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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ می ٢۵

  

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 

  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)١١(  
  

، سواد و معلومات سازمان انقالبی ئی در اين بخش بر زبان انجو.را پی می گيريم» مائويستی «ۀفصل دوم چرندنام

ھا صحبت شده است که به  افغانستان، خلط مقام رھبران پرولتاريا با عناصر بورژوازی، نقش رھبران و توده

 تماس گرفته ايم و ما قبالً بر موضوعاتی از اين فصل. ماند تا يک بحث منطقی و جدی ھای ميان تھی می پرچانگی

  . کنيم  میئیھا  آن اشارهۀلأنھا به دو مست

چه برخوردی به ھويت طبقاتی " سازمان انقالبی افغانستان" که }ببينيم{بد نيست ببنيم «: می نويسند» مائويست ھا«

اکرم ياری مبارز انديشه " در نوشته ايکه آنھا بما جھت نشر فرستاده بودند و عنوان .}دارد{انسانھای معروف دارند 

 به ین طبقاتيزم كه مبارزه رنگ خونين علم ماركسيبعد از تدو «:خوانيم  را حمل ميکند اين جمالت را می"و عمل

اپ، ين، روزا لوكزامبورك، جي مین، مائو، ھوشين، ستالي چون ماركس، انگلس، لنیانيشوايخود گرفت، رھبران و پ

ه را به لرزه ياد سرماير نھادند و بنكاي پۀست پا به عرصيگر كمونيگوارا و صدھا قھرمان د ، چهین اليچو

ش ھمه دار و يشاپيدانستند و در پ یھا م كران تودهي بیاي از دریا ن كه خود را قطرهين رھبران با ايا. درآوردند

ن ين خاطر ايبه ا. تر بوده است گر متبارز و ارزندهي دیھا گشتند، البد نقش شان نسبت به قطره یرا ميساطور را پذ

ھا اثرگذار  دهيا تند نمودن حركت پديو فقط بر ُكند " شرط"شرفت انقالب يزم كه نقش رھبران در پيركسماۀ حكم فلسف

ن كه از يشه با اين اندير ايان كبيشوايپ. ك به اثبات رساندنديباشد، در پرات یحركت م" اساس"ھا  است و نقش توده

 یاين دريشند و اينديد بي ھمه نبایوش نكردند كه به جان را ھم فرامي اصل فوق ایروياد نبردند كه سكاندار اند، با پي

را " آموختن و آموختاندن"ۀ ن رھبران اصل ارزنديا. ده استي، آنان را آفریشتازي پیھاست كه برا شناور توده

  ».زم حكم نموده، عمل كرده اندي قرار داده و به آنچه علم ماركسیسرمشق زندگ
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رکس، انگلس، لنين، استالين و مائو، را با ھوچی مين، جياپ، چوئين الئی و ما» نوابغ سازمان انقالبی افغانستان«

پا به "را به اينھا عالوه ميکنند که " ستيگر كمونيصدھا قھرمان د"گوارا در يک رديف قرار ميدھند و  چه

س نميتواند زيرا ھيچک. اين رويزيونيزم است!" ه را به لرزه درآورده اندياد سرمايو بن" گذارده"كار ي پی عرصه

تصور کند که رھبران سازمان انقالبی افغانستان تا حدی بيسواد باشند که تفاوت بين مارکس، انگلس، لنين، استالين 

  ».}ندانند{گوارا، و ھوشی مين نداند  و مائو را با افرادی مانند جنرال جياپ، چه

اگر ما به تفاوت ميان مارکس، . ردازيمپ اينان می گذريم و به اصل بحث می» مائويستی«ما از روده درازی ھای 

ـ  بوديم، خود را تنھا مارکسيست ھا آگاه نمی انگلس، لنين، ستالين و مائوتسه دون با ساير انقالبيون و کمونيست

ھا ايزم  گوارايزم و ده اليزم و چه خوانديم و حتماً ھوچيمينيزم، جياپيزم، چوئن دون انديشه نمی لنينيست، مائو تسه

عمده، يکی را به تاريخ و  کرديم که ناگزيز بوديم يکی را عمده، ديگری را غير در پشت آنھا  قطار میديگر را 

  !!ديگری را به جغرافيه حواله می کرديم

توانيد نمونه بياوريد که  مگر وقتی ما از کالسيکران مارکسيزم و رھبران پرولتاريای جھان صحبت کرده ايم، می

طور ه دون از افراد ديگری نيز نام برده باشيم؟ وقتی صحبت ما ب ن، ستالين و مائوتسهدر کنار مارکس، انگلس، لني

عام در مورد رھبران و پيشوايان کمونيست است، چرا نبايد حق داشته باشيم از ساير رھبران و آنانی که در 

انگلس، لنين، ستالين و مائو لرزاندان بنياد سرمايه نقش داشته اند، نام ببريم؟ مگر شما باور داريد که جز مارکس، 

توان يافت که با کار و تالشش، با مبارزه و پيکارش، بنياد سرمايه را  دون، ھيچ رھبر و کمونيستی را نمی تسه

  !!!دھيد؟ نمی» ايست«بلرزاند؟ آيا با اين حکم ارتجاعی، به تکامل تاريخ فرمان 

دون از رھبران پرولتاريای جھان و کالسيکران علم ما باور داريم که مارکس، انگلس، لنين، ستالين و مائوتسه 

گوارا به حيث رھبرانی مطرح اند که در  مين، روزا لوکزامبورک، جياپ، چوين الی وچه مارکسيزم اند، و ھوچی

شرايط معين زمانی پا به عرصۀ پيکار و مبارزه نھادند و بنياد سرمايه را به لرزه درآوردند و نقش شان نسبت به 

گيريم و از  مين را در نظر می طور نمونه ھوچیه بيائيد ب. تر بوده است ديگر متبارزتر و ارزندهھای  قطره

مين عليه امپرياليزم فرانسه، پا نھادن به عرصۀ پيکار بود يا نه؟ آيا اين  پرسيم که مبارزۀ ھوچی می» ھا مائويست«

 پيکار بود ۀ، پا نھادن به عرصئیه اشغالگران امريکامين علي پيکار، بنياد سرمايه را لرزاند يا نه؟ آيا مبارزۀ ھوچی

 خلق زحمتکش ئیيا نه؟ آيا اين پيکار که با شکست امپرياليزم امريکا تمام شد، بنياد سرمايه را لرزاند يا نه؟ آيا رھا

به ھا بود، از طرف ديگر   خلقئی، اگر از يک طرف رھائیھای فرانسوی و امريکا ويتنام از زير يوغ امپرياليست

 پيکار بود يا نه؟ و اگر ۀگوارا، پا نھادن به عرص معنی لرزندان و شکست سرمايه بود يا نه؟ ھمين گونه، مبارزۀ چه

 و عمال آن در بوليويا اگر از .ای .آی .گوارا  به وسيلۀ سی بود، آيا اين پيکار بنياد سرمايه را لرزاند يا نه؟ کشتن چه

  خورد، پس چه بود که با بيرحمی تمام او را کشتند؟  آب نمی» لرزيدن بنياد سرمايه«ھمين 

ن، روزا ي مین، مائو، ھوشين، ستاليانی چون ماركس، انگلس، لنيشوايرھبران و پ«وقتی ما نوشتيم که 

اد يكار نھادند و بني پیست پا به عرصه يگر كمونيگوارا و صدھا قھرمان د ، چهین الياپ، چويلوكزامبورك، ج

 از اين }سازمان انقالبی{رھبران سازمان رھائی «: جعلی نوشتند» ھای مائويست«، »رآوردنده را به لرزه ديسرما

کاری را آگاھانه و به داليل  آنھا اين مغلطه. کاری دست نميزنند دليل ھم به اين مغلطه خبر نيستند و بی ھا بی تفاوت

دون با   انگلس، لنين، استالين و مائوتسهيکی از اين داليل اينست که ھر قدر تفاوت مارکس،. سياسی انجام ميدھند

که آنھا ميگويند، زايل گردد، بھمان " صدھای ديگر"گوارا و  افرادی مانند جياپ، ھوشی مين، چوئين الی، چه

  ».اندازه سردرگمی سياسی اوج گرفته و وضاحت خط و تفسير درست ايدئولوژی به عمل از اھميت می افتد
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نام رھبران پرولتاريای جھان، از رھبرانی ياد کرديم که در لرزندان بنياد سرمايه نقش وقتی ما در کنار ! به دو ديده

توانند که وقتی ستالين در کنار نام لنين، از  گفته می» ھا مائويست«آيا ! داشته اند، به زعم شما شديم رويزيونيست

علم در دوران سير تکاملی خود افراد «: گويد است يا خير؟ ستالين می» رويزيونيست«برد،  گاليله و داروين نام می

رغم ھمه چيز توانسته اند کھنه را بشکنند و نو را ايجاد  شناسد که با وجود انواع موانع و علی شجاع زيادی را می

خواستم در مورد يکی از  و من می. اين مردان علم از قبيل گاليله، داروين و بسياری ديگر مشھور عامه اند. کنند

منظور من لنين معلم ما و . لم علم که در عين حال بزرگترين مرد عصر حاضر است سخن بگويماين بزرگان عا

  » .مربی ما است

وقتی ما در کنار نام رھبران پرولتاريا، نام سائر رھبران را نوشتيم که پا به عرصۀ پيکار نھاده و بنياد سرمايه را 

يکی (» رفيق استاخانف« وقتی ستالين در کنار نام لنين، از آيا. کاری خواندند لطهآنرا مغ» ھا مائويست«لرزاندند، 

تواند انکار کند  چه کسی می«گويد  کند و می ياد می) محقق قطب شمال(» رفيق پاپانين«و ) از معدنچيان حوزه ُدن

لم به سالمتی مردان ع«و بعد با شعار » باشند؟ که استاخانف و پاپانين نوآوران علم و مردان علم پيشرو ما می

» !ھا ، به سالمتی پاپانين و پاپانينيست!ھا ، به سالمتی استاخانف و استخانويست!، در راه لنين و لنينيسم!پيشرو

  کاری کرده است يا خير؟ برد؛ مغلطه اش را به پايان می سخنرانی

کند که   میآيا وقتی مائوتسه دون در مورد شيوۀ تبليغات، ضمن تذکر شيوۀ تبليغاتی لنين، از کنفسيوس ھم نقل

با «لنين » ھر قدر تفاوت«نباشد، زيرا » رويزيونيست«، چرا نبايد به قول شما »دو بار فکر کنيد«کرد  توصيه می

زايل گردد، بھمان اندازه سردرگمی سياسی اوج گرفته و وضاحت خط و تفسير درست «کنفسيوس، » افرادی مانند

خواسته با ذکر شيوۀ تبليغی لنين و آوردن توصيۀ  دون واقعاً می ه؟ آيا مائوتس».افتد ايدئولوژی به عمل از اھميت می

  کنفسيوس اين دو را ھمسان نشان دھد؟ 

اينھا، . االت از طرف ما، به معنی اين نيست که ما منتظر پاسخ ايشان ھستيمؤبايد بدانند که طرح س» مائويست ھا«

 از مارکسيزم ـ ئی و لياقت و سواد سياسی برخوردار نيستند که پاسخ داده بتوانند؛ ثانياً، اينھا بوئیاوالً، از آن توانا

جعلی و بدلی ھستند » مائويست ھای«لنينيزم و انديشه مائوتسه دون نبرده اند تا حرف ھای ما را بفھمند؛ ثالثاً، ايشان 

 يک بحث معقول مارکسيستی از ايشان بعيد به نظر می که وظايف معين با کود ھای معين را پيش می برند و انتظار

اينھا را پاره کرده باشيم و به » مائويستی«که، چنانچه در بخش ھای قبلی تذکر داديم، نقاب  ولی ما برای اين. رسد

  اينھائیشان را گير کرده ايم، به چرندگو» سرخ«دشمنان جنبش انقالبی افغانستان حالی ساخته باشيم که خسک ھای 

  . می پردازيم

ن رھبران يا«: ما نوشتيم.  رھبران و توده ھا استألۀموضوع ديگر فصل دوم که اھميت دارد بر آن مکث کنيم، مس

را يش ھمه دار و ساطور را پذيشاپيدانستند و در پ یھا م كران تودهي بیاي از دریا ن كه خود را قطرهيبا ا

شرفت ينقش رھبران در پ.... تر بوده است  متبارز و ارزندهگري دیھا گشتند، البد نقش شان نسبت به قطره یم

  »...باشديحركت م» اساس«ھا  ھا اثرگذار است و نقش توده دهيا تند نمودن حركت پديو فقط بر ُكند » شرط«انقالب 

با اين وصف معلوم نيست که «: پس از خواندن اين پاراگراف به غيظ آمده، نوشتند» مائويست» «فيلسوف ھای«

در کجای فلسفه مارکسيستی ديده اند که گفته باشد رھبر در جريان انقالب " ران سازمان انقالبی افغانستانرھب

  ! »"ھا اثرگذار ميباشد دهيا تند نمودن حركت پديفقط بر ُكند "است؟ و آنھم چه شرطی که " شرط"

ارائه » شرط«يفی که از چون تصميم گرفته اند چرنديات عرضه کنند، متوجه نيستند در تعر» مائويست ھا«

در فيزيک و آنگونه که انگلس در انتی ديورينگ بر آن تماس ميگيرد، «: کنند د میئيھای ما را تأ کنند، حرف می
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ھائی است که بدون آنھا ھرگز نميتوان به ھستی فيزيکی موجودات بشکل  عبارت از وجود آن الزامات و محدوديت

ديالکتيک ... است" شرط"خار ساختن آب وجود حرارت و فشار اتمسفير برای ب: مثال. کنونی آن اصال فکر کرد

  »".شرايط داخلی اساس تحول و شرايط خارجی، شرط تحول است"ميگويد که 

بپرسيم که ميان رھبران و توده ھا، کدام يک اساس و کدام آن شرط » فيلسوف» «مائويست ھای«در اينجا بايد از 

ھا ھستند که محرک چرخ انقالب  اند، زيرا اين توده» شرط«و رھبران » اساس «ھا است؟ مطمئناً موافقيد که توده

ھا، آنان را برای حرکت درآوردن  ، اما رھبران که با حضور شان در ميان توده)ھا ھستند اساس تحول، توده(ھستند 

ن آنھا ھرگز ھائی است که بدو عبارت از وجود آن الزامات و محدوديت(کنند   و کمک میئیمطلوب چرخ رھنما

اين حضور وقتی مفيد و مثمر واقع ). ـ شرط تحول ھا نمی توانند چرخ را به شکل مطلوب به حرکت بياورند توده

اگر رھبر ورزيده، دانا، فداکار و منضبط باشد، چرخ انقالب را . ھا باشند شود که رھبران در ميان توده می

نادان، جاھل، ) ھا» مائويست«مثالً از جنس (گر رھبر آورد و ا تر و پايدارتر به حرکت می سريعتر، مطمئن

ھا ھم حضور داشته باشد،  گر، مکار و ناصادق باشد، حتی اگر به جای ھالند، در ميان توده حراف، متعصب، حيله

 .را با پوکی و با ھدايات و اوامر نادرست، تکه تکه خواھد کرد تواند، بلکه آن اين چرخ را نه تنھا به جلو برده نمی

، او را در بھترين حالتش از گوش )اساس(ھا  کند، توده پس از آن که رھبر نادان و حراف، چرخ را تکه تکه می

دھند که اين چرخ را ترميم و دوباره به حرکت بياورد و  ھايش گرفته دور می اندازند و  رھبر ديگری پرورش می

  .شود تأمين می» شرط«و » اساس« ديالکتيکی ۀبه اين گونه رابط

است؟ و آنھم » شرط«) البته ما پيشرفت انقالب نوشته ايم(رھبر در جريان انقالب «که ما در کجا ديده ايم که  اما اين

دانند، ولی برای  می» مائويست ھا«، »باشد ھا اثر گذار می فقط بر کند يا تند نمودن حرکت پديده«چه شرطی که 

ما به حيث . زنند برسانند، خود را به نادانی و حماقت میبه اثبات » اپورتونيست«که ما را به زعم خود  اين

مدتھا قبل اين را در ) علم مارکسيزمتکرار می کنيم به حيث شاگردان » مائويست ھا«(شاگردان علم مارکسيزم 

بعضی نيز توسعه و تکامل جامعه را تنھا معلول ارادۀ «: خوانده بوديم» از کمون تا کمونيزم«کتاب مقدماتی و خوب 

کند  طوری که تجارب تاريخی و علم ثابت می. دانند می) قھرمانان، سرداران بزرگ وغيره(ھای برجسته  خصيتش

ـ يا  لنين در اتحاد شوروی توانند وقوع جريانات تاريخی را تسريع نموده مانند ـ ھا در حقيقت امر می اين شخصيت

ر جريان توسعه و ييـ ولی ھرگز قادر به تغ ين در ايرانلمان و شاه خاامانند ھيتلر در  آنھا را به تعويق اندازند ـ

  ».تکامل جامعه نيستند

پلخانف «را درک کنيم، در آن خوانديم که » اتحاد شوروی) بلشويک(تاريخ حزب کمونيست «بعد که توانستيم 

و اشخاص برجسته و » قھرمانان«ھا را در موضوع نقش اصلی   اساسی و خطای ناردنيکۀسومين نظري

، ملت، طبقات را نيز مردود و باطل »الناس عوام«ھا،  ھای آنان در رشد اجتماعی و ناچيزی نقش توده شهاندي

اليزم نيست بلکه حق  نمود که حق به جانب ايده کرد و مدلل می اليزم متھم می ھا را به ايده پلخانف ناردنيک. ساخت

  .باشد با ماترياليزم مارکس و انگلس می

 ماترياليزم مارکسيستی، پلخانف ۀموافق نظري. رياليزم مارکسيستی را رشد داد و توجيه کرد نظر ماتۀپلخانف نقط

کند بلکه رشد شرائط مادی  ن نمیييھای برجستگان تع ھا و انديشه ثابت کرد که تکامل جامعه را سرانجام خواھش

ر روابط موجوده يي، تغرات در طرز توليد وسائل معيشت که برای حيات جامعه ضروری استييحيات جامعه، تغ

 توليد و تقسيم وسائل ۀ طبقات برای نقش و موقعيت خود در رشتۀ توليد وسائل معيشت و مبارزۀبين طبقات در رشت

کند بلکه  ھا معين نمی وضعيت اجتماعی و اقتصادی اشخاص را انديشه. کند ن میييمعيشت است که آن را تع
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برجستگان، اگر انديشه و خواھشی . آورد ھای آنان را پديد می يشهوضعيت اجتماعی و اقتصادی افراد است که اند

عکس ه  پيشرو داشته باشند، ممکن است بدل به ھيچ گردند و بۀ ضد رشد اقتصادی جامعه و خالف احتياجات طبقهب

ند،  پيشرو داشته باشۀاين افراد، اگر انديشه و خواھشی موافق با ضروريات رشد اقتصادی جامعه و احتياجات طبق

  .ای شوند حقيقتاً اشخاص برجسته

بنا بر اين قھرمانان ملت را . سازد اين قھرمانان نيستند که تاريخ را می سازند بلکه تاريخ است که قھرمان می... 

قھرمانان و اشخاص برجسته فقط . ورد و تاريخ را به جلو ميراند آکنند بلکه ملت قھرمانھا را به وجود می ايجاد نمی

توانند در حيات جامعه دارای نقش مھمی باشند که به شرائط رشد جامعه به درستی پی برده و چگونگی  تا آنجا می

قھرمانان و اشخاص برجسته ھرگاه به شرايط ترقی جامعه به درستی پی . ر و اصالح اين شرائط را درک کنندييتغ

جامعه گردن کشی کنند به وضع اشخاص تاريخ پندارند و در قبال احتياجات تاريخی » سازندگان«نبرند و خود را 

  ».ثمری دچار گردند مضحک ناکام و بی

 شان ئیرو ھستيم که مارکسيزم را با ياوه گوه جھل و نادانی روب» المعارف ھای ۀدائر«ھمه می دانند که ما با 

تاريخ حزب «ه به اين منظور بار ديگر ب. سازند، از اينرو ناگزير ھستيم اين بحث را بيشتر بکاويم می» ننگين«

ھای فرتوتی  ھا و تيوری ايده. ھای اجتماعی گوناگونند ھا و تيوری ايده«: کنيم مراجعه می» )بلشويک(کمونيست 

 جامعه کمر بسته اند و ۀوجود دارند که عمر شان به پايان رسيده و در خدمت منافع قوای فرتوت مضمحل شوند

ھای مترقی و نوينی ھم  ھا و تيوری ايده. باشند يشرفت آن میاھميت اينھا در اينست که مانع تکامل اجتماع و پ

 باشند و اھميت آنھا در اينست که  توسعه و تکامل جامعه و پيشرفت آن ھستند که خادم منافع قوای پيشرو جامعه می

را آسان نموده ضمناً ھر قدر مقتضيات حيات مادی جامعه را دقيقتر و صحيح و صحيحتر منعکس سازند ھمان 

  .باشند دازه نيز واجد اھميت بيشتری میان

 اجتماعی تنھا پس از آنکه جامعه مواجه با مسائل نوين توسعه و تکامل حيات مادی ۀايده ھا و تيوری ھای تاز

شوند که حل مسائل نوينی را که تکامل  ترين نيروئی می که پديد آمدند جدی ولی بعد از آن. آيند اجتماع شد پديد می

در اين ھنگام است که . سازند دھد آسانتر و پيشروی جامعه را نيز سھلتر می جلو شان قرار میزندگی مادی در 

ھای سياسی تازه دقيقاً  ھای جديد و عقايد و سازمان ھا و تيوری  ايدهۀدھنده، تجھيز کنند تمام اھميت ُرل سازمان

  ».شود ظاھر می

نمايند و به گفتۀ  می» ا به مضحکه رقت آوری مبدلخود ر«با تذکر موارد فوق کافی است بدانيم که چه کسانی 

ھا که در  گونه بحث ھا قبل از راه اندازی اين»مائويست«. آورند در می» فيلسوف «ۀھا اکت و ادای بچگان ايرانی

حيطۀ صالحيت شان نيست، خوب است به مطالعه بپردازند، در غير آن بايد آماده باشند که مسخرۀ عام و خاص 

  !شوند

  .داردادامه 

  


