یست. نق درشهرها منحصربه رویزیونیستها خل

تبلیغ وترویج اندیشه ها ی  برای" س ج م" ازمساعدت چنین شرایطی . رهبری محسوب نمی شود

درشهرها وروشنفکران مردمی  وجذب توده های مردم  جلبانقالبی وارتقای سطح آگاهی سیاسی و

   .استفاده کرد

انقالبی نتنها ازطریق شناخت وتخریب کامل حزب :" کمونیستهای ( چنین آمده است11درصفحه )     

نینیستی ل -بمعیارهای مارکسیستی« م -ج -س»بلکه بخصوص باید با انتقاد وطرد« پرچم»و« خلق»

 دست یابند".

 .درحالیکهراعیان می سازدجهالت خودش قبل ازهرچیزدراینجا  «گروه انقالبی...»رهبری    

سازمان  »و« گروه انقالبی...» یستها ورویزیونیستها ماننداپورتونکمونیستهای واقعاً انقالبی)نه 

ازماهیت  می توانند با آگاهی به علم انقالب پرولتری است که«( سازمان انقالبی» و «رهائی

برمبنای دیالکتیک ضدانقالبی انواع رویزیونیسم واشکال اپورتونیسم شناخت حاصل کرده و

دراینجا  «گروه انقالبی...» رهبریآنها رامورد نقد وبررسی قرارداده وافشا وطرد کنند.  ماتریالیستی

رادرکنارهم قرارداده ومی « دموکراتیک خلق» "سازمان جوانان مترقی" وحزب رویزیونیست

وطرد"  «انتقاد»و می گوید( ) که دروغ«حزب خلق وپرچم» تخریب کامل ازطریقگویا خواهد 

 که ازجانب« طرد س ج م» نظروایده و لنینیستی دست یابد! -ای مارکسیستیم" بمعیاره -ج  -س

هت بال که ورویزیونیسم تنهامنجالب اپورتونیسممطرح شده است نه  «گروه انقالبی... »رهبری

 بوضاحت آن را بیان می کند.« باطرداپورتونیسم...» رویزیونیستی"سند"و .نیزهست سفاهتو

:" درجریان مبارزه علیه رویزیونیسم درزمینه های می خوانیم به ادامه همین مطلب چنین    

سیاسی، تشکیالتی وسبک کارباید ایدئولوژی، مشی سیاسی وسبک کارپرولتری را  -ایدئولوژیک
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 همین علتبرجسته ساخته وبرآنها تاکیدورزیم. کاریکه " رهبری" ازآن فرسنگها بدوربود وبه 

 ه جنبش انقالبی میهن ما درک وآگاهی درخوری نداشت".مسایل مهم سررااکثریت پیروان جریان از

 بازی کرده مات ومفاهیم مارکسیستیکلبامانندهمه رویزیونیستها «گروه انقالبی....»رهبری    

 مشیالیکه برخالف این ادعا ایدئولوژی ووارد می کند. درح بی بنیاد وبررهبری " س ج م" اتهام

پرولتری ازجانب " س ج م" خاصتاً ازجانب جناح مربوط به  رفیق اکرم یاری وجودداشت  سیاسی

به لحاظ ایدئولوژیک وسیاسی  وتوانست زیونیسم " مدرن" مبارزه می نمود علیه رویوبرهمین مبنا

مبارزه علیه نظام فئودال کمپرادوری وسلطه امپریالیسم  همچنینضربات شدیدی برآن وارد کند. و

،  مل امپریالیسم  را برهمین اساس به پیش برد. اما ازاینکه " س ج م" به این موضوع مهوسوسیا

ای سطح آگاهی رتقبه منظورتبلیغ وترویج اندیشه های انقالبی پرولتری وایعنی نشرارگان کمونیستی 

 ،وجه نکردت وسازماندهی آنها ازاین طریق لتریازعلم انقالب پرو هوادارن جریان دموکراتیک نوین

ازمان داکترفیض درس های اپورتونیستی ازجملهجناح به همین سبب بود کهگردید. و دچاراشتباه جدی

ندهای توانست باترف شی کردن " س ج م"وفروپاش جنبش دموکراتیک نوینجوانان مترقی بعد ازمتال

پرتگاه اپورتونیسم کشانده ودرزیادی ازآنهارابعقب خودونیستی تعداداپورتونیستی ورویزی

  غرق کند.« سه جهانی»ورویزیونیسم 

س ج م" را یکسلسله دگمها " تئوری "ادامه چنین ادعا می کند: به « گروه انقالبی...» رهبری    

مشخص طورا ب-ل-ومحصوالت ذهن خشکیده" رهبران" میساخت ازاین جهت نتوانست زیرشعارم

. شناخت همیشه برپراتیک رویزیونیسم را شناخته با آن خط فاصل ایجاد کند فعالیتهای عملی

استواراست. مشی ای که درباره اش سخن پردازی میشودمعتبرنیست، مشی ای که مورد اجرا 

 قرارمیگیرد تعیین میکند که درصف خلق استاده است یاخیر".

" تشکیل ندیشه مائوتسه دونا -نینیسمل -ارکسیسماین ادعا رهنمای عمل" س ج م" را" م برخالف    

ا . وشناخت یرپراتیک مبارزه انقالبی شرکت کردآن با رفیق اکرم یاری بود که دمیداد ورهبری 

 وبراساس دیالکتیک ماتریالیستی حاصل معرفت هم ازطریق سهم فعال درپراتیک اجتماعی وانقالبی

وبقول لنین:" دیالکتیک ماتریالیستی خود عبارت است ازتئوری مارکسیستی شناخت".  می شود.

ه یق شرکت درمبارزطرازعلم انقالب پرولتری واز آگاهیبه کمک یزیونیسم رارورفیق اکرم یاری 

ت وبا شیوه علمی واصولی آنرا مورد تجزیه وتحلیل قرارداده وماهیت ضدانقالبی طبقاتی می شناخ

برای روشنفکران مردمی وتوده های ی  رویزیونیسم  خاصتاً رویزیونیسم " مدرن" راوضدمردم

ا" بوده -ل-ارزاتی " س ج م" تحت رهبری رفیق اکرم یاری ملهم از" مخلق افشا نمود. ومشی مب

 »ومبارزات توده های خلق وروشنفکران مترقی را برهمین مبنا رهبری نمود. اما برخالف  رهبری

واکت وژستهای " پوپولیستی"   باتوده خواهی های دروغین« سازمان رهائی» و  «گروه انقالبی...

اندیشه های ضدانقالبی  بارا هوادارجریان دموکراتیک نوین روشنفکران زیادی ازتعداد اذهان  اش

 .اغوا نمودآنها را مغشوش کرده و اپورتونیستی ورویزیونیستی

" س ج م:" جریان  شعله جاوید برهبری " می نماید چنین لژن پراکنی «گروه انقالبی...» رهبری     

ساله اش که جزجریانی بکلی جدا ازتوده ضدرویزیونیستی درعمل چند علی رغم شعارهای بظاهر

  ".تونیستی ....ها، با خط مشی ای اپور

 مخالفین وحتی دشمنان طبقاتی اشتباهات  وانحرافات جنبش دموکراتیک نوین،با وجود کمبود ها و    

د( نسبت شعله جاوینوین)جریان دموکراتیک نتوانستند چنین اراجیفی را به  طی نیم قرن  این جریان

ولی فردی ویا افرادی که عضویت" س ج م" را داشته وطی پنج سال درفعالیتهای جریان . دهند

 توده ای  این جریان وایدئولوژی وسیاست وموقعیت  ازخصلت سهم داشته اند؛ دموکراتیک نوین

چندین نوین دردرحالیکه جریان دموکراتیک د. ئی انکارمی کنرهبری کننده ای آن با دیده درا انقالبی

پایه توده ای برخورداربود.عالوه برمتعلمین مکاتب از فغانستان خاصتاً درشهرهای بزرگ والیت
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 ه، کسبه کاران واهل حرفازکارگرانهای بخش، پوهنتون  ومامورین پائین رتبه واستادان  ومحصلین 

 شرکت مترقی مردمی ازاین جریان حمایت کرده ودرتظاهرات واعتصابات  تحت رهبری این جریان

 «خلقی»چنانچه درجریان جنگ مقاومت مردم افغانستان علیه رژیم مزدوروجنایتکار می کردند.

، باتمام تبلیغات سوء باندهای ارتجاعی اسالمی  «شوروی» امپریالیستهای–وارتش سوسیال پرچمیها 

 این نوکران امپریالیستهای غربی ودولتهای ارتجاعی منطقه علیه نیروهای منسوب به جریان

 وآنهارا مدافع منافع ملی وطبقاتی شان دانسته توده های خلق به آنهااعتماد داشته؛ ندموکراتیک نوی

ت آن همه واقعی« گروه انقالبی...» ولی اپورتونیستها ورویزیونیستهای ورهبری آنهارامی پذیرفتند.

 نکارمی کنند. زهی یک قلم ا دردهه چهل خورشیدی فعالیتهای توده ای جریان دموکراتیک نوین را

 !سفاهت وگمراهی 

زیرعنوان "اپورتونیسم...طردباسند"(13و12درصفحه)«روه انقالبی خلقهای افغانستان گ»رهبری     

آیا :»برخورد" رهبری" به گذشته جنبش می نویسد -( 1بررسی محتویات" شعله جاوید" دربخش )

رهبری که ارگان شان را ناشر" اندیشه های دمکراتیک نوین" میخوانند تحلیل وبررسی گذشته را 

منحیث وظیفه دربرابرش نهاده؟!آموزشهای آنرا بیرون کشیده، برنکات منفی ومردودآن با صراحت 

عه دقیق مطال -" با بینشی ضد پرولتاریائی" رهبران انگشت گذاشته وآنرا عیان ساخت؟ خیر! برای 

گذشته وتا آن حد که هم از -بودنوهمه جانبه گذشته بصورت جدی ومنحیث وظیفه ای مطرح 

درصفحات" شعله جاوید" حرف زده اند فقط بخاطر؟ ایجابات" مصالح گروهی وشخصی شان بود 

برخورد به گذشته بیشترجنبش سالهای زا واین ناگزیرتحریف تاریخ وحقایق را پشت سرداشت.

رحمان محمودی فقید مورد توجه است ولی" رهبران" این موضوع لآن  داکترعبد ا ودررأس 1330

را نیز برای آنکه با منافع خود سازگارسازند، غیرازآنچه واقعاً بود جلوه میدهند. ما درزیرتنها به 

رحمان لنشریه حزب خلق برهبری داکترعبد ای از " شعله جاوید و" ندای خلق")آوردن نقل وقولها

دروغهای که " رهبران" درباب ایدئولوژی، مشی سیاسی دربرابراکتفامیکنیم تا ببینیم  محمودی(

. ازلحاظ ایدئولوژیک : درآن موارد چه میگوید وتشکیالتی " حزب خلق" میبافند" حزب خلق" خود

" رهبری" درشماره  سوم وششم " شعله جاوید" نوشتند:" محمودی فقید درتاریکترین فرصتی با 

 یشزندگی سیاسی خوآتشین خود ادامه میداد" ودرسراسریدئولوژی مترقی به مبارزات ایمان به ا

ومتشکل ساختن نیروهای مترقی افغانستان تالش کرد". اما درراه گسترش اندیشه های پیشرو

برخالف حزب خلق" تفهیم وتبلیغ دین مبین اسالم را بخلق واصالح اعمال را به اساس اسالم یگانه 

 ندای خلق( و" تأمین 28وپیشرفت خود میداند") ماده سوم مرام حزب خلق شماره عامل کامیابی 

بین اسالم مخالف نباشد قبول طاعت اساسات اولیه حقوق بشرراتا به آنجا ئیکه با قوانین دین ماو

 ".همانجا 11: ماده دارد

 -لنینیست -رکیسیستیک سازمان انقالبی پرولتری) ما منحیث تا قبل ازتشکیل سازمان جوانان مترقی    

جنبش بورژوا دموکراتیک کرد؛رارهبری اندیشه مائوتسه دون( که جنبش دموکراتیک نوین کشور

زادی آ ضد استبدادی، جنبش رهبری می شد. خرده بورژوائیو بوسیله اندیشه های بورژوائیکشور

وایل قرن درا ،یاد میشد "که بنام "نهضت مشروطه خواهی روشنفکران   خواهانه واستقالل طلبانه

تحصیل استقالل را" مشروطه خواهی اول نهضتبیستم میالدی آغازگردید ومرام فعالین 

 هی، تغییرنظام شاهی مطلق العنان به شالطه استعماری امپریالیسم بریتانیازیرسازوآزادی خلق کشور

ب یکه توسط رژیم سلطنت امیرحب ( تشکیل می داد-بورژوازی -مشروطه ونشرتمدن وفرهنگ جدید

اواخردهه دوم مشروطه خواهی دوم از جنبش. خاموش شدبرای مدتی ه وسرکوب خونین گردید هللا

ل ترین هدف آن حصو آغازشد وعمدهبوسیله ای روشنفکران استقالل طلب وترقیخواه  قرن بیستم 

یشرفت کشوردرعرصه های مختلف ترقی وپبه منظورکشوروانجام رفورمهای بورژوائی استقالل 

ه ب مسلحانه مردم افغانستان علیه ارتش امپریالیسم انگلستاناین نهضت مبارزات جریان بود. ودر
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کن امان هللا لی .معینی دستیافتند سیاسی هایآزادیمردم به ، شورحصول استقالل کپیروزی رسید وبا 

باعناصرونیروهای  تفاهمدر درنیمه دوم حکومتش اش ارتجاعی براساس خصلت طبقاتی خان

ش ا ابتدای سلطنت بورژوائی قرارگرفته وحتی به انجام همان رفورمهای ن وسطائیقرو ارتجاعی

راهم فدرکشور وامپریالیسمتوطئه های استعمار برایباردیگرزمینه پشت کرده وباین صورت نیز

الل ده واستقگردیگردیده وموجب تسلط دوباره ارتجاع سیاه داخلی وامپریالیسم انگلیس درکشور

سیاه  حکومت ارتجاعماهه  9ودور کشوربه مخاطره افتاد. بعد ازسقوط دادن حکومت امان هلل خان 

 یتجاعار حاکمیت وبعد دوران نیم قرن وسلطه امپریالیسم انگلستان حبیب هللا کلکانیبرهبری 

 وسوسیال وسلطه امپریالیسمدررأ س طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورندان نادرخای استبدادو

ای توده هخشم  ازفورانرژیم سلطنت با ترس  .ادامه یافت گردیده وبرای نیم قرنآغازامپریالیسم 

با اعالم 1325درسال  به ستوه آمده بودند؛ تحت فشاراستبداد واختناق طوالنی مدت کهخلق 

 تاً ضای نسبفو وروشنفکران مترقی کاستهبرمردم ان فشاراستبداد وخفقشدت از «دموکراسی»

ت با ماهی« دموکراسی» دیخواه بوجود آمد.البته اینوآزااعدی برای تنفس روشنفکران مترقی مس

اق  استبداد واختندوباره فضای از با سرکوب آزادی خواهان دولتطبقاتی مشخص آن کوتاه مدت بود و

حزب خلق" " دراین شرایط تشکیل گردید سیاسی که یکی ازگروه های. رابرجامعه حاکم کرد

را ماهیت طبقاتی آن اهداف واستراتیژی آنبرنامه وی فقید داکترعبد الرحمان محمودی بود که برهبر

:" تفهیم وتبلیغ دین ازجمله  مرامنامه" حزب خلق" وجود داشتدرد چندی رمشخص می کرد. موا

ند؛ میدا مبین اسالم را بخلق واصالح اعمال را به اساس اسالم یگانه عامل کامیابی وپیشرفت خود

را تاآن جا ئیکه با قوانین دین مبین اسالم مخالف نباشد قبول اولیه حقوق بشرتأمین واطاعت اساسات 

هی اسالمی، ازفرایض حزب خلق وفاداری خویش را به اساسات دموکراسی ومشروطیت شادارد و

حزب خلق" راعیان می سیاسی " -ماهیت ایدئولوژیک بیش ازدیگرموارد مرامنامه که خود می داند"

داکترعبد الرحمان محمودی منحیث شخص که درجریده "شعله جاوید" درباره مواردی  لیکن سازد.

ی مترقی، گسترش اندیشه های رهبر" حزب خلق" ذکرشده است ازجمله:" ایمان به ایدئولوژ

وتالش درمتشکل ساختن نیروهای مترقی افغانستان"، با نکات مندرج درمرامنامه" حزب پیشرو

سیاسی برنامه "حزب خلق" تا -وبا درنظرداشت ماهیت ایدئولوژیک .داردقرار ملکا خلق" درتضاد

داکترعبد الرحمان محمودی فقید دراین حزب عضویت دارد وبراساس مرامنامه  ای آن   زمانیکه

فعالیت ومبارزه می کند، عبارات " ایمان به ایدئولوژی مترقی، گسترش اندیشه های پیشرو ومتشکل 

» وبصورت قطعی ازجانب رهبرازجانب رهبری" س ج م"  احتماالً   ) کهمترقی"های ساختن نیرو

مصداق داشته باشد. می توانست ( ن، ایدئولوژی طبقه کارگرتوجیه شده است«گروه انقالبی....

رهمه د یتوضیحهیچ بدون کلمه"مترقی" است؛ لیکن ازمترقی رهائیبخش وایدئولوژی پرولتاریا 

نکه داکترعبد الرحمان محمودی" ازجمله ای کرد. استنباطرامفهوم پرولتری  شودی نمموارد 

ازجمله   ،اما دربرنامه "حزب خلق" اهداف ملی .دن نیروهای مترقی فعالیت می کرد"متشکل کردر

 سخننیزمردم  و" مدنی" وآزادیهای سیاسی اجتماعی حقوقازکشورومواردی دردفاع ل حفظ استقال

 درعمل علیهداکترعبد الرحمان محمودی ، محتوی برنامه " حزب خلق" با وجوداما است. رفته

 تن بهو کردمبارزه  ()خاصتاً درمبارزات موسوم به " دوره هفت شورای ملی"نظام حاکم استبداد

انتظاررهبری "حزب تصورودیده شد که برخالف درعمل و نداد.حاکم ارتجاعی طبقات  با سازش

امکان  فئودال کمپرادوری سلطنتخلق"درنظام  حزب"درمرامنامهمندرج حتی همان مواردخلق"

یک تشکل واساسنامه اش  برنامهبه رؤیت مواد مندرج دربطورخالصه" حزب خلق" تحقق نیافت. 

مودی حمشخصیت داکتر لیکن .بود «مذهبی -یمل»" اصالح طلب وبعبارت دیگریک حزب سیاسی

 وارزیابی مرحله مورد بررسیوی، باید دردو سیاسی ومواضع ونظرات رابه لحاظ ایدئولوژیکی
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 یاززمان زندان ،بعد ازآن دوم" حزب خلق" حرکت می کند و: یکی تا زمانیکه درخط برنامه قرارداد

 تقریباً یکدهه را دربرمی گیرد.شدن تا زمان درگذشت وی که مدت 

 «" مناظره..... خورشیدی دریک سند تحت عنوان  1328درسال   دوکتورعبد الرحمان محمودی     

چنین می گوید:" حرکت وجنبش قانون طبیعت است، طبیعت خالق حیات است ومرگ را نمی      

حزب( سوسیالیسم وکمونیسم پس ازاجمال باید عرض کنم که  پروگرام ومرام جمعیت)شناسد... 

جزکمونیسم وجود است. وبرای توده ملت ما مانند همه توده های رنجبرگیتی هیچ دوائی دیگری به 

وپروگرام س دین نداشته وهیچ مسلک دیگری اورانجات داده نمی تواند. اصالح طلبی واحیای اسا

طوالنی ودردناک ساختن مرگ رین مرتجع پیشنهاد می کنند به جزهای اصالحی که دسته منو

لتاریا پرواز پیشوایان بزرگ بعدها وبصورت قاچاق چندکتاب محدودمتمادی مردم سودی ندارد. البته 

طالعه نمودم وبه افکاروعقاید خود نظم ورونقی دادم. اما اینک لنین واستالین رام -مارکس

وای ملت ساخته وبین توده مردماز روشنتربگوئیم که این کار یعنی برانداختن رژیم استبدادی فقط وفقط

می گوید:"   وهم طوریکه مارکس پیشوای بزرگ خلق -باقیام مسلح -است که محروم ازهمه چیزاند

خلق دراین عمل به جززنجیرهای اسارت خود چیزی را ازدست نمی دهد زیرا چیزی ندارد که 

می گوید:  درجایی دیگری محمودیداکترعبدالرحمان . "ازدست بدهند ودنیائی را کمائی می کنند

ل ثبزرگ خلق م افته ام بعد ازمطالعه کتب پیشوایانلنینیسم دستی -سیسمبه مارک 1332درسال 

ن حکومت وهدف سیاسی ما قایم ساختالین عقاید خودرا رونق دادم...لنین واست مارکس، انگلس،

ادی ما بدست گرفتن هرگونه تولید حکومت برای تأمین اینها؛ هدف اقتصتوده رنجبر( وتدویرخلق)

زبین بردن امتیازات صنفی وطبیعتاً طی مدارج تکامل لید وتأمین عدالت درتوزیع واووسایل تو

بین ازاستثمارانسان ازانسان را بی صنف( وکارگری است؛ که تشکیل جامعه بی طبقه)تماعی اج

یان ینواوبموقع داده نه شود که حاصل دسترنج وکارمیلیون ها رنجبر به عوام فریبانبرده وباردیگر

آن قوه ارتجاعی واستبدادی خلق نمایند وبه مردم تحکم وتظلم نمایند. هدف بین  وتوسط را به دزدند

المللی ما اطاعت ازقوانین متفقاًعلیه استعماربین المللی وخدمت درراه نظم وصالح عمومی گیتی 

   ونجات بشری از استثمارواستعماراست".

" تنها سازمانی با ایدئولوژی ومشی :چنین آمده است ( سند "با طرد اپورتونیسم...."14درصفحه )     

منحرف وخائن به اندیشۀ مائوتسه دون" س ج م" میتواند خودرا بی چون وچرا" ادامه دهنده" راهی 

براستی هم " س ج م" ثابت کرد که " ادامه دهنده" همان  طلبانه اعالم کند.  رفرمستی ومشروطه

به این  پورتونیستی" رهبران"ا( شیوه دیگرذکربا زکر) بدنیستراه است منتها باشکل وشمایل دیگر. 

بحث خاتمه بخشیم." رهبران " که دیدیم  در" شعله جاوید"چگونه جنبش گذشته راتقدیس می کردند 

مدتی قبل درنوشته ای به اسم" نکاتی چند پیرامون اتحادیه صنفی" خیلی براحتی وخونسردی مثل 

نرا جنبش بورژوائی خواندند. که اینک نمونه اینکه هیچ خبری نشده وازاول نظرشان چنین بوده  آ

تولید -ای ازاعتراف شان:" پس ازجنگ غارتگرانه دوم امپریالیستی.... رشد بورژوازی ملی

این شرایط مبارزات آزادی خواهانه دوره  تاحدودمعینی رونق گرفت انعکاس ایدئولوژیک وسیاسی

ی روی کارآمدند. ازچهره های درخشان هفتم وهشتم شورا بوده که درزمینه آن احزاب وجراید چند

این نهضت که به جناح انقالبی رادیکال وابستگی داشت میتوان ازداکترعبد الرحمان محمودی 

وسرورجویا... یاد کرد: آری بدون آنکه به اشتباه خود اعتراف نموده وبه انتقاد ازتحلیل های غلط 

 ،قراردادند.این عمل ضدکمونیستیمتضادبکلی درموضع سابق خویش بپردازند،شیرغلت زنان خودرا

به  گفت:" اپورتونیستیافته خاصته اپورتونیستهاست. لنین که ازطرف " رهبری" فراوان تظاهر

آسانی هم عقب نشینی مینماید. زیرا اپورتونیسم همانا عبارت بلی را امضا میکند ووآسانی هرفورم

 است از فقدان اصول متین وثابت".
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که  این بودکشوربورژوا دموکراتیک  رهبری"س ج م" دربرخورد به گذشته جنبش وانحراف شتباها    

  که ازیکطرف ا( وجریان دموکراتیک نوین تحت رهبری اش را-ل-آغازجنبش انقالبی پرولتری )م

طبقاتی آن وازجانب دیگربه لحاظ ماهیت رهبری خصلت سیاسی و-ایدئولوژیک به لحاظ ماهیت  خط

ی تفاوت کیف لبی که درمراحل مختلف صورت گرفته است،ی واصالح طآن با جنبش مشروطه خواه

 ماهیت بود که مورد ارزیابی ازداکترعبد الرحمان محمودیآن دردیگرواشتباه  داشت، توجه نکرد.

جناح انقالبی »اوسرورجویا راوماهیت مبارزه وی رامدنظرقرارنداده ووافکارودومرحله ازعقاید

خود  طبق مرحله دومدرهمچنین خواند.می  ورفورمیستیجنبش مشروطه خواهی « رادیکال

می گوید:" با مطالعه چند کتاب ازرهبران بزرگ پرولتاریای جهانی داکترعبد الرحمان محمودی که 

یافت که ن اوفرصت ؛ ولی"نظم ورونق داده امافکاروعقاید خود را ولنینیسم دستیافته  -به مارکسیسم

رجنبش وازجانب دیگ .وبراین مبنا فعالیت سیاسی انقالبی بنماید درکشورایجادبش سیاسی ای را جن

یت نمود، به لحاظ کیفی یک انقالبی پرولتری که دردهه چهل خورشیدی بوجود آمده وآغازبفعال

دون" بود.  اندیشه مائوتسه -لنینیسم -لنینیسم"، "مارکسیسم -مارکسیسممرحله غنا یافته ومتکاملتر"

ایدئولوژی ومشی منحرف » این اشتباهات رهبری " س ج م" را« البی...گروه انق» واینکه رهبری 

می خواند؛ نهایت دشمنانه وکینه توزانه « مل ضدکمونیستیع»ویا «مائوتسه دون هوخاین به اندیش

خودش را  وخیانتورویزیونیسم  دارد تا اپورتونیسم  قصد بکارگیری چنین الفاظ وعباراتیازاست و

 لتریوجنبش  انقالبی پرو" ندیشه مائوتسه دون " و"سازمان جوانان مترقیا -نینیسم ل-ارکسیسم" م به

 استتارنماید.وجنبش دموکراتیک نوین  (ائوئیستیم -نینیستی ل -ارکسیستیم)

  2015دسمبر 13    

 ) پوالد(    

     

 

 

 

       

      

     

    

 

 

 

   

     

     

     

      

 

  


