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 Political سياسی

  
 سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ جون ٠٢

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

)١۵(  
که ما در باره آن قبالً  ب پرداخته و در اين فصل موضوع جديیبه تشريح طوالنی مذھ» مائويست ھا«در فصل ششم، 

جمھوری «، در مورد ) اولۀشمار» به پيش«در (ما قبالً  . در اسناد سازمان به آن تماس نگرفته باشيم، ارائه نکرده اند

جمھوری «د ئيأ تپذيرش و. ، نظر خود را بيان کرده ايم»ئیمشعل  رھا«و انتقاد رفيق احمد از پذيرش آن در » اسالمی

اشتباه راست روانه ای بود که بسياری از سياست ھا و تاکتيک « اول آمده استۀشمار» به پيش«، چنانچه در »اسالمی

اين اشتباه منطقاً، اجزاء و فرعياتی داشته است که با انتقاد . »دی می چرخيدئيأبر محور چنان ت «ئیسازمان رھا» ھای

گيرند، مثالً حمايت از جمھوری اسالمی خمينی؛ که  ھمه تحت پوشش قرار می» جمھوری اسالمی«قرار دادن پذيرش 

خصوص راه اندازی انقالب بھمن را از نظر دور انداخت که عليه يک رژيم شاھی ه در اين ھم نبايد شرايط آن زمان و ب

 .آن قاطعانه دفاع می کردندراه افتاده بود و کمونيست ھای ايران از ه که از طرف امپرياليزم امريکا حمايت می شد، ب

را بر کرسی » خمينی« شرکت کردند، انقالبی که ]دلو[ ايران که با حضور قاطع در انقالب بھمنیحتی کمونيست ھا

قدرت نشاند، موضع گيری متفاوت تر از امروز، عليه رژيم جمھوری اسالمی خمينی داشتند که  شرکت شان در اين 

که جمھوری اسالمی خمينی، تمام ثمره و دستاورد انقالب را  اين. نده اين امر است، نشاندھ» خمينی«انقالب در کنار 

نام خمينی آشکارتر می شد، بحث جداگانه ای است که ه  خونريز جالدی بۀکه با گذشت زمان چھر دستبرد زد و اين

رژيم ضد انسانی و فاشيست و را  بسته است، بلکه با قاطعيت آن افغانستان نه تنھا بر آن چشم نحداقل سازمان انقالبی

اما روزگار امروز ما را با روزگار  رفيق احمد و موضع گيری او . قاتل و به حق رژيم سفاک واليت فقيه خوانده است

 يکسان دانستن، فقط از کسانی ساخته است که کينه توزی نسبت به رفيق احمد و سازمان ١٣۶٠ و ١٣۵٨در سالھای 

ورنه، يک انسان عادی می داند که ميان اين دو فاصله ای است به .  را کور ساخته باشدانقالبی افغانستان، ذھن شان

  ! سال٣٠ تا ٢۵مدت 

 مبارزين مجاھد ۀجبھ«مربوط به » وطن «ۀرا نشخوار می کنند و از نشري» فراری «ۀپس از آنکه تفال» شورشی ھا«

ئه می کنند که حيف ما می آيد آن را با ديگران نقل قولی در مورد مذھب می آورند، دو فکاھی نيز ارا» افغانستان

ه آی، سيل اسلحه به بنيادگرايان اسالمی و ب. اس. ھای چينی از طريق آی که رويزيونيست در حالی. شريک نسازيم

خصوص حزب اسالمی گلبدين سرازير کرده بودند و از اين احزاب بنيادگرا و فاشيست از طريق استخبارات پاکستان 

ترسيدند که با بقدرت  از اين می} خائن{خاقان ھای خائين «: چنين است» ھا مائويست«دند؛ فکاھی اول کر حمايت می
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الدين ربانی وغيره افغانستان مرکز صدور ايدئولوژی  رسيدن اسالم اخوانی در وجود گلبدين، احمدشاه مسعود، برھان

اسالم «آنھا اسالم اتحاد سه گانه را که .  وجود بيايداسالم بنيادگرا شده و برای ايغورھای چينی يک عقب جبھه مطمئن به

دادند و داکتر فيض احمد شھيد را با سازمانش تا حد تبليغ  بود بر اسالم گلبدين رجحان می» غرض بحال آنھا بی

اخوان گلبدينی منفور تاريخ و منفور خلق ... هللا مجددی و حتی شاه سابق به وعظ واميداشتند پيرگيالنی و صبغت

برد و بالمقابل آنرا  غانستان است، اما داکتر فيض از اين منفور بودن گلبدين برای رھائی ما استفاده استراتيژيک نمیاف

  !!! »دھد ھای چينی مورد استفاده قرار می در استراتيژی خدمت به خاقان

) ادامه دھندگان(تان و ساما اتحاد سازمان انقالبی افغانس«: کوتاه ولی بسيار خنده دار است» مائويست ھا«فکاھی دوم 

  !»چرخد تا منافع خلق کبير افغانستان نيز بيشتر بر محور منافع مرتجعين چينی در آسيا می

 وقاحت زده اند و با سرعت تمام می دوند او نيز پاچه ھا را بر زده، ۀبه جاد» مائويست ھا«می بيند که » پوالد« وقتی 

 شما را از دولت سوسيال امپرياليزم چينحامی و مربی بزرگ شما،  ٢٠٠١در اخير سال «:به اين جاده می زند

با جانی ترين، خاين ترين و خونخوارترين دشمنان مردم » بن«سابق شما به آلمان برد و در کنفرانس » قرارگاه«

و فرار  مبتذل ۀجان، تشويش نکو، ما با يکی دو نوشت» پوالد«). تکيه از ماست(» ....افغانستان دور يک ميز نشاند

بيچاره، اين تو ھستی که تفاله ھايت » شورشی ھای«تو ھستی، نه » مائويستی«بزدالنه ات فھميديم که قھرمان وقاحت 

  .استفراغ می کنی و آنھا ھم با اشتھای تمام آنرا نشخوار می کنند» شورشی ھا«را در دھن 

قباحت خودت چنان آشکار . وطئه و نه ھم اتھاموقتی ما تو را قبيح می خوانيم، اين نه فحش است و نه ھم ت! »پوالد«

پاسخ به «نام ه  تازه اش بۀدر نوشت» فراری«:بھتر است يک مثال بياوريم. است که ھيچکس نمی تواند آنرا استتار نمايد

اينھا از نقد گذشته و حال «ناله سر می دھد که  »» سازمان انقالبی«حمالت خصمانه رويزيونيست ھای دون صفت 

و يا سازمان کنونی شان به وحشت افتاده و با شيوه ای غير پرولتری و اپورتونيستی در برابر »  رھائیسازمان«

زيرا فراری خوب می .  اين را می گويند قباحت».انتقادات ما عکس العمل کامالً خصمانه و ضد انقالبی نشان داده اند

پرداخته ايم، پس » سازمان«سناد متعدد به نقد حال اين و در ا» سازمان رھائی «ۀ به نقد گذشت١٣٨٧داند که ما در حمل 

افتاده باشيم، چيزی که ما را به وحشت » وحشت«به » پوالد» «انتقادات«ھيچ آدم با شعور نمی تواند بپذيرد که ما از 

  .است» مائويزِم فراری«انداخته، قباحت، دروغگوئی، توطئه گری و چشمپارگی منسوبين 

می » اتھام زنی و توطئه گری«ما را متھم به » پوالدی« می زند و بعد ھم با چشمپارگی ءافترابه ما تھمت و » فراری«

و ما، خود قضاوت کنند که کی چشمپاره، وقيح، توطئه » پوالد«ما از خوانندگان می خواھيم که با قطعات  ذيل از . کند

  .ھم می الفد» دات اصولیانتقا«که البد از » مائويزم فراری» «پوالدِ «گر و مفتری است، ما يا 

سه «به ادامه ھمان گذشته ای رويزيونيستی » سازمان انقالبی««: که در فوق ذکرش رفت، می نويسدۀدر نوشت» پوالد«

با انقالب فرھنگی پرولتاريائی خصومت اش و به پيروی از رھبران رويزيونيست مرتد و ضد انقالبی چين، » جھانی

گی پرولتاريائی را که يک دست آورد انقالبی بزرگ پرولتاريای جھان است و در پرتو انقالب کبير فرھن. داشته و دارد

و زير رھبری رفيق مائوتسه دون صورت گرفت و بدين وسيله » ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا«تئوری 

» سازمان رھائی«ی انقالب چين و ديکتاتوری را برای يکدھه از شکست توسط باند رويزيونيست چينی نجات داد؛ ول

ھنوز نتوانسته است که خود را از اين منجالب » سازمان انقالبی«. ارزيابی کرده است» ھرج مرج«آنرا يک 

  ).تکيه از ماست (».خصومت می ورزد» مائويزم«رويزيونيستی نجات دھد و از ھمين ديدگاه به 

چنانچه گفتيم اين وحشت، . افتاده ايم» وحشت«ات به » انتقادات اصولی«درست فرموده ايد که ما از » فراری«آغای 

. عمدتاً از دروغ ھای شاخداری است که بدون شرم تحويل می دھی و ھيچ خجالت نمی کشی که آنھا را تحويل می دھی

-١٩۵۶(تئوری انقالب فرھنگی مائو در چين «  نوشتيم که ١٣٨٧در حمل ) به پيش (ۀکه ما در اولين شمار با وجودی
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 سوسياليستی به راه افتاد و اولين ۀش بزرگ کمونيستی جھت خشکاندن بقايای فکری بورژوازی در جامعکه جنب) ١٩٧۶

 کمونيست ھای جھان بعد از احيای سرمايه داری در اتحاد شوروی بود، البد نمی توانست با اشتباھاتی ھمراه ۀتجرب

 احيای سرمايه ۀ بر قدرت می توانند از فاجع بود که با پيروی از آن کمونيست ھایئی سترگ و گرانبھاۀنباشد، تجرب

داری در کشورھای سوسياليستی در حد معينی جلوگيری نمايند و نمی تواند تيوری پر باری بر علم مارکسيزم به حساب 

، به  توطئه گری دست می زنی، به ما ئیولی تو با تمام اين نظر صريح ما در مورد  انقالب فرھنگی پرولتاريا» نيايد

به پيروی از رھبران رويزيونيست مرتد و ضد انقالبی « که سازمان انقالبی افغانستان ئیمی زنی ودروغ می گوتھمت 

با تمام اين دروغ انتظار داری، ما تو را دروغگو . »چين، با انقالب فرھنگی پرولتاريائی خصومت داشته و دارد

وانيم، با تما اين اتھام توقع داری ما تو را اتھام زن نخوانيم نخوانيم؛ با تمام اين توطئه توقع داری ما تو را توطئه گر نخ

؟ ما نه سعدی ھستيم و نه »پوالد«و با تمام اين قباحت و وقاحت، انتظار داری ما ترا يک انسان قبيح نخوانيم، آغای 

  !گاندی

 فصل ششم اين در«:در آغاز اين فصل می خوانيم. است» شورشی ھای فصلکی« فصل ششم سريال ۀفصل ھفتم، ادام

ما بر اتحاد بين ... «نوشته شرح داديم که چرا داکتر فيض احمد شھيد به اتحاد سه گانه کرشمه می فروخت و می گفت 

ما از اول اين اتحاد سه گانه را ... جبھه ملی نجات، حرکت انقالب اسالمی و محاذ ملی افغانستان بيشتر نظر داريم

ما بر آنيم که اتحاد سه گانه با اتکای صادقانه و بيھراس بر ... را آرزو نموديمشادباش گفتيم و توسعه و استحکام آن

موازين دموکراسی در زمينه مناسبات با ساير نيروھای سياسی واقعاً ضد روسی، می تواند به نوبه خود گام ھای 

 جنبش چنانچه توام با ما شرکت شاه سابق را در. وسيعتر و ارزنده تری در راه يک پارچگی مجاھدين و ملت بردارد

موضعگيری قاطع با شوروی اشغالگران باشد، عامل مثبت و با ارزشی دانسته و از آن استقبال می کنيم که بخصوص 

در اينکه ) . مشعل رھائی ـ به نقل از نوشته رفيق پوالد(» .که ايشان مورد توجه تعداد کثيری از مردم ما قرار دارند

نماينده فکری اشرافيت فئودالی )  مجددی، پير گيالنی و مولوی محمد نبی محمدیحضرت صبغت هللا(اتحاد سه گانه 

بودند و اينکه ظاھرشاه سمبول سنتی فئوداليزم بود، بسيار کم کسانی که از دانش اجتماعی سر رشته داشته باشد، شک 

 فيض را که به آن به مثابه ستون بيائيد بطور مثال ھمان اسالم اتحاد سه گانه امريکائی مورد پسند داکتر«، ».می کند

می گويد منظورش » اسالم ضد امپرياليست«داکتر فيض شھيد وقتی . فقرات دموکراسی افغانستان می ديد مدنظر بگيريم

است که او می کوشيد بگويد که » اتحاد سه گانه«اين . در ايران جمھوری اسالمی است و در افغانستان اتحاد سه گانه

مگر اين حقيقت . است و ما امروز می بينيم که صبغت هللا مجددی سر در کدام آخور دارد» اليزمضد امپري«و » ملی«

و اکنون نيز از بطن ايدئولوژی فئودالی نبايد اميدوار «...»آن روزھا مشکل بود که داکتر فيض احمد شھيد درک کند؟

 يا رد کردن آن نه تنھا خط درشتی است بين قبول کردن اين اصل و. بود که سياست مترقی و ضد امپرياليستی ظھور کند

مارکسيزم و اپورتونيزم و مارکسيزم و رويزيونيزم بلکه خط فاصلی است بين آدم ھوشيار و آدم گيج و آشفته 

اسالمی بودن جنبش را با ملی و مترقی «داکتر فيض احمد شھيد بر چپ ضد اسالم گرائی حمله می برد که اين ھا ....سر

و اين به اين معنی است که يک جنبش اسالمی يعنی جنبشی که با ايدئولوژی فئودالی » الحظه می کنندبودن در تضاد م

در جھان ھيچ رويزيونيستی تا حد داکتر فيض احمد شھيد . »مترقی«باشد و ھم » ملی«رھبری می شود می تواند ھم 

ک روز خوانده باشد می داند که مسئله ملی ھر مارکسيست که الفبای آنرا ي. بيسواد و در عين حال از خود راضی نيست

ايکه ما از آن صحبت می کنيم دارای معنی و » ملی«مقوله . يک مسئله بورژوازی است و فئوداليزم آنرا نمی شناخت

می » امت مسلمه«ھمان » ملت«در اسالم . مفھوم بورژوازی است که در ايدئولوژی فئوداليزم نه بوده و نه وجود دارد

در اسالم » ملت«گزينش و برتر شمردن غير از اين بجای . اعتقاد داشتن به دين اسالم معنی ديگری نداردباشد که جز 

» خدا«اينکه داکتر فيض مرحوم از کجا به اينگونه فرمول ھای نبوغ آسايش رسيده رمزی است که . حتی جايز نيست
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 را بگويد که نه در قطی عطار است و نه در  کرده حرف ھائی}جرأت{می داند، اما بايد به او آفرين گفت که جرائت

بايد به سازمان رھائی و ھمچنين سازمان انقالبی افغانستان نيز . خريطه حکيم جی صاحب و نه با علم خوانائی دارد

  ».آفرين گفت که در بيعت از اين بيھوده گوئی ھا استعداد فوق العاده نشان داده و به اطاعت شان وفادار باقی مانده اند

اگر ما داکتر فيض «اينھا می نويسند که . ھا آغاز می کنيم» شورشی «ۀا از توھين کردن و تحقير رفيق احمد بوسيلم

اين نه دشنام است، . احمد فقيد را رويزيونيست و اکونوميست خطاب می کنيم در اين زمينه اسناد و مدارک موجود است

اينکه سازمان انقالبی نقد ما را توجيه توھين و . ويزيونيستی آن استبلکه نقد افکار اپورتونيستی و ر. نه توھين و تحقير

   ».و توطئه خود آن ھاست} جعلکاری{تحقيری می کند جلکاری 

 فوق حداقل می بينيم که فراری ھا ۀ اگر از ده ھا دشنام سياسی و غير سياسی ديگر به رفيق احمد بگذريم در قطع

، »خود راضی«، »بی سواد«: کلمات به زعم خود شان توھين و تحقير کنندچگونه می خواھند رفيق احمد را با اين 

» کرشمه فروختن«، »حرف ھای که نه در قطی عطار است و نه در خريطه حکيم جی صاحب«،  مالک »بيھوده گو«

ی افغانستان به آيا اينھا دشنام و توھين کردن نيست، اگر نه، پس شما چرا ھياھو راه می اندازيد که سازمان انقالب..... و

ما ضمن دريدن ماسک ايدئولوژيک ـ سياسی تان، شما را با ادبيات خودتان مخاطب ! ما فحش و دشنام داده است؟ بلی

کيد می کنيم که غرور پوک أت» پوالد«آغای ( تان را می شکنيم ۀقرار می دھيم و ھمانطور که گفته ايم، غرور پوک ھم

  !ن به ديگران چه معنی داردتا بدانيد که توھي) تان را می شکنيم

مورد  بررسی قرار می دھيم و به ھمه  نشان می » مائويستی« فوق ۀ ديگر از قباحت تان را از قطعۀاينک يک نمون

بيجا نخواھد بود تا در ھمينجا . ما چه اندازه بی سواد، وقيح، جاھل و احمق ھستند» مائويزِم فراری«دھيم که منسوبين 

مائيم تا با وجدان انقالبی قضاوت کنند که آيا اينھا واقعاً قبيح و کودن نيستند و آيا ما تا اکنون در از خوانندگان تقاضا ن

  مورد اينھا کم نگفته ايم؟

ما بر اتحاد بين جبھه ملی نجات، حرکت ... «برای اينکه رفيق احمد در يکی از اسناد نوشته است که » مائويست ھا«

ما از اول اين اتحاد سه گانه را شادباش گفتيم و توسعه و ... ستان بيشتر نظر داريمانقالب اسالمی و محاذ ملی افغان

ما بر آنيم که اتحاد سه گانه با اتکای صادقانه و بيھراس بر موازين دموکراسی در زمينه ... استحکام آنرا آرزو نموديم

ام ھای وسيعتر و ارزنده تری در راه يک مناسبات با ساير نيروھای سياسی واقعاً ضد روسی، می تواند به نوبه خود گ

ما شرکت شاه سابق را در جنبش چنانچه توام با موضعگيری قاطع با شوروی . پارچگی مجاھدين و ملت بردارد

اشغالگران باشد، عامل مثبت و با ارزشی دانسته و از آن استقبال می کنيم که بخصوص که ايشان مورد توجه تعداد 

می خوانند؛ از اين » به اتحاد سه گانه« برومند ۀ، آنرا کرشمه فروختن اين جانباخت».دارندکثيری از مردم ما قرار 

جناح «می گويد که» ئیدموکراسی کارگری و دموکراسی بورژوا«بايد پرسيد که وقتی لنين  در » مائويست«جاھالن 

ازی خوب و مھربان که ارزش جناح روشنفکری معيار برای بورژو. پرولتری ھمکاری واقعی در مبارزه را می طلبد

جناح پرولتری ھيچ گونه توقع مھربانی از طرف بورژوازی نداشته بلکه . موافقت کردن را داشته باشد، تدوين می کند

جناح ... که در عمل با تزاريزم مبارزه می کند دفاع می نمايد از ھر نوع حتی از خيلی بدترين بورژوازی تا آنجائی

دفاعی که ما از شما می کنيم منحصراً مشروط به اين است که آيا ما را در :  مدبرانه معتقد است نظرۀانقالبی به يک نقط

آنرا نيز  کرشمه فروختن اين رھبر » .موضع بھتری برای ضربه زدن به دشمن ـ قويتر يا ضعيفترـ قرار می دھد يا نه

  پرولتاريا  به بورژوازی و آن ھم بدترين بورژوازی می دانند يا خير؟ 

ما بسيار بی شرم و بی آزرم ھستند، شايد بگويند ـ که حتماً می گويند ـ که بابا، لنين از بورژوازی » مائويست ھای«

ھر ه ب.!!! » فکری اشرافت فئودالی بودندۀنمايند«که  ھر دو » ظاھر شاه«و » اتحاد سه گانه«صحبت کرده نه از 

  .  دھن شان چيزی بيرون آمده نمی تواند ازئیصورت اينھا مختار ھستند، چون غير از ياوه گو
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وقتی رفيق احمد می . ولی ما که به ديالکتيک باور داريم، ناگزير ھستيم اين موضوع را بيشتر مورد بحث قرار بدھيم

ما بر آنيم که اتحاد سه ... ما از اول اين اتحاد سه گانه را شادباش گفتيم و توسعه و استحکام آنرا آرزو نموديم« گويدکه 

، واقعاً ضد روسیگانه با اتکای صادقانه و بيھراس بر موازين دموکراسی در زمينه مناسبات با ساير نيروھای سياسی 

ما شرکت شاه سابق . می تواند به نوبه خود گام ھای وسيعتر و ارزنده تری در راه يک پارچگی مجاھدين و ملت بردارد

، عامل مثبت و با ارزشی دانسته و از آن وی اشغالگران باشدم با موضعگيری قاطع با شورأتورا در جنبش چنانچه 

جناح پرولتری ھمکاری واقعی در «، چه تفاوت ماھوی با اين سخن لنين دارد که )تکيه از ماست(» استقبال می کنيم

زاريزم که در عمل با ت آنجائیع حتی از خيلی بدترين بورژوازی تا از ھرنو... جناح پرولتری.... لبدمبارزه را می ط

آيا ما را در موضع  که ما از  شما می کنيم منحصراً مشروط به اين است  که دفاعی... مبارزه می کند دفاع می نمايد

می » مائويست ھا«آيا ) تکيه از ماست(؟».بھتری برای ضربه زدن به دشمن ـ قويتر يا ضعيفتر ـ قرار می دھيد يا نه

  سازند؟توانند تفاوت ماھوی اين دو سخن را ثابت ب

حضرت صبغت هللا مجددی، پير گيالنی و مولوی محمد نبی (در اينکه اتحاد سه گانه «می گويند که » مائويست ھا«

نماينده فکری اشرافيت فئودالی بودند و اينکه ظاھرشاه سمبول سنتی فئوداليزم بود، بسيار کم کسانی که از ) محمدی

بيائيد بطور مثال ھمان اسالم اتحاد سه گانه «: و بعد ادامه می دھند».دانش اجتماعی سر رشته داشته باشد، شک می کند

داکتر . امريکائی مورد پسند داکتر فيض را که به آن به مثابه ستون فقرات دموکراسی افغانستان می ديد مدنظر بگيريم

غانستان اتحاد سه می گويد منظورش در ايران جمھوری اسالمی است و در اف» اسالم ضد امپرياليست«فيض شھيد وقتی 

است و ما امروز می بينيم که » ضد امپرياليزم«و » ملی«است که او می کوشيد بگويد که » اتحاد سه گانه«اين . گانه

  »مگر اين حقيقت آن روزھا مشکل بود که داکتر فيض احمد شھيد درک کند؟. صبغت هللا مجددی سر در کدام آخور دارد

نماينده ھای فکری « خصمانه قرار می دھند که چرا از ۀ را برای اين مورد حملزنده ياد رفيق احمد» مائويست ھا«

خصوص ه  ضد سوسيال امپرياليزم قرار داشتند، دفاع می کند، بۀکه در جبھ» اشرافيت فئودالی و سمبول سنتی فئوداليزم

  !!».صبغت هللا مجددی سر در کدام آخور دارد«معلوم شده که »  مائويست ھا«که اکنون بر 

را بپندانيم، بگذار که صدای چيغ ھای شان تا » مائويست ھا«اينجا الزم است تا با يک سيلی ديگر مائوتسه دون روی 

با يکديگر » درھای بسته« متحد و تاکتيک ۀمن فعالً به توضيح اين نکته که تاکتيک جبھ«:ھم برسد» فراری«خانه 

می کند که برای محاصره و امحاء دشمن نيروھای عظيمی گرد تاکتيک اول ايجاب .  می کنمءکامالً مغايرند، اکتفا

با چنين .... معنی آنست که ما بايد در يک نبرد سخت با دشمنی سھمگين تنھا بجنگيمه عکس، به تاکتيک دوم ب. آوريم

نھائی را ما نخواھيم توانست دشمن را به بن بست کشانيده و منفرد سازيم؛ نخواھيم توانست تمام آ} تاکتيک دوم{عملی 

دوستان ما ه که تحت فشار به اردوی دشمن پيوسته اند، تمام آنھائی را که ديروز دشمنان ما بودند ولی امروز می توانند ب

دشمن است، ترمز کردن و ه و چنين عملی در واقع کمک ب. سوی خود جلب کنيمه تبديل شوند، از اردوی جبھه دشمن ب

 ۀتاکتيک دوم بر پاي. ، به عقب راندن و حتی به شکست کشانيدن انقالب استمنفرد ساختن انقالب است، محدود ساختن

نيروھای انقالب بايد يکدست باشند و راه انقالب بايد . اين انديشه مبتنی است که انتقادات فوق الذکر ھمه اشتباه آميز اند

ی ملی تماماً ضد انقالبی است و بورژواز. فقط آن چيزی صحيح است که در کتاب مقدس آمده است. مستقيم مستقيم باشد

با سنديکاھای زرد بايد تا . کوچکترين گذشتی نبايد نسبت به دھقانان مرفه روا داشت. تا ابد ضد انقالبی باقی خواھد ماند

آيا می . اگر ما دست تسای تين کای را می فشاريم، بايد در عين حال او را ضد انقالبی بخوانيم. سرحد مرگ مبارزه کرد

ی را يافت که ضد انقالبی نباشد؟ د و آيا می توان ديکتاتور نظاميربه ای را يافت که ماھی دوست نداشته باشتوان گ

از اينجا چنين نتيجه می شود . روشنفکران چند صباحی بيش انقالبی نيستند و جلب آنھا به صفوف انقالب خطرناک است

، ءرفقا. د يک تاکتيک اپورتونيستی بيش نيست متحۀيگانه عصای سحر آساست و جبھ» درھای بسته«که سياست 
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د می ئي؟ مارکسيزم ـ لنينيزم کداميک از ايندو را تأ»درھای بسته«جبھه متحد يا سياست : کداميک از اين دو صحيح است

در باره (» .را» درھای بسته«د می کند نه سياست ئيجبھه متحد را تأ: کند؟ من بدون لحظه ای تأمل جواب می دھم

  !شير فھم شديد؟» مائويست ھا«). مبارزه عليه امپرياليزم جاپانتاکتيک 

که می داند سر  و چرا رفيق احمد، با وجود اين» صبغت هللا مجددی سر در کدام آخور دارد«که  و اما در مورد اين

 ديگری می خواھد، سيلی» اتحاد سه گانه« ضد روسی استحکام او را در ۀمجددی در کدام آخور بسته است، در مبارز

 مالکان ارضی و ۀدر تجزيه و تحليل کلی روش طبق«:حواله شود» مائويست ھا«از مائوتسه دون است که بايد بر رخ 

که حتی در اردوی مالکان  له نيز اشاره نمود و آن اينأ ديگر مسۀبورژوازی چين در دوران تکانھای شديد بايد به جنب

 زيرا چين کشوری است نيمه مستعمره که چندين دولت امپرياليستی .ارضی و کمپرادورھا ھم وحدت کامل موجود نيست

 می شود، سگھای زنجيری جاپانوقتی که لبه تيز مبارزه متوجه امپرياليزم . برای تسلط بر آن با ھم رقابت می کنند

ار عليه امريکا و حتی بريتانيا که به ساز صاحبان خود ميرقصند، می توانند در مبارزه ای پنھان و يا حتی آشک

ھيچوجه عجيب ه آيا اين قدری عجيب نيست؟ خير، ب....  و سگ ھای زنجيری آنھا درگير شوندجاپانامپرياليست ھای 

اين فقط جدال بسيار جالبی ميان سگان بزرگ و سگان کوچک، ميان سگان سير و سگان گرسنه است؛ اين . نيست

اما تمام اين جدالھا، شکاف ھا و .  دارد و ھم خارششکافی است نه کوچک و نه بزرگ؛ تضادی است که چون زخم ھم

ما بايد تمام اين جدالھا، شکاف ھا و تضادھای درون اردوی دشمن را غنيمت شمريم . سود خلق انقالبی استه تضادھا ب

! »ت ھامائويس«). در باره تاکتيک ھای مبارزه عليه امپرياليزم ژاپن(» . روز استفاده نمائيمۀو از آنھا عليه دشمن عمد

  !!سمال سمال، نشود که از قھر زياد، مائوتسه دون را ھم رويزيونيست و آدم سر آشفته بخوانيد

نقدی بر مواضع «به قھر ھستند که چرا ما آنھا را بيماران روانی می خوانيم و در بخش چھارم » مائويست ھا«

بين جنبش انقالبی افغانستان بيماران روانی اگر منسو«تقاضا کرده اند که » اپورتونيستی سازمان انقالبی افغانستان

ھستند، سازمان انقالبی اين ادعای خويش را به اساس کدام تحقيقات و سند و اسناد صحی ارائه می نمايند و اين تحقيقات 

والً اين بايد به ايشان بگوئيم که ا؛ »صحی و روانی خويش را در کدام شفاخانه يا بيمارستان روانی انجام داده است

بيماری روانی تان را نشان می دھد » سند و اسناد صحی«درخواست به يک فکاھی کاغذ پيچ می ماند و نه تنھا که بدون 

ولی برای اينکه مطمئن شوند که بيماران . ديوانگی تان را نيز برمال می سازد» تحقيقات صحی و روانی«بلکه بدون 

يافته ايم، » فصل ھا«ندی از بيماری روانی شان را که در چرندستان روانی ھستند و ما درست تشخيص کرده ايم، س

ضد «و » ملی«می کوشيد بگويد که ) منظور شان رفيق احمد است(است که او » اتحاد سه گانه«اين «:اينجا می آوريم

امپرياليستی اکنون نيز از بطن ايدئولوژی فئودالی نبايد اميدوار بود که سياست مترقی و ضد «، »است» امپرياليزم

قبول کردن اين اصل و يا رد کردن آن نه تنھا خط درشتی است بين مارکسيزم و اپورتونيزم و مارکسيزم و . ظھور کند

  .»رويزيونيزم بلکه خط فاصلی است بين آدم ھوشيار و آدم گيج و آشفته سر

ه از بطن ايدئولوژی فئودالی سياست مترقی اينھا باور دارند که نه در گذشته و نه اکنون نه تنھا نمی توان اميدوار بود ک

و ضد امپرياليستی ظھور کند،  بلکه قبول کردن اين اصل اپورتونيزم و رويزيونيزم است و مرز ميان آدم ھوشيار و آدم 

که ادبار و نکبت سراسر وجود شان را فرا گرفته است، با  » مائويست ھا«. گيج و آشفته سر را نشان می دھد

انه تالش دارند، ھر طوری که شده رفيق احمد را اپورتونيست و رويزيونيست و آدم گيج و آشفته سر به چشمپارگی وقيح

  .  می کنندءکه  با اين گونه مزخرف گفتن ھا، سند کودنی خود را امضا اثبات برسانند، اما بی خبر از اين

دئولوژی فئودالی سياست مترقی و ضد ايشان که سواد کافی ندارند، نمی فھمند که لنين باور داشت که از بطن اي

! ملت معظم افغانستان« شاه امان هللا مبنی بر اينکه ۀامپرياليستی ظھور می کند و ھمين بود که با وجود نشر مرامنام

که جناب پدر بزرگوارم به شھادت رسيد شما ملت بار سنگين او را به عھده من گذاشتيد، من ھم نزد شما عھد بستم  حينی
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ستان بايد مثل ساير ممالک مستقل در داخل و خارج آزاد و مستقل باشد و ملت افغان ھم در داخل کشور از ھر که افغان

کار اجباری و بيگار در تمام رشته ھا ممنوع . نوع تجاوز و ظلم محفوظ بوده دارای آزادی کامل در چوکات قانون باشد

از خداوند بزرگ به شما و . ر نگھبانی وطن ھوشيار باشيدشما در حفظ دين، دولت و ملت خود بيدار و د. و ملغی است

گر چه شاه افغانستان يک « دربار گفت که ۀدر مورد اين اشراف زاد»  ....تمام مسلمين جھان خير و سعادت تمنا دارم

با اين و وزير خارجه افغانستان را » .اشراف زاده است، اما تا زمانی که به امپرياليزم ضربه می زند، انقالبی است

 ملت دوست افغانستان را ۀمن بسيار خرسندم که در پايتخت سرخ دولت کارگران و دھقانان، نمايند«جمالت استقبال کرد 

  ). ١٩١٩ اکتوبر ٧ پراودا ۀبر اساس گزارش روزنام(» که تحت ستم قرار داشته عليه ظلم امپرياليزم می جنگد، می بينم

را اشغال کرد و در کنار ساير نيروھای ديگر، نيروھای مذھبی تحت  له کرد و آندر ھمين حال وقتی ايتاليا بر ليبيا حم

که در حقيقت مھر » اعراب دالورانه ايستادگی کردند«رھبری عمر مختار عليه اين اشغال می رزميدند، لنين نوشت که 

مندوک و خجالتی بايد شر»مائويست ھای«حال از . مترقی و ضد امپرياليستی زدن بر جنبش استقالل طلب ليبيا بود

 ليبيا که از بطن جامعه فئودالی ۀبپرسيم که وقتی لنين شاه امان هللا را ضد امپرياليزم می خواند و از جنبش استقالل طلبان

 بود يا نه؟» خود راضی«و » بی سواد«سر بلند می کند با احساسات انقالبی استقبال می کند، مثل داکتر فيض احمد، 

 ليبرال ۀ يک اشراف زادۀوسيله امان هللا خان را بر ضد امپرياليزم انگليس می ستايد، مبارزه ای که ب ۀوقتی لنين مبارز

 و مھر می کند و در مرامنامه اش ءن امضاآ قرۀدربار صورت می گيرد که به خاطر ايدئولوژی فئودالی اش در حاشي

می افتد، آيا مثل رفيق احمد » اسالمی آسيای ميانهفدراسيون « افغان ھا می داند و  حتی به فکر ۀھم حفظ دين را وظيف

 ضد امپرياليزم در افغانستان و ليبيا که ھر دو ۀبود يا نه؟ آيا لنين با حمايتش از مبارز» اپورتونيست«و » رويزيونيست«

ست و جرأت کرده حرف ھائی بگويد که نه در قطی عطار ا«از بطن ايدئولوژی فئودالی برخاسته بود، مثل رفيق احمد 

يا نه؟ و باالخره آيا به لنين ھم مثل رفيق احمد آفرين می گوئيد که از کجا به اينگونه » حکيم جی صاحبۀنه ھم در خريط

فرمول ھای نبوغ آسايش رسيده بود يا نه؟ اگر بزدل نيستيد و شھامت داريد، بفرمائيد ھر آنچه که در مورد رفيق احمد 

  !را فراموش نکنيد» کارگران«و » پوالد«کمک و ھمکاری گفته ايد، در مورد لنين ھم بگوئيد، 

داکتر فيض احمد شھيد چپ ھای ضد اسالم گرائی افغانستان را بدليل «: درمورد اسالم ادامه می دھند» مائويست ھا«

) چپ مارکسيستی در افغانستان(اين گرايش ... «:مخالفت شان با اسالم گرائی با اين جمالت مورد نکوھش قرار می دھد

اسالم را فقط به مثابه ايدئولوژی فئودالی در نظر دارد و جنبه ضد امپرياليستی آنرا فراموش می کند و باز اسالمی بودن 

ھيچ نيروی اسالمی به اين دليل که «: و بعد می نويسند»...جنبش را  با ملی و مترقی بودن در تضاد مالحظه می کند

ھيچ نيروی اسالمی تا کنون با . داری است، با آن مخالفت نکرده و نمی کندامپرياليزم نظام خون آشام جھانی  سرمايه 

امپرياليزم به اين دليل که امپرياليزم در جستجوی سود دل درياھا و قلب کوه ھا را می شکافد و طبيعت را نابود می کند 

و حارس مالکيت خصوصی است، ھيچ نيروی اسالمی به اين دليل که امپرياليزم حامی . با آن مخالفت نکرده و نمی کند

ھيچ نيروی اسالمی به اين دليل که امپرياليزم بخاطر بازار توليد و مبادله جھان را بخون . با او مخالفت نکرده و نمی کند

  »قيس عليھذا... می کشد با او مخالفت نکرده و نمی کند و 

وانيم، به قھر می شوند و به غيظ می آيند و به را بيماران روانی می خ» مائويزِم فراری«چنانچه گفتيم وقتی منسوبين 

شک می افتند که به راستی روانی نباشند، از ھمين رو دفعتاً نسخه ھای اين يا آن شفاخانه و بيمارستان را از ما می 

ز ولی ما ھيچ نسخه ای از ھيچ شفاخانه ای در دست نداريم تا به ايشان ارسال کنيم، ج. خواھند تا خيال شان راحت شود

  .»شورش«نسخه ھای پوده، متعفن و چتل در 

ايشان مارکسيزم را با اسالم عوضی گرفته . يکی از اين نسخه ھا، قسمت دوم پاراگراف فوق اين بيماران روانی است

 پايان بگذارد،  ۀاگر اسالم می توانست به اين ھمه فجايع پاسخ بدھد و عليه مالکيت خصوصی بشورد و به آن نقط .اند
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 بخش ئیه مارکس، انگلس، لنين، استالين و مائوتسه دون نبود که اين ھمه مبارزه و پيکار  کردند تا تئوری رھانيازی ب

  . خلق ھا را تدوين نمودند

وقتی از نقش مترقی و ملی اسالم صحبت می شود، ھدف شوريدن عليه مالکيت خصوصی ! روانی» مائويست ھای«

وقتی انگلس يکتن از رھبران . ارزه عليه امپرياليزم و استعمارگران استنيست، بلکه شرکت جنبش ھای اسالمی در مب

اتحاد ميان . افغانی ھا مسلمان و سنی ھستند؛ اما فرقه گرا نيستند«پرولتاريای جھان در مورد افغانستان می نويسد که 

قبل از ورود . ن بوده استافغانستان به ترتيب، تحت انقياد مغول ھا و ايرانيا. شيعيان و سنيان بسيار متداول است

انگلستان به سرحدات ھندوستان، تجاوز خارجی که جلگه ھای ھندوستان را در معرض تھديد قرار می دادند ھمواره از 

سلطان محمود کبير، چنگيز خان، تيمور لنگ و نادرشاه ھمگی از راه افغانستان به . سوی افغانستان صورت می گرفت

، پس از مرگ نادر، احمدشاه که ھنر جنگ آوری را نزد اين ماجراجوی ١٧۴٧سال در . فتوحات شان دست يازيدند

در دوران حکومت وی، افغانستان به اوج اقتدار و . نظامی آموخته بود، مصمم شد از زير يوغ ايرانيان خالص شود

ک بخش قابل توجه از فتح افغانستان ظاھراً به انجام رسيده بود و بنابر اين ي... شوکت خود در آن دوره دست يافت

در . باشند) ئیکافر اروپا(اما افغان ھا به ھيچ وجه نمی خواستند تحت حکومت کافر فرنگی . لشکريان مرخص گرديدند

از ھيچ » .، شورش ھا يکی پس از ديگری در تمامی مناطق کشور به وقوع می پيوندند١٨۴١ و ١٨۴٠طول سال ھای 

 از يوغ بيگانه ھا به شمول ايرانی ھا و ئینام افغان برای رھاه  بئین ھاچيز ديگر صحبت نمی کند، جز قيام مسلما

  .فرنگی ھا

عالم اسالم می تواند از حمايت « در ابالغيه ای خطاب به مسلمانان جھان اعالم نمود که ١٩١٧مبر  نو٢۴ وقتی لنين در

در اين موقع . ملل اسالم کوشش خواھند کردانقالبيون روسيه با کمال جديت برای آزادی . انقالبيون روسيه استفاده نمايد

 ضد استعمارگران به پاخاسته اند، نبايد ساکت نشست، هکه حتی مسلمانان ھند تحت ظلم و ستم بيگانه کوبيده شده اند، ب

ما زير بيرق خود ملل مظلومه را برای استخالص . فرصت راغنيمت شماريد و دشمن را از کشور خود دور اندازيد

ای مسلمانان روسيه، ای مسلمانان مشرق زمين، در اين راه تجديد حيات عالم، از جانب شما انتظار ھم . جای می دھيم

چه را می خواست اعالم کند، شوريدن عليه مالکيت خصوصی يا مبارزه عليه » .عقيدگی و مساعدت را داريم

  استعمارگران در کشورھای اسالمی؟ 

به شما ای مسلمانان روسيه، ای کسانی که مساجد «ب به مسلمانان گفت که ھمين گونه وقتی لنين در داخل روسيه خطا

وتکايای شما تخريب گرديد، ای کسانی که به خاطر باورھای مذھبی تان، عادت ھا و تقاليد و باورھای تان، مورد تعدی 

سسات ؤائر مذھبی، مو تجاوز مستبدان تزاری قرار گرفتيد، از ھم اکنون اين را بدانيد که اعتقادات، باورھا، شع

فرھنگی، مذھبی و علمی شما، در امان و امنيت کامل خواھد بود و ھيچ کس تحت ھيچ عنوانی حق تجاوز و تعدی به آن 

 شما اين را بدانيد که حقوق تان ھم چون ۀھم. ھر گونه تخطی در اين امر ممنوع و ضد قانون است. ھا را نخواھد داشت

ان به تمام کارگر(» . قرار خواھد داشتئیير حمايت دولت قدرتمند انقالبی و شورا شھروندان روسيه در  زۀحقوق ھم

که  آيا با اين پيام می خواست مالکيت خصوصی را نابود کند يا اين) ، لنين١٩١٧مبر  نو٢۴مسلمان در روسيه و شرق، 

ا اين سياست لنينی، حمايت مسلمان ھای جمھوريت ھای شوروی را برای استحکام حکومت شوراھا جلب کند؟ و آي

  ؟»اپورتونيستی«و » رويزيونيستی«انقالبی و مترقی بود يا به گفته شما 

در جريان جنگ داخلی عليه نيروھای دنيکن «:ندانان بلشويک تاتار به نام مير سعيد سلطان غاليف می نويسديکی از قوم

يد شاھد باشيد که يک روستا و يا يک قبيله و بيشاروف که قصد نابود کردن حکومت شوراھا را داشتند، شما می توانست

 بلشويک ھا پيوسته اند، ما عمدتاً بنا به انگيزه ھای دينی می جنگيديم، زيرا حکومت ۀاز مناطق کوھستانی به جبھ

شوراھا بيش ترين آزادی ھای دينی را به ما داده بود، ما در زمان سلطه سفيدھا و تزارھا از نظر مذھبی در محروميت 
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آيا اين جنگيدن با ). ٢٠١١ مارچ ٢۴احمد مزارعی، : سايت حوارالمتمدن، ترجمه و تلخيص: منبع(» .می برديمبه سر 

دو آتشه، جنگيدن انقالبی و مترقی بود يا » مائويست ھای«انگيزه اسالمی برای استحکام حکومت شوراھا، به نظر شما 

انگيزه اسالمی نمی تواند مالکيت خصوصی را نابود کند، که جنگيدن با  ؟ از آنجائی»اپورتونيستی«و » رويزيونيستی«

  پس بر اساس حکم شما بايد اين جنگيدن را ارتجاعی بخوانيم و لنين را ھم بايد مرتجع بخوانيم، درست است؟؟

 بلشويک ھا و« يک استاد پوھنتون افغانی به نام محمد برکت هللا به زبان فارسی جزوه ای را به نام ١٩١٩وقتی در سال 

 ۀپس از دور«را در ميان مسلمانان نشر می کند که در بخشی از آن نوشته شده است که  نوشته می کند و آن» اسالم

ظلمانی استبداد تزاری، سرانجام فجر آزادی از افق طلوع کرد، لنين به مثابه خورشيد درخشانی نور خود را بر ما 

 ترکستان را در ميان کارگران، دھقانان و ۀزمين ھای گسترد، لنين ....تابانيد و سعادت را به بشريت ارزانی داشت

او تفرقه بر اساس نژاد، مذھب و طبقه را از ميان برد، اما دشمن اين جمھوری منزه يعنی انگلستان . سربازان تقسيم کرد

يادی را به امپرياليزم انگلستان سربازان ز. با تمام کوشش خود می خواھد آسيا را در شرايط بردگی سابق نگه دارد

درست در لحظاتی که اين درخت در حال به بار . ترکستان فرستاد تا نھال نوپای درخت آزادی ايشان را ريشه کن کند

در سراسر جھان و به ويژه آسيا، اصول انسانی و پاک » محمدی ھا«زمان آن فرا رسيده است که . نشستن است

 شوراھا را بياموزند، ۀآن ھا بايد نظام تاز. وق به آن پايبند بمانندسوسياليسم روسيه را بياموزند و با جديت و شور و ش

بايد به سربازان بلشويک » محمدی ھا«. از آن بھره ببرند و در ترويج آن بکوشند و از آزادی و حقيقت به دفاع برخيزند

بايد از » محمدی ھا«.  کنندبپيوندند و مانع تھاجم فئودالھا و انگليسی ھای جنايتکار گردند، آنان نبايد وقت را ضايع

زيک، شيمی،  بفرستند، علوم جديد ھم چون فئیفرصت پيش آمده استفاده کرده، فرزندان خود را به مدارس شورا

به اين ندای مقدس گوش فرا دھيد، به دعوت » محمدی ھا«، ای ....آه. مکانيک، علوم تطبيقی و ھنر را بياموزند

تان لنين، ندا می دھد پاسخ مثبت دھيد، ھم چنين در جھت تقويت حکومت شوراھا برادری، آزادی و مساواتی که برادر 

گفته » مائويست ھا«آيا ). ٢٠١١ مارچ ٢۴احمد مزارعی، : سايت حوارالمتمدن، ترجمه و تلخيص: منبع(» .نيز بکوشيد

ن به مبارزه عليه از دولت شوراھا، از لنين، از حزب بلشويک و فراخوان داد» محمدی ھا«می توانند که حمايت 

  امپرياليزم انگليس، حرکت انقالبی است يا ضد انقالبی؟

 با وجود باور به اسالم، انقالبی بودند؛ چه بھتر ١٩١٩سال » محمدی ھای«و» محمد برکت هللا«در اينجا بايد گفت که 

محمدی «.نمی رسندھم » محمد برکت هللا«ما به خره مھره تسبيح » ملی سرخک ھای مائويست«که واضح بگوئيم که 

با وجودی که به اسالم باور داشتند، اما حکومت شوراھا را به سود خلق و مسلمانان می دانستند و از ھمين جھت با » ھا

 سر چاه می بينند و چون مرغ ھای ۀما که آسمان را به انداز» مائويست ھای«تمام توان از آن دفاع می کردند، اما 

شان راه می روند، ھنوز که ھنوز است قادر نيستند تا نقش مترقی جنبش ھای اسالمی » مائويزم«کلنگی بر ديوار گلين 

  . را در مبارزه عليه امپرياليزم درک کنند

» مائويست ھا«طورگذرا چند نمونه از شرکت جنبش ھای اسالمی در مبارزه عليه امپرياليزم می آوريم تا ه در اينجا ب

وقتی واقعاً عليه استعمارگران می رزمد، نقش مترقی ايفا . ی و ارتجاعی داشته باشدبفھمند که اسالم می تواند نقش  مترق

  : می کند و وقتی در خدمت استعمارگران قرار دارد، نقش ارتجاعی و ضد انقالبی بازی می کند

ی استبداد خشن و تجاوز و تعد. جنگ ھای داخلی فئودال ھای مملوک به وخامت اوضاع اقتصادی مصر دامن زد«ـ 

 ضد هبيک ھای مملوک به دھقانان و پيشه وران موجب افزايش ناخشنودی در کشور شد که پی آمد آن جنبش خلق ب

 قاھره به ۀ پيشه وران و کسب١٧٩۵در تابستان . فئودالھای مملوک و عثمانی به رھبری شيوخ مسجد االزھر قاھره بود

 مردم به وحشت افتاده ۀ مبارزۀنروايان مملوک که از توسعفرما. دعوت اين جنبش کارگاه ھا و دکان ھای خود را بستند

  .ناچار با شيوخ مسجد االزھر وارد مذاکره شدند و قطع ماليات ھای جابرانه را اعالم کردنده بودند، ب
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 ١٧٩٨بر ودر اکت...  ضد اشغالگران فرانسوی درآمدهی بئدر اين دوره االزھر به صورت ستاد مبارزه و قيام توده 

. ع: تاريخ افريقا، ترجمه و تأليف(» . ضد فرانسويان اشغالگر قيام کردندهھره به رھبری شيوخ االزھر بمردم قا

  ).دخانياتی

کارمندان متوسط و قشرھای .  به چشم می خورد۶٠نخستين نشانه ھای ناخشنودی پوشيده ھنوز در پايان سال ھای «ـ 

آنھا خديو را متھم می کردند که . ناخشنود و خشمگين بودندمختلف روشنفکران بيش از ھمه از اوضاع و احوال کشور 

آنھا سالھا لب فرو .  ندارد و خالف منافع کشور قدم بر می داردءمصر را به بيگانگان می فروشد، به سنن مسلمانی اعتنا

 صدای خود ١٨٧٧- ٧٩بسته بودند و از بيم مجازات مرگ نمی توانستند آشکارا از دولت انتقاد کنند و فقط در سالھای 

  .را بلند کردند

نخستين مسلمان انقالبی و }منظور سيد جمال الدين افغان{) ١٨٣٩- ١٨٩٧(جنبش مخالف با نام جمال الدين اسدآبادی 

جمال الدين اسد آبادی با انتشار ....  در مصر زندگی و کار می کرد، مربوط بود١٨٧١طرفدار اصالح اسالم که از سال 

جمال الدين ... .فرا می خواند» ئی اروپاۀکابين«ی در مسجدھا مردم را به مبارزه با بيگاناگان و مقاله و وعظ و سخنران

رانی ھای خود از شنوندگان می خواست آگاھی ميھن  پرستی مردم را باال ببرند، از منافع توده ھای اسد آبادی در سخن

نقالبی داشت از توده ھا طلب می کرد که از دولت او که سرشتی ا. زحمتکش پشتيبانی و عدالت مسلمانی را دنبال کنند

  )ھمان کتاب(» .توقع لطف و مرحمت نداشته باشند و خود به مبارزه برخيزند

موران مصر و عثمانی و أاستعمارگران انگليسی، م. اکنون طوايف و خلق ھای سودان زير يوغ سه گانه قرار داشتند« ـ 

ظلم و ستم شديد و تعدی منظم . بازرگانان ـ آنھا را استثمار می کردنداشراف محلی ـ فئودالھا و مالکان بزرگ و 

 به صورت ۀ تظاھرات جداگان٨٠در آغاز سالھای . ناخشنودی فزاينده ای را پديد آورد که خصوصيت قيام آشکار گرفت

  .قيام عمومی خلق درآمد

محمد احمد، فرزند يک دوره گرد  خلق سودان در زير پرچم مھدی گرايان صورت گرفت، رھبر اين جنبش، ۀمبارز

 تحصيالت مذھبی به سير و سياحت در کشور پرداخت و ظلم و ستم و بيعدالتی و تبعيض ۀمحمد احمد پس از خاتم. بود

، اسالم »اسالم حقيقی«، »دين پاک«او در تبليغاتش از . و تناقض ھای وحشتناک طبقاتی را به چشم خود مشاھده کرد

اما قيام مھدی گرايان سودان .... کش توانگران ستمگر و ستمگران توانگر سخن می گفتمنزه از بدعت ھای عدالت

.  ضد استعماری بودۀ تقسيم استعماری افريقا روی داد و دارای جنبۀاين قيام در دور. ويژگی ھای خاص خود را داشت

ر ماھيت فئودالی يي که بر اثر تغ فئودالی و مذھبی دولت مھدیۀجنب...ھدف اصلی دولت مھدی تأمين استقالل سودان بود

  ).ھمان کتاب(»...قشر باالی مھدی گرايان پديد آمد، ويژگی ھای پيشرو و مترقی آن را تضعيف کرد

عبدالقادر مقارن ورود فرانسوی ھا به . پاخاستنده مردم الجزاير به رھبری عبدالقادر سردار، سياستمدار و شاعر ب«ـ 

 به مکه، قاھره و بغداد کرده بود و با افکار و عقايد ئیدينی تحصيل و سفرھااو در علوم .  سال داشت٢٢کشورش 

 قبيله ھای الجزاير غربی و مرکزی قيام کردند و عبدالقادر را به ١٨٢٢به سال .  زمانش آشنا شده بودۀاصالح طلبان

آنھا را مجبور به عقد او اين طوايف را متحد کرده و ضرباتی به نيروھای فرانسوی زده و . رھبری خود برگزيدند

  ).ھمان کتاب(» . امارت عربی الجزاير غربی کردئیقرارداد صلح و شناسا

اين مبارزه .  ضد امپرياليست ھا برخاستندهپس از استقرار نظام استعماری آزاديخواھان سومالی دوباره به مبارزه ب«ـ 

در . ی درآمدئا به صورت يک قيام توده  ھئی سومالياۀ مبارز١٨٩٩اما از سال . خودی داشته نخست خصلت خود ب

بر   سومالی را درۀ قشرھای جامعۀاين جنبش رنگ مذھبی داشت و ھم. رأس اين قيام مالمحمد عبدهللا حسن قرار داشت

در اين جنبش چادر نشينان، دامداران، دھقانان، زمينداران، بردگان، تھيدستان شھر، روحانيان مسلمان، . می گرفت

  ).ھمان کتاب(» .قبايل و نمايندگان بورژوازی تجارتی نوخاسته شرکت داشتندبخشی از اشراف 
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محافل ميھن پرست و روحانيان مسلمان و روشنفکران عرب الجزاير سازشکاری فدراسيون را به باد انتقاد گرفتند و «ـ 

 به دفاع از فرھنگ ملی خلق  و اصالح طلبان الجزاير را بنياد نھادند کهء انجمن علما١٩٣١آنھا در سال . محکوم کردند

الجزاير « تأسيس کرد که در آن معلمان با شعار ئیالجزاير و گسترش آموزش به زبان عربی برخاست و مدرسه ھا

ھدف اين مبارزه بيرون آوردن توده ھای .... تدريس می کردند» ميھن من، اسالم مذھب من و عربی زبان من است

 ضد روحانيان رسمی که مزدور استعمارگران ه بء علماۀھمچنين مبارز. ی بودمسلمان از زير نفوذ فئودالھای روحان

  .بودند، خصلت مترقی داشت

نيروھای . شياری ملی مسلمانان الجزاير کمک کردو به رشد ھءرويھمرفته فعاليت ضد امپرياليستی و ضد فئودالی علما

 را غير قانونی کردند و به کار ءدند و فعاليت علما وارد مسجدھا ش١٩٣٣استعمارگر در رابطه با اين اقدام ھا از سال 

  ).ھمان کتاب(» .مدرسه ھای شان پايان دادند

او اين اسالم را مترقی و ملی می داند و تا وقتی او را مترقی و ملی می خواند . رفيق احمد از اين اسالم صحبت می کند

ی که ما در اين زمينه داريم، اين نيست که چرا رفيق احمد انتقاد.  مبارزه عليه استعمارگران قرار داشته باشدۀکه در جبھ

حق « ضد امپرياليستی اسالم را ناديده گرفت، بلکه اينست که در اين موضع گيری، سياست ۀباور داشت که نبايد جنب

ق احمد انتقادی که ما در اين زمينه داريم، اين نيست که چرا رفي. رعايت نشد» داشتن، سود جستن و اندازه نگھداشتن

نتوانست به خاطر عدم رعايت » ئیسازمان رھا« اسالم را مترقی می خواند، بلکه اينست که ی ضد استعمارۀمبارز

) البته اينجا اخوان ھار منظور ما نيست(دوشادوش نيروھای اسالمی واقعاً ضد روسی » اندازه نگھداشتن«سياست 

نيروھای اسالمی قرار گرفت و شعاری را بلند کرد که بعدھا  تحت تأثير ءھمدوش  حرکت کند، بلکه  به نحوی از انحا

  .را اشتباه خواند آن

شان به پايان می بريم، ولی » مائويستی«را با يک دروغ ديگر » شورشی ھا« فصل ھای ۀبا اين بحث بررسی سلسل

  .ی می گيريمبيرون داده اند، پ}عالقه مند{» عالقمند«را که  تحت نام » شورشی ھا«و » پوالد «ئیياوه گو

 متھم می ئیخود شان دروغ می گويند، ديگران را به دروغگو! عجب شترگاو پلنگ ھای سياسی ھستند» مائويست ھا«

کنند؛ خود شان تھمت می زنند، ديگران را متھم به اتھام زنی می کنند؛ خود شان توطئه گری می کنند، ديگران را متھم 

  ...ی کنند، ديگران را متھم به جاسوسی می کنند وبه توطئه گری می کنند؛ خود شان جاسوسی م

به ھمين صورت دفاع از چين بعد از مائو «: دروغ ھای شان در فصل ھفتم تکراراً می نويسندۀبه ادام» مائويست ھا«

 اين سنت اسالفش را تا کنون با» سازمان انقالبی افغانستان«. به معنی دفاع از امپرياليزم امريکا و شرکايش می باشد

  » .قرار نداده است) ؟(را مورد ترديد و تخديش جان و تن حراست کرده و در ھيچ يک از نوشته ھايش آن

با وجودی که ما قبالً اين دروغ شاخدار شان را جواب داده ايم، ولی با انسان ھای چشمپاره  چه کرده  می توانيم، جز 

ين پس از مائوتسه دون نقل کنيم، تا ھمه، بيش از که  يکبار ديگر نظر صريح ما را در مورد حزب کمونيست چ اين

حزب کمونيست چين بعد از مرگ مائو و به قدرت رسيدن باند دنگ شياوپنگ «:پيش به وقاحت و قباحت اينھا پی ببرند

و طرح تيوری سه جھان، آرام آرام راه احيای سرمايه داری را در چين باز کرد و بدينگونه تزھای دنگ شياوپنگ در 

  ).١٣٨٧ اول، حمل ۀشمار» به پيش«(» . به کمونيزم کمتر از خروشچف نبودخيانت

  .ادامه دارد

 


