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  از ماركسيزم» گسست«يزم، ابا انجو» پيوند«

گسست ناقصي از » سازمان انقالبي افغانستان«زير عنوان » نقدي«افغانستان در سايت انترنتي خود، ) مائويست(كمونيست » حزب«
 در  ن ما كه، نوشتة سازما»با تحريم انتخابات، چپ منحرف را بي نقاب سازيم«را به دنبال چاپ »  افغانستانئيسازمان رها«

 سياسي –ما با سازمان انقالبي افغانستان اختالفات ايديولوژيك «:  شعله جاويد نشر و در ابتداي آن نوشته شده بود22شمارة 
ترتيب و در سايت شعلة جاويد » نقد«اين » شتابزدگي«و به زودي آن را مطرح خواهيم كرد، اينك با » نسبتاً مهمي داريم
 بران شد تا براي يك بار جوابي به آن ارائه ءا تمام مصروفيت هاي به شدت دست و پاگير، تصميم رفقااما ب.  گذاشته شده است

  : »نقد«داريم، اما قبل از همه چند كمبود اساسي اين 
باور از معيار نقد نويسي انقالبي به دور مانده، استنادش را بر قصه ها و روايات گذاشته، براي اثبات » نقد«نويسنده در سرتاسر 

هاي خيالي اش هيچ فكت و سندي ارائه ننموده؛ برخي از حكم هايش با گمانه زني و خيالبافي همراه است و باالخره بنا بر 
، دم روباه و شغال را باهم »بر خود عريضه نكند«له تماس نگرفته و براي اينكه در مواردي عمداً به اصل مسأ» معاذير خاصي«

شيرغلت » استادانه«مغشوش گردد و به اين صورت » ئيانجو«در كار » ئيامي اش با سازمان رهاهمگ«طوري گره زده  تا  محور 
اما انقالبيون بايد درنوشته ها، مخصوصاً در نقدها صداقت، دقت و . مي زند، كه اين همه را در جاي شان، نشان خواهيم داد

زيرا موضعگيري ها، سليقه ها، خوشبيني ها و . باد نسازنداحتياط را رعايت كنند و نقد را بر شنيدگي هاي ناموثق و نادقيق آ
. ي و ايديولوژي باخته مي تواند حقيقتي را وارونه و يا از اصلش كم و يا زياد سازدئبدبيني هاي بعضي از روشنفكران عقده 

   .ه به چشم مي خوردي كه به صورت آشكاردرين نوشتنا دقتي هائ. بك و بيمايه مي سازداستناد به خيالبافي ها، نقد را س
 و بعد با قبل از همه بايد تذكر داد كه عده اي از رهبران و كادرهاي سازمان انقالبي افغانستان از سال هاي دور با گروه انقالبي

ي با رهبري رفيق داكتر فيض احمد سازمان رهائ. رزات قرار داشته اندي كار كرده و در متن و گسترة كامل اين مباسازمان رهائ
مرزم قهرمان او رفيق راهب، به عنوان بيرقداران چپ انقالبي در طول حيات شان بر استواي دفاع از ماركسيزم، لنينيزم، و ه

در آن زمان برخي از سازمان هاي چپ انقالبي كه بعضي تا حال فعال و بعضي درگردباد . انديشة مائوتسه دون ايستاده بودند
ي در رابطه بوده  و چند بار كميته هاي مشتركي ساخته اند، خالف آنچه امروز ائاز ميان رفته اند، با سازمان رهحوادث 

ر آن زمان د. ي به عنوان يك سازمان منحرف و حتي ضد انقالبي نفرت دارندابسته به اين جنبش از سازمان رهائتشكالت و
تيك نسبت به امروز تفاوت هاي اساسي و ي آن زمان در تيوري و پراسازمان رهائ. ء مي كردندي اقتدابرخي ها به سازمان رهائ

  :آغاز مي كنيم» نقد«له ما از آخر اين ، بناء به خاطر روشن شدن اين مسأي داشتئريشه 
گروه «كل حيات سياسي » ...سازمان انقالبي«يكي از جنبه هاي اين گسست ناقص و ابهام گرايانه اين است كه «

 مرحلة خوب و انقالبي يا مرحله ايكه –1.  به دو مرحله تقسيم مينمايدرا رويهمرفته» ئيسازمان رها«و » ...انقالبي
 مرحلة بد و غير انقالبي و يا مرحلة كه بعد از تامين رهبري رهبريت –2. تحت رهبري داكتر فيض قرار داشت

  ».اين مرحله بندي كامالً غلط و غير اصولي است. كنوني آغاز گريده است
 سر بر آورده  و بسياري ما حداقل بيش از سه دهه با اين سازمان كار كرده ايم، اين مرحله ئيابراي ما كه از درون سازمان ره

بندي كامالً درست و اصولي بوده  و غير از آن دگماتيك و غيرانقالبي مي باشد، چون ميان اين دو دوره از نظر ايديولوژيك و 
  :ه كلي ترين آنها اشاره مي كنيمسياسي  تفاوت هاي اساسي و عميقي و جود  دارد كه درين جا ب

وظايف روزمره، كوتاه مدت و . ، مشي كامالً روشني داشتئي درزمان رهبري رفيق داكتر، گروه و بعد سازمان رها-1
سازمان در محكوم نمودن تجاوز شوروي به افغانستان كوچكترين مكثي نكرد و دو روز بعد از . درازمدت آن مشخص بود

د سخت آمادگي گرفت و بعد از آنكه شوروي به افغانستان تجاوز كرد، سازمان قبالً به مبارزه مسلحانه كودتاي ثور، براي نبر
اما بعد از تجاوز امپرياليزم . پهلو زده بود و تمام فعاليت هايش حول محور تضاد عمدة خلق با سوسيال امپرياليزم مي چرخيد
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را ابداع كرد و نه » مداخله«گاهي موضع قاطع و روشني نگرفت، تيوري امريكا به افغانستان، رهبري جديد سازمان درين مورد 
با تجاوزگران در معامله و مغازله قرار گرفت، از » جنگساالري و ايران«تنها تضاد عمده را مشخص ننمود، كه فقط با شعار ضد 

شد و به هر كار قانوني كه » دوست « را تجليل كرد، با سفارتخانه هاي اشغالگرانئياشغالگران مدال گرفت، حقوق بشر امريكا
در خدمت رسميت بخشيدن اشغال و تجاوز بود، دست زد و ازين طريق سرمايه هاي مليون دالري گرد آورد و به كمپني 
پولسازي مبدل گشت و باالخره سازمان نيرومند داكتر كه زماني در يك ولسوالي با بيش از صد جوان انقالبي كار مي كرد و 

انه را پيش مي برد، با بريدن هاي پياپي و تحقير هاي مليتي، به سازمان كوچكي مبدل گشت كه حال اعضايش  را مبارزة مسلح
  پس چگونه اين دو دوره زمين تا آسمان  تفاوت ندارد؟. مي توان با انگشتان يك دست شمرد

ول سازمان در تمام نقاط كميته هاي مسؤزمان حاكم نبود، كه در زمان رهبري رفيق داكتر نه تنها فاشيزم فردي بر سا  - 2 
تحكم پذيري و ترس از انتقاد و مخصوصاً تحقير و دشنام . كشور فعال و در محدودة كار شان صالحيت تصميم گيري داشتند

شخص داكتر فرد متواضع، صادق، با اراده، رفيق دوست، .  نداشت و به اين صورت هيچ چيزي كتمان نمي شدئيدر سازمان جا
، به ئياز پوك گري هاي روشنفكرانه، توطئه بازي، دورو. اشتني، با استدالل، بري از خانواده بازي و انتقادپذير بوددوست د

 و كادرهاي سازمان چون رفيق برخورد مي كرد نه مزدوران مزدبگير؛ ءبا اعضا. جان زني و زبان لچكانه فرسخ ها فاصله داشت
 و درگيري هاي خونين مسلحانة آن زمان، 1365ين خاطر با وجود اختناق سال هاي  سخت باور داشت، به اءبه رأي و نظر رفقا

تصميم به برگزاري كنگرة تاريخي سازمان گرفت و يك سال قبل از آن جمعبندي مناطق مختلف كار سازمان را آغاز كرد كه 
چيزيكه بعد از تأسيس . و گرفتهنگامش چنين فرصتي را از اه شماري ترتيب و برخي در دست تدوين بود، مگر شهادت ناب

حاكم بودن روابط . به آن پشت شد، جمعبندي ها گم شدند و ضوابط سازماني كامالً وارونه گشت» مادام العمر«رهبري موقت 
دموكراتيك انقالبي در زمان رهبري داكتر و بعد حاكميت فاشيزم فردي در زمان رهبري جديد و تسلط مناسبات راعي و 

يته مركزي جديد، چيزي جز پشت كردن به ايديولوژي ماركسيستي بوده نمي تواند و آيا اين  همه تفاوت رعيت در درون كم
  كامل اين دو دوره را نشان نمي دهد؟

گرفتن امكانات از « نه تنها تمكين نكرد، كه معتقد بود ئيدر حيات رفيق داكتر، سازمان گاهي در برابر انجوها و كار انجو  - 3
 از شبكه هاي استخباراتي اين كشورها آب مي خورند و اين پولها پس ءاستثنابدون غربي كه تمام آنها طريق انجوهاي 

 را از رابطه با غربي ها ء، و با وجود تضاد عمده با سوسيال امپرياليزم، رفقا» دارند كه رفقاي انقالبي را فاسد مي سازدئيلگدها
 چگونگي كار سازمان سيا در افغانستان مي نمود و مخصوصاً اين جملة  در موردئيسخت برحذر و مكلف به خواندن كتاب ها

اما بعد از شهادت او .  مي دادءهميشه به ياد رفقا»  بايد از درون منفجر شودئيسازمان رها«يكي از جواسيس سيا را كه گفته بود 
، كه خود سازمان انجو گشت و در پانزده سال اين وصايا يكباره از ياد رفت و نه تنها از مغازله با اشغالگران غربي پرهيز نشد

باالخره اين سؤال كه . رات پياپي، سطري در تحليل اوضاع ننوشتييگذشته سطري براي اشاعة تئوري كمونيستي و با تمام تغ
  چه مي كند و به كجا مي رود، نزد همة اعضاي سازمان مطرح گشت، اما چون فضاي فاشيستي فردي بر سازمانئيسازمان رها

به اين اساس عقده هاي در دل نهفته، يكي پي . ت چنين پرساني را نداشتندود، كسي از جمله اعضاي مركزيت جرأحاكم ب
  آيا با اين همه مي توان اين دو دوره را يكي دانست؟.  هاي  بي لگامي سازمان را فرا گرفتئيديگري جوانه زد و جدا

در آن زمان، زنان بدون تسلط مردان كار مي كردند، . ر انقالبي ميان زنان بود زير رهبري داكتر معتقد به كائي سازمان رها- 4
اعالميه مي نوشتند و نشريه انتشار مي دادند، موقف آنان در درون سازمان و در داخل تشكيالت خود شان روشن بود و 

 شدن رهبري جديد بر سازمان، زنان اما به مجرد شهادت داكتر و بعد راهب و مسلط. هيچوقت از آنان استفادة ابزاري نمي شد
 صورت مي گرفت كه اصالً نه ئيبه ابزاري مبدل شدند كه بايد مو به مو تصاميم مردان را عملي مي كردند و به نام آنان كارها

ي از آنها اطالعي داشتند و نه در تصميم گيري ها كوچكترين پرساني از آنان مي شد؛ به عزيزترين دختران سازمان برخورد ها
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وقتي در جامعة مردساالر،  اعضاي مرد رهبري سازمان به آدم هاي ترسو و تحكم پذيري مبدل . درد ناكي صورت گرفت
 براي حرف زدن مي ئيشدند و از شركت در رهبري بار احسان فردي را به شانه مي كشيدند، پس براي زنان و دختران چه جا

فتند، مخصوصاً كه توطئه هاي خانواده براي خالي نمودن صحنه و سوء ماند و منطقاً دختران نيز خيل خيل پي كار خود ر
 داشتند و ئي دختران بعد از يازده سپتامبر نمايش خوب انجو.استفاده هاي مالي به راندن اين دختران از سازمان، سرعت  بخشيد

  .اينگونه مورد استفاده قرار گرفتند
راي دشنام هاي كوچه اي آنان  نسبت به اين يگانه زن رهبر و انقالبي اعتقاد اعضاي رهبري كنوني به رفيق راهب را از و

افغانستان، زماني  بايد محك زد كه او در راه سازمان جانش را فدا كرده و هنوز خونش در زير خاك جاري بود كه اين جمع 
اندند و بعد كه كلة پر خونش از با خطاب فراري، روسپي، ملكه، هرزه وغيره او را تحقير كرده، عقده هاي ضد زن خود را ترك

ي از او شروع ئ پروژه ئيزير خاك برآمد، بي آنكه از شرم آب شوند و از خود انتقاد كنند به بلند كردن تصوير و استفاده جو
و وقتي .  گفتند كه راهب در حياتش با داكتر همراه و همگام نبود و با او اختالفاتي داشت به جواسيس غربيكردند و رذيالنه

» عاشقانه«در حد شخصيت هاي كثيف و ضعيف خود، رابطه ميان راهب و مجيد را » ساما«آدم هاي پست، هرزه و لومپني از 
چون  فكر مي كنند كه مجيد هم در حد (داكتر تصوير كنند » بي شهامتي«مجيد و » شهامت«تبليغ كردند و خواستند اين را 

 اين مدافعان دروغين ئيباز هم رهبري سازمان رها!! ي روح او را شاد نمايندو با اين روسپي گر) ي بودهئآنان لچك و كوچه 
از آنان انتظار هم نبود، زيرا چنان شيشه بار دارند كه اگر كلمه . راه داكتر به گوشه اي خزيدند و حرفي در دفاع از او ننوشتند

 برومند از آن  كرد و سازمان  احمددفاعي كه آقاي(شده، بر مستمري شان اثر مي گذارد » ءافشا«اي در چنين مواردي بنويسند 
).  را كف دست شان بگذارد و چه بهتر كه اكنون چنين فرصتي مساعد گشتئيانقالبي تصميم داشت تا ادب اين فواحش ساما

مچو هرزه لومپن خود را بي مكثي تيرباران مي كرد و براي داكتر ه» پيروان«معلوم است كه اگر رفيق مجيد زنده مي بود، اين 
 با رهبري جديد گردن فراز دختران را به پاي مدال هاي اشغالگران ئيسازمان رها.  در حد پشقلي اهميت نداشتئي هائيگو

اش را تا كاخ سفيد به پاي اوباما اين سردمدار امپرياليزم جهاني و اشغالگران » انديشه«خم كرد و تا جاي كميت خيانت راند كه 
        ف همين برخورد ها كافي نيست كه  تفاوت زمين تا آسمان اين دو دوره را با چشم باز ببينيم؟آيا صر. ملك ما خم نمود

رفقاي سازمان انقالبي با ارزيابي و تفاوت هاي ريشه اي اين دو دوره، منطقاً در آن زمان ضروررتي به انشعاب نديده و از دل و 
شتند و بعد از شهادت او و راهب با حاكم شدن انحرافات ضد انقالبي جان رهبري اصولي و كمونيستي رفيق داكتر را قبول دا

      .برسازمان، منطقاً نبايد آن را قبول مي كردند و بايد راه خود را جدا مي ساختند

 باز شد و راه براي رسيدن ئيبعد از شهادت رفيق داكتر و همرزم او رفيق راهب، صفحة كامالً تيره اي بر روي سازمان رها 
د او نبودند؛ پراتيك بعدي درستي نظر رفيق را به ئيني به رهبري هموار گشت كه اكثر آنان در حيات رفيق داكتر مورد تأكسا

چنانچه اينان با تحكم پذيري خفتباري فاشيزم فردي را بر سازمان حاكم نمودند و با سياست هاي انحرافي و . اثبات رساند
 ئي ها آن را فرا گرفت تا اينكه سازمان به انجوئيروق سازمان، به زودي موجي از جدامخصوصاً با تزريق پول امپرياليستي در ع

به دو دوره، انقالبي و تسليم « را ئيبلي، ما حيات سازمان رها. مبدل گشت و يكسره بر مبارزات طبقاتي خط بطالن كشيد
  .تقسيم مي كنيم» طلبانه

سخت آزارش مي دهد، سازمان انقالبي را ازين منظر كه داكتر را رهبر كه تكليف ضد داكتر و گروه انقالبي » نقد«نويسندة 
 با اتهامات نادرست و ءبزرگ انقالبي و همطراز رفيق اكرم ياري مي داند، مورد انتقاد قرار مي دهد، و به مجرديكه اين رفقا

در ابتداي نوشته مي . ر مي گرددخيالي نويسنده همگامي نشان دهند، اين گسست از ناقص به قص مبدل شده، دنيا گل و گلزا
  :خوانيم

 بوده است، حين ئيلة اصلي اوليه كه باعث نارضايتي عده اي از سازمان رها اين ترتيب ديده ميشود كه دو مسأبه «
له به دوازده مسأ» به پيش«شار نشرية و انت» سازمان انقالبي«له و پس از تشكيل به چهار مسأ» گروه پيشگام«تشكيل 
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 سياسي –اين سير حركي از يكجانب نوعي پيشرفت در تعميق و گسترش اختالفات ايديولوژيك. ته استافزايش ياف
با سازمان مذكور را نشان ميدهد و از جانب ديگر واضحاً »  افغانستانئيسازمان رها«يك جمع گسست كرده از 

و خيانت ملي و طبقاتي مشخص ميسازد كه اين جمع هنوز قادر نشده است مسايل كليدي در انحراف، ارتداد 
گروه انقالبي خلقهاي «به نام » با طرد اپورتونيزم در راه انقالب سرخ به پيش رويم«گروهي را كه با انتشار جزوة 

را بر خود گذاشت، مشخص »  افغانستانئيسازمان رها«نام » ئيمشعل رها«برآمد نمود و پس از انتشار » افغانستان
  « . سياسي به عمل آورد–ايديولوژيكنمايد و عليه آن مرزبندي روشن 

حركت موهوم، سنتراليزم استبدادي، انجوايزم و ( را در چهار مسئلة اساسي ئيما اختالف و علت انشعاب خود از سازمان رها
نكه اما اي. فورموله كرده، طي نوشته اي تحليل و به دسترس جنبش انقالبي كشور قرار داديم) استفاده ابزاري از سازمان پايه اي

 بوده كه ئي ذكر شده، خلصي از جمعبندي كار سازمان رهائيشماره اول دوازده مورد از اشتباهات سازمان رها» به پيش«در 
ري رونما شده ييبرخي ازين كمبودها براي انشعاب ما در دستور روز قرار نداشت و بدون اينكه در چهار اختالف اساسي تغ

   . نيز مورد ارزيابي قرارگرفته استئي در آنجا برخورد شده، كمبودهاي سازمان رهاباشد، مثليكه  به سازمان هاي چپ ديگر

 از هر كسي بهتر از خود انتقاد  نموده و ئيو اشتباهات آن، خود رفيق داكتر در مشعل رها» ...با طرد اپورتونيزم«اما در مورد 
نويس ما نيز به آن اعتراف مي » نقد«يان شده، چيزيكه اينكه به تشكيل گروه انقالبي چه ضرورتي افتاد، در مشعل به روشني ب

  .كند
خط پاسيفيستي مسلط بر كميته مركزي سازمان جوانان مترقي، نواقص فعاليت هاي مبارزاتي سازمان در عرصه « 

مبارزات روشنفكري و كارگري شهري را بر طرف نكرد و براي رفع يكجانبه گري اين فعاليت ها و گسترش تنظيم 
اين ضربه چنان . رزات سازمان و جريان در ميان دهقانان تالش نكرد، بلكه در واقع اين فعاليت ها را خواباندشده مبا

 در واقع داير شده نتوانست و آنانيكه براي شركت در 1351كاري بود كه نشست عمومي چهارم سازمان در خزان 
  ».و سازمان به انحالل كشانده شدنشست حاضر شده بودند، بدون هيچگونه تصميم گيري پراكنده گشتند 

 به انحالل رفت وگليم اش جمع شد، منطقاً دو راه باقي 1351با اينكه بنابه اعتراف نويسنده، سازمان جوانان و جريان شعله در  
غير از مي ماند كه يا بايد فاتحة جنبش خوانده مي شد و يا دستي پيش مي آمد و بيرق افتادة آن را باال مي كرد، و ديديم كه 

رفيق داكتر فيض، هيچ رهبر و يا كادري از سازمان جوانان مترقي چنان شهامتي نكرد و باالخره با تشكيل گروه راه براي زنده 
ناديده گرفتن نقش تاريخي رفيق داكتر . ماندن جنبش و سازمان هاي بعدي چون حزب كمونيست و سازمان انقالبي باز شد

اما چون قرار است كه اين . راني است كه  تصميم ندارند حقيقتي به اين روشني را ببينندفيض در چنان لحظاتي، كار روشنفك
همة كمبود هاي جنبش را بي هيچ سند و مدركي به پاي رفيق داكتر ثبت نمايد، باز هم آفرين، چون ننوشته كه انحالل » نقد«

   !!داكتر فيض صورت گرفت» توطئه هاي«سازمان جوانان مترقي هم بر طبق 
هر زماني متوجه اشتباهي مي شد، جهت  درسگيري و . رفيق داكتر فيض، چون تمامي انقالبيون بزرگ هراسي از انتقاد نداشت

در مشعل » ...با طرد اپورتونيزم«او بعد از سال ها اين كار را در برخورد با . اجتناب از تكرار آن، از خود و ديگران انتقاد مي كرد
اما چون . داشت» جمهوري اسالمي«و » تيوري سه جهان«اره دوم  مشعل، تصميم به انتقاد از پذيرش  كرد و در مسودة شمئيرها

نويسنده چنان كينه اي از داكتر به (معرفي كند » ضد انقالبي«، داكتر را فرد ئينقدنويس ما مي خواهد كه با هرگونه كذب گو
برد و فكر مي كند با اين دشمني مي تواند چيزي از بزرگي داكتر  مقابل نامش كلمة شهيد را به كار نمي ئيدل داردكه هيچ جا

، لذا انتقاد از خود داكتر را هم توطئه مي داند، و به اين صورت عوض اينكه كمبود هاي او را برمال سازد،  يكجانبه )بكاهد
     : خوانيمدرين مورد مي. گري، سطحي انديشي، عقده بازي و غير واقعي نگري خود را به نمايش مي گذارد

جريان «و » سازمان جوانان مترقي«كوشش كرد اين ضديت خصمانه عليه »  افغانستانئيسازمان رها«اينكه بعد ها «
 هاي پراكنده بود ئينمايد، نشاندهندة تالش هاي فريبكارانه براي جلب و جذب شعله » ماستمالي«را » شعلة جاويد

  »....» تذكرهجريان م«و » سازمان«و هست و نه تائيد اصولي 
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در مشعل بار ديگر اشتباهات سازمان جوانان مترقي به دقت .  هفت سال گذشتئياز زمان انشعاب گروه تا انتشار مشعل رها
مي » ماستمالي«و » توطئه«، »انتقاد«و اغماضي صورت نگرفت كه اگر بر طبق خياالت نويسنده اين » ماستمالي«ذكر شد و هيچ 

رفيق داكتر نه . ي پرده كمبود هاي سازمان جوانان مترقي و جريان شعله بار ديگر در مشعل نمي آمدبود، اين چنين با دقت و ب
انگشت » ...با طرد اپورتونيزم«و اشتباهات » سازمان جوانان«تنها اين ضديت را ماستمالي نكرد، كه واضح و روشن بر اشتباهات 

را در ايجاد سازمان جوانان مترقي و مقابله با ريويزيونيزم خروشفي گذاشت و مخصوصاً در اشاره به رفيق اكرم ياري، نقش اش 
او با اين . اين چيزي است كه داكتر عميقاً به آن باور داشت. و تأكيدش بر انقالب قهري، به عنوان رهبرخردمند ستود

براي اثبات ادعايش مي آورد  نويس ما حداقل نام فردي را » نقد«هيچ  شعله اي پراكنده اي را جذب نكرد كه اگر » ماستمالي«
نوشته اش اندك  وزن پيدا مي كرد، در غير آن چنين تير به تاريكي پرتاب كردن فقط به درد عقده ها و باورهاي سنگي خود 

مي پذيرند و » نقد انقالبي«چگونه اين خيالبافي ها را به عنوان » حزب«نويسنده مي خورد و معلوم نيست كه اعضاي اين 
درينجا براي رد ادعاهاي نويسنده، موضعگيري هاي مشعل را نعل به نعل مي آوريم و بعد نظر نويسندة . كننداعتراض نمي 

  :را مي خوانيم» انقالب سرخ است يا اكونوميزم خرده بورژوازي«
و افشاي فعاليت » خلق و پرچم«انتشار يافت با رد تزهاي ريويزيونيستي » م. ج. س«شعلة جاويد كه تحت رهبري «
انديشة مائوتسه دون طي مبارزه عليه روند ريويزيونيزم و .ل.اي اعتصاب شكنانه و ضد انقالبي آنها به تبليغ مه

ريفورميزم و دفاع از راه انقالب قهري پرداخت كه به اين صورت نقش مهم تاريخي اش را در جنبش انقالبي و 
اركسيزم و گسترش بعدي آن در جامعه باز كرد  كرد و از لحاظ ايديولوژي راه را براي مءماركسيستي كشور ايفا

و جريان شعله آنرا نمي ديديم به نفي كامل آن دست زديم و بدين » م. ج. س«چيزيكه ما در اوايل بريدن از (
   ».18 صفحة -ئي مشعل رها- صورت دچار برخورد يكجانبه شديم 

نندة نيمه باسوادي ازين پراگراف به اين نتيجه نمي رسد صورت گرفته؟ و آيا هر خوا» ماستمالي«در كجاي اين انتقاد از خود، 
نادم شده و درد مي كشد؟ اي كاش » ...با طرد اپورتونيزم«در » سازمان جوانان مترقي«كه رفيق داكتر از تندي اتهامات وارده بر 

     !!ما اصالح مي شد» ناقص «نمي داشت توضيح مي كرد تا ذهن» ماستمالي«نويس، شيوة انتقادي را كه به نظر او در خود » نقد«
  :در جاي ديگر آمده

 طي انشعاباتي، نخستين تبارز خود را يافت، 1349بنا بر عوامل باال تضادهاي نهفته در سازمان و جريان در سال «
قادر نشدند اشتباهات سازمان و جريان و علل اساسي آنرا بر » پس منظر تاريخي«انشعابيون با ارائة نظريات و انتشار 

آنها از يك برخورد ماترياليستي . همگان از طريق يك مبارزه سالم برمال ساخته و الترناتيوي به جنبش ارائه دهند
اشخاصي كه با وصف (تاريخي به دور مي شوند و از ارزيابي جنبش و علل آن به نقض مطلق افراد توسل مي جويند 

» ...باطرد اپورتونيزم«، درين مورد ما نيز در نوشتة اشتباهاتي نقش تاريخي اي در جنبش ماركسيستي كشور داشتند
  ».21 صفحة -ئي مشعل رها-  به چنين اشتباهي در غلتيديم ءبه نحوي از انحا

 كرد و بعدها ءبه عنوان رهبري كه در تاريخ چپ افغانستان نقش مهمي ايفا. اشارة اين پراگراف بيشتر به رفيق اكرم ياري است
با «ده مي شود، بگذريم ازينكه رفيق داكتر درين پراگراف حتي ارزيابي هاي ضد ماترياليستي تاريخي به بزرگي او  بيشتر پي بر

را نيز مي پذيرد، كه خوب بود نويسنده با چنين وضاحتي در پذيرش اشتباهات، جنبه هاي » ...گروه انقالبي«و » ...طرد 
    .اين انتقاد از خود را نشان مي داد» سالوسانة«

  : جاي ديگر آمده همچنان در 
سازمان ما با وجود طرح اساسي ترين مسايل جنبش ماركسيستي و بحث روي مهمترين اشتباهات و انحرافات «
و عوامل آن نسبي و » شعله جاويد«و » م.ج.س«از آنجا كه درك آن از اشتباهات و نقش مثبت تاريخي » م.ج.س«

سخ روشن و صريح دهد و اين اشتباهات در سازمان تداوم االت پاؤدر بسا موارد ناقص بود نميتوانست به تمام س
نيابد، اما با آنهم از ديد تاريخي طرح اساسي ترين مسايل و اعالم مواضع اصولي در جنبش ماركسيستي و مرزكشي 

   ». 22 صفحة -ئي مشعل رها- ميان دو مشي از طرف سازمان ما هرچند ناكامل گامي به پيش بود 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

است، » ...با طرد اپورتونيزم«كه نوشته اي بر رد » انقالب سرخ است يا اكونوميزم خرده بورژوازي«رم درين ميان در صفحة چها
  :آمده 

عاري از هرگونه تحليل سياسي از قضايا » پس منظر تاريخي«با اين حال نميتوان ادعا نمود كه اين نيز نظير جزوة «
حاوي يك برنامه و سياست » پس منظر تاريخي« خالف جزوة بر» ...با طرد اپورتونيزم«عالوه بر اين، جزوة . ميباشد

و شعلة جاويد بوده و بنابرين يك مشي سياسي را به صورت الترناتيو در » م.ج.س«كامالً متضادي با سياست و برنامة 
  ».برابر جنبش مطرح ميسازد

وارد شده، چه مي توان فهميد؟ » ... اپورتونيزمبا طرد«از اين اعتراف در كنار تمام انتقاداتي كه درين جزوه بر گروه انقالبي و 
    باالتر ازين ادعا آورده شده است؟ئيآيا اين غير از آن است كه در پراگراف سوم مشعل رها

به صوت » ...با طرد اپوتونيزم« عنوان مي شود و از برخوردها و تحليل هاي نادرست ئيعالوه بر انتقاداتي كه در مشعل رها
اعتراف مي شود، رفيق داكتر در عمل از نقش » ..با طرد«هم به ارائة الترناتيوي در » ...انقالب سرخ«دد و در روشن انتقاد مي گر

تاريخي رفيق اكرم تجليل مي كند و يگانه كسيست كه بعد از كودتاي ثور از برخورد فاشيستي مزدوران سوسيال امپرياليزم 
 فردي را نزد او فرستاد تا به كابل بيايد و با پنهان شدن از تيغ مزدوران نسبت به رفيق اكرم تشويش داشت و در فرداي كودتا،

سوسيال امپرياليزم در امان بماند، اما او اين پيشنهاد را نپذيرفت و باالخره چند هفته بعد جالدان به سراغش رفتند و به شهادتش 
مطمئناً اين اقدام داكتر . م و نشانش را داده مي توانيمفرستادة داكتر هنوز در قيد حيات است كه اگر خواسته باشيد نا. رساندند

را توطئه فكر نخواهيد كرد، چون در آن زمان رفيق اكرم به شدت بيمار بود و توان كار سياسي را نداشت تا رفيق داكتر، شعله 
    !!جلب مي كرد» توطئه«اي ها را با اين 

 در ضديت با رفيق داكتر فيض نيست، پس يك گسست ناقص است براي اينكه به اثبات برسد كه گسست ما چون» نقد«درين 
    : توسل مي جويدئي هائيبه چه كذب گو!! گردد، ببينيم كه نويسنده براي قناعت ما» تكميل«و براي اين كه اين گسست 

ت هاي پس از آنكه رفيق شهيد اكرم ياري به بستر بيماري افتاد و با دوام مريضي اش ديگر قادر به ادامة فعالي«
بر كميتة مركزي ) صادق ياري، قاسم واهب و خداداد خروش(رهبري كنندة سازماني اش نگرديد، خط پاسيفيستي 

سازمان جوانان مترقي تسلط بالمنازع پيدا كرد، پس ازان تصميم گيرندگان اصلي در رهبري سازمان، در همه 
نه تنها ) واصف باختري(اقيمانده از جناح اصولي موارد، همان سه فرد مربوط به جناح پاسيفيست بودند و يك فرد ب

در چنين .  ميكردئيهيچ كاري نميتوانست انجام دهد، بلكه به عنوان يك فرد كامال تابع با آنها همراهي و همنوا
جوي بود كه عضويت داكتر فيض توسط شهيد صادق ياري براي بار سوم به كميته مركزي سازمان آورده شد و اين 

لة پذيرش عضويت داكتر فيض به كميتة مركزي سازمان قبال دو بار ديگر هم مسأ. ار گرفترش قربار مورد پذي
براي رد عضويت داكتر . له رد شده بود اين مسأآورده شده بود، اما در اثر مخالفت شديد رفيق شهيد اكرم ياري

در . يگري باند بازي و فركسيونيزم سياسي و د–يكي انحرافات ايديولوژيك : فيض به سازمان دو دليل ارائه شده بود
 سياسي اكونوميستي و خط تشكيالتي باند بازانه و فركسيونيستي – خط ايديولوژيك ءواقع داكتر فيض از همان ابتدا

  ».خود را داشت
تركيب نويس را آفتابي مي سازد، زيرا هر آدم نيمه آگاهي از » نقد« ئي بر شايعات و كذب گوءاين پراگراف، نا آگاهي و اتكا

والنه نوشته شده و ه اين سطور نادقيق، تهمت و غيرمسؤرهبري سازمان جوانان و از موقف رفيق داكتر فيض در آن مي داند ك
  .رواياتي كه به نويسنده رسيده، فقط كف روي آب بوده است

اي معمول شعله جاويد رفيق داكتر هيچ وقت عضو مركزيت سازمان جوانان مترقي نبوده، در آن زمان يك بار در سخنراني ه
شركت نكرده و سطري براي نشريه شعلة جاويد ننوشته، نه كانديداي جريان شعلة جاويد در انتخابات اتحادية محصالن بوده و 
نه تا شهادت سيدال سخندان، فرد مطرحي درين جريان، مخصوصاً در جر و بحث با مخالفان به حساب مي آمده، لذا معلوم 

فرد نامطرحي چون رفيق فيض را از » انحرافات اكونوميستي و خط تشكيالتي باند بازانة فركسيونيستي«نيست كه رفيق اكرم 
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داده و دو بار پيشنهاد عضويت او را به مركزيت سازمان رد كرده و بعد با تسلط » تشخيص دقيقي«كجا فهميده كه چنين 
نقل گشته؟ خوب » قصه«ان جوانان نوشته شده و يا از كدام آيا اين ادعا از روي كدام  سند سازم. پاسيفيست ها قبول شده است

آيا اين ادعاهاي سليقوي و فرسخ ها دور از حقيقت را مي توان چشم پت و بدون سند . بود نويسنده اين را مشخص مي ساخت
د و هر طور مگر قرار است كه كمونيست ها براي فردي كه بدبينش باشند، هر چيزي از دل شان بنويسن! و مدرك پذيرفت؟

   ميل شان بود همانطور برش كنند و به  قامت او بدوزند و اخالق انقالبي را رعايت نكنند؟
 به انحالل رفت، 1351 كه وضعيت تشكيالتي سازمان جوانان مترقي رو به وخامت گذاشت و به قول نويسنده در 1350در آغاز 

د را به كميته مركزي سازمان جوانان ارائه كرد، اما مدت ها پاسخي رفيق داكتر در رأس انتقاديون قرار گرفت و انتقادهاي خو
نوشته شده و از سازمان » ...با طرد اپورتونيزم«نگرفت و در بالتكليفي ماند، لذا نه اينكه بر طبق افكار فركسيونيستي و باندبازانه، 
ا بايد باالخره بن بست حاكم بر سازمان و جوانان مترقي انتقاد صورت گرفته باشد بلكه ضرورت آن زمان چنان بوده،  زير

چقدر » ...با طرد اپورتونيزم«، داكتر و ياران او در )كه قدم بسيار مهم و مثبتي بود(جريان شكسته مي شد، اينكه با اين شكستن 
   .ماند براي موشكافي هاي استادانة نويسنده باقي نمي ئي در باال نقل كرديم، لذا جائياشتباه كردند، از مشعل رها

را روشن » م.ج.س«ما با شناخت و طرح اساسي ترين مسايل انقالب در حدود درك خود، مرز اختالف خود و «
ساختيم ولي از آنجا كه زمينة يك مبارزة ايديولوژيك سالم وجود نداشت، انتقادات و پيشنهادات ما تاثيري در 

از بين رفت و باالخره در سال » م.ج.س«هبري سازمان نگذاشت و بدان توجه نگرديد و امكان مباحثه از طرف ر
 - ئيمشعل رها» .سيس شدأت) نام قبلي سازمان ما(» گروه انقالبي خلقهاي افغانستان« منجر به انشعاب گرديد و 1351

   ».22صفحة 
ي اشتباهات  طرحي براي انشعاب نداشته و فقط مي خواستند با رهبري روءاين پراگراف روشن مي سازد كه انتقاديون در ابتدا

شدند كه راه » مجبور«و اصالح آن ها بحث كنند و چون رهبري سازمان جوانان در چنان وضعيتي قرار داشت، لذا اين جمع 
معلوم نيست كه اشتباه فركسيونيستي رفيق داكتر فيض . خود را از سازمان جواناني كه ديگر وجود خارجي نداشت، جدا سازند

    در كجا بوده است؟ئيدرين جدا
سال هاي آغاز دهة پنجاه بر مي گردد كه متأسفانه تا هنوز قادر » من در آوردي«نويس ما درين مورد به اتهامات » نقد«ادعاهاي 

همه » قياس به نفس«يك و ديناميزم بن بست ها و انشعاب ها در درون تشكالت چپ نشده و با به بيرون رفت و شناخت ديالكت
در آن زمان آدم هاي كم سواد و ناآگاه از تيوري ماركسيستي، مخصوصاً . چيز را فقط از عينك توطئه و داره بازي مي نگرد

داكتر «خالق و روحية فيودالي اعتراض مي كردند كه عدم آگاهي از ماترياليزم ديالكتيك و تاريخي با عصبيت هاي ناشي از ا
چون نمي دانستند كه شعلة جاويد قبالً پاشيده و به انحالل رفته بود و » !!فيض به شعله جاويد خيانت عظيمي كرد و آن را پاشاند

اما مي بينيم كه . ز نموداين داكتر فيض بود كه از انحالل كامل آن جلوگيري كرد و راه را براي مبارزات بعدي چپ انقالبي با
نويس ما با آنكه اعتقاد به انحالل آن زمان سازمان جوانان مترقي دارد، باز هم در برخورد » نقد« سال از آن زمان، 37با گذشت 

با رفيق ارجمند داكتر فيض به دم همان افكار كهنه و غيرعلمي چسبيده و به همان شيوه قضاوت مي كند و مي خواهد كه ما را 
   !! به همان عقب ماني هاي فكري رجعت دهدهم

برسيم » گسست كامل«نويسنده در ادامه به گمان خام خود، ما را تشويق مي كند كه با خيالپردازي هاي او هماهنگ شويم تا به 
  :؛ القصه»دهل خاليست« از آسياب آمده ايم، اومي گويد «و باز هم بي هيچ دليل و مدركي مي نويسد و براي ما كه 

اولين موضوع مورد اختالف در ميان دو جناح مذكور، چند ماه بعد از كودتاي هفت ثور خود را به طور آشكار «
در روزهاي بالفاصله پس . ن موضعگيري در قبال آن بوديينشان داده بود و آن چگونگي شناخت از رژيم كودتا و تع

هبري داكتر فيض بود، بر كميته مركزي از كودتاي هفت ثور، موضعگيري كه در اصل مربوط به جناح تحت ر
اين موضعگيري مبتني برين باور بود كه سياست هاي اصالحي رژيم كودتا . مشترك هر دو جناح در گروه مسلط بود

توده هاي مردم را به سوي خود جلب خواهد كرد و اين امر باعث خواهد شد كه براي يك مدت طوالني نوعي 
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ود بيايد و لذا ضرورت است كه از برخورد و تصادم آشكار با رژيم جلوگيري فروكش مبارزاتي در جامعه به وج
 سياسي اي كه –گردد و يك نوع سياست مماشات در قبال آن پيش برده شود، به اين ترتيب مواضع ايديولوژيك 

سابقة در قبال رژيم دست نشانده و اشغالگر حامي اش در پيش گرفته از يك »  افغانستانئيسازمان رها«امروز 
  .تاريخي تسليم طلبانه در قبال رژيم كودتاي هفت ثور برخوردار است

 و ياغيگري بيرون ءطبق چنين موضعگيري كميته مركزي گروه فيصله كرد كه شهيد مجيد كلكاني از حالت اختفا
 اين بيايد و از طريق تماسگيري با رهبري رژيم كودتا براي خود زمينة قانوني زندگي علني را فراهم سازد،

تماسگيري در قدم اول با دستگير پنجشيري و بعداً با حفيظ اهللا امين صورت گرفت و شهيد مجيد كلكاني زندگي 
اما اين حالت بيش از سه ماه دوام نكرد و او در مواجهه با تعقيبات و تهديدات عوامل رژيم مجبور . علني اختيار كرد

  ».گرديد دوباره به زندگي مخفي برگردد
اين اتهام بر رفيق داكتر فيض و به . »آسياب را ديده باشد از دهل خالي حرف مي زند«ه نويسنده واقعاً بدون اينكه اينجاست ك

اصطالح جناح مسلط او بر كميته مركزي از واقعيت آن زمان و تصميم گيري در موردي كه ذكر شده زمين تا آسمان تفاوت 
رار داشتيم و نه تنها در آسياب بوديم كه دستي در دهل هم داشتيم، مي دانيم كه اما آنچه ما در جريان مستقيم آن ق. داشته است

در چه حدي به حكايات و روايات غلط برخي ها كه نسبت به داكتر بدبين بوده، اعتقاد پيدا كرده و حتي يكبار هم درين » نقد«
  .نه هاي دروغيني استوار گشته استزمينه زحمت تحقيق و ارزيابي را به خود نداده و به اين خاطر قلمش بر افسا

عدة از رفقاي ضربه پذير ) روز شنبه كه پنجشنبه كودتا شد(اگر رفيق داكتر چنين نظري مي داشت، چرا دو روز بعد از كودتا 
كه درصورتي (را مخفي كرد و مخصوصاً عده اي را به اطراف فرستاد تا در اولين خيزش هاي مردمي شركت داشته باشند؟ 

 1357 ميزان 12همين باور و پيشبيني رفيق داكتر بود كه وقتي در ) ري اجازه مي داد، نام اين افراد را ذكر مي كرديمپنهانكا
قيام مردم كامديش در نورستان به راه افتاد، رفقاي گروه كه قبالً از مركز به منطقة شان اعزام شده ) شش ماه بعد از كودتا(

 مدتها در رهبري جبهة نورستان ماندند، اين را آناني كه در آن قيام شركت داشتند، خوب بودند، در آن نقش مهمي داشتند و تا
بر مركزيت گروه حاكم مي بود، چرا خود داكتر مخفي ماند و او كه » مماشات با رژيم كودتا«در صورتي كه باور . مي دانند

رفيق داكتر موضع قاطعي در برابر كودتا داشت و داكتر بود و زمينة كار هم داشت، چرا علني نشد؟ در روزهاي اول كودتا 
اين نظر در همان فرداي كودتا . باورش اين بود كه به زودي خيزش هاي مردمي عليه مزدوران سوسيال امپرياليزم به راه مي افتد

سيده بود كه  به پايان نر1357هنوز سال . به كورس ها برده شد و كوچكترين تمكيني درين رابطه در حد خيانت تلقي مي شد
در آن زمان فردي كه عضو گروه و در كورسي . چندين رفيق فعال گروه به وسيلة جنايتكاران خلقي دستگير و اعدام شدند

و اكنون » تسليم طلبانة حمايت مردم از طرح هاي اين مزدوران رسيده بود«تنظيم بود كه خود داكتر او را مي ديد و به نتيجة 
 قرار دارد،  نظراتش از سوي داكتر به شدت مورد انتقاد قرار گرفت تا حدي كه در درون ئيهازنده و در رهبري سازمان ر

مشهور گشت و تا زمان حيات داكتر اين انحراف چنان بر او سنگيني كرد كه » انحالل طلب«و » تسليم طلب«سازمان به عنوان 
ده اي ديگر ستارة اقبالش شكفت و به رهبري سازمان گاهي به عنوان فرد جدي مطرح نشد و بعد از شهادت رفيق داكتر مثل ع

   .در صورتيكه خود داكتر نظر تسليم طلبانه مي داشت، منطقاً نيازي به نكوهش اين فرد متزلزل و جبون نداشت. رسيد
شركت هنوز يكسال از حكومت مزدوران سوسيال امپرياليزم نگذشته بود كه چند تن از اعضاي گروه انقالبي در غرب كشور با 

كاريكه  در هزاره . چند ماهه در جنگ و كسب تجارب جنگي به فكر ايجاد جبهة مستقلي افتادند و باالخره اين جبهه ايجاد شد
 58 اسد 14براي  سرنگوني رژيم گرچه در ) كه از نظر ما اشتباه جدي سازمان بود(جات نيز به راه افتاد و حركت باالحصار 

هنوز سال . زين از ماه ها قبل به راه افتاده بود و گروه براي جنگ با رژيم آمادگي مي گرفتصورت گرفت، اما طرح جبهة مبار
 آغاز نشده بود كه عده اي از كادرها و اعضاي گروه يا مخفي شدند يا به ايران و پاكستان رفتند و يا عازم جبهات جنگ 1358

ه تشويش رفيق داكتر در قبال رفيق اكرم كه در باال آمد  آمادگي مي گرفتند و باالخرئيشده و عده اي براي چنين رفتن ها
نويس،  چقدر بي پايه و بي اساس است كه اگر براي جلوگيري از درازي كالم نمي بود، » نقد«نشان مي دهد كه اين ادعاي 
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  .فكت هاي بسياري ارائه مي كرديم
يت خاصي قرار داشت و چون درك خلقي ها از او و اما در مورد شهيد مجيد كه بايد از اوضاع استفاده شود، خودش در وضع

بيشتر فرد عيارگونه اي بود، نه اينكه بدانند كه در رهبري يك سازمان انقالبي قرار دارد، لذا چنين فيصله اي به درخواست خود 
ست كه رفيق در صورتيكه نظر خود او نمي بود كه چنان ريسكي پذيرفته شود، نويسنده بايد مي دان. رفيق مجيد صورت گرفت

اين يك تصيم خاص در مورد رفيق مجيد و به درخواست . تن مي داد» تحميلي«مجيد در حدي نبود كه به چنين فيصله هاي 
خودش بود، نه اينكه سياست گروه در آن زمان در كل اينطور بوده باشد، كه اگر اينطور مي بود، منطقي نداشت كه تصيم هاي 

ايد گفت كه نخست تحميل چنين تصميمي بر رفيق مجيد ناممكن بود و دوم اگر چنين كاري بر اين را هم ب. باال گرفته مي شد
 ئيمجيد تحميل مي گشت، مطمئناً خود او كه بعد از انشعاب و تشكيل ساما در قيد حيات بود و يا ساماي بعد از او آن را در جا

 آن را ديده و ئينويس جا» نقد«در صورتي كه .  نمي ماندمي نوشت و يا نقل مي كرد و اين همه سال در پشت پردة ساتر پنهان
   .به واقعيت مبدل گردد» روايت«و » قصه«، »خيال«يا خوانده باشد، خوب است ما را هم آدرس دهد تا ادعايش از 

ما پنجشيري ، ا)او وزير معارف بود(در آن تصميم قرار شد كه رفيق مجيد، فقط پنجشيري را ببيند و برايش پيشنهاد معلمي كند 
قراري (به مجرد ديدن رفيق مجيد و بدون اينكه خواست گروه و يا شخص رفيق بوده باشد، او را به ارگ نزد تره كي مي برد 

 در حد وزارت مي ئيو با وجوديكه تره كي برايش پيشنهاد كارها) كه رفيق مجيد با حفيظ اهللا امين ببيند، هرگز مطرح نبود
 تأكيد مي ورزد و به اين صورت تا چند ماه از شرايط موجود در انجام كارهاي تشكيالتي سود مي كند، اما او بر كار معلمي

نويسنده درين جا انتقاد ديدن رفيق مجيد با پنجشيري را به گردن داكتر و . برد و بعد با تصميم مركزيت دوباره مخفي مي شود
ه اگر اين تصميم اشتباه بوده باشد، در قدم اول اين اشتباه متوجه آن زمان گروه مي اندازد، درحاليك» گروه مسلط او بر رهبري«

اما اين چنين آگاهانه و يا . برائت داد» اشتباه«خود رفيق مجيد است و چون اين تصميم مشترك بوده، نمي توان او را ازين 
دروغين و من » تسليم طلبي«م ناآگاهانه دم شغال و روباه را به هم گره زدن و از آن نقد بافتن، تعجب آور نيست؟ اتها

 انقالبي اين 300 كه در جريان آن بيش از ئي سالة سازمان رها15درآوردي نويسنده بر گروه و رفيق داكتر را مبارزة مسلحانه 
  .به خوبي روشن مي سازد) شماره اول روشن نوشته ايم» به پيش«ما نظر خود را درين مورد در (سازمان جان باختند 

ورد اختالف روي وحدت گروه هاي جنبش چپ كه ميان رهبري گروه انقالبي و رفيق مجيد به وجود آمد نيز به نويسنده در م
 جالبي پناه مي برد و با اين غلط فكري، واقعاً حق دارد كه چنان تصويري از رفيق داكتر فيض ارائه دارد و صفوف ئيقصه گو

  :او مي نويسد.  نگه داردئير هاله اي از كذب گوخود را با چنين باورهاي كاذبانه اي پرورش و د» حزب«
هر يكي از اين دو جناح در قبال حركت وحدت طلبانه اي كه در ميان منسوبين جنبش چپ كشور به وجود آمده «

در اتحاد با چندين » جذب و جمع«جناح تحت رهبري شهيد مجيد كلكاني طبق طرح . بود، به راه خود رفتند
سازمان آزاديبخش «، در قالب »جذب و جمع«رگ ديگر قرار گرفت و حاصل اين جناح كوچك و دو جناح بز

اما جناح تحت رهبري داكتر فيض كه در قبال حركت وحدت طلبانة مذكور . تبارز يافت) ساما(» مردم افغانستان
 جذب و را پيش كشيده بود، به جلب و» گروه انقالبي خلقهاي افغانستان«يعني طرح پيوستن همه به » جذب«طرح 

سازمان «، نام  1359عناصر و گروپهاي پراكنده پرداخت و برمبناي همين جلب و جذب و انتشار مواضعش در سال 
  .».را بر خود نهاد»  افغانستانئيرها

رفيق مجيد به اين باور بود كه چون شرايط بسيار . ميان گروه و رفيق مجيد بود» چگونگي وحدت«اساساً يكي از سه اختالف، 
 و جنگي است، لذا ضرورت وحدت ميان منسوبان جنبش چپ از هر زماني بيشتر و عاجلتر احساس مي گردد، اما گروه خونين

اين . و در رأس آن رفيق داكتر به اين نظر بود كه اين وحدت نبايد يكشبه صورت گيرد، زيرا خام و شكننده به بار مي آيد
ان بعد از يك مرحله به وجود آيد، چيزيكه داكتر در طول حيات خود وحدت بايد در پراتيك و كار مشترك ميان اين منسوب

به چنان وحدتي سخت باور داشت، نه اينكه نظر داكتر اين بوده باشد كه تمام افراد و منسوبان اين جنبش بايد به گروه انقالبي 
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در آن زمان نشان دهد و حقيقت » تضد وحد«و » انحصارطلب«نويسنده خواسته كه با اين بحث، رفيق داكتر را فرد . بپيوندند
داكتر به جلب و جذب عناصر و گروپهاي «: اينكه مي نويسد. را عمداً وارونه بنماياند و به خورد آدم هاي ناآگاهي بدهد

اما گروه انقالبي در آن زمان هيچ گروپ پراكنده اي را جمع نكرد، خوب بود كه نويسنده براي اثبات » پراكنده پرداخت
آن را جذب كرده باشد، اما جلب افراد » سياستي«را مي آورد كه داكتر با چنان » گروه پراكنده«اقل نام يك مدعايش حد

پراكندة جريان شعله و جذب افراد جديد وظيفة آن زمان سازمان بود كه صفوفش گسترش پيدا كرد و به حق نبايد خود را 
  : چنين آمده استئيرهااين بدل گشتن نام در مشعل . گروه بلكه سازمان مي ناميد

منطبق با واقعيت » گروه«ناميده مي شد، از آنجائيكه اسم » گروه انقالبي خلقهاي افغانستان«سازمان ما كه قبالً «
تشكيالتي ما نبود و تشكيالت ما ديرزماني شرايط يك سازمان را دارا شده بود، با در نظرداشت وضع واقعي ما و 

 – ئي مشعل رها-  افغانستان اعالم مي دارد ئيزمان، هم اكنون خود را سازمان رهاپيشنهادهاي اعضا و طرفداران سا
  » .مقدمه

هيچ دليلي مبني بر جلب و جذب گروه هاي پراكنده نيامده است و همين كه اتحاد عاجل ساما » سازمان«درين جا براي اعالم 
داد كه نظر رفيق داكتر در مورد ناپايدار بودن چنين از آن جدا شد، نشان » ساوو«نتوانست يك سال دوام بياورد و به زودي 

 را ئيسازمان رها» همين اكنون«اتحادهاي ميكانيكي، چقدر درست و به جا بوده است و در آخر، نقد نويس ما سياست هاي 
ني چين منبعث از پيروي به ريويزيونيست هاي چيني مي داند و هر آنچه مي كند علتش را از بسته بودن به دم دولت كنو

  :ارزيابي مي نمايد؛ ببينيم
تا هم اكنون يك سازمان دنباله رو و مزدور ريويزيونيست هاي چيني است و تمامي موضعگيري ها » ئيسازمان رها«

و عملكردهايش منطبق با مواضع، عملكردهاي ريويزيونيست هاي بر سر اقتدار در چين است و يا حداقل مورد 
را رقم ميزند و همين » ئيسازمان رها«ع همين امر است كه حركت خائنانة ملي كنوني در واق. توافق آنها قرار دارد

منجمله، فعاليت هاي نظامي آن » شوروي« در زمان جنگ مقاومت ضد ئيامر بود كه چگونگي حركت سازمان رها
اين . ده تر استبسيار عميق تر و گستر»  افغانستانئيسازمان رها«كنوني » سياست موش مردگي«اما ... را رقم زد

يا حركتي ناشي از » حركت موهوم«ميگويد، يك » سازمان انقالبي افغانستان«برخالف آنچه » سياست موش مردگي«
در روند » ئيسازمان رها«. نيست، بلكه يك حركت آگاهانه و داراي ابعاد بين المللي است»  سياسيئيابهام گرا«

رماية توسعه طلب چيني و سرمايه دالل وابسته به چين حركت مي نمايد اوضاع در افغانستان به مثابه نمايندة منافع س
به پيروي ازين سير حركي خاقان هاي نوين ... و تمامي حركت هاي سياسي اش بر گرد همين محور شكل ميگيرد

ساخته نيز مخالفت خواني هاي خود عليه اشغالگران و رژيم پوشالي بيشتر و بيشتر »  افغانستانئيسازمان رها«چيني 
است، كما اينكه هنوز عمدتاً از اشغالگران و رژيم پوشالي حمايت مينمايد و براي حفظ موقعيت هاي خود در 

  ».ارگانهاي مختلف رژيم تالش ميورزد
نويسنده يا تا هنوز به اين باور است كه دولت چين بر اساس افكار ريويزيونيستي به سازمان هاي مدعي چپ پول مي دهد و آن 

 كند تا حقيقتي را پنهان نمايد و آن وابستگي ئيه وابستگي و مزدوري مي كشاند و يا اينكه مي خواهد طوري صحنه آراها را ب
دولت چين بعد از آنكه بخش اعظمي از اقتصادش را وارد  .  و ازين طريق دريافت مستمري از اشغالگرانئي سازمان رهائيانجو

 در رقابت با كمپني هاي امپرياليستي به استثمار خلق هاي جهان برخاست تا بازار نمود، كمپني هاي دولتي و خصوصي چين
سرمايه داران چيني در پنج قارة جهان به سوسو .  كه يك زن سرمايه دار چيني به سه مليارد دالر سرمايه دست يافتئيجا

ا حاكميت رژيم سرمايه داري كشيدن براي بازار، مواد خام و نيروي كار ارزان مصروف شدند و دولت چين هانكانگ را ب
ريويزيونيست ها هيچ وقت از اداهاي ماركسيستي . انگليسي نگه داشت وغيره، ديگر ريويزيونيست گفتن چين غير واقعي است

دست بر نمي دارند و هميشه از انقالب، ماركسيزم و اقتصاد بروكراتيك صحبت مي كنند، مواردي كه در چين كنوني قطعاً 
  .ناميد» سوسيال امپرياليزم«كه نمي  توان آن را ئيبه اينصورت چين حاضر يك امپرياليزم تمام عيار است تا جا. شنيده نمي شود

اين قطع روابط، نتيجة . كامالً قطع شد) بعد از اعترافات اكبري و بهشتي (1361 با دولت چين بعد از سال ئيرابطة سازمان رها
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 تجاوز شوروي، چيني ها پا به پاي امپرياليست هاي غربي در افغانستان به كمك با اوجگيري جنگ عليه. اكراه هر دو طرف بود
تنظيم هاي جهادي برآمدند و به فروش تسليحات به غربي ها كه كمك رسانان اصلي جهاد بودند، دست زدند و به زودي نود 

ني ارزان و هم اين سالح ها چين، هم به افغانستان نزديك بود، هم سالح هاي چي(درصد سالح هاي مجاهدين چيني شد 
در ميان ). شباهت به سالح هاي روسي داشتند و استعمال آن ها براي جنگجويان مخالف شوروي در افغانستان آسان بود

 را ئي در مورد رهبري چين به ميان آمد و درين ميان رفيق داكتر پذيرش تيوري سه جهان در مشعل رهائيسازمان نيز بگومگوها
كه در آن پذيرش جمهوري اسالمي و شعار نه » ئيصبح رها«آغاز اين موضعگيري از نوشتن مقاله اي در . داشتباه مي خوان

اين رابطه از .  داشتئيدر آن زمان حزب رنجبران ايران روابط نزديكي با سازمان رها(شرقي، نه غربي حزب رنجبران ايران 
ايران و گروه انقالبي توده رخ را انتشار مي داد، ميان سازمان انقالبي ايران نشرية ستارة ستوده سال ها قبل كه سازمان انقالبي 

 حزب رنجبران ايران را 1357خلقهاي افغانستان به ميان آمد و بعد از آنكه سازمان انقالبي با هفت تشكل ديگر ماركسيستي  در 
 تا حدي از موضعگيري هاي اين ئيان رهاساخت و اين روابط تا بعدها ادامه يافت، موضعگيري هاي گروه انقالبي و بعد سازم

از تحت تأثير قرار گرفتن افراد گروه كه در اروپا بودند، آب » جمهوري اسالمي«و » تيوري سه جهان«حزب در قبولي دو مورد 
 به رهبري حزب رنجبران در 1361و همكاري اين حزب با جمهوري اسالمي خميني را انتقاد نموده بود، در اواخر ) مي خورد

. تهران تحويل داده شد، اما چون رهبري حزب با آغاز اختناق دولت خميني مخفي شد، لذا فرصتي براي جواب دادن پيدا نشد
اما اوج اين موضعگيري در مشعل شماره دوم بود كه يكي از رفقاي سازمان انقالبي حين نوشتن جمعبندي يكي از مناطق كار 

 ازين مسوده را خوانده و در دو مورد با رفيق داكتر بحث ئيا كار مي كرد، بخش هاسازمان براي كنگره كه با رفيق داكتر يكج
مشعل شماره اول است كه درين مسوده انتقاد شده » جمهوري اسالمي«و » تيوري سه جهان«اين دو مورد قبولي . داشته است

 و رهبران جديد گفتند كه قاتالن راهب آن اين نوشته و تمام جمعبندي ها، بعد از شهادت داكتر و راهب يكباره گم شدند. بود
اين دين تاريخي ما است كه بايد درين جا از مشعل دوم كه ديگر هرگز ديده نخواهد شد، ذكر مي !! (ها را آتش زده اند

  . با اين موضعگيري هاي جديد، تمايلي به رابطه با چين نداشتئيسازمان رها). كرديم
ا و جلب امكانات آن ها محتاطانه عمل مي كرد و زماني به يكي از رفقاي سازمان انقالبي رفيق داكتر فيض از نزديكي با انجوه

 دارد كه اعضاي سازمان ئيپول گرفتن از انجوها كار نه چندان مشكلي است، اما پس لگدها«افغانستان در كويته گفته بود كه 
ي زنان، اجارة چند هوتل، به كار انداختن چند موتر، ي برائاو در آن سال ها از طريق ايجاد كارگاه ها. »را فاسد مي سازد

فروش دارو وغيره پول به دست مي آورد و افرادي را به نام داكتر به انجوها مي فرستاد و دوا مي گرفت، اما از نزديكي با غربي 
ادت راهب يكباره مگر به مجرد شهادت او و بعد شه.  را از آن برحذر مي داشتءها و انجوها به شدت نفرت داشت و رفقا

 نزد اكثر اعضا ي ئيال هاؤچنان بريز بريزي از  انجوهاي خارجي  بر سازمان شروع شد كه همه را خيره كرد و از همان روز س
 ئيبا سياست جديد، سازمان رها. سازمان خلق شد، طوريكه رفيق داكتر فيض پيشبيني كرده بود، فساد در سازمان راه پيدا كرد

 نداشت، ئيرب و دولت هاي غربي باز نمود و اينجاست كه ديگر ريويزيونيزم چيني براي اين سازمان معناراهش را به سوي غ
 با اين سياست هاي انحرافي به طور شفاهي در كورس ها در دفاع از ئيهر كه چرب تر، رخ بدان بيشتر، اما سازمان رها

 كتمان اين انحرافات توجيهات بسياري را به خورد صفوفش ماركسيزم حرف مي زند، به تدريس آثار مائو مي پردازد و براي
 را به وجود آورد و ما براي ئيمي دهد و اينجاست كه بايد فاصله ميان حرف و عمل اين سازمان نزد اعضا نوعي ابهام گرا

   .را برجسته مي سازيم» حركت موهوم«روشن نمودن اذهان صفوف اين 
 را به دم ريويزيونيست هاي چيني ئي مي زند كه با توسل به هر خسي، مهار سازمان رهاچرا اين قدر زور» نقد«اينكه نويسنده 

ببندد؛ سياست ها و موضعگيري هاي آن را حتي در وابستگي به اشغالگران و موضعگيري در قبال دولت پوشالي را منبعث ازين 
 نداشته باشد، اين است كه خود نيز ئين رها سازمائي و غرب گرائيوابستگي نشان دهد و كوچكترين اشاره اي به انجوگرا
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به اين حزب پيوست، رهبري حزب را مجذوب پولسازي و » كهن پير انجويزم«چون بعد از آنكه . درين مورد دارد» معاذيري«
 ئي از فعاليت هاي انجوئيما تا جا. را به انشعاب كشاند» حزب«انجوايزم ساخت كه اثرات و انعكاس آن در داخل، به زودي 

 مانده و يا از آن ئياين حزب مطلع هستيم، اما ضرورت به تحقيق بيشتر داريم تا بدانيم كه آيا درين مورد پا به پاي سازمان رها
 بار زده، لذا تالش مي كند كه به هر نحو و شيوه اي ئيهم شيشة انجو» حزب«مي بينيم كه چون خود اين . پيشي گرفته است
 و دونرها را كتمان نمايد و با اين درماندگي به چين بچسبد و اصل بحث و تضاد اصلي را  با انجوهائيرابطة سازمان رها

  .مغشوش سازد
 و فاسد و منحرف ئيدر شرايط كنوني، يكي از ابزارهاي مهم اشغالگران در كشور ما عادت دادن چپ هاي انقالبي به كار انجو

سازند و ازين طريق ميان جوانان اين تشكالت و » مدني«و » هعدالتخوا«ساختن آنها است تا رهبران و كادرهاي آنها را 
انجمن هاي «ميان دو طرف به ميان آورند و روحية آنان را با » دوستانه«رفت و آمدهاي . جواسيس خود رابطه برقرار دارند

بران اين تشكالت نام عيار نمايند و باالخره ره» احزاب رسمي و قانوني«، »عدالت و دادخواهي«، »حقوق بشر«، »جامعة مدني
بگذارند و در پس پشت اين مقوالت چهره هاي واقعي » استفاده از تضادها«و » كار دموكراتيك«اين خيانت ها و شگردها را 

  .شان را پنهان نمايند
با در مورد روابط آن (» كهن پير انجويزم«كه اكنون درين جال سر فرو برده و با همگامي ) مائويست(رهبري حزب كمونيست 

مي داند كه از ريويزيونيزم چيني پفي » حزب«رو به سرمايه گذاشته و اين ) غربي ها سؤال هاي بسياري نزد انقالبيون وجود دارد
.  نه ضرورت رابطه گيري با چين را دارد و نه به چنان روابطي مي انديشدئيباقي نمانده و اين را هم مي داند كه سازمان رها

اندن بر اصول انقالبي گرفته است، به آساني پول هاي امريكا، ايتاليا، اسپانيا، جاپان و كشورهاي ديگر چون وقتي تصميم به پا م
كمونيست » حزب«در صورتيكه .  هاي افسانوي شده استئيامپرياليستي را مي ربايد و شاهد هستيم كه اكنون صاحب دارا

   . دست خواهد يافتئيان سودهارا ادامه دهد، حتماً به چن» وظيفة مقدس«نيز اين ) مائويست(
افغانستان از دو سال به اينسو با چنين چلنجي رو به رو بوده، بعد ازين ناگزير خواهد شد كه در ) مائويست(كمونيست » حزب«

در هر جمله اي كه مي نويسد، فند و وند را در نظر بگيرد، پيوسته . كند» احتياط«بيان و موضعگيري هاي خود بسيار 
سازد، با سفارتخانه ها » مسئوليت هايش در افغانستان«، امريكا را متوجة ئي را به كار برد؛ مثل سازمان رهائينجواصطالحات ا

به خاطري در سايت سازمان چيزي نمي آيد كه « كه در برابر سؤالي گفته بود ئيتار بدواند، مثل يكي از افراد سازمان رها
شيشه روي شيشه «به چنين بهانه هاي ناشرافتمندانه اي پناه ببرد، چون » !! مي گيردسازمان زير تعقيب شبكه هاي استخباراتي قرار

   .دست بردارد و به ارضاي دونرها بپردازد» سايت بازي ها«، آرام آرام از »بار مي كند
مي ريزد و  زماني از دولت كرزي حمايت مي كرد، اما به زودي ديد كه ازين جرثومة پوشالي چيزي به دامنش نئيسازمان رها

مي » مدني«با زيركي دريافت كه برخي از دولت هاي غربي از انتقاد برين دولت خوش شان مي آيد و انتقاد را نوعي كار 
دانند، لذا در مخالفت با دولت پوشالي برخاست، در انتخابات رياست جمهوري اعالميه داد و كليت دولت و اشغال را قبول 

يادآور شد كه  كرزي، تني، » دوستانه« كرزي، مخالفتش را اعالن نمود و به اشغالگران كرد، اما با چند كانديد از جمله
وزارت «مالراكتي، عبداهللا و فهيم خوب نيستند، اما كلمه اي بر ضد انتخابات زير اشغال ننوشت، چون اگر مي نوشت چگونه 

 مليون دالري به پايش مي ريخت؟ مظاهره و گلو يكي از اشغالگران كه به امريكا بسيار نزديك است، فند يك» محترم خارجة 
پارگي بر ضد رژيم فاشست مذهبي و سركوبگر ايران هم مرهم دل غربي ها بود كه با حرارت در چند شهر تظاهراتي به راه 

ها در زيركوه  ها هزاران نفر را قتل عام كردند و ايتالوي ئي را ازين جا به آنجا برد، اما وقتي امريكائيانداخت و آدم هاي كرا
به اين صورت سازمان .  نفر را سالخي نمودند، اين سازمان كلمه اي بر زبان نياورد و از اعتراض و مظاهره خبري نشد60شيندند 

 فكر و عمل خود را با خواهش اشغالگران غربي ميزان مي سازد و حال در جالي فرو رفته كه پا پس كردن آن تاوان ئيرها
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  .نويس را درين مورد كسي به پشيزي نمي خرد» نقد« بافي كالني مي طلبد و تيوري
اما چيني ها كه سهم خود را با قرارداد معدن مس عينك از افغانستان به دست آوردند، نه تنها در كوچكترين مخالفتي با دولت 

ز خود نشان نداده، از  در خاك افغانستان نيز ائيپوشالي قرار ندارند، كه در كوتاه مدت  ضديتي با حضور نيروهاي امريكا
بگذريم (سركوب به اصطالح نيروهاي طالب در خاك افغانستان به خاطر ضربه پذيري منطقة آيغور خود حمايت مي كنند 
چيني ). ازينكه رقابت امپرياليستي در درازمدت را نمي توان ميان چين و امپرياليست هاي ديگر، مخصوصا امريكا ناديده گرفت

 مليون دالر تصميم به سرمايه گذاري بر پروژه آبرساني درياي كنر دارند و هم چنان مي خواهند تونلي 600ها عالوتاً به ارزش 
به ارزش يك مليارد دالر از طريق پامير حفر و بدخشان را به سينكيانگ وصل و از اين طريق خود را وارد شريان اصلي تجارتي 

 مليارد دالر 200يت بر مواد مخدر افغانستان سرمايه گذاري كرده و ساالنه امريكا كه به فور. جنوب آسيا و آسياي ميانه سازند
از آن سود مي كشد، در صدد استخراج چهار معدن بزرگ طالي افغانستان در بدخشان و تخار است و دستيابي به سه معدن 

 ها در هلمند معدن بسيار ئيابزرگ يورانيم  در بدخشان، هلمند و فراه را در دستور دارند و اينك خبر مي رسد كه امريك
م را كشف كرده كه ارزش آن به يك هزار مليارد دالر مي رسدكه اين معدن افغانستان را در حد عربستان سعودي وبزرگ ليتي

ثروتمند مي سازد و مطمئنا گرگان اشغالگر به اين فكر اندكه چگونه آنرا استخراج كنند و مهمتر از همه  براي امريكا دولت 
پايگاه سازي در افغانستان  مقدم  است، لذا با سرمايه گذاري هاي معدود و بي خطر چين در كشور ما مخالفتي نشان سازي و 

ت انعقاد قرارداد مس عينك را با چيني ها نمي  مزدورانش در وزارت معدن هرگز جرأنمي دهد كه اگر مخالفت مي داشت،
با بزرگ نشان » حزب«زيرا اين . عميق تر مي شود) مائويست(كمونيست » حزب«ازينجا به بعد است كه اختالف ما با . كردند

، رابطة اين سازمان با امريكا، ايتاليا، جاپان، اسپانيا و اشغالگران ديگر را ئيدادن نقش چيني ها در مهار سياست هاي سازمان رها
البيون در بر خورد با خيانت ها و انحرافات انق» تبر بر درز گرفتن«مغشوش مي سازد و از ) بنا به آنچه خود در صدد آن است(

  .اين سازمان جلوگيري مي نمايد
درين نقد قادر به ارائة حداقل نقد مستدل، با سند و فكتي كه بتواند ) مائويست(در آخر بايد گفت كه نويسندة حزب كمونيست 

 بر قصه ها، روايات، حدسيات و خيالبافي چون در طول نوشته. ما  قناعت دهد، نشده» گسست ناقص«آدم هاي نيمه سياسي را از
به . هاي غيرواقعي استناد شده و قضايا مطابق به ميل نويسنده تفسير گشته و در آن صداقت و اخالق انقالبي رعايت نشده است

شديم كه بيشتر متوجه » نقد«اين خاطر ما را بيش از پيش به رهبري جانباختة بزرگ رفيق داكتر فيض باورمند ساخته و با اين 
 در مورد اين انقالبي كبير نزد برخي از روشنفكران سبك انديش وجود دارد و لذا ما ئي هائيچه غلط نويسي ها و كذب گو

اعضاي سازمان انقالبي افغانستان بار ديگر پيمان مي بنديم كه پيروان صديق شهيد داكتر فيض باشيم و چنانچه خيانت هاي 
ه راهش را بي پرده مي سازيم، به هيچ  كذب گوي اجازة رساندن گزند بر شخصيت  نسبت بئيرهبري جديد سازمان رها

  .بزرگ و انقالبي او نمي دهيم
اين را اكثريت صفوف .  با رهبري تسليم طلب جديد، انشعاب درست، به جا و انقالبي استئيگسست ما از سازمان رها 

ان وداع كرده و يا در حال وداع گفتن اند و عده اي معدودي  درك كرده كه يا با خيانت و انحراف اين سازمئيسازمان رها
كه با سرخمي باقي مانده، مطمئنيم  با رفع مشكالت اقتصادي، دير يا زود شرف انقالبي شان  را بر همچو استفاده هاي پست و 

كه اينك » حزب كمونيست«اين آزمون براي . خاينانه اي ارجحيت خواهند داد و با لگد  حواله كردن از آن بيرون خواهند شد
 قرار دارد، مي تواند درس بزرگي براي همه باشد و تا ئي كه سازمان رهائيتصميم به كشاندنش به جا» كهن پير انجويزم«

كمونيست در ضديت با ريويزيونيزم » حزب«زمانيكه چنين روابطي در عمل با امپرياليست ها وجود داشته باشد، نه مخالفت 
   .  پيدا كرده مي تواندئي با اين ريويزيونيزم معنائيسازمان رهاچيني و نه هماغوشي 

در برابر پول سازي انجوهاي ) ئيحزب كمونيست و سازمان رها(له را كه تمكين هر دوي تانو در آخر لطفاً اصل مسأ
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 كه ازين لحاظ شما استخباراتي غربي است با دعوا بر سر ريويزيونيزم چيني اين لحاف زنگ زدة مالنصرالديني كتمان نسازيد
با يك ديگر نداريد كه اگر مي خواهيد حرف تان حداقل از بال پشه سنگين تر شود، در راه اين گسست » گسستي«هيچ 

تان نزد انقالبيون » نقد«بكوشيد و بر صراط مستقيم ماركسيزم، لنينيزم، انديشه مائوتسه دون استوار بايستيد، در غير آن حرف و 
  .دپشيزي ارزش نمي ياب

  مرگ بر امپرياليزم
  در راه سوسياليزم، به پيش
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