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 سازمان انقالبی افغاستان

 ٢٠١٣ می ١۴

  

  

 ، »مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی«بيماران روانی با الطائالت 

)٣(  
به زانو درآمدند، ناگزيز بايد دست به سوی ياران خود دراز » بیسازمان انقال«در برابر انتقادات » کارگران«وقتی 

ھمين . گذاشتند می» نقد«کردند و نامش را  آور را آغاز می  ماللئیای از چرندگو کردند تا با آنان يکجا، سلسله می

. ببندند» دنق«را به مھميز » سازمان انقالبی«پناه بردند، تا ) »ھا شورشی«(به کف روی آب » کارگران«است که 

ما، اوالً مخرج مشترک اينان را . کنند، اما مخرج مشترک لرزان، سست و گنديده اينان مخرج مشترک ايجاد می

  . رويم دھيم و بعد به سراغ ھر کدام به طور جداگانه می مورد آماج قرار می

اد نبوده ايم که مانند حضرات ما نه آن زمان و نه حال، ھرگز آنقدر بيسو«: می نويسد» سازمان کارگران افغانستان«

و بدين ترتيب ) ی مائو را علم ميخوانند ھا انديشه"انقالبی("را علم بناميم " ـ مائوئيسم ـ لنينيسم مارکسيسم" انقالبی"

که " ھای افغانستان مائوئيست"ی رفقای  به نبشته" انقالبی"خوب است که حضرات دانشمند . گی آن بکاھيم از برنده

  ».را به بررسی گرفته اند، رجوعی کنند"  مائوئيسم- لنينينسم- علم نبودن مارکسيسمعلم بودن يا "

ً مائويست«ما اگر می فھميديم که رويزيونيست ھای  ای بيچاره و ضد مارکسيزم  به اندازه» مائويست«و» عمدتا

 نيست، صادقانه ھا وغيره باور دارند که مارکسيزم علم ھا، شريعتی ھا، اخوانی ھستند که مانند امپرياليست

ھر کسی که باورمند است که مارکسيزم علم نيست، اوالً مارکسيست . رفتيم م، به سراغ ايشان ابداً نمیئيگو می

ً مرتجع و اخوانی است ً دشمن طبقاتی پرولتاريا است، ثالثا عمدتاً «و » مائويست«اين جاھالن . نيست، ثانيا

رفيق زنده يادان ھای برومندی چون  يزم علم است، آمده اند انسانکه ھنوز به اين نرسيده اند که مارکس» مائويست

در خدمت «و » اپورتونيست«، »رويزيونيست«دھند و آنان را  فيض احمد و رفيق مجيد را مورد حمله قرار می

 ھای بويناک ارتجاع سازند که جرثومه دانند، حال آن که، خود با توھين به علم مارکسيزم ثابت می می» بورژوازی

  .و امپرياليزم ھستند
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ولی اذعان می داريم که بارھا و بارھا از علم »  مائو علم استۀانديش«که در ھيچ جا نگفته ايم که  ما با وجودی

 ما را به ئیخوانند و با پررو سواد می به ھمين خاطر، ما را بی» کارگران«. ايم مارکسيزم صحبت کرده

ما ھم که تشنگان علم ھستيم، آدرس . کنند  منظور آدرسی تھيه میدھند و به ھمين اصلی رجعت می» ھای عالمه«

ھا از ھمان ابتدای »شورشی«بوی تکبر و تعفن پوکی . رسيم می» شورش«گيريم و به لجنزاری به نام  را پی می

ادعای بد کنند که ...  که اينجا انشتين، نيوتن، داروين، گاليله وئیرسد، تو گو به مشام می» شورش«ورود به دھليز 

است که خياالت شان را با » عالم«و » عالمه«، »فيلسوف» «ھای شورشی«جا، جای . علم و سواد کنند

با آن که ورود به اين لجنزار . کنند فزيک جذب می» ھای فورمول«رياضی پرتاب و با » ھای فورمول«

مارکسيست يا «شناسيم، را ب» سازمان انقالبی افغانستان««: مشمئزکننده است، ولی ناگزيز بر اتھامنامۀ

» علمی«ھای  چه گفتنی» کارگران«و استادان » ھای شورشی عالمه«کنيم تا ببينيم  کلِک می» رويزيونيست؟

  : با ھم می خوانيم. دارند

 به خود ین طبقاتيزم مبارزه رنگ خونين علم ماركسيبعد از تدو» سازمان انقالبی افغانستان«از نظر رھبران «

صرفنظر کنيم و دقيق شويم که آنھا چه ميگويند  ز زينت آرائی جمالت آنھا با الفاظ قرص انقالبیاگر ا. است" گرفته

  » ...را در نظر بگيريد"  مارکسيزم}علم{تدوين "ھمين : مثال. با يک مشت بيھوده گوئی روبرو ميشويم

در «: دھند امه میبا چشمپارگی اد» تدوين «ۀپس از مراجعه به فرھنگ عميد و تشريح کلم» علمای شورشی«

را قبل از مارکس کسی بطور غيرمدون کشف نکرده بود که مارکس و انگلس آنرا !" علم مارکسيزم"حاليکه 

" گزارش"انگيز خود را  شد، بيسوادی رقت" علم مارکسيزم تدوين" که }مئيبگو{اگر بگويم ... کرده باشند" تدوين"

را به مفھوم نقد مارکس " تدوين"غانستان فکر ميکرده اند که ميتوانند فرض کنيم آقايان سازمان انقالبی اف... داده ايم

و انگلس از اقتصاد انگلستان، فلسفه آلمان و سياست فرانسه در جمله استعمال کنند و کسی به آنھا چيزی نميگويد 

ابد، يينکشاف ما" بدتر"به " بد"آن وقت !"  نميروند}نقطه، چون نقط جمع نقطه است{عاقالن به دنبال نقط "زيرا 

 تاريخی -باقی نميماند بلکه به مشکل بيسوادی سياسی" تدوين"زيرا مشکل عاليجنابان تنھا به نفھميدن معنی واژه 

گی   مسخره}نيت{ترين کسی که چند روزی آثار لنين را به نيئت  اين مطلب را حتی گنگس و گيج. يابد انکشاف می

د فلسفه آلمان، اقتصاد انگلستان و سياست فرانسه بمنصه ظھور رسيده است ھم خوانده باشد ميداند که مارکسيزم از نق

ھای  رھبران سازمان انقالبی افغانستان درحاليکه با اين گونه بيھوده گوئی. "کرده باشد" تدوين"نه اينکه کسی آنرا 

ست شان را در آگاھی از اين ميسازند، البد مدعی اند که اقتصاد ميدانند، از فلسفه آگاه اند و سيا شان خود را مسخره

...  بسته اند}به را ضرورت نيست{گذاری کرده و بار سفر در راه انقالب را   بنيان}پايه ئی{وی دو دانش پايه

! تدوين کننده علم مارکسيزم"مضاف بر اين از سياق کالم حضرات سازمان انقالبی معلوم ميشود که گويا مارکس 

است که مارکس !" علم مارکسيزم "}بديھيات{اتئياين از جمله بديھ". ين دادهاست که مبارزه طبقاتی را رنگ خون

ھم کشف مبارزه طبقاتی و ھم بيان . نه کاشف مبارزه طبقاتی بوده و نه بيانگر دست اول مبارزه بين طبقات ميباشد

به اينصورت . دچگونگی اين مبارزه در بين طبقات را دانشمندان بورژوازی خيلی قبل از مارکس کشف کرده بودن

ديده ميشود که رھبران سازمان انقالبی افغانستان قبل از آنکه سواد شانرا تکميل کنند و يا با مارکسيزم آشنائی 

 ».حاصل نمايند، سازمان ساخته اند

» فيلسوفی«چشم ھای تان را سرمه زده، با پنجه پاھای تان متکبرانه راه برويد، ھيچ کسی ادعای ! »شورشی ھا«

، »دانشمند«کنيم که اگر در افغانستان   خود اعالم میۀما به نوب. ايد چنين وارخطا شده» ھا عالمه«ه شما نکرده ک
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وجود داشته باشد، ھيچ کس جز ... و» تيوريسن«، »دان فزيک«، »دان رياضی«، »عالمه«، »فيلسوف«

  !تواند، دلک تان جمع باشد بوده نمی» شورشی«

ھستند که از اينجا و آنجا بعضی » ئیھا عقل کل«کترين افراد در جھان آن مضح«م که ئيولی ناگزيز بايد بگو

دھند؛ اين فقط نمودار  را می» اولين شخصيت در دنيا«معلومات بريده و تصادفی کسب کرده اند و به خود لقب 

 دغل بازی است ـ اين علم است و در اينجا ديگر نه جای تقلب و معلومات. شناسند  خود را نمیئیآنست که آنھا توانا

   پراتيک، مائوتسه دونۀدربار ـ» .آيد عکس قطعاً صداقت و تواضع الزم میه و نه جای تکبر و خودبينی، بلکه ب

نبوده است، چون آن » کارگران«و » شورشی ھا«م که منظور رفيق مائوتسه دون ئيگو البته، صادقانه می

ً مائويست«و » ھا مائويست«روزگاران، ھنوز  ولی اين که تصادفاً ! »ديده به دنيا نگشوده بودند» «ھا عمدتا

دون است و  گيرد، نه گناه مائوتسه دون با وضعيت مسخرۀ اين دو در انطباق قرار می ھای ماندگار مائوتسه حرف

  .نه گناه ما

  طوالنی است و علم را پايانی نيست، و اين درس بزرگ رفيقۀما باور داريم که شناخت، آگاھی و آموختن پروس

ـ اين شکل در  ـ شناخت، باز پراتيک و باز شناخت پراتيک... «کنيم که  دون را ھيچگاه فراموش نمی مائوتسه

ھای پراتيک و شناخت به سطح باالتری ارتقاء  ی مارپيچاشود و ھر بار محتو پايانی تکرار می گردش مارپيچی بی

ھای لوده به آموزش  فقط انسان. دانند از اشتباه میھا خود را عقل کل دانسته، بری  از اينرو فقط احمق» .يابد می

سازند، حتی اگر اين مسخره  دھند و با بيان محفوظات درونی شان، خود را مسخره می دون گوش نمی مائوتسه

: لنين می گويد. ھا پشيزی ارزش ندارد ساختن خود شان با توھين و تحقير ديگران ھم ھمراه باشد، برای اين دلقک

ھای پر   ساده را با عبارت پردازیۀلأگذارد و مس ھای بزرگ می است که روی مطالب کوچک ناممسخره کسی «

لذا منظور لنين از . شود ھای اين دو به وضوح ديده می ، چيزی که در نوشته»کند از ادعا پيچيده و درھم می

ً مائويست«و » ھا مائويست«ھا افرادی از نوع  مسخره د که اينان در روزگاران است، چه اھميت دار» ھا عمدتا

را با عبارت پردازی و » علم مارکسيزم«و » تدوين «ۀ سادۀلأ مسشما خود ببينيد که اينان. بردند لنين، به سر نمی

  !!!ھا، درست ما را بالھورنی کرده اند لمانیاتشريح ميان تھی تا چه حد درھم و برھم کرده و به گفتۀ 

و » عالمه» «ھای مائويست«، وظيفۀ انقالبی خود می دانيم که از »معلم مارکسيز«و » تدوين«قبل از توضيح 

ای به  چه خوب بود اگر تا اندازه» علم مارکسيزم«و » تدوين«بخواھيم که پيش از پرداختن به مفھوم » دانشمند«

، تا ورزيدند خودداری می» ئیھای امال نوآوری«کردند و از   شان توجه میئیسواد و از آن جمله به سواد امال

به نظر ما بھتر بود . شدند آب نمی بيش از اين نزد چند تا ايرانی که دور و بغل شان را پر کرده اند، بی

زدند، دقايقی را به مرور  ورق می» تدوين «ۀبه جای اين که فرھنگ عميد را به خاطر توضيح کلم» ھا شورشی«

البد (» غلط«و » غضب«، »تعين« ھا را دادند تا آن در فرھنگ عميد می» غلت«و » غصب«، »نييتع«کلمات 

 ما را به ۀنوشت) غلت خوردن(» غلتيدن «ئیآور اينست که ايشان در جا خنده. نوشتند نمی!) گفتاری نوشته اند

» ئیھای امال نوآوری«ھا مختار ھستند که دست به  به ھر صورت، شورشی! تصحيح کرده اند، مرحبا» غلطيدن«

قبالً از جمله دستاوردھای » ـ مائويزم، نه چيزی بيش نه کم ـ لنينيزم  مارکسيزمفقط» «نوآوری«بزنند، چنانچه 

  . ايشان قيد گرديده است» مبارزاتی«

 گرفته اند و  مسخره گیاين اصطالح را با گذاشتن ندائيه شديداً به» شورشی ھا«. برگرديم به علم مارکسيزم

زنند که  را باال کرده اند و ھر دو فرياد می» !سيزمعلم مارک«رمق پالکارد  ھای بی نيز با مشت» کارگران«

ھای  اين چيغ زدن! کنند کشند که از علم مارکسيزم صحبت می خجالت نمی» سازمان انقالبی افغانستان«سوادان  بی
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 و حتی در ئیھای بورژوا ضد علم مارکسيزم تازه نيست، چنانچه اشاره رفت قبل بر اين و ھمين اکنون ايديولوگ

زند ھر آن کسی که از علم مارکسيزم  ھمه روزه فرياد می» شيخ آصف محسنی« موش پيری به نام کشور ما

آباد که ما » عمدتاً مائويست ھا«و » ھا مائويست«خانۀ !! کند، اگر ديوانۀ کامل نباشد، نيمه ديوانه  است صحبت می

 !!!سواد گفته اند را تنھا بی

م که ديگر حق ندارند از مارکسيزم حرفی به ئيشيرفھم نما» متخصصان « به اينئیناچار ھستيم با آوردن نمونه ھا

بپيوندند و » شيخ آصف محسنی«خوبست اينان به کاروان . ميان آورند، بخصوص که آن را به حيث علم قبول ندارند

يت علمی حيث«ھای ذيل گرچه به  نمونه. را داير کنند» مارکسيزم علم نيست«جلساتی از نوع » تمدن«در تلويزيون 

  :ای نيست خورد، اما چاره بر می» ھای کارگران بيولوژيست«و » دانشمندان شورشی

ً آموخت، فھميد، جذب کرد ديالکتيک ماترياليستی علم است و آن«  مارکسيست مافوق علوم ۀفلسف«، »را بايد عميقا

انه با زندگی اجتماعی  مارکسيست چنانکه می بينيم يک تئوری بيگۀفلسف«، »نيست، علمی در کنار علوم است

 مارکسيست، اين علم به عام ترين قوانين ۀفلسف«، » انسان دارای نقش اساسی استۀنيست، علمی است که در مبارز

آنرا بايد مانند ... اما مارکسيسم با علم واقعی سرو کار دارد و«، »تکامل جھان مادی و تفکر را می توان فرا گرفت

، »ديالکتيک علم به عام ترين قوانين تکامل طبيعت، جامعه و تفکر است «،»ھر علم ديگر با عمل در آميخت

چون علم و ماترياليزم . انجامد ويژه ماترياليزم ديالکتيک میه دشمنی با علم ناچار به  دشمنی با ماترياليزم و ب«

اليسم اسالمی و فلسفه رئ ـ... و»  مارکسيست، ديالکتيک ماترياليستی، علم استۀفلسف«و » .ديالکتيک از يک سنخ اند

  مارکسيست، دکتر غالمحسين فروتن

ھای پر بادی دارند که زنده ياد رفيق داکتر  ای دماغ را می شناسيم، آنان به اندازه» دانشمندان شورشی« که ئیتا جا

 عمومی، جانور شناسی، گياه شناسی، زمين شناسی، معدن شناسی، کيميای: ھای فروتن را که دارندۀ دانشنامه

ھای   نيز در تالشئیکيميای صنعتی، کيميای فزيک و کيميای بيولوژی بود و دکتورا در علوم و مھندسی کيميا

 از کتاب ئیھا از اين رو ناچاريم کمی جلوتر برويم و نمونه. اش ثبت است، به ھيچ انگاشته و رد کنند آموزش علمی

تھيه شده است، نقل کنيم؛ »  کارگرۀرزه در راه ايجاد حزب طبقاتحاد مبا«را که توسط » مبانی و مفاھيم مارکسيسم«

: نخوانيم» عالمه ھا«ھای چرکين  ولی حيف خواھد بود که اين سخن زيبای رفيق فروتن را بار ديگر در گوش

  .» مارکسيست، ديالکتيک ماترياليستی، علم استۀفلسف«

 بشری ۀخی علم مربوط به عام ترين قوانين تکامل جامعماترياليزم تاري«:  از کتاب فوق الذکرئیو اين ھم نمونه ھا

داری يعنی توليد و   توليد سرمايهۀخصلت درونی و پنھان شيو» سرمايه«کارل مارکس در «، )۶٩. ص(» است

دومين کشف بزرگ » داری راز توليد سرمايه«افشای . تجديد توليد ارزش اضافی را برای اولين بار آشکار ساخت

. ص(» .ف اول، يعنی درک ماترياليستی از تاريخ بود که سوسياليسم را به علم تبديل نمودمارکس در کنار کش

دون، علم قوانين و تکامل طبيعت و جامعه، علم انقالب توده ھای تحت  ـ لنينيسم، انديشه مائوتسه مارکسيسم«، )١٢۵

  )١۴١. ص(»  و کمونيسم استستم و استثمار، علم پيروزی سوسياليسم در سرتاسر گيتی و ساختمان سوسياليسم

» علم مارکسيزم«سواد اند و ما باور داريم که  بابا، اين ھا ھمه بی: ما فرياد خواھند زد» عالمه ھای«با تمام اين، 

پس ناگزير ھستيم ادامه دھيم؛ اما قبل از ادامۀ اين بحث، درنگ کوتاھی بر مرض . گفتن، مسخره ساختن خود است

.  استNeologismکنيم، که نامش ھمان  می» ھای افغانستان مائويست«و » فغانستانسازمان کارگران ا«دايمی 

صدر «: نويسد می» ...يکصد و نھمين سالگرد تولد صدر مائوتسه دون «ۀدر نوشت» سازمان کارگران افغانستان«

سش ما اينست که پر» .مائوتسه دون، علم انقالب پرولتری را به مرحله نوين، عالی تر و سومين انکشاف داده است
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» جيولرجی«چيست؟ اگر مارکسيزم نيست، پس حتماً علم تازۀ » علم انقالب پرولتری«منظور اين بيماران روانی از 

نه ما آن زمان و نه حال، «گويد که  اين سازماِن بيمار می!!! فاروق وردک وزير معارف دولت پوشالی است؟

؛ اما، »...را علم بناميم» ـ مائويسم ـ لنينيسم مارکسيسم» «انقالبی«ھرگز آنقدر بيسواد نبوده ايم که مانند حضرات 

» ...ـ لنينيسم، علم است مارکسيسم«: بوده اند، زيرا نوشته بودند که» بيسواد«بيماران سياسی ما ھمان زمان ھم 

سيزم را علم و حال ھم بی سواد ھستند که مارک) ـ سازمان کارگران افغانستان مائويزم يا انديشه مائوتسه دون(

دون، علم  صدر مائوتسه«خوانند و باور دارند که  را علم می» ـ لنينيسم مارکسيسم «ئیاينان در جا. خوانند نمی

مارکسيسم ـ لنينيزم «ولی در جای ديگر » انقالب پرولتری را به مرحله نوين، عالی تر و سومين انکشاف داده است

ماری روانی، از دست دادن تعادل فکری و يا ھمان مرض افاشيای اين جز بي! را علم نمی خوانند؟» ـ مائويسم

  .تواند چيز ديگری بوده نمی» کارگران«

» کارگران«در وب الگ . له را کمی جلوتر ببريمأاجازه بدھيد اين مس

)aspx.12-post/com.blogfa.proletar.www://http (مارکسيسم پس از فروپاشی «ای تحت عنوان  نوشته

ھمانگونه که فردريک انگلس، «: خوانيم نشر شده است که در آن می» پوالدگر شورشی«به قلم » اتحاد شوروی

تنھا احمقان ميتوانند ادعا کنند » . پرولتاريا استئیمارکسيسم، علم شرايط رھا«: دومين معلم کبير پرولتاريا می گفت

مورد ) حتی به مراتب شديدتر از شروع قرن بيستم(ھانی که پرولتاريا و ساير زحمتکشان، بيش از پيش و که در ج

ھای  دشمنان تودهسوای احمقان، . رد شده است)  پرولتاريائیعلم شرايط رھا(داری قرار ميگيرد،  استثمار سرمايه

  )ه از سازمان انقالبی افغانستانتکي(» .اين گونه مزخرفات را خاينانه تبليغ ميکنند اند که زحمتکش

حيران ھستيم که منظور آقای پوالدگر شورشی در اين قطعۀ نغز . راستش را اگر بپرسيد، ھک و پک مانده ايم

تنھا «؟ وقتی او می نويسد که »سازمان کارگران افغانستان«و يا » ھای افغانستان مائويست«کيست، خودش، ساير 

ھای  مائويست«، البد منظورش »رد شده است)  پرولتاريائیعلم شرايط رھا... (احمقان می توانند ادعا کنند که

که باعث » !علم مارکسيزم«است، زيرا ھر دو با مسخره کردن » سازمان کارگران افغانستان«و » افغانستان

جاعتی از آن شھامت و ش» پوالدگر«کنيم  فکر نمی. گيرند شود، در ھمين صف قرار می آن می» گی کاستن برنده«

ً مائويست«و » ھا مائويست«برخوردار باشد که در مورد خود، ساير  توانند  تنھا احمقان می«بنويسد که » ھا عمدتا

ھای زحمتکش اند که اين  سوای احمقان، دشمنان توده. رد شده است)  پرولتاريائیعلم شرايط رھا... (ادعا کنند که

اين گونه مزخرفات را «، »ھا عمدتاً مائويست«و » ھا مائويست«که حال » .گونه مزخرفات را خاينانه تبليغ می کنند

و اميدوار ھستيم خود » .ھای زحمتکش اند دشمنان توده«، به حکم پوالدگر از جمله »کنند خاينانه تبليغ می

  .اين شھامت را پيدا کند و با نفرين کردن آنان، صداقت خود را به اثبات برساند» پوالدگر«

کنيم که اگر در گوش ھای  اين بار به کالسيکران مارکسيزم رجوع می. ادامه بحث علم مارکسيزمبر می گرديم به 

  :به چند نمونه از کالسيکران مارکسيزم توجه می کنيم. که بيھوده به نظر می رسد دپ اينان داخل شود ـ

ری را مديون مارکس دا ما اين دو کشف بزرگ، درک ماترياليزم تاريخی و افشای راز توليد سرمايه«: انگلس

  انتی دورينگ ـ» .با اين دو کشف، سوسياليسم به علم تبديل گرديد. ھستيم

اندازد، ھم وظايفی را که فردا در انقالب  ولی اين برھانی است که ھم علم مارکسيسم را پشت گوش می... «: لنين

  دوران تدارک و انجام انقالب سوسياليستی اکتبر ـ» ...مطرح خواھد شد

در راه شکفتن ... اجازه بدھيد اين جام را در راه علم، در راه شکفتن آن و به سالمتی مردان علم بلند کنيم«: نستالي

 خدمت به مردم است، ۀدارد و آماد کند، خود را از مردم دور نگه نمی علم، آن علمی که خود را از مردم جدا نمی
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ارد و داوطلبانه و با طيب خاطر نه با اجبار به مردم خدمت ھای علم را در اختيار مردم بگذ آماده است تمام پيروزی

خواستم در مورد يکی از اين بزرگان عالم علم که در عين حال بزرگترين مرد عصر حاضر است  من می... کند

اين است نمونه يک مرد علم که شجاعانه عليه علم کھنه شده ... منظور من لنين معلم ما و مربی ما است. سخن بگويم

ولی علم انواع و اقسام .  علم صحبت کردمۀمن دربار... نمايد کند و راه را برای علم جديد ھموار می ارزه میمب

 کارمندان آموزش عالی ئینطق در ھنگام پذيرا ـ»  آن صحبت کردم علم پيشرو استۀآن علمی که من دربار. دارد

  در کرملن

ـ پا به عرصه وجود  صنايع بزرگ  با نيروھای عظيم مولده ـتنھا زمانی که پرولتاريای مدرن ھمراه«: مائوتسه دون

گذاشت، بشر توانست درکی ھمه جانبه و تاريخی از تکامل تاريخ جامعه بيابد و شناخت خود را از جامعه به علم 

وقتيکه ما مطالعه مارکسيسم را آغاز می کنيم، بی «ـ و  درباره پراتيک ـ» .اين علم مارکسيسم است. مبدل سازد

  درباره تضاد ـ» .طالعی و يا اطالع محدود ما از مارکسيسم با علم مارکسيسم در تضاد استا

و » ھا مائويست«حال که تمام کمونيست ھا، به شمول کالسيکران مارکسيزم باور دارند که مارکسيزم علم است، آيا 

ً مائويست« ھای شان را با دو دست   گوششرمندوک حاضر خواھند شد به نادانی خود اعتراف نمايند،» ھای عمدتا

توبه کشيده، جبھۀ » عالمه گرانه«و » دانشمندانه«، »فيلسوفانه«بگيرند و خط بينی بکشند و از اکت و اداء درآوردن 

  !کنيم ر دھند؟ فکر نمیييشان را از جبھۀ دشمنان طبقاتی پرولتاريا، تغ

نينيزم، انديشه مائوتسه دون مذھب وار برخورد با مارکسيزم ـ ل» مائويست ھا«نوشت که » سازمان انقالبی«وقتی 

ھا ايزم خالف  کنند، آنان قيل و قال به راه انداختند و از زدن ھيچ انگ و اتھام دريغ نکردند و ما را متھم به ده می

قرار » شريعتی«اما ديده می شود که اينان چگونه با مسخره کردن علم مارکسيزم، در کنار . مارکسيزم کردند

داکتر غالم حسين . خوانيم می» ھا عالمه«، »شريعتی«ما نيز اينان را به خاطر ھمين جبھۀ واحد شان با . دگيرن می

اگر دکتر شريعتی در اعتقاد به علم و ارزش آن «: نويسد می» رئاليزم اسالمی و فلسفه مارکسيست«فروتن در 

ار شناخت واقعيت عينی ارزش چندانی قائل او برای علم و دانش به مثابه ابز» رئاليست«گير نيست، ھمکيشان  پی

خورد تو گوئی  درد امور عادی و معمولی میه زنند ولی به مثابه چيزی که ب آنھا از علم حرف می. باشند نمی

  » !سپرين تھيه کند تا با آن بتوان رفع سر درد کرداارزش علم در اينست که  قرص 

ً مائويست ھا«و » مائويست ھا«  ۀدربار«ست تا حال رساله ھای بسيار مھم رفيق مائوتسه دون که معلوم ا» عمدتا

می کنند، علم را فقط چيزی می » مائويستی«را نخوانده اند و با وجود آن دھن کجی »  تضادۀدربار«و » پراتيک

شان »بيماری روانی«ھا  خورد تا اينان با اين قرص ھای امراض روانی و عصبی می دانند که به درد توليد قرص

و » ھا دواخانه«ھای عادی  به نظر ما، مرض و بيماری اين دو، مزمن تر از آن است که با قرص. داوی کنندرا ت

ھای عصبيی را که  ی آن پرداخت و با نشتر مارکسيزم، ريشهئ  ريشهۀتداوی شود، بايد به معالج» ھا درملتون«

  .  و رويزيونيزم شده، قطع کردئیباعث اين ھمه چرندگو

 رفيق داکتر غالم حسين فروتن از علم به پايان ۀ که بحث علم مارکسيزم را با اين تعريف ارزندخوب خواھد بود

علم سيستم شناخت است، سيستم تکامل يابنده ای که از پراتيک اجتماعی برخاسته و خصوصيات ماھوی، «: برسانيم

ت، قوانين، تئوری ھا و فرضيه ھا  مفاھيم، مقوالۀروابط علی و قانونمندی ھای طبيعت و جامعه و تفکر را در جام

 فعاليت عملی انسان، فرمانروائی انسان را بر محيط طبيعی ـ و پس از محو تضادھای ۀ پايۀدھد و به مثاب ارائه می

علم چيزی جز شناخت واقعيت عينی و کشف حقيقت نيست . آشتی ناپذير طبقاتی ـ بر محيط اجتماعی ممکن می سازد
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سوی آزادی ھر چه بيشتر رھنمون ه سان را بر نيروھای کور طبيعت چيره می گرداند و بو ھمين شناخت است که ان

  ».می شود

برای علم مارکسيزم، نه استدالل می کنيم و نه ھم به فرھنگ عميد مراجعه می کنيم، » تدوين« کلمه ۀدر مورد استفاد

سالھای بسيار قبل اين کلمه را چنين به کار م که کاربرد اين کلمه از ابداعات ما نيست و لنين ئيگو صاف و ساده می

آن دو .  انگلس چند روزی به پاريس آمد و از آن زمان نزديکترين دوست مارکس شد١٨۴۴مبر در سپت«: برده است

ای  مکتب پرودون اھميت ويژه(ھای انقالبی آن روز پاريس با حرارت تمام شرکت کردند؛  در زندگی جوشان گروه

و در نبرد )  حساب خود را با او پاک تصفيه کرد١٨۴٧منتشره در » فقر فلسفه«اب خويش داشت که مارکس در کت

شديدی عليه مکاتب گوناگون سوسياليستی خرده بورژوائی تئوری و تاکتيک سوسياليسم پرولتری انقالبی يا کمونيسم 

  )ـ لنين رکسيسمای از ما زندگينامه کوتاه با فشرده کارل مارکس ـ(» . نمودندتدوينرا ) مارکسيسم(

ی بدل و جعلی را حسابی »عمدتا مائويست ھا«و » مائويست ھا«و ای کاش مائوتسه دون زنده می بود تا اين 

بيسوادی رقت انگيز تان را گزارش «ھای بيمار،  کرد که آھای آدمک نمود و بعد به ايشان حالی می گوشمالی می

 خود را مسخره ئیبا اين گونه بيھوده گو«، »شاف ندھيدـ تاريخی تان را انک مشکل بيسوادی سياسی«، »نکنيد

ام  قبل ازآنکه سواد تان را تکميل کنيد و يا با مارکسيزم آشنائی حاصل نمائيد، حداقل در صدد بدنامی« ، و »نسازيد

علت اينکه مارکس، انگلس، لنين و ستالين موفق به «که می گفت، باورم بر اينست که  او ضمن اين. »بر نيائيد

 طبقاتی ۀطور عمده شرکت شخصی آنھا در پراتيک مبارزه ـ ب رغم نبوغ خوده ب  تئوری ھای خود گرديدند، ـتدوين

لنينيسم درست بدين جھت مارکسيسم عصر امپرياليسم و «و )  پراتيکۀدربار(» .و آزمون ھای علمی آن زمان بود

به درستی توضيح داده اند و تئوری و تاکتيک انقالب انقالب پرولتاريائی شده است که لنين و ستالين اين تضادھا را 

بر اين بدل ھا فرياد می  ) تضادۀدر بار( ،». نموده اندتدوينطور صحيح ه پرولتاريائی را برای حل اين تضادھا ب

 .  از نوع شما ضرورت نداردئیزد که گم شويد، مارکسيزم به بنجل ھا

  

 


