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  ،»مائويست«دون كيشوت هاي 

   بيماران رواني

  »مائويستي« با الطائالت 

  

  پيشگفتار

  

پس از برگزاري موفقانة دومين كنگرة سازمان انقالبي افغانستان در ماه عقرب 
كه حاوي ) به پيش(ـ سياسي سازمان   و نشر چهارمين شمارة ارگان تيوريك1391

در غرب به » ها مائويست«ة سازمان بود، يكباره گزارش و اسناد دومين كنگر
متفنن به پرچانگي » عالقمندان«دور آنان حلقه زده، » كارگران«آمده، » شورش«

فراري از ميان آتش و شعله، داغ شده، جرس » پوالدِ«بچگانه پرداخته و در اين بين 
 انقالبي ضد سازمان كوبيده و همه با هم زير بيرق زرد اپورتونيزم، عليه سازمان

  .كرده اند» قيام«افغانستان 
قيام بسيار كار خوبي است ولي وقتي كه عناصر پيشتاز بر ضد مرتجعين «

كند؛  قيام مي كنند؛ هنگامي كه جناح انقالبي بر ضد جناح اپورتونيستي قيام مي
ولي هنگامي كه جناح اپورتونيستي بر ضد جناح انقالبي قيام . اين بسيار خوب است

هاي خجالتي عليه سازمان انقالبي  و اينك اپورتونيست» .يلي زشت استكند، خ مي
افغانستان، به گفتة لنين به قيام خيلي زشتي دست زده اند كه سرانجام جز چهار 

  .ها، حاصل ديگري ندارد زانو نشستن اپورتونيست
از سنگر واحد، عليه ما ) ها»شورشي«و » كارگران«بخصوص (اپورتونيست ها 

هاي  اگر اين گنگس. شود ، كه با تمام زشتي، امر نيك پنداشته ميشوريده اند
شوريدند، ظاهراً مشكل بود به عمق افتضاح و ابتذال آنان پي  سياسي عليه ما نمي

حال كه ناشيانه راه تركستان را در پيش گرفته اند، بهين خواهد بود آنان را تا . برد
ان را براي جنبش انقالبي كشور جايي كه الزم است تعقيب كرده و ماهيت واقعي ش

ما پيش از پيش از رفقاي عزيز جنبش براي طوالني شدن اين نوشته و . افشاء سازيم
خواهيم؛ زيرا راهي جز اين نداشتيم كه ياوه  هاي متعدد معذرت مي  نقل قول
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اي از  هاي ولو كوچك آنان را نيز دوباره به خود شان حواله كنيم، و اگر ذره سرايي
توان از اخالق كمونيستي براي آنان حرف زدـ در ايشان   البته نمي  اسي ـاخالق سي

هاي شان جاري شود، و اگر چنين  باقي مانده باشد، بايد عرق سرد ندامت بر شقيقه
نشد، در خوبترين حالت با دالالن بورژوايي روبرو هستيم كه در بازار مكارة 

هستند، در » عمدتاً مائويست«و » مائويست«هاي  فروشي، سرگردان خريد واژه واژه
بورژوا بنابر هر علتي كه باشد، حاضر است گاهگاهي » دموكرات«غير آن، حتي يك 

  .خواهي بپردازد و حتي تا سطح استعفاء پيش برود به خاطر يك اشتباه، به معذرت
با فحاشي، توهين، تحقير، ليبراليزم، » فصلكي» «عالمه هاي» «شورشِ«

هر . همراه است» دانشمندانه« و بيان محفوظات بندوباري افشاءگري، بي
ارائه » عالمان«اي با سطح ابتدايي به خوبي مي فهمد كه چيزهايي كه اين   خواننده

كرده اند، نه از شورشيان انقالبي ساخته است و نه هم از كارگران و نه هم از 
. اشندآاليش و پاك جنبش انقالبي كشور ما در هر گوشة جهان كه ب عالقمندان بي

سرايي  غنوده در غرب ياوه» عالمة«، يكي دو »شورش«واضح است كه در پشت 
، خرده بورژواهايي لميده اند كه گاه به اين طرف و »كارگران«كنند و در پشت  مي

ـ  ماركسيزم«لولند و با قات كردن بستر شبانة شان، بيمارگونه  گاه به آن طرف مي
سپارند، تا با   كرده، به ماشين كاالشويي ميرا نيز روجايي بستر شان فكر» لنينيزم

و اگر به ايشان بگويي كه مائويست جان عزيز، !!! بزايند» مائويزم«دو سه چرخ، از آن 
ات نيست، كه آن را قات كرده اينجا و آنجا  ـ لنينيزم روجايي بستر شبانه ماركسيزم

 شان را درهم ، ابروهاي»ديده به جهان بگشايد«ات »مائويزم«حواله اش كني تا 
آهاي، مائويزم : كشند وار فرياد مي اندازند و ديوانه كشند، باد به غبغب مي مي

 !ها قرار گرفته است، كمك، كمك تحت حملة رويزيونيست

از افتراء و تهمت بستن باكي » كارگران«ها و هم »شورشي«اين دو، هم 
اند؛ به شجاعت و » داستا«ها  اينان واقعاً در نشخوار كردن كلمات و واژه. ندارند

هاي واقعي  اينان چشمپاره. شهامت شان در هرزه گويي، بايد صدبار آفرين گفت
سياسي هستند كه حاضرند به خاطر دو سه انتقاد وارد بر ايشان، بيش از صد صفحه 

  . گون سياه و چتل كنند، ولي به انتقادات پاسخي ارائه نكنند  هاي گونه را با نام
با » به پيش«انستان پيشبين بود كه نشر چهارمين شمارة سازمان انقالبي افغ

دانست  العمل و انتقاد رفقاي جنبش روبرو خواهد شد و نيك مي استقبال، عكس
و خرده بورژواهاي لميده » هاي جعلي مائويست«ها، انقيادطلبان،  كه اپورتونيست
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خواهند » الاستقب«گويي  ، از آن با فحش، دشنام، اهانت و ياوه»سرخ«در پناهگاه 
اي كه با خواندن سطور آن  عده. پيشبيني ما به زودي به واقعيت پيوست. كرد

دستپاچه شدند، به جاي شيوه و اسلوب ماركسيستي، تيرهاي زهرآلود عصبانيت، 
فحش، توهين و تحقير را به سوي سازمان شليك كردند و چنان به مرض 

وارد پاي سازمان انقالبي ماليخوليايي گرفتار شدند كه در هر جاي وارد و نا
  .افغانستان را به ميان مي كشند تا درد ناشي از نقد سازمان ما را كاهش دهند

با شيوة رمل و استرالبي كه در پيش گرفته اند و . اما اينان كور خوانده اند
الطائالتي كه به هم بافته اند، فقط رخ و رخسار زردشان را بيش از پيش براي 

الوالدة  كنند كه با ترهات ناقص اگر اينان تصور مي. سازند  ميجنبش انقالبي عريان
دانند كه  دهند، زيرا مي خود را فريب مي» پيروزمندانه به قصر باز گشته اند«شان 

افغانستان روبرو نيستند كه با يك بچه ) مائويست(كمونيست » حزب«اين بار با 
پ گرفت و سرخم، خود را خ» داشتن اسناد انجوايزم شان«ترسانك مبني بر 

ما سازمان انقالبي افغانستان نام داريم و بگذار بار ديگر به شما اعالم . جواب ماند بي
حال . كنيم كه خوب بلد هستيم چگونه غرور كاذب افراد پوده و مسخره را بشكنيم

ايم تا شما را با چرنديات تان با اردنگ انقالبي به  نوبت شما فرا رسيده است، آمده
  .قي حواله كنيم، كه شايستة آن هستيدهمان باتال

سازمان انقالبي افغانستان با ديد كمونيستي و انقالبي، در سه ـ چهار صفحه 
انتقادات مشخص خود را كه توسط شركت كنندگان دومين كنگرة سازمان به 

مطرح » سازمان كارگران افغانستان«و » ها مائويست«تصويب رسيده بود، در مورد 
رود؛   در ذات خود يكي از دستاوردهاي سازمان ما به شمار مياين كنگره. كرد

اما عالي جنابان . چيزي كه هيچ سازمان و نهادي نتوانسته به آن پابند بماند
با بغض و كينه، صفحات متعددي را سياه كرده، به روده درازي، تشريح » مائويست«

فته اند، جز پاسخ به ها پرداخته، همه چيز گ رياضي و بيولوژي و ارائه زندگي نامه
» مائويست«هاي »بيولوژيست«و » ها عالمه«عقل، فهم و دانش . انتقادات سازمان

اجازه نداده است تا به رد انتقادات ما بپردازند و ناگزير آسمان را به اندازه سر چاه 
كمونيست » حزب«ديده و چيزهايي نشخوار كرده اند كه قبل از اين از سوي 

  . عرضه شده بودند» تپة خاكي«ن از پناه افغانستا) مائويست(
» عمدتاً مائويست ها«و » مائويست ها«بهتر است قبل از آغاز بحث، همينجا 
كاري كنيم تا از حالت ماليخوليايي و  را با نقل قولي جانانة مائوتسه دون، سيلي
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هاي  سخن پردازي«: هاي ما را بخوانند چرت و پرت بيرون آمده، با دقت حرف
ن و بي معني را شايد بتوان نشانة بچگي شمرد، ولي افاده كردن به منظور پايا بي

آنانيكه مقاالت و ... ارعاب مردم تنها بچگي نيست بلكه فرومايگي آشكار است
نويسند،  هاي سوبژكتيويستي و سكتاريستي به شكل الگوسازي حزب مي سخنراني

و بزدلي هستند و از از رد و انكار ترس و وحشت دارند و مردمان بسيار جبون 
شوند، به تصور اينكه  اينروست كه به افاده كردن به منظور ارعاب مردم متشبث مي

... »پيروزمندانه به قصر بازگردند«توانند دهان ديگران را ببندند و  از اين راه مي
اين تاكتيكي است كه طبقات ... اي دربارة هيچ كس قابل تأييد نيست چنين شيوه

برند، اما پرولتاريا احتياجي  مپن پرولتاريا بر سبيل عادت به كار مياستثمارگر و لو
  ».به آن ندارد

با آن » عالمه ها«با اين سيلي جانانة مائوتسه دون كه مطمئناً رخسار زرد 
كه چه » سازمان كارگران افغانستان«رويم به سراغ اپورتونيست هاي  سرخ شده، مي

زنند، به  چگونه محيالنه شيرغلت ميپراكنند و  مي» كارگري«افرازت متعفن 
دهند و حاضر نيستند، از اينكه در برنامة سازماني  شهامتي سياسي تن مي بي
حواله كرده، از خود انتقاد كنند، اما با تمام اين » ماركسيزم ـ لنينيزم را به تاريخ«

غيرتي سياسي حاضر هستند رفيق داكتر فيض احمد را كه شهامت سياسي و  بي
 انتقاد از خود را در جنبش ما نهادينه كرد، به باد توهين و تحقير بگيرند و انقالبي

هاي قبيح  ما را با چه انسان! روزگارا. شخصيت انقالبي او را به زعم خود بيااليند
اي كه زير نام ماركسيزم، چه توهين ها كه به ماركسيزم روا نمي  مقابل ساخته

  .دارند
لميده » شورشيان» «فصلكي«از نوشتة در بخش دوم، به قسمت هاي مهمي 

حزب كمونيست «گيريم كه تصميم گرفته اند در آنجا براي ما   در غرب تماس مي
شوخ، واقعاً بايد جاي مالنصرالدين را » هاي مائويست«اين . تأسيس كنند» انقالبي

، »بود نبود يك مال مائويست شوخ هالندي بود«ها با  بگيرند و منبعد تمام فكاهي
به راستي كه جنبش ما در چه وضعيت دردناكي به سر مي برد كه حال . شودآغاز 
، ادعاي ايجاد حزب كمونيست انقالبي براي آن را در سر »مال مائويست«يك 

  . پروراند مي
يكتن از هواداران جنبش » «بخشنامة«اين بخش را با مرور گذرا بر 

و بعد مكث گذرايي بريم  به پايان مي» شورشي«يعني همان » دموكراتيك نوين
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كنيم كه معلوم نيست در كدام كارخانة ذوب آهن  پوالدي مى» ې ببواللړېز«بر
دانيم، گِلي بيش نبوده و با فرارش  شده است، ولي تا جايي كه مي» پوالد«در غرب، 

  . است و نه هم انقالبي» پوالد«از آتش و شعله نشان داده كه نه 
نقالبي افغانستان با در نظرداشت در همينجا تذكر مي دهيم كه سازمان ا

هايي گوش بدهد كه از  وظايف مبرم، بيش از اين فرصت ندارد تا به چرنديات فراري
توانيم وقت خود را با  ما نمي. مدعا هم هستند قضاي روزگار بسيار پر

اين . كنند  را تكرار مي»  تراويحړې مال، زړزو«هايي تلف كنيم كه همان  چشمپاره
 زماني ارزش خواهند داشت كه دستي در آتش داشته باشند و با افراد براي ما

صداقت به قضايا برخورد كنند، نه با افتراء و تهمت بستن؛ در غير آن بگذار در 
  .ها، خود را بيااليند همانجا با استفراغ واژه

قابل تذكر مي دانيم كه مركزيت سازمان انقالبي افغانستان الزم نمي ديد تا 
اين چند نفر پاسخي ارائه كند، زيرا آناني كه تا حال نتوانسته اند گويي   به ياوه

انتقادات سازمان را پاسخ بگويند و يا از خود انتقاد كنند، شايستگي آن را ندارند كه 
مورد بحث بيشتر قرار بگيرند؛ ولي بنابر درخواست كادرها و اعضاي رزمندة سازمان 

گويي حمله كنندگان  ود دانستيم تا هرزهو ارجگذاري به نظر اكثريت رفقا، وظيفة خ
 .داخلي را پاسخ بگوييم» سوسيال سرگردان«غرب نشين و يكي دو تا 

  

  رويزيونيست ها چرا جاللي شده اند؟

  

معلوم .  سمارق وار روئيد1385يكباره در سال » سازمان كارگران افغانستان«
دانيم كساني  قل نمينيست از كجا آمد، چگونه آمد، چرا آمد و با كي آمد؟ ما حدا

كرده اند، تا ديروز چه كاره بودند و » تاسيس«كه اين سازمان را در جالخانة انترنيت 
اي  هاي سال به سكوت ننگين تن داده بودند؟ آيا از گذشتة شعله چرا سال

اي از تاروپود   برخوردار هستند، از سازمان ديگر چپي انشعاب كرده اند، بافته
هستند كه يكباره » سوسيال سرگرداني«يا روشنفكران هاي تواب اند،  پرچمي

آنان را تحريك كرده و ناچار مخلوق جالبي عرضه كرده » سازي سازمان«اشتهاي 
ناميد؟ با تمام اين، ما حضور آنان را به خاطر موضع » هيچستان«اند كه بايد آن را 

 زدن از ضد اشغال، ضد دولت پوشالي، ضد طالبان و ساير نيروهاي مرتجع و حرف
  .انقالب استقبال كرديم، حتي اگر اين آواز از حنجرة يك فرد هم بيرون آمده باشد
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در مورد اين » به پيش«سازمان انقالبي افغانستان در چهارمين شمارة 
هايي است كه در  شناخت ما از اين سازمان محدود به نوشته«: سازمان نوشت

ـ خبري سازمان  شرية سياسين» جنگ خلق«. وبالگ اين سازمان منتشر شده است
در شمارة ) ـ مائويست، عمدتاً مائويست ـ لنينيست ماركسيست(كارگران افغانستان 

را » ـ مائويزم، عمدتاً مائويزم ـ لنينيزم باد ماركسيزم زنده«اول صفحه اول، شعار 
براي سازمان انقالبي افغانستان غير . رسد درج كرده است كه عجيب به نظر مي

ـ لنينيزم را بيشتر از انديشه  ير انقالبي است كه زنده بودن ماركسيزماصولي و غ
ولي از آنجايي كه در برنامة سازمان كارگران . مائوتسه دون و يا عكس آن شعار بدهد

و عصر، عصر مائويزم است، لذا » ـ لنينيزم به تاريخ پيوسته  ماركسيزم«افغانستان 
  . ن شعار مبهم درج شوداين رفقا چني» جنگ خلق«طبيعي است كه در 

سازمان كارگران افغانستان در برنامه اي كه ذكر نشده در كدام كنگرة اين 
در حقيقت، لنينيسم كه تضاد در جامعه «: سازمان به تصويب رسيده، مي نويسد

را انتاگونيستي نمي دانست، با جهش پي بردن به ) فاز اول كمونيزم(سوسياليستي 
ارزه طبقاتي در دولت تحت ديكتاتوري پرولتاريا، به موجوديت انتاگونيزم در مب

به تاريخ از همين جا است كه امروزه، ماركسيزم ـ لنينيزم . مائويزم تكامل يافت

همانگونه كه . 1917امروزه بايد با مائوتسه دون هم آوا شد، و نه با ... پيوسته است
سرمايه داري در  و تحليل 1847، مي بايست با لنين هم آوا شد، نه با 1917در 

  ».مرحله ماقبل امپرياليستي
انديشه «با : اين سازمان در سرگرداني و تشتت تيوريك به سر مي برد

ـ  تحت درفش كبير ماركسيزم«، »مي گشايد» ديده به دنيا«مائوتسه دون 
ـ  آيد، بعد در برنامة سازماني ماركسيزم مي» ـ مائويزم، عمدتاً مائويزم گرد لنينيزم

ا به تاريخ مي سپارد و تنها با مائويزم هم آوا شده، بعد با اين هماوايي لنينيزم ر
در رسيدن به قله رفيع «را نيز قاطي مي سازد كه اين سازمان را » انديشه گونزالو«

مرحله تكاملي نوين در ايدئولوژي پرولتري، يعني به درك و دانستن مائويزم ياري 
اين » .م منهاي گونزالو امكان وجودي نداردمائويز«براي اين سازمان . است» رسانيده

جنگ خلق تا «سازمان با اين نوع سردرگمي تيوريك، به سردرگمي تيوريك جديدِ 
توان وضعيت تيوريك اين سازمان را  در يك فورمول مي. نيز مي رسد» كمونيزم

پيوستن ماركسيزم ـ (ـ لنينيزم، انديشه مائوتسه دون  ماركسيزم: چنين ارزيابي كرد
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اين يكي از ابهامات زننده . مائويزم، عمدتاً مائويزم، انديشه گونزالو) نينيزم به تاريخل
 .كند است كه تاريخ جنبش چپ كشور ما براي اولين بار آن را ثبت مي

باعث تبارز » انديشه گونزالو«گرايش افراطي سازمان كارگران افغانستان به 
يي،  البته هر انديشه«: مان شده استدر برنامة اين ساز» گوانزاليزم«هايي از  رگه

المللي را در خود  هايي از اهميت بين اگر علمي باشد، نظير انديشه گونزالو ـ رگه
تكامل روالمندانه و سامانمند يك انديشه، مي تواند در كليت و . باشد دارا مي

  ».منجر شود» ايسم«عموميت يافتن ديالكتيكي پروسه تكاملي خويش، به 
بي افغانستان، صدر گونزالو را منحيث يك انقالبي اسير در قفس سازمان انقال

داند كه نقش  امپرياليزم، سازمانده خوب، رفيق انقالبي و رهبر جنگ خلق پيرو مي
تاريخي در هدايت و رهبري اين جنگ ايفاء كرده و از همان قفس در برابر 

 بدان معنا گيري نموده است، اما اين به هيچ وجه طلبي رفقايش موضع تسليم
نيست كه نظرات گونزالو را بتوان در شرايط متفاوتي چون افغانستان به كار بست و 

  . رهنماي عمل انقالبي خود قرار داد و آن را تا سطح احتمالي گونزاليزم باال برد
سازمان انقالبي افغانستان از موضع روشن و قاطع سازمان كارگران افغانستان 

هاي طالب و نقش رهبران جنبش در تكامل جنبش  عليه اشغال كشور، فاشيست
  ».كند چپ حمايت مي

كه معلوم مي شود با اخالق كمونيستي » سازمان كارگران افغانستان«اما 
سازمان انقالبي «بيگانه است، با رندي، فحش، بي بندوباري و افشاءگري، نوشتة 

توان يافت،  چه ميرا تهيه نموده كه در آن هر » ـ پريشي افغانستان در پرتگاه زبان
اين نوشته با . جز  پاسخ ماركسيستي به انتقادات سازمان انقالبي افغانستان

كساني كه تعادل فكري خويش را از دست «، »بيماران رواني«هايي چون  فحش
بخشيدن بر بيماران «، »»نيولوجيزم«و » افاشيا«قماش همان «، »بيماران«، »داده

نوزاد «، »»انقالبي«حضرات «، »»قالبيان«بيماران «، »پس لگد«، »رواني
، »ناخودآگاهي گستاخانه«، »مصاب به نيولوجيزم و آفاشيا«، »»الخلقه ناقص«
چيزي از جنس و از قماش آن » سازمان انقالبي««، »برسامات«و » هذيانات«

رويزيونيزم سه جهاني » حمام گرم كوي«از » انقالبي«شتر رويزيونيزم «، »خائنان
» بي منطق«، »سواد بي«، »چاكر امپرياليزم و ارتجاع«، »گي پرازيتيزند«، »آيد مي

  . وغيره عليه ما تهيه و به نشر رسيده است
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سازمان انقالبي افغانستان در «ما تالش مي كنيم تا بخش هاي عمده نوشتة 
را اجماالً مورد بررسي قرار دهيم، اما قبل از آن از خوانندگان » پرتگاه زبان ـ پريشي

نماييم تا با مقايسة انتقادات و اسلوب ماركسيستي سازمان انقالبي  ميتقاضا 
سازمان كارگران «نامة رندانه و خصمانة  افغانستان و عرضة دشنامنامه و بهتان

  . ، خود قضاوت كنند كه كي به راه صواب و كي به راه ناصواب رفته است»افغانستان
هيچنامة شان را با » ستانسازمان كارگران افغان«ميرزا بنويس هاي دستوري 

 يا زبان پريشي، به حالتي Aphasia«: آغاز نموده و نوشته اند» زبان پريشي«تشريح 
گفته ميشود كه بيماران رواني و كساني كه تعادل فكري خويش را از دست داده 
باشند، بي آنكه كالم شان از انسجام منطقي برخوردار باشد، بي آنكه اراده مندانه و 

ي پروراندن  خواهان بيان منظوري باشند، و حتي بي آنكه عرضهآگاهانه 
ي منظوري را دارا باشند، به بيان كلمات و شبه جمالتي ميپردازند كه  خردمندانه

ي پيام  هم از لحاظ دستوري ناقص است، و هم از لحاظ احساسي و معنايي رساننده
، »حد« و در اين ميگويند�eologism  اين حالت را» حد اعلي«. ليم نيستعقل س

ي منطقي  ها و تعابير نامرتبط و پريشيده كه در آن از رابطه»واژه«بيماران به خلق 
ي  خبري نيست، و حتي رابطه» شبه جمله«در جمله يا » مسند اليه«و » مسند«

بديهي دال و مدلول از هم ميگسلد، و ديگر دال و مدلولي در كار نيست، رو مي 
 - حزب يا تشكل سياسي در غرقاب تشتت سياسيو اما، زمانيكه يك. آورند

ايدئولوژيك به سر برد، و در آن از استحكام تيوريك و حتي موجوديت تيوري راهنما 
چنان » كار«ي استحكام تيوريك است، خبري نباشد، آنگاه است كه  كه الزمه

. ي سياست و تيوري ميكشد در عرصه» نيولوجيزم«و » افاشيا«سازمان يا حزبي به 
فالكت اپورتونيستي ! افغانستان» انقالبي«ي سازمان  ين است وضعيت موجودهچن

كه حرفهاي پريشاني را كه در رابطه به سازمان بر آن داشت ما را » سازمان«اين 
بر او «: كارگران افغانستان سر هم كرده است، را جدي نگيريم و به قول فروغ فرخزاد

  »! و مورد بخشايش قلمداد كنيم»مختار«وي را از لحاظ سياسي » !ببخشاييد
به موضوع جالبي اشاره مي كند كه بر قامت خودش برش » سازمان كارگران«

» زبان پريشي«نوشتة مورد بحث اين سازمان نمونة واضح اين . و دوخته مي شود
. در اين نوشته نه منطقي نهفته است و نه هم بر پايه دستور زبان استوار است. است

گفته است كه با دو سه بار خواندن نيز نمي توان به معناي آن نويسنده چيزهايي 
است، خواننده بهتر » مسنداليه«و » مسند«اينكه در اين نوشته چقدر . دست يافت
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پردازيم  مي» زبان پريشي«هايي از اين  ما در اينجا به بخشي. تواند قضاوت كند مي
زبان «از جملة » مانساز«ولي عجالتاً به دو مورد دستوري كه طبق تعريف اين 

فراموش نكنيم كه اين موارد از لحاظ . روند، تماس مي گيريم  به شمار مي» پريشي
  :دستوري، در حد فهم متعلمين صنف ششم مكتب است

 آن حضرات را شنفتيم، "پريشيده"حال كه ما با حوصله مندي تام حرفهاي «
 و در "خود"ي   در بارهي صدر و نه از سر انتقام گيري و يا تعامل به مثل، با سعه

ما مينويسم «،ـ }مي نويسيم{»  مينويسم"سازمان انقالبي افغانستان"ي  باره
ي صبر ساير رفقا نيز  ، زيرا كه از شكيب دراز آهنگ ما، حتي كاسه}نويسيم مي{

  » .لبريز شده است
زيرا موارد فراواني . مي توان اين سلسله را ادامه داد، اما نيازي به آن نيست

را به » كارگران«اين » زبان پريشي«ر، غير از مسائل دستوري است كه وضعيت ديگ
  . ما اين موارد را در جايش به بحث مي گيريم. خوبي نشان مي دهد

» بخشيده«دانسته و بر ما » حرف هاي پريشاني«انتقادات ما را » كارگران«
اگر !  نبخشندمي خواهيم كه بر ما» عمدتاً مائويست«هاي  ما از اين گاندي. اند

ما را رد كنند؛ » هاي پريشان حرف«هستند، » زبان پريشي«مخالف صديق 
را در بغل جيب شان بگذارند كه شايد روزي در مراوده و رابطه شان با » بخشيدن«
كه  اگر توان و سواد رد انتقادات اصولي ما را ندارند ـ. به كار بيايد» ها مائويست«

گويند، اجازه دهند كه   مي» هاي پريشان حرف«ا را ـ و رندانه انتقادات م ندارند
  . زن بناميم  هاي دروغگو و تهمت ايشان را لوده

زنده باد ماركسيزم ـ لنينيزم ـ «ما در مورد اين جمع نوشتيم كه شعار : يك
براي . سازمان كارگران افغانستان عجيب به نظر مي آيد» مائويزم، عمدتاً مائويزم
ان غير اصولي و غير انقالبي است كه زنده بودن ماركسيزم ـ سازمان انقالبي افغانست

توانيد  گفته مي. دون و يا عكس آن شعار دهد  لنينيزم را بيشتر از انديشة مائو تسه
هاي ما را پريشان  است؟ به جاي اينكه حرف» پريشان«ها  كجاي اين حرف

اينكه چگونه خوانيد، خوبست عدم پريشاني شعار خود را ثابت بسازيد، مثالً  مي
توانيد يكي را بيش از ديگري زنده نگه داريد؟ مثالً، اينكه كدام جزء ماركسيزم  مي

مطمئناً، ثابت !!! تر شود؟ زنده» مائويزم«كنيد، تا  كشيد و به تاريخ حواله مي را مي
 Neologismتوانيد، پس اجازه دهيد كه خود شما را مبتال به بيماري  ساخته نمي

ي پيام  هم از لحاظ احساسي و معنايي رساننده«ولوجيزمي كه بناميم، همان ني
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بيماران رواني و كساني كه تعادل فكري «و هم نشان دهندة » عقل سليم نيست
 .»خويش را از دست داده باشند

ما نوشتيم كه سازمان كارگران افغانستان در برنامه خود نوشته كه : دو
مي توانيد .  و عصر، عصر مائويزم است»ماركسيزم ـ لنينيزم به تاريخ پيوسته است«

نهفته است؟ مگر شما چنين نگفته » گويي پريشان«بگوئيد كه در كجاي اين گفته، 
ايم؟ اگر چنين ياوه گويي رويزيونيستي و ضد ماركسيستي  و ما آن را جعل كرده

ايد، چرا شهامت نداريد تا از خود صادقانه انتقاد كنيد و نشان دهيد كه  عرضه كرده
گويي كرده ايد، آيا حق  گويي و هذيان هاي جدي هستيد؟ وقتي چنين پوده دمآ

تعادل فكري خود را از دست داده «بخوانيم كه » بيماران رواني«نداريم شما را 
  ؟»ايد

، چه را »ماركسيزم ـ لنينيزم به تاريخ پيوسته است«وقتي مي نويسيد كه 
يستها و دشمنان طبقاتي پرولتاريا، خواهيد بيان كنيد، جز هماوا شدن با امپريال مي

كنيد  ؟ مگر با اين حكم ابالغ نمي»مائويزم«ولي با يك تفاوت، آن هم با غرو فش 
دان تاريخ است،  افتاده، كارآ نيست، جايش زباله» مود«ـ لنينيزم از  كه ماركسيزم

علم نيست و اگر كسي هم عالقمند آن باشد، بايد آن را به حيث يك پديدة تاريخي 
مورد مطالعه قرار دهد، نه به حيث علم انقالب پرولتاريا و زحمتكشان؟ چگونه است 

ـ  ماركسيزم«باز هم شعار » ـ لنينيزم به تاريخ پيوستن ماركسيزم«كه با اعالم حكم 
ماركسيزم ـ «دهيد؟ چگونه است كه  سر مي» ـ مائويزم، عمدتاً مائويزم لنينيزم

يد و بعد هم شعارِ طوالنيي زنده باد، ارشاد حواله مي كن» لنينيزم را به تاريخ
بدانيم؟ » بيماران رواني«كنيد؟ با اين نوع مسخرگي، آيا حق نداريم شما را  مي

شرافتمندانه بگوييد، چنين الطائالت و ترهاتي از عقل سليم ساخته است؟ آيا چنين 
م را علم و ماركسيز» سپارند ـ لنينيزم را به تاريخ مي ماركسيزم«هايي كه  مسخره

خوانند، حق دارند ديگران را رويزيونيست، اپورتونيست، چاكر امپرياليزم و  نمي
  ارتجاع بخوانند؟

در سرگرداني و تشتت » سازمان كارگران افغانستان «ما نوشتيم كه: سه

 ،»مي گشايد» ديده به دنيا«انديشه مائوتسه دون «با : تيوريك به سر مي برد
مي آيد، بعد » ـ مائويزم، عمدتاً مائويزم گرد  لنينيزمـ تحت درفش كبير ماركسيزم«

سپارد و تنها با مائويزم   ـ لنينيزم را به تاريخ مي  در برنامة سازماني ماركسيزم
سازد كه اين  را نيز قاطي مي» انديشه گونزالو«آوا شده، بعد با اين هماوايي  هم
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ايدئولوژي پرولتري، در رسيدن به قله رفيع مرحله تكاملي نوين در «سازمان را 
مائويزم «براي اين سازمان . است» يعني به درك و دانستن مائويزم ياري رسانيده

اين سازمان با اين نوع سردرگمي تيوريك، به » .منهاي گونزالو امكان وجودي ندارد
در يك فورمول . رسد نيز مي» جنگ خلق تا كمونيزم«سردرگمي تيوريك جديدِ 

ـ لنينيزم،  ماركسيزم: ين سازمان را چنين ارزيابي كردتوان وضعيت تيوريك ا مي
، مائويزم، عمدتاً )ـ لنينيزم به تاريخ پيوستن ماركسيزم(دون  انديشه مائوتسه

اين يكي از ابهامات زننده است كه تاريخ جنبش چپ كشور . مائويزم، انديشه گونزالو
  » .كند ما براي اولين بار آن را ثبت مي

ين نوزاد ا«: خ منطقي، دروغ مي بافيد و مي نويسيدولي شما به جاي پاس
كمالي جز نشانه گرفتن مائوئيسم و نيروهاي » «سازمان رهايي«ناقص الخلقه ي «

ي مائوتسه دون به مائوئيسم كه بيان راستين و كاملتر   ما از انديشه!... پرولتري ندارد
مورد بخصوص از ما از لحاظ تيوريك، در اين ... تكامل آن انديشه است، رسيديم

 نيولوجيزم و آفاشيا اند }به{تنها كساني كه مصاب . ايم پلكان تكامل به باال رفته
  ».نام مينهند» تشتت تيوريك«اين تكامل و ماهيت تكامل را 

سازمان «لطف نموده، تالش تان را آغاز كنيد و هر جا يافتيد كه . بسيار خوب
دون به   داده باشد كه از انديشه مائوتسهشما را به خاطري مورد انتقاد قرار» انقالبي

اگر ماليخوليايي نشده ايد، نوشتة ما را بار . ايد، همه را مطلع سازيد مائويزم رسيده
توان وضعيت تيوريك اين سازمان را چنين  در يك فورمول مي«: ديگر مرور كنيد

ـ  زمپيوستن ماركسي(ـ لنينيزم، انديشه مائوتسه دون  ماركسيزم «:ارزيابي كرد
تكامل از «بينيد كه  مي. »، مائويزم، عمدتاً مائويزم، انديشه گونزالو)لنينيزم به تاريخ

  .مورد بررسي ما ابداً قرار نگرفته است» انديشه مائوتسه دون  به مائويزم
آيا باور داشتن به . بحث تشتت تيوريك را با شما به پيش مي بريم! ولي، آه

به گفتة شما مرحله (دون   و انديشة مائوتسهـ لنينيستي تيوري هاي ماركسيستي
ـ  هاي ماركسيستي تيوري(ها  و بعد اين تيوري) تكاملي تئوريك آن مائويزم

را  به تاريخ سپردن، اگر تشتت تيوريك نيست، چيست؟ با وجودي كه ) لنينيستي
سپاريد ولي باز هم از  ـ لنينيستي را به تاريخ مي هاي ماركسيستي تيوري

كنيد، اگر اين  صحبت مي» ـ مائويزم و عمدتاً مائويزم ـ لنينيزم ماركسيزم«
ي تان را »نيولوجيزم و آفاشيا«آيا با اين ! رفت تيوريك نيست، پس چيست؟ پس

نشانه گرفتن «سازيد؛ وقتي در اين عرصه مورد انتقاد قرار گرفتيد، آن را  ثابت نمي
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ع داريد با وجودي كه خوانيد؟ مگر شما توق  مي» مائويسم و نيروهاي پرولتري
ايد، در زمرة نيروهاي پرولتري به شمار  ـ لنينيزم را به تاريخ سپرده ماركسيزم

» پوالد«و » حزب«، »ها مائويست«اين را فقط ! برويد؟ شتر در خواب بيند پنبه دانه
  .هاي با مغز و با شعور مي توانند بپذيرند، نه انسان

يي با جنبش دموكراتيك نوين آشنا«در سندي » كارگران«در همين حال، 
: نويسند  در وبالگ شان پست شده، مي2013 جنوري 22كه به تاريخ » افغانستان

اين كاري بود كه سازمان كارگران افغانستان، بدان اقدام ورزيد و اكنون با ... «
جنگ خلق «و » ـ مائويسم انديشه رهنما ـ لنينيسم زنده باد ماركسيسم«شعارهاي 

. »كشد ها مي ـ مائويسم و سنتريست ط درشت ميان ماركسيسمخ» تا كمونيسم
اگر فهميد كه ) »پوالد«و » مائويست ها«، »حزب««به شمول (هر آن كس 

، چه »ـ لنينيسم ـ مائويسم انديشه رهنما زنده باد ماركسيسم«با شعار » كارگران«
  !مي خواهند بگويند، ديگران را نيز مطلع سازند

يد مي كرد كه شاگرد ماركس، انگلس، لنين و مائوتسه دون هميشه تأك
اما جالب . بيند ـ لنينيزم مي ستالين است و راه نجات بشريت را تنها در ماركسيزم

عمدتاً «شوند و بقچة  راضي نمي» مائويست بودن«اي بيمار كه به  است كه عده
دون،  كنند، خالف فكر و باور مائوتسه را نيز حمل مي» بودن مائويست

، »مائويستي«كنند و با وجود ادعاهاي   حواله مي» ـ لنينيزم را به تاريخ يزمماركس«
سپارند و  دون را به تاريخ مي كنند كه آموزگاران كبير رفيق مائوتسه شرم نمي

دون زنده   اگر مائوتسه. زنند ديگران بي شرمتر از اينان براي اين بيماران كف مي
در جنبش چپ » عمدتاً مائويست «يافت كه پارتي به نام بود و اطالع مي مي

ـ لنينيزم به  سپردن ماركسيزم«افغانستان مثل خسك راه پيدا كرده و خزعبالت 
اش قيد كرده است، به يقين با اصوليت انقالبي، آن را  را در برنامة سازماني» تاريخ

  ! كاري مي كرد تا هيچ وقت جرأت نكند كه نام مائو را بر زبان آرد چنان شالق
انديشه «گرايش افراطي سازمان كارگران افغانستان به ما نوشتيم كه : چهار

آيا . در برنامة اين سازمان شده است» گونزاليزم«هايي از  باعث تبارز رگه» گونزالو
يي، اگر علمي  البته هر انديشه«: ايم؟ آيا اين برنامة شما نيست نادرست نوشته

المللي را در خود دارا  يت بينهايي از اهم ـ رگه باشد، نظير انديشه گونزالو
تواند در كليت و عموميت  تكامل روالمندانه و سامانمند يك انديشه، مي. باشد مي

؟ از سه حالت ».منجر شود» ايسم«يافتن ديالكتيكي پروسه تكاملي خويش، به 
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خند سازند؛  نوشته اند تا شما را خيله» ها مائويست«يا برنامة تان را : بيرون نيست
نوشته كه به مرض الزايمر مبتال است، و يا چرندگويي كرده ايد و حال يا كسي 

كه (وقتي يكي از اين سه حالت . تان را اعالم كنيد» گونزاليزم«شهامت نداريد تا 
كند،  ، در اين مورد صدق مي)توانيد كدام يكي آن درست است  تنها شما گفته مي
امت كنيد، يا گونزاليزم خود كنيد؟ شه مي» هاي پريشان حرف«چرا ما را متهم به 

» برنامه«هاي فرسودة خود را پس بگيريد و يا هم تمام  را اعالم كنيد و يا گپ
  !سازماني تان را آتش بزنيد، تا از اين لكه ننگ نجات پيدا كنيد

ما نوشتيم كه از موضع روشن و قاطع سازمان كارگران افغانستان عليه : پنج
 نقش رهبران جنبش در تكامل جنبش چپ هاي طالب و اشغال كشور، فاشيست

داري از اين  فردهاي خنده ولي شما در برابر اين حرف ساده، شاه. كنيم حمايت مي
آيا اين حضرات كه در جايي ما را به تشتت : سوال اينست كه«: نوع حواله كرديد

 ما "سياست قاطع" متهم ميكنند، آيا خود با تاييد " سياسي-مواضع ايدئولوژيك"
 تشتت ما، خود "اين"د اشغالگران و رژيم مزدور، حين تاييد و درست خواندن بر ض

در منجالب تشتت افتاده اند؟ يا اينكه، تشتتي از سوي سازمان كارگران افغانستان 
 بيماران رواني "انقالبي" حضرات "برسامات" و "هذيانات"در كار نيست، و اين 

 و اصولي ميخواند "قاطع"ا  سياسي ما ر-است كه يكبار مواضع ايدئولوژيك
آنرا متهم به متشتت ) جالب آنست كه در عين سند(، و بار ديگر }خوانند مي{

  »!!!}كنند مي {بودن ميكند
ايشان . دروغگو در عين حال رند و حيله گر هم هستند» كارگرانِ«! يااللعجب

ا، ه به خوبي مي دانند كه در تاريخ مبارزة ضد استعمار، افراد، اشخاص، گروه
هايي بوده كه موضع قاطع ضد اشغال داشته اند، اما از  ها، احزاب و جنبش سازمان

اگر از كشور . هاي مخالف هم قرار داشته اند لحاظ تيوري و ايديولوژي، در قطب
، مردم قاهره به 1798نخوانده اند كه در اكتوبر » كارگران«خود بگذريم، مگر 

 فرانسه موضع گرفتند بلكه قاطعيت اين رهبري شيوخ االزهر نه تنها عليه اشغال
  . موضعگيري شان را در قيام عليه اشغالگران نشان دادند

بر اين مسئله » سازمان انقالبي«به خوبي مي دانند كه بحث » كارگران«البته 
ما «وقتي شما خود مي نويسيد كه . نيست، بلكه بر تشتت تيوريك اين سازمان است

ه مائوئيسم كه بيان راستين و كاملتر تكامل آن انديشه دون ب ي مائو تسه از انديشه
، در اين مورد بخصوص از پلكان تكامل به باال تيوريكما از لحاظ ... است، رسيديم
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، چرا ما را براي اينكه شما را به خاطر تشتت تيوريك و )تكيه از ماست(» .ايم  رفته
و ريختن » مـ لنينيز به تاريخ پيوستن ماركسيزم«(حتي پس رفت تيوريك 

دهيم، متهم به  مورد نقد قرار مي) هاي علمي آن در انبار تاريخ  ها و آموزش تيوري
فهميم؟ مگر شما  كنيد كه فرق ميان تيوري و مواضع سياسي را نمي بيسوادي مي

هاي فلسفي  دانيد كه اجزاي تشكيل دهندة آموزش ماركس غير از تيوري نمي
داري،  و به ويژه تيوري شيوة توليد سرمايههاي توليدي  ماركسيستي، تيوري شيوه

  تواند؟  و تيوري انقالب پرولتاريايي، چه بوده مي
تان در مورد آن، » شورشي» «عالمه هاي«مگر تيوري چيست كه شما و 

تيوري در . تيوري، سيستم مفاهيم و نظرات است«اينقدر گردباد راه انداخته ايد؟ 
ا از تنظيم و ساخته و پرداخته كردن ه واقع همان نتيجة فكري است كه انسان

يك تيوري علمي تيوري است كه از پراتيك . آورند هاي حسي به دست مي داده
مباني  ـ» .اجتماعي منشاء يافته و به وسيلة پراتيك اجتماعي نيز تائيد و اثبات گردد

  و مفاهيم ماركسيسم، اتحاد مبارزه در راه ايجاد حزب طبقة كارگر
 لنين را به تاريخ مي سپاريد، مگر جز سپردن تيوري وقتي شما ماركس و

از پراتيك اجتماعي منشاء يافته و به «هاي علمي اين دو آموزگار بزرگ پرولتاريا كه 
چيز ديگري بوده » وسيلة پراتيك اجتماعي نيز تائيد و اثبات گرديده است

  توانيد، چه؟   تواند؟ اگر بلي، گفته مي مي
مطرح شده » كارگران« شمارة چهارم در مورد »به پيش«پنج بحث عمده در 

ها پاسخي ارائه نشده، بلكه از پاسخ دادن، فرار و به  كه نه تنها به هيچ يكي از آن
تحليل و "اين «اينان با تكبر اعالم كرده اند كه . چرنديات پناه برده شده است

به آن ايم كه شايان جدي گرفتن و پاسخ دادن   وي را در آن حدي نديده"انتقاد
 در خصوص سازمان "سازمان"هاي اين  استفاده كردن» جمله«در » واژه««... »باشد

 بوده است، و ما بر "نيولوجيزم" و "افاشيا"كارگران افغانستان، از قماش همان 
! كنيم كه آقايون رويزيونيست ولي ما مكرراً اعالم مي. »»ميبخشاييم«بيماران رواني 

تان هم ظاهراً باور داريد، بفرمائيد انتقادات ما » ئويزمما«پوكي نكنيد، اگر به همان 
  ! دا گز دا ميدان. را رد كنيد

به زانو درآمدند، ناگزيز » سازمان انقالبي«در برابر انتقادات » كارگران«وقتي 
اي از  كردند تا با آنان يكجا، سلسله بايد دست به سوي ياران خود دراز مي

همين است . گذاشتند مي» نقد«ردند و نامش را ك آور را آغاز مي چرندگويي مالل
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را » سازمان انقالبي«پناه بردند، تا ) »ها شورشي«(به كف روي آب » كارگران«كه 
كنند، اما مخرج مشترك  اينان مخرج مشترك ايجاد مي. ببندند» نقد«به مهميز 

هيم و د ما، اوالً مخرج مشترك اينان را مورد آماج قرار مي. لرزان، سست و گنديده
  . رويم بعد به سراغ هر كدام به طور جداگانه مي

ما نه آن زمان و نه حال، هرگز «: مي نويسد» سازمان كارگران افغانستان«
ـ  ـ لنينيسم  ماركسيسم"انقالبي"آنقدر بيسواد نبوده ايم كه مانند حضرات 

 بدين و) ي مائو را علم ميخوانند ها انديشه"انقالبي"( را علم بناميم "مائوئيسم
 به "انقالبي"خوب است كه حضرات دانشمند . گي آن بكاهيم ترتيب از برنده

علم بودن يا علم نبودن " كه "هاي افغانستان  مائوئيست"ي رفقاي  نبشته
  ». را به بررسي گرفته اند، رجوعي كنند" مائوئيسم- لنينينسم- ماركسيسم

به » مائويست«و » عمدتاً مائويست«ما اگر مي فهميديم كه رويزيونيست هاي 
ها،  ها، اخواني اي بيچاره و ضد ماركسيزم هستند كه مانند امپرياليست اندازه

گوييم، به سراغ  ها وغيره باور دارند كه ماركسيزم علم نيست، صادقانه مي شريعتي
هر كسي كه باورمند است ماركسيزم علم نيست، اوالً . رفتيم ايشان ابداً نمي

. من طبقاتي پرولتاريا است، ثالثاً مرتجع و اخواني استماركسيست نيست، ثانياً دش
كه هنوز به اين نرسيده اند كه » عمدتاً مائويست«و » مائويست«اين جاهالن 

هاي برومندي چون زنده يادان رفيق فيض  ماركسيزم علم است، آمده اند انسان
 ،»رويزيونيست«دهند و آنان را  احمد و رفيق مجيد را مورد حمله قرار مي

دانند، حال آن كه، خود با توهين به  مي» در خدمت بورژوازي«و » اپورتونيست«
  .هاي بويناك ارتجاع و امپرياليزم هستند سازند كه جرثومه علم ماركسيزم ثابت مي

ولي اذعان » انديشه مائو علم است«كه در هيچ جا نگفته ايم كه  ما با وجودي
به همين » كارگران«. ايم زم صحبت كردهمي داريم كه بارها و بارها از علم ماركسي

اصلي رجعت » هاي عالمه«خوانند و با پررويي ما را به  سواد مي  خاطر، ما را بي
ما هم كه تشنگان علم هستيم، . كنند دهند و به همين منظور آدرسي تهيه مي مي

بوي تكبر و تعفن . رسيم مي» شورش«گيريم و به لجنزاري به نام  آدرس را پي مي
رسد، تو  به مشام مي» شورش«ها از همان ابتداي ورود به دهليز »شورشي «پوكي

بد كنند كه ادعاي علم و سواد ... گويي كه اينجا انشتين، نيوتن، داروين، گاليله و
است كه خياالت » عالم«و » عالمه«، »فيلسوف» «هاي شورشي«جا، جاي . كنند

. كنند فزيك جذب مي» هاي لفورمو«رياضي پرتاب و با » هاي فورمول«شان را با 
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سازمان ««: با آن كه ورود به اين لجنزار مشمئزكننده است، ولي ناگزيز بر اتهامنامة
كنيم تا  كلِك مي» ماركسيست يا رويزيونيست؟«را بشناسيم، » انقالبي افغانستان

. دارند» علمي«هاي  چه گفتني» كارگران«و استادان » هاي شورشي عالمه«ببينيم 
  :  خوانيمبا هم مي
بعد از تدوين علم ماركسيزم » سازمان انقالبي افغانستان«از نظر رهبران «

اگر از زينت آرائي جمالت آنها با .  است"مبارزه رنگ خونين طبقاتي به خود گرفته
صرفنظر كنيم و دقيق شويم كه آنها چه ميگويند با يك مشت  الفاظ قرص انقالبي

 را در نظر " ماركسيزم}علم{تدوين "همين : مثال. بيهوده گوئي روبرو ميشويم
  » ...بگيريد

با » تدوين«پس از مراجعه به فرهنگ عميد و تشريح كلمة » علماي شورشي«
 را قبل از ماركس كسي "!علم ماركسيزم"در حاليكه «: دهند چشمپارگي ادامه مي

 ... كرده باشند"تدوين"بطور غيرمدون كشف نكرده بود كه ماركس و انگلس آنرا 
انگيز خود را   شد، بيسوادي رقت"علم ماركسيزم تدوين" كه }بگوييم{اگر بگويم 

فرض كنيم آقايان سازمان انقالبي افغانستان فكر ميكرده اند ...  داده ايم"گزارش"
 را به مفهوم نقد ماركس و انگلس از اقتصاد انگلستان، فلسفه "تدوين"كه ميتوانند 

تعمال كنند و كسي به آنها چيزي نميگويد زيرا آلمان و سياست فرانسه در جمله اس
 "بد" آن وقت "! نميروند}نقطه، چون نقط جمع نقطه است{عاقالن به دنبال نقط "

 انكشاف مييابد، زيرا مشكل عاليجنابان تنها به نفهميدن معني واژه "بدتر"به 
. دياب  تاريخي انكشاف مي- باقي نميماند بلكه به مشكل بيسوادي سياسي"تدوين"

ترين كسي كه چند روزي آثار لنين را به نيئت  اين مطلب را حتي گنگس و گيج
گي هم خوانده باشد ميداند كه ماركسيزم از نقد فلسفه آلمان،   مسخره}نيت{

اقتصاد انگلستان و سياست فرانسه بمنصه ظهور رسيده است نه اينكه كسي آنرا 
انستان درحاليكه با اين گونه رهبران سازمان انقالبي افغ".  كرده باشد"تدوين"

ميسازند، البد مدعي اند كه اقتصاد ميدانند،  هاي شان خود را مسخره بيهوده گوئي
گذاري  بنيان وي از فلسفه آگاه اند و سياست شان را در آگاهي از اين دو دانش پايه

ز مضاف بر اين ا...  بسته اند}به را ضرورت نيست{كرده و بار سفر در راه انقالب را 
تدوين كننده "سياق كالم حضرات سازمان انقالبي معلوم ميشود كه گويا ماركس 

اين از جمله . "است كه مبارزه طبقاتي را رنگ خونين داده! علم ماركسيزم
 است كه ماركس نه كاشف مبارزه طبقاتي "!علم ماركسيزم" }بديهيات{ بديهييات
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هم كشف مبارزه طبقاتي و . دبوده و نه بيانگر دست اول مبارزه بين طبقات ميباش
هم بيان چگونگي اين مبارزه در بين طبقات را دانشمندان بورژوازي خيلي قبل از 

به اينصورت ديده ميشود كه رهبران سازمان انقالبي . ماركس كشف كرده بودند
افغانستان قبل از آنكه سواد شانرا تكميل كنند و يا با ماركسيزم آشنائي حاصل 

 ».ساخته اندنمايند، سازمان 

 پاهاي تان متكبرانه راه ةچشم هاي تان را سرمه زده، با پنج! »شورشي ها«
چنين وارخطا » ها عالمه«نكرده كه شما » فيلسوفي« هيچ كسي ادعاي .برويد
، »دانشمند«كنيم كه اگر در افغانستان  ما به نوبة خود اعالم مي. ايد شده

وجود داشته ... و» تيوريسن«، »ندا فزيك«، »دان رياضي«، »عالمه«، »فيلسوف«
  !تواند، دلك تان جمع باشد بوده نمي» شورشي«باشد، هيچ كس جز 

» هايي عقل كل«مضحكترين افراد در جهان آن « بايد بگوييم كه رولي ناگزي
هستند كه از اينجا و آنجا بعضي معلومات بريده و تصادفي كسب كرده اند و به خود 

دهند؛ اين فقط نمودار آنست كه آنها توانايي  را مي» اولين شخصيت در دنيا«لقب 
ـ اين علم است و در اينجا ديگر نه جاي تقلب و   معلومات. شناسند خود را نمي

دغل بازي است و نه جاي تكبر و خودبيني، بلكه بعكس قطعاً صداقت و تواضع الزم 
    درباره پراتيك، مائوتسه دون ـ» .آيد مي

و » شورشي ها« منظور رفيق مائوتسه دون البته، صادقانه ميگوييم كه
عمدتاً «و » ها مائويست«نبوده است، چون آن روزگاران، هنوز » كارگران«

هاي ماندگار  ولي اين كه تصادفاً حرف! »ديده به دنيا نگشوده بودند» «ها مائويست
گيرد، نه گناه  دون با وضعيت مسخرة اين دو در انطباق قرار مي مائوتسه
  . است و نه گناه مادون مائوتسه

ما باور داريم كه شناخت، آگاهي و آموختن پروسة طوالني است و علم را 
كنيم  دون را هيچگاه فراموش نمي پاياني نيست، و اين درس بزرگ رفيق مائوتسه

ـ اين شكل در گردش مارپيچي  ـ شناخت، باز پراتيك و باز شناخت پراتيك... «كه 
هاي پراتيك و شناخت به سطح  بار محتوي مارپيچشود و هر  پاياني تكرار مي بي

ها خود را عقل كل دانسته، بري از  از اينرو فقط احمق» .يابد باالتري ارتقاء مي
دهند و  دون گوش نمي هاي لوده به آموزش مائوتسه فقط انسان. دانند اشتباه مي

ه سازند، حتي اگر اين مسخر با بيان محفوظات دروني شان، خود را مسخره مي
ها  ساختن خود شان با توهين و تحقير ديگران هم همراه باشد، براي اين دلقك
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مسخره كسي است كه روي مطالب كوچك «: لنين مي گويد. پشيزي ارزش ندارد
هاي پر از ادعا پيچيده  گذارد و مسئله ساده را با عبارت پردازي هاي بزرگ مي نام

لذا . شود  به وضوح ديده ميهاي اين دو ، چيزي كه در نوشته»كند و درهم مي
» ها عمدتاً مائويست«و » ها مائويست«ها افرادي از نوع  منظور لنين از مسخره

شما خود . بردند است، چه اهميت دارد كه اينان در روزگاران لنين، به سر نمي
را با عبارت پردازي و » علم ماركسيزم«و » تدوين«ببينيد كه اينان مسئلة سادة 

ها، درست ما را   تا چه حد درهم و برهم كرده و به گفتة آلمانيتشريح ميان تهي
  !!!بالهورني كرده اند

، وظيفة انقالبي خود مي دانيم »علم ماركسيزم«و » تدوين«قبل از توضيح 
بخواهيم كه پيش از پرداختن به » دانشمند«و » عالمه» «هاي مائويست«كه از 
اي به سواد و از آن   اگر تا اندازهچه خوب بود» علم ماركسيزم«و » تدوين«مفهوم 

خودداري » هاي اماليي نوآوري«كردند و از  جمله به سواد اماليي شان توجه مي
ورزيدند، تا بيش از اين نزد چند تا ايراني كه دور و بغل شان را پر كرده اند،  مي
به جاي اين كه فرهنگ عميد » ها شورشي«به نظر ما بهتر بود . شدند آب نمي بي
زدند، دقايقي را به مرور كلمات  ورق مي» تدوين«به خاطر توضيح كلمة را 

، »تعين«دادند تا آن ها را  در فرهنگ عميد مي» غلت«و » غصب«، »تعيين«
آور اينست كه  خنده. نوشتند نمي!) البد گفتاري نوشته اند(» غلط«و » غضب«

تصحيح كرده » غلطيدن«نوشتة ما را به ) غلت خوردن(» غلتيدن«ايشان در جايي 
هاي  نوآوري«ها مختار هستند كه دست به  به هر صورت، شورشي! اند، مرحبا

ـ مائويزم، نه چيزي  ـ لنينيزم فقط ماركسيزم» «نوآوري«بزنند، چنانچه » اماليي
  . ايشان قيد گرديده است» مبارزاتي«قبالً از جمله دستاوردهاي » بيش نه كم

اين اصطالح را با گذاشتن ندائيه » هاشورشي «. برگرديم به علم ماركسيزم
علم «رمق پالكارد  هاي بي نيز با مشت» كارگران«مسخرگي گرفته اند و  شديداً به
سازمان انقالبي «سوادان  زنند كه بي را باال كرده اند و هر دو فرياد مي» !ماركسيزم
اين چيغ ! كنند كشند كه از علم ماركسيزم صحبت مي خجالت نمي» افغانستان

هاي ضد علم ماركسيزم تازه نيست، چنانچه اشاره رفت قبل بر اين و همين  دنز
شيخ آصف «هاي بورژوايي و حتي در كشور ما موش پيري به نام  اكنون ايديولوگ

زند هر آن كسي كه از علم ماركسيزم صحبت  همه روزه فرياد مي» محسني
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عمدتاً «و » ها مائويست «خانة!! كند، اگر ديوانة كامل نباشد، نيمه ديوانه  است مي
 !!!سواد گفته اند آباد كه ما را تنها بي» مائويست ها

شيرفهم نماييم كه » متخصصان«ناچار هستيم با آوردن نمونه هايي به اين 
ديگر حق ندارند از ماركسيزم حرفي به ميان آورند، بخصوص كه آن را به حيث علم 

بپيوندند و در تلويزيون » ف محسنيشيخ آص«خوبست اينان به كاروان . قبول ندارند
هاي ذيل  نمونه. را داير كنند» ماركسيزم علم نيست«جلساتي از نوع » تمدن«

بر » هاي كارگران بيولوژيست«و » حيثيت علمي دانشمندان شورشي«گرچه به 
  :اي نيست خورد، اما چاره مي

 جذب ديالكتيك ماترياليستي علم است و آنرا بايد عميقاً آموخت، فهميد،«
فلسفة «، »فلسفة ماركسيست مافوق علوم نيست، علمي در كنار علوم است«، »كرد

ماركسيست چنانكه مي بينيم يك تئوري بيگانه با زندگي اجتماعي نيست، علمي 
فلسفه ماركسيست، اين علم «، »است كه در مبارزة انسان داراي نقش اساسي است

اما «، »را مي توان فرا گرفتبه عام ترين قوانين تكامل جهان مادي و تفكر 
آنرا بايد مانند هر علم ديگر با عمل در ... ماركسيسم با علم واقعي سرو كار دارد و

، »ديالكتيك علم به عام ترين قوانين تكامل طبيعت، جامعه و تفكر است«، »آميخت
دشمني با علم ناچار به دشمني با ماترياليزم و بويژه ماترياليزم ديالكتيك «

فلسفة «و » .چون علم و ماترياليزم ديالكتيك از يك سنخ اند. مدانجا مي
رئاليسم اسالمي و فلسفه  ـ... و» ماركسيست، ديالكتيك ماترياليستي، علم است

  ماركسيست، دكتر غالمحسين فروتن
اي  را مي شناسيم، آنان به اندازه» دانشمندان شورشي«تا جايي كه 

: هاي رفيق داكتر فروتن را كه دارندة دانشنامههاي پر بادي دارند كه زنده ياد  دماغ
جانور شناسي، گياه شناسي، زمين شناسي، معدن شناسي، كيمياي عمومي، 
كيمياي صنعتي، كيمياي فزيك و كيمياي بيولوژي بود و دكتورا در علوم و 

اش ثبت است، به هيچ انگاشته  هاي آموزش علمي مهندسي كيميايي نيز در تالش
مباني و «هايي از كتاب  اين رو ناچاريم كمي جلوتر برويم و نمونهاز . و رد كنند

» اتحاد مبارزه در راه ايجاد حزب طبقة كارگر«را كه توسط » مفاهيم ماركسيسم
تهيه شده است، نقل كنيم؛ ولي حيف خواهد بود كه اين سخن زيباي رفيق فروتن 

ة ماركسيست، فلسف«: نخوانيم» عالمه ها«هاي چركين  را بار ديگر در گوش
  .»ديالكتيك ماترياليستي، علم است
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ماترياليزم تاريخي علم مربوط به «: و اين هم نمونه هايي از كتاب فوق الذكر
» سرمايه«كارل ماركس در «، )69. ص(» عام ترين قوانين تكامل جامعة بشري است

ش داري يعني توليد و تجديد توليد ارز خصلت دروني و پنهان شيوة توليد سرمايه
دومين » داري راز توليد سرمايه«افشاي . اضافي را براي اولين بار آشكار ساخت

كشف بزرگ ماركس در كنار كشف اول، يعني درك ماترياليستي از تاريخ بود كه 
ـ لنينيسم، انديشه  ماركسيسم«، )125. ص(» .سوسياليسم را به علم تبديل نمود

معه، علم انقالب توده هاي تحت دون، علم قوانين و تكامل طبيعت و جا مائوتسه
ستم و استثمار، علم پيروزي سوسياليسم در سرتاسر گيتي و ساختمان سوسياليسم 

  )141. ص(» و كمونيسم است
سواد اند و  بابا، اين ها همه بي: ما فرياد خواهند زد» عالمه هاي«با تمام اين، 
پس ناگزير . تگفتن، مسخره ساختن خود اس» علم ماركسيزم«ما باور داريم كه 

هستيم ادامه دهيم؛ اما قبل از ادامة اين بحث، درنگ كوتاهي بر مرض دايمي 
كنيم، كه نامش  مي» هاي افغانستان مائويست«و » سازمان كارگران افغانستان«

يكصد و نهمين «در نوشتة » سازمان كارگران افغانستان«.  استNeologismهمان 
صدر مائوتسه دون، علم انقالب «: نويسد مي» ...سالگرد تولد صدر مائوتسه دون

پرسش ما اينست » .پرولتري را به مرحله نوين، عالي تر و سومين انكشاف داده است
چيست؟ اگر ماركسيزم » علم انقالب پرولتري«كه منظور اين بيماران رواني از 

فاروق وردك وزير معارف دولت پوشالي » جيولرجي«نيست، پس حتماً علم تازة 
نه ما آن زمان و نه حال، هرگز آنقدر «گويد كه   اين سازمانِ بيمار مي!!!است؟

را » ـ مائويسم ـ لنينيسم ماركسيسم» «انقالبي«بيسواد نبوده ايم كه مانند حضرات 
بوده اند، زيرا نوشته » بيسواد«؛ اما، بيماران سياسي ما همان زمان هم »...علم بناميم

ـ  مائويزم يا انديشه مائوتسه دون(» ...م استـ لنينيسم، عل ماركسيسم«: بودند كه
و حال هم بي سواد هستند كه ماركسيزم را علم ) سازمان كارگران افغانستان

خوانند و باور دارند  را علم مي» ـ لنينيسم ماركسيسم«اينان در جايي . خوانند نمي
سومين دون، علم انقالب پرولتري را به مرحله نوين، عالي تر و  صدر مائوتسه«كه 

را علم » ماركسيسم ـ لنينيزم ـ مائويسم«ولي در جاي ديگر » انكشاف داده است
اين جز بيماري رواني، از دست دادن تعادل فكري و يا همان مرض ! نمي خوانند؟

  .تواند چيز ديگري بوده نمي» كارگران«افاشياي 
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» كارگران«در وب الگ . اجازه بدهيد اين مسئله را كمي جلوتر ببريم
)aspx.12-post/com.blogfa.proletar.www://http (اي تحت عنوان  نوشته
نشر شده » پوالدگر شورشي«به قلم » ماركسيسم پس از فروپاشي اتحاد شوروي«

همانگونه كه فردريك انگلس، دومين معلم كبير «: خوانيم است كه در آن مي
تنها احمقان » .ماركسيسم، علم شرايط رهايي پرولتاريا است«: پرولتاريا مي گفت

ميتوانند ادعا كنند كه در جهاني كه پرولتاريا و ساير زحمتكشان، بيش از پيش و 
داري قرار  مورد استثمار سرمايه) حتي به مراتب شديدتر از شروع قرن بيستم(

دشمنان سواي احمقان، . شده استرد ) علم شرايط رهايي پرولتاريا(ميگيرد، 
تكيه از (» .اين گونه مزخرفات را خاينانه تبليغ ميكنند اند كه هاي زحمتكش توده

  )سازمان انقالبي افغانستان
حيران هستيم كه منظور آقاي . راستش را اگر بپرسيد، هك و پك مانده ايم

» افغانستانهاي  مائويست«پوالدگر شورشي در اين قطعة نغز كيست، خودش، ساير 
تنها احمقان مي توانند «؟ وقتي او مي نويسد كه »سازمان كارگران افغانستان«و يا 

، البد منظورش »رد شده است) علم شرايط رهايي پرولتاريا... (ادعا كنند كه
است، زيرا هر دو با » سازمان كارگران افغانستان«و » هاي افغانستان مائويست«

شود، در  آن مي» گي كاستن برنده«ه باعث ك» !علم ماركسيزم«مسخره كردن 
از آن شهامت و شجاعتي » پوالدگر«كنيم  فكر نمي. گيرند همين صف قرار مي

» ها عمدتاً مائويست«و » ها مائويست«برخوردار باشد كه در مورد خود، ساير 
رد ) علم شرايط رهايي پرولتاريا... (توانند ادعا كنند كه تنها احمقان مي«بنويسد كه 

هاي زحمتكش اند كه اين گونه مزخرفات  سواي احمقان، دشمنان توده. ده استش
اين «، »ها عمدتاً مائويست«و » ها مائويست«حال كه » .را خاينانه تبليغ مي كنند

دشمنان «، به حكم پوالدگر از جمله »كنند گونه مزخرفات را خاينانه تبليغ مي
اين شهامت را پيدا كند » پوالدگر«و اميدوار هستيم خود » .هاي زحمتكش اند توده

  .و با نفرين كردن آنان، صداقت خود را به اثبات برساند
اين بار به كالسيكران ماركسيزم . بر مي گرديم به ادامه بحث علم ماركسيزم

كه بيهوده به نظر مي  كنيم كه اگر در گوش هاي دپ اينان داخل شود ـ رجوع مي
  :اركسيزم توجه مي كنيمبه چند نمونه از كالسيكران م. رسد
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ما اين دو كشف بزرگ، درك ماترياليزم تاريخي و افشاي راز توليد «: انگلس
با اين دو كشف، سوسياليسم به علم تبديل . داري را مديون ماركس هستيم سرمايه
  انتي دورينگ ـ» .گرديد

ولي اين برهاني است كه هم علم ماركسيسم را پشت گوش ... «: لنين
دوران تدارك و  ـ» ...م وظايفي را كه فردا در انقالب مطرح خواهد شداندازد، ه مي

  انجام انقالب سوسياليستي اكتبر
اجازه بدهيد اين جام را در راه علم، در راه شكفتن آن و به سالمتي «: ستالين

در راه شكفتن علم، آن علمي كه خود را از مردم جدا ... مردان علم بلند كنيم
دارد و آمادة خدمت به مردم است، آماده  مردم دور نگه نميكند، خود را از  نمي

هاي علم را در اختيار مردم بگذارد و داوطلبانه و با طيب خاطر  است تمام پيروزي
خواستم در مورد يكي از اين بزرگان عالم  من مي... نه با اجبار به مردم خدمت كند

منظور من لنين . يمعلم كه در عين حال بزرگترين مرد عصر حاضر است سخن بگو
اين است نمونه يك مرد علم كه شجاعانه عليه علم كهنه ... معلم ما و مربي ما است

من دربارة علم ... نمايد كند و راه را براي علم جديد هموار مي شده مبارزه مي
آن علمي كه من دربارة آن صحبت كردم . ولي علم انواع و اقسام دارد. صحبت كردم

  نطق در هنگام پذيرايي كارمندان آموزش عالي در كرملن ـ» علم پيشرو است
تنها زماني كه پرولتارياي مدرن همراه با نيروهاي عظيم «: مائوتسه دون

ـ پا به عرصه وجود گذاشت، بشر توانست دركي همه جانبه و  صنايع بزرگ مولده ـ
. ل سازدتاريخي از تكامل تاريخ جامعه بيابد و شناخت خود را از جامعه به علم مبد

وقتيكه ما مطالعه ماركسيسم را «ـ و  درباره پراتيك ـ» .اين علم ماركسيسم است
آغاز مي كنيم، بي اطالعي و يا اطالع محدود ما از ماركسيسم با علم ماركسيسم در 

  درباره تضاد ـ» .تضاد است
حال كه تمام كمونيست ها، به شمول كالسيكران ماركسيزم باور دارند كه 

ي شرمندوك حاضر »ها عمدتاً مائويست«و » ها مائويست«لم است، آيا ماركسيزم ع
هاي شان را با دو دست بگيرند و  خواهند شد به ناداني خود اعتراف نمايند، گوش

عالمه «و » دانشمندانه«، »فيلسوفانه«خط بيني بكشند و از اكت و اداء درآوردن 
اتي پرولتاريا، تغيير دهند؟ توبه كشيده، جبهة شان را از جبهة دشمنان طبق» گرانه

  !كنيم فكر نمي
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با ماركسيزم ـ لنينيزم، » مائويست ها«نوشت كه » سازمان انقالبي«وقتي 
كنند، آنان قيل و قال به راه انداختند و  انديشه مائوتسه دون مذهب وار برخورد مي

يزم ها ايزم خالف ماركس از زدن هيچ انگ و اتهام دريغ نكردند و ما را متهم به ده
اما ديده مي شود كه اينان چگونه با مسخره كردن علم ماركسيزم، در كنار . كردند

ما نيز اينان را به خاطر همين جبهة واحد شان با . گيرند قرار مي» شريعتي«
رئاليزم اسالمي و «داكتر غالم حسين فروتن در . خوانيم مي» ها  عالمه«، »شريعتي«

تر شريعتي در اعتقاد به علم و ارزش آن اگر دك«: نويسد  مي» فلسفه ماركسيست
او براي علم و دانش به مثابه ابزار شناخت » رئاليست«گير نيست، همكيشان  پي

زنند ولي به  آنها از علم حرف مي. باشند واقعيت عيني ارزش چنداني قائل نمي
خورد تو گوئي ارزش علم در اينست  مثابه چيزي كه بدرد امور عادي و معمولي مي

  » !رص آسپرين تهيه كند تا با آن بتوان رفع سر درد كردكه  ق
كه معلوم است تا حال رساله هاي » عمدتاً مائويست ها«و » مائويست ها«

را نخوانده اند و با » درباره تضاد«و » درباره پراتيك«بسيار مهم رفيق مائوتسه دون 
 كه به درد مي كنند، علم را فقط چيزي مي دانند» مائويستي«وجود آن دهن كجي 

بيماري «ها  خورد تا اينان با اين قرص هاي امراض رواني و عصبي مي توليد قرص
به نظر ما، مرض و بيماري اين دو، مزمن تر از آن است . شان را تداوي كنند»رواني

تداوي شود، بايد به معالجه » ها درملتون«و » ها دواخانه«هاي عادي  كه با قرص
اي را كه باعث اين  هاي عصبي تر ماركسيزم، ريشهاي آن پرداخت و با نش ريشه

  . همه چرندگويي و رويزيونيزم شده، قطع كرد
خوب خواهد بود كه بحث علم ماركسيزم را با اين تعريف ارزندة رفيق داكتر 

علم سيستم شناخت است، سيستم «: غالم حسين فروتن از علم به پايان برسانيم
اعي برخاسته و خصوصيات ماهوي، روابط علي تكامل يابنده اي كه از پراتيك اجتم

و قانونمندي هاي طبيعت و جامعه و تفكر را در جامة مفاهيم، مقوالت، قوانين، 
تئوري ها و فرضيه ها ارائه ميدهد و به مثابه پايه فعاليت عملي انسان، فرمانروائي 

ر انسان را بر محيط طبيعي ـ و پس از محو تضادهاي آشتي ناپذير طبقاتي ـ ب
علم چيزي جز شناخت واقعيت عيني و كشف . محيط اجتماعي ممكن مي سازد

حقيقت نيست و همين شناخت است كه انسان را بر نيروهاي كور طبيعت چيره مي 
  ».گرداند و بسوي آزادي هر چه بيشتر رهنمون مي شود
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براي علم ماركسيزم، نه استدالل مي كنيم و » تدوين«در مورد استفادة كلمه 
گوييم كه كاربرد اين   به فرهنگ عميد مراجعه مي كنيم، صاف و ساده مينه هم

كلمه از ابداعات ما نيست و لنين سالهاي بسيار قبل اين كلمه را چنين به كار برده 
 انگلس چند روزي به پاريس آمد و از آن زمان نزديكترين 1844در سپتامبر «: است

هاي انقالبي آن روز پاريس با  آن دو در زندگي جوشان گروه. دوست ماركس شد
اي داشت كه ماركس در  مكتب پرودون اهميت ويژه(حرارت تمام شركت كردند؛ 

)  حساب خود را با او پاك تصفيه كرد1847منتشره در » فقر فلسفه«كتاب خويش 
و در نبرد شديدي عليه مكاتب گوناگون سوسياليستي خرده بورژوائي تئوري و 

» . نمودندتدوينرا ) ماركسيسم(ي انقالبي يا كمونيسم تاكتيك سوسياليسم پرولتر
  )ـ لنين اي از ماركسيسم زندگينامه كوتاه با فشرده كارل ماركس ـ(

عمدتا «و » مائويست ها«و اي كاش مائوتسه دون زنده مي بود تا اين 
نمود و بعد به ايشان حالي  ي بدل و جعلي را حسابي گوشمالي مي»مائويست ها

، »بيسوادي رقت انگيز تان را گزارش نكنيد«هاي بيمار،  ي آدمككرد كه آها مي
با اين گونه بيهوده «، »ـ تاريخي تان را انكشاف ندهيد مشكل بيسوادي سياسي«

آنكه سواد تان را تكميل كنيد و يا با  قبل از« ، و »گويي خود را مسخره نسازيد
او ضمن . »ر نيائيدام ب ماركسيزم آشنائي حاصل نمائيد، حداقل در صدد بدنامي

علت اينكه ماركس، انگلس، لنين و ستالين «گفت، باورم بر اينست كه  اينكه مي

ـ بطور عمده شركت  برغم نبوغ خود  تئوري هاي خود گرديدند، ـتدوينموفق به 
درباره (» .شخصي آنها در پراتيك مبارزه طبقاتي و آزمون هاي علمي آن زمان بود

بدين جهت ماركسيسم عصر امپرياليسم و انقالب لنينيسم درست «و ) پراتيك
پرولتاريائي شده است كه لنين و ستالين اين تضادها را به درستي توضيح داده اند و 

 تدوينتئوري و تاكتيك انقالب پرولتاريائي را براي حل اين تضادها بطور صحيح 
 ماركسيزم به بر اين بدل ها فرياد مي زد كه گم شويد، )در باره تضاد( ،».نموده اند

 . بنجل هايي از نوع شما ضرورت ندارد

مخرج » مائويست ها«را كه با » سازمان كارگران افغانستان«بحث ديگر 
ما اساسا در حرفهاي «: نويسد مي» سازمان«اين . گيريم مشترك دارد، پي مي

ها تحليلي و انتقادي به مفهوم واقعي كلمه »انقالبي«ي  سرهم بندي شده
هاي  نه تنها در مورد سازمان كارگران افغانستان، بل در مورد مائوئيست. ايم نيافته

تاخت و تازهاي . ها، جز نيولوجيزم، ارمغاني نداشته اند»انقالبي«افغانستان نيز اين 
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هاي افغانستان و حزب  اين سازمان باالي سازمان كارگران افغانستان، مائوئيست
ئوئيسم ستيزي و تروتسكي پروري اين افغانستان ريشه در ما) مائوئيست(كمونيست 

اپورتونيست دارد، همان تروتسكي پروريي كه وي را بر آن داشته » سازمان انقالبي«
» هاي كارگري سوسياليست«و » چپ راديكال«ي گمنام  است كه با دسته

وطني، همكاسه شده، و آنان » تروتسكيست شرمسار«افغانستان، يعني با دو سازمان 
  »! كندخطاب» رفيق«را 

در قطعة فوق بار ديگر عدم صداقت، دروغ گويي و حيله گري » كارگران«
مائويزم «نه اساس » سازمان كارگران«انتقادات ما بر . گذارند خود را به نمايش مي

صورت گرفته و نه هم در آن » تروتسكي پروري«دارد، نه هم بر بنياد » ستيزي
رفيقانه مطرح » سازمان« بر اين ما انتقادات خود را. تاخت و تازي موجود است

العمل خصمانه، ارتجاعي و ضد انقالبي اين  كرديم، كه در مقابل، عكس
ـ چهار انتقاد در  به همين منوال، سه. هاي انترنيتي را به دست آورديم رويزيونيست

. مطرح كرديم» مائويزم ستيزي«نيز داشتيم و آن را بدون » ها  مائويست«مورد 
ايستند و عليه ما  مي» حزب«بود كه اينان حتماً در كنار بيني ما اين  پيش

كشند، كه همانطور شد و اينك فصل اندر فصل،  تلوارهاي زنگ زدة شان را مي
ما . بخش اندر بخش، عليه ما كمتر، ولي عليه رفيق احمد بيشتر، هذيان مي گويند

مطرح » حزب«شماره اول، در يك صفحه انتقاداتي را بر » به پيش«همينطور در 
. »تروتسكي پروري«وجود داشت و نه هم » مائويزم ستيزي«كرديم، كه نه در آن 

هاي آن  در برابر انتقادات ما به نوشته طوالني دست زد كه افسانه» حزب«اين 
را با نوشتة » حزب«هاي  ما قصه. بيشتر به سازمان رهايي ارتباط داشت تا به ما

هنوز مدتي از اين نوشته . پاسخ داديم» مپيوند با انجوايزم، گسست از ماركسيز«
اي   نگاه اوليه«بدون اينكه پاسخ ما را بدهد، نوشتة طوالني » حزب«نگذشته بود و 

در . نشر كرد، كه متقابالً پاسخ خود را گرفت» به برنامه سازمان انقالبي افغانستان
وشته در اين ن. »تروتسكي پروري«وجود دارد و نه هم » مائويزم ستيزي«آن نه 

بطور كوتاه، آنهم در يك پاراگراف، توضيح داده است كه چرا به » سازمان انقالبي«
  . گيرد دون كار مي از انديشة مائوتسه» مائويزم«جاي استفاده از 

يا دروغگو است و يا » كارگران«با اين توضيح، نتيجه مي گيريم كه نويسندة 
كند  گردد، فكر مي اش مي هم همان بيمار رواني است كه هر چيزي كه در مخيله

اگر انتقاد بر يك جريان و يا تشكل كه به جاي . جايي آن را خوانده و يا شنيده است
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باشد، پس » مائويزم ستيزي«را پذيرفته است، » مائويزم«، »انديشه مائوتسه دون«
ما . نيستند» ستيز مائويزم«، »ها مائويست«و » كارگران«هيچ كس به اندازة خود 

، ما و »كارگران«هاي مطروحة ما و  ت اين ادعا، مثالي از بحثبراي اثبا
  .است» ستيز مائويزم«آوريم، تا ديده شود كه كي  مي» حزب«را با » ها مائويست«

با آن كه سازمان هاي » حزب««: نوشتيم» به پيش«ما در شمارة چهارم 
تقاد مورد ان» هاي مذهبي پوشش«و » پذيرش جمهوري اسالمي«ديگر را به خاطر 

همسويي نشان ) امارت اسالمي طالبان(دهد، خود با بدترين نوع آن  قرار مي
برد و  اين همسويي، تعريف لنيني را در مورد جنگ كنوني زير سؤال مي. دهد مي

مانند سازمان انقالبي افغانستان جنگ كنوني را » حزب«دهد كه اين  نشان مي
جنگند  ها مي  واقعاً عليه امريكاييباور دارد كه طالبان» حزب«. داند ارتجاعي نمي

نمايد كه  روند و مانند جنرال حميدگل اظهار مي و نيروي مقاومت به شمار مي
  . طالبان مخالف هر نوع ترقي و پيشرفت نيستند

هاي جالبي دارد  در اين مورد، تناقض گويي» حزب«ناگفته نبايد گذاشت كه 
به آن برخورد شده ) الكت پراتيكا از ورشكستگي تيوريك تا ف.م.ك.ح(كه در سند 

  » .است
افغانستان و ) مائويست(حزب كمونيست «در نوشتة » كارگران«عين بحث را 

سازمان كارگران افغانستان، «: كنند  چنين مطرح مي» با طالبان» همسويي«سراب 
از سويي شعار بر حق حزب كمونيست مائوئيست افغانستان مبني بر مبارزه و 

الگران را تصديق و تاييد ميكند، اما از سويي ديگر، اظهار مقاومت بر ضد اشغ
يي خيلي پايين را، نه تنها  اين حزب با طالبان، ولو همسويي به درجه» همسويي«

خيانت به انقالب و خيانت به توده هاي ميليونيي شديدا محكوم ميكند بلكه آنرا 
 طالبان وطن فروش  كه هزاران تن ايشان قرباني حمالت انتحاري ميداند}مليوني{

محمد ابن » منطق«البد حزب كمونيست مائوئيست افغانستان با ... گرديده اند
فصلي را در » پيشوا«عبدالوهاب نجدي پيشواي وهابيه حرف ميزند، در جايي كه آن 

ي  خويش، در باب حرام شمردن و شرك انگاشتن به كار برد واژه” كتاب التوحيد“
 !...را شرك در مقدرات الهي ميخواند” اگر“ل حرف سياه ميكند، و استعما” اگر“

چكامه همسويي حزب كمونيست مائوئيست افغانستان با “سطور فوق كه بايد 
ناميده شود، به وضوح نشان ميدهد كه اين حزب به چه پيمانه فريفته، ” طالبان

آيا چه فرقي ! طالبان است” نيروي مقاومت كننده ولو ارتجاعي“شيفته و دلبسته ي 
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دهه هشتاد وجود دارد، ماداميكه گناه آنها ” چپ“ميان اين حزب و رويزيونيستان 
نيز همين بوده است كه با نيروهاي بنيادگراي مذهبي و جهادي ها ائتالف و اتحاد 
نموده، بر ضد سوسيال امپرياليزم و تجاوز ميرزميدند؟ آنها با آن كار خود تسليم 

حزب كمونيست مائوئيست “ تعامل به مثل طلب و رويزيونيست شدند و اين يكي با
سازمان كارگران افغانستان ميان تسليم طلبي پارينه ها و بيانات ! شد”افغانستان

  » .تسليم طلبانه اخير حزب كمونيست مائوئيست افغانستان فرقي ماهوي نمي بيند
، كه انتقاد بر نهادهاي »مائويست ها«و » كارگران«بر اساس تعريف 

» كارگران«شود كه   دانند، ديده مي مي» مائويزم ستيزي« معادل را» مائويستي«
مانند جنرال » حزب««نويسيم كه  وقتي ما مي. هستند» مائويزم ستيز«بيشتر از ما 

، »نمايد كه طالبان مخالف هر نوع ترقي و پيشرفت نيستند  حميدگل اظهار مي
» انستانافغ) مائويست(تاخت و تاز بر حزب كمونيست «آن را » كارگران«

» مائوئيسم ستيزي و تروتسكي پروري«خوانند و ما را به همين خاطر متهم به  مي
خيانت به انقالب و خيانت به «را متهم به » حزب«كنند، اما وقتي خود شان،  مي

!! خورد كنند، آب از آب تكان نمي مي» }مليوني {توده هاي ميليوني
ت بگويند، اما غير از آنان فرد حق دارند هر چه دل تنگ شان خواس» ها مائويست«

ديگري حق ندارد كه به اين جنابعالي ها به گفتة ايراني ها بگويد كه آغايون داريد 
  . كنيد زهر نوش مي

را » حزب«به خود اجازه مي دهند كه » مائويست ها«همين طور 
را به » حزب«بخوانند، اما وقتي ديگران اين ... اپورتونيست، جاسوس، نوكر، رهزن و

اندازند كه گويا  دهند، سرو صدا راه مي مورد نقد قرار مي» تپه خاكي«حيث 
و به زودي فراخوان ايجاد ائتالف با ! مورد تاخت و تاز قرار گرفته است» مائويزم«

ولي بايد بدانند كه در حدي نيستند كه اين . دهند مي» جواسيس«همان 
  . زش داشته باشدهاي شان به اندازة يك توت هم نزد انقالبيون ار چيغ

تروتسكي ... «: در مورد ما ادامه مي دهد» سازمان كارگران افغانستان«
و » چپ راديكال«ي گمنام  وي را بر آن داشته است كه با دسته... پروريي

تروتسكيست «افغانستان، يعني با دو سازمان » هاي كارگري سوسياليست«
  »!ب كندخطا» رفيق«وطني، همكاسه شده، و آنان را » شرمسار
نميدانم خطاب نمودن رفقاي سازمان چپ «: مي نويسند كه» شورشي ها«و 

راديكال از كجا منشا ميگيرد؛ درحاليكه سازمان انقالبي حتي معلوما ت ابتدائي در 
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مورد آن سازمان ندارد ولي به آنها رفيق خطاب مينمايد و واژه رفيق را مانند كاه  
ده به هر اپورتونيست شناخته يا نا شناخته سبك ميسازد وآن رابا شاخي باد نمو

  )نقدي بر مواضع اپورتونيستي سازمان انقالبي افغانستان(» رفيق خطاب مينمايد
، اينجا يك دروغ ديگر تحويل مي دهد كه گويا »سازمان كارگران افغانستان«

را رفيق خطاب كرده ايم، در » سازمان سوسياليست هاي كارگري افغانستان«ما 
به » كارگران«اما، وقتي . را رفيق خوانده ايم» سازمان چپ راديكال«ما تنها حاليكه 

خيانت به انقالب و خيانت به «را كه متهم به » حزب صدر«دهند كه  خود حق مي
را » صدر«ها، »شورشي«كرده است، رفيق بخوانند و » }مليوني{هاي ميليوني  توده
هاي اطالعاتي دشمن معرفي انقالبيون را بطور غير مستقيم به دستگاه «كه 
باران كنند، چرا ما حق نداشته باشيم، سازماني را كه هنوز  رفيق» كند مي

نكرده » هاي اطالعاتي دشمن معرفي انقالبيون را بطور غير مستقيم به دستگاه«
دانيم اينان اين حق را از كجا به دست آورده اند، كه  است، رفيق خطاب كنيم؟ نمي

 آقايون، به جاي تان بنشينيد، حد تان را ؟يم و چه نكنيمبه ما بگويند چه كن
پاك كنيد، بعد » خاينان به انقالب«و » جواسيس«بشناسيد، اول حساب تان را با 
  !براي ديگران تكليف تعيين كنيد

سازمان چپ «براي » رفيق«اگر قرار باشد كه به خاطر استفاده كلمة 
يد، پس اجازه بدهيد كه ما هم شما را ، ما را به تروتسكي پروري متهم كن»راديكال

خيانت به انقالب و «آن، به » صدر«و » حزب«به خاطر استفاده كلمة رفيق به 
شيرفهم . متهم كنيم» جاسوسي«و » }مليوني{هاي ميليوني  خيانت به توده

شديد؟ اگر نه و به قهر مي آييد؛ پس هوچي بازي طفالنه راه نياندازيد و خود را 
  !آب و رسوا نسازيد بيش از اين بي

ها بدون اينكه فكر كنند آنچه كه بيرون مي ريزند، » شورشي«و » كارگران«
ربطي هم به مغز شان دارد يا نه؛ بدون در نظر گرفتن اسلوب ديالكتيكي حرف مي 

ما ناگزيريم، استفراغ . زنند كه البد به استفراغ واژه ها مي ماند تا به سخن سنجيده
كنند، سخن نه  لق شان بريزيم تا بفهمند كه چيزي كه قي ميآنان را دوباره در ح
تروتسكيست «همكاسه شدن با دو سازمان «آنان ما را متهم به . بلكه استفراغ است

دانند وقتي در بسترهاي گرم شان خروپف  كنند، ولي نمي مي» وطني» شرمسار
شور رفت، كردند، اولين سازماني كه به جنگ نظريات شبه تروتسكي در داخل ك مي

  .بود) گروه پيشگام آن زمان(سازمان انقالبي افغانستان 



        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ٣١ 

با نام » سه بيماري چپ هاي اتوپيست«ما براي نخستين بار، با نشر رسالة 
گروه پيشگام «اين رساله عمدتاً در مخالفت با . آشنا شديم» چپ راديكال«

گروهي بود كه گروه پيشگام افغانستان، نخستين . تهيه و نشر شده بود» افغانستان
را كه در لفافه » چپ راديكال«نظرات شبه تروتسكي و ضد انديشه مائوتسه دون 

پيچيده بود، مورد نقد قرار داد و از حقانيت انديشه » انقالبي خواندن مائوتسه دون«
مكثي بر دو بيماري يك «اين نوشته كه تحت عنوان . مائوتسه دون دفاع كرد

اي بود كه در سطح افغانستان، نظرات شبه   نوشتهبه نشر رسيد، اولين» دگماتيست
  . كرد تروتسكي را افشاء مي

با وجودي كه آشكارا » سه بيماري چپ هاي اتوپيست«در » چپ راديكال«
جرأت نكرده است، مائوتسه دون و حزب انقالبي او را انكار كند و حتي مائوتسه دون 

 بزرگ چين صحبت كرده، اما را انقالبي بزرگ و شخصيت بزرگ خوانده و از انقالب
گروه پيشگام افغانستان «: در قسمتي از سندش نوشت» گروه پيشگام افغانستان«

كه معتقد به ماركسيسم، لنينيسم، انديشه مائوتسه دون است، مائوتسه دون را نه 
المللي و از كالسيكرهاي   ، كه يكي از رهبران پرولتارياي بين»يك انقالبي«صرف 

د و بدين باور است كه در كنار پيشوايان ديگر طبقه كارگر دان  ماركسيزم مي
فلسفه، اقتصاد سياسي (، انديشه او در هر سه جزء )ماركس، انگلس، لنين و ستالين(

تكاملي بر گنجينه ماركسيزم به حساب آمده، مخصوصاً در ) و سوسياليزم علمي
 به سوسياليسم كشورهاي نيمه فيودالي، پيروزي انقالب دموكراتيك نوين و رسيدن

داند و چون كشور ما در چنين شرايط طبقاتي قرار  را بدون اين انديشه ناممكن مي
هاي پيروزي را فتح  توان قله  دارد، فقط با داشتن تعهد راستين به اين انديشه مي

  ».كرد
كه ديرتر از خواب برخاسته اند، با شنيدن بانگ دايمي » كارگران«

 را ماليده و غوغا راه انداخته اند و از اينكه از كاروان ها تروتسكيست ها، يكباره چشم
 بايد ديگران را متهم به رافشاي نظريات شبه تروتسكي در كشور، عقب مانده، ناگزي

» ضد ترتسكي پروري«بكنند تا خود بر سكوي » ها همكاسگي با تروتسكيست«
ند تا براي آور هم  دعوت به عمل مي» ها مائويست«فيگور قهرماني بگيرند و از 

  !! شان متواتر كف زده، هورا بكشند
به پايان » رفيق«بهتر است اين بحث را با نوشتن چند جمله در بارة كلمة 

» هاي شورشي«. را پي بگيريم» سازمان كارگران افغانستان«ببريم و بحث بعدي 
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سازد و  واژه رفيق را مانند كاه سبك مي... سازمان انقالبي«نويسند كه  كاذب مي
ن را با شاخي باد نموده به هر اپورتونيست شناخته يا نا شناخته رفيق خطاب آ

: بطور نمونه. در اينجا، حقانيتي نهفته است كه بايد آن را بپذيريم» .نمايد مي
هاي  ديروز و رويزيونيست» ناشناخته«هاي  خطاب رفيق از طرف ما به اپورتونيست

در » ها مائويست«انتقاد . »ان افغانستانسازمان كارگر«اي امروز به نام  شناخته شده
اين زمينه وارد است و ما هم كه اصل انتقاد پذيري را از زنده ياد رفيق احمد 

  . كنيم ايم، از خود در زمينه انتقاد مي آموخته
اين ما . در زمينه از دروغگويي هم كوتاه نمي آيند» مائويست ها«ولي 
» آن را با شاخي باد«سازيم و  مي» واژه رفيق را مانند كاه سبك«نيستيم كه 

دهند كه  هستند كه از يك طرف شعار مي» ها مائويست«كنيم، بلكه اين خود  مي
ننگ و نفرين تاريخ بر جواسيس و گزارشگران مستقيم و غير مستقيم امپرياليزم و «

معرفي كننده مستقيم و غير مستقيم انقالبيون به «ولي از طرف ديگر » ارتجاع
واژه رفيق را مانند كاه «خوانند و  را رفيق مي» ي اطالعاتي دشمنها دستگاه

نويسند كه  نمايند، و بعد هم رندانه مي مي» با شاخي باد«سازند و   مي» سبك
دهد كه چرا با  ها را مورد مالمتي قرار مي مائويست... سازمان انقالبي افغانستان«

ا را رفيق خطاب ، آنه)مائويست(وجود اختالفات عميق با حزب كمونيست 
ايم، بلكه با صراحت  در حاليكه، ما در هيچ جايي چنين ننوشته» .نمايد مي

را به دستگاه اطالعاتي دشمن، رفيق » معرفي كننده انقالبيون«ايم كه چگونه  گفته
زمين لرزه بزرگ «كنيد، ولي خجالت مي كشيد كه مجيد شهيد اين  خطاب مي

ها، به   با اين نوع دروغگويي» مائويست «آقايون. را رفيق بخوانيد» خلق شهيم
تبديل شده اند كه باور كردن راست شان نيز مشكل به نظر » چوپان دروغگو«

  !رسد مي
را كه تا هنوز در هيچ جايي عليه ماركسيزم ـ لنينيزم » چپ راديكال«اگر ما 

سازمان سوسياليست هاي «و حتي انديشه مائوتسه دون با صراحت و مانند 
ايم، اين به هيچ وجه  گيري نكرده است، رفيق خطاب كرده وضعم» كارگري

ما باشد، بخصوص وقتي تالش ما اينست تا از » تروتسكي پروري«تواند، دال بر  نمي
طريق بحث هاي دوامدار، سازنده و اصولي ايشان را كمك كنيم كه در كنار 

و » ارگرانك«مگر . ماركسيست ـ لنينيست هاي مائوتسه دون انديشه قرار بگيرند
نخوانده اند كه حزب كمونيست چين پس از كنگرة بيستم حزب » ها شورشي«
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كمونيست اتحاد شوروي با وجودي كه در مخالفت با تزهاي رويزيونيستي خروشچف 
در اسناد رسمي خود از ) 1963حتي تا سال (ها بعد  قرار گرفت، ولي تا سال

يان، عضو هيئت رئيسه رفيق ميكو«و » رفقاي حزب كمونيست اتحاد شوروي«
وقتي خروشچف در . كرد صحبت مي» كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي

كنگرة بيستم به كلي ستالين را رد كرد و از يك سلسله مسايل اصولي ماركسيزم ـ 
حزبي كه تحت رهبري رفيق (لنينيزم عدول كرد، باز هم حزب كمونيست چين 

آيا . كرد لمة رفيق براي خروشچف استفاده مي از ك1963تا سال ) مائوتسه دون بود
تحت رهبري » حزب كمونيست چين«جرأت دارند كه » ها مائويست«اين سوپر 

كنند؟؟ نه، نمي » همكاسگي با رويزيونيزم خروشچفي«دون را نيز متهم به  مائوتسه
تا اكنون برخوردار نيستند، اما اگر به » شهامتي«آنان خوشبختانه از چنين . توانند

اين اتهام زدن را نيز به دست » شهامت«همين منوال ادامه بدهند، به زودي 
  .آورند مي

. »رودخانه از سرماي يك روزه به قطر يك متر يخ نمي بندد«گويند كه 
وقتي ما : گونه است هم همين» رفيق«در زمينة كلمة » مائويست ها«هياهوي 

 را براي شان فرستاديم، »رفيق مجيد، رهبر محبوب زحمتكشان افغانستان«نوشتة 
ادامه (وقتي ساما . آنان با استفادة كلمة رفيق براي مجيد شهيد مخالفت كردند

يكباره به توصيف و » ها مائويست«احياي مجدد خود را اعالم كرد، ) دهندگان
ادامه دهنده راه مجيد شهيد كسي است «: تمجيد رفيق مجيد پرداختند و نوشتند

ـ دموكراتيك مربوط و منوط  را به حيث يك سازمان مليكه احياي تشكيالت ساما 
البته بايد تذكر بدهيم كه اين سخن شان . (»به هژموني پرولتاريا بداند نه مستقل

ما فكر نميكنيم مجيد «: گرانه است، زيرا براي ما نوشته بودند  دروغ و حيلهنيز
ت انقالبي زيرا يك ميهن پرس. كلكاني شهيد سرمشق يك ماركسيست شده بتواند

يك بورژوا است نه يك كمونيست، حاالنكه يك ماركسيست نماينده پرولتاريا 
اينان با وجودي كه ادامه  ).»ميباشد و انترناسيوناليست است نه وطن پرست

دانند، اما حاضر  مي» مربوط و منوط به هژموني پرولتاريا«دهندگي راه مجيد را 
عقاب «انند؛ در حالي كه حاضر نيستند نيستند كه اين رهبر انقالبي را رفيق بخو

انقالبيون را بطور غير «را رفيق خطاب كنند، در رفيق گفتن كسي كه » بلند پرواز
هاي اطالعاتي دشمن معرفي مي كند و بارها اين كار را در مورد  مستقيم به دستگاه

 شوند، كه ما اين عمل شان را اپورتونيزم ، شادي مرگك مي»مخالفينش انجام داده
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سازمان انقالبي «: به خاطر اطمينان ايشان بايد بگوييم. خوانديم» شورشي«
اگر يكبار كسي را متهم به جاسوسي كرد و او را خائن خواند، ابداً به » افغانستان

و چشم پارگي را » شهامت«دهد كه او را رفيق خطاب كند، اين  خود اجازه نمي
  !!دارند» ها تعمدتاً مائويس«و » ها مائويست«تنها و تنها، 

سؤال ما اينست كه وقتي لنين يك دهقان زحمتكش را رفيق خطاب 
كشور را » عقاب بلند پرواز«خواهند كه  چرا نمي» ها مائويست«كند، سوپر  مي

رفيق چكونف نزد من «: نويسد رفيق خطاب كنند؟ لنين در يكي از نامه هايش مي
 شيوة خود اصول است، او يك دهقان زحمتكش و بسيار حساس است كه به

 روبل هم 1500او عينك خود را از دست داده است و . كند كمونيستي را تبليغ مي
كنم كه به  من از شما مصرانه خواهش مي. ارزش پرداخته است براي اين عينك بي

حال بايد » .او كمك كنيد و از منشي خود خواهش كنيد كه مرا در جريان بگذارد
كند،  اشتباه مي» رفيق«ر زمينة استعمال كلمة بگويند كه كي د» ها مائويست«

خواند، دهقاني كه اصول كمونيستي را  لنين كه يك دهقان زحمتكش را رفيق مي
» معرفي كننده انقالبيون«كند، يا ايشان كه با شور و شعف  با شيوة خود تبليغ مي

 »زمين لرزه بزرگ خلق شهيم افغانستان«را رفيق، ولي از رفيق خطاب كردن به 
دانيم كه خطاب كردن رفيق از طرف اينان براي  ورزند؟؟ قابل تذكر مي امتناع مي

زنده يادان داكتر فيض، مجيد و مينا و ساير شهداي انقالبي جنبش ما، اهانت 
السابق  گردد و چه بهتر است كه ايشان كمافي نابخشودني به خون آنان تلقي مي

 .امه دهندرا رفيق خطاب كرده، به كار شان اد» جواسيس«

» پوالد«و » شورش«، »سازمان كارگران افغانستان«مخرج مشترك ديگر 
» كارگرانِ«. است» ـ آزاد افغانستان پورتال افغانستان آزاد«اعتراض به همكاري ما با 
هاي شان  ها هم در نوشته»شورشي«كنند و  مي» خيانت«دو آتشه ما را متهم به 

هم از اين دو » پوالد«م طلبي خوانده اند و قسماً اين همكاري را هماهنگي با تسلي
  .عقب نمانده، همكاري ما با پورتال، خشمش را برافروخته است

از كجاي اپورتونيسم بايد نوشت و «: مي نويسد» سازمان كارگران افغانستان«
» انقالبيات«آغاز يا فرجام نافرجامش، كدامين يك را نخست بايد فروماليد؟ از نشر 

زمانيكه ... بايد آغاز كرد» آزاد افغانستان«وبسايت دوسره استخباراتي اين سازمان در 
سر در نياورده بوديم، يك » آزاد افغانستان«هنوز از ماهيت اپورتونيستي وبسايت 

شناخت ما اضافي {بعدا كه شناخت ما . به آن وبسايت فرستاده بوديم» نبشته«
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 كه عامل كوآنتل پرو است،  از گرداننده گان آن وبسايت دوسره استخباراتي}است
آگاهي حاصل كرديم، ديگر هرگز چنان اشتباهي را مرتكب نشديم چه رسد به آنكه 

به خيانت همكاري با آن » سازمان انقالبي افغانستان«با تكرار اشتباه، همانند 
دست كم، هفته » انقالبي«و اما حضرات ... وبسايت مجمع مرتجعان نامبردار شويم

اين سلسله . وبسايت، براي ساليان متمادي فرستاده انديك مطلب، به آن 
آغاز يافته، و از آغاز كار » گروه پيشگام«حتي از زمان بنيانگذاري » مراودات«
خيلي . (گي ناپذير ادامه داشته است  ي خسته تا اينك به گونه» سازمان انقالبي«

» الق استدفاع از مائو، دفاع از ماركسيسم خ«دردناك است كه كتاب ارزشمند 
توسط  وبسايت دوسره » سازمان انقالبي افغانستان«از آدرس » فروتن«فقيد 

  .»)به نشر ميرسد» آزاد افغانستان«استخباراتي 
دريغ رفيق  ما نمي توانيم از همكاري هاي بي««: ها مي نويسند» شورشي«و 

لرحيم اهللا معروفي، رزمنده عزيز داكتر مير عبدا نسرين معروفي، مبارز عزيز خليل
ببينيد كه سازمان » عزيز و رفيق ارجمند سيد حسين موسوي يادآوري نكنيم

نمايد و به تعريف و توصيف كساني زانو  انقالبي افغانستان تا كدام سطح سقوط مي
ميزند و آن ها را رفيق خطاب مينمايد كه به مادر، خواهر و فاميل مردم دو دشنام 

لني و آشكارا توسط سايت دوسره ها را ع ميدهند و شهرت مكمله كمونيست
ـ آزاد افغانستان افشاء مينمايند و نوكري و خوش  استخباراتي افغانستان آزاد

انقالبي بودن به اين . خدمتي شان را به سيستم امپرياليستي به اثبات ميرسانند
معني نيست كه ما حقيقت را زير پا نمائيم و به تعريف و توصيف كساني زانو بزنيم 

اين كار سازمان انقالبي سقوط در لجنزار . ها خنجر ميزنند شت بر كمونيستكه از پ
  ».اپورتونيزم است كه نميتوان از آن انكار نمود

: كه كمي ديرتر جنبيده و به اين قافله پيوسته است، مي نويسد» پوالد«و 
اش از  در اعالميه» سازمان انقالبي افغانستان«هوادار » الله«در مورد ديگري «

آميزي بر جنش  وي ضد انقالب، خادم امپرياليسم و ارتجاع كه بشكل جنونموس
كند و به فعالين اين جبنش فحاشي   حمله مي) ـ م ـ ل م(انقالبي پرولتري 

. نمايد، به دفاع برخاسته است كه بدون ترديد تائيد اين نظرات وي نيز مي باشد مي
ات و مواضع ضد انقالبي آيا چگونه ممكن است كه بتوان موسوي را با چنين نظر

و يا به سايت افغانستان ! صادقي توصيف كرد» استقالل طلب و آزاديخواه«حتي يك 
اين سايت به تربيون دشنام و فحاشي، تخريبكاري و توطئه گري . توجه كنيد» آزاد«
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هايش  كشور توسط موسوي و همپاله) ـ م ـ ل م(عليه جنبش انقالبي پرولتري 
از ديد » استقالل و آزادي«هاي  شود كه مقوله ه ميمالحظ. مبدل شده است

  ».چنين مفهومي دارند» سازمان انقالبي افغانستان«
دروغگويي است و همين است كه » سازمان كارگران افغانستان«تو گويي كار 

» گروه پيشگام افغانستان«دهد كه گويا ما از زمان  اينجا يك دروغ ديگر تحويل مي
ايم، در حالي كه چنين  همكاري داشته» ـ آزاد افغانستان آزادافغانستان «با پورتال 

گردد، نه   نيست و اين همكاري به پس از تأسيس سازمان انقالبي افغانستان بر مي
» ها عمدتاً مائويست«و » ها مائويست«اما، بحث مهمتر اينست كه چرا . پيش از آن

سايت دو سره «قعاً پورتال برند؟ آيا وا از همكاري ما با پورتال رنج مي» پوالد«و 
ها خنجر  از پشت بر كمونيست«است؟ آيا واقعاً گردانندگان آن » استخباراتي

  ؟؟»زنند مي
سايت دوسره «اگر تشخيص دهيم كه با يك . نه، ما چنين باوري نداريم

كنيم،  روبرو هستيم، همان روز رابطة خود را نه تنها با آن قطع مي» استخباراتي
ما با پورتال . كنيم   و توان، نقاب استخباراتي آن را نيز پاره ميبلكه تا حد ممكن

در خطوط مشترك همكار هستيم و البته به هيچ » ـ آزاد افغانستان افغانستان آزاد«
ما . دانيم صورت آن را ارگان تيوريك و سياسي كدام سازمان، حزب و جريان نمي

ار و امپرياليزم و ضد كنيم تا حد توان اين جبهة فرهنگي ضد استعم تالش مي
ما بر اساس اصول لنيني اين حق را داريم . دولت پوشالي و طالبان را تقويت كنيم

اي حتي از تضادها در ميان دشمن استفاده  كه براي به دست آوردن متفق توده
با نام مبارزيني » ـ آزاد افغانستان افغانستان آزاد«كنيم، بگذريم از اينكه در پورتال 

م كه همه سالهاي سال به خاطر آزادي انسان رزميده اند، زندان ديده خوري بر مي
اند، شكنجه شده اند، زخم برداشته اند و درد كشيده اند؛ و اكنون هم با صداي رسا 

گذاريم و  ما عميقاً به آنان احترام مي. زنند نويسند و فرياد مي عليه اشغال مي
  .ر خود داريممسروريم كه ايشان را به حيث هواداران در كنا

پيروزي بر دشمن نيرومندتر از خود فقط در صورتي ممكن «: لنين مي گويد
در بين دشمنان هر » شكافي«است كه به منتها درجه نيرو به كار برده شود و از هر 

قدر هم كه كوچك باشد و از هرگونه تضاد منافع بين كشورهاي مختلف و بين 
خل هر يك از كشورها و نيز از هر امكاني هر ها و انواع مختلف بورژوازي در دا گروه

اي، حتي متفق موقت، مردد،  قدر هم كوچك باشد، براي به دست آوردن متفق توده
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و مشروط حتماً و با نهايت دقت و مواظبت و احتياط ناپايدار، غير قابل اعتماد 
سم كسي كه اين مطلب را نفهميده باشد، هيچ چيز از ماركسي. ماهرانه استفاده شود

چپ روي بيماري  ـ» .و به طور كلي از سوسياليسم علمي معاصر نفهميده است
  كودكي

 با صراحت به ما آموزش مي دهد كه بايد از هر وقتي يكي از رهبران پرولتاريا
امكاني هر قدر هم كه كوچك باشد بر ضد دشمن استفاده كنيم، چرا ما نبايد از 

ترين هواداران ما جمع شده اند، استفاده  ترين و انقالبي كه در آن مطمئن» پورتال«
نكنيم و اين تربيون ضد اشغال را تقويت نكنيم؟ اشتباهات خرد و كوچك و 

هاي ما با بعضي از نوشته ها در اين تربيون، ابداً مانع همكاري ما با آن شده   مخالفت
 همه پي ها قرار داريم، به اهميت اين تربيون بيش از ما كه در ميان توده. تواند نمي
دهيم كه به خيالپردازي بچگانه و يا همان بيماري  بريم و به خود حق نمي مي

است تا در جالخانة غرب، » ها مائويست«اين شايستة . چپروانه كودكانه مبتال شويم
، »شورشگر«بدهند و از بستر آن گاه در شمايل » پيام آزادي«كنند و » شورش«

. سر دربياورند، نه ما» پوالد«و گاهي هم » فوالدگر«و گاه هم » پوالدگر«گاهي 
هايي از نوع  دون را در مورد بچه تسه همينجا خوب خواهد بود سخن نغز مائو

برخي از «: بياوريم تا مسئله را به ايشان بيشتر روشن ساخته باشيم» ها مائويست«
ري دهند دچار بيماري انقالبيگ رفقا كه شرايط ذهني و عيني را مورد توجه قرار نمي

دهند بلكه  ها رغبتي نشان نمي شوند؛ آنان به كار پر زحمت و دقيق بين توده مي
پرورانند و در بحر تصورات و خياالت  هاي بزرگ را در سر مي تنها آرزوي قهرماني

در باره اصالح نظرات نادرست (» .اين از بقاياي پوچيسم است. گردند ور مي غوطه
به » پوالدها«ها و »شورشي«است، كه در غرب » انقالبيگري«همين ) در حزب

هاي ضد اشغال اهميت قائل نيستند، آنان در صدد تقويت جبهه ضد  تربيون
را » ها مائويست«امپرياليستي نيستند و راستي چرا بايد باشند، وقتي وظيفة اصلي 

  !!و جنبش انقالبي افغانستان تشكيل بدهد» ها ستمگري پشتون«مبارزه عليه 
آيا شرافتمندانه است كساني كه خود مثل : ان بپرسيمبهتر است از ايش

كنند، آدرس آناني را كه  جواسيس، رفقاي جنبش انقالبي را به دشمن نشاني مي
سپارند و از مناطق  هاي شان به نشر مي حداقل مدعي ماركسيزم اند، در وب سايت

 را رفيق »معرفي كننده انقالبيون«كنند، ولي از طرف ديگر  بود و باش شان ذكر مي

        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ٣٨ 

است، كمونيست » هاي زحمتكش خيانت به توده«اش را هم كه متهم به »حزب«و 
  خوانند؛ حق دارند به ديگران اتهام استخباراتي بزنند؟؟؟ مي

نيز بايد گفت كه ما تا هنوز نه ديده ايم و نه خوانده ايم » پوالد«و به آقاي 
 تخريبكاري و عليه جنبش انقالبي افغانستان» موسوي«كه رفيق عزيز ما 

ـ  م(جنبش انقالبي پرولتري «گري كرده باشد، و از چيزي كه شما به نام  توطئه
كنيد، با تأسف نه تنها ما، بلكه تعداد زيادي از  صحبت مي» كشور) ـ م ل

ها از موجوديت آن در داخل كشور خبر ندارند و اگر منظور خودتان،  اي شعله
كنيد،  ند، در اين صورت جعلكاري ميباش» كارگران«و » حزب«، »ها مائويست«

چون اينها مربوط به كشور نيستند و در غرب لميده اند و آخري هم تنها و تنها در 
هاي چپي كشورهاي ديگر و يا هم امضاي  هاي سازمان وب الگ و با ترجمة اعالميه

اسناد مشترك با آنان سرگرم است و تا حال هيچ عمل مبارزاتي از آن به مثابه يك 
هاي بعدي بيشتر صحبت  در اين مورد در بخش. زمان، ديده نشده استسا
  .كنيم مي

، روابط »پوالد«و » عمدتاً مائويست ها«، »مائويست ها«مخرج مشترك ديگر 
. است) دهندگان  ـ ادامه ساما(ما با رفقاي سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 با همكاسه "البي افغانستانسازمان انق"«: نويسد مي» سازمان كارگران افغانستان«
 يعني با همكاسه شدن با آن عناصري كه به خون "ادامه دهنده گان-ساما"شدن با 

شهيد مجيد و آرمان انقالبي وي براي چندين دهه با سكوت مرگبار خويش خيانت 
  !كند همجنس با همجنس پرواز: به درستي ثابت نمود كهورزيده اند، 

 پرويي مبدل - كه به عوامل كوآنتل"هنده گانادامه د- ساما"تسليم شده گان 
شده اند، ننگ تاريخ سياسي كشور بوده، و ميان ايشان و مقام شامخ شهيد مجيد در 

ها به  بيرون دادن اعالميه. تاريخ سياسي افغانستان، دريايي از خون فاصله است
س و  چيزي از جن"سازمان انقالبي"كرات با آن خاينان، خود نشاندهنده آنست كه 

هايي كه ادعاي دروغين  ترين اليه اين سازمان با مرتجع. از قماش آن خائنان است
 "سازمان انقالبي افغانستان"...! ماركسيست بودن را دارند، همدستي نشان داده است

ادامه دهنده "هايي، و در همكاسه گي رويزونيستي با "عقاب"با مماشات با چنين 
نقالبي اند، نيك نشان داده است كه گسست گان از ساماي ا  كه گسيخته"گاني

شتر ... رويزونيستي از رويزيونيسم، چيزي جز رويزيونيسم به بار نخواهد آورد



        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ٣٩ 

آيد و بر   رويزيونيسم سه جهاني مي"حمام گرم كوي" از "انقالبي"رويزيونيسم 
  »!پويد و گردن درازي ميكند دند و مي همان نهج مي

اما آنها نتنها اين كار را «: ه انداخته، نوشته اندنيز قيل و قال را» مائويست ها«
نكردند بلكه از زير باران برخاسته و رفته بزير ناوه دان نشستند و با منحرفين 

 و ابا ورزيدن از "خپ گرفتن". به بستر حل و عقد خزيدند) دهندگان ادامه(سامائي 
 رفتن با "و عقد لبستر ح"نقد اصولي ايدئولوژي سازمان رهائي و همزمان با آن به 

در جهت حفظ كميتي است كه اينها ) دهندگان ادامه(منحرفين تسليم شده ساما 
و اتحاد با منحرفين جاسوس  اين طفره رفتن از اصوليت بودن. آنرا بدنبال ميكشند

ممكنست كميت آنها را بطور ميكانيكي از پراگندگي حفظ كند ) ادامه دهندگان(
م رهبر نشان داد كه كميت ها بدون داشتن پيوند ولي تاريخ و تجربه عبدالقيو

بنابر اين تجزيه كامل .  تشكيالتي شانرا حفظ كنند"بقاي"ايدئولوژيك نميتوانند 
يك ) دهندگان ادامه(اين سازمان و برهم خوردن مناسبات آن با منحرفين ساما 
  »  .مسئله مربوط به زمان و از پيش بردن مبارزه سالم اصولي است

 با زبان 1392 حمل 18به اين اكتفاء نكرده، در اعالميه مورخ »  هامائويست«
سازمان انقالبي «حمالت ضد انقالبي رويزيونيست هاي «: لچكانه مي نويسند

اين . بر مائويست هاي افغانستان اين مبارزه را به پهناي وسيعتر كشانيد» افغانستان
به بستر حل و ) ه دهندگانادام(دسته رويزيونيست كه با باند تسليم طلبان ساما 

عقد رفته و حلقه و چوري رد و بدل كرده اند، جبهه جديدي را عليه جنبش 
  ».مائويستي افغانستان گشوده است

وارخطا شده اند، ) ادامه دهندگان(ها كه از روابط ما با رفقاي ساما »شورشي«
انستان در جاي شگفتي اين است كه سازمان انقالبي افغ... «: دهند چنين ادامه مي

اما با . مورد گذشته تسليم طلبي ساما خاموشي اختيار نموده و هيچ حرفي ندارد
دهندگان به قيل و قال آمده به تعريف و توصيف آن ميان   ادامه-نشر اعالميه ساما

اعالميه يك جانبه يا چند . هاي مشترك بيرون ميدهد  بندد و با آن اعالميه مي
 وانتقاد ازخود هيچ دردي را درمان نميكند، بلكه جانبه بيرون دادن بدون انتقاد

ها را به دوستان واقعي و   صداقت و انتقاد و انتقاد از خود است كه كمونيست
جاي تعجب اين است كه سازمان انقالبي در مورد . محبوب مردم تبديل مينمايد
 در  خاموشي اختيار مينمايد اما"ادامه دهندگان-ساما"اعالم مواضع و تسليم طلبي 

هاي افغانستان عينك  برخورد با حزب كمونيست مائوئيست و مائوئيست

        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ۴٠ 

اما اي كاش سازمان انقالبي ... دار به كار برده و آنها را به باد انتقاد ميگيرد بين ذره
هم اين صداقت را داشته باشد كه گذشته اكونوميستي و رويزيونيستي خويش و 

  .»ا نيز نقد نمايد ر"ساما"گذشته تسليم طلبي و اعالم مواضع 
آيا در «: بيچاره كه از همه آخر به اين كارزار پيوسته، مي نويسد» پوالد«و 

با » دهندگان ساماـ ادامه«از » سازمان انقالبي افغانستان«همين اعالميه، مواضع 
بودن، از چه قرار است؟ » كمونيست انقالبي«و ادعاي » رهائي«ادعاي انشعاب از 

را در شرايط » ساماـ ادامه دهندگان«اي  اعالميه» نستانسازمان انقالبي افغا«
و  ...كند؛  ارزيابي مي» هاي چپ انقالبي راه و رسم ايدئولوژيك سازمان«كنوني 

نيز صحه گذاشتن بر نظرات و » ساماـ ادامه دهندگان«انتشار اعالميه مشترك با 
وضع بوده و يك م» ساماـ ادامه دهندگان«مواضع انحرافي گذشته و حال 

  ».اپورتونيستي است
كه از فرط » شورشيان«. آغاز مي كنيم» شورش«اين بحث را با دروغگويي 

گويند،  فهمند كه چه مي سوزند، ماليخوليايي شده، نمي عصبانيت در تب داغ مي
سازمان انقالبي افغانستان در مورد گذشته تسليم طلبي ساما «: نويسند از اين رو مي

رهبر گرانماية «شود كه  معلوم مي. »...هيچ حرفي نداردخاموشي اختيار نموده و 
در روز دروغ متولد شده است؛ ورنه چنين دروغ هاي رسوا و »» مائويستي«جنبش 

را رسوا كنيم، » پوالد«براي اينكه دروغ اينان و . شاخدار عرضه نمي كرد
ش مردم هايي از  نقد سازمان انقالبي افغانستان را در مورد سازمان آزاديبخ قسمت

آمده و در كنگرة اول » به پيش«آوريم كه در شماره اول  مي) ساما(افغانستان 
البته اين نقد، با . به تصويب رسيده است) 1387حمل (سازمان انقالبي افغانستان 

همراه بوده » ساما ـ ادامه دهندگان«انتقادات رفقاي معيني، و بخصوص رفقاي 
ساما در «: چنين نوشته شده است» ساما «در مورد» به پيش«در شمارة اول . است

ها انقالبيون بسياري را از دست داد كه مثل سازمان  ها و جهادي درگيري با روس
هايي كه ساما با حزب اسالمي در  جنگ... رهايي هرگز جمعبندي از آن ارائه نكرد

ي اين  شمالي و در هرات با جمعيت اسالمي داشت، به زودي در برابر زرادخانه
اي از افراد آن شمالي را ترك كرده و چند قوماندان  عده. ها به زانو درآمد يمتنظ

اي بر گردن به ننگ  مشهور آن به دولت مزدور پناه برده و با انداختن طوق مليشه
  .تاريخي تن دادند
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 ارائه كرده و با ادبيات نسبتاً چپ نوشته 62ساما جز سندي كه در كنفرانس 
كه اين سازمان را ماركسيستي نشان دهد و تشكيالت شده بود، هيچ سند ديگري 

عده اي از كادرهاي آن در لفظ . آن را با اصول ماركسيزم رقم بزند، ارائه نكرده است
هاي چپ اظهار ايدئولوژيك  چنين ادعايي داشتند و در نشست با سازمان

 هيچ وقت چپ ننوشت و با) جريده نداي آزادي(كردند، اما ارگان مركزي آن  مي
بعد از شهادت قيوم ... تأييد جمهوري اسالمي گاهي اداهاي ملي را از ياد نبرد

و شهادت سي تن از اعضا و كادرهاي آن در سقوط طياره و بعد با پناهنده » رهبر«
شدن چند تن از فعاالن دست اول آن در اروپا اين سازمان ديگر وجود واقعي 

خواست با  يستي شناخته شد و ميساما كه ابتدا با تفكر ماركس... خارجي نداشت
ـ اسالمي، كار دموكراتيك را سرپوشي براي كار سوسياليستي قرار دهد،  تبارز ملي

با شركت در مبارزة مسلحانه آهسته آهسته چنان به عمل زدگي و انحالل در 
هاي دروني و نه در ارگان مركزي  ها گراييد كه نه در نوشته جنبش توده

 هيچگونه سندي مبني بر اينكه 1362بعد از سال ... برداش نامي از چپ  نشراتي
... ساما را يك سازمان كمونيستي تعريف نمايد، در دسترس جنبش قرار نگرفته است

توان يك سازمان  و به اين خاطر بعد از شهادت مجيد، در مجموع ساما را نمي
اشته هيچ سندي كه ساما طرحي براي تشكيل حزب پرولتري د... كمونيستي دانست

تر از  سازمان ساما، جمهوري اسالمي را زننده... باشد، به دست ما نرسيده است
هاي بعدي آن در قبال تمامي حوادث در  سازمان رهايي پذيرفت و موضعگيري

... هاي كسل كننده همراه بود روشن و با مشتي از كلي گويي  كامالً نا» نداي آزادي«
تنها موضع روشني نگرفت بلكه با نجيب، ساالران خونريز نه  ساما در مقابل جنگ

خان همكاري كرد و به خاطر شركت در جشن  مسعود، دوستم و مخصوصاً اسماعيل
بعضي از قوماندانان ساما افتخار رفتن به ... دوستم، بهترين كادرهايش را از دست داد

شود، حاجي صاحب خطاب  را نصيب شده، نماز شان هرگز قضا نمي» بيت شريف«
اين قوماندانان . دهند د و ظاهراً آن را رنگ كار ملي و مردمي ميگردن مي

اندوزي كرده، در برابر نيروهاي خارجي و حضور شان در كشور هيچ موضعي  سرمايه
اينكه حال ساما به عنوان يك سازمان واقعي وجود داشته باشد و پيكار . ندارند

هاي    تشكيالت و فعاليتچون هر سازمان از روي مشي،. دانيم نمايد، ما چيزي نمي
  ».شود گردد، چيزي كه در مورد ساما ديده نمي تشكيالتي آن مشخص مي
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ما، . آفتابي مي شود» پوالد«و » شورشي ها«، »كارگران«با سطور فوق، دروغ 
و نه هم » ايم خپ گرفته«ايم، نه هم خود را  كرده» مماشات» «ساما«نه با گذشتة 

اينكه برداشت ما از . ايم گذاشته» ته ساما صحهنظرات و مواضع انحرافي گذش«بر 
، چه اندازه درست و چه اندازه )ساما(اشتباهات سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

نادرست است، اينكه ما در نظرات خود چه مقدار دچار اشتباه شده ايم و چه مقدار 
د كه در تواند آن را سره و ناسره كن  اي مي حقايق را گفته ايم، فقط جمعبندي

ما اميدواريم روزي بتوانيم اين جمعبندي را به دست بياوريم، . اختيار ما قرار بگيرد
تا از يك طرف نقاط ضعف اين سازمان را شناسايي كرده، از آن بياموزيم و از طرف 

  .كار ببنديمه ديگر نقاط قوت آن را درك كرده، آنرا ب
. نه و ضد انقالبي نداريم، برخورد عقده اي، كينه توزا»ساما«ما با گذشته 

هدف از اين انتقادات، رسيدگي به اشتباهات و درسگيري از آن است؛ چيزي كه نه 
» حزب«، نه »ها عمدتاً مائويست«شود، نه  ديده مي» ها مائويست» «انتقادات«در 

برخورد انقالبي به كمبودها، اشتباهات و حتي انحرافات، برخورد . »پوالد«و نه هم 
انقالبي و اصولي نيست كه سازماني را كه در .  و كاسبكارانه نيستكينه توزانه

گذشته دستاوردهاي فراواني داشته، ولي در عين زمان مرتكب اشتباهات و 
خواهد دوباره در راه انقالب گام بگذارد، به  كمبودهايي بوده است، و اكنون كه مي

ناپذير  شمن آشتياش چسبيد كه او را به د خاطر همان اشتباهات، چنان به يقه
  .تبديل كرد

با در نظرداشت همين اصل، باور داشت كه روزي رهروان » سازمان انقالبي«
زنده ياد رفيق مجيد، كشتي ساما را در امواج تند به سوي ساحل انقالب به حركت 

 هجري شمسي 1390درخواهند آورد، و هنوز چند سالي نگذشته بود كه در جوزاي 
را تحت عنوان » ساماـ ادامه دهندگان«خش مردم افغانستان اعالمية سازمان آزاديب

به دست آورديم و در آن » باز هم پويندگان و ادامه دهندگان در امتداد زمان«
باري در جريان مقاومت مسلحانة ضد تجاوز شوروي تومور خبيثة تسليم «: خوانديم

پيكر سازمان جا طلبي و دمل چركين ليبراليسم و ايدئولوژي زدائي ميخواستند بر 
 برضد ستم و تجاوز، تني خميده و "ساما"خوش كنند و از قامت استوار رزمندة 

 آگاه، مؤمن و "ادامه دهندگاني"ولي . سازشكار با متجاوزان و ستمگران بسازند
 در عملياتي سنجيده و معقول "رهبر"مدبر، باورمند و استوار به پيشتازي شهيد 

 ش و به 1362فرانس سرتاسري سوم قوس طي يك پروسه كه نقطة عطفش كن



        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ۴٣ 

 بود، آن آفات را از پيكر سازمان "يا مرگ يا آزادي"تعقيب آن عمليات پيروزمند 
در  . ... برگزيدند"پويندگان" كماكان طريقت درست "ادامه دهندگان"دفع كردند و 

و ميرفت تا اين خطر آنرا از سر به فساد ) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 
اين بار بقاياي مركزيت غير قانوني منحرف و تسليم طلب كه . نابودي بكشاند

صالحيت شده اند، دامن شان را تا توانستند آلوده  مدتهاست از نظر تشكيالتي بي
تچ امپرياليسم با فئوداليسم و عمده ساختن "ساختند و با سفسطة تئوري 

ان جي او "حرف چپ نماي  و رقابت با گروه هاي من"دموكراسي در شرايط اشغال
 به گنداب تسليم طلبي ملي و طبقاتي درغلتيدند؛ و در جرگة "مدال گير" و "باز

و » ساما« ش خود، كه خالف تمام موازين تشكيالتي پذيرفته شده 1389ماه دلو 
در غياب نمايندگان فكري سازمان، به رسم جرگه هاي حاكميت مستعمراتي و 

ئي عناصر فاقد صالحيت دائر شده بود، صف خود را از احزاب ارتجاعي با حضور عده 
كنفرانس احياء و ... صف ساما و شهدايش و از تاريخ و ايدئولوژي سازمان جدا كردند

 ش 1362 ش نيز چون كنفرانس سرتاسري سوم قوس 1390تداوم هژدهم جوزا 
نقطة عطف ديگري است در سازمان كه به انحرافات تسليم طلبانه، ايدئولوژي 

در پرتو ايدئولوژي دوران ساز  دايانه، انحالل طلبانه و سنتريستي مهر بطالن زده وز
ئي خود يعني تحقق آرمان شهداي بزرگ سازمان،  عصر، بر تحقق وظايف برنامه

 از كلية رفقاي "كنفرانس احياء و تداوم".  و ديگران تاكيد كرد"رهبر"، "مجيد"
افات فوق روحية شان را نباخته اند، رفيقانه غبار انحر سامائي كه تا حال زير گرد و

ميخواهد كه سنگر مبارزات شانرا خالي نگذارند و دست در دست هم چون تني 
 استوار عليه تجاوز، امپرياليسم، ارتجاع، اپورتونيسم و "ادامه دهندگاني"واحد و 

 زير هدايت رهبري ساماي واحدطبقاتي به مبارزة شان در  تسليم طلبي ملي و
  ». ادامه دهند"احياء و تداوم"ندة منتخب كنفرانس رزم

با نشر اين اعالميه، فقط الفوك ها و انقالبيون لفظي و خزيده در الك هاي 
در چنين حالتي . تفاوت بمانند، نه يك سازمان جدي انقالبي  توانستند بي  سرخ مي

 وظيفه داشت، دست همكاري و ياري به سوي احياء كنندگان» سازمان انقالبي«
ها »چپ«در حالتي كه . دراز كند، تا اگر كمكي از ما ساخته بود، از آن دريغ نشود

و تسليم طلبي ملي و طبقاتي گوي سبقت از » انجوسازي«در رقابت و مسابقة 
هاي  ربودند، چرا ما به حيث سازماني كه در متن حوادث و در كنار توده يكديگر مي
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كرديم؟  ند ديرتر، به گرمي استقبال نميمحروم خود قرار داريم، اين صدا را، هر چ
آيا اصولي و انقالبي بود كه اين صداي ضد تسليم طلبي ملي و طبقاتي را به بهانة 

كرديم؟ ما  در گلوي فرياد كنندگان خفه مي» مبارزه عليه اپورتونيزم«و » انتقاد«
و غيره را به دست آورده » ايجاد جبهه چپ«، »وحدت چپ«هاي  قبل بر اين طرح

آمد، به آن پشيزي  ها مي  بوديم، ولي از آنجائيكه اين صداها از آن طرف اقيانوس
ارزش قائل نشديم و هر نوع وحدت و ايجاد جبهة چپ را منوط به حضور در داخل 

. ـ سياسي در درون و در متن حوادث دانستيم كشور و پيشبرد مبارزة ايديولوژيك
كشور ديديم و صداي شان را شنيديم، اما وقتي رفقاي ادامه دهندگان را در داخل 

  .بر اساس اصول انقالبي،  دست همكاري رفيقانه به سوي شان دراز كرديم
 امپرياليست اشغالگر و دولت پوشالي آنها هر روز جنايت 48در كشوري كه 

كنند، طالبان با انتحار و  هاي فاشيست بر ناموس مردم تجاوز مي مي كنند، جهادي
به شمول » چپ«با فجيع ترين شكل نيست و نابود مي كنند و سر بريدن، مردم را 

گيرند و از  زنند، مدال مي ها انجو مي ، همه به گفتة ايراني»مائويست» «چپِ«
هاي ناكافي امپرياليست ها شاكي هستند و بر خون شهيدان اشك تمساح  كمك

 چنين خواهند كه براي جنايتكاران دار بزنند؛ در مي» جامعه جهاني«ريخته از 
شود كه خط تسليم طلبانة ملي و طبقاتي را  شرايطي، احياي مجدد ساما اعالم مي

زند، چرا  را تازيانه مي» چپ«ها و مدالگيرانِ  دهد و انجويست آماج حمله قرار مي
ها، آن را به اين نام و آن  ما بايد از آن استقبال نكنيم و به جاي تقويت اين تازيانه

هاي رفيقانه و دوستانه اختالفات ما را در  ا ما نبايد ضمن بحثنام از خود برانيم؟ چر
ميان نگذاريم و مشتركات را تقويت نكنيم؟ ما بر همين اصل به استقبال رفقاي 

بعد از تجاوز » ساما«انارشي حاكم بر ... «: رفتيم و نوشتيم» ادامه دهندگان«
اين سازمان را با ايجاد امپرياليستهاي خونخوار غربي بر ملك ما، بخشي از كادرهاي 

هاي علني در توجيه اشغال، دموكراسي و پلوراليزم   حزب قانوني و سركاري با كنگره
طلبي سختي كشاند و با اين سقوط،  بورژوازي و تأييد دولت پوشالي به تسليم

اش را  طلبيد تا آخرين نبض نيم مرده پارة ساما، ناخدا يا ناخداياني مي كشتي تكه
  .بردند  ميبه احياي مجدد

اي از كادرها و فعاالن ساما تكان خورده تا راه ساما را ادامه  باالخره عده
كه تا حال » ساما«كادرها و فعاالن «: اي نوشته اند اين عده با پخش اعالميه. دهند

اي نيالوده از اين ورطه، مداراجويانه عمل كرده بودند ديگر كار  به خاطر نجات عده
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كنفرانس «يتاً براي جلوگيري از انحالل سازمان به تدوير را يكسره ديدند و نها
 1390جوزا  در هژدهم) ساما(» كادرها و فعالين سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

اقدام نموده و ضمن تحليل، تجزيه و نفي كامل انحرافات، مكرراً بر تداوم راه شهدا تا 
هتر خود و صفوف پاكباز رسيدن به آرمان واالي شان تعهد بستند و با انسجام ب

سازمان چون سدي آهنين در مقابل پلوراليزم تشكيالتي و انحالل قرار گرفتند، 
نام گرفت، براي » احيا و تداوم ساما«كنفرانس كادرها و فعالين ساما كه كنفرانس 

تفكيك سازمان از تسليم طلبي كه احياناً جهت معامالت شان بخواهند نام سازمان 
اينكه ادامه . »افزايد را بر خود مي» ادامه دهندگان«شخصة را يدك بكشند، م

را تجزيه و تحليل كرده، از آن درس تداوم كار و » ساما«دهندگان كدام انحرافات 
پيكار گرفته، مطمئناً در آينده براي درسگيري عمومي جنبش چپ انقالبي 

  .افغانستان در اختيار همگان قرار خواهند داد
در كنار اينكه به نحوي يكي از انحراف هاي حاكم » گانادامه دهند«اعالمية 

را در نهاد خود حمل ميكند، به نكات اساسي و مهمي اشاره دارد » ساما«گذشته بر 
كه نشان ميدهد تشكل جديد، بيش از قبل به سوي ايديولوژي انقالبي طبقة كارگر 

هايش از   نوشتهسازمان ساما در گذشته، هيچوقت در... و جرئت بيان آن ميالن دارد
نه تنها نامي ... ايديولوژي پيشرو عصر، پيشروترين طبقه، ايديولوژي دورانساز و

» ...بسم اهللا«اش  ارگان مركزي نشراتي» نداي آزادي«نميبرد بلكه بر فرق 
با اينكه در اين اعالميه از ايديولوژي دورانساز ياد شده و اين مقولة ... نوشت مي

دون به كار ميبرند،    انديشة مائوتسه- لنينيزم-اركسيزمهاست كه براي م كمونيست
ادامه «اما در اين اعالميه نامي از اين ايديولوژي برده نشده است كه معلوم ميشود 

عدم بيان روشن . نمايند  تا هنوز همان سبك كار گذشته را تعقيب مي» دهندگان
ازمانهاي انقالبي باز ميكند ايديولوژيك از يكسو راه را براي بروز انواع اپوتورنيزم در س

نظري كامل و  و از سوي ديگر نشان ميدهد كه چنين بيان نامكملي عدم هم
  . را به نمايش ميگذارد» ادامه دهندگان«نانظري همگون اعضا و كادرهاي 

سازماندهي جديد ساما را قدمي به پيش » سازمان انقالبي افغانستان«
 چون شمشير برهنه از غالف كنوني سر برآرد داند، و انتظار دارد تا هرچه زودتر مي

هايي كه ميان پيروان كمونيزم انقالبي مخصوصاً مائويزم، انديشة  و در چند دستگي
اين از . مائو و آواكيانيزم جديد به وجود آمده، موقف خود را مشخص نمايد

شود صرف با به كاربرد  ضرورتهاي بسيار مهم و جدي زمان ما است كه نمي
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يديولوژي دورانساز و طبقة دورانساز، خط ايديولوژيك خود را در ميان اين اصطالح ا
سازمان ما كه در تمام مسايل سياسي، ايديولوژيك و . ها روشن كرد دستگي چند

تيوريك، خط روشني به زاللي آفتاب دارد، حاضر است اين بحث را از دريچة تمايل 
 ضرورت روزگار دشوار كنوني و از به همكاري و جدل رفيقانه به پيش ببرد، زيرا اين

  ».يي به شدت متشتت و پراكنده است وظايف كمونيستهاي انقالبي
بر اساس روحية همين اعالميه، بحث هاي خود را با رفقاي » سازمان انقالبي«

ادامه دهندگان از دريچة تمايل به همكاري در فضاي رفيقانه آغاز كرد و با آنان 
آنان، » عمدتاً مائويست«و چك چك زنان » ها ائويستم«. هاي مشترك داد اعالميه

هاي مشترك ما را نقد كنند، هياهو راه انداخته به  به عوض اينكه اعالميه
را ورد زبان شان » تسليم طلبي ملي و طبقاتي«بند  گري پناه برده، ترجيع هوچي

  !ماند، تا يك بحث جدي اي مي ساخته اند، كه به شوخي بد مزه
. ري، گفتگو و بحث دروني دو سازمان نتايج مثبت داشته استروند اين همكا

شود صرف با به كاربرد اصطالح ايديولوژي دورانساز  نمي«انتقادات ما مبني بر اينكه 
» ها روشن كرد دستگي و طبقة دورانساز، خط ايديولوژيك خود را در ميان اين چند

ادامه « توجه رفقاي و اشاره به تسليم طلبي بعضي از قوماندانان ساما، مورد
قرار گرفت و در پيامي كه به مناسبت برگزاري دومين كنگرة سازمان » دهندگان

در چنين محشر خونيني ... «: فرستادند، با صراحت در اين موارد صحبت كردند
اي از هواداران و يا اعضاي سازمان مقاومت شانرا از دست داده و به  است كه عده

» ليبراليسم و تسليم طلبي« شان درميغلتند و از آنجمله انحرافات متعدد براي نجات
اش ضربت زده  دو انحرافي است كه سازمان ما را در حساسترين مراحل زندگي

هاي خونين از دشمنان رنگارنگ در پيكرش داشت در  سازمان نيز كه زخم. است
انس ش در كنفر1362تقابل اين دو جرثومه نيز دمي آرام نگرفت و سرانجام در سال 

اش به تحليل، تجزيه و طرد اين دو انحراف، هم از نظر فكري و هم از  سرتاسري
برخوردي را كه در تقابل با اين دو انحراف در زمينة . نظر تشكيالتي موفق شد

و  تئوريك و عملي ساما انجام داده است هيچ سازمان چپ ديگري انجام نداده است
  .االقل چنين مداركي ندارد يا علي

غ و درد كه با ضربت خوردن جمع كثيري از رهبران و ضيق ساختن با دري
، بعد از تجاوز )فقدان رهبران برجسته(محيط كاري رهبران و كادرهاي باقيمانده 

اي از كادرها و اعضاي سازمان مكرراً  نظامي امپرياليزم جهاني به رهبري امريكا عده
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رها و اعضاي معتقد و وفادار به ولي رهبران، كاد. در گرداب اين انحرافات درغلتيدند
آرمان و تاريخ سازمان از همان تبارز اولين نطفة تفكرات ناسالم با آن به مبارزه 

ـ  مشي مستقل ملي(و سياسي سازمان ) ا. ل. م(برخاستند و از سنگر ايدئولوژيك 
به دفاع برخاستند و به مبارزة پرشوري دست زدند كه در نتيجه در ) انقالبي

ش به طرد بقاياي كميته مركزي مرتد موفق شده و 1390جدهم جوزا كنفرانس ه
اش احياء كردند و هم اكنون سازمان آزاديبخش  ساما را در خط پويندگان انقالبي

ـ  يكي از استوارترين سنگرهاي ايدئولوژيك) ساماـ ادامه دهندگان(مردم افغانستان 
ست تمامي نيروهاي سازمان ما با صداقت كامل د. سياسي جنبش چپ كشور است

انقالبي صادق كشور را در جهت ايجاد حزب پيشĤهنگ انقالبي زحمتكشان كشور 
به عنوان » سازمان انقالبي افغانستان«ميفشارد و افتخار دارد كه در اين راستا با 

  »...نزديكترين نيرو به خود، گامهاي استواري را برداشته است
ا اين موضع انقالبي بايد تقويت مي پرسيم كه چر» مائويست«از الفوك هاي 

گيري رفقاي ادامه  نشود؟ آيا به حيث يك سازمان انقالبي، حق نداريم اين موضع
دهندگان را گامي به جلو بخوانيم و از آن حمايت كنيم؟ وقتي، با سامايي روبرو 

عليه تسليم طلبي ملي و ) ا.ل.م(نويسد و از سنگر ايدئولوژيك  هستيم كه چپ مي
كند كه به دفاع از آن   كند، وظيفة انقالبي ما ايجاب مي ارزه ميطبقاتي مب

در پاسخ به اين ضرورت و در روشنائي «نويسند كه  وقتي اين رفقا مي. برخيزيم
بر آن شديم تا رسيدن زمان » كنفرانس احياء و تداوم ساما«تصاويب و رهنمودهاي 

ها   و كاستي ها و اصوليتتدوين تاريخ كامل مبارزات اين سازمان با همه دستاوردها
يعني معتبرترين سند (و انحرافاتش، هم اكنون با نشر و پخش دوبارة برنامة سازمان 

راه را بر اين تحريفات و ) هويت ايدئولوژيك ـ سياسي سازمان و منسوبينش
دگماتيستي و رويزيونيستي و همچنان راست ليبرالي تاريخ » چپ«دستبردهاي 

 چرا ما بايد از آن استقبال نكنيم؟ بخصوص كه در جايي از ،»ساماي انقالبي ببنديم
: خوانيم  شمسي است، مي1359اين برنامه كه مصوب اولين كنگره ساما در جوزاي 

 معتقد است كه حزب راستين طبقة كارگر به مثابة هستة روشنگر، "ساما"«
 ملي و در سازمانده و رهگشا و بهترين سالح مبارزة مردم و آرمان دموكراسي، آزادي

  » .باشد نهايت ايجاد جامعة فارغ از ستم طبقاتي، ملي و بهره كشي مي
» انتقاد«تنها انسان هاي عقده اي، كاسبكار، دروغگو و ياوه سرا به نام 

ها   توانند بهانه تراشي نموده، لميدن دايمي شان را در غرب توجيه كرده، دست مي
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كلوچه «راد نموده و در آخر هم اي» سرخ«هاي  را دور كمر حلقه زده، سخنراني
» ساماـ ادامه دهندگان«و » سازمان انقالبي«نوش جان كرده و بر ضد » افغانستاني

هاي انقالبي، جدي و صادق كه دفاع از صداي واقعي ضد اشغال،  بغرند؛ نه انسان
هاي مزدورش را  ستمگران خارجي و داخلي، دولت پوشالي، استعمارگران و نوچه

  .دانند ي و وجداني خود ميوظيفة انقالب
مي خوانند، تا اكنون در مورد » مائويست«اينان كه خود را چند قاته 

بهتر است ما . فهمند و رابطة ديالكتيكي اين دو، چيزي نمي» اصول«و » نرمش«
حزب . نقش پيشاهنگي خود را ايفاء كرده، اين رابطه را به ايشان تشريح كنيم

ـ لنينيست،  كمونيست چين حزبي ماركسيستحزب «: نويسد كمونيست چين، مي
يگانه سياست « لنينيست ها برآنند كه -ماركسيست. جدي و وفادار به اصول است
در جريان مبارزه نرمش تا زماني كه بر اساس اصول . »صحيح، سياست اصولي است

مبارزه عليه  ـ» نرمش بايد در جهت خدمت به اصول باشد. قرار دارد صحيح است
  م خروشچف را به آخر برسانيمرويزيونيس

و . بدل از نرمش، كرنش است» مائويست هاي«اما، ديده مي شود كه برداشت 
هاي   خيانت كننده به انقالب و توده«و » جواسيس«همين است كه در برابر 

سازمان «. كنند  خواني مي»رفيق«افتند و مثل بلبل  به كرنش مي» زحمتكش
ها قرار دارد، نرمش براي اصول را وظيفة خود  هكه در پراتيك مستقيم تود» انقالبي

داند و بر اين اساس، با تمام سازمان هاي چپ كه ضمن اشتباهات، با تسليم  مي
ا در راه رهايي . ل. طلبي ملي و طبقاتي قطع رابطه كنند، از سنگر مستحكم م

  .كند ها گام بردارند، همكاري مي توده
مثالً وقتي . هتر از همه مي فهمندب» نرمش«خجل، در مورد » مائويست هاي«

كنند و براي اينكه توانسته باشند  صف آرايي مي) ادامه دهندگان(در برابر ما و ساما 
. دهند تن مي) بخوان كرنش(» نرمش«را تقويت كنند به » ها ائتالف مائويست«

خواندند كه در خدمت بورژوازي قرار  آنان كه زماني رفيق مجيد را ميهن پرستي مي
زمين لرزه «، او را )ادامه دهندگان(شت، يكباره و بخصوص پس از احياي ساما دا

خواندند و هژموني پرولتاريا را منوط به تداوم راه او » بزرگ خلق شهيم افغانستان
اما كرنش . است، ولي نوع خفتبار آن» نرمش«اعالم كردند، اين خود نمونة خوب 

  :توان آفتابي كرد ها مي كرد، در اين نمونهانقالبي خلط » نرمش«آنان را كه نبايد با 
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مائويست «را نقد مي كردند كه چرا » سايت بابا«كه تا ديروز » مائويست ها«
قرار داده اند ) مائويست(كمونيست » حزب«هايي به نام  را در كنار اپورتونيست» ها

، در حاليكه »خوانند  تضاد درون خلق مي» «حزب«و چرا تضاد آنان را با اين 
اهللا  را با صبغت» حزب«در كنار خلق قرار ندارد؛ آنان كه تا ديروز رهبري » حزب«

را خدمتگذار نيد، » حزب«دانستند و  مجددي و پير سيد احمد گيالني همسان مي
بينيم كه به كرنش ننگين تن  خواندند، اكنون مي آي مي. اس. اي و آي. آي. سي

مونيست و مائويست هم خطاب را نه تنها در كنار خلق بلكه ك» حزب«داده، 
هاي خجل با اين وضع مسخره آمده اند تا به ديگران درس  اين انسان!!! كنند مي

اينان و . بدهند... و» گسست قص و ناقص«و » گسست«و » ماركسيزم«و » انقالب«
رفيق «لولند، آمده اند كه  مي» خاينان«و » جواسيس«كه خود به پاي » كارگران«

  !!زهي وقاحت. را غير كمونيست به اثبات برسانند» درفيق مجي«و » احمد
در مورد ساما ) آن هم در كمتر از يك ماه(نيز كه با دو ديدگاه » كارگران«

دهند كه در برخورد با انقالبيون صادق نيستند و  كنند، نشان مي موضع گيري مي
ف اينان از يك طر. كنند نيز رياكارانه برخورد مي» ها ائتالف مائويست«با 
هاي رويزيونيسم گذشته را كه اينك در   ساپروفايتها و زائده: كه ما«: نويسند مي

گي پرازيتي   زنده"سازمان انقالبي افغانستان" و "ادامه دهنده گان-ساما"وجود 
خويش را سپري ميكنند، افشاء ميكنيم و جنبش انقالبي پرولتري كشور را از لوث 

اي به نام   و در طرف ديگر در نوشته».هاي گذشته خالصي ميبخشيم اين زائده
عضو كميته مركزي، تحرير »  خيزش«به قلم »  سال اخير34افغانستان در «

 بدست 1358در حاليكه سازمان آزاديبخش مردم افغانستان، درسال «: كنند مي
 آن در راستاي ايجاد جبهه متحد ملي }از{قهرمانان اين سازمان ايجاد گرديد و بعد 

يي خود را در بسياري از واليات كشور  مزمان ارتش تودهتالش نمود و ه
هاي  هاي چريك گذاري نمود، كه اسناد اعالميه جبهه متحد ملي  وعمليات نطفه

، »ها مائويست«{اين سازمان در آن  زمان بر اين گفته صحه ميگذارد وبر ريش 
  ».خندد  عمل مي  اين منتقدان بي}»پوالد«و » حزب«، »عمدتاً مائويستها«

پرسيد كه منظور اين عالي جنابان » سازمان كارگران افغانستان«اينجا بايد از 
ساماـ «است كه اينك در وجود » رويزيونيسم«گذشتة ساما كدام » رويزيونيسم«از 

، »جبهه متحد ملي«، »كند زندگي پرازيتي خويش را سپري مي... گان ادامه دهنده
، و يا »الميه جبهه متحد ملياع«، »اي در بسياري از واليات ارتش توده«
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، كدام يك؟ اگر نتوانيد يكي از اينها را انتخاب كنيد، حق »هاي چريكي عمليات«
باد بخوانيم، آن هم باد » رويزيونيسم ساما«هاي تان را در مورد   بدهيد كه حرف

. را خواهد سوختاند» پوالد«و » ها مائويست«، »حزب«گنده و بويناكي كه مشام 
كند، بپرسيم كه با   تلواركشي مي» ساما«كه ضد » پوالد«ينجا از چه خوبست هم

  ! موافق است يا خير؟»  سال اخير34افغانستان در «در نوشتة » كارگران«اظهارات 
حاال همه اين واقعيت را «: در همين حال در همين نوشته، تحرير شده است

بايد درميان مردم ميدانند كه هر كسي كه ادعاي مبارزه و انقالب كردن را ميكند 
هاي  مائويست«{هاي فراري   اگر پشت كرده. خود باشد، تا مردم را رهبري كند

 باز هم ادعاي مبارزه را دارند براي }»مائويست هاي حزبي«و » پوالد«، »افغانستان
اثبات خود شان كه به اين امر هنوز ايمان دارند، ترك سر و ترك مال و جان نكنند، 

درغرب . هاي شريف شان به خاك خود شان تشريف بياورند ادهبلكه حداقل با خانو
اي است، چيزيكه دشوار و محك صداقت  نشستن و به گذشته انتقاد كردن كار ساده

 }رفيق فيض و رفيق مجيد{نوشتن عليه ... است مبارزه در ميان مردم ميباشد
دا كرده اند كساني كه همه زندگي خود را در راه انقالب ومبارزه مردم افغانستان ف

ما از اشتباهات گذشته به هيچ ... است} رذيالنه {ها نهايت رزيالنه بدون اين محك
. كنيم ولي اين را ميدانيم كه كساني اشتباه ميكنند كه عمل كنند عنواني دفاع نمي

رهبران جنبش انقالبي ... يك مبارز فرق ميان اشتباه وعمل قصدي را بايد بداند
 در زمان تجاوز شوروي به نبرد آزاديخواهانه }رفيق احمدرفيق مجيد و {كشور ما 

آنان تا زماني كه زنده بودند . پرداختند و تا پاي جان در كنار مردم خود ايستادند
  .اشكال مختلف مبارزة مردم را رهبري نمودند

نزديك به دوازده سال از اشغال افغانستان توسط امپرياليسم امريكا وديگر 
» پوالد«و آقاي » حزبي«و » مائويستهاي شورشي«{جا اند شركاي آن ميگذرد، ك

اندازي  گران راه يي كه جنگ خلق را عيله اين اشغال خوش گذرانان كاباره} اين
آنها برعالوه ساير اراجيف شان كه بدون در نظر داشت شرايط آن زمان . نمايند

رفيق مينا رفيق احمد و رفيق مجيد و {تجاوز اتحاد شوروي بر كشور ما، برعليه 
 پيش كسوتان جنبش انقالبي ما در كار مبارزه آن زمان انتقاد ميكنند، اين }اين

مساله كتابي را نيز نشخوار ميكنند كه مطابق فرمول از قبل ارائه شده اول بايد 
. يي حزب كمونيست ايجاد ميشد، بعد آن جبهه متحد ملي و بعد آن ارتش توده

 }»پوالد«و چه هم » حزبي«، چه »شورشي«، چه »مائويست«{بنظر اين آقايان 
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هاي انقالبي در جنگ عليه اتحاد شوروي عدم رعايت  علت اصلي شكست سازمان
بعضي از اين اشخاص مدعي اند كه بعلت همين انحرافات از ... اين فرمول بوده است

مثل {ها بريده اند و احزابي  تر، از اين سازمان تر و بعد  يا پيش1362هاي  سال
سازمان «، »مائويست هاي افغانستان«، »افغانستان) مائويست(كمونيست حزب «

 را از آن زمان تاسيس كرده اند، حاال سوال اين است كه }»)اصوليت پرولتري(پيكار 
اين احزابي كه بگفتهء اين آقايان مطابق همه معيارها ايجاد گرديده است كجا 

سوم «و » پيام آزادي«، »ورشش«، »شعله جاويد«{فعاليت دارند؟ در صفحه انترنت 
  » و يا در ميان مردم؟}»عقرب

مائويست هاي «اين نوشته بايد چون سيلي هاي آبدار بر گونه هاي پژمردة 
بار بار نواخته » سازمان كارگران افغانستان«و خود » حزب«، »پوالد«، »افغانستان

هاي جانانه  سيليبا اين ! شود و تا توبه نكشيده اند، از تكرار آن نبايد خسته شويم
ها بر  تاخت و تاز رويزيونيست«: شود كه دود مي» كارگران«اين ادعا و قيل و قال 

افغانستان، تاخت و تاز بر ) مائوئيست(هاي افغانستان و حزب كمونيست  مائوئيست
سازمان كارگران افغانستان است، و به همين ترتيب، تاخت و تاز بر سازمان كارگران 

اين » .از تاخت و تاز بر جنبش مائوئيستي كشور محسوب ميشودافغانستان، بخشي 
توان  شاه فرد زشت، با اين سيلي جانانه، باد هوا مي شود و در گرد و خاك آن مي

را » سازمان كارگران افغانستان» «نيولوجيزم«و » افاشيا«هاي غليظ  به خوبي رگه
  !!!ديد

سازمان كارگران  «با وجودي كه: اما يك سؤال كماكان باقي مانده است
نهايت «، نه، ببخشيد، »رذيالنه«را » پوالد«و » ها مائويست«افغانستان، عمل 

شوند كه اسناد اين سازمان را به حيث  خواند، آنان چگونه حاضر مي مي» رذيالنه
هاي شان نشر و فحش  در وب سايت» ـ مائويست ـ لنينيست ماركسيست«سازمان 

يا اينان باور دارند كه :  دو حالت بيرون نيستو دشنام او را تأييد كنند؟ از
اند و » نيولوجيزم«و » افاشيا«بيماران روانيي هستند كه مبتال به » كارگران«

ساما «و » سازمان انقالبي«شوند، اما در حمالت عليه  گاهگاهي از چته بيرون مي
، و يا قابل مصرف هستند !!!)»تئوري سه جهان«البته بر اساس (» )ادامه دهندگان(

سايند  كشند، و در جايي جبين مي  اين دو خود كرنشگراني هستند كه خجالت نمي
  .خواند  مي» نهايت رذيالنه«كه عمل آنان را 
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داريم و آن اينكه با وجودي كه » پوالد«به ادامة اين سؤال، يك سؤال ديگر از 
هم اينكه طي اين حزب و رهبران آن با انحرافات اپورتونيستي شان و ... «: باور دارد

هاي اشغالگر دولت مزدور  ها و اهداف امپرياليست هشت سال اخير به خدمت برنامه
كشور وارد كرده ) م ل م(ها را به جنبش  قرار گرفته است، شديدترين ضربه

ديگر يك حزب كمونيست واقعي نيست و رهبران آن بر » حزب«اين «... ».است
 شان از جمله بورژوا كمپرادورهايي اساس ايدئولوژيك سياسي و موقعيت اجتماعي

پاسخ به (» بر تن دارند) ـ مائويستي ـ لنينيستي ماركسيستي(هستند كه پوشش 
چگونه است ) 2012 جوالي 7» هاي افغانستان گروه مائويست«بنياد  اتهامات بي

» حزب««بر » تاخت و تاز«زند كه  هاي سازماني مي كه باز هم دست به نشر نوشته
» جنبش مائويستي«بر » تاخت و تاز«را » افغانستان) ئويستما(كمونيست 

  اي است؟  خواند؟ آيا زير كاسه نيم كاسه مي
به نشر » پوالد«اگر از منظر رابطة ديالكتيكي به اين موضوع نگاه كنيم، وقتي 

كند، در حقيقت به تأييد و تبليغ نظريات آنان  اقدام مي» كارگران«هاي  نوشته
تاخت و «بر آن را » تاخت و تاز«كند و  دفاع مي» حزب« كه از پردازد؛ نظرياتي مي

با وجود » پوالد«و » كارگران«اين كه ميان . خواند مي» تاز بر جنبش مائويستي
چه ) »انقياد طلب«خواند، ديگري  مي» مائويست«يكي حزب را (اختالف جدي 

بيماران «ز دانيم، ولي چه بهتر كه ا قراردادي بسته شده است، ما در مورد نمي
بر » تاخت و تاز«، »حزب«را بر » پوالد» «تاخت و تاز«هم كوتاه بپرسيم كه » رواني

يا چنانچه قبالً گفته ايد !! خوانند، يا خير؟ مي» جنبش مائويستي«و » كارگران«
است، » خيانت به انقالب و توده ها«به خاطر همسويي با طالبان متهم به » حزب«

  !!! تان به شمار نمي رود؟» يستيجنبش مائو«از اينرو جزء 
، »مائويست ها«، »حزب«(» ائتالف مائويست ها«مخرج مشترك ديگر 

سازمان انقالبي افغانستان از » گسست ناقص«، )»پوالد«و » عمدتاً مائويست ها«
هاي  مائويست«آغاز كرد و بعد » صدر«اين بحث را بار اول . سازمان رهايي است

نشخوار » سازمان كارگران افغانستان«كرد و پس از آن آن را نشخوار » افغانستان
را نشخوار كرد و اينك نوبت آخر به پوالد بيچاره رسيده كه » ها مائويست«شدة 

را » كارگران«و نشخوارِ نشخوارِ » شورش«، نشخوار »صدر«مجبور است، تفالة 
د در شون ناچار مي» ها مائويست«شود كه  نشخوار كند، اما اين وقتي مفتضح مي
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تو خود بخوان حديث . را نشخوار كنند» پوالد«هاي پنج و شش، نشخوار شدة  فصل
  !!مفصل از اين مجمل

تك مضرابي است از » گسست ناقص سازمان انقالبي از سازمان رهايي«
كه » سازمان انقالبي«عليه » پوالد«و » ها عمدتاً مائويست«، »مائويستها«، »حزب«

. شود مانند، نواخته مي رمق، اما قرصك بي  بيهاي با زشتي صدا و با چك چك
پيوند با انجوايزم، «ـ شماره اول،  »به پيش«(، در سه نوشته »سازمان انقالبي«

افغانستان از ورشكستگي ) مائويست(كمونيست » حزب««و » گسست از ماركسيزم
 بيند كه بيش به اين تك مضراب پاسخ داده و الزم نمي) »تيوريك تا فالكت پراتيك

با » حزب» «نقد نويسِ«از اين وقتش را در اين مورد به هدر دهد، بخصوص كه 
پيوند با «هاي نوشتة  گذشت نزديك به سه سال نتوانسته است، از زير پتك

آيا نشخواركنندگان ! با قامت راست بيرون بيايد» انجوايزم، گسست از ماركسيزم
  !هاي او، بيشتر از او توان دارند؟ هرگز  تفاله

ين تك مضراب، زنده ياد رفيق فيض احمد به طور بيرحمانه مورد اهانت، در ا
توهين و تحقير قرار گرفته است، و اين تحقير از سوي كساني صورت گرفته كه خود 
غيرت و شهامت آمدن به داخل كشور را ندارند و چون موش در هالند زندگي 

دهند و كاري جز سر  كنند، گاه از اين تظاهرات و گاه از آن مجلس گزارش مي مي
رهبر عزيز ما از طرف كساني مورد اهانت و . ندارند» سازي حزب«و صدا در مورد 
نسبت به «هستند و » فراري«كنند كه  گيرد كه خود اعتراف مي توهين قرار مي

  ».عالقه شده و يا ترك مبارزه كرده اند مبارزه بي
مي » رويزيونيست«و » تسليم طلب«در اين قسمت كساني كه رفيق احمد را 

 و بعد به طور كوتاه زندگي رفيق احمد را نماييم خوانند، به شكل خالصه معرفي مي
كنيم، تا آناني كه وجدان دارند، خود قضاوت كنند كه اين رهبر عزيز، از  گزارش مي

  :گيرد  سوي چه هرزه هايي مورد اهانت و تحقير قرار مي

» حزب«معرفي اين  براي :افغانستان) مائويست(كمونيست » حزب« .1
و » مائويست ها«، »پوالد«(» افغانستان» مائويستي«جنبش «از منسوبين 

طي هشت سال ... »حزب«... «: نويسد مي» پوالد«. گيريم كمك مي) »كارگران«
هاي اشغالگر دولت مزدور قرار گرفته  ها و اهداف امپرياليست اخير به خدمت برنامه

» حزب«اين ... طلبي افتاده است نيسم و انقياددر پرتگاه اپورتو... »حزب«... است
ديگر يك حزب كمونيست واقعي نيست و رهبران آن بر اساس ايدئولوژيك سياسي 
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ورهاي هستند كه پوشش دو موقعيت اجتماعي شان از جمله بورژوا كمپرا
  .»بر تن دارند) ـ مائويستي ـ لنينيستي ماركسيستي(
رفقاي عزيز، شما تضاد ما را با اين «: دنويسن مي» حزب«در مورد » مائويست ها«

ها با  آيا تضاد كمونيست. خوانيد حزب اپورتونيست تضاد درون خلق مي
ها تضاد درون خلق هست؟ از نظر فردي، تضاد خلق با دسته اينجو  اپورتونيست

 هزار دالري سوار 80داري كه مانند حضرت مجددي يا پير گيالني بر الندكروزرهاي 
د درون خلق هست؟ آيا تضاد خلق با آقايي كه صدها جريب زمين در شوند، تضا مي

افغانستان ) مائويست(حزب كمونيست ... سربند بغرا دارد تضاد درون خلق است؟
رهبران اين حزب هر كدام با . رو و يك تشكيالت اينجويي است يك حزب دنباله

چند تن مسلح هاي تويوتا لندكروزر از يك نقطه به نقطه ديگر در همراهي  جيپ
آنها سال دو يا سه مرتبه در اروپا، امريكا و شرق دور براي ... كنند مسافرت مي

شما در ... جويند هاي متمول شركت مي»دونر«بازسازي افغانستان در كنفرانس 
اطالعي و بدون شناخت درست از واقعيت، با برخورد سطحي ما را در كنار  عالم بي

يي بودن را بر خود  ا را با خط آنها كه حتي شعلهآنها قرار داده و خط درخشان م
آيا شركت در ترفند بازسازي افغانستان و . دهيد شمارند مساوي قرار مي ننگ مي

ها در لندن، برلين، پاريس، توكيو،  هاي امپرياليست سهم گرفتن در كنفرانس
ليت غيره خط نبرد است؟ آيا عيار ساختن تشكيالت يك حزب براي فعا... نيويارك و

ر در ويانا دهن خريطه .  سالهاي سال با س}خ.ح{او « ...»اينجويي خط نبرد است؟
 تا 5000دزدي را گرفته بود و اكنون بخاطر آنكه بتواند از دولت اطريش همان مبلغ 

 حزب كمونيست 50مسوول واحد شماره {ن .  يورو را بگيرد با ن10000
» ت«دهند كه  ه كذائي را بيرون مي در سال يك مجل})اروپا(افغانستان ) مائويست(

كه در اخير هم نام وب سايت جهاني براي فتح و شعله جاويد را ذكر ... نام دارد
و آنها بنام مخارج فرهنگي اتحاديه شان از » لعل بدست مي آيد«هم . كنند مي

و نام حزب شان و جنبش » رنجد دل يار نمي«گيرند و هم  دولت پول مي
شهرت مكمله ... اين اولين بار است كه آنها«... ».شوند تذكر ميالمللي را نيز م بين

احمد شاه مسعود «، »...دهند رفقاي ما را به دستگاه اطالعات امپرياليست ها نمي
افغانستان حق داشت كه بزبان و مسايل ) مائويست(بيشتر از رهبر حزب كمونيست 

 بسازد ولي او اينكار ملي توجه كرده و لهجه آخندهاي هزاره را يك مسئله سياسي
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سازان افغانستان »!جنبش نوين«بينيم كه اخالق سياسي  به اين طريق مي. را نكرد
 ...»الشياطين قرار دارد تر از اخالق اخوان در سطح پائين

ها بطور  ها بطور عام و كمونيست ايجاد دشمني و خصومت بين خلق «
گيرد و سمارق  شا ميخاص از ديد نادرست و اپورتونيستي رهبري اين حزب من

فساد در . اي است كه در منجالب فساد و انحرافات ايدئولوژيك ريشه دارد زهري
حلقه رهبري بحدي رسيده كه آنها اينجوهاي شان را كار براي كمونيزم و 
سوسياليزم، جنگ خلق و رهايي مردم كشور از چنگال اشغال امپرياليست ها 

  »...و» خوانند مي
اظهار ... سازمان كارگران افغانستان«:  مي نويسد»سازمان كارگران«و 

يي خيلي پايين را، نه تنها  اين حزب با طالبان، ولو همسويي به درجه» همسويي«
هاي ميليوني  كند بلكه آنرا خيانت به انقالب و خيانت به توده شديداً محكوم مي

 داند كه هزاران تن ايشان قرباني حمالت انتحاري طالبان  مي}مليوني{
دهه ” چپ“چه فرقي ميان اين حزب و رويزيونيستان ... فروش گرديده اند وطن

هشتاد وجود دارد، ماداميكه گناه آنها نيز همين بوده است كه با نيروهاي بنيادگراي 
ها ائتالف و اتحاد نموده، بر ضد سوسيال امپرياليزم و تجاوز  مذهبي و جهادي

ب و رويزيونيست شدند و اين يكي با طل ميرزميدند؟ آنها با آن كار خود تسليم
سازمان كارگران ! شد” حزب كمونيست مائوئيست افغانستان“تعامل به مثل 

ها و بيانات تسليم طلبانه اخير حزب كمونيست  افغانستان ميان تسليم طلبي پارينه
انفعال و ناتواني : شايد بتوان گفت كه... بيند مائوئيست افغانستان فرقي ماهوي نمي

زب در راه اندازي جنگ خلق، وي را در مسير ياس، و دنبالچه شدن براي اين ح
  ».اما اين انفعال به هر حالتي نابخشودني است. طالبان كشانده باشد

، بيچاره ماه ها »حزب«اين » صدرِ«با اين معرفي، قابل تذكر مي دانيم كه 
 قبله اش را دريافت و به دويد كه پناهندگي پشت غرفه كنسولگري كشوري مي

اكنون اين عدد فراري بر رفيق احمد، اين سرو رساي جنبش انقالبي . آمالش رسيد
» نوكر امپرياليست ها«و » اينجو«را به » حزب«تازد؛ در حاليكه خود  كشور مي

 سگان توسطخواند كه  مي» اكونوميست«و » رويزيونيست«مبدل ساخته، كسي را  
  .همين امپرياليست ها تيرباران شد

رهبر گرانمايه جنبش « براي معرفي اين :»ئويست هاي افغانستانما«. 2
مراجعه مي كنيم و از او » گرانمايه«و » نستوه» «پوالدِ«نيز به » مائويستي افغانستان

        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ۵۶ 

پوالد . روبرو هستيم» رهبري گرانماية«مي شنويم كه با چه » حزب» «هواداران«و 
را از » گ م ا«لهاي قبل انشعاب ما در سا: در اينجا بايد تذكر دهم كه«: مي نويسد

كه در پرتگاه اپورتونيزم و انقياد طلبي افتاده است؛ خير » )م(كمونيست «حزب 
مقدم گفتيم و اميدوار بوديم كه اين انشعاب سرآغاز گسست كامل اين گروه از خط 

ولي متاسفانه كه بعد از مدتي همين حركت هم از پيشرفت ... باشد» حزب«انحرافي 
به پيروي از اطالعيه اين » گ م ا«ي و تكامل بازماند و سال قبل بسوي ترق

ئي نبوده و در )ان جي او(ديگر يك حزب » حزب«، اعالم كرد كه اين »حزب«
ما را » گ م ا««، »...هاي امپرياليستي و دولت مزدور قرار ندارد برنامه» خدمت«

 نموده است؛ در حاليكه تفاوتي در مبارزه عليه اپورتونيزم و تسليم طلبي متهم به بي
الرغم همه ادعاهاي كه   علي» گ م ا««، ».خودش تاريخ ناروشني در اين زمينه دارد

مي تواند ادعا » گ ل ا«دهم كه زماني  نمايد؛ در اينجا با قاطعيت تذكر مي مي
نمايد كه عليه همه انواع و  نمايد كه واقعاً عليه اپورتونيزم و ضد انقالب مبارزه مي

» )م(حزب كمونيست «ورتونيزم منجمله اپورتونيزم و انقياد طلبي اشكال اپ
افغانستان بطور همه جانبه و صادقانه مبارزه كرده و انحرافات ايدئولوژيك سياسي 

  ».تشكالت سلف و تشكيل كنوني خود را نيز به نقد بكشد
تا و » شورشي«كه سالهاي سال با اين » حزب «16واحد شماره  »هواداران«

كنيم كه اين خانه زيبا و  ضرورت آن را احساس نمي... «: يده اند، مي نويسندباال دو
هاي دهن پركن حاشيه  مقاوم را با دستان خود ويران ساخته و منتظر وعده

كنند كه در يك  دهند و اعالم مي هاي سرخرمن مي نشيناني بنشينيم كه وعده
 به خوبي ميدانيم كه ما. سازند آينده نامعلوم براي ما از نو خانه ديگري مي

بزك بزك نمير كه جو «المثل معروف  هاي اينان غير از مصداق روشن ضرب گفته
  .»تواند چيز ديگري بوده نمي» لغمان ميرسد

سايت » هواداران«است، در بخش » شورشي«كه دوست نزديك » اختر«و 
ين مورد بد بختانه كه صدر مائو زنده نيست تا واقعاً در«: مي نويسد» شعله جاويد«

كرد كه آيا شما سزاوار آن هستيد تا كلمه واقعي را به دنبال  ارزيابي نقادانه مي
... ماند هاي عجيب و غريب مي اين بيشتر به الف زني. م خود تان يدك بكشيد ل م

كند تا حزب را از تسليم  م واقعي كه در درون حزب مبارزه مي ل زنده باد م
تازند و  هايي كه از بيرون بدان مي برهاند نه آنهايي كه اگر دچار آن باشد  طلبي

بايد روي . م واقعي نيستند ل اين قبيل افراد م. ادعاي كاذب واقعي بودن را دارند
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كاري  م را لگد مال، تحقير و تيشه ل  نبايد م. هاي ماركس، لنين و مائو ايستاد شانه
صورت گرفت وي در يكي از گفتگوهايي كه چندين سال پيش بين من و او ... كرد

مدعي شد كه خيلي اوقات آرزوي اين را دارد كه در يك قصر يا قلعه بزرگ زندگي 
پايگاه و تكيه گاه . م ها نبايد در چنين جاهايي زندگي اختيار كنند ل  خوب، م. كند

اش با   وقتي كه رابطه... هاي خود ساخته ذهني ها اند نه قلعه م ها توده ل عمده م
گونه تفاوتي  ري گفت كه برنامه حزب با برنامه ساما هيچحزب به هم خورد، فو

. پس اگر اين طور است ساما سازمان نبوده بلكه حزب كمونيست بوده است. ندارد
وي متذكر شد كه در صورت پيروزي، آنها شخصي به نام زعما را رئيس جمهور 

چار اما واقعيت آن است كه شخص مذكور چنان د. آينده شان انتخاب خواهند كرد
كند، بلكه آن را شديدا رد و  م دفاع نمي ل بحران فكري است كه نه تنها از م

آموزاند كه چون زعما يكي از  اين را به ما مي... اما تحليل آقاي. نمايد تحقير مي
هاي  هاي افغانستاني است و حق تدريس در دانشگاه پروفيسران و اكادميسين

در . رئيس جمهور دولت انقالبي آينده گرددتواند   دنيا را دارد، مي}معتبر{متعبر 
حقيقت تحليل او متكي بر سند خرد قراردادي بورژوايي اوست نه بر ايدئولوژي 

اين هم شد حزب كمونيست واقعي كه رئيس جمهور دولت ! به! به. ماركسيستي
اين هم شد تحليل . تحت رهبري آن يك فرد ضد انقالبي ولي تحصيل كرده باشد

ها و  اين حرف... نيستي كه جنبه متافزيكي آن آشكارتر استديالكتيكي كمو
 -ها در واقع، بيانگر تزلزل در انديشه اوست كه مدعي است ماركسيزم تحليل

بايد به اين گونه . دار و مضحك است اين بسا خنده.  مائويزم واقعي است-لنينيزم
ايد ظاهر و باطن ها ب م ل بديهي است كه م. گرايانه آفرين خواند هاي واقعي تحليل

، كه ادعاهاي بزرگ "واقعي"هاي  م ل  شان يكي باشد، تضاد ميان گفتار و كردار م
  »...رساند منشانه دارند، چه چيزي را مي

رهبر گرانماية جنبش «ضمن معرفي فوق، قابل تذكر مي دانيم كه 
 سالهاست كه از افغانستان فرار كرده و اكنون در هالند» افغانستان» مائويستي«
كلوچه «حضور دارد و با خوردن ) شود معلوم مي» شورش«هاي  چنانچه از گزارش(

براه » شورش«، زير بيرق سرخ كه معلوم نيست از كدام تكه برش شده، »افغانستاني
را درج » ها عليه ستمگري پشتون«انداخته و بر پالكاردهاي آن در حالي شعار  

 زير ستم ملي و اشغال، بيرحمانه كرده كه خلق افغانستان و به ويژه خلق پشتون
اين عدد فراري، در حالي ديگران و بخصوص . رود شود و به نابودي مي كشته مي
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خواند كه خود سالهاي سال مثل   مي» اكومونيست«و » رويزيونيست«رفيق احمد را 
، در كنار انقياد طلبي و رهزني اينجوئي »مادرزاد«اما نه » تماشاچيان گنگ«
سي «است؛ همان » گزارشگر سي آي اي«كه » حزبي«ت، همان قرار داش» حزب«

  .كه سگانش زنده ياد رفيق احمد را تيرباران كردند» آي اي

» صادق«، يكمقدار »مائويست« اين عدد، در ميان همه فراري هاي :پوالد. 3
او خودش را در . ها قبول دارد ، فرارش را از ميان توده»پوالد«. رسد به نظر مي

در طول چهار دهه عللي چند در عدم «: كند اش، چنين معرفي مي»هگرو«نوشتة 
در تشكيل حزب كمونيست ) م ل م(هاي مختلف جنبش كمونيستي  موفقيت بخش

به { فرار صدها تن از منسوبين جنبش دموكراتيك نوين  : ...انقالبي نقش داشته اند
و يا ترك عالقه شده   به كشورهاي خارجي كه نسبت به مبارزه بي}شمول خودم

نماييم كه بدون توجه دقيق به ماهيت خط رهبري  تكرار مي... مبارزه كرده اند
معيارهاي انقالبي پرولتري براي اعضاي متشكله آن كننده حزب و در نظر گرفتن 

كه در نظر و عمل واقعاً انقالبي باشند و حاضر باشند كه خود را وقف راه انقالب 
هاي خلق امر   و پيشرفت مبارزات انقالبي توده، تشكيل حزب كمونيست واقعي كنند

ها فرار كرده، وقيحانه  ، او در حاليكه خودش از ميان توده».مشكلي است
ها و پرولتارياي انقالبي هستند كه با كسب آگاهي  فقط اين كمونيست«: فرمايد مي

هاي انقالبي به  انقالبي مسئوليت ايجاد حزب و رسالت و وظيفة انتقال تئوري
هاي خلق و بسيج و سازماندهي آنها و رهبري مبارزات شان را براي انقالب  توده

  » .كردن بعهده دارند
فراري، ضمن اينكه با عصبانيت بر زنده ياد رفيق احمد مي تازد، بذله » پوالدِ«

با اغتنام از . كند تقديم مي» مائويستي«هاي عجيب  او فكاهي. گويي هم مي كند
ما نيز با درك اهميت و مبرميت «: خوانيم  را با هم ميهايش فرصت، يكي از فكاهي

هاي خلق در جهت  حزب كمونيست انقالبي براي رهبري مبارزات انقالبي توده
سرنگوني ديكتاتوري طبقات ارتجاعي و قطع سلطة امپرياليزم و تاسيس دولت 
دموكراتيك نوين و بنيان گذاري جامعه سوسياليستي، در طي سالها براي تشكيل 

حزب ! (».ايم كه در اسناد ما درج است زب كمونيست انقالبي مبارزه كردهح
كمونيست انقالبي از طريق مبارزه ايدئولوژيك سياسي و طرد انواع اپورتونيسم و 

هاي مختلف جنبش كمونيستي   رويزيونيسم و وحدت اصولي و ديالكتيكي بخش
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 پيكار براي نجات مردم ، گروه!شود، نه با صرف شعار دادن كشور ايجاد مي) م ل م(
  )2011 سپتمبر 2، )م ل م(افغانستان 

را اينگونه » پوالد«، )»افغانستان» مائويستي«جنبش «عضوي (» حزب«
نه ) اصوليت انقالبي پرولتري(سازمان پيكار براي نجات افغانستان « :معرفي مي كند

گوشه دنيا فردي در يك . تنها يك سازمان بلكه يك گروپ منظم سه نفره نيز نبود 
سازمان "نام ، }پوالد {اعالميه ها و اسنادي مي نوشت و زير آنها بجاي امضاي خود

شعله (» . را مي نوشت")اصوليت انقالبي پرولتري(پيكار براي نجات افغانستان 
وظيفه و مسئوليت درجه اول او نقد از  ...«، )1384جاويد، شماره هفتم، ثور ـ جوزا 

 است و صد البته دور انداختن اين "اي نجات افغانستانسازمان پيكار بر"برنامه 
البته ما به او توصيه . و به بر نمودن يك جامه پاكيزه و نو} چركين {جامه چرگين

را از  }چركين {نمي كنيم كه بدون بدست آوردن جامه نو و پاكيزه، جامه چرگين
گي است، اما به از برهن بهتر} چركين{ پوشيده بودن با لباس چرگين. تن بدر نمايد

شرطي كه لباس چرگين آنقدر پوسيده و پاره پاره نباشد كه بتواند حد اقل وظيفه 
كه بيست و } چركيني {گمان نمي رود لباس چرگيني.  را اجرا نمايد"ستر عورت"

شش سال پيش قابل بدل كردن بود ولي هنوز بدل نشده است، بتواند چنين وظيفه 
نقد نويس شخصا يكي از مجاهدين همين احزاب «و » .حد اقلي را نيز اجرا نمايد

و اسناد رهبر سازمان ) كميته منسوب به خميني ("كميته امام"بود و سالح هاي 
شعلة جاويد، شماره دهم، دوره سوم ماه جدي (» .اسالمي مربوطه را نزد خود داشت

1384(  
ا را قابل تذكر است كه اين عدد فراري در حاليكه يكي از وظايف كمونيست ه

بردن آگاهي ميان توده ها مي داند، خود ماه ها پشت غرفة كنسولگري كشوري كه 
به آن پناهنده شد، دويد، انتظار كشيد، چاپلوسي كرد و هزار توهين و تحقير را 

گزارش نوشته » پيام آزادي«جائيكه اكنون از آن در (خريد تا باالخره به هالند 
هاي انقالبي به  انتقال تئوري«ها را  مونيستاو در حاليكه وظيفه ك. رسيد) كند مي

هاي خلق و بسيج و سازماندهي آنها و رهبري مبارزات شان را براي انقالب  توده
ها و انقالب چون طاعون ترسيده و دو پا از خود و  خواند، خود از توده مي» كردن

فرار كرد دو تاي ديگر را از كدام پيكاري بيچاره قرض گرفته، از ميان آتش و باروت 
شد و اينك بر سپيدار جنگل » پوالد» «كشور گل ها«و باالخره بطور نامعلوم در 

  . خلق مي تازد كه در آتش زيست و مبارزه كرد و جاودانه شد
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در مورد اين موجودات عجيب و غريب : »سازمان كارگران افغانستان«. 4
 حواله كرده اند و »ـ لنينيزم را به تاريخ ماركسيزم«اينان كه . خود قضاوت كنيد

رويزيونيست و «حال با استدالل مسخره اين افتضاح را توجيه مي كنند، ديگران را 
را رفيق خطاب » جواسيس«اينان كه . خوانند مي» تسليم طلب و چاكر امپرياليزم

خوانند؛ اينان كه در كنار  مي» اكونوميست«كنند، رفيق احمد را  مي
معرفي «و » رهزنان اينجويي«ن امدافع» ها يستمائو«قرار دارند و » ها مائويست«

حيايي و بي شرمي  هستند، با بي» هاي اطالعاتي دشمن كننده انقالبيون به دستگاه
تزهاي » جنگ خلق تا كمونيزم«اينان كه با شعار مسخرة . تازند بر رفيق احمد مي

ين عموم سوم«، »دو عموم خلق«خروشچفي را به مرحلة باالتر رسانده اند و در كنار 
شرمي خاص خود شان، رفيق احمد را  را نيز ابداع كرده اند، با بي» خلق

رهبر گرانماية «اين عددهاي بيمار، دير يا زود در كنار . خوانند مي» رويزيونيست«
خواهند كرد، زيرا تجربه نشان » شورش«در هالند » افغانستان» مائويستي«جنبش 

حزب «و » انقالب«و » شورش« غرب و رسيدن به» مائويست ها«داده كه سرنوشت 
سوپر «ما واقعاً كه » مائويست هاي«در آن ديار است؛ » پيام آزادي«و دادن » سازي

  !!!هستند» انترناسيوناليست
اينك مختصراً در مورد رفيق احمد به حيث رهبر نمونة جنبش انقالبي 

ل نجات دهد،  او رهبر مدبر بود، توانست جنبش را از انحال:نويسيم افغانستان مي
هاي مردم زندگي كند و  الترناتيف ارائه كند، از خود انتقاد نمايد، در ميان توده

نظير به وسيلة  او قهرماني بود كه با قساوت بي. زندگي را فداي مبارزه نمايد
در ) رفيق مينا(اش  هاي مذهبي جاودانه شد؛ همسر فرزانه و انقالبي فاشيست

او براي رهايي  مردم مبارزه كرد و تا آخرين . ادي نهادكنارش رزميد و سر بر راه آز
 .لحظة زندگي در كنار مردم سر افراز زيست

خط پاسيفيستي مسلط بر كميته «وقتي كه » حزب«نويسِ » نقد«او به گفتة 
هاي مبارزاتي سازمان در عرصه  مركزي سازمان جوانان مترقي، نواقص فعاليت

گري اين  ا برطرف نكرد و براي رفع يكجانبهمبارزات روشنفكري و كارگري شهري ر
ها و گسترش تنظيم شده مبارزات سازمان و جريان در ميان دهقانان تالش   فعاليت
 كه نشست اين ضربه چنان كاري بود. ها را خواباند  بلكه در واقع اين فعاليتنكرد، 

راي  در واقع داير شده نتوانست و آنانيكه ب1351عمومي چهارم سازمان در خزان 
گيري پراكنده گشتند  شركت در نشست حاضر شده بودند، بدون هيچگونه تصميم
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، نگذاشت جنبش انقالبي به انحالل برود و با ارائه »و سازمان به انحالل كشانده شد
  .هاي بعدي جنبش باز كرد الترناتيف سياسي، راه را براي فعاليت

الترناتيف سياسي او او الترناتيف سياسي داد و هيچگاه هم ادعا نداشت كه 
سازمان ما با وجود طرح «: مبرا از اشتباه است، چنانچه در مشعل رهايي نوشت

ترين مسايل جنبش ماركسيستي و بحث روي مهمترين اشتباهات و  اساسي
از آنجا كه درك آن از اشتباهات و نقش مثبت تاريخي » م.ج.س«انحرافات 

در بسا موارد ناقص بود و عوامل آن نسبي و » شعله جاويد«و » م.ج.س«
توانست به تمام سواالت پاسخ روشن و صريح دهد و اين اشتباهات در سازمان  نمي

تداوم نيابد، اما با آنهم از ديد تاريخي طرح اساسي ترين مسايل و اعالم مواضع 
اصولي در جنبش ماركسيستي و مرزكشي ميان دو مشي از طرف سازمان ما هر 

  ».بودچند ناكامل گامي به پيش 
با طرد اپورتونيزم در راه «وقتي در نوشتة . او از اشتباهات خود انتقاد كرد

و شخص » سازمان جوانان مترقي«گيري عليه  در موضع» انقالب سرخ به پيش
» مشعل رهايي«از برخورد ماترياليستي تاريخي به دور ماند، در » ياري«رفيق اكرم 

 طي 1349ر سازمان و جريان در سال بنابر عوامل باال تضادهاي نهفته د«: نوشت
پس «انشعاباتي، نخستين تبارز خود را يافت، انشعابيون با ارائة نظريات و انتشار 

قادر نشدند اشتباهات سازمان و جريان و علل اساسي آنرا بر همگان » منظر تاريخي
ز آنها ا. از طريق يك مبارزه سالم برمال ساخته و الترناتيوي به جنبش ارائه دهند

يك برخورد ماترياليستي تاريخي به دور مي شوند و از ارزيابي جنبش و علل آن به 
اشخاصي كه با وصف اشتباهاتي نقش (جويند  نقض مطلق افراد توسل مي

با «اي در جنبش ماركسيستي كشور داشتند، در ين مورد ما نيز در نوشتة  تاريخي
  .»)باهي درغلتيديمبه نحوي از انحاء به چنين اشت» ...طرد اپورتونيزم
از » مشعل رهايي«در » تيوري سه جهان«و » جمهوري اسالمي«پذيرش 

شماره دوم به جمعبندي از آن پرداخت » مشعل«اشتباهاتي بود كه رفيق احمد، در 
هاي گلبديني به او  و آنها را اشتباه خواند، اما جاودانه شدنش توسط فاشيست

ايد، و رهبري بعدي نه تنها نتوانست مسوده فرصت نداد تا كنگرة سازمان را داير نم
تفاوتي اعالم كرد،  شماره دوم را چون مردمك چشم حفظ كند، بلكه با بي» مشعل«

  !!  اين مسوده در جريان توطئه و خيانت داخلي گم شده است
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 :را نقل كنيم» كارگران«با توضيحات فوق، نياز است تا يكبار ديگر سخن نغز 
ذشته انتقاد كردن كار ساده اي است، چيزيكه دشوار و در غرب نشستن و به گ«

نوشتن عليه كساني كه همه ... باشد محك صداقت است مبارزه در ميان مردم مي
ها  زندگي خود را در انقالب و مبارزه مردم افغانستان فدا كرده اند بدون اين محك

  ». است }رذيالنه{رزيالنه  نهايت
كه با چوچ و عيال خود گريختند » تانافغانس» مائويستي«جنبش «منسوبين 

هاي سفارت  ها و دروازه ها پشت غرفه  ها و ماه و مردم را تنها گذاشتند، هفته
زنند و لبان شان را در   ها منتظر پناهندگي ماندند، آناني كه آروغ پيزايي مي خانه

ه كنند و وقتي مست شدند، فلسف  ها با بير هالندي و واين فرانسوي، تر مي»كاباره«
كنند، مخلوقاتي عجيبي هستند كه به هيچ اصل  پرتاب مي» حزب«و » مائويزم«و 

  .اخالقي پابند نيستند
آناني كه در اين دفتر و آن دفتر دولت غربي لميده اند، آناني كه با پول 
انجويي خود را به غرب رسانده اند، آناني كه خلق ستمديده و رنجديده را تنهاي 

آتش استعمار و جنايت جهادي و طالبي بسوزند و خاكستر تنها گذاشته اند تا در 
راه پيمايي «شوند، آناني كه به جاي گام برداشتن در كنار خلق خود، در اروپا 

با » مرگ بر كرزي«دهند، آناني كه شعاري در سطح  انجام مي» طوالني
 هاي هالند را با كنند ولي جاده ها فرياد نمي ها و وردكي ها و كنري ننگرهاري
شارانند، آناني كه با خلق پشتون همبستگي نشان  مي» مائويستي«پوكگري 

را از نيام كهنه و فرسودة شان كشيده » ها ستمگري پشتون«دهند و تلوار ضد  نمي
هاي گلين  اند، آناني كه به جاي همبستگي با قربانيان اشغال افغانستان در كلبه

داري به نام  ، شوخي خندهدر اروپا» هاي افغانستاني صرف كلوچه«شان، با 
اي در   كنند، آناني كه براي لحظه  اندازي مي راه» همبستگي با خلق افغانستان«

ايجاد «توانند ولي از  كنار پرولتاريا، دهقانان و ساير زحمتكشان كشور ما بوده نمي
هستند  يهاي زنند، همه و همه هيپي حرف مي» حزب كمونيست انقالبي افغانستان

نوجوان و » محمود« در مورد رهبران جنبش انقالبي چه، كه بر كه حق ندارند
هاي رژيم  عزيز كه يكي در قصابخانه گلبدين فاشيست و ديگري با گلوله» فريدون«

اينان بايد اول ثابت سازند كه ! آخوندي ايران سالخي شدند، حرفي بر زبان آرند
اده خواهد شد تا فرزندان صديق خلق افغانستان هستند، بعد به ايشان اجازه د

هاي پل باغ عمومي كابل حق دارند به هر  چيزكي بگويند، در غير آن مثل ديوانه
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نطوق كشيده، » ها داكترك«سو حمله كنند، و يا مثل معتادين پل سرخ، با ديدن 
  !فكاهي بگويند» ايجاد حزب كمونيست انقالبي«از 

»  مائويست هاعمدتاً«و » مائويست ها«مخرج مشترك ديگر » زبان انجوئي«
در اين بخش «: نويسند مي» ها مائويست«. عليه سازمان انقالبي افغانستان است
سازمان "، زباني كه "زبان انجوئي"بر روي  قبل از آنكه به اصل مطلب بپردازيم

 "زبان انجوئي". با آن صحبت ميكند، بطور مختصر مكث ميكنيم "انقالبي افغانستان
دراين زبان نويسنده الي نهايه بدون .  است"ئي رسانهزبان گزارش واقعات يا زبان 

 مطلوب را بيرون }نتايج يا نتائج{آنكه مسايل را بشكافد و يا از بطن وقايع نتائيج 
بكشد و آنرا بطور مشخص با مسايل ديگر بطور ديالكتيكي مربوط ساخته برله يا 

سازمان درحاليكه به اينصورت مي بينيم كه اين ... عليه آن موضع بگيرد، مينويسد
 به "سازمان"حتي از نظر سواد سياسي و معلومات عمومي در حدي نيست كه 

باشد ولي رهبران آن با همان سبك ) ولي بورژوازي(مفهوم يك تشكل واقعا طبقاتي 
انجوئي بدون آنكه به علل وعوامل مسايل و ديالكتيك حركت و تكامل بيانديشند، 

هاي انقالبي افغانستان   سبك ساختن تشكلهاي خنده آوري را در جهت  جسارت
رهبران سازمان انقالبي افغانستان كه در دبستان انجويي سازمان ... انجام ميدهند

تربيه ديده هم گرامر اين زبان را ياد » اي انجوي رسانه«رهائي و سپس آموزشگاه 
  .»صحبت ميكنند» لهجه«هاي آنرا و اكنون آنرا با اندك  گرفته اند و بافت واژه

عقب نمانده، چنين هرزه گويي » شورشي ها«از » عمدتاً مائويست ها«و 
امتياز " و "مزدور منشانه"ي  ها ريشه در گذشته"انقالبي"زبان انجويي «: كنند مي

  ».هاي سازمان رهايي دارد"ستدن
در پاراگراف باال، تنها چيزي را كه مي توان ديد، يك بافت زشت از تار و پود 

خواسته » صدر«از » اي اينجو رسانه«ما قبالً در زمينه . ايي استسر دروغ و ياوه
بوديم كه اسنادش را به جنبش ارائه كند، كه تا حال چنين سندي ارائه نشده است، 

را با بيشرمي بجوند، اختيار » صدر«شوق كرده اند تفالة » ها مائويست«حال كه 
  !! دارند

ها و » پرچمي«ه ديده درايي از جمله ديده دراياني هستند ك» مائويست ها«
اين سازمان در «نويسند كه  از يكسو مي. كنند ها را در ذهن تداعي مي» خلقي«

به » سازمان«حاليكه از نظر سواد سياسي و معلومات عمومي در حدي نيست كه 
، ولي از سوي ديگر در »...باشد )ولي بورژوازي( مفهوم يك تشكل واقعاً طبقاتي
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از مدتي «نويسند كه  مي» تونيستي سازمان انقالبي افغانستاننقدي بر مواضع اپور«
.... هاي بنام سازمان انقالبي افغانستان در سايت ها و اعالميه به اين طرف نوشته

با وجودي كه بسا از مطالب اين . رسد  به نشر مي» افغانستان آزادـ آزاد افغانستان«
دهند كه سخن اول  ه نشان مي؛ ايشان به اين گون»...ها قابل استفاده است نبشته

گرانه است، زيرا هنوز چند روزي از اين حيله  شان دروغ و سخن دوم شان حيله
افغانستان آزاد بعد از داير ... موج دوم حمالت سايت «: گري نگذشته بود كه نوشتند
 }استفراغ{استفراق  ئي و  بخوان بخش انجوئي رسانه- شدن كنگره سازمان انقالبي

باز هم به پاسخ حمالت خصمانه، لمپنانه و فحش گونه (» .ئي آغاز گرديدسازمان رها
  )1392 حمل 8» افغانستان آزادـ آزاد افغانستان«سايت دو سره استخباراتي 

رهايي نيستيم، مثلي » استفراغ«به خوبي مي فهمند كه ما » مائويست ها«
انند كه ما با زيرا، همه مي د. هستند» ساما«كه ايشان استفراغ و قي شده هاي 

شده » استفراغ« مبارزه كرديم، نه اينكه آنقطع رابطه و عليه انحرافات » رهايي«
» رهايي» «استفراغِ« پيش، قسمت عمدة يولي جالب اينست كه تا چند. باشيم

بوده است؛ اگر واضحتر صحبت كنيم، ايشان قسمت » قابل استفاده«براي اينان 
تهاي تام بلعيده و از آن  به گفته خود شان را با اش» رهايي» «استفراغِ«اعظم 

. برده اند، ما را از طريق ايميل اطمينان داده اند» لذت«برده اند و از اينكه » لذت«
  ! نوش شان باد

بهتر خواهد بود تا مثالي از هر دو طرف آورده » زبان انجوئي«و اما در مورد 
و آنهم با لهجة غليظ » زبان اينجوئي«شود كه خوانندگان قضاوت كنند كه كي با 

» هاي مائويست«كند، ما يا  صحبت مي» مجددي و پير سيد احمد گيالني«نوع 
كه در آن » زبان اينجوئي«دروغگو؟ با اين مثال خوب است ببينيم كه كي به 

منظور {نويسنده الي نهايه بدون آنكه مسايل را بشكافد و يا از بطن وقايع نتائيج «
 مطلوب را بيرون بكشد و آن را بطور مشخص با }ائج استنتايج يا نت» ها عالمه«

استفاده » مسايل ديگر بطور ديالكتيكي مربوط ساخته برله يا عليه آن موضع بگيرد
  كند؟ مي

رهزنان «كه آن را از جملة » حزب«در مورد انجوايزم » مائويست ها«
 كه آنها فساد در حلقه رهبري به حدي رسيده«: نويسند مي خوانند، مي» اينجوئي

ها  البته منظور عالمه{هاي شان را كار براي كمونيزم و سوسياليزم   اينجو
، جنگ خلق و رهائي مردم كشور از چنگال اشغال }سوسياليزم و كمونيزم است
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هاي بازسازي افغانستان  حاليكه در تمام كنفرانس«، در »خوانند ها مي امپرياليست
كنند، عليه سلطه امپرياليزم و بازسازي  در لندن، ژنيو، برلين و توكيو شركت مي

دانيم كه طالبان ظاهر قضيه  ما مي... «، »كنند افغانستان نيز چيزهاي را نجوا مي
اي قرار . آي. آي و در پله باالتر از آن سي. اس. اند و در عقب آنها در گام اول آي

شود و يا  ماند كه گفته مي زاده باقي  مي داشت، آيا مسئله در حدود مولوي آخند
اي ارتباط تشكيالتي و گزارشدهي و . آي. آي و سي. اس. اينكه ارتباط طالبان و آي

  » بررسي گزارش بود؟
را اينجوباز و رهزن اينجوئي مي خوانند، بلكه » حزب«نه تنها » مائويست ها«

. آي«را متهم به جاسوسي به » حزب«گيرند و   مسووليت بسيار بزرگ به دوش مي
» مائويستها«: اجازه بدهيد واضحتر بگوييم. كنند نيز مي» اي.  آي.سي«و » آي. اس
» طالبان«و » اي. آي. سي«، »آي. اس. آي«نوكر و مخبر » حزب«گويند كه  مي

كمونيست ) كنند  از آن ارائه مي» مائويست ها«تعريفي كه (» حزبي«چنين . است
و » حزب«اين تواند و بر نيروهاي كمونيست است كه  چه، كه ملي هم بوده نمي

. را يكجا با نوكران پوشالي و اشغالگران از سر راه بردارند هاي آن حمايت كننده
  ؟»مائويست«گوييم آقايان  درست مي

خورده اند، » حزب«بر خوان بزرگ انجوايزم » مائويست ها«ولي از آنجائيكه 
به  «دهند و بدون اينكه تحويل مي» حزبي«هاي   نوشيده اند و كيف كرده اند، آروغ

هاي   علل و عوامل مسايل و ديالكتيك حركت و تكامل بيانديشند، جسارت
تا زمانيكه اين حزب انجوبازي «: دهند مبني بر اينكه انجام مي» آوري خنده

گويند ديگر  كرديم و اكنون كه آنها مي كرد، ما عليه اين خطاي آنها مبارزه مي مي
م و عليه آنها در مورد چيزي كني هاي آنها را قبول مي انجو ندارند، ما حرف

هاي آنها داريم بيرون  گوئيم و حتي اسنادي را كه در مورد انجوبازي نمي
» حزبي«آيا ! »دهيم، زيرا تثبيت اين مسئله از نظر سياسي ديگر معني ندارد نمي

ي آن شده است، با چنين وكه متهم به جاسوسي به اشغالگران و نوكران منطق
توان باور كرد كه همه چيز در آن گل و گلزار است؛  مي» ها مائويست«كاسبكاري 

با هم جوت » مائويست«نه جاسوسي در كار بوده و نه هم مخبري، و دو تا اوشتك 
به خير گذشته است؟ آيا » انشاءاهللا«شده، يكديگر را نوكر و مخبر گفته كه 

؟ همين است كه ما از آن خبر نداشتيم» مائويستي«ديالكتيك حركت و تكامل «
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تان مبارك، چشم »» مائويستي«ديالكتيك جديد و كاغذ پيچ  «كشف ! مبارك باشد
  !!! بد دور

تاخت و تاز «بپرسيم، شما كه باور داريد كه » كارگران«خوب است اينجا از 
) مائوئيست(هاي افغانستان و حزب كمونيست   ها بر مائوئيست رويزيونيست

افغانستان است، و به همين ترتيب، تاخت افغانستان، تاخت و تاز بر سازمان كارگران 
و تاز بر سازمان كارگران افغانستان، بخشي از تاخت و تاز بر جنبش مائوئيستي 

» حزب«، درمورد جاسوس خواندن و مخبر خواندن »كشور محسوب ميشود
چه » هاي افغانستان  مائويست«افغانستان از طرف ) مائويست(كمونيست 

و بخشي از ... خت و تاز بر سازمان كارگران افغانستانتا«فرمائيد؟ اين را نيز  مي
شود كه  معلوم مي!!! مي دانيد يا خير؟» تاخت و تاز بر جنبش مائويستي كشور

هستيد » هاي افغانستان مائويست«هاي  پاسخ تان منفي است، زيرا شما چك چكي
 »اينجوايزم«و چه معلوم كه دواهاي بيماري رواني و عصبي تان را از بركت 

  !!به دست آورده باشيد» مائويست هاي افغانستان«، البته از طريق »حزب«
مائويست هاي «موضع گيري پسيف و اپورتونيستي «ما قبالً نوشته بوديم كه 

و ياران » حزب«دهد كه ميان  نشان مي» حزب«در مسئله انجوايزم » افغانستان
ند با اين سادگي و توا مي» مائويست«صورت گرفته است، ورنه چگونه يك » آشتي«

اكنون كه مسئله ... اي به اين اندازه مهم سرسري بگذرد معصوميت از مسئله
ها روابط  با كي» حزب«: خواهيم بدانيم آفتابي شد، ما مي» حزب«انجوبازي 

انجويي دارد؟ اين فندهاي مليون دالري در برابر كدام خدمت و وظيفه داده 
پردازند؟ وظايف  ستخباراتي اين پول را ميهاي ا شود؟ كدام كشورها و سازمان مي

گيري   در ازاي به دست آوردن اين فندها چه است؟ نقش رابطه» حزب«مشخص 
هاي جهاني و  ها در كدام سطح قرار دارد؟ كدام ارگان با طالبان در اجراي پروژه

هاي متذكره  را در كنفرانس» حزب«هاي كشورهاي غربي، نمايندگان اين  سفارت
ها در »كمك«هاي امريكايي در اين  كنند؟ نقش مستقيم امپرياليست منظور مي

استفاده از «از انجوها براي » رهايي«مثل » حزب«كدام سطح قرار دارد؟ آيا 
و » خوبتر«و » بهتر«گيرد؟ چند تا مدال و ايوارد براي انجام  كار مي» تضادها

في بوده است؟ آيا ها كا ها تا حال به دست آورده است؟ آيا كمك پروژه» موثرتر«
با انسجام بيشتر » حزب«هايي داشته يا به وسيلة »ريخت و پاش«ها   اجراي پروژه

در برنامة خود ثبت كرد كه » حزب«صورت گرفته است؟ آيا پس از آن كه 
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هاي وعده شده كه در اصل ناكافي اند، موقعي كه شكل پرداخت عملي را به  كمك«
ها به اين درخواست  امپرياليست» رندپذي گيرند، باز هم نقصان مي خود مي

هايي كه داده  مجموع كمك«فرياد زد كه » حزب«رسيدگي كردند يا نه؟ وقتي 
هاي بازسازي اقتصاد فروپاشيده و در مرز انهدام،  شود، در مقايسه با ضرورت مي

در » حزب«، استعمارگران و جنايتكاران امپرياليست به نمايندة »بسيار ناكافي است
صدا بلند » حزب«چه گفتند؟ وقتي ... هاي ژنيو، لندن، توكيو، برلين و كنفرانس
واكنش » يابد ها به مصارف غير مولد اختصاص مي بخش مهمي از كمك«كرد كه 

هايي فراهم شد  كردند، چه بود؟ آيا زمينه مي» كمك«قاتالن مردم افغانستان كه 
ها،  ، كارخانههاي عروسي ها در مصارف مولد از نوع سالون»كمك«تا اين 
ها به  به مصرف برسند؟ آيا امپرياليست... ها، خريداري زمين و جايداد و بلندمنزل

ها شما را بيش از پيش  سازي  اين صداها با جبين گشاده پاسخ دادند يا با پروپوزل
ها سؤال ديگر كه براي جنبش انقالبي كشور ما بسيار مهم  مصروف ساختند؟ و ده

نتوانند اين سؤاالت را پاسخ گويند، كسي » ها مائويست «اگر. روند به شمار مي
شان را جدي نگرفته و پشيزي به آن ارزش قايل نخواهد شد، خواه هزار » شورش«

 مائويزم، نه چيزي بيش و نه چيزي - لنينيزم- فقط ماركسيزم«بار بنويسند كه 
 ها از طرف هاي عمده و اساسي و پاسخ به آن ها پرسش  اين!»كمتر از آن

آنان است، حتي اگر اين » شورش«كنندة ماهيت واقعي  تعيين» ها مائويست«
اختيار دارند كه جنبش انقالبي را » ها مائويست«حال ! در اروپا هم باشد» شورش«

كنند يا با سكوت و مماشات با انجوايزم اين  كمك مي» حزب«در شناخت اين 
لم گرفته عليه ما ق» حزب«، اپورتونيزم را پيشه ساخته، در كنار »حزب«

  »!است» ها مائويست «انتخاب از آنِ. نويسند مي
به زودي راه اپورتونيزم، راهي را كه بر آن رفته » جوتكي» «مائويست هاي«و 

بودند، دوباره انتخاب كردند و به جاي اينكه به سؤاالت ما پاسخ بگويند، قلم گرفتند 
زبان «مله را بيرون دادند و هاي فحاشي، دروغگويي و ح و عليه ما نوشتند و فصل

  .شان را صاف و ساده به اثبات رساندند» لهجه«ولي بدون » اينجوئي
خوي و عادت گرفته اند كه اوالً با » زبان اينجوئي«چنان با » مائويست ها«

صحبت » لهجه«كنند، و اگر بالفرض ضرورت بيفتد، تا با  صحبت نمي» لهجه«
حبت كنند، بدون اينكه باكي داشته باشند كه ص» لهجه«توانند با چندين  كنند، مي

هالندي » لهجه«هاي آن كشدار خواهد شد، چنانچه با  دهن شان كج و الشتك
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رفقاي ما نبايد در اين دام توطئه نفاق افگنانه بيافتند و دقيقا درك «: گويند مي
ت كنند كه ما نه ملت داريم و نه قبيله و ننگ داريم كه زبان، فرهنگ ملي، خصوصيا

ما فقط . رواني ومنطقه زندگي يك اهالي را بر اهالي ديگر افغانستان رجحان بدهيم
يك چيز داريم كه طبقه ما يعني طبقه كارگر است و مبارزه ما با طبقات استثمارگر 

 23هاي افغانستان،  بيانيه مائويست(» .و مزدوران خبرچين آنها مبارزه طبقاتي است
در حال حاضر «: كنند چنين ارشاد مي» انستانيافغ» «لهجه«ولي با ) 1390ثور 

 در افغانستان مليت }به شمول كارگران، دهقانان و ساير زحمتكشان{مليت پشتون 
آباد و نهرها و  هاي هده، غازي هاي عظيم زراعتي مانند فارم پروژه... ستمگر است

ن نيز به هاي سرسبز افغانستا كانالهاي آبياري و زمينهاي زراعتي درجه اول و جلگه
مگر » ... تعلق دارد}به شمول كارگران، دهقانان و ساير زحمتكشان{مليت پشتون 

نيست؟ مگر اين عبارت » زبان اينجوئي«اين قطعة خنده دار و مبتذل، نمونة واقعي 
، »زرياب«، »حفيظ منصور«، »فرشته حضرتي«، »كامران ميرهزار«پردازي با زبان 

، »ها فاشيزم پشتون«تفاوتي دارد؟ مگر آنان از » عطا محمد نور«و » پرتو نادري«
نالند و  وغيره نمي »حاكميت قبيله«و » ها دولت پشتون«، »هاي فاشيست اوغان«
  بينند؟  را در تجزية افغانستان نمي» راه حل«

قبل از پايان اين بخش و پرداختن به يكي دو مسئله كوچك ديگر از 
را مورد » ها ائتالف مائويست «، يك مخرج مشترك ديگر» كارگران"سازمان"«

» صدر«طبق معمول . حضور ما در سازمان رهايي افغانستان: دهيم  بحث قرار مي

در واقع عدم موضعگيري اساسي سياسي «: اي را با اين مضمون جويد  تفاله
سازمان "هاي يك دهه گذشته و كنوني   عليه تسليم طلبي"...سازمان انقالبي"

هاي  ت كه اين سازمان تا حال نتواند عليه تسليم طلبي باعث گرديده اس"...رهايي
 عامل و حامل آن "سازمان رهايي"چندين ساله منسوبين خودش، كه با بودن در 

برنامه و «اي به  نگاه اوليه(» .بوده اند، نيز بطور قاطع و اساسي موضعگيري نمايد
 نوبت به اش را تف كرد و او تفاله) »اساسنامه سازمان انقالبي  افغانستان

سازمان انقالبي افغانستان از سال «: رسيد تا آن را نشخوار كنند» ها مائويست«
 در بطن گروه انقالبي و سازمان رهائي بال و پر زده و در ركاب 1387 تا سال 1352

گيري  شمشير بازي نموده است و با انجوبازي، مدال رويزيونيستي و اكونوميستي آن
ولي به علت نامعلوم يكي و  ها هيچ مشكلي نداشت تو كرنش در برابر امپرياليس

 گرديد و  }پايين{و از ركاب سازمان رهائي پايان   انقالبي شد 1387يكبار در سال 
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نقدي بر مواضع (» .حال ديگران را به جرم انجوبازي مورد انتقاد قرار ميدهد
د را تف نشخوار شدة خو» ها مائويست«) اپورتونيستي سازمان انقالبي افغانستان

آن را برداشته و اين تفالة بد مزه را با » كارگران«به نام » بيماران رواني«كردند و 
 "حمام گرم كوي" از "انقالبي"شتر رويزيونيسم «: اشتهاي تام قسماً نشخوار كردند

پويد و گردن درازي  دند و مي آيد و بر همان نهج مي  رويزيونيسم سه جهاني مي
جان در صف »پوالد«آن را تف نكرده بودند كه » روانيبيماران «هنوز . »ميكند

بعد  "سازمان انقالبي افغانستان "اينكه اعضاي«: اش را با آن پر كرد ايستاد و دهن
 "رهائي"از طي بيش از سه و نيم دهه متوجه اين استبداد و فاشيسم تشكيالتي در 

ين باال نيز در اين شده اند، جاي بس شگفتي است؛ زيرا تا جاي اطالع، افرادي با سن
تشكل وجود داشته و دارند كه طي حدود سه و نيم دهه با اين استبداد و فاشيسم 

همچنين استفاده .  همراه بوده اند"رهائي "هاي انحرافي تشكالتي و ديگر خط مشي
منظور دانشمند فراري حتماً { قدامت "سازمان رهائي "ئي در"ان جي او"از منابع 

هه دارد كه توأم با دريافت كمكهاي مالي از دولت  حدود سه د}قدمت است
رويزيونيستي و سوسيال امپرياليستي چين، امكانات مالي گسترده در دسترس 

 تا "سازمان انقالبي افغانستان"و خود رهبران و اعضاي .  قرار داشته و دارد"رهائي"
  ».با اين مسايل همراه بوده اند) 2006(سال 

ي توان يافت، جز اسلوب و شيوة ديالكتيكي در اظهارات فوق، هر چيز م
گويند كه سازمان  براي چندمين بار دروغ مي» ها مائويست«. ها بررسي پديده

، در حاليكه آنان به » انقالبي شد1387يكي و يكبار در سال «انقالبي افغانستان 
در عقرب » گروه پيشگام افغانستان«خوبي مي دانند كه تشكيالت ماقبل به نام 

براي اينكه چگونگي حضور ما در سازمان رهايي افغانستان .  تشكيل شده بود1385
ها با اسلوب ديالكتيكي   را براي آن عده از خوانندگان صديق كه با قضايا و پديده

  .  بايد به عقب برويمركنند، گزارش كرده باشيم، ناگزي برخورد مي
مي دهيم كه در ما اينجا، بريدن ها، رفتن ها و ترك كردن هايي را تذكر 

 اهميت بنيانگذاري سازمان انقالبي ةوقوع پيوسته كه نشاندهنده ب» سازمان رهايي«
، افرادي در سطوح مختلف، چه »گروه انقالبي«پس از دو انشعاب از . افغانستان است

براي اولين بار . كتلوي، چه خانوادگي و چه فردي، سازمان رهايي را ترك گفتند
و » ف«در ميان اين جمع . رفت» سازمان« رها شده بود، از بخش كابل كه از زندان

هاي باالي سازمان و بخصوص بخش كابل قرار داشتند و  كه در سمت» ر.ق«
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شد، نه تنها نتوانستند  مقاومت و پايداري شان در زندان به اعضاي سازمان قصه مي
اي خوب  شتهنو» ر«بعد . تشكيالتي بسازند، بلكه به اروپا رفتند و همانجا ماندند
مجبور به ترك » رهبري«ترتيب و به رهبري تحويل نمود كه با اتهام دروغين 

و » ك«هاي  مدتي بعد صحبت. سازمان گرديد و ديگر پشت سنگر مبارزه نگشت
 نه تنها ناينا. در سازمان راه يافت) البته با وقفه هاي مختلف زماني(» گ«

چنانچه از اروپا آمده بودند، دوباره به نتوانستند تشكيالتي سر و سامان دهند، بلكه 
اروپا رفتند و همانجا ماندند و اكنون خوشحاليم كه دوباره به سنگر انقالب و مردم 

» م«هاي  هنوز سر و صداي رفتن اينان خاموش نشده بود كه جنجال. زنند پهلو مي
م از و گروپش از يكي از واليات شمال كشور در سازمان باال شد، اين جمع ه» ل«و 

سازمان رفت و اعالميه اي نشر كرد و تعهد سپرد كه با ايجاد تشكيالت جديد، در 
راه انقالب گام خواهد گذاشت، اما چند ماهي نپاييد كه همه پشت كار و بار زندگي 
رفتند و در اين ميان يكي دو تن بنابر هر دليلي دوباره به سازمان پيوستند، نوع 

انتقاد و انتقاد از « همراه بود، در سازمان به جاي »طبق خوري«انتقاد آنان كه با 
. رسيد» س«و » ح«بعد نوبت به . تبديل شد» انتقاد«كمونيستي، به مودل » خود

را اعالم و اعالميه صادر كردند و كورس » قومي« اين دو هر كدام تشكيالت جداگانة
 و در برنامه يكي به اروپا رفت. هاي آموزشي گذاشتند، اما چند ماهي دوام نياورد

را چيز بيكاره خواند و كمتر از ماركس صحبت نكرد؛ ديگرش، » لنينيزم«سازماني 
، شفاخانه زد، انجو ساخت؛ به حزب وحدت پيوست و باالخره »رهايي«در رقابت با 

و » ج«هنوز اين سر و صداها نخوابيده بود كه . در خدمت دولت پوشالي قرار گرفت
اي نزديك به يكماهه، عليه  در جلسه) اهر فعال و مستعدالبته با دو خو(خانواده اش 

را » رزم زن«و نشرية » سازمان انقالبي زنان افغانستان«سازمان رهايي شوريدند و 
به نشر رسيد و چند ماه بعد دربست به » رزم زن«ساختند كه فقط يك شماره از 

نوشتة » ا«ها،  فتنمدتي بعد از اين ر. اروپا رفتند و به زندگي اروپايي پناه بردند
قطوري عليه سازمان رهايي نوشت كه با استناد به آثار مائوتسه دون، به نقد سازمان 

اي از اعضاء و كادرها مورد  اين نوشته از طرف عده. پرداخته بود» مشعل رهايي«و 
اي از رفقاي كنوني  به شمول عده(استقبال قرار گرفت و تعدادي از اعضاي سازمان 

هاي  اما او مديريت و توانايي. هاي او پرداختند به تقويت ديدگاه) بيسازمان انقال
الزم براي گردآوري اين افراد را در خود نداشت و همين بود كه به نام 

هنوز ديدارها با او ادامه داشت كه . از سازمان رهايي اخراج شد» باز فراكسيون«
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فاع برخاست و به د» منصور حكمت«اش گل كرد و از  نظريات شبكه تروتسكي
هاي  سازمان سوسياليست«باقي ماند و اكنون با » تك امتي«همين بود كه به شكل 

مطالعه و تحقيق «فعال است كه وظيفة عمده و مبرم زمان كنوني ما را » كارگري
نام ه اش ب كه به خاطر بدن زخمي زخمي» ع«بعد از او . داند مي» در آثار ماركس

، روس ها و »خلقي ـ پرچمي«داشت و سگان در سازمان شهرت » شهيد زنده«
فاشيست هاي گلبديني، پنج تن از برومندترين برادرانش را به شهادت رسانده 

و خانوادة فعالش » م«نوبت به . بودند، از سازمان رفت كه نتوانست بديلي ارائه كند
رسيد كه بنابر ملحوظاتي سازمان را ترك كردند و يكي از اين ملحوظات را 

خواندند، او هم كه از جمله مسوولين سازمان بود، نه تنها چيزي » تمادياع بي«
هنوز چند . سر برده س و نااميدي بأساخته نتوانست، بلكه سالهاي سال در ي

كه به تازگي به مركزيت سازمان راه » ك«صباحي از رفتن آنها نگذشته بود كه 
دانيم كه چه  داخت و نمييافته بود، قهر كرد و رفت و يكي دو جنگ قومي به راه ان

كه » ج.م«در اين ميان . سازمان شد» مسوولين«شد كه دوباره آمد و از جملة 
زماني به يكي از رفقاي سازمان انقالبي گفته بود، زندة من چه كه مردة من هم بايد 
دوباره به طرف سازمان رهايي دور نخورد، نه تنها زنده به آن طرف دور خورد، بلكه 

در . گاه گاه در اين و آن حضور علني سازمان رهايي نيز پيدا استسرو كله اش 
همين حال، شماري از اعضاي سازمان رهايي كه قبالً با اين سازمان قطع رابطه 
كرده بودند، در يكي از واليات غرب كشور در صدد جمع و جور كردن شان برآمدند، 

ن افراد يا اعضاي مركزيت بايد تذكر بدهيم كه اكثريت اي .سف موفق نشدندأاما با ت
پس از اين و در ميان . سازمان بودند و يا هم كادرهاي دست اول و برجستة سازمان

. ها عضو ديگر بنابر داليل گوناگون از سازمان رهايي رفتند  هاي مهم، ده اين رفتن
هيچ كس توانايي ساختن تشكل «رهبري سازمان نيز با طمطراق اعالم مي كرد كه 

خواهيد به اروپا برويد،   د، سازمان يگانه جاي مبارزه است، اگر ميجديد را ندار
در اين طمطراق، ظاهراً حقيقتي نهفته . »تراشي نكنيد، برويد راه تان را بگيريد بهانه

ها نتوانستند تشكل جديد انقالبي را سر و سامان  بود و آن اينكه هيچ يكي از رفتني
» سازمان رهايي«ان نيز به اروپا رفتند و تبر دهند و تصادفاً تعداد قابل توجهي از آن

  .را دسته كردند تا از آن براي كوبيدن بر فرق معترضين استفاده كند
كه ) صفوف سازمان رهايي(عده اي از رفقاي ما . باالخره نوبت به ما رسيد
گيري كرده بودند، با گفتن  موضع» سازمان رهايي«قبالً در مقاطع گوناگون، عليه 
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وغيره در ميان » كرم ضد سازماني داري«، »ات خراب است موضع« ، »خارشي«
سالم ندادن و صحبت «تا جائيكه عليه آنان كمپاين . شدند سازمان تشهير مي

انسان از خنده » رفيق فروتن«اندازي شده بود كه به گفتة  در سازمان راه» نكردن
آن به ياد » هبرانر«حتماً اعضاي سازمان رهايي و از همه مهمتر . شد بر مي روده

اي از رفقاي فعلي سازمان  ها تا جايي رسيد كه عده دارند كه چگونه اين كشمكش
  .آنان را با لگد پراندند» برج و باروي گلين مهاجرت«ما، در و دروازة 

: دو نظر غير انقالبي بر صفوف و كادرهاي ناراض سازمان رهايي حاكم بود
گذاري كند و    سازمان، تشكل جديد پايهتواند در مقابل يكي اينكه هيچ كس نمي

دوم اينكه سازمان رهايي با اين همه امكانات فراوان، . نبايد بيجا وقت خود را كشت
ها، روابط خارجي و پول و چند درجن عضو حرفوي  هاي سازماني و مهمانخانه خانه

ي چه هاي خال كار كند، ما با دست» درست و انقالبي«تواند   نمي... و ده ها موتر و
توانيم، پول ضرورت مبارزه است و بدون پول كاري به پيش  كاري انجام داده مي

  . شود  برده نمي
در اين ميان . از صحبت هاي اولية يكي دو رفيق آغاز شد» گروه پيشگام«ايجاد 

اين دو رفيق وظيفه گرفتند تا عليه . فقط يكي از رفقا از كادرهاي سازمان رهايي بود
بي فوق، در ميان كساني كه از وضعيت سازمان رهايي ناراض بودند، دو نظر غير انقال

. ها آغاز شد اين صحبت. باز كنند» گروه پيشگام افغانستان«راه را براي ايجاد 
ها ادامه  ساختند كه با ايشان اين صحبت ترين بخشي را مي جوانان سازمان، عمده

حدودي موفقانه به پيش در جريان بحث متوجه گرديديم كه اين مبارزه تا . يافت
رود، از اين رو ساحة اين مبارزه را از درون سازمان به بيرون سازمان رهايي  مي

گروه . توسعه داديم) بنابر داليل گوناگون از سازمان رفته بودندكساني كه قبالً (
 برگزار كرد كه از ميان هشت 1385 عقرب 21اش را در  پيشگام نخستين جلسه

 كادر همان فر از رفقايي با سنين باال حضور داشتند، كه يكينفر مؤسس، فقط دو ن
به شمول (سازمان و ديگري از صفوف عادي سازمان بود، افراد باقيمانده همه جوان 

  . در اين جلسه شركت كردند) جواناني كه قبالً سازمان را ترك كرده بودند
 و چه چه از درون سازمان رهايي( ماهه، جلب و جذب 16در فاصلة زماني 

) احزاب علني آن(» ساما«افرادي كه قبالً رفته بودند و چه هم جواناني كه از 
ادامه يافت و عدة بيشتري دور گروه گرد آمدند و باالخره در ) سرخورده شده بودند

. ، سازمان انقالبي افغانستان بعد از برگزاري كنگرة مؤسس، تأسيس شد1387حمل 
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مان رهايي عضو آن نيستند بلكه اعضاي صديق در حال حاضر تنها اعضاي سابق ساز
ما با . كنند هاي چپ در چارچوب تشكيالت اين سازمان مبارزه مي ساير سازمان

توانيم كه از ميان چنين مشكالتي با دست خالي سر برآورديم، نه  افتخار گفته مي
 و هاي سازماني و امكانات، ولي تا شرق پولي داشتيم، نه مهمانخانه و نه هم خانه

غرب، شمال و جنوب و مركز رفتيم، تا آناني را كه هنوز بر ايديولوژي خود باور 
داشتند، دوباره به راه انقالب سوق دهيم و با هم تعهد سپرديم كه با نهادينه كردن 

هاي هواداران، كار و پيكار سازمان را به  العضويت، اعانه و كمك رسم بلشويكي حق
با گذشت هر » سازمان رهايي«گرفت كه   ورت مياين همه در حالي ص. پيش ببريم

به » درد ناخن«و » مشكل دندان«هاي خود را براي  شد و نازدانه روز پولدارتر مي
آن را » نمايندگان«ها »غربي«فرستاد و  ها جوخه جوخه مي  آن طرف اقيانوس

  .فشردند محكمتر در بغل مي
گفتيم، ما در چنانچه . در چنين وضعيتي شكل گرفت» سازمان انقالبي«

سازمان رهايي نه رهبر بوديم و نه مسوول، نه عضو كميته مركزي بوديم و نه هم در 
بوديم و آنهم عمدتاً » سازمان رهايي«، ما صفوف )جز يك رفيق(جملة كادرها 
سازمان «در حالي كه تمام كساني كه عضو مركزيت و افراد مهم . صفوف جوان

زند و راه فرار را بر قرار ترجيح دادند؛ ما مانديم، بودند، نتوانستند تشكل بسا» رهايي
وقفه مبارزه كرديم و اين  بي» سازمان رهايي«تشكل ساختيم و عليه انحرافات 

  .مبارزه ادامه دارد
، از آنجائيكه به ديالكتيك باور ندارد، فكر مي كند كه »ها»مائويست«ائتالف «

 بايد بيرق انشعاب و بريدن به به مجرد نطفه بستن اختالف در يك سازمان يا حزب،
، در حاليكه تاريخ جنبش كمونيستي جهان نشان مي دهد كه اين نگرش، آيداهتزاز 

» گروه كار«يك نگرش غير ديالكتيكي است، چنانچه لنين سالهاي سال عضو 
. پلخانف بود تا اين كه راهي برايش باقي نماند، جز بريدن از آن و ترسيم راه جديد

امر مستثني نبوديم، بخصوص وقتي سازمان رهايي با درنظرداشت ما هم از اين 
 كرده مودالي در جامعه افغانستان، اعاليرفتن ها و رسيدن به اروپا و اخالق حاكم ف

رود، قبل از همه شرف  اي از سازمان مي هر كسي  كه به هر عنوان و بهانه«بود كه 
ز بود تا سازمان انقالبي ؛ به وقت و زمان نيا»فروشد و وجدانش را به دشمن مي

  .شد ايجاد مي

        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ٧۴ 

ما مطمئن هستيم، اگر در افغانستان نمي مانديم، به هالند مي رسيديم و با 
كرديم و  ها بلغور مي  ايرانيةخجل را به گفت» انترناسيوناليزم«يكجا » مائويست ها«

نوشتيم و  عليه رهبران جنبش انقالبي كشور مي» شورش«زير تكه كهنه 
آروغ » شورشي«كرديم و بعد با   ميءي يك گز و دو گز با جهانيان امضاها اعالميه

آنطرف غلت  و شله اينطرفرا مثل ُت» مائويزم» «پوالد«مي زديم و با » سازي حزب«
 به م؛شاراندي را مي» بازسازي«هاي  هاي كنفرانس چوكي» صدر«داديم و با  مي

عمدتاً «و حتي » شيشور«مي بوديم، بلكه » مائويست«نظر ايشان، نه تنها 
بوديم، اما چه كنيم كه  نياز و ضرورت كشور، راه  هم مي» پوالدي» «مائويست

» رهايي« ما گذاشته و همين موجب شده است كه مورد غضب  روي پيشيديگر
  !نيز قرار داشته باشيم

مي » كارگران«. اين بخش را با دو موضوع كوچك ديگر به پايان مي بريم
 كه مجمعي "آيكور" حمايت بي چون خويش را از "انسازم"اين «: نويسند

رويزونيستي بيش نيست اعالم ميدارد و گربزانه بيان ميكند كه با آنكه مواضع 
 را تاييد ميكند و هوس عضويت در آنرا دارد اما انگار كه مصروفيت بيش از "آيكور"

اتي ديگر،  داخل كشوري و يا الزام}منظور امور است{ در امورات "سازمان"حد اين 
 كه با نام "آيكور". وي را از افتخار عضويت در آن جمع رويزونيستي باز داشته است

حزب كمونيست فليپين براي خود مشروعيتي كاذب تراشيده است، متشكل از 
 خواندن خويش "انديشه مائو"هايي است كه اغلب از  نيروهاي ناپيگير و سنتريست

  ».نيز كراهت دارند
حزب كمونيست : اوالً. دت، باز هم دروغ مي فرمايندطبق عا» كارگران«

از كجا حزب كمونيست فليپين را » كارگران«فليپين عضو آيكور نيست، اينكه 
خود را ارائه » مائويستي«شامل آيكور ساخته اند، خوب است كه در زمينه معلومات 

گذاري ايكور قطعنامة بنيان«شماره چهارم نوشتيم كه » به پيش«ما در : ثانياً. نمايند
كشيدن خط روشن با رويزيونيزم، تروتسكيزم و انارشيزم و هر شكل ضد «بر 

كمونيزم مثل حمالت خصومت آميز و كارزار لكه دار كردن نوع بورژوايي عليه به 
سازمان ... تأكيد مي كند» و ديكتاتوري پرولتاريا» مائويزم«يا » ستالينيزم«اصطالح 

هاي  اشت شناخت اوليه و مرور اساسنامه و قطعنامهانقالبي افغانستان با در نظرد
از بين بردن سيستم جهاني  (هدف ستراتيژيك آنچارچوب اين نهاد، در 

با كليت ) داري امپرياليستي و تحقق بخشيدن به روابط جامعة سوسياليستي سرمايه



        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ٧۵ 

هاي آن موافق است، اما در حال حاضر به جاي حضور در اين  اين سازمان و سياست
مان، رسيدگي به كارهاي درون سازماني، توسعة تشكيالتي، پيوند فشرده با ساز
ها، حضور پر رنگ در مبارزه عليه اشغالگران و رسيدن به وحدت اصولي براي  توده

  ».آورد اش به حساب مي  تأسيس حزب انقالبي پرولتاريا را از وظايف عمده
ي نيم گزه و يك كيد مي كنيم كه سياست كنوني ما اعالميه دادن هاأما ت

، »كارگران«گزه با سازمان ها و احزاب خارجي نيست؛ چيزي كه مشغلة 
هاي  ها و نوشته سازد و هوسگونه به پاي اعالميه را مي» حزب«و » ها مائويست«

ما از هر نهادي كه هدف ستراتيژيك آن مبارزه واقعي ضد . گذارند متعدد امضاء مي
كنيم و در حد توان به آن ياري   حمايت ميامپرياليزم و تحقق سوسياليزم باشد،

نيست، بلكه حمايت از يك كانون » ايجاد حزب جهاني«اينجا، هدف . رسانيم مي
  .هاي انقالبي است هماهنگي احزاب و سازمان

با نخوت و تكبر كه نمايانگر » كارگران افغانستانسازمان «در همين حال، 
 وي "تحليل و انتقاد"خست اينكه، اين ن«: نويسد اخالق خرده بورژوامابانه است، مي

فالكت ... را در آن حدي نديده ايم كه شايان جدي گرفتن و پاسخ دادن به آن باشد
 كه حرفهاي پريشاني را كه در رابطه بر آن داشت  ما را "سازمان"اپورتونيستي اين 

 جدي نگيريم و }اضافي است{به سازمان كارگران افغانستان سر هم كرده است، را 
  »"!بر او ببخشاييد": به قول فروغ فرخزاد

اگر حرف هاي ما به درز اصابت نكرده بود و فعاليت هاي ما براي اين جمع 
اينان اولين افرادي . بيكاره جدي نمي بود، به يقين سياه روي سفيد نمي نوشتند

بارها چنين گفته است، كه جز » سازمان رهايي«. نيستند كه چنين اعالم داشته اند
هيچ چيز . دهد ز، ناتواني، بيچارگي و درماندگي چيز ديگري را نشان نميعج

تر از اين نيست كه دهن كجي كرده، انتقادات اصولي غيرجدي جلوه داده  ساده
» كارگران«براي سازمان انقالبي افغانستان پشيزي هم ارزش ندارد كه . شود

ما ناگزير به مبارزه عليه گيرند يا نه؛  هايش را جدي مي ها، انتقادات و تحليل حرف
حال . تسليم طلبي، دروغگويي و تمام خطوط انحرافي و ضد ماركسيستي هستيم

  . شويد و يا خفه، به اندازة بند بوت براي ما ارزش ندارد  خوش مي
رهبران حزب «: مي خوانيم» حزب كمونيست چين«در يكي از اسناد 

 كسي كه از آنان انتقاد كمونيست اتحاد شوروي يك عادت بدي دارند، يعني به
سرچشمه و سير ( ».كنند هاي ممكنه را الحاق مي نمايد، تمام برچسب مي
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 سپتمبر 6پيشرفت اختالفات بين رهبري حزب كمونيست اتحاد شوروي و ما، 
هاي خروشچفي است كه  ما نيز مشابه رويزيونيست» كارگران«وضعيت ) 1963

چاكر «گرفته تا اتهام » بي سوادي«سب وقتي مورد انتقاد ما قرار گرفتند، از برچ
مي » رفيق« ما را 1390به ما الحاق كردند؛ اينان كه تا حوت » امپرياليزم و ارتجاع

، پس از آنكه مورد )از جرقه حريق بر مي خيزد، جنگ خلق، شماره اول(خواندند 
» اعچاكر امپرياليزم و ارتج« ما را 1391انتقاد ما قرار گرفتند، يكباره در اواخر 

) 2013 فبروري 20ـ پريشي،  در پرتگاه زبان» سازمان انقالبي افغانستان«! (خواندند
و با اين گونه برخورد نشان دادند كه مخلوقات واقعاً عجيب و غريب جهان 

  .هستند» مائويزم«

  فراري و كينه توزي » مائويست هاي«

  نسبت به جنبش انقالبي افغانستان

  

آشنا » مائويست هاي افغانستان«با » ورشش«ما وقتي از طريق وب سايت 
دار جنبش در ميان گذاشتيم، او با  شديم و اين آشنايي را با يكي از اعضاي سابقه

ما ضمن انتقاد، اهانت او را به اين . خواند» هاي چپ بنجل«صراحت لهجه، آنان را 
 كشور انقالبي دانستيم و به او توضيح داديم، در روزگاري كه روشنفكران جمع، غير

هاي شان را بخيه زده و بر جنايات  يا در خدمت اشغال قرار گرفته اند، يا لب
اي خون  بندند و عده هاي شان را مي اشغالگران، دولت پوشالي و طالبان چشم

كنند، هر صدايي كه در دفاع از مردم و   خلق ما را در اين قصر و آن قصر حراج مي
اما اين رفيق روزگارديده، كماكان بر نظرش . ضد اشغال بلند شود، بايد تقويت گردد

كرد و با ادامة بحث اعالم كرد كه اينان  تأكيد مي» ها مائويست«در مورد 
توزي با جنبش انقالبي،  هاي خزيده در جنبش انقالبي هستند و جز كينه خسك

هيچ افتخار مبارزاتي ديگري در عمر سياسي شان ندارند؛ همكاري با اينان، توهين و 
  . ر به جنبش انقالبي استتحقي

ما ضمن احترام به نظر اين رفيق، خواستيم به مثابة سازماني كه در ميان 
گيري فعاالنه و انقالبي به شورش واقعي  را با سهم» شورش«ها حضور داريم،  توده

رو با ارسال مطالب همكاري خود را با آنان آغاز كرديم، ولي به  از اين. تبديل كنيم
توزي روبرو هستيم كه  يم كه با يك جمع متكبر، خودخواه و كينهزودي متوجه شد
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 همكاري خود را با آنان قطع كرديم، رو ناگزي» كنند با آتش كم، دود زياد باال مي«
ولي وقتاً فوقتاً اسناد سازمان را براي بلند بردن سطح آگاهي شان به آنان 

اي شان قابل استفاده بوده فرستاديم كه به اعتراف خود شان بسا از مطالب آن بر مي
  .برده اند» لذت«و از آن 
مي » لذت«كه تا چندي پيش از خواندن اعالميه هاي ما » مائويست ها«

» هاي مثبتي را برداشته اند آنها رفقاي خوب اند و گام«گفتند كه  بردند و مي
ر چاك» «سازمان انقالبي«سر جنباندند كه » سازمان كارگران افغانستان«يكباره با 

: توزي اتهاماتي را در مورد ما قطار كردند است و با كينه» امپرياليزم و ارتجاع
شرم، وضعيت مضحك داشتن،  دشمنان ماركسيزم، رويزيونيست، بي«
، داراي اغراض بورژوائي، اين سازمان در حاليكه حتي از نظر سواد »دانشمندان«

 تشكل واقعاً به مفهوم يك» سازمان«سياسي و معلومات در حدي نيست كه 
هاي  آور، سبك ساختن تشكل  هاي خنده باشد، جسارت) ولي بورژوازي(طبقاتي 

هاي دبستان اينجويي سازمان رهايي و   انقالبي، قلمفرسايي بيهوده، تربيه ديده
انگيز  گويي، بيسوادي رقت ، يك مشت بيهوده»اي  انجوي رسانه«سپس آموزشگاه 

ـ تاريخي داشتن، با اين گونه  ياسيدادن، مشكل بيسوادي س» گزارش«خود را 
ها خود را مسخره ساختن، رهبران سازمان انقالبي افغانستان قبل از  بيهوده گوئي

آنكه سواد شانرا تكميل كنند و يا با ماركسيزم آشنائي حاصل نمايند، سازمان 
ر ها مطالبي اند كه فقط آنهائيكه د ساخته اند، نوابغ سازمان انقالبي افغانستان، اين

باشند، دست زدن به  خبر مي غار كوه با اصحاب كحف در خواب بوده از آن بي
تر و  بازان بورژوائي، اپورتونيزم حيله گر وار از سياست كاري، تقليد ميمون  مغلطه

آوري مبدل كردن، رهبران فيلسوف سازمان  تر، خود را به مضحكه رقت محيالنه
ردن، به ريش سازمان تان خنديدن، انقالبي افغانستان، حضرات، سر در گريبان ب

، چوري و چله تبديل »مسلكي«هاي  ها، به بستر حل و عقد خزيدن، نيرنگ بيچاره
العاده نويسنده در نفهميدن  كردن، استفراغ رهايي، تفاله رهايي، استعداد خارق

ابتدائي ترين مطالب، هراس نداشتن از اينكه افكارش در محراق پوزخند 
ه قرار بگيرد، گستاخ، سمارق ناسيوناليزم خوانين و مالكين آميز خوانند تمسخر

مليت پشتون، شوئينيزم ارتجاعي، با حقارت سر بر آستان فئودالهاي مليت پشتون 
  ...و» سايدن، حيله گري
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برخورد » مائويست ها«با وجود اين اتهامات، دشنام، فحش، توهين و تحقير، 
ـ  مبارزه سياسي«: نويسند و ميدانند  مي» متمدنانه«و » نجيبانه«شان را 

 افغانستان چارچوب }انقالبي{ سازمان رهايي }و{ها  ايدئولوژيك بين ما كمونيست
اي كه از  برخورد نجيبانه و متمدنانه را نشكستانده و سر را به فحاشي و لچكي

  » .خيزد، نكشاند ضعف منطق و فقر برهان بر مي
مورد انتقاد ما قرار گرفتند، » مائويست«ولي، بعد از آنكه اين آرنولدهاي 

سر را «را شكستند و » چارچوب برخورد نجيبانه و متمدنانه«يكباره فيگور گرفتند و 
آنان . كشاندند» خيزد اي كه از ضعف منطق و فقر برهان بر مي به فحاشي و لچكي

داشتند، نثار ما كردند و ثابت » مائويستي«هر چه دشنام و فحش در چنتة اخالق 
هايي هستند كه »لچك«و » متمدن«هستند و نه هم » نجيب« كه نه ساختند

ضعف منطق و فقر برهان به آنان اجازه نمي دهد تا انتقادات ما را رد يا پاسخ بگويند 
  . سازند هاي شان را با فحش آلوده مي و ناگزير دهن

 را "سازمان انقالبي افغانستان"«اينان نوشتة چند فصله تحت عنوان 
نشر و در آن تالش كرده اند تا رخ » ؟"ماركسيست يا رويزيونيست"بشناسيم، 

خود را به نمايش بگذارند و براي تشريح موضوعات ُخرد، به خاطر » فيلسوفانه«
ما . اي پناه برده اند ثابت بسازند، به توضيحات كسل كننده» سواد بي«اينكه ما را 

و » نابغه«انيم، نه هم د مي» فيلسوف«چنانچه در بخش نخست نوشتيم، نه خود را 
هاي تك تك ما عرق سرد جاري  خطور اين دو بطور تصادفي در مغز ما، بر شقيقه

ولي بايد بگوييم كه در حدي از سواد سياسي قرار داريم كه داوطلبانه . خواهد كرد
ايم كه  دون آموخته  ايم و از آموزگار ما مائوتسه راه مبارزة انقالبي را در پيش گرفته

او . كند پردازد ولي باز هم احساس رضايت نمي هر روز به مطالعه مي «او چگونه
از «(» .فهمد و نياز به مطالعه دارد گويد كه اين و يا آن موضوع را نمي معموالً مي

گونه از رهبر  و همين) جلد اول منتخب آثار چوئن الي» مائوتسه دون بياموزيم
، گذرگاه سلطنتي نيست و فقط علم«آموزيم كه  بزرگ پرولتاريا كارل ماركس مي

توانند به قلل پر تاللوي آن دست يابند كه از خسته كردن خود در كوره  آناني مي
لذا، هراسي نداريم كه در اين ) سرمايه، جلد اول(» .هاي سنگالخي نهراسند راه

كوره راه سنگالخي بيفتيم، برخيزيم، باز بيفتيم و باز برخيزيم و باالخره به قلل پر 
هنوز ما در پيچ اول اين كوره راه سنگالخي قرار داريم و تا . وي آن دست يابيمتالل

ها فاصله داريم و عهد كرده ايم كه روزي به آنجا  رسيدن به قلل پر تاللو، فرسنگ
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افرادي روبرو » پيغور«و » طعنه«برسيم و رسيدني هستيم و در اين ميان منطقاً با 
  !  كنند فكر مي» پر تاللوي علمقلل «شويم كه به نادرست خود را  مي

در اين بخش، تنها به موضوعاتي تماس مي گيريم كه در بخش اول به حيث 
از اينرو از فصل اول اين چرندنامه . مورد بحث قرار نگرفته است» مخرج مشترك«

فقط با انتقاد اصولي كمونيستي از «: خوانيم در شروع اين فصل مي. كنيم آغاز مي
ـ سياسي سازمان رهائي و همچنين از گذشته خود، اين جدائي  مواضع ايدئولوژيك

به جنبش پرولتري افغانستان و جهان به حساب » تعهد مجدد«توانست سرآغاز  مي
  ».رود

اينان آمده اند تا ! ها است»فراري«چشم پارگيِ به توان شش » ديگه«اين 
و » جواسيس« با آناني كه! واقعاً كه دردناك است! ما را محك بزنند» تعهد مجدد«

در يك بستر لميده بودند و با تبديل كردن » سي آي اي«و » نيد«خدمتگذاران 
شان براي مدتي گسسته بود، دوباره چله و چوري پوشيده » يارانة» «چله و چوري«

انتقاد «لولند؛ از  ، آهسته آهسته در بستر مشترك قبلي مي»آستا برو«با آهنگ 
 !!زنند براي ديگران حرف مي» ـ سياسي ولوژيكاصولي كمونيستي از مواضع ايدئ

اعالم جدائي از حزب كمونيست (» تماشاچيان گنگ«اينان كه تا ديروز به حيث 
قرار » هاي امپرياليستي قهرمانان بازسازي پروژه«در خدمت ) افغانستان) مائويست(

ره به خفه شدند، و اينك دوبا» ها پروژه«داشتند و بعد به خاطر سهم كمتر از اين 
ما به ايشان !! آموزانند مي» تعهد مجدد«سايند، به ديگران  پاي آنان سر مي

» مجددي«و » سي آي اي«و » نيد«گوييم، اول خود تان شهامت كنيد از بستر  مي
هايي داراي افكار ملي،  بيرون بيائيد، بعد به حيث انسان» پير سيد احمد گيالني«و 

اي تان گوش داده خواهد شد، در غير آن به ه البته نه كمونيستي، حتماً به حرف
باقي » ها هاي بازسازي استعمارگران و امپرياليست قهرمانان پروژه«حيث خدمة 

دانيد كه در انقالب دموكراتيك نوين، با آناني كه در خدمت  مانيد و خود مي مي
  .شود امپرياليزم قرار دارند، چگونه برخورد مي

در » ن پروژه هاي بازسازي امپرياليست هاقهرمانا«اينان كه با حمايت از 
اي وقيح هستند كه با تمام اين  ها قرار دارند، به اندازه خدمت امپرياليست

بنا بر اين آنهائي كه براي رهائي «: زنند نيز حرف مي» قهرمانان خلق«پوسيدگي از 
گرانه دارند؛ نخست اينكه  كنند در اين رابطه دو وظيفه حراست خلق مبارزه مي

گذارند قهرمانان خلق را امپرياليزم و نوكرانش از خلق بگيرند، ثانياً؛ اينكه نگذارند ن
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ها قهرمانان طبقات ديگر را بجاي قهرمانان خلق  ها و رويزيونيست اپورتونيست
در اينجا ما نمونه ديگري از نفي تعلق طبقاتي شخصيت، به واسطه اين «» .بنشانند

 17هاي سازمان انقالبي كه بتاريخ   يكي از نوشتهدر. سازمان را به گفتگو ميگيريم
 نام دارد "اكرم ياري، مبارز انديشه و عمل" نوشته شده، و 1387ميزان سال 

تاريخ جهان، انقالبيون بي شماري «: در اين نوشته چنين ميخوانيم. مراجعه ميكنيم
نهاده و بر به خود ديده كه با رزميدن در برابر دژ استبداد سر به پاي سدر انديشه 

قامت بلند مبارزان، نويسندگان، هنرمندان، شاعران . بلنداي تاريخ جاودانه گشته اند
ي زمان بيرق برافراشته اند،  و پيشوايان آزاديخواهي كه هر يك بر كاروان تپنده

درياي بيكران خلق ها را چنان هدايت نموده كه يا پا به ساحل گذاشته يا چون 
سپارتاكوس، حالج، بوليوار، ژاندارك، . ان آرميده اندبخشي از دريا در دل توف

، ناظم )بلشويك(ويكتورخارا، محمودي، غبار، بابك، لويزميشل، عبدالرحمان كبريت 
حكمت، برشت، زويا، ماللي ميوندي و ديگران از آناني بوده اند كه با شمشير، قلم و 

ه نويسنده اين مقاله خدمت باتمام احترام ب... ".زبان در راه آزادي انسان رزميده اند
روز جشن استقالل متعلمين "شان بايد عرض كنيم كه اين پيكره بالدرنگ مقاالت 

وقتي به محتواي مقاله دقت ميكنيم . آورد  را بياد آدم مي"مدارس متوسطه
بالدرنگ به استعداد خارق العاده نويسنده در نفهميدن ابتدائي ترين مطالب مرحبا 

 نويسنده از اين هيچ هراسي ندارد كه افكارش در محراق .}گوئيم مي{ميگويم 
پوزخند تمسخرآميز خواننده قرار بگيرد و همين گستاخي است كه او ميتواند 

در يك رديف قرار ) اسپارتاكوس( را با سپاتاكوس "ژاندارك" و "ماللي ميوندي"
در برابر دژ با رزميدن " و مبارزاني بخوانند كه "انقالبيون"دهد و هر دو را همسان 

  "!استبداد سر به پاي سدر انديشه نهاده و بر بلنداي تاريخ جاودانه گشته اند
بدل، برداشت نادرستي از خلق دارند و » مائويست هاي«ديده مي شود كه 

بايد به آنان گفت كه وقتي از خلق صحبت . كنند آن را با طبقة كارگر خلط مي
قهرمانان استثمار شوندگان «آن را فقط به كه (شود، منظور تنها پرولتاريا نيست  مي

بلكه در حال حاضر طبقات پرولتاريا، ) كنيد تحديد مي» و غير استثمار شوندگان
. روند دهقان و خرده بورژوا در كشورهايي نظير كشور ما جزئي از خلق به شمار مي
دگان اگر خالصه كنيم بايد بگوييم كه هدف از قهرمانان خلق، قهرمانان استثمار شون

هر كسي كه چه ضد استثمار و چه هم . باشد به اضافه قهرمانان استقالل طلبان مي
. رود ضد استعمار بخشي از مبارزه را هدايت كرده باشد، قهرمان خلق به شمار مي
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سپارتاكوس، حالج، بوليوار، ژاندارك، ويكتور خارا، محمودي، غبار، بابك، لويز 
... ناظم حكمت، برشت، زويا، ماللي ميوند و، )بلشويك(ميشل، عبدالرحمن كبريت 

از جملة كساني هستند كه يا عليه استثمار رزميده اند و يا هم ضد استعمار، لذا 
بايد خاطرنشان سازيم كه » ها مائويست«البته به . (روند قهرمانان خلق به شمار مي

، مرد بود نه لومومبا را به نادرست در جمع زنان قيد كرده اند، زيرا پاتريس لومومبا
  )!زن

به نظر ما رزميدن در راه آزادي انسان، شامل رزميدن عليه استعمار و استثمار 
هاي گوناگون، تنها از مبارزه  ها هستند كه به بهانه اين تنها تروتسكيست. شود مي

هاي  شبه تروتسكيست«باري . كنند عليه استثمار، آنهم به سطح جهاني صحبت مي
مبارزه «تاختند و شعار ما مبني بر » سازمان انقالبي«بر به همين منظور » وطني

اكنون . را به سخره گرفتند» براي استقالل، وظيفة مبرم چپ انقالبي است
قهرمانان استثمار شوندگان و غير «قدم بر قدم آنان گذاشته، فقط از » ها مائويست«

ه و تبليغ كنند كه خود نفي مبارزة استقالل طلبان صحبت مي» استثمار شوندگان
  . انقياد طلبي است

» قهرمانان خلق«به خوبي مي دانند كه بحث ما در مورد » مائويست ها«
اينان با ديدن نام . درست و منطقي است، ولي درد ايشان جاي ديگري نهفته است

كنند كه با فرشته حضرتي   كشند و هيچ شرم نمي ِپت مي» ماللي ميوندي«
آيا براي اين سازمان تفاوتي «: نويسند ذا ميعروسك شوراي نظار همنوا شوند، ل

خود . ميان قهرمانان استثمار شوندگان و غير استثمار شوندگان وجود دارد؟ نه
ماللي و برتولت ! ماللي سراينده لندي و عبدالرحمن محمودي فقيد! مقايسه كنيد

 چه! ماللي و غالم محمد غبار مورخ بزرگ افغانستان! ماللي و ناظم حكمت! برشت
چيزي ماللي ميوندي با عبدالرحمن محمودي فقيد و غبار مورخ خردمند كشور 

  » قابل مقايسه است؟
اينان . ، به ديالكتيك باور ندارند»فيلسوفانه«با تمام خودنمايي » مائويست ها«

خواهند با ماللي ميوند جامعه فيودالي افغانستان  برتولت برشت جامعة آلمان را مي
كنند  نكه ماللي ميوند مثل برتولت برشت نبوده، لذا اعالم ميمقايسه كنند و از اي

خواهند ماللي ميوند را با  اينان مي. كه او قهرمان خلق افغانستان بوده نمي تواند
توانسته  ناظم حكمت جامعة تركيه به مقايسه بگيرند و از اينكه ماللي ميوند نمي

مار بسرايد، پس قهرمان خلق مثل ناظم حكمت شعرهاي خوب ضد استعمار و استث
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اينان بايد بدانند كه افغانستان و آلمان دو كشور مختلف و . تواند ما بوده نمي
متفاوت هستند، و منطقاً قهرمانان هر كشور محصول شرايط زيست همان كشور اند 

اگر از اين . كنند كه هر كدام نقش بخصوص خود را در شرايط معين زماني ايفاء مي
هاي گوناگون به مصاف  اصله بگيريم، در افغانستاني كه عليه امپراتورينوع بررسي ف

توان قهرماناني از نوع سپارتاكوس و چه گوارا و لويز  مبارزه رفته است، به سختي مي
با كشوري روبرو هستيم كه با » ها مائويست«سراغ كرد، پس به حكم ... ميشل و

  !!!ه شوندتأسف خلق آن قهرمان نيست تا قهرمانان خلق زاد
اي قوي  به اندازه» مائويست ها«جالب است كه عقده ضد ماللي ميوند نزد 

آنچه ثابت است اينست كه ... «: است كه حاضر هستند دست به تحريف تاريخ بزنند
زن در جامعه فئودالي در نيمه دوم قرن نزدهم افغانستان بطور عام و كندهار و 

اي را حتي  و چنين اجازه. نزل خارج شوندهلمند بطور خاص اجازه نداشتند كه از م
تا امروز در حوض مدد، ناگان، ميوند، زمينداور لوي مانده، شوركين، قلعه گز، نوزاد 

مضاف بر اين سيه روزي ايكه زنان كشور ما در سراسر كشور دارند . غيره ندارند... و
 زنان 19 توان پنهان كرد كه در نيمه دوم قرن اين حقيقت را به هيچ صورتي نمي

توانستند فرق بين  آنچنان در چار ديواري منزل محصور بودند كه به مشكل مي
استعمار، تجاوز و اشغالگري را درك كنند و به اجبار انسان در زمان استعمار در 

  » ...دفاع از وطن، آزادي و حراست از تواميت ارضي خود آگاه شوند
 جنگ مشهور كه پشت در اين«: غبار، مورخ فرزانه كشور ما مي نويسد

كه » .حكومت انگليس را در هند به لرزه درآورد زنان افغاني هم شركت كرده بودند
فرق بين استعمار، تجاوز و اشغالگري را «با اين، توضيح مي دهد كه زنان افغان 

است كه خط بيني كشيده و اعالم كنند » ها مائويست«حال بر . مي كردند» درك
كنند، ناچار بايد غبار  ريخ كشور هستند و اگر چنين نميكه تحريف كنندگان بد تا

بعيد هم نيست، به زودي به » ها مائويست«از . (را تحريف كنندة تاريخ بخوانند
خاطر عقدة ضد ماللي و در مجموع خلق پشتون، غبار را تحريف كنندة تاريخ اعالم 

  !)خواهند كرد
 الذكر نظري بياندازيم، آيا اما اگر قرار باشد از رهگذر طبقاتي به افراد فوق

، ميرغالم محمد غبار را نمايندة كدام طبقه »ها مائويست«توانيم كه  پرسيده مي
از دموكراسي صحبت » حزب وطن«دانند؟ وقتي غبار از رهبران درجه يك  مي
توانند كه منظور او از دموكراسي چيست،  گفته مي» ها مائويست«كند، آيا  مي
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چه چيزي «نويسند كه  دموكراسي پرولتري؟ و وقتي ميدموكراسي بورژوايي يا 
آيا پرسيده » غبار مورخ خردمند كشور قابل مقايسه است؟... ماللي ميوندي با

در جامعه طبقاتي هر فرد به مثابه عضوي از يك «توانيم كه بر اساس اينكه  مي
ي اي نيست كه بر آن مهر طبقات طبقه معين زندگي مي كند و هيچ فكر و انديشه

مرحوم غبار، فكر و انديشة كدام طبقه ) درباره پراتيك، مائوتسه دون(» .نخورده باشد
گونه ماللي ميوند؟ آيا شرافتمندانه و صادقانه است كه از  داد و همين را انعكاس مي

خوانين و «دهندة فكر و انديشة  را انعكاس» ماللي ميوندي«اين ميان فقط 
   را انعكاس دهنده فكر و انديشة پرولتري؟؟ بخوانيم، و غبار» فئوداالن پشتون

را كه به وسيلة استعمار انگليس زنده در آتش » ژاندارك«و چرا نبايد 
سوخت، قهرمان مبارزه عليه استعمار انگليسي نخواند؟ آيا شرافتمندانه است كه 

رهبري نشده » حزب كمونيست«مبارزه ژاندارك را فقط به اين خاطر كه به وسيلة 
خدمت استعمارگران خواند و خود او را قهرمان مردم در مبارزه عليه است، در 

كنيم كه كسي به نام ماللي  اي فرض مي انگليس نخواند؟ همين گونه، براي لحظه
ميوند وجود فزيكي نداشته و تنها اسطورة مبارزه خلق عليه استعمار انگليسي بوده 

ة پرولتاريا و حزب او سازماندهي چرا بايد او را به خاطر اينكه فريادش به وسيل. است
مگر اين ! نشده است، مرتجع خواند؟ مگر بررسي ديالكتيكي تاريخ همين است؟؟

هاي ماترياليزم تاريخي استوار است؟؟ اگر بررسي ديالكتيكي تاريخ را  بررسي بر پايه
هاي خود را بر بنياد ماترياليزم تاريخي به پيش  به فراموشي بسپاريم و بررسي

نيز به دفاع برخيزيم، زيرا او » سپارتاكوس« به هيچ صورت حق نداريم از نبريم،
اي به شدت ارتجاعي نسبت به  ها بود، نه پرولتاريا؛ نمايندة طبقه نمايندة طبقة برده

  .پرولتاريا
ـ  شكست خورد و بررسي علمي) اسپارتاكوس(او «وقتي مي نويسيد كه 

بود، زيرا دنياي بدون برده از آن تاريخي نيز تصديق ميكند كه شكست او حتمي 
زمان هزاران سال فاصله داشت و بدون يك حزب كمونيست هرگز نميتوان به جنگ 

پس بر » .طبقات رفت و جهان بدون استثمارگر و استثمارشونده را به وجودآورد
چرا ! ات و مبارزه حيف زندگي: اساس حكم تان بايد به سپارتاكوس فرياد بزنيم

پس از تناول يك پيزاي فاميلي و پرتاب » هاي شورشي مائويست«ا منتظر نماندي ت
كردند و بعد   را ايجاد مي» حزب كمونيست واقعي«، »مائويستي«يك آروغ 
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كردي تا امروز  آغاز مي» نبرد خلق«ها به »شورشي«آمدي زير بيرق اين  مي
  !!داشتيم مي» جهان بدون استثمارگر و استثمار شونده«

. به پيش نمي رود» شورشي ها« تكاملي تاريخ به دل اما چه كنيم، حركت
ها براي رهايي از جور و  دهد كه مبارزة انسان بررسي ديالكتيكي تاريخ نشان مي

ستم طبقاتي، استعمار و استثمار، تاريخ طوالني دارد و نتيجة مبارزة جوامع مختلف 
حركتي به هر گامي كه براي اين مبارزه گذاشته شده است، . طبقاتي بوده است

اگر ماللي ميوند را امروز در جمله قهرمانان . شود پيشِ همان زمان محسوب مي
آوريم، اعتراض او به استعمار است؛ چيزي كه امروز شديدتر  خلق به حساب مي

هاي خونين استعمار به  در كشوري كه چكمه. نسبت به گذشته شاهد آن هستيم
كند، ما بايد قهرماناني را كه  ال ميشمول امپرياليزم انگليس، مام ميهن را لگدم

عليه استعمار رزميده اند و فرياد شده اند، زنده نگه داريم، بخصوص اگر در اين ميان 
شويم، وظيفة انقالبي ماست كه با در نظرداشت برخورد  با قهرمانان زن روبرو مي

هاي ديني به شمول  ها و فاشيست هيستريك و جنايتبار امروز امپرياليست
هاي استقالل و آزادي  ها و طالبان نسبت به زنان، آنان را به حيث سمبول يجهاد

  .تبليغ كنيم
احتماالً اين را به خوبي مي دانند، ولي چون به بيماري مزمن » مائويست ها«

اعالم جهاد » ها  ستمگري پشتون«تعصب مبتال اند، لذا از مدتها به اين طرف عليه 
دادند، و به اين  اللي ميوند را نيز هدف قرار ميكرده اند، كه در اين ميان بايد م

هنوز موثق نيست كه ماللي ميوندي وجود خارجي و عيني «: نويسند خاطر مي
داشته يا نه؟ اينكه چند لندي ضد تجاوز بيگانه تحت تاثير عبدالحي حبيبي در 
صحنه اكادميك و گل محمد مومند در عرصه سياست به اين نام كه گويا زني از 

د بوده، نسبت داده ميشود موضوعي است كه تحقيقات آينده حتما صحت و ميون
  » .سقم آنرا تثبيت خواهد كرد

وجود فزيكي » ماللي ميوندي«باز هم براي لحظه اي فرض مي كنيم كه 
اي است كه عليه استعمار و استعمارگران از طرف اين يا آن، خلق  نداشته و اسطوره

توانند كه اين اسطوره يك اسطورة انقالبي  ه ميگفت» ها مائويست«آيا . شده است
ها بايد اين اسطورة ضد استعمار را در شرايط  است يا ضد انقالبي؟ آيا كمونيست

كنوني تبليغ كنند يا خير؟ آيا اين اسطوره در ادبيات انقالبي و چپ بايد جاي داشته 
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گفتيم، بيماري شايد با ما هم نظر باشند، ولي چنانچه » ها مائويست«باشد يا نه؟ 
  .كشاند گويي مي حاد و مزمن تعصب، آنان را به ياوه

وقتي با ما هستند، بر ماللي ميوند خشمگين مي شوند، ولي » مائويست ها«
وقتي با ديگران هستند، باور دارند كه ماللي ميوند وجود فزيكي داشته و لندي آن 

احزاب « اطمينان به نيز جزئي از ادبيات انقالبي ضد استعمار است و اين را با
. كنند گزارش مي» كارگران انقالبي«و » هاي رزمجو كمونيست«، »كمونيست

و » احزاب كمونيست انقالبي«در بارة نشستي كه در آن » ها شورشي«
متحدين انقالبي «و » كارگران«حضور دارند و از » هاي رزمجو كمونيست«

آنچه بيشتر از هر چيز «نويسند كه در اين نشست  شود، مي صحبت مي» پرولتري
هاي انقالبي از كشورهاي  كرد شركت مبارزين و كمونيست ديگر جلب توجه مي

ديش، ايتيوپي،   مانند فليپين، هند، نيپال، اندونيزيا، سريالنكا، ماليزيا، بنگله
فرار «، »انگلستان، آلمان، بلجيم، هالند، فرانسه، افغانستان، تركيه و چين بودند

و �خدايـ   كه په ميوند كي شهيد نشوي: ند و ترجمه اين لنديها در ميو انگليس
 ».ننگي ته دي ساتينه براي دختران جوان اروپائي خيلي هيجان انگيز بود الليه بي

  )ـ سايت شورش گذرد؟ كميتة همبستگي با خلق افغانستان در اروپا چه مي(
 پرداختة ساخته و«گفته مي توانند كه چرا اين لندي را كه » شورشي ها«آيا 

ها حضور  است در نشستي استفاده كرده اند كه در آن كمونيست» عبدالحي حبيبي
و لندي آن نماد مبارزة خلق ما » ماللي ميوندي«يا : دارند؟ از دو حالت بيرون نيست

هاي گردآمده   عليه استعمارگران است و اينان تالش كرده اند تا براي كمونيست
زنان قهرماني در مبارزه عليه استعمار داشته اند كه پيام بدهند كه خلق افغانستان، 

بوده و يا اينكه تبليغ براي » انگيز براي دختران جوان اروپائي خيلي هيجان«به حق 
كه «است » همان سمارق ناسيوناليزم خوانين و مالكين مليت پشتون«ماللي ميوند 

كنند؟  مياست و ايشان ما را متهم به آن » ... روئيده"چپ مترقي"در چمن 
  . يكي را انتخاب كنندبايد» ها شورشي«

، لندي ماللي ميوند را در نشستي دكلمه مي كند كه »شورش«وقتي 
ها از كشورهاي مختلف در آن حضور دارند، آيا اجازه داريم بگوييم كه  كمونيست

در قبال اينكه چه كسي به چه طبقات تعلق دارد و چه » «شورش» «رهبر گرانماية«
نفي . اين رويزيونيزم است«كه  » جام داده است، احساس مسئوليت نميكندكار را ان

؟ آيا حق »ترين تبارز رويزيونيزم است تعلقات طبقاتي اعمال سياسي افراد مشخص
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هيچ هراسي ندارد كه «با تبليغ براي ماللي ميوند » شورش«داريم بگوييم كه 
كننده قرار خواهد  تهاي شرك كمونيست» افكارش در محراق پوزخند تمسخر آميز

  !گرفت؟؟
» ماللي ميوندي«ما را به خاطر اينكه جايي از » مائويست«اگر بيچاره هاي 

كنند و  مي» نفي تعلق طبقاتي شخصيت«در كنار ديگران نام برده ايم، متهم به 
آيا براي اين سازمان تفاوتي بين قهرمانانان استثمارشوندگان و «نويسند كه  مي

ماللي سراينده لندي و ! خود مقايسه كنيد.  وجود دارد؟ نهغيراستثمارشوندگان
ماللي و ! ماللي و ناظم حكمت! ماللي و برتولت برشت! عبدالرحمن محمودي فقيد

چه چيزي ماللي ميوندي با عبدالرحمن ! غالم محمدغبار مورخ بزرگ افغانستان
الً از عالي ما متقاب» محمودي فقيد و غبار مورخ خردمند كشور قابل مقايسه است؟

حزب «با » يوگون«چه چيزِ : پرسيم مي» تعلق طبقاتي«جنابان و مفكران 
قابل مقايسه است كه مائوتسه دون از آن در جلسة اختتاميه » كمونيست چين

يوگون «: هفتمين كنگرة كشوري حزب كمونيست چين با اين ادبيات نقل مي كند
لي هر روز همچنان به پس از رد نظر نادرست جي سو، بدون كوچكترين تزلز

سرانجام خداوند بر سر رحم آمد و دو فرشته به زمين فرستاد . كني ادامه داد كوه
در حال حاضر بر . كه آن دو كوه را به دوش گرفتند و به جاي ديگر حمل كردند

كند كه يكي از آنها امپرياليزم و ديگري  گرده خلق چين دو كوه عظيم سنگيني مي
 حزب كمونيست چين ديرباز است كه مصمم به از جا كندن اين .فئوداليزم نام دارد

ما بايد پيگير باشيم، ما بايد بطور خستگي ناپذير كار كنيم، ما دل . دو كوه گرديده
هاي وسيع  ولي اين خدا كس ديگري جز توده. خدا را هم به دست خواهيم آورد

  » .مردم چين نيست
به » شورشي ها«قالبي چين كه چرا مائوتسه دون در مقابل كمونيست هاي ان

دو «و » رحم خدا«، از »يوگون«رسند، از  بند بوت سرباز عادي آنان هم نمي
كند، تا ثابت سازد كه با پشتكار و قاطعيت و تصميم و با  صحبت مي» فرشته

توان به پيروزي رسيد؟ چرا او براي اين همه كمونيست  هاي وسيع مليوني مي توده
» يوگوني« انگلس، لنين و ستالين را قطار نكرده است و از ها نقل قول ماركس، ده

توانست  باور دارد؟ آيا او نمي» ها فرشته«و » رحم خداوند«كند كه به  صحبت مي
ها، چه كه صدها نمونه از كارل ماركس، انگلس، لنين و ستالين بياورد تا نشان  ده

قتي او پيش ها را از پيش روي خود برداشتند؟ و دهد كه چگونه آنان كوه
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ها كه مطمئناً با  هاي انقالبي، آنهم در بزرگترين جلسة كمونيست كمونيست
، مردي كه »يوگون«هاي ماركس، انگلس، لنين و ستالين مزين بوده، از  عكس

نفي تعلق طبقاتي «كند، آيا به  آليست و به ماورالطبيعه باور داشته، صحبت مي ايده
  !!!ا فقط شنيده اند كه علي آباد شهر استي م»مائويست ها«پردازد؟  مي» شخصيت

در اين بخش بر زبان . را پي مي گيريم» مائويستي«فصل دوم چرندنامة 
انجويي، سواد و معلومات سازمان انقالبي افغانستان، خلط مقام رهبران پرولتاريا با 

هاي  ها صحبت شده است كه به پرچانگي عناصر بورژوازي، نقش رهبران و توده
ما قبالً بر موضوعاتي از اين فصل . ماند تا يك بحث منطقي و جدي  ميميان تهي

  . كنيم هايي مي تماس گرفته ايم و تنها به دو مسئلة آن اشاره
سازمان انقالبي " كه }ببينيم{بد نيست ببنيم «: مي نويسند» مائويست ها«

ر  د.}دارد{ چه برخوردي به هويت طبقاتي انسانهاي معروف دارند "افغانستان
اكرم ياري مبارز انديشه و "نوشته ايكه آنها بما جهت نشر فرستاده بودند و عنوان 

بعد از تدوين علم ماركسيزم كه  «:خوانيم  را حمل ميكند اين جمالت را مي"عمل
مبارزه رنگ خونين طبقاتي به خود گرفت، رهبران و پيشواياني چون ماركس، 

زا لوكزامبورك، جياپ، چوين الي، انگلس، لنين، ستالين، مائو، هوشي مين، رو
ي پيكار نهادند و بنياد  گوارا و صدها قهرمان ديگر كمونيست پا به عرصه  چه

اي از درياي بيكران  اين رهبران با اين كه خود را قطره. سرمايه را به لرزه درآوردند
گشتند، البد  دانستند و در پيشاپيش همه دار و ساطور را پذيرا مي ها مي توده
به اين خاطر اين . تر بوده است هاي ديگر متبارز و ارزنده  شان نسبت به قطرهنقش

 و فقط بر "شرط"ي ماركسيزم كه نقش رهبران در پيشرفت انقالب  حكم فلسفه
 حركت "اساس"ها  ها اثرگذار است و نقش توده كُند يا تند نمودن حركت پديده

بير اين انديشه با اين كه از ياد پيشوايان ك. باشد، در پراتيك به اثبات رساندند مي
نبردند كه سكاندار اند، با پيروي اصل فوق اين را هم فراموش نكردند كه به جاي 

هاست كه براي پيشتازي، آنان را   همه نبايد بيانديشند و اين درياي شناور توده
 را سرمشق زندگي "آموختن و آموختاندن"ي  اين رهبران اصل ارزنده. آفريده است

  ».داده و به آنچه علم ماركسيزم حكم نموده، عمل كرده اندقرار 
ماركس، انگلس، لنين، استالين و مائو، را با » نوابغ سازمان انقالبي افغانستان«

صدها "گوارا در يك رديف قرار ميدهند و   هوچي مين، جياپ، چوئين الئي و چه
ي پيكار  صهپا به عر" را به اينها عالوه ميكنند كه "قهرمان ديگر كمونيست
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زيرا .  اين رويزيونيزم است"! و بنياد سرمايه را به لرزه درآورده اند"گذارده"
هيچكس نميتواند تصور كند كه رهبران سازمان انقالبي افغانستان تا حدي بيسواد 
باشند كه تفاوت بين ماركس، انگلس، لنين، استالين و مائو را با افرادي مانند جنرال 

  ».}ندانند{وشي مين نداند گوارا، و ه جياپ، چه
اينان مي گذريم و به اصل بحث » مائويستي«ما از روده درازي هاي 

اگر ما به تفاوت ميان ماركس، انگلس، لنين، ستالين و مائوتسه دون با . پردازيم مي
ـ لنينيست،  بوديم، خود را تنها ماركسيست ها آگاه نمي ساير انقالبيون و كمونيست

اليزم و  خوانديم و حتماً هوچيمينيزم، جياپيزم، چوئن ه نميدون انديش مائو تسه
 بوديم ركرديم كه ناگزي ها ايزم ديگر را در پشت آنها  قطار مي گوارايزم و ده  چه

عمده، يكي را به تاريخ و ديگري را به جغرافيه حواله  يكي را عمده، ديگري را غير
  !!مي كرديم

هبران پرولتارياي جهان صحبت مگر وقتي ما از كالسيكران ماركسيزم و ر
توانيد نمونه بياوريد كه در كنار ماركس، انگلس، لنين، ستالين و  كرده ايم، مي

دون از افراد ديگري نيز نام برده باشيم؟ وقتي صحبت ما بطور عام در مورد  مائوتسه
رهبران و پيشوايان كمونيست است، چرا نبايد حق داشته باشيم از ساير رهبران و 

 كه در لرزاندن بنياد سرمايه نقش داشته اند، نام ببريم؟ مگر شما باور داريد كه آناني
دون، هيچ رهبر و كمونيستي را  جز ماركس، انگلس، لنين، ستالين و مائو تسه

توان يافت كه با كار و تالشش، با مبارزه و پيكارش، بنياد سرمايه را بلرزاند؟ آيا  نمي
  !!!دهيد؟  نمي» ايست«تاريخ فرمان با اين حكم ارتجاعي، به تكامل 

ما باور داريم كه ماركس، انگلس، لنين، ستالين و مائوتسه دون از رهبران 
مين، روزا لوكزامبورك،  پرولتارياي جهان و كالسيكران علم ماركسيزم اند، و هوچي

گوارا به حيث رهبراني مطرح اند كه در شرايط معين زماني  جياپ، چوين الي وچه
ة پيكار و مبارزه نهادند و بنياد سرمايه را به لرزه درآوردند و نقش شان پا به عرص

بيائيد بطور نمونه . تر بوده است هاي ديگر متبارزتر و ارزنده نسبت به قطره
پرسيم كه مبارزة  مي» ها  مائويست«گيريم و از  مين را در نظر مي هوچي
يكار بود يا نه؟ آيا اين پيكار، مين عليه امپرياليزم فرانسه، پا نهادن به عرصة پ هوچي

مين عليه اشغالگران امريكايي، پا  بنياد سرمايه را لرزاند يا نه؟ آيا مبارزة هوچي
نهادن به عرصة پيكار بود يا نه؟ آيا اين پيكار كه با شكست امپرياليزم امريكا تمام 

 يوغ شد، بنياد سرمايه را لرزاند يا نه؟ آيا رهايي خلق زحمتكش ويتنام از زير



        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ٨٩ 

ها بود، از طرف  هاي فرانسوي و امريكايي، اگر از يك طرف رهايي خلق امپرياليست
گوارا، پا  ديگر به معني لرزندان و شكست سرمايه بود يا نه؟ همين گونه، مبارزة چه

نهادن به عرصة پيكار بود يا نه؟ و اگر بود، آيا اين پيكار بنياد سرمايه را لرزاند يا نه؟ 
لرزيدن «اي و عمال آن در بوليويا اگر از همين  آي  به وسيلة سيگوارا  كشتن چه

  خورد، پس چه بود كه با بيرحمي تمام او را كشتند؟   آب نمي» بنياد سرمايه
رهبران و پيشواياني چون ماركس، انگلس، لنين، «وقتي ما نوشتيم كه 

 و صدها گوارا ستالين، مائو، هوشي مين، روزا لوكزامبورك، جياپ، چوين الي، چه
قهرمان ديگر كمونيست پا به عرصه ي پيكار نهادند و بنياد سرمايه را به لرزه 

سازمان {رهبران سازمان رهائي «: جعلي نوشتند» هاي مائويست«، »درآوردند
كاري دست  دليل هم به اين مغلطه خبر نيستند و بي ها بي  از اين تفاوت}انقالبي
يكي از . هانه و به داليل سياسي انجام ميدهندكاري را آگا  آنها اين مغلطه. نميزنند

دون  اين داليل اينست كه هر قدر تفاوت ماركس، انگلس، لنين، استالين و مائوتسه
 كه آنها "صدهاي ديگر"گوارا و   با افرادي مانند جياپ، هوشي مين، چوئين الي، چه

 خط و ميگويند، زايل گردد، بهمان اندازه سردرگمي سياسي اوج گرفته و وضاحت
  ».تفسير درست ايدئولوژي به عمل از اهميت مي افتد

وقتي ما در كنار نام رهبران پرولتارياي جهان، از رهبراني ياد ! به دو ديده
! ن بنياد سرمايه نقش داشته اند، به زعم شما شديم رويزيونيستاندكرديم كه در لرز

ام لنين، از گاليله و توانند كه وقتي ستالين در كنار ن گفته مي» ها مائويست«آيا 
علم در دوران «: گويد است يا خير؟ ستالين مي» رويزيونيست«برد،  داروين نام مي

شناسد كه با وجود انواع موانع و عليرغم  سير تكاملي خود افراد شجاع زيادي را مي
اين مردان علم از قبيل . همه چيز توانسته اند كهنه را بشكنند و نو را ايجاد كنند

خواستم در مورد يكي از  و من مي. داروين و بسياري ديگر مشهور عامه اندگاليله، 
. اين بزرگان عالم علم كه در عين حال بزرگترين مرد عصر حاضر است سخن بگويم

  » .منظور من لنين معلم ما و مربي ما است
وقتي ما در كنار نام رهبران پرولتاريا، نام سائر رهبران را نوشتيم كه پا به 

كاري   آنرا مغالطه» ها  مائويست«يكار نهاده و بنياد سرمايه را لرزاندند، عرصة پ
يكي از (» رفيق استاخانف«آيا وقتي ستالين در كنار نام لنين، از . خواندند

كند و  ياد مي) محقق قطب شمال(» رفيق پاپانين«و ) معدنچيان حوزه دن
انين نوآوران علم و تواند انكار كند كه استاخانف و پاپ چه كسي مي«گويد  مي
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، در !به سالمتي مردان علم پيشرو«و بعد با شعار » باشند؟ مردان علم پيشرو ما مي
، به سالمتي پاپانين و !ها  ، به سالمتي استاخانف و استخانويست!راه لنين و لنينيسم

  كاري كرده است يا خير؟ برد؛ مغالطه  اش را به پايان مي سخنراني» !ها پاپانينيست
ي مائوتسه دون در مورد شيوة تبليغات، ضمن تذكر شيوة تبليغاتي آيا وقت
، چرا »دو بار فكر كنيد«كرد  كند كه توصيه مي سيوس هم نقل ميولنين، از كنف

با افرادي «لنين » هر قدر تفاوت«نباشد، زيرا » رويزيونيست«نبايد به قول شما 
ي اوج گرفته و زايل گردد، بهمان اندازه سردرگمي سياس«كنفسيوس، » مانند

؟ آيا ».افتد وضاحت خط و تفسير درست ايدئولوژي به عمل از اهميت مي
خواسته با ذكر شيوة تبليغي لنين و آوردن توصية كنفسيوس  دون واقعاً مي مائوتسه

  اين دو را همسان نشان دهد؟ 
االت از طرف ما، به معني اين نيست كه ما ؤبايد بدانند كه طرح س» مائويست ها«

 از آن توانايي و لياقت و سواد سياسي :، اوالًناينا. ر پاسخ ايشان هستيممنتظ
 بويي از ماركسيزم ـ لنينيزم و ن اينا:؛ ثانياًبرخوردار نيستند كه پاسخ داده بتوانند

مائويست «ان ن اي:انديشه مائوتسه دون نبرده اند تا حرف هاي ما را بفهمند؛ ثالثاً
برند  يف معين با كودهاي معين را پيش ميجعلي و بدلي هستند كه وظا» هاي

ولي ما براي .  بعيد به نظر مي رسدوانتظار يك بحث معقول ماركسيستي از ايشان
 را پاره شان» مائويستي«هاي قبلي تذكر داديم، نقاب  اينكه، چنانچه در بخش

هاي   و به دشمنان جنبش انقالبي افغانستان حالي ساخته باشيم كه خسكنموده
  . پردازيم  ميشانايم، به چرندگويي  ان را گير كردهش» سرخ«

موضوع ديگر فصل دوم كه اهميت دارد بر آن مكث كنيم، مسئله رهبران و 
اي از درياي بيكران  اين رهبران با اين كه خود را قطره«: ما نوشتيم. توده ها است

 البد گشتند، دانستند و در پيشاپيش همه دار و ساطور را پذيرا مي ها مي توده
نقش رهبران در ... تر بوده است  هاي ديگر متبارز و ارزنده نقش شان نسبت به قطره

ها اثرگذار است  و فقط بر ُكند يا تند نمودن حركت پديده» شرط«پيشرفت انقالب 
  »...حركت ميباشد» اساس«ها  و نقش توده

پس از خواندن اين پاراگراف به غيظ آمده، » مائويست» «فيلسوف هاي«
 در كجاي "با اين وصف معلوم نيست كه رهبران سازمان انقالبي افغانستان«: تندنوش
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 است؟ و "شرط"فلسفه ماركسيستي ديده اند كه گفته باشد رهبر در جريان انقالب 
  ! »"ها اثرگذار ميباشد  فقط بر كُند يا تند نمودن حركت پديده"آنهم چه شرطي كه 

يات عرضه كنند، متوجه نيستند چون تصميم گرفته اند چرند» مائويست ها«
در «: كنند هاي ما را تأييد مي  كنند، حرف ارائه مي» شرط«در تعريفي كه از 

فيزيك و آنگونه كه انگلس در انتي ديورينگ بر آن تماس ميگيرد، عبارت از وجود 
هائي است كه بدون آنها هرگز نميتوان به هستي فيزيكي  آن الزامات و محدوديت

براي بخار ساختن آب وجود حرارت : مثال. نوني آن اصال فكر كردموجودات بشكل ك
شرايط داخلي اساس تحول "ديالكتيك ميگويد كه ...  است"شرط"و فشار اتمسفير 

  »."و شرايط خارجي، شرط تحول است
بپرسيم كه ميان رهبران و توده » فيلسوف» «مائويست هاي«در اينجا بايد از 

و » اساس«ها  رط است؟ مطمئناً موافقيد كه تودهها، كدام يك اساس و كدام آن ش
اساس (ها هستند كه محرك چرخ انقالب هستند  اند، زيرا اين توده» شرط«رهبران 

ها، آنان را براي  ، اما رهبران كه با حضور شان در ميان توده)ها هستند تحول، توده
 عبارت از وجود آن(كنند  حركت درآوردن مطلوب چرخ رهنمايي و كمك مي

ها نمي توانند چرخ را به  هائي است كه بدون آنها هرگز توده الزامات و محدوديت
اين حضور وقتي مفيد و مثمر واقع ). ـ شرط تحول شكل مطلوب به حركت بياورند

اگر رهبر ورزيده، دانا، فداكار و منضبط . ها باشند شود كه رهبران در ميان توده مي
آورد و اگر رهبر  تر و پايدارتر به حركت مي باشد، چرخ انقالب را سريعتر، مطمئن

گر، مكار و  نادان، جاهل، حراف، متعصب، حيله) ها» مائويست«مثالً از جنس (
ها هم حضور داشته باشد، اين  ناصادق باشد، حتي اگر به جاي هالند، در ميان توده

 اوامر تواند، بلكه آنرا با پوكي و با هدايات و چرخ را نه تنها به جلو برده نمي
پس از آن كه رهبر نادان و حراف، چرخ را تكه تكه . نادرست، تكه تكه خواهد كرد

، او را در بهترين حالتش از گوش هايش گرفته دور مي )اساس(ها  كند، توده مي
دهند كه اين چرخ را ترميم و دوباره به حركت  اندازند و رهبر ديگري پرورش مي

  .شود تأمين مي» شرط«و » اساس«يكي بياورد و به اين گونه رابطة ديالكت
البته ما پيشرفت (رهبر در جريان انقالب «اما اينكه ما در كجا ديده ايم كه 

فقط بر كند يا تند نمودن «است؟ و آنهم چه شرطي كه » شرط«) انقالب نوشته ايم
دانند، ولي براي اينكه ما را   مي» مائويست ها«، »باشد ها اثر گذار مي حركت پديده

. زنند به اثبات برسانند، خود را به ناداني و حماقت مي» اپورتونيست«زعم خود به 
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تكرار مي كنيم به حيث » مائويست ها«(ما به حيث شاگردان علم ماركسيزم 

از كمون «مدتها قبل اين را در كتاب مقدماتي و خوب ) علم ماركسيزمشاگردان 
مل جامعه را تنها معلول ارادة بعضي نيز توسعه و تكا«: خوانده بوديم» تا كمونيزم

طوري كه . دانند مي) قهرمانان، سرداران بزرگ وغيره(هاي برجسته  شخصيت
توانند وقوع  ها در حقيقت امر مي كند اين شخصيت  تجارب تاريخي و علم ثابت مي

ـ يا آنها را به تعويق  لنين در اتحاد شوروي جريانات تاريخي را تسريع نموده مانند ـ
ـ ولي هرگز قادر به تغيير  مانند هيتلر در آلمان و شاه خاين در ايران اندازند ـ

  ».جريان توسعه و تكامل جامعه نيستند
را درك » اتحاد شوروي) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست «بعد كه توانستيم 

ها را در  پلخانف سومين نظرية اساسي و خطاي ناردنيك«كنيم، در آن خوانديم كه 
هاي آنان در رشد   و اشخاص برجسته و انديشه» هرمانانق«موضوع نقش اصلي 

، ملت، طبقات را نيز مردود و باطل »الناس  عوام«ها،  اجتماعي و ناچيزي نقش توده
نمود كه حق  كرد و مدلل مي اليزم متهم مي ها را به ايده پلخانف ناردنيك. ساخت

  .باشد  س مياليزم نيست بلكه حق با ماترياليزم ماركس و انگل به جانب ايده
موافق . پلخانف نقطة نظر ماترياليزم ماركسيستي را رشد داد و توجيه كرد

نظرية ماترياليزم ماركسيستي، پلخانف ثابت كرد كه تكامل جامعه را سرانجام 
كند بلكه رشد شرائط مادي حيات  هاي برجستگان تعيين نمي ها و انديشه خواهش

ت كه براي حيات جامعه ضروري است، جامعه، تغييرات در طرز توليد وسائل معيش
تغيير روابط موجوده بين طبقات در رشتة توليد وسائل معيشت و مبارزة طبقات 
براي نقش و موقعيت خود در رشتة توليد و تقسيم وسائل معيشت است كه آن را 

كند  ها معين نمي وضعيت اجتماعي و اقتصادي اشخاص را انديشه. كند  تعيين مي
. آورد هاي آنان را پديد مي اعي و اقتصادي افراد است كه انديشهبلكه وضعيت اجتم

برجستگان، اگر انديشه و خواهشي بر ضد رشد اقتصادي جامعه و بر خالف 
احتياجات طبقة پيشرو داشته باشند، ممكن است بدل به هيچ گردند و برعكس اين 

 و احتياجات افراد، اگر انديشه و خواهشي موافق با ضروريات رشد اقتصادي جامعه
  .اي شوند طبقة پيشرو داشته باشند، حقيقتاً اشخاص برجسته

اين قهرمانان نيستند كه تاريخ را مي سازند بلكه تاريخ است كه قهرمان ... 
كنند بلكه ملت قهرمانها را به وجود  بنا بر اين قهرمانان ملت را ايجاد نمي. سازد مي

ن و اشخاص برجسته فقط تا آنجا ميتوانند قهرمانا. مياورد و تاريخ را به جلو ميراند
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در حيات جامعه داراي نقش مهمي باشند كه به شرائط رشد جامعه به درستي پي 
قهرمانان و اشخاص . برده و چگونگي تغيير و اصالح اين شرائط را درك كنند

» سازندگان«برجسته هرگاه به شرايط ترقي جامعه به درستي پي نبرند و خود را 
رند و در قبال احتياجات تاريخي جامعه گردن كشي كنند به وضع تاريخ پندا

  ».ثمري دچار گردند اشخاص مضحك ناكام و بي
جهل و ناداني روبرو هستيم كه » المعارف هاي دائرة«همه مي دانند كه ما با 

سازند، از اينرو ناگزير هستيم اين بحث  مي» ننگين«ماركسيزم را با ياوه گويي شان 
» )بلشويك(تاريخ حزب كمونيست «به اين منظور بار ديگر به . ويمرا بيشتر بكا
هاي  ها و تيوري ايده. هاي اجتماعي گوناگونند ها و تيوري ايده«: كنيم مراجعه مي

فرتوتي وجود دارند كه عمر شان به پايان رسيده و در خدمت منافع قواي فرتوت 
نست كه مانع تكامل مضمحل شوندة جامعه كمر بسته اند و اهميت اينها در اي

هاي مترقي و نويني هم هستند  ها و تيوري ايده. باشند اجتماع و پيشرفت آن مي
باشند و اهميت آنها در اينست كه  توسعه و  كه خادم منافع قواي پيشرو جامعه مي

تكامل جامعه و پيشرفت آنرا آسان نموده ضمناً هر قدر مقتضيات حيات مادي 
 صحيحتر منعكس سازند همان اندازه نيز واجد اهميت جامعه را دقيقتر و صحيح و

  .باشند بيشتري مي
ايده ها و تيوري هاي تازة اجتماعي تنها پس از آنكه جامعه مواجه با مسائل 

ولي بعد از آنكه پديد . آيند  نوين توسعه و تكامل حيات مادي اجتماع شد پديد مي
را كه تكامل زندگي مادي شوند كه حل مسائل نويني  ترين نيروئي مي آمدند جدي

در اين . سازند دهد آسانتر و پيشروي جامعه را نيز سهلتر مي در جلو شان قرار مي
هاي  ها و تيوري دهنده، تجهيز كنندة ايده  هنگام است كه تمام اهميت رل سازمان

  ».شود هاي سياسي تازه دقيقاً ظاهر مي جديد و عقايد و سازمان
خود را به مضحكه رقت « بدانيم كه چه كساني با تذكر موارد فوق كافي است

در » فيلسوف«ها اكت و اداي بچگانة  نمايند و به گفتة ايراني مي» آوري مبدل
ها كه در حيطة صالحيت  گونه بحث ها قبل از راه اندازي اين»مائويست«. آورند مي

خرة شان نيست، خوب است به مطالعه بپردازند، در غير آن بايد آماده باشند كه مس
  !عام و خاص شوند

اين فصل با جعل كاري كه مشخصة اصلي . به فصل سوم سر مي زنيم
» ها شورشي«به » مائويست«ظاهراً چند عدد . شود است، آغاز مي» ها شورشي«
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» شورشي» «هاي عالمه«به » نافهم و نادان گفته«نامه ارسال كرده اند و ما را 
! هاي هالند ند، آنهم از پس كوچهبپرداز» به دشمن عمده«توصيه كرده اند كه 

» رفقاي خود«پس از چند تشكر و سپاس و اندرز، فكاهي جالبي به » شورشي ها«
بود نبود يك مال مائويست شورشي بود، او كه از ميان مردم فرار كرده و : گويند مي

خنديد و  به هالند رسيده بود و بر چوكي چرخكي سرچپه نشسته بود، بق بق مي
ستمگري «بند  زد و در حالي كه ترجيع د و كََكو با قهوه ميپيزه مي خور

اين رنج به دليل آنست كه «كرد، ناگهان فرياد زد و گفت  را زمزمه مي» ها پشتون
هاي مبارزاتي ما نخست مبارزه براي استقالل ملي افغانستان و موازي به آن  اولويت

با » !ي رويزيونيزم اينهامبارزه براي ايجاد حزب كمونيست افغانستان است نه افشا
شليك خنده سر دادند و » صداقت«در كمال » رفقا«شنيدن اين فكاهي تمام 

  !به خدا بال مي كنيد: گفتند
آنان . هاي الفوك، دروغگو و هرزه روبرو هستيم»شورشي«، ما با »بخت بد«از 

 ما اشتباهات آنها را برحسب تعامالت و برخوردهاي رفيقانه... «نويسند كه  مي
بطورعلني انتقاد نميكرديم و انتقادات ما را جهت سازندگي و تصحيح مواضع فكري 

 دوستانه از طريق كانال }نيت{شان با زبان رفيقانه و نيئت ) سياسي(و عملي 
ما اميدوار بوديم كه تا حد ممكن رابطه ما را با . الكترونيكي، به آنها انتقال ميداديم

شان بر ما } !كنگره{ به اين بسنده نكردند و در آنها... آنها دوستانه نگه داريم
هاي افغانستان   ور شده و در صدد ايجاد نفاق بين صفوف مائويست مستقيما حمله

  ».برآمدند
سوگند » شورشي ها«از آنجايي كه . را پي مي گيريم» نغز«اين شاه فرد 

نها را ما اشتباهات آ«گويند كه  خورده اند كه دروغ بگويند، از اينرو دروغ مي
برحسب تعامالت و برخوردهاي رفيقانه بطور علني انتقاد نميكرديم و انتقادات ما را 

شان با زبان رفيقانه و ) سياسي(جهت سازندگي و تصحيح مواضع فكري و عملي 
در اين » . دوستانه از طريق كانال الكترونيكي، به آنها انتقال ميداديم}نيت{نيئت 

گري چيزي به شمار   گره خورده كه جز حيلهسطر، دروغ و راست با هم قسمي
گويند، زيرا اعتراض كردند كه ما چرا مجيد شهيد را  اينان راست مي. رود نمي

خوانيم؛ اعتراض كردند كه  رفيق و آنهم رهبر محبوب زحمتكشان افغانستان مي
و در اين اعتراض (جاي رفيق اكرم ياري در كنار رفيق احمد و رفيق مجيد نيست 

وضيح، بخصوص در مورد رفيق احمد، هيچ يك از اتهاماتي را كه امروز بر ما بدون ت
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؛ اعتراض )زنند وجود نداشت، نه ما اپورتونيست بوديم و نه هم رويزيونيست مي
) ادامه دهندگان ساما ـ(داشتند كه چرا با سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

يم سطر براي ما ايميل كردند؛ دهيم و اين اعتراض را فقط در ن  اعالمية مشترك مي
در چهار يا پنج سطر اعتراض كردند كه ما از كجا تاريخ تولد و سائر مسائل مربوط 

ايم، در حاليكه در مقابل،  به زندگي خصوصي رفيق اكرم ياري را به دست آورده
اينها تمام . اعتراض مبهم داشتند» دربار و رفيق اكرم«فقط در يك سطر در مورد 

اتهامات و به قول . ت كه ما از ايشان ذريعة ايميل دريافت داشته ايممواردي اس
كنند، هيچ يك نه به ما مواصلت  ي كه امروز به ما وصله مي»انتقادات«ايشان 

انتقادات ما را «گويند كه  ورزيده و نه هم اينان با ما مطرح كرده اند، لذا دروغ مي
شان با زبان رفيقانه و ) يسياس(جهت سازندگي و تصحيح مواضع فكري و عملي 

روي » .داديم  دوستانه از طريق كانال الكترونيكي، به آنها انتقال مي}نيت{نيئت 
  !دروغگو سياه

آنها به اين بسنده نكردند و در «: ادامه مي دهند» شورشي» «مائويست هاي«
شان بر ما مستقيماً حمله ور شده و در صدد ايجاد نفاق بين صفوف } !كنگره{

سازمان انقالبي بجاي آنكه بر ضد اشغالگران  «،».هاي افغانستان برآمدند تمائويس
مبارزه كند، بر ما حمله كرده است، بجاي آنكه خلق افغانستان را به مثابه يك جبهه 

ها و مزدوران شان را به مثابه جبهه مقابل در نظر بگيرد، عليه  و امپرياليست
د، با ماجراجوئي اپورتونيستي و زن  ها دست به تبليغات خصمانه مي كمونيست

سازي  براي حمالت ضد مائويستي زمينه} !كنگره{هاي مصنوعي  صحنه سازي
: كنند ها پس از قهر زياد و زور كم، فكاهي ديگري حواله مي»شورشي» «.كند مي

ها را فرصت  كنند تا ما را مصروف خود سازند و امپرياليست آنها به ما حمله مي«
تاراج و نظرات مردم ما را بر طبق منافع غارتگرانه خود سمت و بدهند تا كشور را 

  !بيشك» .سو دهند
قرار گرفتيم، بخصوص كه » حزب«با » انجوايزم«وقتي ما در بحث جدي 

نيز به » حزب«اتهاماتي را به آدرس سازمان حواله كرده بود، پاي ياران سابق اين 
ظرداشت اهميت بحث ما در سند تهيه شده، با در ن. اين بحث كشانده شد

كه خود گفته بودند اسناد فراوان مبني بر » مائويست هاي افغانستان«از » انجوايزم«
دارند، تقاضا كرديم تا آنها را با جنبش شريك سازند و اين غايله را » حزب«انجوايزم 

پايان شده فكر » ديگر از لحاظ سياسي اهميتي ندارد«گويي كه  با اين بيهوده
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اينان زماني واقعاً جدي گرفته خواهد شد كه در اين » شورش«يم كه ما گفت. نكنند
زمينه كمك و به سؤاالت ما پاسخ ارائه كنند، در غير آن بايد بپذيرند كه 

  .هاي شرمندوك هستند اپورتونيست
در قبال » مائويست هاي افغانستان«در همين سند، به موضع غير انقالبي 

ه آنرا ارتجاعي و در خدمت اشغالگران خوانده مسئله مليتي نيز برخورد شده بود ك
وقتي اينان به جاي موضع طبقاتي در قبال خلق، بخصوص در وضعيتي كه . بوديم

صحبت كردند ما آن را همزباني و » ستمگري پشتونها«كشور ما اشغال است، از 
و » مليت«هر زماني كه ما «نويسند كه  اينك مي(ها خوانديم  همكالمي با جهادي

پيدا كنيم بهتر است وجود نداشته باشيم و خلق افغانستان » قات مليتي و قوميتعل«
بسيار خوب، حال كه . »سگان هرزه به تير ببندند حق دارند ما را مانند چوچه

امريكايي هاي جنايتكار بر اجساد پشتون ها ادرار مي كنند و زنان و كودكان آنان را 
ستمگري «د و با تمام اينها، شما باز هم از با بيرحمي ديوانه وار به گلوله مي بندن

هاي تان را آماده نموده به افغانستان  صحبت مي كنيد؛ پس پاسپورت» پشتون ها

چوچه «تشريف بياوريد كه خلق ما وظيفة انقالبي خود را در قبال شما، نه منحيث 

 ؛ در ضمن از ايشان!)، بلكه منحيث خائنان به خلق به انجام برساند»سگان هرزه
پرسيده بوديم كه وقتي حاضر نيستيد، مجيد شهيد را رفيق بخوانيد، چگونه 

  .كنيد باران مي را رفيق» معرفي كننده انقالبيون«
شماره چهارم نيز انعكاس » به پيش«ها را در »شورشي«ما اين سه انتقاد بر 

ده بيني كر گويي كرده و چنانچه پيش داديم، ولي اينان به جاي پاسخ انقالبي، هرزه
توزانة شان قرار  هاي كين ها، ما را آماج حمله بوديم در كنار ساير اپورتونيست

اي به ما نوشته اند و نه هم ايميلي كه در  اينان قبل از اين، هيچگاه نه نامه. دادند
ها ايزم ديگر كرده باشند، به  آن ما را متهم به اكونوميزم، اينجوايزم، رويزيونيزم و ده

  !ايد آفرين گفتچشمپارگي اينان ب
پي » شورش«سه انتقاد فوق، به اين منظور صورت گرفت تا به ماهيت واقعي 

دهند  ها را فرصت نمي امپرياليست«به اين واقعيت پي ببريم كه اينان واقعاً . ببريم
» حزب» «اينجوايزمِ«گويند؟ آيا اغماض بر  و يا فكاهي مي» كه كشور را تاراج كنند

هاي بازسازي  كنفرانس«قرار دارد و در » اي آي  يس«و » نيد«كه در خدمت 
ها نيست تا  كند، فرصت دادن به امپرياليست شركت مي» هاي امپرياليستي پروژه

كشور را تاراج كنند؟ آيا در حاليكه كشور ما زير اشغال قرار دارد و بيشترين قربانيان 



        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ٩٧ 

فرصت «، »اه ستمگري پشتون«گيرد، بلند كردن شعار  خود را از خلق پشتون مي
ها نيست تا نظرات مردم را بر طبق منافع غارتگرانه خود سمت  دادن به امپرياليست

زمين لرزه بزرگ خلق «؟ آيا خطاب نكردن رفيق به مجيد شهيد اين »و سو بدهند
كه مثل » معرفي كننده انقالبيون«و در عوض رفيق خواندن » شهيم افغانستان

شود و بعد   هزار دالري سوار مي80ترهاي مو» پير سيداحمد گيالني«و » مجددي«
دهد كه به مردم  ها فرصت نمي خواندن، به امپرياليست» كمونيست«هم او را 

كنيم و  افغانستان كار مي» بازسازي«براي » چپ«بگويند كه همه با هم، راست و 
ها را  امپرياليست«اشغال و تجاوزي در كار نيست؟ خوبست ديگران بگويند كه كي 

تا كشور را تاراج و نظرات مردم را بر طبق منافع غارتگرانه خود ) مي دهد(فرصت 
  ؟»شورشي«دروغگو و » هاي  مائويست«، ما يا »سمت و سو بدهند

پس از انتقادات اصولي ما به غيظ و غضب آمده، يكباره منتقد » شورشي ها«
يي دراز دست گدا» سازمان كارگران افغانستان«هايي از نوع  شده و حتي به بيچاره

كردند تا نام شان در  كه روزگاري شرم مي» جواسيس«كرده و با هزار كرشمه به 
ايجاد » ضد سازمان انقالبي» مائويستي«ائتالفِ «كنار آنان ذكر شود، چشمك زده و 

ضد سازمان » مائويستي«فراري نيز خم خم  در كنار آنان در سنگر » پوالد«كرده و 
كمايي » كارگران«را از » گرانمايه«و » نستوه«بل، لقب انقالبي قرار گرفته كه در مقا

  !تبريك باشد، چشم حسود كور» پوالد«آغاي . كرده است
مثل ساير انقياد طلبان و اپورتونيست ها، به پيشرفت كار » مائويست ها«

سازمان «شنوند كه سازماني به نام  وقتي مي. ورزند سازمان انقالبي حسادت مي
كند،  در كشور حضور دارد، در حد توان در كنار خلق مبارزه مي» انقالبي افغانستان

رزمد و در زير ريش  به اصل سانتراليزم دموكراتيك باور دارد، عليه انقياد طلبي مي
اشغالگران امريكايي و ناتويي و سگان استخباراتي آن، دومين كنگرة خود را برگزار 

يابند، به بحث  حضور ميكند كه در آن نمايندگان دورترين واليات كشور  مي
كنند و رهبري جديد را  كنند، انتقاد مي پردازند، كار سازمان را جمعبندي مي مي

كنند؛ و در طرف ديگر فرسودگي و پودگي خود را  براي پيشبرد امور انتخاب مي
صحنه «بينند، ناچار برگزاري كنگرة آن را بايد به سخره بگيرند و آن را  مي

هاي مصنوعي  انند، چون عمر خود اينان با صحنه سازيبخو» هاي مصنوعي سازي
آموخته اند كه چگونه چندين سازماني بسازند » صدر» «دبستان«گذشته است و در 
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و سازماني كه عضو نداشته باشد، منطقاً نيازي به ! كه هيچ عضو نداشته باشد
  .برگزاري كنگره ندارد

 سازمان انقالبي با اين شان در مورد» هوادار«بدون شرم، به » مائويست ها«
گفتيد كه  اگر شما به سازمان انقالبي افغانستان مي«: كنند چشمپارگي توصيه مي

هاي گوناگون از افشاي دشمنان عمده خلق افغانستان طفره نروند و با  به بهانه
سازي  ها براي حمالت اپورتونيستي شان زمينه ها و بهانه گيري صحنه سازي

  ».تي افغانستان به نوبه خود كمك كرده بوديدنكنند، به جنبش مائويس
دو عدد فراري ! كه ما از آن بي خبر بوديم» قهرمانان ضد امپرياليزم«اينه 

سوم «و » شورش«كله به كله شده، يكي در هالند و ديگري در كانادا » مائويست«
راه انداخته و دم از مبارزه عليه دشمن عمده و ايجاد حزب كمونيست واقعي » عقرب

زنند و البد انتظار دارند كه همه نه تنها باور كنند، بلكه اين عالي جنابان را  مي
» كارگران«ولي خدا ! شتر در خواب بيند پنبه دانه. ها نيز بپذيرند رهبران كمونيست

، »شورشي«را از ايشان نگيرد، كه هم شتر دارند و هم پنبه دانه و اعالم كرده اند كه 
  !!است» ي جنبش مائويستي كشور  ايهيك تن از رهبران گرانم«

درين مورد مرتكب يك بي انصافي بد شده » كارگران«قابل تذكر است كه 
رهبران گرانمايه جنبش مائويستي «فراري را از جمله » پوالد«اند، و آن اينكه 

به او اكتفاء كرده » گرانمايه«و » نستوه«ثبت نكرده اند و تنها با دادن لقب » كشور
اما ! توان سخت گرفت بخشه، بر او نمي گه كسي كه از كيسة خليفه مياند؛ خوب دِ

جنبش «رفيق مائوتسه دون بر ما سخت خواهد گرفت اگر اين الفوكان فراري 
هاي شان را  را همينجا با دستان ستبر او سيلي كاري نكنيم و چهره» مائويستي

از آنجائيكه در «: ودشود، يكي از اينان زماني گفته ب نپندانيم، بخصوص كه گفته مي
رفت و در جنگ » پيرو«افغانستان شرايط براي انقالب مساعد نيست، پس بايد به 

و به همين منظور پاكستان را ترك گفته، سرش از كانادا بيرون » خلق شركت كرد
چگونه بايد سنجيد «: گويد مائوتسه دون مي! كند» انقالب«شد و در همانجا ماند تا 

ست؟ با كدام معيار بايد آن را اندازه گرفت؟ تنها يك معيار كه يك جوان انقالبي
هاي  تواند وجود داشته باشد و آن اينست كه آيا اين جوان مايل است با توده مي

چنانچه او مايل به . كند يا نه وسيع كارگران و دهقانان درآميزد و آيا بدان عمل مي
و بدان عمل كند، فرد هاي وسيع كارگران و دهقانان باشد   درآميختن با توده

  )سمت جنبش جوانان( ».انقالبيست و الي فرد غير انقالبي يا ضد انقالبي است
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وقتي مائوتسه دون، كسي را كه مايل به درآميختن با توده هاي وسيع 
هاي  كارگران و دهقانان نباشد و بدان عمل نكند و از ميان مردم فرار كند و توده

 تنهاي تنها بگذارد، فرد غير انقالبي و يا ضد كارگر و دهقان را در آتش اشغال
بايد چه اندازه ضد مائوتسه دون و در عين » ها  عمدتاً مائويست«داند؛  انقالبي مي
» رهبر«و » گرانمايه«، »نستوه«هاي پرمدعا را  پاره باشند، كه گريختگي حال چشم

  !!خوانند مي
د امپرياليزم و مبارزه ض«حيف ما مي آيد كه يكي از نمونه هاي درخشان 

» رهبران گرانمايه و نستوه جنبش مائويستي«را كه به وسيلة » دشمنان عمده خلق
. گيرد، اينجا نقل نكنيم صورت مي» انترناسيوناليزم پرولتري«البته، بر اساس 

ما با كادرها و رهبران حزب كمونيست فليپين حتي «: نويسند مي» ها مائويست«
با رهبران اين حزب خنده و اريم و در برخي اوقات رفاقت شخصي و رويه دوستانه د

ما تا هنوز فكر ! به خدا ساعتك تان تير است» .كنيم   ميهاي رفيقانه شوخي
كرديم كه شما خنده بلد نيستيد و از همه بدتر رهبران حزب كمونيست فليپين  مي

  !!!كنيد را با شمشير و چاقو استقبال مي
تان در مبارزه عليه امپرياليزم، افشاي ولي اين كه سازمان انقالبي افغانس

هاي ستمديده چه انجام داده،  دشمنان عمده خلق و در بلند كردن فرياد توده
بينيم آن را تذكر  دانند، لذا الزم نمي هاي كشور به خوبي مي جنبش و توده

بدهيم، زيرا با جمعي روبرو هستيم كه به هيچ نوع اصول انقالبي پابندي ندارند و در 
هاي دشمن معرفي  انقالبيون را به دستگاه«آموخته اند كه چگونه » ستاندب«

  !هستند»» حزب«دبستان «در اين زمينه شاگردان صديق » ها مائويست«. »كنند
نويسندة (» هوادار«اين فصل با جمله بافي هاي پوچ و ميان تهي و توصيه به 

، ما »ينها برابر نكنيدخود را با ا«شما بما مي گوئيد كه «: ادامه مي يابد) نامه
» ملت«آقاياني كه رهبران شان از تلويزيون آريانا با «هاي معمولي هستيم و با  آدم

سر و كله هيچ مائويستي از تلويزيون . توانيم كي برابري كرده مي» حرف مي زنند
چپ «آريانا در دفاع از رژيم پوشالي ظاهر نشده، ما هيچ زماني به مشوره امپرياليزم 

ما هيچگاهي محبوب دادفر سپنتا و همپاالنهايش . را تبليغ نكرده ايم» يفرمايش
ايم و او اگر در مرگ ما نرقصد، به هيچ وجه مرثيه نخواهد خواند، ما در قطار  نبوده

ايم ما كجا و اينها كجا، و  خواه ايستاده داغ لعنت خوردگان تاريخ و پابرهنگان آزادي
  »...برابري كجا
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در «كجا هستيد اي ايستاد شده هايي : ي فراري مي پرسيمما از اين پوده ها
، در كابل، دايكندي، كنر، »خواه قطار داغ لعنت خوردگان تاريخ و پا برهنگان آزادي

مزار شريف، تالقان، شينواري، هسكه مينه، سپين بولدك، مالستان، نادعلي، در كجا؟ 
داغ «خوانيد؟  مي» تمائويس«كنيد كه با اين همه دروغ گفتن، خود را  شرم نمي

در شيندند، شيگل، : اينجا ايستاده اند» خوردگان تاريخ و پا برهنگان آزادي
نورستان، هرات و دايكندي و زابل و ميدان وردك، شما كجا هستيد؟ حيا كنيد، 

هاي گرم و نرم تان در اين و آن شهر  دروغ نگوييد، صاف و ساده بگوييد كه در خانه
را اين و آن طرف » انقالب«هاي رنگين تان واژة   در خوابكنيد و هالند خروپف مي

دهيد؛ گاه خود را در هيئت ماركس و گاه هم در هيئت لنين مي بينيد، و  لول مي
اگر چنين نيست و واقعاً در . كنيد كه مائوتسه دون قرن هستيد گاه هم فكر مي

ه ايد، ما به شما ايستاد» خواه قطار داغ لعنت خوردگان تاريخ و پا برهنگان آزادي«
كنيم كه بياييد، از هر ده نفر، هشت از ما، دو از شما، در حد توان ما، در  اعالم مي

به جنگ اشغالگران مي رويم؛ حاضر هستيد به اين ) جبهه استقالل(يك جبهه 
جرأت داريد ! چلنج پاسخ مثبت بدهيد يا اينكه فقط به تصوير شير عشق مي ورزيد؟

غيرت و   از لحاظ سياسي بييهاي رها كنيد؟ شما انسانكه قبلة آمال خود را 
عرضه » مائويستي«شهامت فقط ياد داريد كه الطائالت كودكانه با وقار خاص  بي

  !كنيد و بس
اين انسان هاي الفوك با اين هرزه گويي ها، به سراغ زنده ياد داد نوراني رفته 

ي كه رهبران شان از آقايان «هاي معمولي هستيم و با ما آدم«گويند كه  و مي
  »...توانيم كي برابري كرده مي» حرف مي زنند» ملت«تلويزيون آريانا با 

بگذاريد به حيث يك سازمان انقالبي، همانطوري كه از رفيق ياري، رفيق 
احمد، رفيق مجيد، رفيق مينا و صدها مبارز و كمونيست و حتي ماللي ميوند و 

نوراني اين انسان مبارز، انقالبي،  ياد داد دهكنيم، از زن ساير قهرمان خلق دفاع مي
هاي ترسو كه  آزادي خواه و شاعر مردمي نيز به دفاع برخيزيم و به اين گريختگي
نوراني  ياد داد  مثل موش به سوراخ هالند خزيده اند، اعالم كنيم كه شما كجا و زنده

 و جرأت مانديم، شهامت هاي فراري مي  كجا؟ اگر دل شير هم در سينة شما موش
شما كه فرار كرده ايد و حال مست و قلندر بر . اين مبارز عزيز از شما بعيد بود

كنيد، با  مي» خنده و شوخي«ها  با كمونيست» انترناسيوناليزم پرولتري«اساس 
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حاال شيرفهم . نوراني چه كه حتي با شاگرد صنف ششم او هم قابل مقايسه نيستيد
  هاي ترسو؟ شديد بزدل

 داد نوراني را انسان مبارز و انقالبي مي دانيم كه تا آخرين لحظة ما زنده ياد
صدها . او يك انسان پيشرو، انقالبي و زحمتكش بود. زندگي در كنار مردمش بود

شاگرد تربيه كرد، به كنر و نورستان رفت، در نيمروز و فراه و هرات در كنار توده ها 
 فراه و نيمروز در كنار هاي هاي كنر جنگيد و در دشت زيست، در كوهستان

ها انقالبي ديگر خواب  اهللا، انجنير شهباز و ده شهيدان نامداري چون استاد حبيب
خوش سوسيال امپرياليست ها و مزدوران پوشالي را حرام كرده و بر سر شان سرب 

  !داغ مي باريد، اما هيچگاه از كنار خلق خود فرار نكرد
ق خلق افغانستان مي دانيم؛ فرزندي كه ياد داد نوراني را فرزند صدي ما زنده

اش را زير پا كرد، در كنار خلق ايستاد و به جنگ سوسيال  آرزوهاي جواني
او انسان با شهامت بود، به زندگي آرام خانوادگي پشت پا زد؛ . امپرياليزم روس رفت

ها  سالهاي سال بدون خانواده در كنار همرزمانش ايستاده بود، و مانند شما فراري
فروخت و آن را به رخ  خوانيد، فخر نمي  ه اينكه در كدام پوهنتون اروپايي چه ميب

نوراني  به گفتة ماكسيم گوركي، جامعه بزرگترين پوهنتون داد. كشيد ديگران نمي
  . بود كه از آن آموخت و دوباره به كار بست

 زندگي، تا آخرين روز. نوراني انقالبي بود، شاعر انقالب بود، نويسندة مبارز بود
ها ِقرتك  وار به طرف اقيانوس نه مردمش را ترك كرد و نه هم مانند شما خرگوش

در تبليغ خط تسليم طلبانة حاكم در » رهبري«او از اشتباهاتي كه به دستور . زد
، چه در »روزگاران«مرتكب شده بود، از خود چه در » روزگاران«زمان مسووليت 

 و شاگردانش انتقاد كرد و خود را به معني و چه هم ميان دوستان» پيشرو«نشرية 
بخش قرار داد و از سازماندهي اين مبارزه در  واقعي كلمه در اختيار مبارزة رهايي

  . سطوح مختلف عقب ننشست
اينكه سپنتا، سعيدي و ديگران در مرگ او مرثيه نوشتند، از عظمت مبارزاتي 

س از در گذشت لنين برايش كاهد، چنانچه شماري از دشمنان و بورژواها پ او نمي
ماكسيم گوركي در . سرايي كردند كه هيچگاه از عظمت لنين كاسته نشد مديحه
حتي تني چند از دشمنان نيز از درِ دوستي و صفا «: نويسد مي» لنين«كتاب 

كه بين همة مردان «درآمده معتقدند كه جهان بر اثر مرگ وي فاقد مردي گشت 
كه » پراگر تاگبالت«روزنامة آلماني . »ترش بود بزرگ معاصر لفظ نبوغ برازنده
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منتسب به بورژوازي مي باشد مقاله اي در بارة لنين درج و با احترام آميخته با 
، اما اين مدح و ستايش بورژوازي از »شگفتي از شخصيت بزرگ او ياد كرده است

 نشان داد لنين، او را از سكوي رهبري پرولتارياي جهان نه تنها پائين نكشيد، بلكه
  .كه حتي دشمنانش نتوانستند، احترام شان را به او پنهان كنند

. بي جواب نماندند» سعيدي«و » سپنتا«هاي »مرثيه«تا جائيكه به ياد داريم، 
دروغ » سپنتا««نوراني مطلبي را با عنوان  ياد داد حميد توانا يكي از شاگردان زنده

چرا «: ر سپرد كه در آن نوشته بودبه نش» حيايي مي كند بي» سعيدي«گويد و  مي
خواه تمام عيار است، از انساني به تمجيد و  سپنتا، ضمن اينكه خود يك اسارت

 ،رزميد خيزد كه ضد اسارت و براي آزادي و استقالل كشور مي ستايش بر مي
معلول و معيوب به » روشنفكران«در افغانستان تكه و پاره ما، : واضح و روشن است

كنند و  هاي سياسي عمل مي ترام قائل نيستند و به سان فاحشههيچ ارزشي اح
هاي آزادي،  روي سياسي شان، وقتاً فوقتاً واژه تالش دارند تا به خاطر زير زدن سياه

اي از  مردم و عدالت را نيز قلقله كنند تا به اين صورت توانسته باشند، عده
او كه در اين . ز اين خيل استهاي بار سپنتا، يكي از نمونه. لوحان را بفريبند ساده

كند كه با   روزها مسووليت فروش افغانستان را به عهده گرفته است، كوشش مي
خواهي، خود را يكي از مدافعين سرسخت  پراندن كلمات زيباي آزادي و آزادي

. منافع ملي قلمداد كرده و اين وطن فروشي را نه اسارت، بلكه نياز مردم وانمود كند
ها مي خواهد با استفاده از درگذشت  الي به سلسله همين كوششاين مشاور پوش

اش، در ميان مردم آبرو و اعتباري »يادنامه«نوراني و انتشار  مردي مبارزي چون داد
دانند كه ميان سپنتاي  اما، مردم افغانستان به خوبي مي. براي خود كمايي كند

 از اشغال و مبارزه عليه نوراني آزاديخواه فاصله عميق مدافعه خواه و داد اسارت
او را جز تالش سالوسانه براي كشيدن ماسك » يادنامه«اشغال موجود است و 

قابل تذكر است كه اين مطلب در » .دانند اش، چيز بيشتر نمي آزاديخواهي بر چهره
  .نيز به نشر رسيد» افغانستان آزادـ آزاد افغانستان«همان زمان در پورتال 

ز رسانه هاي افغانستان به سود آزاديخواهي استفاده زنده ياد داد نوراني ا
هاي  باري يكي از دوستان با او مالقات كرد و به او گفت كه نبايد در رسانه. كرد مي

داخل و خارج حضور پيدا كند، ولي او با استدالل درست، توضيح داد كه هنر يك 
 كار بگيرد، ولي تواند از امكانات دشمن به سود خلق مبارز در اينست كه چگونه مي

او توضيح داد كه بر اساس روابط . بايد متوجه باشد كه به مبلغ ارتجاع تبديل نشود
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گذشته، در اين زمينه دچار اشتباهاتي شده است كه بايد از همين طريق جبران 
زماني ژورناليست متوفي، «: نوشته است» حزب» «صدر«كند، به همين خاطر 

دولت «ي تلويزيوني در تلويزيون طلوع در مورد ها نوراني، در يكي از صحبت داد
منظور از دولت افغانستان چيست؟ اگر منظور اداره «: چنين بيان داشت» افغانستان

تحت رهبري آقاي كرزي باشد، بايد بگويم كه اين اداره دولت افغانستان نيست، چرا 
اسي كه دولت عبارت از قدرت سياسي حاكم در كشور است و اين اداره قدرت سي

چنين قدرتي در افغانستان كنوني در اصل در دستان . حاكم اصلي در كشور نيست
كه خود را » ها مائويست«آيا » .قوت هاي خارجي حاضر در افغانستان قرار دارد

خوانند جرأت و شهامت و جسارت دارند كه حداقل به اندازة  سوپر انقالبي مي
! ها بپردازند؟ هرگز  به آگاهي تودهنوراني، از تربيون دشمن استفاده نموده و داد

ها، با نهايت تحقير و  هاي فراري هستند كه به جاي روشنگري توده اينان بزدل
وقفه  نهايت سبك مغزي، دشمنان شان را از جنبش انقالبي تعيين كرده اند و بي

  .دهند آنان را آماج حمالت كين توزانه قرار مي
نها ننگ ندارند با دروغگويان و اي«: خطاب به ما مي نويسند» شورشي ها«

كنند در  گويند و سازمان جعل مي جعلكاران كه بنام ماركسيزم ـ لنينيزم دروغ مي
كاران در يك سمت  كنند كه با جعل  اينها خود اعالن مي. يك صف ايستاد شوند

اينها ننگ ندارند با افرادي كه از طريق وب سايت شان شهرت . خواهند رفت
كنند، جبهه متحد  نستان را به دشمنان خلق معرفي ميهاي افغا كمونيست

برند؟ بدليل آنكه آنها براي  چرا مردم افغانستان از خلق و پرچم بد مي... بسازند
. كردند جاسوسي مي) ـ امپرياليزم شوروي سوسيال(ها زورگوي و اشغالگر  بيگانه

ن اعراب را به جاسوسا. مردم افغانستان از جاسوس هر متجاوز نفرت داشته و دارند
ها را داخل مشك آب انداخته در آفتاب  كشيدند، جاسوسان مغول سيخ مي

ها   بريدند و بر روي جاسوس روس ها را زبان مي ماندند، جاسوسان انگليس مي
ناموس، ميهن فروش، ضد  بيشرف، بي«انداختند و آنها را  تف مي) ها  خاديست(

ين نفرت تاريخي اين بوده كه تمام يگانه دليل ا. خواندند مي» خلق و دشمن مردم
  »...دادند آنها نام و نشان مخالفين رژيم را به رژيم گزارش مي

بگوييم كه هرگاه ما كسي را جاسوس » شورشي«بگذاريد به عالي جنابان 
ناموس، ميهن فروش،  شرف، بي بي«خطاب كنيم، بال درنگ همصدا با مردم او را 

اگر اين كارساز نبود و كماكان به خوانيم و  مي» ضد خلق و دشمن مردم

        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ١٠۴ 

ما ابداً با كساني . كشيم داد، يكجا با مردم او را از سيخ مي اش ادامه مي جاسوسي
هاي افغانستان را به دشمنان خلق  كه از طريق وب سايت شان شهرت كمونيست«

هستند كه از چنين » ها مائويست«سازيم، اين  نمي» كنند، جبهه متحد معرفي مي
كنند،  را به جاسوسي متهم مي» صدر حزب«ها »مائويست«.  باك ندارندهايي ننگ

 ،هاي اطالعاتي دشمن، ولي چون ننگ ندارند آنهم جاسوسي انقالبيون به دستگاه
كمونيست » حزب» «ها مائويست«. دانند خود مي» رفيق«را » صدر«همان 

خوانند، اما  آي مي. اس. اي و آي.آي.را در خدمت نيد، سي» افغانستان) مائويست(
. كنند چون شرم، حيثيت و وقار ندارند آن را كمونيست هم خطاب مي

ها  هاي بازسازي امپرياليست را اينجوي تطبيق پروژه» حزبِ صدر» «ها مائويست«
ـ لنينيست هم  خوانند، اما چون ننگ و حيا ندارند، آن را ماركسيست مي
تسليم طلبي و رويزيونيزم را متهم به » حزبِ صدر» «ها مائويست«. خوانند مي
را حمله بر » حزب«كنند، اما چون چشمپاره و بي آزرم هستند، نقد بر اين  مي

را متهم به خيانت به خلق و خيانت به » حزب» «مائويست ها«. دانند مي» مائويزم«
  ...خوانند و كنند، اما چون ننگ ندارند اين حزب را انقالبي هم مي انقالب مي

را تپه خاكي مي ) مائويست(كمونيست » حزب«وجودي كه با » مائويست ها«
كنند كه  خوانند و باور دارند كه حزبي به معني واقعي موجود نيست و اعالم مي

باز هم » كند چندين سازماني كه موجود نيست را گردانندگي مي) ض(رفيق «
و انقالبي بخوانند و به ) مائويست(حاضر اند او را حزب، آنهم حزب كمونيست 

را حتي از جمله خلق » حزب» «ها مائويست«. جعلكاري احمقانه تن بدهند
شما تضاد ما را با اين حزب اپورتونيست تضاد درون «: نويسند دانند، لذا مي نمي

ها تضاد درون خلق است؟ از  ها با اپورتونيست آيا تضاد كمونيست. خوانيد  خلق مي
ند حضرت مجددي يا پير گيالني داري كه مان نظر فردي، تضاد خلق با دستة اينجو

شوند، تضاد درون خلق است؟ آيا تضاد   هزار دالري سوار مي80بر الندكروزرهاي 
» خلق با آقايي كه صدها جريب زمين در سربند بغرا دارد تضاد درون خلق است؟

هم » جنبش پرولتري«شرم هستند، آن را جزئي از  ننگ و بي ولي چون بي
) مائويست(حزب كمونيست «: نويسند  با وجودي كه مي»ها مائويست«. خوانند مي

رهبران اين حزب هر . افغانستان يك حزب دنباله رو و يك تشكيالت اينجويي است
هاي تويوتا لندكروزر از يك نقطه به نقطه ديگر در همراهي چند تن  كدام با جيپ

 شرق دور آنها سال دو يا سه مرتبه در اروپا، امريكا و... كنند مسلح مسافرت مي
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آيا ... هاي متمول شركت ميجويند»دونر«براي بازسازي افغانستان در كنفرانس 
ها  هاي امپرياليست شركت در ترفند بازساي افغانستان و سهم گرفتن در كنفرانس

غيره خط نبرد است؟ آيا عيار ساختن ... در لندن، برلين، پاريس، توكيو، نيويارك و
اما چون ننگ ندارند، » ...نجويي خط نبرد است؟تشكيالت يك حزب براي فعاليت اي

بدبختانه «خوانند؛ با وجودي كه باور دارند كه  را كمونيست مي» حزب«با تمام اين، 
كنند يا اين فساد را  هاي اين حزب كار مي رفقاي كمونيست ما كه در رده

دهند آنها بينند، يا بخاطر اينكه از كار شان بيكار نشوند و نان شان را از دست ن نمي
و يا اينكه بدست دشمن نيافتند زيرا رهبران اين حزب براي توانند نقد كنند  را نمي

افشا ساختن مخالفين شان و بدست دشمن سپردن آنها، كوچكترين تامل را روا 
رفقاي خود را به «، اما چون بي ننگِ بي ننگ هستند، آناني را كه »...نمي دارند

با وجودي » ها مائويست«. خوانند رفيق هم مي» كنند كشتارگاه دشمن معرفي مي
شهرت مكمله ... اين اولين بار است كه آنها... «نويسند كه  مي» حزب«كه در مورد 

، اما چون ننگ »...دهند ها نمي رفقاي ما را به دستگاه اطالعات و امپرياليست
 جنبش اي جز حمله بر رهبران ندارند، چون انقالبي نيستند و سالهاست كه وظيفه

و خود » حزب«خوانند و وقتي  را كمونيست مي» حزب«انقالبي نداشته اند، اين 
رويزيونيست ها بر «اندازند كه  گيرند داد و فرياد راه مي  شان مورد نقد قرار مي
  !! »مائويزم حمله كرده اند

در نوشته هاي مبتذل تان » كارگران«وقتي شما و ! »مائويست هاي شورشي«
اين يا آن فرد اقدام كرده ايد، ما سؤاالتي از شما داريم كه بايد به افشاي قسمي 

آيا شما ننگ خود و خانواده، مردم و ملت تان نمي دانيد كه نام و «: پاسخ بگوييد
 نشان يك هم وطن تان را ولو دشمن تان باشد به بيگانه گزارش بدهيد كه او را

ين كار شرافت، شهامت، در كجاي ا: پرسيم بكشد؟ خيلي صاف و ساده از شما مي
چه ننگي باالتر از ... غيرت و افتخار وجود دارد، چپي بودن را به جايش بگذاريد

  » ايستاد شدن در كنار يك جاسوس است؟
كوچك ساختن رفيق اكرم ياري شهيد در «در بخش ديگر اين فصل، عنوان 

ن خزعبالت خورد كه در آ به چشم مي» لفافه تمجيد و قدر داني حيله گيرانه از او
هاي طفالنه و  اگر از بحث. سرهم بندي شده است» مائويستي«و الطائالت و ترهات 

بچگانة اين بخش در مورد اينكه تاريخ تولد رفيق اكرم كدام سال بوده، و آيا ما در 
زمينه تحقيق انجام داده ايم يا نه، آيا ما تذكرة او را داريم يا نه، چه وقت به 
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چون تفاوت يكي (هايي تدريس كرده است، بگذريم   مكتبپوهنتون رفته و در چه
دو سال و سه سال در تولد آن رفيق عزيز، چيزي از شخصيت انقالبي و مبارزاتي او 

در اين بحث » ها مائويست«بينيم كه پاي  و به اصل بحث بياييم، مي) كند كم نمي
 ايشان حالي  هستيم يك مقدار به عقب برويم تا بهرلنگد و ما ناگزي به شدت مي

با رفيق اكرم، توهين و اهانت به ايديولوژي  بسازيم كه برخورد دگماتيستي و مذهبي
  .ماركسيستي است

، حيله گرانه از رفيق ياري »مرشد«هاي لميده در غرب، در لباس »شورشي«
سازند كه بري از اشتباه بوده است و بدينوسيله از نام او براي حمالت بر  مي» پير«

گوييم كه شما را به رفيق اكرم ياري چه؟  ما به اينان مي. كنند اده ميديگران استف
شد كه دو  بود و خبر مي كدام كار تان به رفيق ياري شباهت دارد؟ اگر او زنده مي

، در اوج اشغال كشور به وسيلة امپرياليزم »پوالد«و » شورشي«هاي  عدد به نام
مسايه، حاكميت جنايتبار امريكا و متحدان ناتويي آن، مداخلة كشورهاي ه

هاي مذهبي از نوع جهادي و طالبي، دزدان و مزدوراني به نام تكنوكرات و  فاشيست
، به جاي اينكه در كنار مردم باشند، مثل موش در پسخانه »جامعه مدني«فعاالن 

هاي هالند خزيده اند و از همانجا با عرضة الطائالت احمقانه در مورد انقالب 
  . ريخت اندازند، بر روي تان تف مي به راه مي»  خلقجنگ«افغانستان، 

ايشان با تمام . اكرم ياري، مجيد و فيض، رهبران جنبش انقالبي ما هستند
اشتباهات، نقش پيشرونده در جنبش انقالبي داشته اند و اشتباهات شان، هرگز و 

: ايم تهما در مورد رفيق ياري نوش. كاهد هرگز از عظمت و شكوه مبارزاتي آنان نمي
نام جنبش انقالبي كشور ما كه نزديك به نيم قرن سابقه دارد، با نام رفيق اكرم، ... «

رفيق اكرم ياري با فراست و استعداد ... بنيانگذار اين جنبش گره خورده است
رهبر ... خاصش از اولين كساني بود كه راه انقالب از ضد انقالب را تشخيص داد

هاي خرده بورژوايي، رفيق ياري به زحمتكشان  تيخردمند و عاري از شخصيت پرس
افغانستان و به بازوان ستبر آنان جهت سرنگوني كاخ فيوداليزم باور كامل داشت و 

اكرم ياري با خرد و دانش ... هاي قومي و مليتي سخت بيزار بود درين راه از گرايش
زمان و ماركسيستي بااليي كه داشت و در آن دوران نسبت به رهبران ديگر سا

دون انديشه را پرورش داد و  هاي مائوتسه تر بود، نسلي از كمونيست جريان برازنده
، ولي در عين زمان »...ثابت كرد كه بنيانگذار راستين چپ انقالبي افغانستان است

م . ج. باور داريم كه او بري از اشتباه نبوده و در جريان مبارزه با ساير رهبران س
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اينكه . م اثر منفي برجا گذاشت. ج.  بر روند تكاملي سدچار اشتباهاتي شد كه
خواهند به اشتباهات  نمي» پوالد«و » حزب«، »ها  عمدتاً مائويست«، »ها مائويست«

هاي پودة شان را عليه رفيق مجيد و  رفيق اكرم ياري تماس بگيرند و فقط قلم
اري را در تواند اثرگذاري اشتباهات رفيق اكرم ي چرخانند، نمي رفيق احمد مي

ما باور داريم كه رفيق اكرم ياري، رفيق احمد و . م پرده پوشي كنند. ج. انحالل س
رفيق مجيد، سه سرو رساي جنبش ما هستند كه در كنار دستاوردهاي مبارزاتي 

هاي الزم گرفته شود، و به نظر ما،  دچار اشتباهاتي هم شده اند كه بايد از آن درس
  .ه رهبران جنبش انقالبي و از آنجمله اكرم ياري استترين برخورد ب اين انقالبي

. ج. براي اينكه اشتباهات رفيق اكرم ياري و ساير رهبران س» مائويست ها«
گرداب بحران «به » ها مائويست«م به سوي انحالل و به گفتة . ج. م را در بردن س

سرايي  هرندانه به افسان» صدر« مثل راستتار كنند، ناگزي» ـ سياسي ايدئولوژيك
هايي كه قبالً توسط سازمان انقالبي با قاطعيت رد شده  شوند؛ افسانه متوسل مي

. شهامت نكرده كه از اتهامات و الطائالت خود دفاع كند» صدر«است و تا اكنون 
در همين زمان داكتر فيض احمد به «نويسند كه  مي» صدر«مثل » ها مائويست«

 كميته مركزي سازمان در آمد، اين در واسطه داكتر صادق ياري شهيد به عضويت
حالي بود كه اين پيشنهاد قبالً دوبار بنا به دليل داشتن انحرافات ايدئولوژيك، 
نظرات شديداً اكونوميستي و تبليغ مواضع انحرافي اپورتونيزم راست و خصلت 

دوبار پيشنهاد عضويت {فراكسيون بازي و سمت گرائي او دوبار پيشنهاد عضويت او 
.  در كميته مركزي از جانب رفيق اكرم ياري شهيد رد شده بود}ضافي استاو ا

اكنون ديگر بر سازمان جوانان مترقي آن خط مارش برانگيز و رزمجوي مائويستي 
افكار فرارجويانه از . ياري شهيد حاكم نبود) دون انديشه در آن زمان مائوتسه(

در اين اوضاع . م شده بودجوئي و مبارزه طلبي مائويستي بر سازمان حاك پيكار
داكتر فيض وارد سازمان جوانان مترقي شد و آن در حالي بود كه سازمان از عهده 

 1351در ماه ميزان سال . آمد رهبري در شهر و گسترش آن در روستا بر نمي
در همين زمان داكتر . اي نرسيد نشست چهارم سازمان داير شده و به هيچ نتيجه

اديون ديگر متفق گشته و بجاي آنكه در صدد نجات فيض احمد شهيد با انتق
سازمان از گرداب بحران ايدئولوژيك ـ سياسي برآيد بر عليه تن بيروح آن 

به اين صورت داكتر فيض احمد شهيد بالشتي را بر دهن معش . آرائي كرد صف
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 جنبش دموكراتيك نوين افغانستان گذاشت }نعش ناتوان و بيروح{ح . ماتون و بير
  ».حيات آن پايان بخشيدو به 

رفيق داكتر هيچ وقت عضو مركزيت سازمان «نوشتيم كه » صدر«ما به 
هاي معمول شعله جاويد  جوانان مترقي نبوده، در آن زمان يك بار در سخنراني

نه كانديداي جريان شعله شركت نكرده و سطري براي نشريه شعلة جاويد ننوشته، 
بوده و نه تا شهادت سيدال سخندان، فرد جاويد در انتخابات اتحادية محصالن 

       ، با»آمده مطرحي درين جريان، مخصوصاً در جر و بحث با مخالفان به حساب مي
 ايدئولوژيك ـ گرداب بحران«وصف اين وضعيت، اينكه سازمان جوانان مترقي به 

ئي جو افكار فرارجويانه از پيكار«شود،  تبديل مي» تن بيروح«افتد، به  مي» سياسي
خط مارش «م از . ج. شود، س مي» و مبارزه طلبي مائويستي بر سازمان حاكم

» نعش ناتوان و بيروح«شود و باالخره  تهي مي» برانگيز و رزمجوي مائويستي
. يابد، هيچ ربطي به رفيق داكتر فيض احمد ندارد مي» حيات آن پايان«شود و  مي

است كه با ) ول رفيق اكرم ياريبه شم(م و رهبري آن . ج. اين اشتباهات دروني س
تبديل شد » نعش ناتوان و بيروح«تأسف به آن رسيدگي صورت نگرفت و باالخره به 

  .و حياتش به پايان رسيد
م، اشتباهات دروني . ج. بر اساس علم ديالكتيك ماركسيستي، در انحالل س

ن، سوبژكتيويزم حاكم بر سازما. آن نقش تعيين كننده داشته است، نه بيروني
كه سازمان را به جاي يك سازمان بلشويكي به (وحدت غير اصولي و ميكانيكي 

موجوديت (، سكتاريزم )ائتالف محافل و خطوط فكري گوناگون تبديل كرده بود
، عدم مبارزة قاطع ايديولوژيك درون سازمان، حاكميت )هاي فكري گوناگون فرقه

سلط بر سازمان كه به اكونوميزم افكار خرده بورژوامابانه بر سازمان، خرده كاري م
ها و باقي  خورد، عدم وحدت تيوري و عمل، عدم پيوند ارگانيك با توده پيوند مي

كه از افكار خرده (گري  ماندن سازمان در سطح روشنفكران، تسلط علني
، عدم پيوند اشكال مخفي و علني مبارزه، عدم برنامه )كرد  بورژوامابانه نشأت مي

ا از طريق دهات، نداشتن برنامة كوتاه مدت و درازمدت، عدم براي محاصرة شهره
توجه به اصل انتقاد و انتقاد از خود، عدم شناخت دقيق از طبقات، ديدگاه انحرافي 

وحدت ايديولوژيكي به جاي وحدت سياسي، چنانچه شعله (در مورد جبهه متحد 
ب از رنجبران، در اتحادي كه بين عناصر مختلف مرك«: نويسد  مي11جاويد شمارة 

ريزي و ساختمان جبهه متحد ملي  دهقانان، نيمه رنجبران و طبقه متوسط براي پي
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آيد چون طبقات  دمكراتيك ضد فئودالي و ضد بورژوازي كمپرادور به عمل مي
متمايز از هم در آن اشتراك دارند كه هر يك داراي طرز تفكر طبقاتي مخصوص 

مه طبقات آن از ايدئولوژي و روش ه... ماند؟ خود است چطور پا برجا مي
» .رنجبرترين طبقات يعني كارگر پيروي و پشتيباني كند و رهبري به دست او باشد

استقالل ايدئولوژيك سياسي و تشكيالتي «در حالي كه مائوتسه دون باور داشت كه 
هاـ  از توده«، عدم رعايت اصل )هر حزب و گروه در جبهه متحد بايد محفوظ بماند

هاي مغز  در سلول«ها با اين مضمون  ، عكس آن توهين و تحقير توده»ها هبه تود
كنندة فئودالي و امپرياليستي رسوخ داده شده و  هاي فاسد مردم ما سالها انديشه

هاي كارگر، دهقان و خرده بورژوازي هر   يا استخوان آنها را سياه ساخته است، توده
ها قرار گرفته اند، روشنفكران كه تا  كدام بدرجات گوناگون زير نفوذ اين انديشه

حدود معيني با كتاب و مدرسه آشنائي يافته در مجموع به جز انديشه بخود و مهيا 
ساختن زندگي بهتر شخصي گرايش فكري ديگري در مخيله شان رسوب نكرده 

توهين به مردم در حقيقت همان «: گويد ، در حاليكه لنين مي...)نكاتي چند(» است
تبديل شدن  از مواردي بود كه در... و» ه و لكن جديد بورژوازي استشيوه پوسيد

نقش اساسي داشت و همين اشتباهات عمده » نعش ناتوان و بيروح«م به . ج. س
توان نقش رفيق اكرم ياري را  بود كه باالخره به حيات آن پايان داده شد، كه  نمي

  . در اين اشتباهات استتار نمود
م حاكم بود؛ چيزي كه اين سازمان . ج. تدا بر سخرده كاري از همان اب

كاري سبب شد  نتوانست تا آخرين روز حياتش از آن نجات پيدا كند و همين خرده
ها قبل با اكونوميزم  كه سازمان جوانان مترقي تحت رهبري رفيق اكرم ياري مدت

 اندازي تظاهرات، ميتنگ، اعتراض و اعتصاب با كاريي راه خرده. پيوند بخورد
 را به جاي يك سازمان بلشويكي مخفي .م. ج. گرايي، س شعارهاي روزمره و علني

تبديل كرد كه براي منافع آني » اتحاديه روشنفكري ثبت شده«عمالً به يك 
م را به ناكامي . ج. گويد، باالخره س رزميد و اين خرده كاري، چنانچه لنين مي مي

شجوئي، بدون داشتن هيچ گونه يك محفل دان«: نويسد لنين مي. كامل سوق داد
رابطه با كاركنان سابقه دار جنبش، بدون داشتن هيچ گونه رابطه با محافل نقاط 

ي   ، بدون هيچ گونه نقشه)و يا مدارس ديگر(هاي شهر  ديگر، يا حتي ساير قسمت
مرتب فعاليت براي يك مدت نسبتاً طوالني، ـ با كارگران رابطه برقرار نموده و به 

كند و  تر مي ي ترويج و تبليغ را وسيع محفل رفته رفته دامنه. نمايد  ميكار اقدام
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به مناسبت همين واقعيت پديد آمدن خود حسن توجه قشرهاي وسيع نسبتاً 
نفوذ . نمايد جلب مي... ي تحصيل كرده را كارگران و حسن توجه قسمتي از جامعه

شود و  ي فعاليت آن وسيع مي رود، دامنه باال مي) يا اتحاد مبارزه(و اعتبار كميته 
همان اشخاصي : دهد كميته اين فعاليت را كامالً به طور خود به خودي توسعه مي

گفتند و  هاي دانشجويان سخن مي كه يك سال يا چند ماه پيش از اين در محفل
آنهائي كه با كارگران ارتباط برقرار . كردند را حل مي» كجا بايد رفت؟«: مسألة

هاي ديگر انقالبيون ارتباط  نمودند حاال با دسته تهيه و نشر مينموده و اوراقي 
ي محلي  آورند، دست به كار نشر روزنامه كنند، مطبوعاتي به دست مي برقرار مي

آورند و سرانجام به عمليات  ها سخن به ميان مي شوند، از تشكيل نمايش مي
ست، به اقتضاي و اين عمليات جنگي آشكار هم ممكن ا(پردازند  جنگي آشكار مي

موقع يا نخستين ورقه تبليغاتي باشد، يا نخستين شمارة روزنامه و يا نخستين 
. گرايد و معموالً از همان آغاز شروع اين عمليات بالفاصله كار به ناكامي مي) نمايش

ئي  علت ناكامي فوري و كامل آن هم اينست كه عمليات جنگي مذكور نتيجة نقشه
و سرسخت نيست كه قبالً برآورد و به تدريج تهيه شده منظم يك مبارزة طوالني 

باشد بلكه صرفاً نتيجة رشد خود به خودي كاري بوده كه طبق سنن موجوده در 
شده است؛ و نيز علت آن اين است كه بالطبع پليس تقريباً  ها انجام مي محفل

 ي فعالين عمده جنبش محلي را كه از همان زمان دانشجوئي خود را هميشه همه
ي كامالً مناسب براي به دام  شناخت و فقط در انتظار لحظه مي» شناسانده بودند«

داد تا به قدر كفايت رشد نموده  عمداً به محفل فرصت مي... انداختن آنان بود و
ي كار خود را توسعه دهد و هميشه چند نفر از اشخاصي را كه به حال شان  دامنه

چنين جنگي را . گذاشت  عمداً باقي مي. ..»به عنوان كبوتر پرقيچي«وقوف داشت 
توان با لشكركشي دهقانان چماق به دست بر ضد ارتش امروزي مقايسه  نمي

ها،  پراكندگي حيرت انگيز ميان فعالين محلي، تصادفي بودن تركيب محفل... ننمود
عدم آمادگي و نزديك بيني در مسائل تئوري، سياسي و سازماني نتايج ناگزير 

اي نقاط، به   كار به جائي رسيد كه كارگران در پاره. ي فوق بود شرايط مشروحه
علت عدم وجود مقاومت و نبودن پنهانكاري كافي در بين ما، اعتماد شان از روشن 

روشنفكران با : گويند جويند و مي ها دوري مي شود، از آن فكران سلب مي
اندك آشنائي با هر كس كه ... كنند ناسنجيدگي زياده از حدي كارها را خراب مي
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هاي فكور، رفته رفته حس  داند كه كليه سوسيال دموكرات جنبش داشته باشد مي
  »...كاري به منزله يك بيماري است كردند كه اين خرده مي

غير از » كاري خرده«مفهوم ... «: دهد  لنين در مورد اين بيماري ادامه مي
از، به طور كلي محدود عدم آمادگي چيز ديگر هم در بر دارد و آن عبارت است 

ي فعاليت انقالبي، پي نبردن به اين نكته كه با وجود يك چنين  بودن تمام دامنه
كه  تواند به وجود آيد، و باالخره ـ محدوديتي از انقالبيون هم سازمان خوبي نمي

ـ كوشش براي تبرئه اين محدوديت و در آوردن آن  عمدة مطلب هم اين جا است
 مخصوص يعني در اين رشته هم سر فرود آوردن در برابر »تئوري«به صورت يك 

جريان خود به خودي، همين قدر كه اين گونه كوشش ها به ميان آمده است، ديگر 
كاري با اكونوميزم مربوط است و هر آينه ما دامن  ماند كه خرده شكي باقي نمي

زم و نقش يعني از درك محدود تئوري ماركس(خود را از چنگ اكونوميزم بطور كلي 
رها نكنيم از محدوديت دامنه فعاليت ) سوسيال دموكراسي و وظايف سياسي آن

  ».توانيم رهائي يابيم سازماني خويش نيز نمي
م نتوانست، . ج. و همين خرده كاري و مشغوليت علني گرانه بود كه س

 از اگر ما كار را« :را بطور محكم پي ريزي كند» سازمان استوار متشكل از انقالبيون«
پي ريزي محكم سازمان استوار متشكل از انقالبيون شروع كنيم، خواهيم توانست 

هاي سوسيال  المجموع تأمين نموده هم هدف استواري جنبش را من حيث
هاي ترديونيني را و اما اگر كار را از سازمان  دموكراتيك را عملي سازيم و هم هدف

و در عمل از (توده باشد » سترسد«وسيع كارگري كه به اصطالح از همه بيشتر در 
ها بوده و انقالبيون را از همه بيشتر در دسترس  همه بيشتر در دسترس ژاندارم

شروع كنيم، آن گاه ما نه اين هدف و نه آن ديگري، هيچ يك را ) پليس قرار بدهد
كاري خالص نخواهيم شد و با پراكندگي و اضمحالل  عملي نخواهيم كرد و از خرده

توانيم بيش از همه  هايي را از نوع زوباتف يا اوزروف مي فقط ترديونينيدايمي خود 
و همين بود كه رفيق داكتر بايد ضد خرده كاري، كه » .در دسترس توده قرار دهيم

كرد و راه هاي بيرون  م شكل داده بود،  مبارزه مي .ج. رگه هاي اكونوميزم را در س
  . ئه مي كردارا» ...با طرد اپورتونيسم«رفت آن را در 

ضمن اينكه اين اشتباهات، هرگز نمي تواند نقش زنده ياد رفيق ياري را به 
حيث يكي از رهبران جنبش انقالبي كشور در مبارزه عليه رويزيونيزم خروشچفي و 

با در (هاي دموكراتيك نوين و  تشخيص راه انقالب از ضد انقالب  معرفي انديشه
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كم بسازد، در عين زمان اتهام ) آن زماننظرداشت سطح و عقب ماندگي تيوريك 
م، به . ج. زدن به رفيق فيض احمد، مبني بر داشتن خط اكونوميستي در س

با طرد اپورتونيزم در «زيرا رفيق احمد در نوشتة . ماند تا حقيقت گويي مي افسانه
يكي از مواردي را كه مورد انتقاد قرار داده است، دقيقاً » راه انقالب سرخ به پيش

ما تالش خواهيم (كاري است كه به گفتة لنين با اكونوميزم پيوند دارد   مين خردهه
را پس از » ...با طرد اپورتونيسم«كرد تا در فرصت مناسب نقاط قوت و ضعف نوشتة 

  ). گذشت چهل سال، مورد بررسي قرار دهيم
و » شكوه«رفيق ياري قبل از آن كه مجذوب «اما، اينكه ما نوشته ايم كه 

ي بابا و مامايش بيانديشد، در درون ارگ كه  دربار گردد و به بقاي طبقه» تابه«
دسترسي به نشرات در آنجا نسبتاً آسان بود، با علم انقالب آشنايي پيدا كرد و به 

گشت، بر  زودي در صدد آن بر آمد تا اين شكوه را كه از خون مردم سيراب مي
اي عاري از طبقات را  باالخره جامعههاي آن قدرت زحمتكشان و  افكند و بر ويرانه

» نمك حرامي«ي پدر و مامايش  آباد سازد و با اين عزم، قسم خورد تا به طبقه
تفسير » تربيه يافته دربار سلطنت«چرا آنرا » ها شورشي«نمي دانيم شما » ...كند

كرده ايد؟ آيا با اين تفسير، داشته هاي ضمير تان را مي خواهيد بيان كنيد؟ اگر 
بود، شهامت كنيد آنرا بطور » تربيه يافته دربار سلطنت«ور داريد كه اكرم ياري با

  .علني ابراز كنيد و بر ما اتهام نزنيد
كه حداقل تنها دوسال را در بر (تان » تحقيق«وقتي شما در :         اما يك سؤال

نويسيد كه  مي) گرفت تا روز تولد رفيق ياري را پيدا كنيد، ولي موفق نشديد
رفيق ياري «، »لقب شهزادگي داد«خواند و » فرزند خود«و » شهزاده«سلطنت او را 

خواند و برايش جامه  شهيد را كه هنوز طفل خردسالي هست، فرزند خود مي
ها در مورد اين رفيق شهيد قباحت دارد،  ؛ كدام واژه»فرستد شاهزادگي مي

درش صادق ياري را به كابل خاندان شاهي او و برا... «هاي ما مبني بر اينكه  واژه
شدند،  انتقال داد و در جمع جواناني كه از فرزندان فيوداالن در ارگ گردآوري مي

دربار گردد و به » ابهت«و » شكوه«رفيق ياري قبل از آن كه مجذوب ... قرار گرفت
در صدد آن برآمد تا اين شكوه را كه از   ...ي بابا و مامايش بيانديشد،  بقاي طبقه

هاي آن قدرت زحمتكشان و  گشت، بر افكند و بر ويرانه ردم سيراب ميخون م
» شهزاده«يا از شما مبني بر » ...اي عاري از طبقات را آباد سازد باالخره جامعه
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جامه شهزادگي «و » لقب شهزادگي دادن«خواندن، » فرزند خود«خواندن، 
  !؟»فرستادن

. خوانند  را رفيق ما ميدادفر سپنتا» شورشي«در همينجا مالنصرالدين هاي 
: دهيم ما هيچ گاه رفيق خود را با اين ادبيات مخاطب قرار نمي: گوييم كوتاه مي

ها از جمله مثالً رنگين سپنتا كه اكنون به حيث  جالب است كه برخي... «
زمان «كند، با چشمپارگي اين دوره را  ايديولوگ استعمار امريكايي عمل مي

: كنيم ، ما در مورد رفيق خود چنين حكم نمي»!مندنا مي» ها حاكميت كمونيست
انستيتوت ملي دموكراسي امريكا كه در تيوريزه كردن افكار بورژوايي و تقويت «

ملك ستيز، داكتر رنگين سپنتا، داكتر اكبر اكبر، (نهادهاي جامعة مدني فعال است 
 اكرمي، سالم رحيمي، نجيب اهللا منلي، داي فوالدي، اعظم دادفر، امين فرهنگ،

محسني، نورالحق علومي، ميراحمد  داوود سلطانزوي، عباس نويان، حنيف اتمر، سعد
كساني اند كه درين ... اهللا سنجر و جوينده، عزيز رويش، مراديان، ثريا پرليكا، صبغت

» ها مائوئيست«ـ اين تنها  تاريخ نبرد طبقاتي ـ) تيوريزه كردن نقش مهمي دارند
» مجددي و پير سيد احمد گيالني«و » جاسوس«هستند كه رفقاي خود را 

» نيد«بلد هستند كه چگونه كساني را كه با » مائويست ها«فقط . خوانند، نه ما مي
  !بخوانند، نه ما» رفيق«جنبانند،  سر و كله مي) انستيتوت ملي دموكراسي امريكا(

در فصل «در اين فصل گفته شده است كه . به فصل چهارم سر مي زنيم
 پنجم و ششم و هفتم از انحرافات سازمان رهائي يعني سازمان سلف اين چهارم،

از آنها را به طور » گسست«كنيم تا ضرورت  دسته شرح مختصري را ارائه مي
عدم «در فصل هفتم و هشتم بر روي . اجمالي به خواننده نشان داده باشيم

ن سلف آن اين سازمان از انحرافات اكونوميستي و رويزيونيستي سازما» گسست
  ».كنيم مكث مي) سازمان رهائي افغانستان(

» شعور«در اين فصل به مرز خلع » مائويست ها«چنانچه معلوم مي شود 
را نشخوار » صدر«هاي  كنند كه از اين فصل به بعد تفاله رسند و اعالم مي مي
خوب، وقتي هوس كرده اند و اشتها دارند، ما كيستيم كه بگوييم نه . كنند مي

. دهد ن، تفاله ديگران را نشخوار كردن، انسان را در جمع چارپايان قرار ميعزيزا
پردازيم، زيرا  آنان نشخوار را شروع كرده اند، ولي ما قسمي كه گفتيم به آن نمي

از اين فصل، دو سه موضوع را مورد بررسي قرار . كافي در اين مورد صحبت كرده ايم
  .دهيم، كه يكي آن ايجاد حزب است مي
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افغانستان از ورشكستگي ) مائويست(كمونيست » حزب«« در نوشتة ما
به مسئله حزب و نظر سازمان انقالبي افغانستان در اين » تيوريك تا فالكت پراتيك

تالش در «: شماره اول نوشتيم» پيش«همين گونه، در به . مورد اشاره كرده ايم
 ماست، زيرا بدون جهت ايجاد حزب طبقة كارگر از وظايف مركزي و مبرم سازمان

تشكيل چنين حزبي، هيچ سازماني قادر به رهبري زحمتكشان نبوده، بدون آن 
پيروزي انقالب دموكراتيك نوين و رسيدن به سوسياليزم و كمونيزم ناممكن مي 

  ...باشد
حزب طبقه كارگر در جريان كار عملي و مبارزة ايديولوژيك از وحدت 

اي از احزاب ماركسيستي كه به  عده(آيد  ها به ميان مي ماركسيست ـ لنينيست
هاي ماركسيستي  رسند، خود را به وحدت سازمان گستردگي حزب پرولتري مي

آن پروسه وحدت را به پيش  كنند و بعد از مقيد ندانسته، حزب را اعالم مي
اش مطمئناً آنقدر بزرگ و همه گير نخواهد  اين حزب در ابتداي تشكيل). برند مي

ها به طور كامل گردد، اما بعد از تأسيس قدم به قدم  ه رهبري تودهبود كه قادر ب
صفوف اين حزب در آغاز . يابد رسد كه چنين توانايي را مي رشد كرده، به جايي مي

از روشنفكران انقالبي پر گشته و با گذشت زمان از يك طرف تركيب طبقاتي آن 
شوند و از سوي  ارد ميعوض شده، پيشروان پرولتاريا و ديگر زحمتكشان در آن و

ديگر روشنفكران انقالبي با پوست اندازي در پراتيك انقالبي، آگاهي بيشتر طبقاتي، 
دانش ماركسيستي، كسب اخالق پرولتري و مبارزة ايديولوژيك در موقعيت طبقه 

گيرند و به اين صورت حزب در ميان زحمتكشان مطرح گرديده،  كارگر قرار مي
  ».خورد  طبقه كارگر پيوند ميجنبش كمونيستي با جنبش

را به عنوان حزب قبول » صدر» «حزب«با اين ديدگاه در مورد حزب، ما 
، »رهزنان اينجويي«را از جمله » حزب«اين » ها مائويست«نداريم، بخصوص وقتي 

، »گر توطئه«، »اپورتونيست«، »تسليم طلب«، »خاين«، »جاسوس«، »تپه خاكي«
، »سمارق زهري«، »رياكار«، »هيپوكرات«، »باز ارههز«، »زن اتهام«، »كار جعل«
خود «كنند كه  خوانند و اعالم مي مي» خدمتكار امپرياليستها«، »شوم و ويرانگر«
؛ در همين »نوشت سابقاً بنام چندين سازماني كه اصالً وجود نداشتندـ مي) ض(

را » يايجاد حزب كمونيست انقالب«براي » ها مائويست«دار  هاي خنده حال نعره
» شورشي«هاي  دانيم كه از حنجرة مالنصرالدين اي مي مزه هاي بي نيز فكاهي
  .آيد بيرون مي
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به اين قسم «: در مبحثي مربوط به ايجاد حزب مي نويسند» شورشي ها«
هاي  دهد تا حزب پرولتاريا را از آميزش بينيم كه داكتر فيض بما اندرز مي مي

هاي شبانه به وجود آوريم نه از براه  لوپها و ك دوستانه و گشت گذارهاي پارك
بر اساس اين معادله حزب . انداختن مبارزات دشوار ايدئولوژيك، عملي و علمي

هاي تبليغ، ترويج و  گذشت، صادقانه در عرصه پرولتاريا محصول مبارزه بي
ها و تعارفات دوستانه و رد و بدل  دهي پرولتري نيست بلكه از گذشت سازمان

كدام يك از اين صفات . شود هاي خرده بورژواها حاصل مي»شينبفرما و بن«
  »اساسي خط داكتر فيض احمد شهيد در سازمان انقالبي افغانستان وجود ندارد؟

داكتر فيض، با صراحت اعالم ! »شورشي«قياس به نفس خوب نيست جناب 
ها و  هاي دوستانه و گشت و گذارهاي پارك آميزش«كرد كه حزب پرولتاريا از 

. آيد، از همين رو بر وحدت اصولي تأكيد مي كرد نمي» هاي شبانه به وجود لوپك
كنند، كه خودشان  چيزي را به رفيق احمد وصله مي» مائويست«اما دروغگوهاي 

و » هاي دوستانه آميزش«در هالند » ها مائويست«. هاي صادق آن هستند نمونه
وفيت مبارزاتي شان ساخته را مصر» هاي شبانه ها و كلوپ گشت و گذارهاي پارك«

را با » ايجاد حزب كمونيست واقعي«خورند، آروغ  اند و با هر قدم و چرخي كه مي
» حزب كمونيست«رفيق احمد باور داشت كه . دهند بيرون مي» مائويستي«تعفن 

از عمل فرار كرده، به » ها  مائويست«آيد، ولي  از طريق كار عملي به وجود مي
پر ساخته » ايجاد حزب«هاي شان براي  ه و هالند را با چيغمدينه فاضله شان رسيد

ترين مسئله وحدت را وحدت در عرصة  مركزي«اند؛ رفيق احمد باور داشت كه 
!) با طرد اپورتونيزم در راه انقالب سرخ به پيش(» ايدئولوژيك و سياسي مي سازد

ياسي به شان را با كرنش در عرصة ايديولوژيك و س» وحدت» «ها مائويست«ولي 
بفرما و «ها و تعارفات دوستانه و رد و بدل  گذشت«برند و حاضرند با  پيش مي

ايجاد كنند، كه » حزب كمونيست واقعي«، با كساني »بورژواها هاي خرده»بنشين
انقالب كشور به كار «خوانند؛ رفيق احمد باور داشت كه  مي» جاسوس«آنان را 

ي با بينش پرولتري به بسيج و متشكل كار تبليغات. تبليغاتي وسيع ضرورت دارد
ترين مسئله كار تبليغاتي  ها خواهد انجاميد، به اين ترتيب اساسي شدن توده

!) با طرد اپورتونيزم در راه انقالب سرخ به پيش(» .هاست شركت در زندگي توده
ها، كار تبليغاتي شان را عليه رفيق احمد،  با فرار از ميان توده» ها مائويست«ولي 

يق مجيد و رفيق مينا و رهروان آنان متمركز كرده اند؛ رفيق احمد باور داشت كه رف
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ها، به  وحدت اصولي ضمن مبارزة ايديولوژيك و سياسي، از طريق درآميختن با توده
هاي كارگر و  آيا حاضريم كه خود را بين توده... «: پرسيد آيد و مي دست مي

ها فرار كرده و  از ميان توده» ها ستمائوي«، اما »دهقان تجديد تربيت نمائيم؟
اين كه . آغاز كرده اند» ها ستمگري پشتون«مبارزه عليه خلق پشتون را با شعار 

را داريم تا به سراغ او برويم و » صدر«اينان اين اندرزها را از كجا آموخته اند، فقط 
ات با ما معلومات خود را تكميل كنيم، ولي باور داريم كه او از شريك ساختن معلوم

  .رود طفره مي
آنان خطاب به . به ما، به آخر مي رسد» مائويست ها«اين فصل با چلنج دادن 

انقالبي شدن را از نقد صريح و صادقانه رژيم ضد انساني حاكم بر «: ما نوشته اند
چين آغاز نمايند و موازي با آن نخست بين مائوتسه دون انديشه تينگ سيائوپينگ 

يشه حقيقي تحقيق كرده و با خيانت تينگ و باندش به انقالب و مائوتسه دون اند
  ».ـ ايدئولوژيك تصفيه حساب كنند چين از نظر سياسي
ما هيچ نگراني نداريم تا به اصطالح ايشان انقالبي بودن خود را ! بسيار خوب
دولت چين بعد از آنكه بخش اعظمي از اقتصادش را وارد بازار «: به اثبات برسانيم

هاي امپرياليستي به  هاي دولتي و خصوصي چين در رقابت با كمپني مپنينمود، ك
دار چيني به سه  هاي جهان برخاست تا جايي كه يك زن سرمايه استثمار خلق

داران چيني در پنج قارة جهان به سو سو   سرمايه. ميليارد دالر سرمايه دست يافت
شدند و دولت چين كشيدن براي بازار، مواد خام و نيروي كار ارزان مصروف 

داري انگليسي نگه داشت وغيره، ديگر  هانكانگ را با حاكميت رژيم سرمايه
به اينصورت چين حاضر يك امپرياليزم ... رويزيونيست گفتن چين غير واقعي است

؛ )1389پيوند با انجوايزم، گسست از ماركسيزم، جوزاي (» ...تمام عيار است
ر ما، حمايت از دولت پوشالي، هماهنگي با هاي بزرگ چين در كشو سرمايه گذاري«

هاي محروم از همه چيز، اين  هاي امريكايي در اشغال و كشتار توده امپرياليست
توان آن را رويزيونيست  دولت را به امپرياليست تمام عيار مبدل كرده، و ديگر نمي

 هاي خروشچفي و دن با آن كه رويزيونيست«؛ )شماره چهارم» به پيش«(» .خواند
شيائوپنگي ماركسيزم را ضربه زدند و باعث عقبگرد سوسياليزم شدند و باالخره دو 
حزب مقتدر كمونيستي را به پاي بورژوازي به زانو درآوردند، با وجودي كه ضربات 

ها در جنبش كمونيستي جهاني تشتت و پراكندگي تيوريك  سهمگين رويزيونيست
ها،  ها، رويزيونيست تروتسكيستها،  ها، رفورميست را دامن زده و دگماتيست
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باشند؛  همه مصروف لطمه زدن به اين جنبش مي... ها و ها، انارشيست اپورتونيست
ـ لنينيزم، انديشه مائوتسه دون چه از لحاظ فلسفة ماركسيستي، چه از  ماركسيزم

لحاظ سياست انقالبي و چه هم از لحاظ اقتصاد سوسياليستي به حيث ايديولوژي 
هاي تهيدست، همچنان از اعتبار علمي برخوردار  رولتاريا و تودهبخش پ رهايي
چين كه پس از درگذشت «؛ )1391شماره چهارم، عقرب » به پيش«(» .است

داري   ها افتاد، به زودي از سوسياليزم به سرمايه مائوتسه دون به دست رويزيونيست
ها را در  ل خلقبرگشت نمود و باالخره به امپرياليزم تمام عيار مبدل شد و چپاو

هايش قرار داد، اينك به گفتة دنگ سيائوپينگ به عصري كه  رأس ستراتيژي
به » پولدار شدن شكوهمند«اما اين . وارد شده است» پولدار شدن شكوهمند است«

چين، امريكا، فرانسه، «، »گيرد  هاي چين و ساير ملل صورت مي بهاي استثمار خلق
 قاره، معادن و ذخاير طبيعي را مثل سگ بو همين اكنون در اين... انگلستان و

هاي اين غارتگران با بيرحمي تمام دار وندار افريقا را از خلق آن  كشند و شركت مي
چين به حيث امپرياليست تازه . كنند كشي دريغ نمي ربايند و از استثمار و بهره مي

نسه نسبت به دول كار در كنار غارتگران سابق اين قاره قرار گرفته و با امريكا و فرا
لگدمالي قارة (» .هايش را در معادن اين قاره عميقتر فرو برده است ديگر چنگال

  )1391ها، حوت  هاي خونين امپرياليست سياه با چكمه
اينك نوبت ما است تا از شما بخواهيم كه انقالبي بودن خود را به اثبات 

قالبي نيستيد و به ادعاهاي انقالبي و ضد ان اگر به گفتة مائوتسه دون غير. برسانيد
و مبارزه عليه » ايجاد حزب كمونيست واقعي«و » انقالب«و » شورش«تان در عرصة 

صادق هستيد، به فرار تان نقطة پايان » رويزيونيزم«و » اكونوميزم«، »اپورتونيزم«
ها طعمة حريق كنيد  ها و اسناد پناهندگي تان را در ميان توده بگذاريد، پاسپورت

، دا گز »شورشي«بفرماييد آقايون . هاي وسيع كارگران و دهقانان درآميزيد دهو با تو
  !دا ميدان

شما با وجود ادعاها و الف . اين ساده ترين چلنجي است كه به شما مي دهيم
تان فرار كرده ايد؛ خلق را تنها گذاشته ايد و در هالند » مائويستي«هاي  و پتاق
كه در كنار خلق رزميدند و را  تاز بر رهبراني مي ليسيد و تاخت و» مائويزم«قروت 

تان مي خوانيد؛ اگر نتوانيد به چلنج ما تا شش ماه » مبارزه «ء جز،جاودانه شدند
آينده پاسخ بگوييد، ثابت مي سازيد كه آنچه ديگران در مورد تان مي گفتند، بدتر 

  .از آن هستيد
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شما را فراري مي ما به صراحت شما را گريختگي مي دانيم، ما به صراحت 
خوانيم؛ با هيچ رندي نمي توانيد فرار تان را توجيه كنيد، نه شما ماركس هستيد و 
نه هم لنين، و بهتر است بگوييم كه به بند بوت شاگردان صديق ماركس و لنين هم 

ها در سراسر جهان زندگي  اي هزارن افغان، به شمول شعله. رسيده نمي توانيد
ما .  از نوع شما بخوانيمي را فرارين حق نمي دهيم آناكنند، كه ما به خود مي

 را كه در خارج كشور زندگي مي كنند و مثل شما دروغ نمي گويند، يهاي اي شعله
هاي انقالبي، از اعتراضات  الف و پتاق نمي زنند، بلكه با تواضع و فروتني از سازمان

 هيچ نوع همكاري در كنند و از اي، از فريادهاي مردم در حد توان دفاع مي توده
هاي شريف، صادق، متين و   انسان؛ورزند تقويت جنبش انقالبي دريغ نمي

دانيم كه حمايت شان از كار و نبرد نيروهاي انقالبي بسيار اهميت  اي مي رزمنده
  .دارد

» حزب كمونيست انقالبي«اما شما كه مردم را رها كرده ايد و با وجود آن از 
پرگويي مي كنيد و از مبارزه عليه » پرولتريجنبش «صحبت مي كنيد، از 

 فراري و گريختگي ةهاي چشم پار مي الفيد؛ انسان» اپورتونيزم«و » رويزيونيزم«
  .دي بيش نيستيمگستان هستيد، كه ياوه سرايي تان به ِبز ِبز مگس مانده و خود 

اين فصل، ضمن بيان محفوظات، باز هم پر از . به فصل پنجم مي رويم
هاي بعدي   ما در فصل«: در آخر اين فصل آمده است. ي احمقانه استها حرافي

نشان خواهيم داد كه مينا جان قبل از آنكه سازمان رهائي با دادن چرنديات به 
سازد، خودش با مالقات با سران » خونش را آلوده«نويسندگان جاسوس غرب 

  ».ه بودكشورهاي امپرياليست اروپائي خونش را تا آخرين قطره آلوده ساخت
مي گويند » فحاش« ما را ندر همينجا با زبان رسا بدون دغدغه از اينكه اينا

! هاي فراري  وجدان سياسي و بزدل هاي بي شرفباخته: يا نه، بايد به ايشان بگوييم
هاي تان دچار پرابلم شد و آنها را دور گردن  شما كه با ديدن دشمنان خلق، تنبان

ل و آن كنسول غربي برديد و تملق و چاپلوسي تان حلقه زديد و نزد اين كنسو
پناهنده «را  ي آنيكرديد و باالخره فرار را بر قرار ترجيح داديد و اكنون با بي حيا

تازيد كه همينجا ماند، پس از  خوانيد، چگونه بر زن قهرماني مي مي» شدن باالجبار
ست داد و خود در اش، بر راه او رفت؛ كودكانش را از د تيرباران شدن همسر انقالبي

اين نوع تاختن بر ميناي شهيد، فقط از . راه انقالب و مردم قرباني و جاودانه شد
هاي سياسي شوراي نظار و محقق و  هاي كثيف و مزدور امپرياليزم و فاحشه انسان
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 كه شرافت يهاي اين فراري. ساخته است... حزب اسالمي و جمعيت اسالمي و
دهند كه در  د، با چنين چرندگويي نشان ميانقالبي شان را حراج كرده ان

  !وجداني و شرفباختگي از مزدوران امپرياليزم سبقت جسته اند، ننگ شان باد بي
، به نحوي از »فراري«مشهور به » پوالد«اين توهين و تحقير از نوشته هاي 

صدماتي كه انواع رويزيونيزم و اپورتونيزم و «او در بخش اول .  كاپي شده استءانحا
» تسليم طلبي طي چهاردهه اخير بر جنبش انقالبي پرولتري كشور وارد كرده اند

: نويسد در مورد سفر مينا به كشورهاي غربي و ديدارش با سران آن با دلقكي مي
ـ سه  استراتژي«با » سازمان رهائي افغانستان«دهد كه  موارد فوق نشان مي«

واقعاً توانسته است » ئيجز«و گذشت » موقت«خود و سازش » پر ابهت» «جهان
جنگ و تجاوز » اصلي«كانون (» نيم جهان اول«خود را عليه » جهان و دو نيم«

  ».متحد و بسيج نمايد) يعني سوسيال امپرياليسم شوروي
هاي  حتي كودكان سه ساله هم ايده«مائوتسه دون در جايي نوشته است كه 

توان بدست آنها   را نميزياي دارند كه صحيح اند ولي امور مهم دولتي و جهاني
ـ لنينيسم مخالف  ماركسيسم. سپرد، چونكه هنوز قادر به درك اين امور نيستند

كيد مي كنيم أت(جعلي » مائويست هاي» «.بيماري كودكي در صفوف انقالب است
بر بنياد گفته مائوتسه دون كودكاني هستند كه نمي توانيم امور مهم جهان ) جعلي

كنند؛   تا كنون تضاد عمده و غير عمده را درك نمين زيرا اينارا به ايشان بسپاريم،
امروز و سفرهاي ديروز ميناي عزيز را به كشورهاي غربي تفكيك » مدالگيري «اينان

سياست ديروز، سياست انقالبي بود و فهم عالي رفيق احمد را از . توانند كرده نمي
ديروز، ما با دشمن عمده . داد  ماركسيزم و بخصوص انديشه مائوتسه دون نشان مي

روبرو بوديم و بايد همدردي كشورهاي ديگر را جلب ) سوسيال امپرياليزم شوروي(
روبرو ) امريكا و متحدان ناتويي آن(ولي امروز با دشمن عمدة ديگر . كرديم مي

هستيم، و خاينانه است كه دست تكدي به سوي اين غارتگران دراز كنيم و در صدد 
آنان گله و » هاي ناكافي كمك«آنان شويم، و حتي از » مكك«و » همدردي«جلب 

  !شكوه كنيم
ما كه با اسپ گادي دروغ خود را قيزه كرده اند، چنان » مائويست هاي«

معتاد سيلي هاي جانانة مائوتسه دون شده اند كه بدون نواختن سيلي هاي اين 
ايد يكي ديگر از ناگزير ب.  سخت به نظر مي آيدنرهبر پرولتاريا، شكستن خمار آنا

اي از شرافت  هاي آبدار مائوتسه دون را بر رخ زرد شان حواله كرد تا اگر ذره سيلي
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انقالبي در وجود شان باقي مانده باشد، خط بيني كشيده و چرندگويي خاينانه و 
آميز شان را با اداي احترام و تعظيم در برابر عكس ميناي شهيد، جبران  توهين
درنگ با اتحاد شوروي اتحاد نظامي و  بايد بي«: گويد  ميمائوتسه دون. نمايند

سياسي بست و با اين كشور پيوند نزديك برقرار كرد، زيرا اتحاد شوروي قابل 
اعتمادترين، نيرومندترين و تواناترين كشورها براي كمك به چين در مقاومت در 

به مقاومت ما در بايد همدردي انگستان، آمريكا و فرانسه را نسبت . برابر ژاپن است
برابر ژاپن بخود جلب كرد و از آنها كمك گرفت، بشرط اينكه اين كمك به تماميت 

براي پيروزي بر مهاجمين ژاپني بايد . اي وارد نياورد ارضي و حق حاكميت ما لطمه
نظر نمود،  توان صرف بطور عمده بر نيروي خود تكيه كرد، اما از كمك خارجي نمي

رهنمود، تدابير و دورنماي (» .جوئي به سود دشمن خواهد بودو اتخاذ سياست انزوا
  )1937مقاومت در برابر تهاجم ژاپن، مائوتسه دون 

به پايان » مائويست ها« از يبا همين گفتة مائوتسه دون اين فصل را با پرسش
مينا جان قبل از آنكه سازمان «: نويسيد وقتي مي! ي فراري»مائويست ها«: بريم مي

سازد، » خونش را آلوده«ادن چرنديات به نويسندگان جاسوس غرب رهائي با د
خودش با مالقات با سران كشورهاي امپرياليست اروپائي خونش را تا آخرين قطره 

، آيا شهامت و جرأت اين را داريد كه خون رفيق مائوتسه دون را »آلوده ساخته بود
ردي انگلستان، امريكا و بخوانيد، وقتي او از جلب همد» تا آخرين قطره آلوده«هم 

كند كه بايد از  گويد و ابالغ مي فرانسه نسبت به مقاومت در برابر جاپان سخن مي
دون، وظيفة حزب كمونيست چين را در  آنها كمك گرفت؟؟؟ آيا وقتي مائوتسه

اتحاد بر عليه دشمن مشترك با كليه كساني كه در «زمينه ارتباطات خارجي 
 ساير كشورها بر ضد فرمانروايان فاشيست آلمان، ايتاليا و انگلستان، در امريكا و در

ي وجدان باخته و بزدل، »ها  مائويست«كند، شما  ، ابالغ مي»گيرند ژاپن موضع مي
» تا آخرين قطره آلوده«كنيد كه خون اين يك تن از رهبران پرولتاريا را  جرأت مي

  !!)!اگر حق گفته باشيم از شما هر چه ساخته است(بخوانيد؟؟؟ 
نيز مطرح مي كنيم » گرانماية«و» نستوه» «پوالدِ«همين پرسش را با آقاي 

ستراتيژي سه «كه وقتي سفر مينا به كشورهاي غربي و ديدارش با سران آن را به 
گيريد، آيا  دهيد و آن را به استهزاء مي  ارتباط مي) يعني تيوري سه جهان(» جهان

تن مائوتسه دون از كشورهاي گرف» كمك«و » جلب همدري«شهامت داريد كه 
ربط » تئوري سه جهان«انگليس، امريكا و فرانسه را هم به استهزاء بگيريد و به 
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هاي چيني است، و اعالم كنيد كه  ايكه مربوط به رويزيونيست بدهيد، به تيوري
و » موقت«خود و سازش » ابهت پر» «جهان ـ سه ستراتيژي«با » دون مائو تسه«

نيم جهان «خود را عليه » جهان و دو نيم« توانسته است واقعاً» جزئي«گذشت 
اگر حق (؟  ».متحد و بسيج نمايد) جنگ و تجاوز يعني جاپان» اصلي«كانون (» اول

توجيه مي كند، هم  »باالجبار«فراري كه فرارش را با رندي » پوالد«گفته باشيم از 
  !!!)هر چيز ساخته است

طوالني مذهب پرداخته و در اين به تشريح » مائويست ها«در فصل ششم، 
ايكه ما در باره آن قبالً در اسناد سازمان به آن تماس نگرفته  فصل موضوع جدي

جمهوري «، در مورد )شماره اول» به پيش«در (ما قبالً . باشيم، ارائه نكرده اند
، نظر خود را بيان »مشعل رهايي«و انتقاد رفيق احمد از پذيرش آن در » اسالمي

شماره اول » به پيش«، چنانچه در »جمهوري اسالمي«ييد أپذيرش و ت. كرده ايم
» هاي اي بود كه بسياري از سياست ها و تاكتيك اشتباه راست روانه« آمده است

اين اشتباه منطقاً، اجزاء و . »ييدي مي چرخيدأبر محور چنان ت«سازمان رهايي 
همه تحت » وري اسالميجمه«فرعياتي داشته است كه با انتقاد قرار دادن پذيرش 

گيرند، مثالً حمايت از جمهوري اسالمي خميني؛ كه در اين هم  پوشش قرار مي
نبايد شرايط آن زمان و بخصوص راه اندازي انقالب بهمن را از نظر دور انداخت كه 
عليه يك رژيم شاهي كه از طرف امپرياليزم امريكا حمايت مي شد، براه افتاده بود و 

 ايران كه يها حتي كمونيست .ان از آن قاطعانه دفاع مي كردندكمونيست هاي اير
را بر كرسي » خميني«با حضور قاطع در انقالب بهمن شركت كردند، انقالبي كه 

تر از امروز، عليه رژيم جمهوري اسالمي خميني   گيري متفاوت  قدرت نشاند، موضع
.  اين امر استةد، نشاندهن»خميني«داشتند كه شركت شان در اين انقالب در كنار 

اينكه جمهوري اسالمي خميني، تمام ثمره و دستاورد انقالب را دستبرد زد و اينكه 
با گذشت زمان چهرة خونريز جالدي بنام خميني آشكارتر مي شد، بحث جداگانه 
اي است كه حداقل سازمان انقالبي افغانستان نه تنها بر آن چشم نه بسته است، 

 ضد انساني و فاشيست و قاتل و به حق رژيم سفاك واليت بلكه با قاطعيت آنرا رژيم
اما روزگار امروز ما را با روزگار رفيق احمد و موضع گيري او در . فقيه خوانده است

 يكسان دانستن، فقط از كساني ساخته است كه كينه توزي 1360 و 1358سالهاي 
. ور ساخته باشدنسبت به رفيق احمد و سازمان انقالبي افغانستان، ذهن شان را ك
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 30 تا 25اي است به مدت  ورنه، يك انسان عادي مي داند كه ميان اين دو فاصله
  !سال

را نشخوار مي كنند و از نشرية » فراري«پس از آنكه تفالة » شورشي ها«
نقل قولي در مورد مذهب مي » جبهة مبارزين مجاهد افغانستان«مربوط به » وطن«

 كنند كه حيف ما مي آيد آن را با ديگران شريك آورند، دو فكاهي نيز ارائه مي
آي، سيل اسلحه به . اس. هاي چيني از طريق آي در حاليكه رويزيونيست. نسازيم

بنيادگرايان اسالمي و بخصوص حزب اسالمي گلبدين سرازير كرده بودند و از اين 
هي كردند؛ فكا احزاب بنيادگرا و فاشيست از طريق استخبارات پاكستان حمايت مي

از اين } خائن{خاقان هاي خائين «: گيرد شكل ميچنين » ها مائويست«اول 
ترسيدند كه با بقدرت رسيدن اسالم اخواني در وجود گلبدين، احمدشاه مسعود،  مي

الدين رباني وغيره افغانستان مركز صدور ايدئولوژي اسالم بنيادگرا شده و  برهان
آنها اسالم اتحاد سه .  وجود بيايدبراي ايغورهاي چيني يك عقب جبهه مطمئن به

دادند و  بود بر اسالم گلبدين رجحان مي» غرض بحال آنها اسالم بي«گانه را كه 
اهللا مجددي  داكتر فيض احمد شهيد را با سازمانش تا حد تبليغ پيرگيالني و صبغت

اخوان گلبديني منفور تاريخ و منفور خلق ... و حتي شاه سابق به وعظ واميداشتند
غانستان است، اما داكتر فيض از اين منفور بودن گلبدين براي رهائي ما استفاده اف

هاي چيني  برد و بالمقابل آنرا در استراتيژي خدمت به خاقان استراتيژيك نمي
  !!! »دهد  مورد استفاده قرار مي

اتحاد سازمان «: كوتاه ولي بسيار خنده دار است» مائويست ها«فكاهي دوم 
نيز بيشتر بر محور منافع مرتجعين چيني ) ادامه دهندگان(تان و ساما انقالبي افغانس

  !»چرخد تا منافع خلق كبير افغانستان در آسيا مي
 وقاحت زده اند و با ةبه جاد» مائويست ها«مي بيند كه » پوالد« وقتي 

در اخير سال « :سرعت تمام مي دوند او نيز پاچه ها را بر زده، به اين جاده مي زند
 شما را از دولت سوسيال امپرياليزم چين حامي و مربي بزرگ شما، 2001

با جاني ترين، خاين ترين و » بن«سابق شما به آلمان برد و در كنفرانس » قرارگاه«
) تكيه از ماست(» ....خونخوارترين دشمنان مردم افغانستان دور يك ميز نشاند

ات فهميديم   فرار بزدالنهجان، تشويش نكو، ما با يكي دو نوشتة مبتذل و»پوالد«
 اين تو هستي ؛بيچاره» شورشي هاي«تو هستي، نه » مائويستي«كه قهرمان وقاحت 



        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ١٢٣ 

 هم با اشتهاي تمام نكني و آنا استفراغ مي» ها شورشي«هايت را در دهن  كه تفاله
  .كنند را نشخوار ميها آن

 توطئه و وقتي ما تو را قبيح مي خوانيم، اين نه فحش است و نه هم! »پوالد«
قباحت خودت چنان آشكار است كه هيچكس نمي تواند آنرا استتار . نه هم اتهام

پاسخ به حمالت «نام ه اش ب  در نوشتة تازه» فراري« : بياوريميبهتر است مثال. نمايد
دهد كه  ناله سر مي» »سازمان انقالبي«هاي دون صفت  خصمانه رويزيونيست

و يا سازمان كنوني شان به وحشت »  رهائيسازمان«اينها از نقد گذشته و حال «
العمل  اي غير پرولتري و اپورتونيستي در برابر انتقادات ما عكس افتاده و با شيوه

زيرا فراري . گويند قباحت  اين را مي».كامالً خصمانه و ضد انقالبي نشان داده اند
سناد و در ا» سازمان رهائي« به نقد گذشتة 1387خوب مي داند كه ما در حمل 

تواند  ايم، پس هيچ آدم با شعور نمي پرداخته» سازمان«متعدد به نقد حال اين 
افتاده باشيم، چيزي كه ما را به » وحشت«به » پوالد» «انتقادات«بپذيرد كه ما از 

مائويزمِ «گري و چشمپارگي منسوبين  ي، توطئهيوحشت انداخته، قباحت، دروغگو
  .است» فراري

ما را » پوالدي« مي زند و بعد هم با چشمپارگي ءافترابه ما تهمت و » فراري«
ما از خوانندگان مي خواهيم كه با . كند مي» گري اتهام زني و توطئه«متهم به 

گر و  و ما، خود قضاوت كنند كه كي چشمپاره، وقيح، توطئه» پوالد«قطعات ذيل از 
  .الفد هم مي» وليانتقادات اص«كه از » مائويزم فراري» «پوالدِ«مفتري است، ما يا 

سازمان «« : كه در فوق ذكرش رفت، مي نويسده ايدر نوشت» پوالد«
اش و به پيروي از »سه جهاني«اي رويزيونيستي  به ادامه همان گذشته» انقالبي

با انقالب فرهنگي پرولتاريائي رهبران رويزيونيست مرتد و ضد انقالبي چين، 
پرولتاريائي را كه يك دست آورد انقالب كبير فرهنگي . خصومت داشته و دارد

ادامه انقالب تحت «انقالبي بزرگ پرولتارياي جهان است و در پرتو تئوري 
و زير رهبري رفيق مائوتسه دون صورت گرفت و بدين وسيله » ديكتاتوري پرولتاريا

انقالب چين و ديكتاتوري را براي يكدهه از شكست توسط باند رويزيونيست چيني 
سازمان «. ارزيابي كرده است» هرج مرج«آنرا يك » سازمان رهائي«نجات داد؛ ولي 

هنوز نتوانسته است كه خود را از اين منجالب رويزيونيستي نجات دهد و » انقالبي
  )تكيه از ماست(» .خصومت مي ورزد» مائويزم«از همين ديدگاه به 
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» وحشت«ات به »انتقادات اصولي«درست فرموده ايد كه ما از » فراري«آغاي 
چنانچه گفتيم اين وحشت، عمدتاً از دروغ هاي شاخداري است كه بدون . افتاده ايم

با . دهي شرم تحويل مي دهي و هيچ خجالت نمي كشي كه آنها را تحويل مي
تئوري « نوشتيم كه 1387 در حمل »به پيش« ةكه ما در اولين شمار وجودي

 كمونيستي جهت كه جنبش بزرگ) 1976-1956(انقالب فرهنگي مائو در چين 
خشكاندن بقاياي فكري بورژوازي در جامعه سوسياليستي به راه افتاد و اولين تجربه 

هاي جهان بعد از احياي سرمايه داري در اتحاد شوروي بود، البد نمي  كمونيست
توانست با اشتباهاتي همراه نباشد، تجربه سترگ و گرانبهايي بود كه با پيروي از آن 

درت مي توانند از فاجعه احياي سرمايه داري در كشورهاي  بر قيكمونيست هاي
سوسياليستي در حد معيني جلوگيري نمايند و نمي تواند تيوري پر باري بر علم 

ولي تو با تمام اين نظر صريح ما در مورد انقالب » ماركسيزم به حساب نيايد
ودروغ مي فرهنگي پرولتاريايي، به توطئه گري دست مي زني، به ما تهمت مي زني 

به پيروي از رهبران رويزيونيست مرتد و ضد «گويي كه سازمان انقالبي افغانستان 
با تمام اين . »انقالبي چين، با انقالب فرهنگي پرولتاريائي خصومت داشته و دارد

دروغ انتظار داري، ما تو را دروغگو نخوانيم؛ با تمام اين توطئه توقع داري ما تو را 
 اين اتهام توقع داري ما تو را اتهام زن نخوانيم و با تمام مبا تما ؛توطئه گر نخوانيم

؟ ما »پوالد« آغاي ،اين قباحت و وقاحت، انتظار داري ما ترا يك انسان قبيح نخوانيم
  !نه سعدي هستيم و نه گاندي

در آغاز . است» شورشي هاي فصلكي«فصل هفتم، ادامة فصل ششم سريال 
ششم اين نوشته شرح داديم كه چرا داكتر فيض در فصل « :اين فصل مي خوانيم

ما بر اتحاد بين ... «احمد شهيد به اتحاد سه گانه كرشمه مي فروخت و مي گفت 
... جبهه ملي نجات، حركت انقالب اسالمي و محاذ ملي افغانستان بيشتر نظر داريم
زو ما از اول اين اتحاد سه گانه را شادباش گفتيم و توسعه و استحكام آنرا آر

ما بر آنيم كه اتحاد سه گانه با اتكاي صادقانه و بيهراس بر موازين ... نموديم
دموكراسي در زمينه مناسبات با ساير نيروهاي سياسي واقعاً ضد روسي، مي تواند 
به نوبه خود گام هاي وسيعتر و ارزنده تري در راه يك پارچگي مجاهدين و ملت 

 چنانچه توام با موضعگيري قاطع با شوروي ما شركت شاه سابق را در جنبش. بردارد
اشغالگران باشد، عامل مثبت و با ارزشي دانسته و از آن استقبال مي كنيم كه 

مشعل رهائي ـ (» .بخصوص كه ايشان مورد توجه تعداد كثيري از مردم ما قرار دارند
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ي، حضرت صبغت اهللا مجدد( در اينكه اتحاد سه گانه )به نقل از نوشته رفيق پوالد
نماينده فكري اشرافيت فئودالي بودند و ) پير گيالني و مولوي محمد نبي محمدي

اينكه ظاهرشاه سمبول سنتي فئوداليزم بود، بسيار كم كساني كه از دانش اجتماعي 
بيائيد بطور مثال همان اسالم اتحاد سه «، ».سر رشته داشته باشد، شك مي كند

 كه به آن به مثابه ستون فقرات دموكراسي گانه امريكائي مورد پسند داكتر فيض را
» اسالم ضد امپرياليست«داكتر فيض شهيد وقتي . افغانستان مي ديد مدنظر بگيريم

. مي گويد منظورش در ايران جمهوري اسالمي است و در افغانستان اتحاد سه گانه
» ضد امپرياليزم«و » ملي«است كه او مي كوشيد بگويد كه » اتحاد سه گانه«اين 

مگر اين . است و ما امروز مي بينيم كه صبغت اهللا مجددي سر در كدام آخور دارد
و اكنون «...»حقيقت آن روزها مشكل بود كه داكتر فيض احمد شهيد درك كند؟

نيز از بطن ايدئولوژي فئودالي نبايد اميدوار بود كه سياست مترقي و ضد 
كردن آن نه تنها خط درشتي قبول كردن اين اصل و يا رد . امپرياليستي ظهور كند

است بين ماركسيزم و اپورتونيزم و ماركسيزم و رويزيونيزم بلكه خط فاصلي است 
داكتر فيض احمد شهيد بر چپ ضد  ...بين آدم هوشيار و آدم گيج و آشفته سر

اسالمي بودن جنبش را با ملي و مترقي «اسالم گرائي حمله مي برد كه اين ها 
و اين به اين معني است كه يك جنبش اسالمي » ي كنندبودن در تضاد مالحظه م

باشد و » ملي«يعني جنبشي كه با ايدئولوژي فئودالي رهبري مي شود مي تواند هم 
در جهان هيچ رويزيونيستي تا حد داكتر فيض احمد شهيد بيسواد و . »مترقي«هم 

وانده هر ماركسيست كه الفباي آنرا يك روز خ. در عين حال از خود راضي نيست
باشد مي داند كه مسئله ملي يك مسئله بورژوازي است و فئوداليزم آنرا نمي 

ايكه ما از آن صحبت مي كنيم داراي معني و مفهوم » ملي«مقوله . شناخت
» ملت«در اسالم . بورژوازي است كه در ايدئولوژي فئوداليزم نه بوده و نه وجود دارد

داشتن به دين اسالم معني ديگري مي باشد كه جز اعتقاد » امت مسلمه«همان 
. در اسالم حتي جايز نيست» ملت«گزينش و برتر شمردن غير از اين بجاي . ندارد

اينكه داكتر فيض مرحوم از كجا به اينگونه فرمول هاي نبوغ آسايش رسيده رمزي 
مي داند، اما بايد به او آفرين گفت كه جرائت كرده حرف هائي را » خدا«است كه 

نه در قطي عطار است و نه در خريطه حكيم جي صاحب و نه با علم بگويد كه 
بايد به سازمان رهائي و همچنين سازمان انقالبي افغانستان نيز آفرين . خوانائي دارد
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گفت كه در بيعت از اين بيهوده گوئي ها استعداد فوق العاده نشان داده و به اطاعت 
  ».شان وفادار باقي مانده اند

 ناينا. ها آغاز مي كنيم» شورشي«وسيلة ه بدن و تحقير رفيق احمد ما از توهين كر
اگر ما داكتر فيض احمد فقيد را رويزيونيست و اكونوميست خطاب «مي نويسند كه 

اين نه دشنام است، نه توهين . مي كنيم در اين زمينه اسناد و مدارك موجود است
اينكه سازمان انقالبي . آن است افكار اپورتونيستي و رويزيونيستي بلكه نقد. و تحقير

 و توطئه خود آن }جعلكاري{نقد ما را توجيه توهين و تحقيري مي كند جلكاري 
   ».هاست

 اگر از ده ها دشنام سياسي و غير سياسي ديگر به رفيق احمد بگذريم در 
قطعة فوق حداقل مي بينيم كه فراري ها چگونه مي خواهند رفيق احمد را با اين 

بيهوده «، »خود راضي«، »بي سواد«: م خود شان توهين و تحقير كنندكلمات به زع
حرف هاي كه نه در قطي عطار است و نه در خريطه حكيم جي «، مالك »گو

آيا اينها دشنام و توهين نيست، اگر نه، پس شما ... و» كرشمه فروختن«، »صاحب
حش و دشنام داده چرا هياهو راه مي اندازيد كه سازمان انقالبي افغانستان به ما ف

ـ سياسي تان، شما را با ادبيات  ولوژيكيما ضمن دريدن ماسك ايد! است؟ بلي
 تان را ةايم، غرور پوك هم خودتان مخاطب قرار مي دهيم و همانطور كه گفته

تا ) شكنيم كيد مي كنيم كه غرور پوك تان را ميأت» پوالد«آغاي (شكنيم  مي
  ! داردبدانيد كه توهين به ديگران چه معني

مورد بررسي » مائويستي« از قباحت تان را از قطعة فوق ي ديگرةاينك نمون
ما چه اندازه » مائويزمِ فراري«قرار مي دهيم و به همه نشان مي دهيم كه منسوبين 

بيجا نخواهد بود تا در همينجا از خوانندگان . بي سواد، وقيح، جاهل و احمق هستند
 واقعاً قبيح و كودن نبي قضاوت كنند كه آيا ايناتقاضا نمائيم تا با وجدان انقال

  ايم؟  كم نگفتهشاننيستند و آيا ما تا كنون در مورد 
ما ... «براي اينكه رفيق احمد در يكي از اسناد نوشته است كه » مائويست ها«

بر اتحاد بين جبهه ملي نجات، حركت انقالب اسالمي و محاذ ملي افغانستان بيشتر 
 از اول اين اتحاد سه گانه را شادباش گفتيم و توسعه و استحكام آنرا ما... نظر داريم

ما بر آنيم كه اتحاد سه گانه با اتكاي صادقانه و بيهراس بر موازين ... آرزو نموديم
دموكراسي در زمينه مناسبات با ساير نيروهاي سياسي واقعاً ضد روسي، مي تواند 
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 در راه يك پارچگي مجاهدين و ملت به نوبه خود گام هاي وسيعتر و ارزنده تري
ما شركت شاه سابق را در جنبش چنانچه توام با موضعگيري قاطع با شوروي . بردارد

اشغالگران باشد، عامل مثبت و با ارزشي دانسته و از آن استقبال مي كنيم كه 
، آنرا كرشمه »بخصوص كه ايشان مورد توجه تعداد كثيري از مردم ما قرار دارند

مي خوانند؛ از اين جاهالن » به اتحاد سه گانه« برومند ةاين جانباختفروختن 
دموكراسي كارگري و دموكراسي «بايد پرسيد كه وقتي لنين در » مائويست«

. جناح پرولتري همكاري واقعي در مبارزه را مي طلبد« مي گويد كه» بورژوايي
افقت كردن را جناح روشنفكري معيار براي بورژوازي خوب و مهربان كه ارزش مو

جناح پرولتري هيچ گونه توقع مهرباني از طرف . داشته باشد، تدوين مي كند
بورژوازي نداشته بلكه از هر نوع حتي از خيلي بدترين بورژوازي تا آنجائيكه در عمل 

جناح انقالبي به يك نقطه نظر مدبرانه ... با تزاريزم مبارزه مي كند دفاع مي نمايد
 ما از شما مي كنيم منحصراً مشروط به اين است كه آيا ما را دفاعي كه: معتقد است

» در موضع بهتري براي ضربه زدن به دشمن ـ قويتر يا ضعيفترـ قرار مي دهد يا نه
را نيز كرشمه فروختن اين رهبر پرولتاريا به بورژوازي و آن هم بدترين بورژوازي  آن
  دانند يا خير؟  مي

 و بي آزرم هستند، شايد بگويند ـ كه ما بسيار بي شرم» مائويست هاي«
و » اتحاد سه گانه«حتماً مي گويند ـ كه بابا، لنين از بورژوازي صحبت كرده نه از 

 نبهر صورت اينا.!!! »ت فئودالي بودندينماينده فكري اشراف«كه هر دو » ظاهر شاه«
  . ندمختار هستند، چون غير از ياوه گويي از دهن شان چيزي بيرون آمده نمي توا

ولي ما كه به ديالكتيك باور داريم، ناگزير هستيم اين موضوع را بيشتر مورد 
ما از اول اين اتحاد سه گانه را «كه  گويد وقتي رفيق احمد مي. بحث قرار دهيم

ما بر آنيم كه اتحاد سه گانه ... شادباش گفتيم و توسعه و استحكام آنرا آرزو نموديم
 موازين دموكراسي در زمينه مناسبات با ساير نيروهاي با اتكاي صادقانه و بيهراس بر

تواند به نوبه خود گام هاي وسيعتر و ارزنده تري در  ، ميواقعاً ضد روسيسياسي 
ما شركت شاه سابق را در جنبش چنانچه . راه يك پارچگي مجاهدين و ملت بردارد

 ارزشي دانسته ، عامل مثبت و باتوام با موضعگيري قاطع با شوروي اشغالگران باشد
، چه تفاوت ماهوي با اين سخن لنين )تكيه از ماست(» كنيم و از آن استقبال مي

از ... جناح پرولتري... طلبد جناح پرولتري همكاري واقعي در مبارزه را مي«دارد كه 
آنجائيكه در عمل با تزاريزم مبارزه مي هرنو ع حتي از خيلي بدترين بورژوازي تا 
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 كه ما از شما مي كنيم منحصراً مشروط به اين است  دفاعي... كند دفاع مي نمايد
آيا ما را در موضع بهتري براي ضربه زدن به دشمن ـ قويتر يا ضعيفتر ـ قرار مي كه 

مي توانند تفاوت ماهوي اين دو » مائويست ها«آيا ) تكيه از ماست( ؟».دهيد يا نه
  سخن را ثابت سازند؟

حضرت صبغت اهللا (نكه اتحاد سه گانه در اي«مي گويند » مائويست ها«
نماينده فكري اشرافيت فئودالي ) مجددي، پير گيالني و مولوي محمد نبي محمدي

بودند و اينكه ظاهرشاه سمبول سنتي فئوداليزم بود، بسيار كم كساني كه از دانش 
بيائيد بطور « : و بعد ادامه مي دهند».اجتماعي سر رشته داشته باشد، شك مي كند

ل همان اسالم اتحاد سه گانه امريكائي مورد پسند داكتر فيض را كه به آن به مثا
داكتر فيض شهيد . مثابه ستون فقرات دموكراسي افغانستان مي ديد مدنظر بگيريم

مي گويد منظورش در ايران جمهوري اسالمي است » اسالم ضد امپرياليست«وقتي 
است كه او مي كوشيد بگويد » گانهاتحاد سه «اين . و در افغانستان اتحاد سه گانه

است و ما امروز مي بينيم كه صبغت اهللا مجددي سر » ضد امپرياليزم«و » ملي«كه 
مگر اين حقيقت آن روزها مشكل بود كه داكتر فيض احمد . در كدام آخور دارد

  »شهيد درك كند؟
 زنده ياد رفيق احمد را براي اين مورد حملة خصمانه قرار مي» مائويست ها«

» نماينده هاي فكري اشرافيت فئودالي و سمبول سنتي فئوداليزم«دهند كه چرا از 
كه در جبهه ضد سوسيال امپرياليزم قرار داشتند، دفاع مي كند، بخصوص كه اكنون 

  !!»صبغت اهللا مجددي سر در كدام آخور دارد«معلوم شده كه » مائويست ها«بر 
را » مائويست ها«دون روي اينجا الزم است تا با سيلي ديگر مائوتسه 

من فعالً به « :هم برسد» فراري«بپندانيم، بگذار كه صداي چيغ هاي شان تا خانه 
با يكديگر كامالً » درهاي بسته«توضيح اين نكته كه تاكتيك جبهه متحد و تاكتيك 

تاكتيك اول ايجاب مي كند كه براي محاصره و امحاء . مغايرند، اكتفا مي كنم
تاكتيك دوم بعكس، بمعني آنست كه ما بايد . ظيمي گرد آوريمدشمن نيروهاي ع

تاكتيك {با چنين عملي ... در يك نبرد سخت با دشمني سهمگين تنها بجنگيم
ما نخواهيم توانست دشمن را به بن بست كشانيده و منفرد سازيم؛ نخواهيم } دوم

ام آنهائي را توانست تمام آنهائي را كه تحت فشار به اردوي دشمن پيوسته اند، تم
دوستان ما تبديل شوند، از ه كه ديروز دشمنان ما بودند ولي امروز مي توانند ب

و چنين عملي در واقع كمك بدشمن . اردوي جبهه دشمن بسوي خود جلب كنيم
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است، ترمز كردن و منفرد ساختن انقالب است، محدود ساختن، به عقب راندن و 
يك دوم بر پايه اين انديشه مبتني است تاكت. حتي به شكست كشانيدن انقالب است

نيروهاي انقالب بايد يكدست باشند و . كه انتقادات فوق الذكر همه اشتباه آميز اند
فقط آن چيزي صحيح است كه در كتاب . راه انقالب بايد مستقيم مستقيم باشد

بورژوازي ملي تماماً ضد انقالبي است و تا ابد ضد انقالبي باقي . مقدس آمده است
با . كوچكترين گذشتي نبايد نسبت به دهقانان مرفه روا داشت. خواهد ماند

اگر ما دست تساي تين كاي را مي . سنديكاهاي زرد بايد تا سرحد مرگ مبارزه كرد
آيا مي توان گربه اي را يافت . فشاريم، بايد در عين حال او را ضد انقالبي بخوانيم

اي را يافت كه ضد   ديكتاتور نظاميتوان كه ماهي دوست نداشته باشد و آيا مي
 به صفوف نانقالبي نباشد؟ روشنفكران چند صباحي بيش انقالبي نيستند و جلب آنا

» درهاي بسته«از اينجا چنين نتيجه مي شود كه سياست . انقالب خطرناك است
. يگانه عصاي سحرآساست و جبهه متحد يك تاكتيك اپورتونيستي بيش نيست

؟ »درهاي بسته«جبهه متحد يا سياست : ن دو صحيح استرفقا، كداميك از اي
ماركسيزم ـ لنينيزم كداميك از ايندو را تأييد مي كند؟ من بدون لحظه اي تأمل 

در (» .را» درهاي بسته«جبهه متحد را تأييد مي كند نه سياست : جواب مي دهم
  !يد؟شير فهم شد» مائويست ها«) باره تاكتيك مبارزه عليه امپرياليزم جاپان

و چرا رفيق » صبغت اهللا مجددي سر در كدام آخور دارد«و اما در مورد اينكه 
احمد، با وجود اينكه مي داند سر مجددي در كدام آخور بسته است، در مبارزة ضد 

مي خواهد، سيلي ديگري از مائوتسه دون » اتحاد سه گانه«روسي استحكام او را در 
در تجزيه و تحليل كلي روش طبقه « :له شودحوا» ها مائويست«است كه بايد بر رخ 

مالكان ارضي و بورژوازي چين در دوران تكانهاي شديد بايد به جنبه ديگر مسئله 
نيز اشاره نمود و آن اينكه حتي در اردوي مالكان ارضي و كمپرادورها هم وحدت 

زيرا چين كشوري است نيمه مستعمره كه چندين دولت . كامل موجود نيست
وقتي كه لبه تيز مبارزه . تي براي تسلط بر آن با هم رقابت مي كنندامپرياليس

متوجه امپرياليزم ژاپن مي شود، سگهاي زنجيري امريكا و حتي بريتانيا كه به ساز 
اي پنهان و يا حتي آشكار عليه  صاحبان خود ميرقصند، مي توانند در مبارزه

آيا اين قدري عجيب ... ندامپرياليست هاي ژاپن و سگ هاي زنجيري آنها درگير شو
اين فقط جدال بسيار جالبي ميان سگان . نيست؟ خير، بهيچوجه عجيب نيست

بزرگ و سگان كوچك، ميان سگان سير و سگان گرسنه است؛ اين شكافي است نه 
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اما تمام اين . كوچك و نه بزرگ؛ تضادي است كه چون زخم هم دارد و هم خارش
ما بايد تمام اين جدالها، شكاف . لق انقالبي استجدالها، شكاف ها و تضادها بسود خ

ها و تضادهاي درون اردوي دشمن را غنيمت شمريم و از آنها عليه دشمن عمده 
مائويست «) در باره تاكتيك هاي مبارزه عليه امپرياليزم ژاپن(» .روز استفاده نمائيم

يست و آدم سر سمال سمال، نشود كه از قهر زياد، مائوتسه دون را هم رويزيون! »ها
  !!آشفته بخوانيد

 را بيماران رواني مي خوانيم و نبه قهر هستند كه چرا ما آنا» مائويست ها«
تقاضا » نقدي بر مواضع اپورتونيستي سازمان انقالبي افغانستان«در بخش چهارم 

اگر منسوبين جنبش انقالبي افغانستان بيماران رواني هستند، سازمان «كرده اند كه 
ين ادعاي خويش را به اساس كدام تحقيقات و سند و اسناد صحي ارائه مي انقالبي ا

و اين تحقيقات صحي و رواني خويش را در كدام شفاخانه يا  }نمايد مي{ نمايند
بايد به ايشان بگوئيم كه اوالً اين درخواست به ؛ »بيمارستان رواني انجام داده است

بيماري رواني » سند و اسناد صحي«ماند و نه تنها بدون  يك فكاهي كاغذ پيچ مي
ديوانگي تان را نيز برمال » تحقيقات صحي و رواني«دهد بلكه بدون  تان را نشان مي

ولي براي اينكه مطمئن شوند كه بيماران رواني هستند و ما درست . سازد مي
» ها فصل«ايم، سندي از بيماري رواني شان را كه در چرندستان  تشخيص كرده
منظور شان {است كه او » اتحاد سه گانه«اين « :كنيم نقل ميجا يافته ايم، اين

اكنون «، »است» ضد امپرياليزم«و » ملي« مي كوشيد بگويد كه }رفيق احمد است
نيز از بطن ايدئولوژي فئودالي نبايد اميدوار بود كه سياست مترقي و ضد 

ها خط درشتي قبول كردن اين اصل و يا رد كردن آن نه تن. امپرياليستي ظهور كند
است بين ماركسيزم و اپورتونيزم و ماركسيزم و رويزيونيزم بلكه خط فاصلي است 

  .»بين آدم هوشيار و آدم گيج و آشفته سر
 باور دارند كه نه در گذشته و نه اكنون نه تنها نمي توان اميدوار بود كه ناينا

كند، بلكه قبول ودالي سياست مترقي و ضد امپرياليستي ظهور يولوژي فياز بطن ايد
 اپورتونيزم و رويزيونيزم است و مرز ميان آدم هوشيار و آدم گيج و ،كردن اين اصل

كه ادبار و نكبت سراسر وجود شان را » ها مائويست«. دهد آشفته سر را نشان مي
فرا گرفته است، با  چشمپارگي وقيحانه تالش دارند، هر طوري كه شده رفيق احمد 

خبر  يونيست و آدم گيج و آشفته سر به اثبات برسانند، اما بيرا اپورتونيست و رويز
  . كنند  ميءها، سند كودني خود را امضا  از اينكه با اين گونه مزخرف گفتن
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ايشان كه سواد كافي ندارند، نمي فهمند كه لنين باور داشت كه از بطن 
ن بود  سياست مترقي و ضد امپرياليستي ظهور مي كند و همي،ودالييولوژي فيايد

! ملت معظم افغانستان«اهللا مبني بر اينكه  كه با وجود نشر مرامنامة شاه امان
حينيكه جناب پدر بزرگوارم به شهادت رسيد شما ملت بار سنگين او را به عهده من 
گذاشتيد، من هم نزد شما عهد بستم كه افغانستان بايد مثل ساير ممالك مستقل 

 و ملت افغان هم در داخل كشور از هر نوع در داخل و خارج آزاد و مستقل باشد
كار اجباري و . تجاوز و ظلم محفوظ بوده داراي آزادي كامل در چوكات قانون باشد

شما در حفظ دين، دولت و ملت خود . ها ممنوع و ملغي است بيگار در تمام رشته
 از خداوند بزرگ به شما و تمام مسلمين. بيدار و در نگهباني وطن هوشيار باشيد

گر چه شاه  «: دربار گفتةدر مورد اين اشراف زاد» ...جهان خير و سعادت تمنا دارم

 انقالبيزاده است، اما تا زماني كه به امپرياليزم ضربه مي زند،  افغانستان يك اشراف
من بسيار خرسندم  «:و وزير خارجه افغانستان را با اين جمالت استقبال كرد» .است

 ملت دوست افغانستان را كه ةرگران و دهقانان، نمايندكه در پايتخت سرخ دولت كا
بر اساس گزارش (» .بينم جنگد، مي تحت ستم قرار داشته عليه ظلم امپرياليزم مي

  ) 1919 اكتوبر 7روزنامة پراودا 
را اشغال كرد و در كنار ساير  در همين حال وقتي ايتاليا بر ليبيا حمله و آن

ت رهبري عمر مختار عليه اين اشغال مي نيروهاي ديگر، نيروهاي مذهبي تح
كه در حقيقت مهر » اعراب دالورانه ايستادگي كردند«رزميدند، لنين نوشت كه 

حال از . مترقي و ضد امپرياليستي زدن بر جنبش استقالل طلب ليبيا بود
شرمندوك و خجالتي بايد بپرسيم كه وقتي لنين شاه امان اهللا را  »مائويست هاي«

م مي خواند و از جنبش استقالل طلبانة ليبيا كه از بطن جامعه ضد امپرياليز
 داكتر فيض مانندكند با احساسات انقالبي استقبال مي كند،  ودالي سر بلند مييف

اهللا خان را بر   امانةوقتي لنين مبارز بود يا نه؟» خود راضي«و » بي سواد«احمد، 
 ليبرال ةوسيله يك اشراف زاده اي كه ب ستايد، مبارزه ضد امپرياليزم انگليس مي

 و ءن امضاآ قرةاش در حاشي ودالييولوژي فيگيرد كه به خاطر ايد دربار صورت مي
ها مي داند و حتي به   افغانةاش هم حفظ دين را وظيف كند و در مرامنامه مهر مي

 رفيق احمد مانندافتد، آيا  مي» فدراسيون اسالمي آسياي ميانه«فكر 
بود يا نه؟ آيا لنين با حمايتش از مبارزة ضد » رتونيستاپو«و » رويزيونيست«

ودالي برخاسته بود، يولوژي فيامپرياليزم در افغانستان و ليبيا كه هر دو از بطن ايد

        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ١٣٢ 

جرأت كرده حرف هائي بگويد كه نه در قطي عطار است و نه هم «مثل رفيق احمد 
مثل رفيق احمد يا نه؟ و باالخره آيا به لنين هم  »در خريطة حكيم جي صاحب

هاي نبوغ آسايش رسيده بود يا نه؟  رمولوآفرين مي گوئيد كه از كجا به اينگونه ف
اگر بزدل نيستيد و شهامت داريد، بفرمائيد هر آنچه در مورد رفيق احمد گفته ايد، 

  !را فراموش نكنيد» كارگران«و » پوالد«در مورد لنين هم بگوئيد، كمك و همكاري 
داكتر فيض احمد شهيد چپ «: رد اسالم ادامه مي دهنددرمو» مائويست ها«

هاي ضد اسالم گرائي افغانستان را بدليل مخالفت شان با اسالم گرائي با اين 
چپ ماركسيستي در (اين گرايش ... « :جمالت مورد نكوهش قرار مي دهد

اسالم را فقط به مثابه ايدئولوژي فئودالي در نظر دارد و جنبه ضد ) افغانستان
پرياليستي آنرا فراموش مي كند و باز اسالمي بودن جنبش را با ملي و مترقي ام

هيچ نيروي اسالمي به اين « : و بعد مي نويسند»...بودن در تضاد مالحظه مي كند
دليل كه امپرياليزم نظام خون آشام جهاني سرمايه داري است، با آن مخالفت نكرده 

 امپرياليزم به اين دليل كه امپرياليزم در هيچ نيروي اسالمي تا كنون با. و نمي كند
جستجوي سود دل درياها و قلب كوه ها را مي شكافد و طبيعت را نابود مي كند با 

هيچ نيروي اسالمي به اين دليل كه امپرياليزم حامي . آن مخالفت نكرده و نمي كند
هيچ نيروي . و حارس مالكيت خصوصي است، با او مخالفت نكرده و نمي كند

المي به اين دليل كه امپرياليزم بخاطر بازار توليد و مبادله جهان را بخون مي اس
  »قيس عليهذا... كشد با او مخالفت نكرده و نمي كند و

را بيماران رواني مي خوانيم، » مائويزمِ فراري« وقتي منسوبين ،چنانچه گفتيم
 رواني نباشند، افتند كه به راستي به قهر مي شوند و به غيظ مي آيند و به شك مي

از همين رو دفعتاً نسخه هاي اين يا آن شفاخانه و بيمارستان را از ما مي خواهند تا 
اي در دست نداريم تا  اي از هيچ شفاخانه ولي ما هيچ نسخه. خيال شان راحت شود

  .»شورش«هاي پوده، متعفن و چتل در  به ايشان ارسال كنيم، جز نسخه
. م پاراگراف فوق اين بيماران رواني استيكي از اين نسخه ها، قسمت دو

اگر اسالم مي توانست به اين همه  .ايشان ماركسيزم را با اسالم عوضي گرفته اند
فجايع پاسخ دهد و عليه مالكيت خصوصي بشورد و به آن نقطه پايان بگذارد، نيازي 

يكار به ماركس، انگلس، لنين، ستالين و مائوتسه دون نبود كه اين همه مبارزه و پ
  . دماينها را تدوين ن بخش خلق  وري رهايييند تا تنك
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وقتي از نقش مترقي و ملي اسالم صحبت مي شود، ! رواني» مائويست هاي«
هدف شوريدن عليه مالكيت خصوصي نيست، بلكه شركت جنبش هاي اسالمي در 

رياي وقتي انگلس يكتن از رهبران پرولتا. مبارزه عليه امپرياليزم و استعمارگران است
ها مسلمان و سني هستند؛ اما  افغان«جهان در مورد افغانستان مي نويسد كه 

افغانستان به . اتحاد ميان شيعيان و سنيان بسيار متداول است. گرا نيستند فرقه
قبل از ورود انگلستان به سرحدات . ها و ايرانيان بوده است ترتيب، تحت انقياد مغول

هاي هندوستان را در معرض تهديد قرار  هندوستان، تجاوز خارجي كه جلگه
سلطان محمود كبير، . گرفت دادند همواره از سوي افغانستان صورت مي مي

خان، تيمور لنگ و نادرشاه همگي از راه افغانستان به فتوحات شان دست  چنگيز
آوري را نزد اين   ، پس از مرگ نادر، احمدشاه كه هنر جنگ1747در سال . يازيدند

در دوران . مي آموخته بود، مصمم شد از زير يوغ ايرانيان خالص شودماجراجوي نظا
فتح ... حكومت وي، افغانستان به اوج اقتدار و شوكت خود در آن دوره دست يافت

افغانستان ظاهراً به انجام رسيده بود و بنابر اين يك بخش قابل توجه از لشكريان 
تند تحت حكومت كافر فرنگي خواس ها به هيچ وجه نمي اما افغان. مرخص گرديدند

ها يكي پس از  ، شورش1841 و 1840هاي  در طول سال. باشند) كافر اروپايي(
از هيچ چيز ديگر صحبت » .پيوندند ديگري در تمامي مناطق كشور به وقوع مي

 به شمول گاننام افغان براي رهايي از يوغ بيگانه  بانيكند، جز قيام مسلمان نمي
  .ها ها و فرنگي ايراني

 در ابالغيه اي خطاب به مسلمانان جهان 1917 نوامبر 24وقتي لنين در 
. تواند از حمايت انقالبيون روسيه استفاده نمايد عالم اسالم مي«اعالم نمود كه 

در اين . انقالبيون روسيه با كمال جديت براي آزادي ملل اسالم كوشش خواهند كرد
گانه كوبيده شده اند، بر ضد موقع كه حتي مسلمانان هند تحت ظلم و ستم بي

غنيمت شماريد و  استعمارگران به پاخاسته اند، نبايد ساكت نشست، فرصت را
ما زير بيرق خود ملل مظلومه را براي استخالص . دشمن را از كشور خود دور اندازيد

اي مسلمانان روسيه، اي مسلمانان مشرق زمين، در اين راه تجديد . دهيم جاي مي
چه را » عقيدگي و مساعدت را داريم   جانب شما انتظار همحيات عالم، از

خواست اعالم كند، شوريدن عليه مالكيت خصوصي يا مبارزه عليه استعمارگران  مي
  در كشورهاي اسالمي؟ 
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به «همين گونه وقتي لنين در داخل روسيه خطاب به مسلمانان گفت كه 
شما تخريب گرديد، اي تكاياي  شما اي مسلمانان روسيه، اي كساني كه مساجد و

كساني كه به خاطر باورهاي مذهبي تان، عادت ها و تقاليد و باورهاي تان، مورد 
تعدي و تجاوز مستبدان تزاري قرار گرفتيد، از هم اكنون اين را بدانيد كه اعتقادات، 
باورها، شعائر مذهبي، موسسات فرهنگي، مذهبي و علمي شما، در امان و امنيت 

 و هيچ كس تحت هيچ عنواني حق تجاوز و تعدي به آن ها را كامل خواهد بود
همه شما اين را . هرگونه تخطي در اين امر ممنوع و ضد قانون است. نخواهد داشت

بدانيد كه حقوق تان هم چون حقوق همه شهروندان روسيه در زير حمايت دولت 
لمان در روسيه به تمام كارگران مس(» .قدرتمند انقالبي و شورايي قرار خواهد داشت

آيا با اين پيام مي خواست مالكيت خصوصي را ) ، لنين1917 نوامبر 24و شرق، 
هاي شوروي را براي استحكام   جمهوريتاننابود كند يا اينكه حمايت مسلمان

 ةحكومت شوراها جلب كند؟ و آيا اين سياست لنيني، انقالبي و مترقي بود يا به گفت
  ؟»يستياپورتون«و » رويزيونيستي«شما 

 :يكي از قوماندانان بلشويك تاتار به نام مير سعيد سلطان غاليف مي نويسد
در جريان جنگ داخلي عليه نيروهاي دنيكن و بيشاروف كه قصد نابود كردن «

حكومت شوراها را داشتند، شما مي توانستيد شاهد باشيد كه يك روستا و يا يك 
پيوسته اند، ما عمدتاً بنا به قبيله از مناطق كوهستاني به جبهه بلشويك ها 

هاي ديني  ترين آزادي جنگيديم، زيرا حكومت شوراها بيش هاي ديني مي  انگيزه
را به ما داده بود، ما در زمان سلطه سفيدها و تزارها از نظر مذهبي در محروميت به 

 24احمد مزارعي، : سايت حوارالمتمدن، ترجمه و تلخيص: منبع(» .برديم سر مي
 اسالمي براي استحكام حكومت شوراها، به ةآيا اين جنگيدن با انگيز) 2011مارچ 

دو آتشه، جنگيدن انقالبي و مترقي بود يا » هاي مائويست«نظر شما 
؟ از آنجائيكه جنگيدن با انگيزه اسالمي نمي تواند »اپورتونيستي«و » رويزيونيستي«

 جنگيدن را مالكيت خصوصي را نابود كند، پس بر اساس حكم شما بايد اين
  انيم، درست است؟؟دارتجاعي بخوانيم و لنين را هم بايد مرتجع ب

 يك استاد پوهنتون افغاني به نام محمد بركت اهللا به 1919وقتي در سال 
نوشت و آنرا در ميان » ها و اسالم بلشويك«زبان فارسي جزوه اي را به نام 

س از دوره ظلماني پ« در بخشي از آن نوشته شده است كه كرد،مسلمانان نشر 
استبداد تزاري، سرانجام فجر آزادي از افق طلوع كرد، لنين به مثابه خورشيد 
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، لنين ...درخشاني نور خود را بر ما تابانيد و سعادت را به بشريت ارزاني داشت
او . هاي گسترده تركستان را در ميان كارگران، دهقانان و سربازان تقسيم كرد زمين

، مذهب و طبقه را از ميان برد، اما دشمن اين جمهوري منزه تفرقه بر اساس نژاد
يعني انگلستان با تمام كوشش خود مي خواهد آسيا را در شرايط بردگي سابق نگه 

امپرياليزم انگلستان سربازان زيادي را به تركستان فرستاد تا نهال نوپاي . دارد
 درخت در حال به درست در لحظاتي كه اين. درخت آزادي ايشان را ريشه كن كند

در سراسر جهان و به » ها محمدي«زمان آن فرا رسيده است كه . بار نشستن است
ويژه آسيا، اصول انساني و پاك سوسياليسم روسيه را بياموزند و با جديت و شور و 

آن ها بايد نظام تازه شوراها را بياموزند، از آن بهره ببرند . شوق به آن پايبند بمانند
بايد به » ها محمدي«. ن بكوشند و از آزادي و حقيقت به دفاع برخيزندو در ترويج آ

هاي جنايتكار گردند،  سربازان بلشويك بپيوندند و مانع تهاجم فئودالها و انگليسي
بايد از فرصت پيش آمده استفاده » ها محمدي«. آنان نبايد وقت را ضايع كنند

علوم جديد هم چون فيزيك، كرده، فرزندان خود را به مدارس شورايي بفرستند، 
به اين » ها محمدي«، اي ...آه. شيمي، مكانيك، علوم تطبيقي و هنر را بياموزند

نداي مقدس گوش فرا دهيد، به دعوت برادري، آزادي و مساواتي كه برادر تان لنين، 
ندا مي دهد پاسخ مثبت دهيد، هم چنين در جهت تقويت حكومت شوراها نيز 

 مارچ 24احمد مزارعي، : ت حوارالمتمدن، ترجمه و تلخيصساي: منبع(» .بكوشيد
از دولت » ها محمدي«توانند كه حمايت  گفته مي» ها مائويست«آيا ) 2011

شوراها، از لنين، از حزب بلشويك و فراخوان دادن به مبارزه عليه امپرياليزم 
  انگليس، حركت انقالبي است يا ضد انقالبي؟

 با 1919سال » محمدي هاي«و» بركت اهللامحمد «در اينجا بايد گفت كه 
هاي  وجود باور به اسالم، انقالبي بودند؛ چه بهتر كه واضح بگوئيم كه ملي سرخك

هم » اهللا محمد بركت«ما به خره مهره تسبيح » مائويست«
با وجودي كه به اسالم باور داشتند، اما حكومت شوراها را » ها محمدي«.رسند نمي

دانستند و از همين جهت با تمام توان از آن دفاع   ميبه سود خلق و مسلمانان
ما كه آسمان را به اندازه سر چاه مي بينند و چون » هاي مائويست«كردند، اما  مي

روند، هنوز كه هنوز است  شان راه مي» مائويزم«مرغ هاي كلنگي بر ديوار گلين 
امپرياليزم درك هاي اسالمي را در مبارزه عليه  قادر نيستند تا نقش مترقي جنبش

  . كنند

        

          . . .بيماران رواني  " مائويست "هاي دون كيشوت                                                                                                                                                                                                 
                                                              

  

  

  
  

  
  

  
 

 
  ١٣۶ 

گذرا چند نمونه از شركت جنبش هاي اسالمي در مبارزه عليه  در اينجا بطور
بفهمند كه اسالم مي تواند نقش  مترقي و » مائويست ها«امپرياليزم مي آوريم تا 

 ءرزمد، نقش مترقي ايفا وقتي واقعاً عليه استعمارگران مي. ارتجاعي داشته باشد
دمت استعمارگران قرار دارد، نقش ارتجاعي و ضد انقالبي كند و وقتي در خ مي

  : كند بازي مي
جنگ هاي داخلي فئودال هاي مملوك به وخامت اوضاع اقتصادي مصر «ـ 
استبداد خشن و تجاوز و تعدي بيك هاي مملوك به دهقانان و پيشه وران . دامن زد

 ضد موجب افزايش ناخشنودي در كشور شد كه پي آمد آن جنبش خلق بر
در تابستان . فئودالهاي مملوك و عثماني به رهبري شيوخ مسجد االزهر قاهره بود

 پيشه وران و كسبة قاهره به دعوت اين جنبش كارگاه ها و دكان هاي خود 1795
فرمانروايان مملوك كه از توسعة مبارزة مردم به وحشت افتاده بودند، . را بستند

كره شدند و قطع ماليات هاي جابرانه را اعالم بناچار با شيوخ مسجد االزهر وارد مذا
  .كردند

در اين دوره االزهر به صورت ستاد مبارزه و قيام توده اي بر ضد اشغالگران 
 مردم قاهره به رهبري شيوخ االزهر بر ضد 1798در اكتبر ... فرانسوي درآمد

  )نياتيدخا. ع: تاريخ افريقا، ترجمه و تأليف(» .فرانسويان اشغالگر قيام كردند
 به 60نخستين نشانه هاي ناخشنودي پوشيده هنوز در پايان سال هاي «ـ 

كارمندان متوسط و قشرهاي مختلف روشنفكران بيش از همه از . چشم مي خورد
آنها خديو را متهم مي كردند كه . اوضاع و احوال كشور ناخشنود و خشمگين بودند

عتنا ندارد و بر خالف منافع مصر را به بيگانگان مي فروشد، به سنن مسلماني ا
آنها سالها لب فرو بسته بودند و از بيم مجازات مرگ نمي . كشور قدم بر مي دارد

 صداي خود را 1877- 79توانستند آشكارا از دولت انتقاد كنند و فقط در سالهاي 
  .بلند كردند

نخستين ) 1839- 1897(جنبش مخالف با نام جمال الدين اسدآبادي 
 در مصر زندگي و كار مي 1871بي و طرفدار اصالح اسالم كه از سال مسلمان انقال

جمال الدين اسد آبادي با انتشار مقاله و وعظ و سخنراني در ... كرد، مربوط بود
جمال ... فرا مي خواند» كابينة اروپايي«مسجدها مردم را به مبارزه با بيگاناگان و 

گان مي خواست آگاهي ميهن هاي خود از شنوند  الدين اسد آبادي در سخنراني
هاي زحمتكش پشتيباني و عدالت مسلماني  پرستي مردم را باال ببرند، از منافع توده
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او كه سرشتي انقالبي داشت از توده ها طلب مي كرد كه از دولت . را دنبال كنند
  )همان كتاب(» .توقع لطف و مرحمت نداشته باشند و خود به مبارزه برخيزند

. و خلق هاي سودان زير يوغ سه گانه قرار داشتنداكنون طوايف «ـ 
استعمارگران انگليسي، ماموران مصر و عثماني و اشراف محلي ـ فئودالها و مالكان 

ظلم و ستم شديد و تعدي منظم . بزرگ و بازرگانان ـ آنها را استثمار مي كردند
غاز در آ. اي را پديد آورد كه خصوصيت قيام آشكار گرفت ناخشنودي فزاينده

  . تظاهرات جداگانة به صورت قيام عمومي خلق درآمد80سالهاي 
مبارزه خلق سودان در زير پرچم مهدي گرايان صورت گرفت، رهبر اين 

محمد احمد پس از خاتمة . جنبش، محمد احمد، فرزند يك دوره گرد بود
تحصيالت مذهبي به سير و سياحت در كشور پرداخت و ظلم و ستم و بيعدالتي و 

او در . ض و تناقض هاي وحشتناك طبقاتي را به چشم خود مشاهده كردتبعي
، اسالم منزه از بدعت هاي عدالت كش »اسالم حقيقي«، »دين پاك«تبليغاتش از 

اما قيام مهدي گرايان سودان  ...توانگران ستمگر و ستمگران توانگر سخن مي گفت
تعماري افريقا روي داد اين قيام در دورة تقسيم اس. هاي خاص خود را داشت ويژگي

هدف اصلي دولت مهدي تأمين استقالل سودان . و داراي جنبة ضد استعماري بود
جنبة فئودالي و مذهبي دولت مهدي كه بر اثر تغيير ماهيت فئودالي قشر  ...بود

 »...باالي مهدي گرايان پديد آمد، ويژگي هاي پيشرو و مترقي آن را تضعيف كرد
  )همان كتاب(

. لجزاير به رهبري عبدالقادر سردار، سياستمدار و شاعر بپاخاستندمردم ا«ـ 
او در علوم ديني .  سال داشت22عبدالقادر مقارن ورود فرانسوي ها به كشورش 

تحصيل و سفرهايي به مكه، قاهره و بغداد كرده بود و با افكار و عقايد اصالح طلبانة 
اير غربي و مركزي قيام كردند  قبيله هاي الجز1822به سال . زمانش آشنا شده بود

او اين طوايف را متحد كرده و ضرباتي به . و عبدالقادر را به رهبري خود برگزيدند
نيروهاي فرانسوي زده و آنها را مجبور به عقد قرارداد صلح و شناسايي امارت عربي 

  )همان كتاب(» .الجزاير غربي كرد
مالي دوباره به مبارزه بر پس از استقرار نظام استعماري آزاديخواهان سو«ـ 

اما از . اين مبارزه نخست خصلت خود بخودي داشت. ضد امپرياليست ها برخاستند
در رأس اين .  مبارزة سوماليايي ها به صورت يك قيام توده اي درآمد1899سال 

اين جنبش رنگ مذهبي داشت و همة . قيام مالمحمد عبداهللا حسن قرار داشت
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در اين جنبش چادرنشينان، دامداران، . بر مي گرفت درقشرهاي جامعة سومالي را 
دهقانان، زمينداران، بردگان، تهيدستان شهر، روحانيان مسلمان، بخشي از اشراف 

  )همان كتاب(» .قبايل و نمايندگان بورژوازي تجارتي نوخاسته شركت داشتند
محافل ميهن پرست و روحانيان مسلمان و روشنفكران عرب الجزاير «ـ 

 1931آنها در سال . اري فدراسيون را به باد انتقاد گرفتند و محكوم كردندسازشك
انجمن علما و اصالح طلبان الجزاير را بنياد نهادند كه به دفاع از فرهنگ ملي خلق 
الجزاير و گسترش آموزش به زبان عربي برخاست و مدرسه هايي تأسيس كرد كه 

» م مذهب من و عربي زبان من استالجزاير ميهن من، اسال«در آن معلمان با شعار 
هدف اين مبارزه بيرون آوردن توده هاي مسلمان از زير نفوذ ... تدريس مي كردند

همچنين مبارزة علما بر ضد روحانيان رسمي كه مزدور . فئودالهاي روحاني بود
  .استعمارگران بودند، خصلت مترقي داشت

لما به رشد هشياري ملي رويهمرفته فعاليت ضد امپرياليستي و ضد فئودالي ع
نيروهاي استعمارگر در رابطه با اين اقدام ها از سال . مسلمانان الجزاير كمك كرد

هاي   وارد مسجدها شدند و فعاليت علما را غير قانوني كردند و به كار مدرسه1933
  )همان كتاب(» .شان پايان دادند

ترقي و ملي مي او اين اسالم را م. رفيق احمد از اين اسالم صحبت مي كند
خواند كه در جبهة مبارزه عليه استعمارگران  داند و تا وقتي او را مترقي و ملي مي

انتقادي كه ما در اين زمينه داريم، اين نيست كه چرا رفيق احمد . قرار داشته باشد
باور داشت كه نبايد جنبه ضد امپرياليستي اسالم را ناديده گرفت، بلكه اينست كه 

رعايت » حق داشتن، سود جستن و اندازه نگهداشتن«يري، سياست در اين موضع گ
انتقادي كه ما در اين زمينه داريم، اين نيست كه چرا رفيق احمد مبارزه ضد . نشد

نتوانست به » سازمان رهايي«استعمارِ اسالم را مترقي مي خواند، بلكه اينست كه 
هاي اسالمي واقعاً ضد دوشادوش نيرو» اندازه نگهداشتن«خاطر عدم رعايت سياست 

 ءحركت كند، بلكه  به نحوي از انحا) البته اينجا اخوان هار منظور ما نيست(روسي 
را اشتباه  تحت تأثير نيروهاي اسالمي قرار گرفت و شعاري را بلند كرد كه بعدها آن

  .خواند
را با يك دروغ ديگر » شورشي ها«با اين بحث بررسي سلسلة فصل هاي 

را كه  » شورشي ها«و » پوالد« به پايان مي بريم، ولي ياوه گويي شان» مائويستي«
  .گيريم بيرون داده اند، پي مي» عالقمند«تحت نام 
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خود شان دروغ ! گاو پلنگ هاي سياسي هستند عجب شتر» مائويست ها«
زنند،  كنند؛ خود شان تهمت مي مي گويند، ديگران را به دروغگويي متهم مي

كنند، ديگران را  گري مي كنند؛ خود شان توطئه  هام زني ميديگران را متهم به ات
كنند، ديگران را متهم به  كنند؛ خود شان جاسوسي مي متهم به توطئه گري مي

  ...كنند و جاسوسي مي
به « :به ادامه دروغ هاي شان در فصل هفتم تكراراً مي نويسند» مائويست ها«

فاع از امپرياليزم امريكا و شركايش همين صورت دفاع از چين بعد از مائو به معني د
اين سنت اسالفش را تا كنون با جان و تن » سازمان انقالبي افغانستان«. مي باشد

قرار ) ؟(حراست كرده و در هيچ يك از نوشته هايش آنرا مورد ترديد و تخديش
  » .نداده است

ولي با انسان        با وجودي كه ما قبالً اين دروغ شاخدار شان را جواب داده ايم، 
هاي چشمپاره چه كرده مي توانيم، جز اينكه بار ديگر نظر صريح ما را در مورد 
حزب كمونيست چين پس از مائوتسه دون نقل كنيم، تا همه، بيش از پيش به 

حزب كمونيست چين بعد از مرگ مائو و به « : پي ببرندنوقاحت و قباحت اينا
ري سه جهان، آرام آرام راه احياي قدرت رسيدن باند دنگ شياوپنگ و طرح تيو

سرمايه داري را در چين باز كرد و بدينگونه تزهاي دنگ شياوپنگ در خيانت به 
  )1387شماره اول، حمل » به پيش«(» .كمونيزم كمتر از خروشچف نبود

چنانچه گفتيم، در آخرين بخش اين نوشته، به چند ياوه گويي باقيماندة 
نقدي بر مواضع «ها در »مائويست«. ه مي كنيماشار» پوالد«و » مائويست ها«

سازمان انقالبي افغانستان نه « :مي نويسند» اپورتونيستي سازمان انقالبي افغانستان
بلكه با قضايا . كند و نه با ديد ديالكتيكي به اساس اسناد و مدارك صحبت مي

، از »ضد اشغال«از مبارزه . كند گونه برخورد مي گرانه و داستان  ذهني
از اتحاد و «، »تحريم انتخابات«، »اشغالگر خواندن«، »گيري توبه كردن مدال«

در سازمان رهائي به تعريف و » سازي با دشمنان مردم ابراز پشيماني كردن جبهه
هاي مادرزاد هيچگونه سند و  اما مانند گنگه. نمايد توصيف نشسته و كرنش مي
اشغالگر «گيري توبه كردن  مدالاز » ضد اشغال بودن«مدركي از سازمان رهائي كه 

سازي با دشمنان مردم ابراز پشيماني  از اتحاد و جبهه» تحريم انتخابات«، »خواندن
كند تا صحت و سقم نظريات خويش را ثابت  آن را ثابت بسازد ارائه نمي» كردن
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كارانه است يا  گري كاسب اين نوع برخورد با قضايا صاف و پاك يا ذهني. نمايد
  ».كاري بورژوامابانه  لدروغ و جع

بايد بدانند كه شرافت نقد نويسي در انتقال امانت دارانة » مائويست ها«
ها، حذف   پاراگرافةانتقال بريده بريد. جمالت و كلمات طرف مقابل مي باشد

گويي  ها، نه تنها نقد را به ياوه عمدي كلمات و ارائة تعبيرهاي دلخواه و دروغ گويي
ال برده و اگر واضح بگوئيم او را ؤرافت نقد نويس را زير سدهد، بلكه ش تنزل مي

  . دهد تهي از شرافت نشان مي
به فهميدن نظرات ما در » ظاهراً«عمداً در جاهايي كه قيد » مائويست ها «

هاي ديوانه  كمك مي كند، آنرا حذف كرده تا بدين صورت اسپ» رهائي«مورد 
، اين ها به ما »ظاهراً«ق، پس از حذف قيد در پاراگراف فو. شان را به جوالن بياورند

  .»هاي مادر زاد گنگه«و » كرنشگر«: دو اتهام مي زنند
خوب ديگه، وقتي انسان مالنصرالدين شد، وظيفه اش خنداندن است و 

هاي واقعي هستند و چيزي از  دهند كه مال نصرالدين نشان مي» مائويست ها«
خوانند،  ، ما را كرنشگر مي»سرخ«هاي  يناين مالنصرالد. كم ندارند» مالنصرالدين«

را رفيق مي » معرفي كننده انقالبيون به دستگاه هاي اطالعاتي دشمن«وقتي خود 
هاي مادرزاد مي خوانند،  ما را گنگه» شورشي«هاي  اين مال نصرالدين. خوانند

دويدند؛  مي» حزب«در ركاب » تماشاچيان گنگ«وقتي خود مي گويند كه مثل 
فراري و بيماران رواني با نام » پوالد« را قبول كند، جز نند گپ ايناتوا كي مي
  !!»كارگران«مستعار 

سازمان «بايد بگوئيم كه اگر ما در برابر » شورشي«به مالنصرالدين هاي 
افتاديد، مي » حزب«كرنش مي كرديم، بايد هو به هو مثل شما كه در برابر » رهائي

كه ديگر اينجو ندارد، به درگاه امپرياليزم گويد  مي» رهايي«حال كه « :نوشتيم
دل كنده است، ما » خوكداني«و » جامعه جهاني«هاي  رود، از دالر و پاداش نمي

كنيم، چون اين مسئله از لحاظ سياسي ديگر اهميت  هم گپ آنها را قبول مي
ايم؛ زيرا اين شيوة كار ما نيست، اين  ولي مي بينيد كه ما چنين ننوشته!! »ندارد

  .است» كارگري«و » پوالدي«، »شورشي«هاي  يوة كار مالنصرالدينش
اسناد داريم يا نه، » رهائي«اما اينكه ما در زمينه اظهارات خود در مورد 

ما اسناد فراوان براي هر چيزي كه مي گوييم و مي نويسيم، در دست . نگران نباشيد
فلم دسته بندي داريم و همه در آرشيف سازمان بر اساس نوشته، عكس، صدا و 
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سازيم،  گوئيم كه اين اسناد را با شما شريك نمي شده است؛ ولي با صراحت مي
بهتر از ما در مورد اين اسناد مي فهمند و » پوالد«و » ها  عمدتاً مائويست «:زيرا اوالً

 ن شما رفقايي داريد كه آنا:ثانياً. بعيد است كه تا هنوز به شما مخابره نكرده باشند
خوانيد، پس رفيق جاسوس، جاسوس است و بعيد است كه به   مي»جاسوس«را 

فهيم كه با  ما به خوبي مي. خبر باشيد حيث جاسوسان كاركشته، از اين مجراها بي
شوخي روبرو هستيم كه گاهگاهي خود را به تجاهل عارفانه، نه » هاي مائويست«

  !!زنند ببخشيد، به تجاهل جاهالنه نيز مي
» پوالد«ها و »شورشي«ي آمد، خوبست دروغ و اتهام حال كه بحث از جاسوس

رهبران سازمان انقالبي  ...« :ها مي نويسند»شورشي«. فراري را نيز بررسي كنيم
جاسوسي، لمپني و فحاشي را آرايش سياسي كرده و آن را در لفافه مترقي و انقالبي 

فراري » والدپ«و » .انجام مي دهند و در عقب آن فيگور انقالبي به خود مي گيرند
هايش او را عصباني ساخته، ما را چنين  كه اصابت تيرهاي اصولي سازمان بر شقيقه

گروه اوباش و فحاشي را تشكيل دادند تا به ... اينها« :كند متهم به جاسوسي مي
صرف نظر از ديگر ... سطح كوچه و بازار عليه ما فحاشي كند و جاسوسي نمايد

ها عالمت بارز   ها و جاسوسي  ها، توطئه گري زنيها، اتهام  موارد؛ همين فحاشي
  ».است» سازمان انقالبي«اپورتونيزم و دليل ضعف و دستپاچگي 

مي » چپ«قبل از بررسي اتهامات دو عدد فوق، به دو بيماري ساري در 
اي  عده. كلي گويي خنده دار و حق دادن به خود و حق گرفتن از ديگران: پردازيم

، هيچ گاه سيستماتيك و با ناينا. ض آغشته شده اند اين دو مره، ب»چپ«در 
جزئيات به بررسي موضوعات نمي پردازند، فقط خاك باد راه مي اندازند و از اين 
گوشه و آن گوشه نقل قول مي پرانند و بدون شك در آخر هم بر سكوي فتح فيگور 

لب بيماري دوم عبارت است از به خود حق دادن و حق ديگران را س. گيرند مي
به خود حق مي دهند كه ديگران را فحش و دشنام » چپ«عده اي در . كردن

ها اتهام به مخالفين سياسي خود وصله كنند، ولي اگر اينجا و آنجا  بدهند و ده
ترين شخص دوران توهين  كسي، يكي از آنان را ارباب خواند، تو گويي كه به انقالبي

 بايد اين عقده را به شكلي از اشكال  وگرديدهشده و شخصيت اين سوپر انقالبي آب 
  .فرو بنشاند

 از اين ،ضمن اينكه به بيماري رواني مبتال هستند» پوالد«و » شورشي ها«
 ترجيح مي دهند، به جاي بررسي ديالكتيكي نآنا. بيماري مزمن نيز رنج مي برند
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و نقد تئوريك ـ سياسي «پديده ها به كلي گويي مشمئزكننده پرداخته نام آن را 
ايشان به خود حق مي دهند ديگران را توهين و تحقير كنند، اما . بگذارند» علمي

مي » مالنصرالدين«و » لوده هاي سياسي«وقتي ديگران ايشان را به جا و درست 
  .مي خوانند» لومپنانه«را  خوانند، هياهو راه مي اندازند و آن

و پر گوئي و روده مي خواهيم تا كلي گويي » پوالد«بطور نمونه ما از آغاي 
درازي نكرده، صاف و ساده بگويد كه سازمان انقالبي افغانستان به ايشان چه اتهامي 

خوانده » فراري«وقتي ما شما را . ت اين جنابعالي شده استيزده كه باعث عصبان
ايم، كجاي اين اتهام است، مگر شما فرار نكرده ايد؟ وقتي ما شما را دروغگو خوانده 

اي آن را برايتان ذكر نكرده ايم؟ وقتي شما را ياوه گو و هرزه گو خوانده ايم، نمونه ه
ايم، مثال هاي آنرا براي تان قطار نكرده ايم؟ وقتي شما را توطئه گر خوانده ايم، 

  ...نمونه هاي فراوان آنرا برايتان نشاني نكرده ايم؟ و
 ما را متهم اگر اپورتونيست و دروغگو نيستيد، وقتي! »شورشي ها«و » پوالد«

به توطئه گري، اتهام زني و جاسوسي مي كنيد، چرا نمونه هاي آنرا ارائه نمي كنيد 
تشكيل گروه اوباش و فحاش بوسيله سازمان «نام ه و فقط به مخلوق ذهني تان ب

وقتي ما شما را اتهام زن مي خوانيم، نمونه هاي آنرا براي . پناه مي بريد» انقالبي
» تشكيل گروه اوباش و فحاش«يكي از اين اتهامات تان همين تان ارائه كرده ايم، 

 سياسي خود نه به تشكيل ةشما خوب مي دانيد كه ما در مبارز. وسيلة ماسته ب
 ؛گروه اوباش و فحاش ضرورت داريم و نه هم به كدام باند و كمك گرفتن از آن

 گفتة لنين با از حقانيت خود به» سازمان انقالبي افغانستان« نام هوقتي خود ما ب
ما نه از كسي در رد . وري هاي انقالبي دفاع كرده مي توانيميزبان آتشين در پرتو ت

ما مسئوليت . ايم گويي تان كمك خواسته ايم و نه هم به كسي كمك كرده ياوه
 مي كنيم هر آن چيزي كه در مهاي خود را مي گيريم و با صراحت اعال نوشته

نشينيم، الي اينكه خط بيني كشيده از   نميمورد تان گفته ايم، از آن عقب
  .چرندگويي و اتهامات تان از تمام جنبش انقالبي افغانستان معذرت بخواهيد

وقتي به ما اتهام مي زنيد كه گويا جاسوسي مي كنيم، هيچ مثالي ارائه نمي 
را جاسوسي  كنيد و زور زده، اينكه ما جايي گفته ايم شما در هالند حضور داريد آن

در هالند زندگي » مائويست«بلي، ما نوشته ايم كه جنابعالي هاي . خوانيد مي
، »پيام آزادي«هاي  هاي خودتان در وب سايت را بر اساس گزارش كنند و اين مي

مگر شما وقتي در تازه ترين گزارش تان . نوشته ايم» سوم عقرب«و » شورش«
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مائويست هاي افغانستان به «مي نويسيد كه » گزارش مصور از اول ماه مه در هالند«
نمايندگي از جنبش كمونيستي افغانستان بطور عام و كمونيست هاي افغانستان در 

از جنبش كمونيستي كشور ... هالند بطور خاص در اين ائتالف نماينده فرستاده
، آيا نشاندهندة حضور شما در هالند نيست؟ وقتي خودتان همه »نمايندگي كردند

ارش مي دهيد، جاسوسي نيست، ولي وقتي ديگران بر بنياد چيز را از هالند گز
هاي تان به حضور تان در هالند اشاره كردند، بر آنان اتهام جاسوسي  همين گزارش

مي زنيد؛ آيا اين جز دروغگويي، اتهام زني و لودگي چيز ديگري را نشان مي دهد؟ 
در نوشته هاي ) »دپوال«و » ها  عمدتاً مائويست«، »مائويست ها«(اما اين كه شما 

تان بطور آشكار جاسوسي كرده ايد، ما در قسمتي از اين نوشته به آن قسماً تماس 
  !گرفته ايم كه ناگزير هستيد روزي به اين جاسوسي تان، جواب بدهيد

 حامي و مربي بزرگ شما، دولت 2001در اخير سال «شما به ما اتهام مي زنيد كه 
سابق شما به آلمان برد و در كنفرانس » قرارگاه «سوسيال امپرياليزم چين شما را از

با جاني ترين، خاين ترين و خونخوارترين دشمنان مردم افغانستان دور يك » بن«
از رفقاي سازمان انقالبي (تن از رفقاي ما  اگر ثابت ساختيد كه يك» ...ميز نشاند
 بوده باشد، بعد چين را ديده باشد، با دولت امپرياليستي چين در ارتباط) افغانستان

شركت كرده باشد و با جاني ترين، خاين » بن«هم به آلمان رفته و در كنفرانس 
دور يك ميز نشسته باشد، ما حاضر ترين و خونخوارترين دشمنان مردم افغانستان 

هستيم تمام حرف هاي خود را در مورد شما پس بگيريم و از خود انتقاد كرده خود 
 ثابت نساختيد، اعتراف كنيد مورد ما تصميم بگيريد، و اگردر  را به شما بسپاريم تا

  شود، درست است؟؟  بدتر از آن هستيد كه در مورد تان گفته مييكه انسان هاي
شكي نيست كه شما در داخل كشور هنوز هم  «شما به ما اتهام مي زنيد كه 

است، دريافت كرده » بن«در كنفرانس » سازمان رهائي«با همان سند مصونيتي كه 
گوئيد و  اگر اتهام زن نيستيد و دروغ نمي! بسيار خوب» .فعاليت مي كنيد

لطف كنيد، براي چند هفته به : گري نمي كنيد، يك خواهش ساده داريم توطئه
ما را پيدا كنيد، اگر » سند مصونيت«افغانستان بيائيد و راست و چپ بدويد و 
 شما نادرست ه در رابطه بهاي خود را توانستيد، ما قول مي دهيم كه همه گپ

كنيم و اگر نتوانستيد، اجازه بدهيد كه شما را چنانچه در شروع گفتيم با  اعالم مي
  اردنگ انقالبي به همان باتالقي حواله كنيم كه شايستة آن هستيد، درست است؟
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خواهش مي . تشكيل داده ايم» حزب قانوني«شما اتهام مي بنديد كه ما 
همين امروز آغاز كنيد و تمام كانال هاي جاسوسي تان را به كنيم كه تحقيق تان را 

را » سازمان انقالبي افغانستان«كار انداخته، تا شش ماه وقت داريد كه حزب قانوني 
 در صورتيكه موفق نشديد، ؛ كنيدمبا اسم، شماره ثبت و رهبر حزب به همه اعال

  يم، درست است؟؟ آزرم بخوان گران بي اجازه بدهيد كه  شما را حداقل توطئه
در پناه ارتش هاي اشغالگر و دولت مزدور فعاليت «شما اتهام مي بنديد كه 

اي به شمول تلويزيون هاي مختلف  از همه امكانات رسانه. علني داشتيد و داريد
اگر ثابت » ...ميتنگ ها برگزار مي نموديد. استفاده مي كرديد» بخش خصوصي«

به فعاليت علني » تش هاي اشغالگر و دولت مزدوردر پناه ار«كه سازمان ما  ساختيد
دست زده باشد، مي پذيريم كه با منتقدين با وجدان روبرو هستيم، و اگر تطبيق 

سازمان انقالبي افغانستان ) مبارزه مخفي و استفاده از شرايط علني(اصل بلشويكي 
مي خوانيد در اين حالت اجازه بدهيد كه شما را » مصونيت قضائي«را 

  هرزه و چشم سفيد و نادان بخوانيم، درست است؟؟» هاي ئويستما«
ما اصل بلشويكي پيوند مبارزه مخفي با فعاليت قانوني را جداً در نظر داريم، 

بلكه عكس آن بر ضد » در پناه ارتش هاي اشغالگر و دولت مزدور«اما نه 
 ارتجاعي استعمارگران و دولت پوشالي و ساير نوكران امپرياليست ها و دولت هاي

گون كه به اصول بلشويكي ما لطمه نزند، اهاي گون منطقه و به اين منظور از تربيون
  . استفاده مي كنيم

وظيفة مبرم ماست كه از هر دو مسئله دفاع كنيم و اين «: لنين مي گويد
كم «تلفيق كار علني و غير علني است كه خصوصاً از ما مي خواهد كه با هر گونه 

دفاع از موضع حزب در . حزب غير علني مبارزه كنيم»  و اهميتبها دادن به نقش
بارة مسائل كم اهميت تر، با معيارهاي متعادل تر، در موارد خاص و در چارچوب 
قانوني، دقيقاً يك ضرورت است كه بخصوص از ما مي خواهد تا نسبت به آن دقت 

 تغيير يافتة مبارزه، نظر داشته باشيم تا سر و ته اهداف و شعارها زده نشود، تا شكل
محتواي آنها را از بين نبرده و از خصلت مبارزه جويانه آنها نكاهد، و نيز دورنماي 

ما دقيقاً ) به سوي وحدت(» ...تاريخي و اهداف تاريخي پرولتاريا را تحريف نه نمايد
اين رهنمود لنين را در تلفيق كار علني و غير علني در نظر داريم و با وجود پيوند 

  . الكتيكي ميان اين دو، مرز ميان آنها را مخدوش نمي سازيمدي
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سازمان هاي قانوني تكيه گاه هائي هستند كه امكان مي «         ما باور داريم كه 
حزب غير (» .دهند ايده هاي هسته هاي غيرقانوني به درون توده ها نفوذ كنند

 و علني نه تنها مخالف ولي با ايجاد حزب قانوني) قانوني و فعاليت قانوني، لنين
  .خوانيم را ضد انقالبي و غير كمونيستي مي هستيم بلكه آن

مي » عليه اصطالح مائويزم حمالت خصمانه«شما اتهام مي بنديد كه ما 
سرشت تان از ي ئگري جز با اين اتهام به خوبي نشان مي دهيد كه توطئه. نمائيم
كاربرد اصطالح مائويزم نرسيده با وجودي كه به حيث يك سازمان تا هنوز به . است

ايم و براي همين خود را معتقد به ماركسيزم ـ لنينيزم، انديشه مائوتسه دون مي 
 كه همين يهاي دانيم،  ولي اين باور ابداً به ما اجازه نمي دهد كه  عليه مائويست

هاي تهيدست عليه  اكنون در كشورهاي مختلف و بخصوص در هند در كنار توده
رزمند، به حمالت خصمانه دست بزنيم؛ عكس آن، ما از  استثمارگرانه مينظام هاي 

وقتي ما، . هاي شجاع و دلير با قاطعيت پشتيباني مي كنيم  مبارزه اين مائويست
ها  است كه از كنار توده»  فراريزمِمائوي«مائويزم را در ناخنك مي گيريم، منظور ما 

اش فرتوت و زرد  جودي كه چهرهها مرض آلوده شده و با و فرار كرده و با ده
اگر ما ضد .  خود مي دانيمة، نقاب سرخ بر رخ كشيده كه دريدن آن را وظيفگرديده

 گونزالو را كه خود را مائويست ،شماره چهارم» به پيش«ها مي بوديم، در  مائويست
خواند، ابداً يك انقالبي اسير در قفس امپرياليزم، سازمانده خوب و رفيق انقالبي  مي

  !حيا هستيد بينيد كه دروغگو و بي مي. خوانديم نمي
برويم، صادقانه مي » مائويست ها«قبل از اينكه به ياوه گويي هاي ديگر 

خوانيم، اين از سر عقده  مي» هاي مالنصرالديني مائويست« را نگوئيم كه وقتي اينا
اسناد  در نهاي خنده داري است كه اينا و كينه نيست، بلكه بر مبناي آن فكاهي

نقدي بر مواضع اپورتونيستي سازمان انقالبي، بخش (گذشته و در سند اخير شان 
ها را بدون تبصره، اينجا  بطور نمونه چند تا از اين فكاهي. بيرون داده اند) چهارم

 نه دروغ است و نه نكنيم تا خوانندگان بفهمند كه حكم ما در مورد اينا نقل مي
  .هم توطئه و نه هم اتهام

دون كيشوت باشند، چه ) م ـ ل ـ م(هر گاه مائويست ها «: ي اولفكاه
شما كه نه اديب هستيد و نه در داستان نويسي و نقد آن . ضرورتي به نقد شما دارند

نه » ـ لنينيستي ـ ماركسيستي چه رسد به آنكه آن را از ديدگاه ادبي. مهارت داريد
  ».مائويستي مورد نقد قرار دهيد
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منسوبين جنبش انقالبي افغانستان بيماران رواني هستند، اگر « :فكاهي دوم
سازمان انقالبي اين ادعاي خويش را به اساس كدام تحقيقات و سند و اسناد صحي 

 تحقيقات صحي و رواني خويش را در كدام نو اي} مي نمايد{ارائه مي نمايند 
  ».شفاخانه يا بيمارستان رواني انجام داده است

ه هستري ضد مائويستي حضرات سازمان انقالبي باال از بس ك« :فكاهي سوم
گرفته است به نبشه ها و قلم و كاغذ نيز برخورد لمپنانه مي كنند و چنين مي 

به خاطر دو سه انتقاد وارد به ايشان بيش از صد صفحه را بنام هاي ... « :نويسند
 خاطر دو به«اگر سازمان انقالبي مي نوشت كه .. .گوناگون سياه و چتل مي سازند

» سه انتقاد وارد به ايشان بيش از صد صفحه را بنام هاي گوناگون سياه مي سازند
اما وقتي چتل را در كنار سياه قرار مي دهند، تركيب مشمئز . عيبي بزرگي نداشت

كننده بوجود مي آيد زيرا هيچ كس كاغذ را با نوشته چتل نمي سازد، بلكه سياه 
  ».مي سازد

 ما مهم نيست كه افراد سازمان انقالبي پوده و مسخره براي« :فكاهي چهارم
از اصطالح » مائويست ها«به برداشت . »است يا نيست، روده دراز است يا روده كوتاه

  !خوب توجه كنيد، بعد تا مي توانيد بخنديد» روده درازي«
بيائيد به فقر علمي و بيسوادي سازمان انقالبي نگاه كنيم كه « :فكاهي پنجم

ـ مائويست  حزب كمونيست(اين را فقط مائويست ها، حزب ... « :ندمي نويس
اين جمله » مي توانند بپذيرند نه انسان هاي با مغز و با شعور» پوالد«و ) افغانستان

است و نه علمي، بلكه يك جمله سوبژكتويستي، ) م ـ ل ـ م(سازمان انقالبي نه 
سي سازمان انقالبي انسان ها به از ديد انسان شنا... توخالي، توهيني و تحقيري است

انسان هاي با مغز و با شعور و انسان هاي بي مغز و . دو دسته تقسيم مي شوند
  ».در حاليكه همه انسان ها با مغز و با شعور هستند. شعور بي

مشاهده مي شد كه جنبش مائويستي } در هالند {در اين جا« :فكاهي ششم
رگران، متعلمين و زنان تحت ستم مي افغانستان چقدر محبوب قلب محصلين، كا

  ».باشد
با بازوان نيرومند شان پورتريت سرخ جوانان رشيد مائويست « :فكاهي هفتم

 را در جاده اي كه به اطراف آن ساختمان هاي آسمانخراش سر به آسمان مائو
  )تكيه از ماست(» .كشيده، به اهتزار درآورده بودند
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ا تجربه هوادار مائويست هاي كارگران سالخورده و ب« :فكاهي هشتم
 و اطفالافغانستان، براي جلوگيري از تحميل ماجراجوئي بر مارش كنندگان 

  )تكيه از ماست(» .متعلمين خونگرم را با دقت تحت نظر داشتند
 و نيم بعد از ظهر اين تظاهرات با 5در روز اول ماه مه، ساعت « :فكاهي نهم

يگر دنيا و هزارها تن جوان كارگر، اشتراك صدها تن كمونيست از كشورهاي د
به (» .محصل و متعلم از فابريكه ها، دانشگاه ها و مكاتب مختلف هالند، آغاز شد

مراجعه كنيد تا به عمق اين » شورش«هاي منتشره اين تظاهرات در سايت  عكس
  ).فكاهي پي ببريد

ست مائوي«. نبا اين فكاهي ها مي رويم به سراغ چرند گويي هاي ديگر اينا
اپورتونيزم و جعل كاري سازمان انقالبي آن قدر غليظ گرديده «: مي نويسند» ها

ها  است كه سازمان انقالبي بدون آنكه شرم داشته باشد از وجود يك تعداد سازمان
ها و اسناد كنگره خويش  ورزد و در نوشته هاي انقالبي افغانستان انكار مي و گروه

 به منجالب رويزيونيزم }غلتيدن{اينكار غلطيدن .. .نمايد از موجوديت آنها انكار مي
كند آيا از موجوديت و   چرا سازمان انقالبي اين كار را مي. و تسليم طلبي است

اي در  نمايد و توطئه ها خبر نيست يا اينكه قصداً از آن انكار مي اسناد نشراتي آن
ورزد، گروه  ميهاي كه سازمان از موجوديت آن انكار  يكي از اين گروه. كار است

 }م ل م(گروه پيكار براي نجات مردم افغانستان {) م ل م(نجات براي افغانستان 
  ».باشد كه اسناد آن در جنبش چپ انقالبي موجود است مي

كتاب تاريخ، {221در صفحه « :هم احساساتي شده، مي نويسد» فراري«و 
ن شعلة جاويد كه هاي چپ يا بازماندگا سازمان«: خوانيم  چنين مي}نبرد طبقاتي

بودند، ) مائويست(مشهورترين آنها ساما، رهائي و حزب كمونيست 
اين تهاجم را ) مائويست(هاي مختلفي داشتند، حزب كمونيست  گيري موضع

  ...عليه اشغال سر داد؛» جنگ خلق«اشغال ناميد و شعار 
جات سازمان پيكار براي ن«در اينجا از موجوديت » سازمان انقالبي افغانستان«

گروه پيكار براي نجات مردم افغانستان «و يا ) اصوليت انقالبي پرولتري(افغانستان 
مندانه و  و اين امر در ماهيت يك نفي عقده... ، يك قلم انكار كرده است)م ل م(

كه با ادعاي » سازمان انقالبي افغانستان«. خصمانه و اپورتونيستي است
تاريخ نوشته است؛ نبايد از وجود »  دونـ انديشه مائوتسه ـ لنينيست ماركسيست«

بورژوائي و  شود كه تعصب خرده معلوم مي. كرد چنين حقيقتي انكار مي
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اپورتونيسم آنقدر بر اذهان اين آقايان تسلط دارد كه از واقعيت يك تشكل زنده و 
اين شيوة تاريخ نگاري ... پويا در جنبش انقالبي پرولتري كشور انكار كرده اند

كردند   به شيوة تاريخ نگاري طبقات حاكم ارتجاعي نيست كه سعي ميشباهت بي
كنند تا تاريخ را از ديدگاه طبقاتي خود و بر حسب منافع طبقة خود بنويسند  و مي

ها مبارزات توليدي و دست آوردها و تجارب علمي،   و مبارزات طبقاتي، فعاليت
 را به اشكال مختلف مسخ هاي خلق را انكار و يا آنها فرهنگي، هنري و فني توده

  ».كنند مي
.  همه مي فهمند؛است» زنده و پويا«، چقدر »پوالد«اينكه گروه تك امتي 

با احتياط » جنبش«و » جبهه«و » دسته«و » گروه«ولي اينكه ما چرا با اين همه 
برخورد كرده ايم، به شك هاي انقالبي ما در مورد واقعيت اين نام هاي كشاله دار بر 

) ض(رفيق « :شرمندوك و فراري نوشتند كه» مائويست هاي«وقتي . مي گردد
سابقاً بنام ) ض(خود «و » كند چندين سازماني كه موجود نيست را گردانندگي مي
شك ما در اين زمينه بيش از » چندين سازماني كه اصالً وجود نداشتند ـ مي نوشت

  .پيش تقويت شد
، ستجعل كرده ا» سازمان «اين همه» مائويست ها«به گفتة » حزب«وقتي 

» حزب«ها و نهادهاي تقلبي كه به منظور پنداندن   و ما را واداشته كه با اين سازمان
كشند كه  خجالت نمي» ها مائويست«صورت گرفته، با احتياط برخورد كنيم، آيا 

گردانندگي » )ض(رفيق ««كه » هاي جعلي سازمان«اين برخورد انقالبي ما را با 
 نخوانند؟ نه، آنا دن به منجالب رويزيونيزم و تسليم طلبي مي، غلتي»كند مي

  !وجود ندارد» شورش«نام شرم در قاموس ه خجالت نمي كشند، زيرا چيزي ب
بايد نوشت كه ما قبالً ) م ل م(گروه پيكار براي نجات افغانستان «اما درمورد 

اين  «:بوديمنوشته » سازمان پيكار افغانستان«شماره اول در مورد » به پيش«در 
سازمان كه بر انديشه مائوتسه دون تأكيد داشت، سازمان رهايي و ساما را به خاطر 

. داد پذيرش جمهوري اسالمي، راست رو دانسته، شديداً مورد انتقاد قرار مي
همچنان سازمان رهايي را به خاطر قبول تيوري سه جهان، رويزيونيست » پيكار«

) مائويست(كميته وحدت با حزب كمونيست  1385پيكار در سال ... ناميد مي
افغانستان ايجاد كرد كه در نتيجه بخشي ازين سازمان با پذيرش مائويزم در برابر 
انديشه مائوتسه دون به حزب كمونيست پيوستند و با اين انشعاب و اختالفات ديگر 
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هاي اين سازمان اكنون محسوس  ميان چند تن از كادرهاي سازمان، فعاليت
  » .شدبا نمي

ما در چند سال اخير در افغانستان با افرادي روبرو نشده ايم كه خود را 
قبل بر اين در مهاجرت . خوانده و فعاليت محسوس داشته باشند» پيكاري«
» پيكاري«كه گفته مي شد » دگروال«شناختيم به نام  كسي را مي) پاكستان(

خوابيد و نان  يم» ييسازمان رها«هاي  در حويلي» پيكاري«است، اما اين 
اش در آلمان پذيرفته شود، كه همانطور شد و  خورد و منتظر بود تا پناهندگي مي

  .دانيم كه اكنون به چه كاري مصروف است باالخره به اروپا رسيد؛ و نمي
سازمان هايي «: نوشتيم» پيكار«در مورد » تاريخ، نبرد طبقاتي«بعد در كتاب 

بگذريم (اكنون به نام چپ ماركسيستي فعال اند كه از بقاياي شعلة جاويد مانده و 
سازمان : عبارتند از) كنند ازينكه چقدر اشتباه يا انحراف دارند و چگونه كار مي

حزب «، »سازمان انقالبي افغانستان«، »هاي كارگري افغانستان سوسياليست
سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ـ ساما «، »افغانستان) مائويست(كمونيست 

سازمان كارگران «، »چپ راديكال«، »سازمان رهايي افغانستان«، )امه دهندگاناد(
  »...»سازمان پيكار افغانستان«و بخشي از » افغانستان

از آن اهميتي برخوردار نيست كه » پوالد«اما آشكارا بايد گفت كه گروه 
ا ما ت. به شمار آورد» شعله جاويد«بتوان او را از مشهورترين سازمان هاي چپ 

از يكي دو . را در افغانستان مالقات كنيم» گروه«اكنون نتوانسته ايم كسي از اين 
گروه «دوست هم كه پرسيديم، اگر صادقانه بگوييم، ايشان گفتند كه گردانندة اين 

هاي پا  مدتهاست از افغانستان فرار كرده و هزاران كيلومتر دورتر از توده» تك امتي
و » رويزيونيست «،چيزي كه انجام مي دهدبرهنه زندگي مي كند و تنها 

چنين است، » گروه تك امتي«وقتي واقعيت . خواندن ديگران است» اپورتونيست«
تعصب خرده بورژوائي و «گفته مي تواند كه اين چه ربطي به » پوالد«آيا 

  ما دارد؟ » اپورتونيزم
انده از هاي بازم را در كنار مشهورترين سازمان» پوالد» «گروه«براي اينكه 

» تاريخ، نبرد طبقاتي«شعلة جاويد قرار نداده ايم، او به خشم آمده و در مورد  كتاب 
شباهت به شيوة تاريخ  اين شيوة تاريخ نگاري بي« :بطور غير ديالكتيكي مي نويسد

كنند تا تاريخ را از  كردند و مي نگاري طبقات حاكم ارتجاعي نيست كه سعي مي
ب منافع طبقة خود بنويسند و مبارزات طبقاتي، ديدگاه طبقاتي خود و برحس
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ها و مبارزات توليدي و دست آوردها و تجارب علمي، فرهنگي، هنري و فني   فعاليت
» پوالد«آقاي . »كنند هاي خلق را انكار و يا آنها را به اشكال مختلف مسخ مي توده

چه مخلوق ات »نقد غير اصولي«مي داند كه » خدا«ات باشد، »نقد اصولي«اگر اين 
  !!!جالبي خواهد بود

را پي مي گيريم تا همه بفهمند كه » پوالد» «نقد اصولي«يك نمونة ديگر از 
اش مي الفد، چه شاه فردهاي ژنده »نقد اصولي«اين الفوك فراري كه اينقدر از 

 تحت عنوان 1386در اعالميه منتشره در ماه جدي «: نويسد ارائه مي كند، او مي
، در دو مورد دربارة دولت »توان به سوسياليسم رسيد هري ميفقط با انقالب ق«

تغيير ماهوي « صحبت از 1976چين بعد از درگذشت رفيق مائوتسه دون در سال 
در حاليكه . شده است» داري چين از يك كشور سوسياليستي به كشور سرمايه

دتا يعني يك اقدام ضد انقالبي، يعني انجام كو» تغيير ماهوي«توضيح علل اين 
پينگ و به شكست  دينگ سيائو» سه جهاني«توسط باند مرتد و رويزيونيست 

آوردهاي انقالب  كشاندن انقالب چين و سقوط ديكتاتوري پرولتاريا و نابودي دست
ترين ضربه را به پرولتاريا و خلق چين و به  كبير فرهنگي پرولتاريائي كه سهمگين

جداً » ـ م ـ ل م«انب يك سازمان مدعي پرولتاريا و انقالب جهاني وارد كرد؛ از ج
  ».گيرد ها استنباطات مختلفي صورت مي و از اين گونه ابهام گوئي. ضروري است

. در پاراگراف فوق هر چه مي توان يافت جز بررسي ديالكتيكي و نقد اصولي
مگر قرار است بدون تحقيق و با ديدن يك پاراگراف، دستپاچه شد و گند عرضه كرد 

» به پيش«مي پرسيم وقتي در » پوالد«الف زد؟ از » نقد اصولي«از و بعد هم 
حزب كمونيست چين بعد از مرگ مائو و به قدرت « خواند كه شماره اول مي

رسيدن باند دنگ شياوپنگ و طرح تيوري سه جهان، آرام آرام راه احياي 
 به داري را در چين باز كرد و بدينگونه تزهاي دنگ شياوپنگ در خيانت سرمايه

كند؟  اش نقل نمي»نقد اصولي«آن را در چرا ، »كمونيزم كمتر از خروشچف نبود
دينگ شياوپنگ «خواند كه  مي» تاريخ، نبرد طبقاتي«در كتاب » پوالد«چرا وقتي 

 دوباره 1973كه در جريان انقالب فرهنگي به عنوان عامل بورژوازي افشاء شد، در 
را در سازمان ملل به عنوان »  سه جهانتيوري«به مقامات باالي حزب رسيد و تز 
 رهبري حزب و 1976او بعد از مرگ مائو در . سياست خارجي چين مطرح نمود

. دولت را در دست گرفت و به همان راهي رفت كه خروشچف در شوروي رفته بود
داري در چين احياء گرديد و اينك با اقتصاد بازار به دومين  به اين صورت سرمايه
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خود نمي » نقد اصولي« آن را در ،»ي جهان مبدل شده  استقدرت اقتصاد
گر تمام عيار است، دروغگو و  گنجاند؟ آيا با اين شيوه، نشان نمي دهد كه حيله

  است؟؟» گِل«رياكار است، ناصادق و 
در » سازمان انقالبي افغانستان««: يابد چنين ادامه مي» پوالد» «نقد اصولي«

: گويد كند و مي گوارا ياد مي جانباختگاني چون چههمين صفحه سوم از انقالبيون 
هاي بوليوي و از امريكاي التين تا  كه اين توفان بار ديگر از سيرامائيسترا تا جنگل«

ـ  ماركسيسم«مدعي اعتقاد به » سازمان انقالبي افغانستان» «...افريقا و آسيا برافرازد
هاي امريكاي  راه نجات خلقاست، ولي در اينجا » دون ـ انديشه مائوتسه لنينيسم

كند،  جستجو مي» گوارا  هاي چريكي چه توفان جنگ«جنوبي، افريقا و آسيا را در 
اي طوالني تحت رهبري حزب  نه در استراتيژِي جنگ انقالبي خلق و جنگ توده

و در . كمونيست انقالبي و پيروزي انقالب دموكراتيك نوين و انقالب سوسياليستي
اي به جنگ انقالبي خلق تحت رهبري حزب  اشارهجهت ديگر كوچكترين 

كه ) ابيسمايل گزمن(گذار آن صدر گونزالو  پيرو و بنيان) ـ م ـ ل م(كمونيست 
هاي ارتجاعي امريكاي  بيش از سه دهه است ادامه دارد و طبقات حاكم و دولت

شت هاي امپرياليستي را دچار نگراني و وح التين و امپرياليسم امريكا و ساير قدرت
كرده است، حتي برايش ارزش يادآوري هم ندارد و از همينجا به نحوي ضديت 

هاي  خلق» راه نجات«شود و هنوز هم  آشكار مي» مائويسم«با » ...سازمان انقالبي«
معجزه جنگ چريكي «و » راه كوبا«كشورهاي تحت سلطه امپرياليسم را نسخه 

  ».داند مي» گوارا  چه
كند كه  اصول ديالكتيك ايجاب مي! »پوالد«ي آغا، اين يك حيله گري ديگر

ما در همين نوشتة . ها در روابط با هم و اثرگذاري متقابل آنها بررسي شوند  پديده
تجارب تاريخي به «: اي كه اعالمية گروه پيشگام افغانستان بود، نوشتيم سه صفحه

 جنگ طبقاتي هاي اجتماعي با تغيير ابزار توليد و اثبات رسانده كه تغيير فرماسيون
ميسر بوده، بدون به فرجام رساندن چنين جنگي، ممكن نيست يك دورة تاريخي 

به اين خاطر رهبران پرولتاريا در قرن بيست اعالم نمودند . به دوره ديگري گذار كند
توانند بساط استثمار را بر چينند مگر با به راه انداختن  كه استثمار شوندگان نمي
آموزانند كه در  بدين خاطر به پرولتاريا مي... «، ...»هريجنگ طبقاتي و انقالب ق

بخش و در  برابر حزب ارتجاعي، حزب انقالبي؛ در برابر ارتش سركوبگر، ارتش رهايي
برابر جبهه متحد ارتجاعي بايد جبهه متحد ملي انقالبي را ساخت و با اين ابزارهاي 
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ما بدين باوريم كه «، »ساختهاي استثمارگرانه را خرد و خمير  درهم كوبنده، نظام
  ».انقالب جز با نبرد خلق و تشكيل حزب و جبهه متحد ملي ناممكن است

كه اينها را خوانده، ولي از آنجائيكه عقده ضد سازمان  با و جودي» پوالد«
را در » راه نجات«كند كه  انقالبي او را كور ذهن ساخته است، ما را متهم مي

بينيم؟ اين نمونة ديگر  مي» گوارا  نگ چريكي چهمعجزه ج«و » راه كوبا«نسخه «
  !»فراري«ات آغاي  دروغگويي، حيله گري و هذيان گويي

براي اينكه در يك اعالمية سه صفحه اي از جنگ خلق در پيرو و » پوالد«
كند و البد  مي»» مائويزم«ضديت با «صدر گونزالو يادي نشده است، ما را متهم به 

در » پوالد» «نقد اصولي«ما قبل از . الفد  هم مي»  اصولينقد«با اين كژانديشي از 
سازمان انقالبي افغانستان، «: شماره چهارم در اين مورد نوشته بوديم» به پيش«

صدر گونزالو را منحيث يك انقالبي اسير در قفس امپرياليزم، سازمانده خوب، رفيق 
ايت و رهبري اين داند كه نقش تاريخي در هد  انقالبي و رهبر جنگ خلق پيرو مي

گيري نموده  جنگ ايفاء كرده و از همان قفس در برابر تسليم طلبي رفقايش موضع
اما اين به هيچ وجه بدان معنا نيست كه نظرات گونزالو را بتوان در شرايط . است

متفاوتي چون افغانستان به كار بست و رهنماي عمل انقالبي خود قرار داد و آنها را 
چرا عمداً نظر ما را در مورد » فراري«آغاي » .نزاليزم باال بردتا سطح احتمالي گو

  ات نيست؟ گري و رياكاري  حيلهي اززني؟ آيا اين نمونة ديگر گونزالو زير مي
اش را با تاختن بر »نقد اصولي«گريختگي، »مائويست«فراري، اين » پوالدِ«

ر داكتر فيض در مورد مسئله فرا«: دهد رفيق داكتر فيض احمد، چنين ادامه مي
گر چه مكث روي اين مسئله قدري اشتعال برانگيز است و : احمد از زندان صدارت

بر {و مدافعين اش را بر مي انگيزد » سازمان انقالبي افغانستان«شايد خشم و قهر 
دهد كه شخصي از   ، به هر صورت؛ گاهي چنين اتفاقات نادري رخ مي}انگيزد

زندان يك رژيم فاشيستي شده است؛ اما جنبش چپ يك كشور موفق به فرار از 
سازمان سلفش چگونگي اين فرار را » رهائي«مانند » سازمان انقالبي افغانستان«

سازمان انقالبي «. حداقل به لحاظ تكنيكي تا امروز در پرده ابهام نگهداشته است
ر داد كه آيا زمينه و اسباب اين فرار بطو بايد در اين زمينه توضيح مي» افغانستان

مساعد شده بود و يا داكتر فيض احمد بگونه تصادفي » رهائي«مند توسط  نقشه
  ».ها شده است موفق به فرار از زندان رژيم خلقي پرچمي
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ات نه سبب بر انگيختن خشم ما شده و »نقد اصولي«اين ! خان» پوالد«نه، 
» اصولي«اً تان واقع» نقد«اما اي كاش اين . نه هم براي ما اشتعال برانگيز بوده است

آرزو داشتيم بدانيم كه شما در مورد فرار رفيق احمد از زندان چه ميدانيد . مي بود
اما، در مورد اينكه ما توضيح بدهيم كه زمينه و اسباب اين . تا ما هم مي دانستيم

مند چگونه مساعد شد، ما در اين مورد مشكلي نداريم، ولي شرطِ  فرار بطور نقشه
 اينست كه اول شما بايد پردة ابهام فرار تان را به هالند، يك شرط ما: كوچكي داريم

طرفه كنيد و به ما توضيح بدهيد كه چگونه خلق افغانستان را تنها گذاشتيد و با چه 
مند بود، يعني با سفارت جورآمد كرديد  اسبابي به هالند رسيديد، آيا فرار تان نقشه
ي فرار تان چگونه مساعد شد؟ آيا در ها يا تصادفي هالند را انتخاب نموديد؟ زمينه

هاي  سفارت هالند با توهين و تحقير سفير يا كونسل روبرو شديد؟ وقتي فورمه
كرديد، آيا دروغ گفتيد و تعهداتي سپرديد؟ وقتي به  پري مي پناهندگي را خانه

پري كرديد و چه وظايفي را از دولت هالند  هايي را خانه هالند رسيديد چه فورمه
ها قبل از شما به  تان را شكل و سازمان داديد؟ كي» گروه«رديد؟ چگونه قبول ك

پيش ) سلطان(كرديد، خون سهرابِ عزيز  هالند فرار كرده بودند؟ وقتي فرار مي
چشم تان را گرفت يا نه؟ يا از ديدن خون او ترسيديد و تنبانك تان دچار پرابلم شد 

و » انقالب« به شما دستور داد تا از و فرار كرديد؟ با تمام اينكه فرار كرديد، كي
صحبت كنيد؟ با وجودي كه از خلق فرار كرديد به دستور » جنبش پرولتري«

  ...گرايش پيدا كرديد؟ و» مائويزم«ها به  كي
ها سؤاالت فوق ما را در زمينة فرار تان پاسخ گفتيد، »شورشي« هرگاه شما و 

رار رفيق احمد از زندان صدارت و ما بالدرنگ تمام اسناد و معلومات را در مورد ف

گذاريم، درست  ، در اختيار تان ميها توده و سازماناش به  پيوستن دوباره
عمدتاً «و » مائويست ها«آرزومنديم سؤاالت ما براي شما و! »پوالد«آقاي  است؟؟ 

گاندي » كارگران«اگر بوده هم باشد، مثل . اشتعال برانگيز نبوده باشد» مائويست ها
  ! يداييد و بر ما نبخشجي نشو
قبل از همه ... «: مي نويسد» فراري«. را پي مي گيريم» پوالد» «نقد اصولي«

كشور طي چهل سال همين ) م ل م(مشكل عمده در جنبش كمونيستي انقالبي 
هاي واقعاً انقالبي و وجود انحرافات گوناگون اپورتونيستي و  كمبود تعداد كمونيست

ورنه طي . ي در جنبش انقالبي پرولتري كشور بوده استرويزيونيستي و تسليم طلب
هاي  اين مدت شرايط عيني در كشور در سطح باالي مساعد بوده و هست و توده
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ها و  ها و امپرياليست هاي خونين سوسيال امپرياليست خلق ما در زير چكمه
بي و ارزيا«... ».كشند  مرتجعين رنگارنگ نوكر آنها قرار داشته و عذاب كشيده و مي

در بارة كيفيت و كميت جنبش انقالبي » سازمان انقالبي افغانستان«قضاوت 
پرولتري كشور و ديگر مسايل و قضايا مربوط به اين جنبش، هرگز قضاوت يك 

هيچگاهي به » ـ ا ـ ل م«يك سازمان مدعي . كمونيست انقالبي واقعبين نيست
ها چنين ذهنيگرايانه و  دهها منهمك نه شده و به قضايا و پدي چنين مبالغه گوئي

  ».كند ميكانيكي برخورد نمي
جانباخته در افغانستان » پنجصد كمونيست انقالبي«از اينكه ما از » پوالد«

راه » اكو بكو سرسيندكو«صحبت كرده ايم، برافروخته شده و بعد قصة طفالنة 
تان موجود گويد كه اگر كمونيست انقالبي در افغانس انداخته و باالخره در لفافه مي

خوبست ما اين ادعاي خود را ثابت . بوده باشد، تنها خودش است، نه كسي ديگر
را » سازمان رهايي«او . گويي پيدا نكند فرصتي براي ياوه» پوالد«كنيم، تا 

خواند و هر آنكس كه با او بوده، چه شهيد شده باشد و چه هم  رويزيونيست مي
تواند؛ او ساما را نيز در همين  بي بوده نميزنده، رويزيونيست است و كمونيست انقال

خواند، يعني نه مجيد، نه ساما  پرست مي كند و رفيق مجيد را ميهن جمع قيد مي
خواند و به قول  و نه اعضاي آن كمونيست انقالبي نبودند؛ او ساوو را سنتريست مي

 تواند؛ او صادق ياري را صاحب خط پاسيفستي او كمونيست انقالبي بوده نمي
خواند، پاسيفيزم ضد جوهر رزمنده ماركسيزم است، پس صادق ياري و  مي

گويد در  ند؛ او مينتوا ، كمونيست انقالبي بوده نمي»پوالد«سازمانش به قول 
اي سالح سازمان را  اي تسليم شدند، عده سازمان پيكار افغانستان هم عده

رفتند، كه » حزب«ه اي هم ب اي هم به اينجوسازي پرداختند و عده فروختند، عده
كمونيست » حزب«توانند؛ او  هاي انقالبي بوده نمي منطقاً آنان كمونيست

خواند، واضح است كه انقيادطلب، كمونيست  افغانستان را انقيادطلب مي) مائويست(
هاي انقيادطلبان  را دنبالچه» هاي افغانستان مائويست«تواند؛ او  انقالبي بوده نمي

وز از انقيادطلبي گسست قطعي نكرده اند، پس اينان نيز خواند كه هن مي» حزب«
را اپورتونيست، خرده » سازمان انقالبي افغانستان«كمونيستهاي انقالبي نيستند؛ او 

خواند، پس به قول او كمونيست  بورژوا و مدافع رويزيونيزم سازمان رهايي مي
كند، به  خطاب مي... را جاسوس و) ادامه دهندگان(تواند؛ او ساما  انقالبي بوده نمي

را با در » سازمان كارگران افغانستان«تواند؛ او  نظر او كمونيست انقالبي بوده نمي
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توان  خواند، اما چگونه مي مي» جنبش مائويستي«اش جزئي از   نظرداشت ضرورت
كند و مثل  را به تاريخ حواله مي» ـ لنينيزم ماركسيزم«سازماني را كه 

» حزبِ«كند و   بازي مي» خلق تا كمونيزم«ا كلمات رويزيونيستهاي خروشچفي ب
خواند، كمونيست انقالبي خواند؛ در اين ميان تنها   مي» رفيق«را » انقيادطلب«

م و نقش رفيق ياري . ج. ماند، اما با درنظرداشت اشتباهات س رفيق اكرم ياري مي
كننده  اسدهاي ف ها با انديشه سياه شدن استخوان توده«در آن و بخصوص با ابالغ 

كه لنين آن را » ...چند نكته«م در سند . ج. از طرف س» فئودالي و امپرياليستي
رسد كه او هم بتواند   خواند، بعيد به نظر مي شيوة پوسيدة لكن جديد بورژوازي مي

ديده مي شود كه . جايگاه يك كمونيست انقالبي را به دست بياورد» پوالد«در نظر 
مونيست هاي انقالبي نيستند، تنها كسي كه مانده هيچ يك از آنها از جملة ك

جنبش «است و تنها » كمونيست انقالبي«او با اين ادعايش، تنها . خودش است
اما فراموش كرده كه با سرِ خم از ميان مردم فرار كرده ! (»»مائويستي«پرولتري 

  !!!).است
يفيست،  او در حاليكه ديگران را رويزيونيست، اپورتونيست، سنتريست، پاس

خواند، در عين  مي... اكونوميست، انقيادطلب، اينجوباز، سازشكار، خرده بورژوا، و
كند، كه معلوم نيست كجا  هم صحبت مي» »مائويستي«جنبش پرولتري «زمان از 

  !!تشريف دارد كه او مي بيند و ما نه
جنبش «و» مائويزم«چرا كساني كه از : يك سؤال داشتيم! »پوالد«آقاي 

» رهبران«كنند،  زنند و بر جنبش انقالبي افغانستان حمله مي حرف مي» يمائويست
شان از داخل كشور فرار كرده و به غرب رفته اند؟ مثالً، خودت كه نام خدا يك 

در  دو آتشه و گاه هم چهار آتشه مي شوي، مدتهاست كه فرار كرده» مائويست «
گك ات را »شورشي«وي؛ ر به خواب مي» انقالب«كني و با فاژة  غرب زندگي مي

خو به جايش بگذار، به خدا در الف و پتاق دست هاي همه تان را از پشت بسته 
» صدر«ليسد؛  مي» مائويزم«كرده، اما موش واري فرار كرده و در غرب نشسته و 

شد،  اش پيدا مي نرسيده بود، اينجا و آنجا كله» مائويزم«هم چند سالي كه هنوز به 
رسيد، چهار نعل راه غرب را در پيش گرفت و اگر واضح » زممائوي«اما وقتي به 

آورد، و  در مي» جنگ خلق پيرو«كه اكت و اداي شركت در » ج«بگوييم، فرار كرد؛ 
رسيده بود، راهي غرب شد و همانجا ماند و نه در انقالب » مائويزم«از هيچستان به 

ن اينجا باقي مانده، پيرو شركت كرد و نه هم در جنگ خلق آن؛ اگر يكي دو تاي تا
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هاي ژنيو،  ، عمر شان را در كنفرانس»شورشي«آنان هم بنابر اظهارات خودت و 
دانند چه  گذرانند و يا چنان بيمار رواني هستند كه نمي لندن و امريكا و پاريس مي

، »ها رويزيونيست«هاي رنجبر افغانستان را به  شما چرا توده. گويند مي
تان را پشت كرده به »مائويزم«گذاشتيد و » ها ونيستاپورت«و » ها اكونوميست«

كنيد، دوازده بزك يا  در غرب چه مي» مائويزم«مدينة فاضله تشريف برديد؟ با اين 
ها كه  هاي افغانستان نخورد؟ شما فراري بازي، وقتي به درد خلق و توده تُشله

غربي رفتيد، هاي تان سنجاق كرديد و به كشورهاي  را در كنج پاسپورت» مائويزم«
كه از ميان مردم فرار نكرده » ها اپورتونيست«و » ها رويزيونيست«حق داريد كه بر 

كنند و صداي آنان را در كنار آنان فرياد  اند، با درد و رنج مردم زندگي مي
ها بر ريش تان مي  كنيد كه با اين حماقت تان، توده كنند، بتازيد؟ فكر نمي مي

  خندند؟
ؤاالت را پاسخ نگوييد، ناحق زحمت نكشيد، چون هيچ تا اين س! »پوالد«

ها را بر ضد جنبش انقالبي افغانستان  فراري» مبارزه ايدئولوژيك«انسان با شعوري 
به اندازة پشقل هم ارزش نمي دهد،  اگر اينجا و آنجا كساني به شمول ما، به پاسخ 

» مرواريد«ند كه با پردازند، هدف اينست تا عده اي كه احياناً تصور مي كن تان مي
  ! روبرو هستند، نشان دهند كه نه بابا مرواريد كجا و پشقل كجا

سازمان انقالبي «نظر ... «: خود مي نويسد» نقد اصولي«در » پوالد«
خواندن جنگ مقاومت ملي خلق افغانستان عليه » غير عادالنه«در » افغانستان

و موضع كامالً اپورتونيستي سوسيال امپرياليزم شوروي و رژيم مزدور آن يك نظر 
از «: نويسد در جاي ديگر مي» نقد«و در همين » .راست و تسليم طلبانه است

هاي خلق عليه رژيم  هاي خودبخودي توده ها و شورش طرفي هم با آغاز قيام
ها و افراد  ها و گروه مزدور و بعد عليه قواي نظامي اشغالگران روسي؛ سازمان

هاي مردم در جنگ مقاومت ملي  خواه كشور در كنار تودهانقالبي و مترقي و آزادي
هاي منسوب به جريان دموكراتيك نوين عالوه بر مبارزه  سازمان. شركت كردند

هاي جنايتكار حاكم و  ـ ايدئولوژيك، مبارزه نظامي را عليه رويزيونيست سياسي
در دهات ها با تشكيل جبهات جنگ  اين گروه. برند باداران روسي آنها به پيش مي

هاي چريكي در شهرهاي مختلف كشور عليه اشغالگران روسي و  و تشكيل گروه
كردند و اين مبارزه را براي مدت پنج سال ادامه  رژيم مزدور مسلحانه مبارزه مي

هاي  هاي ارتجاعي اسالمي نوكر امپرياليست ولي با گسترش تسلط گروه. دادند
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جنگ مردم ما و با دريافت سالح و  بر جبهات هاي ارتجاعي منطقه غربي و دولت
اين نيروها به عقب نشيني از ... پول فراوان از حاميان امپرياليست و ارتجاعي شان

  )تكيه از ماست(» ...جبهات جنگ گرديدند
حيله گرانه پيش رفته » پوالد» «نقد اصولي«قابل تذكر است كه اينجا هم 

ما ضمن تقسيم . زارش نكرده استرا گ» سازمان انقالبي«او با امانتداري نظر . است
ها با تجاوز   امپرياليست«: ايم جنگ عليه سوسيال امپرياليزم به دو دوره، نوشته

شوروي به افغانستان، تالش كردند تا در مضمون و ماهيت جنگ تغيير جدي به 
ها و غرب را نخورده بودند،  ها مهر تنظيم ها و جنگ قبل از آنكه قيام. وجود آورند
اما هر چه تسلط . آمد بخش ملي به حساب مي جزئي از جنگ رهايياين جنگ 

العلماي اسالم و  با احزاب اخواني و ديوبندي جمعيت(ها، با حمايت پاكستان  تنظيم
، عربستان سعودي، دولت بنيادگراي ايران و امريكا بر اين جنبش )جماعت اسالمي

شد تا اينكه  تر مي هتر و وابست يافت، به همان پيمانه جنگ مذهبي افزايش مي
شعار كفر و اسالم مطرح شد و با اين شعار هزاران بنيادگراي عرب و غير عرب شامل 

» ...هاي مملو از پول به سوي پشاور ره كشيدند ها با بكس جنگ شدند و وهابي
: و با همين ديدگاه در صفحات بعدي تذكر داده شده است) تاريخ، نبرد طبقاتي(
 رهبران تنظيمي و قومندانان جهادي در 1983 از سال در طرف ديگر نيز بعد«

بعضي از قومندانان به شهرت جهاني . وابستگي كامل به غرب و ايران قرار گرفتند
الدين حقاني به دعوت رونالد ريگان به قصر سفيد رفت و از  رسيدند، مثالً جالل

ين ا. ناميده شد» تجلي انسان خوب«طرف چارلي ويلسن سناتور امريكايي، 
» اي. آي. سي«و » آي. اس. آي«قومندانان امكانات پولي و تسليحاتي كالني از 

هيچ تصميم سياسي و نظامي بدون دستور اربابان غربي، پاكستاني و . گرفتند مي
هاي »گالدياتور«به اين صورت در دو طرف جنگ غيرعادالنه . شد ايراني پياده نمي

نگ و تجاوز امروزي فرقي نداشت كه جنگ آن روزها با ج. جنگيدند اراده مي بي
اگر امروز نبايد در جنگ، در آن وقت نيز بايد به جنگ غيرعادالنه نه گفته 

  »...شد مي
شركت در مبارزه «: شماره اول، گفته شده است» به پيش«همين گونه در 

مسلحانه به خاطر كسب استقالل و ادامه انقالب تا به فرجام رساندن انقالب 
هاي  ن و استقرار جامعه سوسياليستي از رسالت اساسي كمونيستدموكراتيك نوي
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دون انديشه در آن دوره بود، اما حدود و ثغور شركت درين مبارزه، چيزي  مائو تسه
  »  .بود كه هرگز در آن دوره سنجيده نشد

از بررسي علمي در اينجا عدول مي كند و براي اينكه » پوالد«اما آقاي 
مرحلة (را را به كرسي بنشاند، اول دو مرحلة جنگ سخنان درهم و برهم خود 

ها و عدم  هاي خودجوش توده هاي مردم، اعتراضات و شورش بخش قيام رهايي
هاي ارتجاعي منطقه را با جنگ غيرعادالنه،  هاي نوكر غرب و دولت تسلط تنظيم

هاي ارتجاعي گرفت و   هاي غربي و دولت جنگي كه لگام رهبري آن را امپرياليست
كند و بعد با  با هم خلط مي) فرستادند به جنگ مي» گالدياتور«ها را چون  دهتو

رهبري ارتجاعي تحميلي بر آن جنگ خصلت آزادي خواهانه «نويسد كه  رندي مي
هاي كه بخاطر حصول استقالل و آزادي ملي  زيرا در جنگ. زدايد و عادالنه آنرا نمي

گيرد،  ر و امپرياليزم صورت ميهاي خلق ملل اسير عليه استعما از جانب توده
  » .رهبري پرولتاريا در آنها قيد نه شده است

مي فهمد كه ما مرحلة دوم جنگ را براي اين غيرعادالنه » پوالد«
، بلكه آن را ديگر يك »رهبري پرولتاريا در آنها قيد نه شده است«خوانيم كه  نمي

هاي ارتجاعي اسالمي  با گسترش تسلط گروه«دانيم، زيرا   جنگ انقالبي ملي نمي
 بر جبهات جنگ مردم ما هاي ارتجاعي منطقه هاي غربي و دولت نوكر امپرياليست

ديگر اين » و با دريافت سالح و پول فراوان از حاميان امپرياليست و ارتجاعي شان
  .جنگ، جنگ ملي انقالبي نيست، از اينرو غيرعادالنه است

در طرف «خوانيم كه  ر عادالنه ميما به اين خاطر مرحلة دوم اين جنگ را غي
 رهبران تنظيمي و قومندانان جهادي در وابستگي كامل 1983ديگر نيز بعد از سال 

هيچ تصميم سياسي و نظامي بدون دستور اربابان  . ...به غرب و ايران قرار گرفتند
به اين صورت در دو طرف جنگ غيرعادالنه . شد غربي، پاكستاني و ايراني پياده نمي

  ».جنگيدند اراده مي هاي بي»الدياتورگ«
براي ... « :خوبست اينجا نظر رفيق مائوتسه دون را در مورد جنگ نقل كنيم

به وسيلة جنگ با جنگ مقابله كردن؛ به : برانداختن جنگ فقط يك راه موجود است
وسيلة جنگ انقالبي با جنگ ضد انقالبي مقابله كردن؛ به وسيله جنگ انقالبي ملي 

ضد انقالبي ملي مقابله كردن؛ به وسيله جنگ انقالبي طبقاتي با جنگ ضد با جنگ 
ـ جنگ عادالنه و  تاريخ فقط دو نوع جنگ ديده است. انقالبي طبقاتي مقابله كردن

هاي غيرعادالنه  هاي عادالنه و مخالف جنگ ما موافق جنگ. جنگ غيرعادالنه
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هاي انقالبي عادالنه   ليه جنگهاي ضد انقالبي غيرعادالنه اند، ك كليه جنگ. هستيم
  ».اند

آيا جنگي كه در رأس آن امريكا و كشورهاي غربي و ساير نيروهاي مرتجع 
هاي  هاي ارتجاعي اسالمي نوكر امپرياليست تسلط گروه«منطقه قرار داشت و 

يافت،  هر روز گسترش مي» هاي ارتجاعي منطقه بر جبهات جنگ غربي و دولت
آيا جنگي كه از . كند؟ عمالً ديده شد كه پاسخ منفي استتواند با جنگ مقابله  مي

تواند جنگ انقالبي ملي  هاي غربي رهبري شود، مي طرف نوكران امپرياليست
، پس اين جنگ در !تواند به پيروزي بيانجامد؟ عمالً ديده شد كه نه باشد، مي

 را به جان اين موضع ما»پوالد«حال كه . مرحلة دوم به شدت جنگ غيرعادالنه بود
دهد، همان چرندگويي معمول او است كه به هر شكلي شده،  طلبي ربط مي تسليم

  !تير كند» نقد اصولي«بين   سازمان انقالبي افغانستان را بايد از زير ذره
از ماركس و لنين نقل قول مي آورد تا ثابت سازد كه مرحله دوم » پوالد«

هدايت مستقيم جنگ توسط (جنگ كماكان عادالنه بود، بدون اينكه وضعيت خاص 
كند   پا را اره مي«او به گفته مائوتسه دون . را در نظر بگيرد) هاي غربي امپرياليست

اما اين كار او سودي ندارد و او را فقط بر سكوي يك » .تا اندازة كفش شود
  .كند دگماتيست خجالتي ايستاد مي

و مقاومت نيروي عمده تعيين كننده در آن جنگ «مي نويسد كه » پوالد«
هاي مردم بودند كه جنگ را ابتدا بصورت خودجوش آغاز كرده بودند و با  توده

بردند و  احساس عالي وطن دوستي و روحيه آزادي خواهانه آنرا به پيش مي
و همين » .بيدريغانه فداكاري كردند و صدها هزار تن شان در اين راه قرباني شدند

ز اول تا آخر عادالنه بود، در حاليكه گيرد كه اين جنگ ا است كه او نتيجه مي
هاي بيدريغ و قرباني صدها هزار  مرحلة دوم جنگ با وجود فداكاري. چنين نبود

  .هاي افغانستان قرباني يك جنگ غيرعادالنه شدند تن، عادالنه نبود و توده
اين اشخاص در «: مي نويسد» پوالد«مائوتسه دون در مورد افرادي از نوع 

چرا ما بايد از آنچه در گذشته به بهاي خون بدست : گويند  ميتوجيه نظر خويش
اي كه در  كنند كه ما گرچه بايد بر تجربه آمده، اعراض كنيم؟ آنها درك نمي

اي  گذشته به بهاي خون بدست آمده، ارج نهيم، ولي از طرف ديگر بايد براي تجربه
مسايل ستراتيژي در (» .ايم، نيز ارزش قايل شويم كه به بهاي خون به دست آورده

  )جنگ انقالبي چين
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. رسيده ايم» كارگران«و » مائويست ها«به آخر بحث با شما، » پوالد«آقاي 
، در »»مائويستي«جنبش پرولتري «ولي با تأسف در جريان بحث متوجه شديم كه 

دچار مشكالت جدي است كه گاه تا سطح » انديشه مائوتسه دون«برداشت از 
خواهيم  مي» ها مائويست«لذا با كمال احترام از شما . درو مسخرگي هم پيش مي

رجوع كنيد، آن را با » انديشه مائوتسه دون«آيد، بار ديگر به  كه اگر بد تان نمي
ها به  دقت مطالعه نماييد، به بررسي ديالكتيكي آن پرداخته، خالقانه در كنار توده

ر آمديد، بدون نگراني از تطبيق آن بپردازيد و هر زماني كه از آزمون آن موفق بد
، بر سكوي آن »»انديشه مائوتسه دون«مرحلة تكاملي «، »مائويزم«ضديت ما با «

  .بايستيد
در آخر تذكر مي دهيم كه با در نظرداشت حضور ما در كشوري كه تحت 
اشغال است و وظايف مبرم در راه استقالل كشور و نجات از استعمارگران و رسيدن 

ستعمار و استثمار از ما كار، انرژي، مبارزه و نبرد بيشتر ميخواهد، به جامعة فارغ از ا
بيش از اين فرصت نداريم به چرنديات مبتذل و الطائالت كودكانه و فكاهي هاي 

جنبش «با حمله بر ما اجازه داريد » مائويست«تان بپردازيم، شما فراريان 
  !!باشيد» موفق«دهيد، » تر سياسي ارتقا  را به مرحلة پيشرفته «تان»» مائويستي«

         ! در راه سوسياليزم، به پيش  ،  مرگ بر امپرياليزم  
  
  
  

  


