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  اوش آزاد سـيـــــــــ

  ٢٠١٩ جوالی ٢۴
  

  "نميشه"تئوری تسليم طلبانۀ  طيف ھای توابان و
ژوائی در روند مبارزات پرجوش انقالبی ًعمدتا با خاستگاه ھای اجتماعی و فکری خرده بور" نادم"تواب ھا و افراد 

ملی و طبقاتی، محصول افت جنبش و استمرار شرايط سرکوب و اختناق رژيم ھای خودکامه و استعمار در زمان ھای 

 سياسی مربوط به طبقۀ متوسط خرده مالک ۀھمين شرايط ناسازگار و دشوار مبارزاتی، افراد ناپخت. مختلف بوده اند

که افق تنگ و محدود و تلون فکری ھمراه با موقعيت سيال اجتماعی شان پيروزی زودرس را در شھری و روستائی را 

مژده می دھد؛ ھمراه با عدم دسترسی سريع به اھداف معينه، آنان را به ندامت و تا سرحد خدمت به نظام ھای  مبارزه

  . مستبد و دست نشانده و ارباب استعمارگر و اشغالگر آن ھا می کشاند

ًناشی از عدم دسترسی زودھنگام اين گونه افراد مشوب و متلون به پيروزی سريع توأم با وسوسۀ قدرت بعضا يأس 

عناصر مسخ شدۀ تواب را در جو حاکم ارتداد فکری ــ سياسی فراگير ناشی از ضربات دشمنان ملی و طبقاتی و 

 سرحد خودفروشی، معامله گری، فروش اسرار نۀ کشور؛ تااًشکست عمدتا نظامی نھاد ھای جنبش انقالبی و آزاديخواھ

ملی ــ «تشکيالتی به دستگاه ھای استخباراتی دول ميزبان امپرياليستی متجاوز غربی در بدل پول، فروش فعاليت 

" سياسی کاری"و نھاد ھای سودآور ديگری تحت اين نام ھا در خارجه، " ضد مواد مخدر"و " علمی"، "دموکراتيک

مايز خود با ديگران و ھمرنگ و ھمکاسه شدن با نيرو ھای مزدور و مرتجع و ھمگام شدن با علنی و زدودن مرز ت

و خدمت به استعمارگر متجاوز و قاتل و خيانت به " پذيرفتن رھبری اشغالگران در کشور خود"استعمار و اھدافش و 

 .؛ می کشاند...آرمان رھا شده و منافع ملی و

از افراد، دولت ھا، احزاب، نھاد ھا و نظام ھای اجتماعی ــ اقتصادی را از روی واقعيت اين است که پديده ھا اعم 

ًبناء در گام نخست بايد بکوشيم تا ماھيت يک پديده را بشناسيم و . ماھيت ساختاری و کارکرد ھر يکی می توان شناخت

 .بعد عناصر متشکله اش را ھمراه با تضاد ھا و روابط آن را با پديده ھای محولش

ای استعمارگر و دسته ھای ارتجاعی، اين در ذات خود يک موفقيت است که فردی يا نھادی را از جمع مبارزان بر

خويش بگمارند و در سنگر مبارزۀ  پيشرو ضد استعماری ــ ارتجاعی بربايند، مسخ و متلون سازند و در خدمت اھداف

ضد "،"ُپست مدرنيسم"، "دموکراسی"،"ليبراليسم "فکری ــ سياسی عليه ھمرزمان و آرمان ديروزی اش، تحت نام ھای

 .بسيج کنند... و غيره الطائالت" اتحاديه ھای قومی" ،"بنيادگرائی
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خواھان ھمکاری استخباراتی " نادم"اشغالگران تنھا به ندامت منفعل فرد مبارز بسنده نکرده، بلکه بيشتر از آن، از فرد 

در موارد متعددی ديده شده است که . نقالبيون را نيز از او می خواھندشده و اسرار سازمانی و ضربه زدن به صفوف ا

ه به اشغالگران امريکائی، انگليس، پرداخت پول و مستمری ماھانه به افراد و نھاد ھای منحرف خودفروخته و تسليم شد

 ماھوار از نبض ی، المانی و غيره، توسط نھاد ھای استخباراتی اشغالگران، در بدل ارائۀ گزارش جاسوسیوفرانس

منطقه صورت گرفته است و اگر کسی يا کسانی اعتراض کرده اند، در جواب اعتراض و سؤال شان گفته شده است که 

 !".رفيق اگر گزارش ندھيم، پول نمی دھند"

 از ھمين روست که استعمارگر.استعمارگر اين ھدف پليد را می تواند به شکل ھا و شيوه ھای گونا گون آن تحقق بخشد

ی از افراد و گروھک ھای مطرود و منحرفی را که در گذشته منسوب به جريان ھای ضد استعماری پيشرو بوده اعده 

تنق و شرايط ابتر کنونی بدون حساب و کتاب خاند و يا ھم خود را به سرخاب آن آراسته و مدعی آن بوده اند، در جو م

، "خلق و پرچم" امپرياليسم اشغالگر روس، جالدان ناشی از ضربات خونين و مرگبار وارده از جانب سوسيال

خريده و به  ُامپرياليسم امريکا، دول ارتجاعی منطقه و تنظيم ھای مزدور جالد پيشۀ اخوانی ساخت پشاور و قـم؛

 .استخدام می گيرند

کشور را در حال از آن جائی که روشنفکران متلون و فاقد بنياد ھای محکم فکری ــ سياسی خرده مالک، جنبش انقالبی 

فروکش می بينند و اھداف مطروحه را در شاخ آھو و از لحاظ فکری و آرمانی خود را شکست خورده و نااميد احساس 

حيف اين ھمه رفقای ما که از " ، "اوضاع تغيير کرده"، "حال امکان ندارد"، "نميشه"می کنند، الجرم به تئوری ھای 

و بيان اراجيف ديگری از اين قبيل، در کمال بی " د، کاری از دستش برنمی آمدمجيد ھم اگر زنده می بو" ،"بين رفتند

ی در اتفاوتی در قبال جوی ھای جاری خون ھموطنان مظلوم و سرنوشت غمبار مردم و کشور زادگاه شان؛ عده 

 زنبور عسل در بھترين حالت به گوشۀ عافيت خزيده و در اوج فساد ايدئولوژيک و پاسويتۀ ناشی از آن، چون مورچه و

پناه برده و برخی ھم در کمال آسايش، نان مفت را به نرخ روز می " کارگری"فقدان معنويت انقالبی، به زندگی 

اين دسته از توابان به گذشته تعلق داشته، در اوج افالس فکری و شخصيتی، . خورند، لم می دھند، ولی دم نمی زنند

َاز و بی غشی که با آن ھا ھم ھويت نيستند و ھيچ گونه سنخيتی با آن پشت نام شخصيت ھای انقالبی سرفراز، پاکب ِ ِ
سرفرازان انديمشند و باورمند جنبش انقالبی کشور ندارند، به گونۀ معامله گرانه و استفاده جويانه خود را مطرح کرده 

ًدر لجنزار بعضا از گذشته اين قماش خوابيده . و از گذشته صرف خاطره می گويند و از امروز چيزی برای گفتن ندارند

می آيند و مستقيم يا غيرمستقيم روی ستيژ ھای رنگين ظاھر شده و از ميان عالمی از گپ و موضوع و شخصيت، 

 .سوژه ھای باب دندان و جھان نگری انحرافی محدود شان را نقل می کنند

ه گری بر سر آرمان گذشته و شخصيت اين دستۀ اخير از توابان مأيوس خزيده در مرداب ھا، حين خودفروشی و معامل

ھای انقالبيی چون مجيد، رھبر، سرمد، رستاخيز، ملنگ عمار و غيره عقابان مغرور و حين جوفروشی و گندم نمائی، 

به سر و صورت انقالبيون راستين ادامه کار مسيرت انقالب پيوسته لجن پاشيده و به سبوتاژ، مانعه تراشی و مزاحمت 

 .ی که از ديدۀ بينای انقالبيون راستين ادامه کار پنھان و بی پاسخ نمی ماندئارمصروف اند؛ کثافتک

ده از حالت بی انشانده و با استفت تعدادی از اين ندامتکاران حين مسخ فکری در دامن و پناه رژيم ھای مزدور و دس

سجود " نماد" برای ساختن ، صرف روبل ھای اھدائی اشغالگران روسی"تازه انديشی"موازنگی فکری مقطع معينی تا 

و مطرح کردن ... و دويدن در رکاب نمايندگان اشغالگران امريکائی، المانی و" نجيب جالد"و دستبوسی  و خيانت

ًرژيم ذاتا فاسد مزدور پيش " اصالح"و به زعم خود شان به " تــچ امپرياليسم با فئوداليسم"تئوری غلط تسليم طلبانۀ 

 .رفته اند
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تمامی طيف ھای رنگارنگ توابان مرتد، چپ نما، منحرف، تسليم طلب، .  ما طيف ھای گوناگون دارندتوابان در کشور

يک وجه مشترک دارند و آن عبارت است از دشمنی با تئوری، ... مسخ شده، مأيوس، ھمکار و نواله خوار اشغالگران و

اين .  تاريخ جنبش انقالبی و خدشه دار ساختن آن به اشکال مختلفسازمان و آرمان انقالبی و تخريش سيمای تابناک

مبارزۀ "و " آزادی و استقالل ملی"، "آزادی"قماش مسحور شده از جالل و جبروت اشغالگران، از واژه ھا و ترکيبات 

بد تر . کوبندبه قول معروف چون جن از بسم هللا می ترسند و بر جبين خواستاران آزادی مھر جنون را می " آزاديبخش

از ھمه اين که طيف چند رنگ تسليم شده ھا به استعمارگر قاتل و متجاوز حين تغذيه از آخور اشغالگران، تسليم طلبی 

خود را با سنگر گرفتن در عقب نام و شھرت نيکوی رفقای جانباز جنبش انقالبی و با سوء استفاده از نام نامی آن ھا 

وانسته باشند بوی گند آلود تسليمی خويش را به استعمار ــ ارتجاع، عطر افشانی کنند و استتار می کنند تا از اين طريق ت

در خندق عطر "يا می خواھند بنا به قولی که در گذشته ورد زبان يکی از ھمين تسليم شده ھا به دشمن و قاتل ملت بود، 

انقالبی کشور ديدۀ بيدار دارند و ھيچ چيزی و اينان غافل از آنند که شب زنده داران و راھروان راستين راه ". افشانند

 نام آوران جنبش انقالبی کشور، در پای استعمار و ،ھر نوع خوش خرامی اين منحرفان سنگر گرفته در عقب نام

 .از نظر آنان پوشيده نمی ماند ارتجاع،

ی شان، که حتی توان ادارۀ طيف ديگری از اين توابان منحرف با سرمايه ھای صد ھا ميليونی ان جی اوئی نتيجۀ دزد

مستمر يک وبسايت به روز شده را ندارند، برای ضربت زدن جنبش انقالبی از درون و از ھيبت انداختن شعار ھا و 

مفاھيم انقالبی، عامدانه و از روی دستور دست به چپ نمائی مضحک زده و حين خدمت به اشغالگران و سرمايه 

ثيف، يک سره گذشتۀ نھاد ھای جنبش انقالبی و ضد استعماری را تحت نام اندوزی و سرمايه گذاری از آن پول ک

به باد استھزاء و دشنام گرفته و نزده سال است که دور از آتش و خون و در کمال رفاه و ... اکونوميسم، آوانتورسيم و

جنگ "ار دروغينھای دزد و غارتگر شان شع" ان جی او"امنيت در پناه اشغالگران امريکائی از موقعيت رياست 

را سر می دھند؛ شعاری که با گذشت نزده سال از اشغال کشور و سر دادن آن، به دليل دروغين بودنش، اولين " خلق

 .گامش را نگذاشته اند تا مردم به صداقت و جديت اين دستۀ رياکار باور کنند

البی و از تبارزات اپورتونيسم راست اين طيف ھای منحرف که ھر دو نوع آن زادۀ انحراف فکری ــ سياسی از خط انق

ستند تا بنا بر اوضاع کنونی جھان و سلطۀ سنگين امپرياليسم افراد ھم قماش خود را با ترويج ھاست، در تالش اين 

 .کارانه جلب کرده و اعمال منفعت طلبانۀ خويش را تشديد و گسترده نمايند تئوری ھای تسليم طلبانه و ندامت

نمودن نھضت ھای ضد استعماری و آزاديبخش چه در سطح جھانی و چه در منطقه، توأم با جو از جانب ديگر فروکش 

زمينه ساز آن شده است که از ميان اين طيف ھای توابان نھاد ھای  حاکم بدون حسابدھی در کشور در کوتاه مدت

اتحاديۀ "، "انانجمن متخصص"، "قربانيان جنگ"انحرافی و سودجوئی در کشور ما تحت نام ھای خدمت به 

و غيره به کمک دول مھاجم امپريالسيتی ايجاد نموده و ضمن فراھم ساختن " مبارزه عليه مواد مخدر"، "دانشمندان

زمينه ھای سودجوئی و معامله گری توسط اين قماش منحرف، تخم يأس و ندامت مزيدی را پاشيده و به افراد اين چنينی 

ين وسيله با خلق اميد رسيدن افراد به نان و نوا، افراد منحرف و طماع بيشتری انگيزۀ بيشتر منفعت طلبی بخشيده و بد

 .را به خادم مطيع و وفادار درگاه اشغالگران امپرياليست مبدل نمايند

اين عده از افراد نادم آن کفچه ماری را مانند که اشخاص فاقد آگاھی انقالبی را با تزريق سموم کشندۀ فکری و تبليغ 

، قدرت انديشه "نميشه"اپورتونيستی، تسليم طلبانه و ضد انقالبی خويش و با سر دادن شعار ھميشگی تئوری ھای 

 .ورزی و عقالنيت محتاجان و مستمندان را زائل سازند
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طيف تسليم طلب توابان پسمانده خور خوان يغمای استعماری ھميشه در اشتياق سھيم شدن ولو نمادين در رده ھای باال و 

.  ھای مزدور و دست نشاندۀ متجاوزان بوده اند و اين عمل خود را راز بقاء و مبارزه ناميده و به آن باليده اندپائين رژيم

اما به رغم اين، در حالی که کشور آبائی ما در اشغال امپرياليست ھای متجاوز، اشغالگر، جنگ افروز، تاراجگر و قاتل 

ش و يغمای مشترک اشغالگران و ايادی خودفروخته و مرتجع است و ارزش ھای مادی و معنوی کشور ما آماج يور

بومی و منطقه ئی آنان؛ ھم دول و نيرو ھای اشغالگر و ھم ارتجاع بومی در زمرۀ دشمنان عمده و اساسی خلق و کشور 

ام و در چنين حالتی ھر گونه ھمکاری، ھمدستی، ھمسوئی و ھمفکری فردی و جمعی با اين دشمنان عمده به ھر ن. ما اند

تحت ھر بھانه ای و در ھر شکل و شمائلی، با ھر شعار فريبنده ای و ھر نوع تغذيه و تمويلی از منابع اشغالگران؛ پا 

ارتکاب ھر يکی از موارد فوق توسط . گذاشتن روی منافع عليای ملی، نقض تضاد عمده و عبور از خط قرمز است

 .انت ملی و خيانت تاريخی استُافراد يا نھاد ھای مکياژ شده، در حکم و مشمول خي

بروز طيف ھای مختلف تواب ھا، مرتدان، منحرفان و تسليم طلبان در سطح کشور و درون تشکل ھای انقالبی؛ عالوه 

از عوامل تاريخی، زادۀ ضربات وارده بر پيکر جنبش انقالبی و رھائيبخش طی چھار دھۀ اخير و در نتيجۀ فقدان 

رداز، بروز انحرافات فکری ــ سياسی از نوع اپورتونيسم راست، ليبراليسم، شخصيت ھای تأثيرگذار تئوری پ

انديويدوآليسم و تکروی، انحالل طلبی و تسليم طلبی ملی و طبقاتی در فقدان مبارزۀ سالم ايدئولوژيک ــ سياسی در 

با شرايط دشوار و ناسازگار درون نھاد ھای انقالبی و فقدان مبارزۀ آزاديبخش و انقالبی مؤثر در گسترۀ جامعه ھمراه 

 .حاکم در اين چھار دھۀ اخير بوده است

تجربۀ انديشه و عملکرد انحرافی طيف ھای مختلف توابان در اين نزده سال اشغال کشور و حضور اشغالگران در آن به 

و تظاھر شان صراحت نشان داد که بدون استثناء، عمل اين خيل رياکاران و جوفروشان گندم نمای رنگارنگ با ادعا 

 .منافات بزرگی داشته است

پادزھر اين ھمه سموم فکری و ابزار و روش ھای مؤثر مبارزه با انحرافات فکری ــ سياسی تسليم طلبانه، انحالل 

طلبانه، ارتداد و مسخ فکری فوق در گسترۀ تشکل ھا و جامعه، در گرو پا فشردن بر خط فکری ــ سياسی و موازين 

به . تدارک و راه اندازی مبارزۀ انقالبی و رھائيبخشی است که ھر نوع پلشتی را به آتش می کشدتشکيالتی پيشرو و 

آن مدرسۀ عظيمی است که در آن توده ھای مردم آمادگی الزم "مبارزۀ انقالبی و آزاديبخش " قيوم رھبر"قول زنده ياد 

از عقب ماندگی تاريخی خود را در آتش مبارزات را برای پذيرش افکار و تلقيات انقالبی فرامی گيرند و توھمات ناشی 

مائو تسه دون نيز در اين زمينه برداشت درست و رھنمود کارسازی را در قعر آتش جنگ ". مسلحانه می سوزانند

جنگ انقالبی پادزھريست که نه تنھا زھر دشمن را خنثی می کند، بلکه آلودگی ھا و چرکی :"انقالبی ارائه کرده است

 ." را نيز می زدايدھای خود ما 

  
  

  
  
 
  


