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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  محک باستانی

١٥/١١/١٠  

  

  حمله و اتھام برلنين ، ستالين و ديگرانقالبيون جھان بی اساس است
  

  !دوستان سالم

چون ھمه نيک می دانند که دستاورد زحمات مبارزاتی دوسال و اند می خواھم بدون مقدمه چينی و تعارف بنويسم 

وجه   نظرات خود به ھيچۀھمچنان يادآورمی شوم که اين قلم با ارائ.  تان سراسرُمشکی که است که خود می بويد

  .  ازنواقص و ناآگاھی ھا می دانداءھدف خود بزرگ نمائی نداشته و نه ھم خودرا مبر

نتيجه آن است .  مارا عمداً عقب نگھداشته و ازرشد سالم افراد جلو گرفته اندۀا به اينسو جامعمال اجنبی از دھه ھعُ 

آنگاھی که نظرمخالف با برداشت ھا . که ما با حوصله مندی و رعايت احترام به نظرمخالف خود کامالً بيگانه ھستيم

ً بطالن آن  خود ما درتضاد قرار می گيرند ، به جای آنکه نظرمخالف را اۀو انديش زمنشورمنطق عبورداده ، احيانا

 ، آن نظرمخالفۀ حقانيت نظرخودرا به صاحبنظران برمال سازيم ، برخود آن شخص تراوش دھندۀرا واشع

اين برخورد ناشايسته به تناسب . بيرحمانه تاخته و آخرين تالش را به خرچ می دھيم تا درانظارخوار و ذليلش سازيم

 ادبی شروع شده تا دشنام ھای رکيک و زيرپا نمودن ھرگونه رعايت حرمت و ۀازکناياندوخته و شخصيت فرد ، 

  .ادب می انجامد

 آن را دربافت منافع جمعی شناسائی نموده باشد ، درآنصورت ۀ خود ايمان داشته و ريشۀھرگاه فرد برحقانيت انديش

اين فقط موقف . واھد بودھيچ ضرورتی به برآشفتگی ، طمطراق ، تعرض برشخصيت طرف و ھتک حرمت نخ

ضعيف نظرو انديشه ، ترديد درقبوالندن منطقی آن و بيم بی اعتبارشدن درانظارھواداران است که فرد را به 

ب متعفن که ااولين راه بيرون رفت ازاين ِگرد.  تندروی دربرخورد با عقايد سياسی و ائديولوژيک مخالف می کشاند

و افشای   مردم ما در خود فرومی برد ، حمله برنظرۀکامل دشمنان سوگندخورد و با رضايت اء مارا بدون استثنۀھم

ولی اين بدان معنی . نديشد چه چپيسقم آن است نه حمله برفرد و به لجن کشيدن کرامت وی ؛ چه آن فرد راست ب

ما مسلماً  ۀ جامعۀخائنين به وطن و جانيان شناخته شد. نيست که کرنش را بايست جانشين حرمت و اکرام نمود

رعايت ُحرمت را کرنش تعبيرخواھند نمود و نه ھم می توان انتظارديگری ازآنھا داشت ولی نجات آن عده ای که 

  ! ذات است نه افادهۀتشخيص بصيرانآنھا را به جان ھم می اندازد ، فقط و فقط در» عنب«و » انگور«فقط 
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 ۀ مبارزاتی سه دھۀند ولی خصوصيت ھائی درگذشتداکترھاشميان برشخصيت ھای شھيرانقالبی بيرحمانه تاخته ا

 با قدردانی بازنموده و اگرچنين نمی بود " افغانستانآزاد-افغانستان آزاد"شان وجود داشته که را ه شان را درپورتال 

بايست کارمندان اين پورتال بر ھمه مواضع شناخته شده و مردم پسند خود خط بطالن کشيده و يکسره به دنبال 

  .که چنين نيست و من مطمئنم که چنين نخواھدشد. اشميان صف می کشيدندداکترھ

 يک عنصرضد انقالب ديده شده و به زشت گوئی محکوم شود اما اين را نبايد فراموش ۀداکترھاشميان شايد به ديد

از تا عده ای  آن را مساعد ساخته اند ۀکرد که داکترھاشميان با صراحت لھجه و بيان آنچه می انديشد ، ايندم زمين

و ... افراد ذيدخل درموضعگيری ھای ائديولوژيک ازخود سرانجام واکنش نشان داده ، چند حرف قاطع بيرون دھند

 مثبت ديد و آن ۀ داکترھاشميان برشخصيت ھای انقالبی را بايست از زاويۀ منفی حملۀنکت. گرنه خيلی ديرخواھدشد

وليت آن را ھم پذيرا بوده شايد بحث را با ؤ می گويد و ظاھراً مس»شفتالو«که نمی گويد بل»  َشف َشف«اينکه وی 

 ۀ يا قوتکان واين يک . دنبال نمايند) که متأسفانه می تواند ميان دو قطب در نوسان باشد(دفاع ازديدگاه ھای خود 

يک خود دفاع  ازمواضع اعتقادی ائديولوژدتحرکی است که نيروھای چپ به آن سخت نيازدارند بدين معنی که يا باي

کنند و يا بگذارند تا داکترھاشميان با ميدان دادن به نظرات و برداشت ھای خاص خود ، ھمه را درخيانت و جنايت 

  .خلق و پرچم شريک سازد

 کمونيزم و ريويزيونيزم ، جفای بزرگی درحق انقالبيون ۀداکترھاشميان با خلط نمودن آگاھانه يا شايد ھم نا آگاھان

 مونيزم برخوردک يک نفرعامی متعصب با ۀبدين معنی که ايشان با روحي. ونستان واقعی می نمايندواقعی يعنی کم

حالت ھم نمی توان ضديت با حتا درھمان . مونيزم به خدانشناسی خالصه می گرددبرای اکثريت بيخبر، ک. مينمايند

ا و اروپا زندگی می کنيد ، به دور بفرمائيد آنھائی که درامريک. مونيزم را فقط به ھمين يک نقطه مطلق ساختک

برشماريد تعداد ھمسايه ھا ، ھمکاران و دوستان و آشنايان غربی تان را که به خدا و دين عقيده . وبرتان نگاه کنيد

ندارند و آشکارا و بدون کوچکترين تشويشی ، ضديت خود با دين را اعتراف نموده و برعدم وجود خدا صحه می 

 ديگرمتاعی ،مونيزم يعنی خدانشناسیپس ک. مونست ھم ھستندک ويا ليبرال ، دموکرات و ضدگذارند و درعين حال گ

باری يکی ازدوستان روايت کرد که دريکی ازمکاتب کابل مالئی صرف و . برای فريب اذھان عامه بوده نمی تواند

 تا آن حدی بود که  چھل خورشيدیۀمونيزم دراوج تظاھرات آخردھضديت وی با ک. دنحو و قرآن تدريس می نمو

و اين تعبيرخودرا با غيض فراوان !! يعنی نيست»  ِنست«يعنی خدا ، » کمو«: خود تعبيری برای آن درآورده بود

من اطمينان کامل دارم که داکترھاشميان ھزاران مرتبه شخصيت قابل احترام بوده و . برشاگردان فرياد می زد

مونيزم ، خلقی ھا و پرچمی ھا را خصومت داکترھاشميان با کگر، ازجانب دي. درسطح آن مال سقوط نخواھند کرد

مونيزم وخيانت تاريخی به آن ، ريويزيونيزم را درجھان  آنھا با تظاھربه کبی نھايت شادمان می سازد زيرا باداران

» نيزمموک«جنبش ھای توده ئی را با فريب رايج ساختند تا ازيکطرف سرمايه داری را احيأ نموده و ازطرف ديگر

اگرچنين نبوده پس ظھورحزب .  جھان ـ به ياری ستون پنجم خود ـ به کجراه کشانندۀپاخاسته دربين ملل فقيرولی ب

 و پرچمی ھا خلق و پرچم درافغانستان ، وطنفروشی ببرک ، سيل خون و بربادی کشورچسان واقع شد؟ اگرخلقی ھا

مونست می بودند ، امروزداوطلبانه درخدمت امپرياليزم رقيب شوروی قرارنمی گرفتند و به مفھوم واقعی آن ک

 ھا خيلی خلقی ھا و پرچمی. کادرھای حزب شوروی ، رژيم سرمايه داری را درآنجا اعالم نمی نمودند

 مونست نبوده اند و امروزھممانه حمله صورت بگيرد زيرا ھرگزکمونيزم بيرحمسرورخواھند بود اگربرک

  .ھمه مسلمان ھستند» هللالحمد«
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امروزريويزيونيزم چينی نه تنھا به سرمايه داری توسل جسته بلکه  . ريويزيونيزم تنھا ريويزيونيزم شوروی نبوده

به تعميرکليساھای بزرگ و مجلل ھم » حزب کمونست«آن را درقانون اساسی چين درج نموده و درآن ممتازشده و

 با کمونيزم کی ھا را ھدف می گيرد؟ داکترھاشميان به حق ازخيانت ھا و جنايات پس اين ضديت. آغازنموده است

خيانت آنھا درمسيرتقليد ميمون وارازباداران روسی شان ، خيانت محدود به . خلقی ھا و پرچمی ھا ياد نموده اند

ی است که نبازان انقالبيتفکرين بزرگ و جا جھانيان و درقدم اول خيانت به مۀکشورافغانستان نيست بل خيانت به ھم

ً ريويزيونست . با رذالت و خيانت ريويزيونست ھا ھيچ ارتباطی ندارند بدين معنی که ريويزيونست ھا ـ و مشخصا

و انسان بزرگی چون لنين ، نه تنھا نام پرافتخارآن شخصيت محبوب القلوب توده  ھای بومی ـ با علم نمودن نام مفکر

 آن فرزند بی مثال توده ھا را بعد از مرگش درخيانت ھا و جنايات خود شريک و ھای جھان را ملوث ساختند بلکه

ھرگاه داکترھاشميان . لنين يک انسان آزاده ، يک انقالبی طرازاول و يک انسان به معنی واقعی آن بود. بدنام ساختند

س ، قربانيان پينوچی ، فوجی عکه باورا متھم به انسان کشی می نمايند ، پس بفرمايند بگويند کی را درکجا کشته؟ 

  .موری ، جورج دبليو بوش ، اوباما و امثال آنھا ھنوزنپوسيده اند و به سادگی می شود آنھارا شناسائی کرد

من سردفاع عاطفی ازبزرگان انقالب جھانی را ندارم زيرا .  داکترھاشميان برستالين ھم ظالمانه استۀتاختن بيرحمان

افکارآنھا ، مبارزات آنھا ، نفوذ شخصيتی آنھا و حب پايدارآنھا درقلوب .  ندارندآنھا به دفاع يک فرد ضرورتی

.  ما شاھد ھستيمۀمردمان جھان با آن قوتی است که دربرابرھرگونه تاخت و تازی مقاومت می نمايند ؛ که اين را ھم

ی رفت و به مليون ھا انسان  زمين درکام نازيزم فرو مۀ ستالين نمی بود ، امروزقسمت زياد کرۀاگررھبری داھيان

البته اين به معنی نجات بشريت ازطاعون نژادپرستی نيست بلکه به . ديگرقربانی فاشيزم و نژادپرستی می گشتند

 تاريخ ۀدست قشون سرخ زمان ستالين ، حماسه شکل خفيه و آرام آن دامن زده می شود ولی شکست نازيزم ب

  .وده است عطفی درتاريخ معاصرجھان بۀبشريت و نقط

چه گوارا با آنکه با لنين و ستالين مقايسه شده نمی تواند ولی درجای خود ، يک شخصيت بی نظيرانقالب جھانی 

. بوده تا آخرين رمق حيات پرافتخارخود به مردم و انقالب توده ئی وفادارماند و مرگ را با گردن افراشته پذيرا شد

مش ، رژيم مرتجع بوليوی و بادارامريکائی آن ازجسد چه گوارا نفوذ معنوی وی تا آن حدی بود که بعد ازاعدا

يا نفوذ شخصيتی وی بود "  کريزم"صداقت انقالبی چه گوارا و. ھراس داشتند و چندين دھه گوروی را پنھان داشتند

که درست به خاطرھراس ازھمين واقعيت است . که اورا به افسانه مبدل نمود و درقلوب مردمان سراسرجھان جا داد

امپرياليزم به سرکردگی امريکا ازسالھا به اينسو کوشش دارد آن شخصيت انقالبی و ضدسرمايه داری را با چاپ 

 ؛ که متأسفانه دراين بی اھميت خريد وفروش مبدل نمايد» متاع«عکس معروف وی درھرجا و برھمه چيز، به يک 

  .فق بوده استوامرتاحال م

ا درزمان حيات خود ازکيوبا رفته بود ؛ و اين را ھم می دانيم که متأسفانه ناگفته نبايد گذاشت که چه گوارا حت

درزمان اشغال نظامی افغانستان توسط قشون شوروی ، عساکرکيوبائی ھم به افغانستان گسيل شده و درجنايت و 

 ۀبه عبار.  داردوليت آن سياست و آن جنايات را دولت کيوبا به عھدهؤمس. نان بيگناه ما شريک بوده اندکشتار ھموط

ازجانب ديگرزمانی که می . ديگر، جوابگوی جنايات عساکرکيوبائی درافغانستان ، فيدل کاسترو است نه چه گوارا

 امريکا و ايادی آن شجاعانه مقاومت نموده ۀبينيم که کيوبا نزديک به نيم قرن دربرابرتحريم غيرانسانی اضالع متحد

را بلند می نمايد ، نمی توان رژيم آن را با رژيم ريزيونيستی شوروی يکسان و ھنوزھم شعارمبارزه با امپرياليزم 

  . دانست
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مربوط می شود ، من متأسفانه ازوی شناخت زيادی ندارم ولی ھمين قدرمی دانم که » حکمت«تا جائی که به ناظم 

ان مظلوم جا داشته و سان ھزاران شخصيت انقالبی توده ئی دردل انسه انسان بزرگ و انقالبی صديقی بوده که ب

ھرگاه داکترھاشميان به شخصيت ھائی که درباال ازآنھا يادشد اتھام . خارچشم استمارگران و استثمارگران بوده است

 علمی شان ، ۀاندوختوجود من باوردارم که محترم داکترھاشميان با .  اتھام شان براساس ثبوت باشددمی بندند ، باي

 انکارناپذيرشان برای افشای دشمنان ميھن ، دربسا موارد ۀمبارزبا وجود   وان کارمطبوعاتی شۀسابقوجود با 

  .دچارابھام ھستند

برای ثبوت اين که کمونيزم آن ھيوالئی نيست که استعمارونظام سرمايه آن را ترسيم می نمايد ، کافيست براين نکته 

فان معاصربورژوازی را فقط اجتماعات تعمق کنيم که نام فيلسوفی چون مارکس درگوش ھمه آشنااست ولی فيلسو

به ھمين ترتيب نام لنين درھمه نقاط جھان . ی از مردم بشناسندا و شايد ھم عده علمی ، سياسيون ، خبرنگاران

 جھانی به ۀمأنوس است درحاليکه قھرمانان امپرياليزم و سرماي)  دشمنان مردمۀولوبه شکل منفی و به توطئ(

اگراين نفوذ عظيم کمونيزم واقعی نيست پس .  شده و مدتی بعد فراموش می شوندزورمطبوعات شان مشھورساخته

  چيست؟

  . از دو و دشنام استماع نمايماء خودرا مبرۀاميد پژواک انديش
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