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  "رستاقی"الياس پيام :نويسنده 

 ٢٠١٢ سپتمبر ٠٣

  

 خوش رقصی به خاينان  چه گوارا با مسعود،ۀمقايس
ازچه ی يشان تصويرلباس ھام که  روی خور ی برمیئ، به چھره ھازنم اغلب اوقات وقتی به فيس بوک سری می

بيانات اين دليرمرد تاريخ  را روی فيسبوک ھای خود از آنھا  یکه، تعداد ارزنده ترازآن اين. گوارا نقش بسته است

درميان .  تاريخ مزين نموده اندۀ اين حماسۀ نشانی فيسبوک خويش را باچھراز آن ميان کسانی  حتاگذاشته اند و

 خاطره حاوی عکس چه گوارا را صرف بلباس ست که اھم دقيقا ًافرادی  صوير چه گوارا،انتخاب کنندگان ت

 جمع ،چه گوارادوستان ، درميان ندپوشيده ا ی که چه گوارا با قھرمانان فلم ھای اکشن دارد،ئشباھت ھا ی وئزيبا

مطالعه را را ازطريق  را کسانی تشکيل می دھند که جانبازی ھای قھرمانانه واسطوره يی چه گوایقابل توجھ

 که تعھدی نسبت به راه وآرمان اوداشته باشند، يا جايگاه طبقاتی جانبازی ھا، ی وی بدون اينئوديدن فلم ھای ويد

وزن کردن مسعود  گرويده اش شده اند، محرومان را بدانند،ان رھبريکی از  اين یقھرمانی ھا و فداکاری ھا

  .گيرد غيرطبقاتی اينان نيزمنشاء میدرترازوی چه گوارا گاھی ازھمين تحليل 

 پوشند ومی  چه گوارا را بيشتربرای تظاھر میلباس مصور با عکسشوند که  انگشت شمارکسانی ھم پيدامی 

ھم آنھا  که دھندنشان  افراد که انديشه ھا وآرمان ھای چه گوارا را دوست دارند، دوستان وساير  وءخواھند به رفقا

اين را ازبھا دادن به مصروفيت ھا  .بايد جدی گرفته شوند  انقالبی شده است و، پوشيدهراچه گوارا لباس که  ينااز

  .اين گونه اشخاص ميشود فھميد وتفريحات کم ارزش وگاھی حقير

شود که درپھلوی   ھم پيدا میی افراد،ين جمعااين است که در ،می باشدين ميان قابل مکث و بحث ا آنچه در

ت به حی اين وقائدرجاھا. د را نيز گذاشته اندود داووازاحمد شاه مسعود وداوی ويرازچه گوارا تصای تصاوير

د راھم ازلحاظ تعريف وتمجيد ھمپای مسعود ود داوومسعود را چه گوارای شرق خطاب کرده وداو حدی رسيده که،

" چه گوارا" بی ازجوانان فيسبوکی ازتصوير اين انقالیکه بخش ينااز .چه که ھمپای چه گوارا قرارداده اند

گذارند  را دارد به تن ميکنند ويا گفتارھا وبيانات ارزشمند اين انقالبی را می او که تصويرلباسی يد و آخوششان می

ھدف شان،   شان، افکارشان، موضع سياسی شان، جھان بينی شان،ۀی که انديشئازآنجا روی فيس بوک ھايشان،

که نقاط مشترک  یئآنجا واز زند  ديگراينھا را باھم پيوند میۀيک رشتو زندگی عملی شان، وھزار آرمان شان،

شود که ھمسانی وھمرنگی اينان را نشان دھد، حرفی  ميان انتخاب اين چھره وموضع سياسی شان پيدا می زياد
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 ويا چه گوارا پوشان که،" دوستان"عده ازچه گوارا آن  بيشتربه  گرددولی سخن من برمی تواند، بوده نمی

  .دوستی را ھم برسردارند" دوداو"د و دوستی و داوپَرمسعود

 تا به حال ھرکجا که اين گونه بحث ھا راه افتاده نتايج آن به برترنشان دادن مسعود وخورد شمردن چه گوارا 

يد نتيجه  آمسعود درميان می" ستمی" نسبت به او تمام شده ودقيقاً وقتی پای چنين مقايسه ای ازطرف ھواخواھان

يا  مقايسه کننده با به ميدان آوردن چند فاکت مريض وبيمارخود از چه گوارا و نجامد،ياين ناکجاھا ببه  داش ھم باي

 خواھد نشان دھد که مسعود، الخره میادست آورده، به  بنياد مسعود بۀمائوتسه دون که دقيقاً آن راھم ازکتاب خان

   .قابلتری نسبت به چه گوارا بوده است "مرد"

دانم اينگونه افراد  نمی. ين ھدف را نميتواند با خود به ھمراه داشته باشداه ميدان کشيدن اين بحث غيرازالزاماً که ب

 چه گوارا به آوردن چه نظام سياسی ۀدانند که مبارز آيا اينان می زندگی سياسی چه گوارا آگاھی دارند يا خير، از

د و مسعود وداوۀ اجتماعی بود؟ با مقايسۀام طبقشد و درخدمت کد اجتماعی منتھی میۀ ويا به حاکميت چه طبق

آنچه که برزندگی چه  خواھند ثابت کنند، آن گاھی با مائوتسه دون چه را می از يا احمقانه تر د باچه گوارا،وداو

ھرکس که . چيزی پت وپنھان نمانده که بشود چه گوارا را درھمان زاويه بامسعود يکی بدانيم گوارا گذشته است،

تواند که ھيچ رشته ای  ت گفته میأست به يک تحليل طبقاتی وعلمی نسبت به چه گوارا زده باشد با جرحد اقل د

که آدم  مگراين .ی که مسعود کاپی شرقی چه گوارا باشدئچه جا وجود ندارد که چه گوارا را با مسعود پيوند دھد،

 ديرينه ۀد کينود داووبا مسعود و داو واه کردن مقايس کينه و نفرت بی پايان نسبت به چه گوارا دردل داشته باشد وبا

  .دتواند به ھمراه داشته باش ی معنی ديگری نمیئدرغيرآن چنين مقايسه ھا، ينطريق خالی نمايدااش را از

 خرد عليه جھالت بوده و ھمچنان ۀ مسعود، دارای ماھيت جھانی و نوع مبارزۀعکس مبارزه ب  چه گوارا،ۀمبارز 

بخش که عليه کليت نظام سرمايه درسراسرجھان يئکی به جنبش ھای آذادی خواھی ورھا کماز نقش پيشرونده و

 میکمونيست ی که يک ئمسعود يک اخوانی، بين دنيا  بود،کمونيستچه گوارا يک  .ميرزميدند برخورداربود

  مترقی ضدۀيشمدافع يک اند چه گوارا. کند يک عالم تفاوت وجود دارد ی که يک اخوانی آرزومیئخواھد با دنيا

 بی ۀخاطرآوردن جامعه چه گوارا ب. مسعود مدافع انديشه وافکار فيودالی ارتجاعی فيودالی وضدسرمايه داری بود،

ينی جامعه وکل ئھای طبقات پا بدبختی ۀچون اوعامل ھم.رزميد  میو سيستم امپرياليزم طبقه عليه نظام سرمايه 

 عامل ۀمسعود روزی به مثاب دانست،  داری امپريالستی میبشريت را موجوديت وسلطه نظام طبقاتی سرمايه

 اسالمی آنھم اسالم ۀ استيالگرايانه امپرياليزم غرب  باعلم کردن جامعۀپروژ ازای امپرياليست ھا وبه مثابه پرزه 

مين منافع أخاطر عقب راندن امپرياليسم روسی وته  ضد روسی که ازطرف امپرياليست ھای غربی بسياسی نوع

 پاکستان تيوری بافی شده بود جنگيد، زمانی ھم به مثابه عامل کم ارزش کشورھای روسيه،  اينان وتژيکسترا

  : را به خاطرمنافع اينان انجام داد که شمه ای ازآن چنين استیايران وسيله شده وکارھای فراوان و تاجکستان

  مسعود وسايرۀستان بود که به وسيلنابودی اردوی افغانستان آرزوی جنرال حميد گل پاکستانی وحکومت پاک(

 ]حکمتيار[شصت وپنج ھزارنفرکابلی درجنگ ھای مسعود وھم فکرانش.درآورده شد اء رھبران جھادی به اجر

 آن درھيچ دوره ای ازتاريخ مورد ۀتاريخی ازموزيم کابل که يک دان درکابل به قتل رسيد، شصت ھزار تکه آثار

به جنرال ھای   تحت تسلط اينان نابود شد وۀربانی درمنطق  مسعود ودوران در دست برد قرارنگرفته بود،

ايران دوباره درجريان جنگ  به پاکستان و پنج ميليون نفر .فروخته شد يا  و داده شدهپاکستانی توسط اينان تحفه

مان اکثريت ساحات باستانی درز  آن بود آواره ومھاجرگرديد،اساسیای ھھای تنظيمی که مسعود يکی از جناح

 .توانيم  مثال آورده میخانم را به عنوان مستندترين گواهکه تپه تاريخی آی  حاکميت ھمين مسعود وربانی تاراج شد
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 .نابود شد و زمان اينان تارومار ی ھای افغانستان درئبه مثابه دارا ی،ئھوا،پوليس تمام تجھيزات نظامی اردو،

 زير و ساخت ھا پروان، وتمام زير بگرامی،  جنگلک،،خمریپل سراج،ال جبل ۀفابريکات افغانستان چون فابريک

  .سايرجھاديان پليد  تاراج وويران شد بناھای اقتصادی افغانستان درزمان مسعود ربانی و

اجتماعی درآنچنان  سياسی، اقتصادی، ش افغانستان ازلحاظ فرھنگی،و ھمفکران پليد او ی جنگ ھاۀ درنتيج

 منفورترين جريان بنياد گرای اسالمی پاکستان يعنی طالب را بھترازاينان وضيعت اسفبار قرارگرفت که مردم

يک نظام  جا ماند،ه  که از مسعود بیباالخره نظام. اوايل استقبال کردند ايشان را تاکجاھای افغانستان در دانسته،

 يوداالن غدار،ی که حافظ منافع اربابان وفئو قرون وسطانيمه فيودالی  طبقاتی صددرصد محتاج،عقب مانده،

سنگ ھای  تاراجگران آثارتاريخی، خاک فروشان، اختطاف گران، آدم کشان، جاسوسان، قاچاقبران، ،دزدان

 به ھرپستی ۀخاطرچوکی ومقام آماده که ببود يعنی آنھائی  ضدبشر ضد نوآوری، ضدپيشرفت، زن ستيز، قيمتی،

  .به مثابۀ ميراث وی شوم وی به جان مردم ما افتادھستند

خاطرکمک به ديگرھمسنگرانش به بوليوی ه  گوارا درکوبا وزيرمقرر شد ولی به چوکی وزارت پشت پازده بچه

قدرت  خاطرحفظ ه  ھزارکابلی را ب۶۵جنگ قدرت آغازشد ومسعود  دست مجاھدين افتاد،ه ولی وقتی کابل ب .رفت

ھايشان را مجبوربه ه شت وباقی ماندزن وفرزند شان راک شان را تاراج و نابود کرد،ھای خانه  .اززيرتيغ کشيد

مورد تجاوز افراد   ،ندی که توان گريز ازافغانستان را نداشتئآدم ھا تجار، اقليت ھای ھندو، .فرارازافغانستان نمود

زندگی را دردوران اينان  ی ازاين ترين، بدترين مرحله ئت وافغانستان ومردم افغانستان پابی ناموس اوقرارگرف

  .تجربه کردند

. يک شخصيت انسانی و جھانيست چون آرمان چه گوارا يک آرمان انسانی و جھانيست شخصيت چه گوارا 

بھترين ...مذھبی يا غيرمذھبی ،ۀپيشرفته وياعقب ماند غربی يا شرقی، درھرکشوری چه اسالمی وغيراسالمی،

ه به چه گوارا وآرمان ھای چه شود ک می  کافی پيداۀبه انداز احزاب، گروھا، ترين جوانان، سازمان ھا،ی وانسان

  دزد،ی ازافغانستان آنھم ازطرف مشتیازمسعود در يک قسمت کوچک .رزمند خاطرش میه گوارا احترام دارند وب

 برقاچاق(قاچاقبر  کم شخصيت ،چاپلوس، وحشی، قاتل، ی ھای مردم،ئغاصب دارا وطن فروش ، گر، معامله

آنھم نه . شود قوم باز، اختطاف گرحمايت می زن ستيز، ،)تیسنگ ھای قيم مواد مخدر، آثارتاريخی، سالح،

 اگرحمايتی ازجانب افراد ديگر .گردد بارشان مفيد واقع میو  که به رونق کار حمايت ازته دل بلکه نوع حمايتی

 وحشت و حاکميت اختناق ، ادی بيان،زنبود آ ناشی ازگرمی تضاد ھای قومی ، نيزجای جای به نظرميرسد،

کنند که طبعاً يک حمايت گذرا وناپايدار  بربريت است که سگھايش به ميان آورده و برايش پول ھم مصرف می

  .است

محبت ازقوم   يک جوۀ که بوده با مسعود جنگيده اند وبه اندازی درافغانستان تمام گروھای سياسی ولو ازھرقوم

 سران قوم، ۀ معاملألۀمس چنين تمايل گل کرده،ی ئاگرجاھا .ھزاره وپشتون وازبک نسبت به مسعود وجود ندارد

  .منافع مقطعی بوده تا يک کشش واقعی بيرونی ويا فشار

علمی به  واين انديشه بديل معقول ست،اتجاعی مسعود يک آرمان مدرن بود وآرمان چه گوارا خالف آرمان ار 

حاکم ساختن اقتصاد   آوردن ومحدوديت ھای نظام سرمايه داری امپرياليستی درسراسر جھان است که ازطريق

 را درجامعه بشری حاکم ساخته، فقر، جنگ ،به نفع نادارترين طبقات  انسانی، مدرن، زندگی مرفه، سوسياليستی،

درتمامی  صلح را و رفاه برابری، بھروزی ، ادی،زآ را برای ابد نابود نموده، انسان کشی وعقب ماندگی بدبختی،

 جامعه يعنی زحمت کشان تمام جھان که عامل وخالق ۀادی مھمترين طبقزه آسازد وب جوامع بشری حکفرما می
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ی ترين وسايل زندگی محروم اند منتھی ئبشری بوده وخودشان ازداشتن ابتدادرطول تاريخ جوامع  تمام پيشرفت ھا

   .ميشود

دژتسخيزناپذير،  عزت، شرف ،  ازانسانيت، تعھد،یکاسترو نماد .يکی ازھم سنگران چه گوارا فيدل کاسترو بود

حکومت  دوست وصف ناشدنی  خلق ھای جھان است که ھيچ نيرنگ امپرياليزم امريکا نتوانست قامت استوار

 .سرتان خواھد آمده خواھم ازھم سنگران مسعود نام ببريم چه حالت ب ولی وقتی می .سوسياليستی اش را خم نمايد

قاضی  پيرم قل، ابراھيمی، حاجی الماس، عبدهللا، رمشاھد،داکت انوری، برھان الدين ربانی، سياف، عطاء، فھيم،

 جنرال نذيرمحمد، شفيع ديوانه، انجينرعمر، مامورحسن، بشيرچاه آبی، حاجی آغاگل، ميرعلم،، گذردزد کبير،

واقعا اسم ھای ھستند که فقد جسارت وبيشرمی ازنوع  ..... وبسم  احمد خان سمنگانی امرهللا صالح ، قانونی،

  .احوال تان برھم نَُخوَرد تاھنگام به زبان آوردن اسمای شان حال وطلبد  ی میئتمداران قبيله سياس

 ستمی اند ۀگيرد که اغلباً دارای گذشت  صورت میی بيشتربه نظررسيده که اين مقايسه کردن ھا ازسوی افراد

معقول وبينھايت خاينانه   ھای ناکه چرا اينان به چنين مقايسه اين .شناسند ومردم ايشان را با برچسپ ستمی می

سمت پرستانه و زبان  ين نوع درذات ھر سياست قومپرستانه،اجنايت از .زياد ھم عجيب نيست زنند، دست می

به اين کجراھا کشانيده  ناچار ،ه باشد سياست وقتی بر يک نگرش علمی وطبقاتی اتکاء نداشت. استپرستانه نھفته

ۀ ين اينان ازچه گوارا و ماھيت طبقاتی مبارزئاتی وسطح شناخت بی اندازه پا طبقنگرش کمبود يک ديد و .ميشود

ی سوسياليستی اما فاقد داشتن وسايل الزم جھت رسيدن به اين ھرشخص عالقه مند به دنيا  چه گوارا،ۀمسلحان

  .نداشک آرمان را معلوم است که به سادگی به اين پستی ھا می

 مسعود باچه گوارا توسط يک ستمی چه ازنوع ۀينان ازآن نام بردم ، مقايس که به عنوان ضعف ای علی رغم موارد

ادی زرونق جنبش ھای آ ثرازأ اينان که روزگاری متۀگردد به گذشت ھمچنان برمی ادگانی باشد يا کنگره يی،زآ

ان به افراد ش چپ درسطح جھان وھمچنان درافغانستان اينان ھم خود را درقطارچپ ھا قرارداده ، خواھی و

دليل ديگری که .کردند ی را توصيه میئپ، خصوصا چه گوارا ومشی چه گواراخواندن کتاب ھای انقالبيون چ

ينان انتظارات اين چنينی را مطالبه نمايم اين است که ستمی ھا دراوايل باخلقی ھا يکی بودند و تضاد شان انبايد از

 خلقی ھای پشتون درقدرت وحاد شدن اين تضاد ۀحلقبا روی کارآمدن  خلقی ھا تضاد صرف زبانی وسمتی بود ، با

رھبران ستمی ھا ازجمله بحرالدين باعث توسط  باعث درگيری ھای مسلحانه و کشته شدن خوب ترين افراد و

باوجود که ھزاران تن ازاعضای شان توسط خلقی ھا زندانی و کشته شد، باکمال . خلقی ھا واخوانی ھا گرديد

نارفيقی، بی غيرتی، که درذات اينان به وديعه گذاشته شده، با مزدوران خلقی عليه جنگ  ناجوانمردی، عھد شکنی،

ی کشيد که ئحتی کاربه جاھا . مردم افغانستان متحد شده باالی خون رفقای شان کثافت ريختندۀاستقالل طلبان

ن ازبھترين فرزندان  وجان ھزاران تداعضای خاد شدن ،ددرھمکاری با روس ھا وخلقی ھا کندک ھای قومی ساختن

 لت بار شان درجنگ عليه مسعود، ذين مرحله ازعمراتپيد در ادی وبرابری میزرا که دل شان به آ اين کشور

  .ربانی، گلبدين نثارکردند

که  ھمين .شد ين ھنگام مسعود وربانی ارتجاع بود وجنگ باآنان جنگ با ارتجاع وامپرياليزم معنی میادر 

 ازستمی ھا که باشکست روس یپرچمی ھا و تعداد گ ھای تنظيمی بين شان آغازگرديدمجاھدين روی کارآمد وجن

خواندند شروع  میمرتجع گرفته خالف گذشته که ايشان را  ربانی را جھت مسعود و .مادرشده بودند و بی پدر

خود چه تعھدی که اينان نسبت به رفقای  يعنی اين .کردند به قھرمان سازی وبه آسمان وفلک بردن مسعود وربانی

   .شان انتظارداشته باشيم ايتاھنوز داشته اند که بازنسبت به چه گوارا از
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چه  ياجھادی دوست است ،... دود داووکه مسعود دوست وداوای به نظرمن ممکن نيست يک شخص درلحظه 

البته که . تادی دوست بود ھم جھالت دوسزشود ھم آ ست که می انآی ااين به معن .گوارا دوست ھم شده بتواند

 آتش ی که ازطرفیادی دوست باشند وھم جھالت دوست ولی جوان کم سوادزممکن نيست آدم ھا درعين زمان ھم آ

 انحرافی اش ھم واقف است، معلوم است که ۀازجھتی به بی ارزشی اين مفکور زند و قوم بازی دردلش زبانه می

. کند وھم مسعود دوست وجھادی دوست تبارزمیسرگردان ومتضاد موجودی ھم چگوارا دوست  ازدل اين افکار

دارش کنند که طرف چه گوارا نه به اين لحاظ ياد می  ازخود گذری و فداکاری مردانگی، اينان ازقھرمانی، شجاعت،

بلکه با ياد آوری ازقھرمانی ھای چه  .راه وآرمان ايشان را ميسازد ش،ا راه وآرمانيا دوستش دارند وي ھستند،

م افتخارات چه گوارا به مثابه مدال ارزشمند به گردن مسعود اخوانی نھايت خوش رقصی وچراغ سبز گوارا وباتقدي

فھيم، نشان داده، چاپلوسی را به  قانونی، عطاء، جھادی ھای شمال چون عبدهللا،ۀ را به پای سياست ھای قوم بازان

  . رسانند  به خط آخرمی)ھزاران رفيق شان را به زمين ريخت که خون یحزب(درگاه جمعيت اسالمی 

  

  : يادداشت

به مناسبت تشريف آوری شان به پورتال مردم افغانستان، توجه " رستاقی"ضمن ابراز خيرمقدم و امتنان از آقای

با امپرياليزم و عکس آن " چه" زنده ياد ۀشان را به عالوۀ نکاتی که برشمرده اند ، نخست رابطۀ خصمانه و دشمنان

 با امپرياليزم جلب نموده، به ارتباط نشرات فيس بک استخباراتی مسعود ھا و داوود ھابط مزدورمنشانه و ارو

  :خدمت شان عرض می داريم

 مختلف یرفقای فعال در داخل کشور، امروز لبۀ تيز مبارزۀ امپرياليزم عليه طيف ھاتحليل ھای با آن که طبق 

 نيست که امپرياليزم تا ابد با نيروھای انقالبی جدال نيروھای انقالبی نيست اما اين وضعيت به ھيچ وجه بدان معنا

، بلکه بايد منتظر بود تا به محض رسيدن به توافقات الزم با اخوان در کل من مرگ و زندگی را آغاز نمی نمايد

جمله جھادی ھا و طالب، جھت استقرار و دوام حاکميت استعماری خود، به حمالتش عليه نيروھای انقالبی آغاز 

باراتی و امکانات پولی امپرياليزم از يک جانب، خود فروشی نيروھای ارتجاعی از جانب خ توانمندی است.نمايد

ديگر و از ھمه مھمتر ضعف و پراکندگی نيروھای انقالبی، به امپرياليزم اين امکان را مساعد ساخته تا در مقطع 

را در دستور کارش قرار نداده، با طرق و دست و پنجه نرم کردن با نيروھای چپ و انقالبی کنونی که در ظاھر 

  .وسايل گوناگون، کار تدارکاتی جھت وارد ساختن ضرباتش عليه جنبش انقالبی را تدارک ببيند

ديگر به دست آمده يکی از راه ھائی که امپرياليزم و نھاد ھای ھای مبارزات کشور ازاربی که مبنای تجبر 

 از نيروھای بالقوۀ چپ و انقالبی بدان وسيله کامل سازند، کشاندن مردم ند تا شناخت شان راوش می کاستخباراتی آن

که می توانند دشمنان " چه" در نتيجه آنھا آگاھانه و جھت کشف طرفداران زنده ياد. به طرف فيس بک می باشد

اثبات رسانيده ايد، به بالقوۀ امپرياليزم و ارتجاع به شمار بيايند، مقايسه ھائی را که شما به درستی بطالن آنھا را به 

  .آنھا از اين کار دو ھدف را در عين زمان تعقيب می نمايند. راه می اندازند

 قرار دادن و از آنھم در امريکای التين " سمبول انقالب"به مثابۀ بديل غ برای يک خاين ملی و وی را يلتبنخست 

آنھا بدين وسيله و با تحريکات .  گيرندکه در چنين بحث ھائی حصه می" چه"مھمتر، کشف يکايک از ھواداران 

در موقع الزم آماج حمالت تا اسائی نمايند نبيشتر در واقع با کمترين ھزينه قادر می شوند دشمنان بالقوۀ شان را ش

 در نتيجه پيشنھاد ما برای آن عده از دوستان و جوانانی که نمی توانند با فيس بک قطع مراوده .خويش قرار بدھند

ن است که حد اقل به ھيچ نوع بحثی که معرف ھويت ايديالوژيک و مواضع سياسی آنھا باشد در فيس بک نمايند، آ
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سھيم نگردند، بلکه ھر موضوعی را که طرح آن را الزمی می دانند، نوشته و به يکی از سايتھای مورد اعتماد خود 

قيس بک، مسألۀ حدس و گمان نه بلکه بر مبنای بيجا نخواھد بود در ھمين جا اشاره نمائيم که حکم ما عليه . بفرستند

  . آن گزارش داده اندتجارب خونباريست که نيروھای انقالبی جھانی از
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