
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ می ٢٩

  

 ،»مائويست«دون کيشوت ھای 
  »مائويستی« بيماران روانی با الطائالت 

)١٣(  
در فصل چھارم، پنجم و ششم و ھفتم از انحرافات « است که در اين فصل گفته شده. به فصل چھارم سر می زنيم

از آنھا را به طور » گسست«کنيم تا ضرورت  سازمان رھائی يعنی سازمان سلف اين دسته شرح مختصری را ارائه می

تی اين سازمان از انحرافات اکونوميس» عدم گسست«در فصل ھفتم و ھشتم بر روی . اجمالی به خواننده نشان داده باشيم

  ».کنيم مکث می) سازمان رھائی افغانستان(و رويزيونيستی سازمان سلف آن 

کنند که از اين فصل به  رسند و اعالم می می» شعور«در اين فصل به مرز خلع » مائويست ھا«چنانچه معلوم می شود 

يم نه عزيزان، ئتيم که بگوو اشتھا دارند، ما کيسخوب، وقتی ھوس کرده اند . کنند را نشخوار می» صدر«ھای  بعد تفاله

آنان نشخوار را شروع کرده اند، ولی ما . دھد تفاله ديگران را نشخوار کردن، انسان را در جمع چارپايان قرار می

از اين فصل، دو سه موضوع را مورد . پردازيم، زيرا کافی در اين مورد صحبت کرده ايم قسمی که گفتيم به آن نمی

  .ی آن ايجاد حزب استدھيم، که يک بررسی قرار می

 حزب و ألۀبه مس» افغانستان از ورشکستگی تيوريک تا فالکت پراتيک) مائويست(کمونيست » حزب ««ۀما در نوشت

تالش در «:  اول نوشتيمۀشمار» پيش«ھمين گونه، در به . نظر سازمان انقالبی افغانستان در اين مورد اشاره کرده ايم

يف مرکزی و مبرم سازمان ماست، زيرا بدون تشکيل چنين حزبی، ھيچ سازمانی  کارگر از وظاۀجھت ايجاد حزب طبق

قادر به رھبری زحمتکشان نبوده، بدون آن پيروزی انقالب دموکراتيک نوين و رسيدن به سوسياليزم و کمونيزم ناممکن 

  ...می باشد

آيد  ھا به ميان می لنينيست ايديولوژيک از وحدت مارکسيست ـ ۀ کارگر در جريان کار عملی و مبارزۀحزب طبق

ھای مارکسيستی  رسند، خود را به وحدت سازمان ای از احزاب مارکسيستی که به گستردگی حزب پرولتری می عده(

اين حزب در ابتدای تشکيلش ). برند کنند و بعد ازآن پروسه وحدت را به پيش می مقيد ندانسته، حزب را اعالم می

ھا به طور کامل گردد، اما بعد از تأسيس قدم به قدم  خواھد بود که قادر به رھبری تودهمطمئناً آنقدر بزرگ و ھمه گير ن

صفوف اين حزب در آغاز از روشنفکران انقالبی پر گشته و . يابد ی را میئرسد که چنين توانا ی میئرشد کرده، به جا

گر زحمتکشان در آن وارد با گذشت زمان از يک طرف ترکيب طبقاتی آن عوض شده، پيشروان پرولتاريا و دي

شوند و از سوی ديگر روشنفکران انقالبی با پوست اندازی در پراتيک انقالبی، آگاھی بيشتر طبقاتی، دانش  می
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گيرند و به اين صورت   کارگر قرار میۀ ايديولوژيک در موقعيت طبقۀمارکسيستی، کسب اخالق پرولتری و مبارز

  ».خورد  کارگر پيوند میۀبش کمونيستی با جنبش طبقحزب در ميان زحمتکشان مطرح گرديده، جن

» ھا مائويست«خصوص وقتی ه را به عنوان حزب قبول نداريم، ب» صدر» «حزب«با اين ديدگاه در مورد حزب، ما 

، »اپورتونيست«، »تسليم طلب«، »خاين«، »جاسوس«، »تپه خاکی«، »رھزنان اينجويی «ۀرا از جمل» حزب«اين 

شوم و «، »سمارق زھری«، »رياکار«، »ھيپوکرات«، »باز ھزاره«، »زن اتھام«، »کار جعل«، »گر توطئه«

سابقاً بنام چندين سازمانی که اصالً ) ض(خود «کنند که  خوانند و اعالم می می» خدمتکار امپرياليستھا«، »ويرانگر

را » اد حزب کمونيست انقالبیايج«برای » ھا مائويست«دار  ھای خنده ؛ در ھمين حال نعره»نوشت وجود نداشتندـ می

  .آيد بيرون می» شورشی«ھای  دانيم که از حنجرۀ مالنصرالدين ای می مزه ھای بی نيز فکاھی

دھد تا  بينيم که داکتر فيض بما اندرز می به اين قسم می«: در مبحثی مربوط به ايجاد حزب می نويسند» شورشی ھا«

ھای شبانه به وجود آوريم نه از براه  ھا و کلوپ ت گذارھای پارکھای دوستانه و گش حزب پرولتاريا را از آميزش

گذشت،  بر اساس اين معادله حزب پرولتاريا محصول مبارزه بی. انداختن مبارزات دشوار ايدئولوژيک، عملی و علمی

 رد و بدل ھا و تعارفات دوستانه و دھی پرولتری نيست بلکه از گذشت ھای تبليغ، ترويج و سازمان صادقانه در عرصه

کدام يک از اين صفات اساسی خط داکتر فيض احمد شھيد در . شود ھای خرده بورژواھا حاصل می»بفرما و بنشين«

  »سازمان انقالبی افغانستان وجود ندارد؟

ھای  آميزش«داکتر فيض، با صراحت اعالم کرد که حزب پرولتاريا از ! »شورشی«قياس به نفس خوب نيست جناب 

آيد، از ھمين رو بر وحدت اصولی تأکيد می  نمی» ھای شبانه به وجود ھا و کلوپ و گذارھای پارکدوستانه و گشت 

. ھای صادق آن ھستند کنند، که خودشان نمونه چيزی را به رفيق احمد وصله می» مائويست«اما دروغگوھای . کرد

را مصروفيت » ھای شبانه لوپھا و ک گشت و گذارھای پارک«و » ھای دوستانه آميزش«در ھالند » ھا مائويست«

را با تعفن » ايجاد حزب کمونيست واقعی«خورند، آروغ  مبارزاتی شان ساخته اند و با ھر قدم و چرخی که می

آيد، ولی  از طريق کار عملی به وجود می» حزب کمونيست«رفيق احمد باور داشت که . دھند بيرون می» مائويستی«

پر » ايجاد حزب«ھای شان برای   فاضله شان رسيده و ھالند را با چيغۀ مديناز عمل فرار کرده، به» ھا مائويست«

 ايدئولوژيک و سياسی می ۀ وحدت را وحدت در عرصۀلأترين مس مرکزی«ساخته اند؛ رفيق احمد باور داشت که 

 ۀر عرصشان را با کرنش د» وحدت» «ھا مائويست«ولی !) با طرد اپورتونيزم در راه انقالب سرخ به پيش(» سازد

ھای »بفرما و بنشين«ھا و تعارفات دوستانه و رد و بدل  گذشت«ند با ابرند و حاضر ايديولوژيک و سياسی به پيش می

خوانند؛ رفيق احمد باور  می» جاسوس«ايجاد کنند، که آنان را » حزب کمونيست واقعی«، با کسانی »بورژواھا خرده

کار تبليغاتی با بينش پرولتری به بسيج و متشکل شدن . ضرورت داردانقالب کشور به کار تبليغاتی وسيع ««داشت که 

با طرد (» .ھاست  کار تبليغاتی شرکت در زندگی تودهۀلأترين مس ھا خواھد انجاميد، به اين ترتيب اساسی توده

ن را عليه رفيق ھا، کار تبليغاتی شا با فرار از ميان توده» ھا مائويست«ولی !) اپورتونيزم در راه انقالب سرخ به پيش

احمد، رفيق مجيد و رفيق مينا و رھروان آنان متمرکز کرده اند؛ رفيق احمد باور داشت که وحدت اصولی ضمن مبارزۀ 

آيا حاضريم که خود را بين ... «: پرسيد آيد و می ھا، به دست می ايديولوژيک و سياسی، از طريق درآميختن با توده

ھا فرار کرده و مبارزه عليه خلق  از ميان توده» ھا مائويست«، اما »ھای کارگر و دھقان تجديد تربيت نمائيم؟ توده

» صدر«اين که اينان اين اندرزھا را از کجا آموخته اند، فقط . آغاز کرده اند» ھا ستمگری پشتون«پشتون را با شعار 

ميل کنيم، ولی باور داريم که او از شريک ساختن معلومات با ما را داريم تا به سراغ او برويم و معلومات خود را تک

  .رود طفره می
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انقالبی شدن را از نقد «: آنان خطاب به ما نوشته اند. به ما، به آخر می رسد» مائويست ھا«اين فصل با چلنج دادن 

ائوتسه دون انديشه تينگ صريح و صادقانه رژيم ضد انسانی حاکم بر چين آغاز نمايند و موازی با آن نخست بين م

ـ  سيائوپينگ و مائوتسه دون انديشه حقيقی تحقيق کرده و با خيانت تينگ و باندش به انقالب چين از نظر سياسی

  ».ايدئولوژيک تصفيه حساب کنند

از دولت چين بعد «: ما ھيچ نگرانی نداريم تا به اصطالح ايشان انقالبی بودن خود را به اثبات برسانيم! بسيار خوب

ھای  ھای دولتی و خصوصی چين در رقابت با کمپنی آنکه بخش اعظمی از اقتصادش را وارد بازار نمود، کمپنی

دار چينی به سه ميليارد دالر سرمايه دست  ی که يک زن سرمايهئھای جھان برخاست تا جا امپرياليستی به استثمار خلق

شيدن برای بازار، مواد خام و نيروی کار ارزان مصروف  جھان به سو سو کۀداران چينی در پنج قار سرمايه. يافت

داری انگليسی نگه داشت وغيره، ديگر رويزيونيست گفتن چين  شدند و دولت چين ھانکانگ را با حاکميت رژيم سرمايه

پيوند با انجوايزم، گسست از (» ...به اينصورت چين حاضر يک امپرياليزم تمام عيار است... غير واقعی است

ھای بزرگ چين در کشور ما، حمايت از دولت پوشالی، ھماھنگی با  سرمايه گذاری«؛ )١٣٨٩زم، جوزای مارکسي

ھای محروم از ھمه چيز، اين دولت را به امپرياليست تمام عيار  ی در اشغال و کشتار تودهئھای امريکا امپرياليست

ھای  با آن که رويزيونيست«؛ ) چھارمۀمارش» به پيش«(» .توان آن را رويزيونيست خواند مبدل کرده، و ديگر نمی

خروشچفی و دن شيائوپنگی مارکسيزم را ضربه زدند و باعث عقبگرد سوسياليزم شدند و باالخره دو حزب مقتدر 

ھا در جنبش کمونيستی  کمونيستی را به پای بورژوازی به زانو درآوردند، با وجودی که ضربات سھمگين رويزيونيست

ھا،  ھا، رويزيونيست ھا، تروتسکيست ھا، رفورميست گی تيوريک را دامن زده و دگماتيستجھانی تشتت و پراکند

 ۀـ لنينيزم، انديش باشند؛ مارکسيزم ھمه مصروف لطمه زدن به اين جنبش می... ھا و ھا، انارشيست اپورتونيست

حاظ اقتصاد سوسياليستی به حيث  مارکسيستی، چه از لحاظ سياست انقالبی و چه ھم از لۀمائوتسه دون چه از لحاظ فلسف

 ۀشمار» به پيش«(» .ھای تھيدست، ھمچنان از اعتبار علمی برخوردار است بخش پرولتاريا و توده یئايديولوژی رھا

ھا افتاد، به زودی از سوسياليزم  چين که پس از درگذشت مائوتسه دون به دست رويزيونيست«؛ )١٣٩١چھارم، عقرب 

ھايش  ھا را در رأس ستراتيژی د و باالخره به امپرياليزم تمام عيار مبدل شد و چپاول خلقداری برگشت نمو به سرمايه

پولدار «اما اين . وارد شده است» پولدار شدن شکوھمند است« دنگ سيائوپينگ به عصری که ۀقرار داد، اينک به گفت

... ن، امريکا، فرانسه، انگلستان وچي«، »گيرد ھای چين و ساير ملل صورت می به بھای استثمار خلق» شدن شکوھمند

ھای اين غارتگران با بيرحمی تمام  کشند و شرکت ھمين اکنون در اين قاره، معادن و ذخاير طبيعی را مثل سگ بو می

چين به حيث امپرياليست تازه کار . کنند کشی دريغ نمی ربايند و از استثمار و بھره دار وندار افريقا را از خلق آن می

ھايش را در معادن اين  ارتگران سابق اين قاره قرار گرفته و با امريکا و فرانسه نسبت به دول ديگر چنگالدر کنار غ

  )١٣٩١ھا، حوت  ھای خونين امپرياليست  سياه با چکمهۀلگدمالی قار(» .قاره عميقتر فرو برده است

انقالبی   مائوتسه دون غيرۀاگر به گفت. سانيداينک نوبت ما است تا از شما بخواھيم که انقالبی بودن خود را به اثبات بر

و مبارزه » ايجاد حزب کمونيست واقعی«و » انقالب«و » شورش «ۀو ضد انقالبی نيستيد و به ادعاھای تان در عرص

ھا و   پايان بگذاريد، پاسپورتۀصادق ھستيد، به فرار تان نقط» رويزيونيزم«و » اکونوميزم«، »اپورتونيزم«عليه 

يد ئ بفرما.ھای وسيع کارگران و دھقانان درآميزيد ھا طعمۀ حريق کنيد و با توده ندگی تان را در ميان تودهاسناد پناھ

  !دا ميداناو ، دا گز »شورشی«ن اآقاي

تان فرار کرده ايد؛ » مائويستی«ھای  شما با وجود ادعاھا و الف و پتاق. اين ساده ترين چلنجی است که به شما می دھيم

می ليسيد و تاخت و تاز بر رھبرانی که در کنار خلق رزميدند و » مائويزم«ذاشته ايد و در ھالند قروت خلق را تنھا گ
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يد، ثابت می ئتان می خوانيد؛ اگر نتوانيد به چلنج ما تا شش ماه آينده پاسخ بگو» مبارزه«از جاودانه شدند را جزوی 

  .ھستيدسازيد که آنچه ديگران در مورد تان می گفتند، بدتر از آن 

ما به صراحت شما را گريختگی می دانيم، ما به صراحت شما را فراری می خوانيم؛ با ھيچ رندی نمی توانيد فرار تان 

يم که به بند بوت شاگردان صديق مارکس و لنين ئرا توجيه کنيد، نه شما مارکس ھستيد و نه ھم لنين، و بھتر است بگو

کنند، که ما به خود حق نمی دھيم  ھا در سراسر جھان زندگی می یئ مول شعلهھزارن افغان، به ش. ھم رسيده نمی توانيد

ی را که در خارج کشور زندگی می کنند و مثل شما دروغ نمی ئی ھائما شعله . آنھا را فرارِی از نوع شما بخوانيم

ی، از فريادھای ئ ت تودهھای انقالبی، از اعتراضا گويند، الف و پتاق نمی زنند، بلکه با تواضع و فروتنی از سازمان

ھای شريف،  ورزند، انسان کنند و از ھيچ نوع ھمکاری در تقويت جنبش انقالبی دريغ نمی مردم در حد توان دفاع می

  .دانيم که حمايت شان از کار و نبرد نيروھای انقالبی بسيار اھميت دارد ای می صادق، متين و رزمنده

» جنبش پرولتری«صحبت می کنيد، از » حزب کمونيست انقالبی«ا وجود آن از ی که مردم را رھا کرده ايد و بئاما شما

 فراری  و گريختگی ۀمی الفيد؛ انسان ھای چشم پار» اپورتونيزم«و » رويزيونيزم«ی می کنيد و از مبارزه عليه ئپر گو

  . بيش نيستدیی تان به بِز بِز مگس مانده و خود مگسئھستيد، که ياوه سرا

  .ادامه دارد

 


