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 Political سياسی

 
  سليمان: نويسنده

  ٢٠١۵ مارچ ١۵

  »مائويزم«با ماسک فريبندۀ » چپ«بقاالن  ترھات 

٧  

  )٢ ( ؟»مائويستی«  حقيقت يا مانيلوويسم ،»سازمان انقالبی«انجوايزم 

گروه پيشگام (در يکی از اسناد اين سازمان . ديد واضح و روشن در مورد انجوايزم دارد» سازمان انقالبی«

  :و انجو ھا نوشته شده است»  مدنیۀجامع«در مورد ) افغانستان

دموکراسی اعالن شد و طور نسبی آزادی رسانه ھا و آزادی بيان در )  ١٣۵٢ -١٣۴٢( چھل  ۀگرچه در دھ«

 ۀكشور ما به ميان آمد، اما به علت نبود بازار آزاد و ليبراليزه نشدن اقتصاد، فرھنگ و اجتماع، چيزی به نام جامع

 ١١ ميان آمدند،  اما بعد از  در دوران اشغال شوروی در پاکستان بهئیای انجونھاد ھ. مدنی در آن زمان مطرح نشد

 مدنی با اعالن دموکراسی، اقتصاد بازار وفعاليت ھای وسيع ۀمبر و کنفرانس بن، کمک به نھاد ھای جامعسپت

 در زمان  و يا غير دولتی کهئیدر جريان کنفرانس بن، نھادھای انجو.   به صورت جدی آغاز  گرديدئیانجو

 ئی اين کنفرانس دعوت شدند و به اين گونه امريکاۀحکومت ھای ربانی و طالبان فعاليت وسيع داشتند، نيز در حاشي

 دولتی درکابل بفھمانند که مناديان اصلی سرمايه داری غرب  اين نھاد ھا ۀ ھا خواستند که به سران آيندئیھا و اروپا

  . از دولت مطرح می باشنداند و برای ما به عنوان بخش حتی مھمتر

 ۀ شرکت کرده  بودند که طی بيش از يکدھه تيوری ھای بورژوازی جامعئیھادرين مجموعه اکثريت سران انجو

 و ئیمدنی را آموخته بودند و نه تنھا به عنوان مدافعان حضور فکری غرب، که خواھان استقرار نيرو ھای امريکا

 فراموش شدن ۀه و گلکوَ نستان بودند، عده ای  از آنان که ھميشه شِ کشور ھای ديگر امپرياليسی در خاک افغا

 مدنی را داشتند، يا به استخبارات اين کشور ھا ۀنشين جامع افغانستان توسط سردمدار نظم نوين جھانی و  سکو

و به اين ی دست يافته بودند ه ئول ھا، قصر ھا و زندگی ھای افسانپيوسته بودند و يا برای آنھا خبرچينی کرده به پ

 انجو تشکيل ٢۶۵٠ ساخته شد ئی و اروپائیپوشان امريکا  سنگين چکمهۀکه دولت موقت زير ساي خاطر به مجردی

 نكردند، در افغانستان یشد که جز فساد، اختالس، دزدی و کار ھای کوچک، آن ھم غير اساسی و بی دوام، كار

برشانه ھای آنھا آباد می گردد، از سوی مردم به عنوان  مدنی ۀسران انجو ھا يا نھاد ھای غير دولتی که اساس جامع

گر، قوم و خويش باز، جاسوس و پروپوزل ساز شناخته شده، آنان را به حق وابستگان به خارج  افراد دزد، اختالس

  .می دانند
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که دانند   در صد پول ھای کمکی خارجيان را به مصرف می رسانند  و چون ھمه می٧٠سران انجو ھا که بيش از  

معاش ھای شان را از کجا می گيرند، دليلی وجود ندارد که گوش به فرمان  خارجی ھا عمل نکنند و به اين خاطر 

 بسيار ساده به آسانی می ۀاز روی اين معادل.  يعنی وابستگیئید که انجو گراموطن آگاه و نيمه آگاه ما می دانھر ھ

مبر  سپت١١در کشور ما که بعد از «...» ... معنا  و مفھومی دارد مدنی در کشور ما چهۀتوان فھميد که استقرار جامع

 يتکار ترين و وطنفروش ترين افراد نظاميان امريکا دولت ھای پوشالی يکی پی ديگر به ميان آمدند و جناۀدر ساي

زاب  مدنی از طريق سران انجو ھا، رسانه ھا، احۀدر رأس حاکميت قرار گرفتند، تبليغ برای رسيدن به جامع

 ۀنھاد ھای جامع. سياسی و دالالن فرھنگی  که جوقه جوقه  از غرب وارد افغانستان شدند، با حجم بلندی آغاز گرديد

 که مظھر فساد، بی عدالتی، ئیمدنی با پول کشور ھای امپرياليسی به فعاليت ھای گسترده ای دست زدند، نھادھا

  )١٣٨۶ثور »  مدنی چيست و ابزار کدام طبقه است؟ۀجامع«(» .مزدوری، اختالس و دزدی به شمار می روند

نه تنھا نمی تواند در منجالب انجوايزم غرق شود، بلکه در حد توانش عليه » سازمان انقالبی«با اين موضع روشن، 

که » سرنخی«اما . ی را نداردئوليت گردانندگی ھيچ اينجوؤ پيگير پرداخته و افتخار دارد که مسۀانجوايزم به مبارز

  دست آورده اند و با وقاحت تمام در آن مثل عنکبوت می پيچند، چه است؟ه ب» صدر«ران مزدو

  :می نويسد» شورشگر«نام ه ب» صدر«يکی از مزدوران عرق ريز 

» انجوی رسانه ای« سازمان رھائی و سپس آموزشگاه یيرھبران سازمان انقالبی افغانستان که در دبستان انجو«

صحبت می » لھجه«را ياد گرفته اند و بافت واژه ھای آنرا و اکنون آنرا با اندک تربيه ديده ھم گرامر اين زبان 

در   و صدر خيزش،، پوالدرشگر شوھا ازنقل قول[-)فصل دوم... را بشناسيم» سازمان انقالبی افغانستان«(» .کنند

  ]پ- ويراستاری امالئی نشدهاين نوشته ھمه جای 

  : و در فصل ھشتم اين سلسله ادامه می دھد

 باشد شما در اگر قبول کنيم که يک يا دو نفر شما در افغانستان اشغال شده زندگی می کند و اگر اين صحيح«

افغانستان اشغال شده؛ در جائيکه با چشم سرتان می بينيد که چگونه امپرياليست ھا بر گور ابا و اجداد تان 

تلويزيون انجوئی می «داده و از » لم«تان » انجوھای رسانه ای«و » آشيانه ھای انجوئی«خرسواری می کنند، بر 

  » ....»خواھيد انقالب کنيد

که معلوم نيست چرا اين ابله دو فصل ھشتم با نوشتار متفاوت پشت ھم نشر می (اين سلسله و بعد در فصل ھشتم 

  : ضمن حمله به زنده ياد داد نورانی می نويسد) کند

  ». با انجوی رسانه ای اش تا توانست آب در آسياب ارتجاع و امپرياليست ھا ريختتا که زنده بودداد نورانی «

ار ھيچ کمال ديگر ندارد و مثل گوساله به دور ميخی می چرخد که ديگران برايش می که جز تقليد ميمون و» پوالد«

  :خط لودگی اش به آخر می رسد، می نويسدنند،  در اين مورد ضمن اينکه چوبز

ھا و دريافت ميليون ھا دالر از کشورھا و نھادھای امپرياليستی، و از » ان جی او«تشکيل } با{شما ....آقايان«

چند سال   شايد طی! نه خيرآقايان«...»...صاحب ثروت و جايدادھا شده ايد) ان جی او(» ر برکتپ«پولھای 

بخوان امپرياليسم وارتجاع بين " (جامعه بين المللی"ھای " کمک"وديگر" رھائی"ھای " ان جی او"اخيرازعوايد

آغازشده وبعد باھم " غنايم"م اين کمترنصيب شده باشيد؛ زيرا گفته می شود که مشاجره اصلی شما برسرتقسي) المللی

  )١() ١۴بخش .... پاسخ به حمالت خصمانه(» .کرده ايد ومقاطعه تشکيالتی جنگيديد

می » نو« کوچک محلی شکيبانه ۀاش را در شمال کشور بر تخت» انديشه«، ھمان خيزش تواب که »خيزش«و 

چسناله ھای » جھان نو« و در زد زبانه می» اميدانه«خاديستی » بيداری«رفورميزم پرچمی و » آتش«ساخت و در 
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خامی / ما در چکاد چشم تو خورشيد ديده ايم/ چشم گنه به ساغر لعل تو دوختيم/ در مکتب سياست عشق تو سوختيم«

که در مورد پرچمی گری خود و خانواده اش تا ھنوز   ضمن اين،عرضه می کرد» گذاشتيم و غالمی سپوختيم

  : می نويسد با چشم پارگی خاص» سازمان انقالبی«ی ئ رسانه »نجوايزماي« در مورد سکوت کرده است، 

را به گونه ء مترادف به کار ) روز شھدای جنبش کمونيستی افغانستان(و ) روز شھدای جنبش چپ افغانستان(آيا «

ساا در امتداد خط سياه، بخش (»  شمانيست؟ئیدر قاموس انجو) کمونيست(و ) چپ(بردن، به معنای ھمسان گرفتن 

کار »جنبش چپ انقالبی کشور«نفع  خزيدن و از آن به» کليد«يا اينکه در دامان انجوی امپرياليستی «و ) ھفتم

پوشالی بدست آوردن؟ يا اينکه قلقله کردن در  کردن؟ يا اينکه امتياز يک باب اپارتمان را در مکرويان از رژيم

مشاطه گران فرومايه نظير اخگر  ...فروخته و وجدان باخته؟ خود» روشنفکران«ر ھم عنان با ساي» ميز ھای گرد«

» صدور دموکراسی«ھا، داد فر ھا و نورانی ھا، نتوانستند » اوريا«ھا، جاويد کوھستانی ھا، شکريه بارکزی ھا، 

را در » ميکانيکی«و » دموکراسی وارداتی«آنان نتوانستند . باب دندان امثال ساا مبدل کنند» امر طبيعی«را به 

و نھادينه » طبيعی«را » امر«توانست اين » کليد«نه . را راحت بسازند» عمو سام«ميان توده ھا نفوذ داده و خيال 

جنبش چپ انقالبی (» .امر ميکانيکی«و نه دھھا انجوی درشت و ريز ديگر مامور اين   N.D.I بسازد و نه

  )).پاغر(افغانستان 

حرفی بگويد، اما او الل و گنگ » سازمان انقالبی«در مورد انجوايزم رسانه ای » صدر« تا کشيده شدسالھا انتظار 

دردناک بود، اما وقاحت دھن باز » صدر«شده بود، اينک مزدورانش امر نيکی انجام داده اند، زيرا اللی و گنگی 

» انجوايزم رسانه ای«ر مورد باالخره فھميده شد که اوالً، اين ھمه قيل و قال د. کردن مزدورانش سودمند است

  .خورد و ثانياً که اين مفتريان چقدر احمق و نادان ھستند از کجا آب می» سازمان انقالبی«

طور مستقيم و غير مستقيم به زنده ياد داد نورانی پرداخته اند و کارگر بودن او را در ه ب» چپ «ۀسفاکان فروماي

تر می  ، خوب بود وقتی خنگاحمق ھا. ربط داده اند» نقالبیسازمان ا» «انجوايزم رسانه ای«به » کليد گروپ«

 با با زير و زبر برايتان توضيح داده می شد،له أاين مس ھستيد و شد که چقدر جاھل و نادانفھميده می گفتيد تا 

به حيث : آھا، يک چيز فراموشم نشود.وجودی که سخت باورمندم که پيش گوش خر ياسين خواندن بی فايده است

متوجه سر می برند، اطالع بدھم که ه که در اروپا ب» صدر«و » شورشگر«،  »پوالد«وطن ناگزيرم به يک ھم

به مجرد خبر شدن از اين جعلکاری که کرده ايد،  عليه » شھير ذھين«، ورنه دئييا که از غارھای تان بيرون نباشيد

خواھد  راه ئیارگر را در محاکم اروپانام يک که  ب)کليد گروپ(ش شما بی درنگ دعوای ترتيب اسناد جعلی ملکيت

  )!!!  از من، فرار از شمااطالع(.انداخت

  .ادامه  دارد

  

که  به دل دارد و از اينعقده » پيکار« سازمان ئی امکانات اينجوۀاز بس که از تقسيم غير عادالن» پوالد« )١(

ساند، ھنوز که ھنوز است  به مصرف بر در اروپادست آورده  تا برای فرار و استقرارشه تنھا چند کاپی دالر ب

 خودش ببيند و به آرامی ئی جداۀ و انشعاب ديگر را نيز در آئينئیجاللی و مجنون است، تالش می کند ھر جدا

 موثر زمان آن در در واقع که »پوالد«« :می نويسد» پوالد«در مورد » شعله جاويد «ۀ تازۀدر شمار» صدر« .برسد

تحت  اروپا به انتقال برای گيری تصميم در ضمن بود، پيکار سازمان شدۀ فشرده سختی تشکيالت به در فرد ترين

 گروپش کرد سعی اروپا رسيد، به آنکه از پس و زد انشعاب به  دست)پرولتری انقالبی اصوليت -پيکار سازمان(نام 

 مسايل روی ظاھراً  که وجودی با اين انشعاب .دارد نگه زنده تحريری اسناد و ھا دادن اعالميه بيرون طريق از را
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 اما برخاستگاه پيوست، وقوع به ديگری فرعی مسايل  وئیانجو ھای فعاليت با رابطه در مالی مورد اختالف

 ئی برنامه خط و نوين کمونيستی برآمد ميان دوگانگی ھمان طرف، دو ھر آن از اساسی  سياسی -ايديولوژيک

 رابطه با در اينکه کما نمايند، فصل و حل ت اصولیبصور را مشکل اين بودند نتوانسته  طرفين.بود پيکار سازمان

 برايش مناسبی حل آن راه با اصولی برخورد با بودند نتوانسته نيز مربوطۀ آن مالی مسايل و ئیانجو ھای فعاليت

 ئیانجو کار پايۀ و اساس سر بر نه و زد دور می فرعی مسايل سر بر طرف دو ھر از اختالفات درينمود .نمايند پيدا

 .آن دوام عدم يا وام ود و

 کاری به توانست در نتيجه و ساخت تر سھل برايش را اروپا به او نقل مکان که بود آن »پوالد « برای انشعاب نتيجۀ

دست  »امپرياليستی کشورھای به سلطه کشورھای تحت از ھا مغز کشاندن«پاليسی امپرياليستی  تطبيق مسير در

 .نخواھد بود آن از کمتر وجه ھيچ به نباشد، ئیکارھای انجو از تر اصولی غير و بدتر اگر که کاری زد،

 واقع در پيچاند که خود در را »افغانستان نجات برای سازمان پيکار«نحوی به ئیانجو کارھای ديگر جانب از

 ظاھراً  مسير درين .ئیانجو و امکانات انجو تشکيالت دور به سازمان برای گردآمدن شد محوری مذکور کارھای

 برنامه از با استفاده سازمانی ئی توده ھای فعاليت و تشکيالتی سازمانی ھای فعاليت گسترش برای مکانات خوبیا

 با و نتوانست گرفته صورت نيز حداقل استفاده امکانات اين از اما .بود گرديده سازمان فراھم برای ئیانجو ھای

 به دور سازمان روابط کل .بگيرد صورت ھم تنمی توانس زمان، آن در پيکار سازمان مشخص به وضعيت توجه

 حالت، اين .شدند مالی می تامين طريق آن از و بودند آمده گرد آن مرتبط به مالی ھای فعاليت و انجو مالی امکانات

 يا آگاھانه بازھم و نتيجه، در .داد قرار می ديگری چيز ھر از باالتر را انجو کار ناآگاھانه، دوام يا آگاھانه بصورت

 کار سازمانی، ئی توده فعاليت ھای يا و سازمانی تشکيالتی فعاليت ھای بخاطر نشد حاضر کسی ناآگاھانه، عمالً 

 ).١٣٩٣شعله جاويد، شماره چھارم، دورۀ چھارم، جدی (» .سازد مواجه مخاطرات و ھا با چالش را مذکور

و کمک ھای امپرياليستی » پيکار» «نايمغ«که از  از اين است و  ماھر و کاردانجوبازحال اين بقال که خود اين

 ھمه مثل او خيال می کند که  می جفد وھر طرف دھن می اندازد و است،  شدهکمتر نصيب شده، ديوانه و بيمار

 نه آغای .به دست آورده اند، به جای پوالد، گل و لوش شده اند» گوسفند الغر«که   و از اين ھستند»غنايم«بيمار 

ب ، با طيفکر تان جمع باشد. ھستيد که به اين مرض مھلک مبتال شده ايد» صدر« و »شگرشور«، توفقط » پوالد«

 سوت و کور تان را به سطح» مائويزم« و کنيد» وحدت« برای تقسيم مجدد غنايم  می توانيد خاطر

» تیانترناسيوناليس«پرچمی را در رونق ۀ بيچار» خيزشِ «:رونق ببخشيد، اما يک تذکر» انترناسيوناليستی«

ً مائويستی «بقچۀخوب تان فراموش نکنيد که نام خدا » مائويزم« گفته اند، پر است،  »سرخ«رنگ با  اش» عمدتا

  !!!!داشته به کار آيد

 

 


