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 Political سياسی

  
 سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ جون ٠٨
  

  

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

  )بخش آخری(
 

اپورتونيزم و جعل کاری «: می نويسند» مائويست ھا«. ی ھای ديگر اينھائد گوبا اين فکاھی ھا می رويم به سراغ چرن

ھا  سازمان انقالبی آن قدر غليظ گرديده است که سازمان انقالبی بدون آنکه شرم داشته باشد از وجود يک تعداد سازمان

... نمايد  موجوديت آنھا انکار میھا و اسناد کنگره خويش از ورزد و در نوشته ھای انقالبی افغانستان انکار می و گروه

کند آيا از  چرا سازمان انقالبی اين کار را می.  به منجالب رويزيونيزم و تسليم طلبی است}غلتيدن{اينکار غلطيدن 

يکی از اين . ای در کار است نمايد و توطئه ھا خبر نيست يا اينکه قصداً از آن انکار می موجوديت و اسناد نشراتی آن

گروه پيکار برای نجات {) م ل م(ورزد، گروه نجات برای افغانستان  ه سازمان از موجوديت آن انکار میھای ک گروه

  ».باشد که اسناد آن در جنبش چپ انقالبی موجود است  می}م ل م(مردم افغانستان 

: خوانيم چنين می} کتاب تاريخ، نبرد طبقاتی {٢٢١در صفحه «:ھم احساساتی شده، می نويسد» فراری«و 

بودند، ) مائويست( جاويد که مشھورترين آنھا ساما، رھائی و حزب کمونيست ۀھای چپ يا بازماندگان شعل سازمان«

عليه » جنگ خلق«اين تھاجم را اشغال ناميد و شعار ) مائويست(ھای مختلفی داشتند، حزب کمونيست  گيری موضع

  ...اشغال سر داد؛

) اصوليت انقالبی پرولتری(سازمان پيکار برای نجات افغانستان « موجوديت در اينجا از» سازمان انقالبی افغانستان«

و اين امر در ماھيت يک نفی ... ، يک قلم انکار کرده است)م ل م(گروه پيکار برای نجات مردم افغانستان «و يا 

ـ انديشه  ـ لنينيست ستمارکسي«که با ادعای » سازمان انقالبی افغانستان«. مندانه و خصمانه و اپورتونيستی است عقده

شود که تعصب  معلوم می. کرد تاريخ نوشته است؛ نبايد از وجود چنين حقيقتی انکار می» مائوتسه دون

بورژوائی و اپورتونيسم آنقدر بر اذھان اين آقايان تسلط دارد که از واقعيت يک تشکل زنده و پويا در جنبش  خرده

 تاريخ نگاری طبقات حاکم ارتجاعی ۀشباھت به شيو  تاريخ نگاری بیۀاين شيو... انقالبی پرولتری کشور انکار کرده اند

 خود بنويسند و مبارزات ۀکنند تا تاريخ را از ديدگاه طبقاتی خود و بر حسب منافع طبق کردند و می نيست که سعی می

ھای خلق را انکار و يا  دهھا مبارزات توليدی و دست آوردھا و تجارب علمی، فرھنگی، ھنری و فنی تو طبقاتی، فعاليت

  ».کنند آنھا را به اشکال مختلف مسخ می
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و » گروه«که ما چرا با اين ھمه  ولی اين.  ھمه می فھمند؛است» زنده و پويا«، چقدر »پوالد«اينکه، گروه تک امتی 

ين ھمه نام ھای با احتياط برخورد کرده ايم، به شک ھای انقالبی ما در مورد واقعيت ا» جنبش«و » جبھه«و » دسته«

چندين سازمانی که موجود ) ض(رفيق « :شرمندوک و فراری نوشتند که» مائويست ھای«وقتی . کشاله دار بر می گردد

شک ما » سابقاً بنام چندين سازمانی که اصالً وجود نداشتند ـ می نوشت) ض(خود «و » کند نيست را گردانندگی می

  .بيش از پيش تقويت شد

ھا و   با اين ھمه سازمانتا، و ما را واداشته ستجعل کرده ا» سازمان«اين ھمه » مائويست ھا «ۀت، به گف»حزب«وقتی 

خجالت » ھا مائويست«صورت گرفته، با احتياط برخورد کنيم، آيا » حزب«نھادھای تقلبی که به منظور پنداندن 

، غلتيدن به »کند گردانندگی می» )ض(رفيق ««را که » ھای جعلی سازمان«کشند که اين برخورد انقالبی ما با  نمی

» شورش«نام شرم در قاموس ه خوانند؟ نه، آنھا خجالت نمی کشند، زيرا چيزی ب منجالب رويزيونيزم و تسليم طلبی می

  !وجود ندارد

 اول در مورد ۀشمار» به پيش«بايد نوشت که ما قبالً در ) م ل م(گروه پيکار برای نجات افغانستان «اما درمورد 

ی و ساما ئاين سازمان که بر انديشه مائوتسه دون تأکيد داشت، سازمان رھا«نوشته بوديم که » مان پيکار افغانستانساز«

ھمچنان سازمان » پيکار«. داد را به خاطر پذيرش جمھوری اسالمی، راست رو دانسته، شديداً مورد انتقاد قرار می

 کميته وحدت با حزب ١٣٨۵پيکار در سال ... ناميد یی را به خاطر قبول تيوری سه جھان، رويزيونيست مئرھا

 مائوتسه ۀافغانستان ايجاد کرد که در نتيجه بخشی ازين سازمان با پذيرش مائويزم در برابر انديش) مائويست(کمونيست 

اين ھای  دون به حزب کمونيست پيوستند و با اين انشعاب و اختالفات ديگر ميان چند تن از کادرھای سازمان، فعاليت

  » .باشد سازمان اکنون محسوس نمی

بخوانند و فعاليت محسوس » پيکاری«رو نشده ايم که خود را ه ما در طول چند سال اخير در افغانستان با افرادی روب

است، » پيکاری«که گفته می شد » دگروال«شناختيم به نام  کسی را می) پاکستان(قبل بر اين در مھاجرت . داشته باشند

لمان ااش در  خورد و منتظر بود تا پناھندگی خوابيد و نان می می» سازمان رھائی«ھای  در حويلی» يکاریپ«اما اين 

  .دانيم که به چه کاری مصروف است پذيرفته شود، که ھمانطور شد و باالخره به اروپا رسيد؛ و اکنون  نمی

 جاويد مانده و اکنون ۀی که از بقايای شعلئھاسازمان «: نوشتيم» پيکار«در مورد » تاريخ، نبرد طبقاتی«بعد در کتاب 

: عبارتند از) کنند که چقدر اشتباه يا انحراف دارند و چگونه کار می ينابگذريم از(به نام چپ مارکسيستی فعال اند 

، »افغانستان) مائويست(حزب کمونيست «، »سازمان انقالبی افغانستان«، »ھای کارگری افغانستان سازمان سوسياليست

سازمان «، »چپ راديکال«، »ی افغانستانئسازمان رھا«، )ادامه دھندگان(زمان آزاديبخش مردم افغانستان ـ ساما سا«

  »...»سازمان پيکار افغانستان«و بخشی از » کارگران افغانستان

 ھای چپ از آن اھميتی برخوردار نيست که بتوان او را از مشھورترين سازمان» پوالد«اما آشکارا بايد گفت که گروه 

از يکی دو . را در افغانستان مالقات کنيم» گروه«ما تا اکنون نتوانسته ايم کسی از اين . به شمار آورد»  جاويدۀشعل«

مدتھاست از افغانستان فرار » گروه تک امتی« اين ۀيم، ايشان گفتند که گردانندئدوست ھم که پرسيديم، اگر صادقانه بگو

و » رويزيونيست« توده ھای پا برھنه زندگی می کند و تنھا چيزی که انجام می دھد کرده و ھزاران کيلومتر دورتر از

گفته می تواند که اين چه » پوالد«چنين است، آيا » گروه تک امتی«وقتی واقعيت . خواندن ديگران است» اپورتونيست«

  ما دارد؟ » تعصب خرده بورژوائی و اپورتونيزم«ربطی به 

ھای بازمانده از شعلۀ جاويد قرار نداده ايم، او به خشم  را در کنار مشھورترين سازمان» دپوال» «گروه«که  برای اين

شباھت به   تاريخ نگاری بیۀاين شيو«:طور غير ديالکتيکی می نويسده ب» تاريخ، نبرد طبقاتی«آمده و در مورد  کتاب 

 تا تاريخ را از ديدگاه طبقاتی خود و کنند کردند و می  تاريخ نگاری طبقات حاکم ارتجاعی نيست که سعی میۀشيو
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ھا و مبارزات توليدی و دست آوردھا و تجارب علمی،   خود بنويسند و مبارزات طبقاتی، فعاليتۀبرحسب منافع طبق

نقد «اگر اين » پوالد«آقای . »کنند ھای خلق را انکار و يا آنھا را به اشکال مختلف مسخ می فرھنگی، ھنری و فنی توده

  !!!!ات چه مخلوق جالبی خواھد بود» نقد غير اصولی«می داند که » خدا«باشد، ات » اصولی

نقد «را پی می گيريم تا ھمه بفھمند که اين الفوک فراری که اينقدر از » پوالد» «نقد اصولی« ديگر از ۀيک نمون

 تحت ١٣٨۶ه در ماه جدی در اعالميه منتشر«: نويسد اش می الفد، چه شاه فردھای ژنده ارائه می کند، او می» اصولی

 دولت چين بعد از درگذشت رفيق ۀ، در دو مورد دربار»توان به سوسياليسم رسيد فقط با انقالب قھری می«عنوان 

شده » داری تغيير ماھوی چين از يک کشور سوسياليستی به کشور سرمايه« صحبت از ١٩٧۶مائوتسه دون در سال 

يعنی يک اقدام ضد انقالبی، يعنی انجام کودتا توسط باند مرتد و » ھویتغيير ما«در حاليکه توضيح علل اين . است

پينگ و به شکست کشاندن انقالب چين و سقوط ديکتاتوری پرولتاريا و نابودی  دينگ سيائو» سه جھانی«رويزيونيست 

و به پرولتاريا و ترين ضربه را به پرولتاريا و خلق چين  آوردھای انقالب کبير فرھنگی پرولتاريائی که سھمگين دست

ھا  و از اين گونه ابھام گوئی. جداً ضروری است» ـ م ـ ل م«انقالب جھانی وارد کرد؛ از جانب يک سازمان مدعی 

  ».گيرد استنباطات مختلفی صورت می

مگر قرار است، بدون تحقيق و . ھر چه می توان يافت جز بررسی ديالکتيکی و نقد اصولی» پوالد«در پاراگراف فوق 

می پرسيم وقتی » پوالد«الف زد؟ از » نقد اصولی«ديدن يک پاراگراف، دستپاچه شد و گند عرضه کرد و بعد ھم از  با 

حزب کمونيست چين بعد از مرگ مائو و به قدرت رسيدن باند دنگ شياوپنگ و «خواند که اول میۀ شمار» به پيش«در 

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

در کتاب » پوالد«کند؟ چرا وقتی  اش نقل نمی»نقد اصولی«، آن را در »خيانت به کمونيزم کمتر از خروشچف نبود

دينگ شياوپنگ که در جريان انقالب فرھنگی به عنوان عامل بورژوازی افشاء «خواند که  می» تاريخ، نبرد طبقاتی«

را در سازمان ملل به عنوان سياست » تيوری سه جھان« دوباره به مقامات باالی حزب رسيد و تز ١٩٧٣ شد، در

 رھبری حزب و دولت را در دست گرفت و به ھمان راھی ١٩٧۶او بعد از مرگ مائو در . خارجی چين مطرح نمود

گرديد و اينک با اقتصاد بازار به داری در چين احياء  به اين صورت سرمايه. رفت که خروشچف در شوروی رفته بود

خود نمی گنجاند؟ آيا با اين  شيوه، نشان نمی » نقد اصولی«آن را در » .دومين قدرت اقتصادی جھان مبدل شده  است

  است؟؟» ِگل«دھد که حيله گر تمام عيار است، دروغگو و رياکار است، ناصادق و 

در ھمين صفحه سوم از انقالبيون »  انقالبی افغانستانسازمان««: يابد چنين ادامه می» پوالد» «نقد اصولی«

ھای بوليوی و از  که اين توفان بار ديگر از سيرامائيسترا تا جنگل«: گويد کند و می گوارا ياد می جانباختگانی چون چه

ـ انديشه  ـ لنينيسم مارکسيسم«مدعی اعتقاد به » سازمان انقالبی افغانستان» «...امريکای التين تا افريقا و آسيا برافرازد

ھای چريکی  توفان جنگ«ھای امريکای جنوبی، افريقا و آسيا را در  است، ولی در اينجا راه نجات خلق» دون مائوتسه

ای طوالنی تحت رھبری  کند، نه در استراتيِژی جنگ انقالبی خلق و جنگ توده  می}جست و جو{جستجو» گوارا چه

و در جھت ديگر کوچکترين .  دموکراتيک نوين و انقالب سوسياليستیحزب کمونيست انقالبی و پيروزی انقالب

ابيسمايل (گذار آن صدر گونزالو  پيرو و بنيان) ـ م ـ ل م(ای به جنگ انقالبی خلق تحت رھبری حزب کمونيست  اشاره

اليسم امريکا و ھای ارتجاعی امريکای التين و امپري که بيش از سه دھه است ادامه دارد و طبقات حاکم و دولت) گزمن

ھای امپرياليستی را دچار نگرانی و وحشت کرده است، حتی برايش ارزش يادآوری ھم ندارد و از ھمينجا  ساير قدرت

ھای کشورھای تحت  خلق» راه نجات«شود و ھنوز ھم  آشکار می» مائويسم«با » ...سازمان انقالبی«به نحوی ضديت 

  ».داند می» گوارا عجزه جنگ چريکی چهم«و » راه کوبا«سلطه امپرياليسم را نسخه 
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ھا در روابط با ھم و اثرگذاری  کند که پديده اصول ديالکتيک ايجاب می! »پوالد«اين ھم يک حيله گری ديگرت آغای 

تجارب «: ای که اعالميۀ گروه پيشگام افغانستان بود، نوشتيم ما در ھمين نوشتۀ سه صفحه. متقابل آنھا بررسی شوند

ھای اجتماعی با تغيير ابزار توليد و جنگ طبقاتی ميسر بوده، بدون به  بات رسانده که تغيير فرماسيونتاريخی به اث

به اين خاطر رھبران پرولتاريا .  تاريخی به دوره ديگری گذار کندۀفرجام رساندن چنين جنگی، ممکن نيست يک دور

استثمار را بر چينند مگر با به راه انداختن جنگ توانند بساط  در قرن بيست اعالم نمودند که استثمار شوندگان نمی

آموزانند که در برابر حزب ارتجاعی، حزب انقالبی؛ در  بدين خاطر به پرولتاريا می... «، ...»طبقاتی و انقالب قھری

  متحد ارتجاعی بايد جبھه متحد ملی انقالبی را ساخت و باۀبخش و در برابر جبھ یئبرابر ارتش سرکوبگر، ارتش رھا

ما بدين باوريم که انقالب جز با نبرد «، »ھای استثمارگرانه را خرد و خمير ساخت اين ابزارھای درھم کوبنده، نظام

  ».خلق و تشکيل حزب و جبھه متحد ملی ناممکن است

متھم که عقده ضد سازمان انقالبی او را کور ساخته است، ما را  با و جوديکه اينھا را خوانده، ولی از آنجائی» پوالد«

 ديگر ۀبينيم؟ اين ھمه نمون می» گوارا معجزه جنگ چريکی چه«و » راه کوبا«نسخه «را در » راه نجات«کند که  می

  !»فراری«ی ات آغای ئی، حيله گری و ھذيان گوئدروغگو

تھم  سه صفحه ای از جنگ خلق در پيرو و صدر گونزالو يادی نشده است، ما را مۀکه در يک اعالمي برای اين» پوالد«

» نقد اصولی«ما قبل از . الفد ھم می» نقد اصولی«کند و البد با اين کژانديشی از   می»» مائويزم«ضديت با «به 

سازمان انقالبی افغانستان، صدر گونزالو را منحيث «:  چھارم در اين مورد نوشته بوديمۀشمار» به پيش«در » پوالد«

داند که نقش تاريخی  خوب، رفيق انقالبی و رھبر جنگ خلق پيرو میيک انقالبی اسير در قفس امپرياليزم، سازمانده 

اما . گيری نموده است در ھدايت و رھبری اين جنگ ايفاء کرده و از ھمان قفس در برابر تسليم طلبی رفقايش موضع

بست و رھنمای اين به ھيچ وجه بدان معنا نيست که نظرات گونزالو را بتوان در شرايط متفاوتی چون افغانستان به کار 

چرا عمداً  نظر ما را در » فراری«آغای » .عمل انقالبی خود قرار داد و آنھا را تا سطح احتمالی گونزاليزم باال برد

  !! ديگر  حيله گری و رياکاری اتۀزنی؟ اين ھم نمون مورد گونزالو زير می

رفيق داکتر فيض احمد، چنين ادامه اش را با تاختن بر »نقد اصولی«گريختگی، »مائويست«فراری، اين » پوالدِ «

گر چه مکث روی اين مسئله قدری اشتعال : در مورد مسئله فرار داکتر فيض احمد از زندان صدارت«: دھد می

، به ھر }بر انگيزد{و مدافعين اش را بر می انگيزد » سازمان انقالبی افغانستان«برانگيز است و شايد خشم و قھر 

دھد که شخصی از جنبش چپ يک کشور موفق به فرار از زندان يک رژيم  ادری رخ میصورت؛ گاھی چنين اتفاقات ن

سازمان سلفش چگونگی اين فرار را حداقل به » رھائی«مانند » سازمان انقالبی افغانستان«فاشيستی شده است؛ اما 

داد که  ر اين زمينه توضيح میبايد د» سازمان انقالبی افغانستان«. لحاظ تکنيکی تا امروز در پرده ابھام نگھداشته است

مساعد شده بود و يا داکتر فيض احمد بگونه تصادفی موفق » رھائی«مند توسط  آيا زمينه و اسباب اين فرار بطور نقشه

  ».ھا شده است به فرار از زندان رژيم خلقی پرچمی

اما .  ما اشتعال برانگيز بوده استات نه سبب بر انگيختن خشم ما شده و نه ھم برای»نقد اصولی«اين ! خان» پوالد«نه، 

 آرزو داشتيم بدانيم که شما در مورد فرار رفيق احمد از زندان چه می. می بود» اصولی«تان واقعاً » نقد«ای کاش اين 

مند چگونه  طور نقشهه که ما توضيح بدھيم که زمينه و اسباب اين فرار ب اما، در مورد اين. دانيد تا ما ھم می دانستيم

شرط ما اينست که اول شما بايد پردۀ ابھام فرار :  شد، ما در اين مورد مشکلی نداريم، ولی شرِط کوچکی داريممساعد

تان را به ھالند، يک طرفه کنيد و به ما توضيح بدھيد که چگونه خلق افغانستان را تنھا گذاشتيد و با چه اسبابی به ھالند 

ھای فرار   سفارت جورآمد کرديد يا تصادفی ھالند را انتخاب نموديد؟ زمينهمند بود، يعنی با رسيديد، آيا فرار تان نقشه

ھای پناھندگی  رو شديد؟ وقتی فورمهه تان چگونه مساعد شد؟ آيا در سفارت ھالند با توھين و تحقير سفير يا کونسل روب
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پری کرديد و  ی را خانهئھا فورمهکرديد، آيا دروغ گفتيد و تعھداتی سپرديد؟ وقتی به ھالند رسيديد چه  پری می را خانه

ھا قبل از شما به ھالند  تان را شکل و سازمان داديد؟ کی» گروه«چه وظايفی را از دولت ھالند قبول کرديد؟ چگونه 

پيش چشم تان را گرفت يا نه؟ يا از خون او ) سلطان(کرديد، خون سھراِب عزيز  فرار کرده بودند؟ وقتی فرار می

و » انقالب«که فرار کرديد، کی به شما دستور داد تا از  ن دچار پرابلم شد و فرار کرديد؟ با تمام اينترسيديد و تنبانک تا

گرايش پيدا کرديد؟ » مائويزم«ھا به  صحبت کنيد؟، با وجودی که از خلق فرار کرديد به دستور کی» جنبش پرولتری«

  ...و

 تان پاسخ گفتيد، ما بالدرنگ تمام اسناد و معلومات را در ھا سؤاالت فوق ما را در زمينۀ فرار»شورشی« ھرگاه شما و 

، در اختيار تان ھا توده و سازماناش به  رفيق احمد از زندان صدارت و پيوستن دوبارهزنده ياد مورد فرار 

» عمدتاً مائويست ھا«و » مائويست ھا«آرزومنديم سؤاالت ما برای شما  و! »پوالد«آقای  گذاريم، درست است؟؟  می

  ! گاندی جی نشويد و  بر ما نبخشيد» کارگران«اگر بوده ھم باشد، مثل . اشتعال برانگيز نبوده باشند

قبل از ھمه مشکل عمده در جنبش کمونيستی انقالبی ... «: می نويسد» فراری«. را پی می گيريم» پوالد» «نقد اصولی«

ھای واقعاً انقالبی و وجود انحرافات گوناگون اپورتونيستی و  کشور طی چھل سال ھمين کمبود تعداد کمونيست) م ل م(

ورنه طی اين مدت شرايط عينی در کشور در . رويزيونيستی و تسليم طلبی در جنبش انقالبی پرولتری کشور بوده است

ھا  يستھا و امپريال ھای خونين سوسيال امپرياليست ھای خلق ما در زير چکمه سطح باالی مساعد بوده و ھست و توده

سازمان انقالبی «ارزيابی و قضاوت «... ».کشند و مرتجعين رنگارنگ نوکر آنھا قرار داشته و عذاب کشيده و می

 کيفيت و کميت جنبش انقالبی پرولتری کشور و ديگر مسايل و قضايا مربوط به اين جنبش، ھرگز ۀدر بار» افغانستان

ھا  ھيچگاھی به چنين مبالغه گوئی» ـ ا ـ ل م«ان مدعی يک سازم. قضاوت يک کمونيست انقالبی واقعبين نيست

  ».کند ھا چنين ذھنيگرايانه و ميکانيکی برخورد نمی  و به قضايا و پديده}نشده{منھمک نه شده

جانباخته در افغانستان صحبت کرده ايم، برافروخته شده و بعد » پنجصد کمونيست انقالبی«که ما از  از اين» پوالد«

گويد که اگر کمونيست انقالبی در افغانستان  راه انداخته و باالخره در لفافه می» و بکو سرسيندکواک «ۀ طفالنۀقص

فرصتی برای » پوالد«خوبست ما اين ادعای خود را ثابت کنيم، تا . موجود بوده باشد، تنھا خودش است، نه کسی ديگر

 و ھر آنکس که با او بوده، چه شھيد شده باشد و خواند را رويزيونيست می» یئسازمان رھا«او . ی پيدا نکندئگو ياوه

کند و رفيق  تواند؛ او ساما را نيز در ھمين جمع قيد می چه ھم زنده، رويزيونيست است و کمونيست انقالبی بوده نمی

ت خواند، يعنی نه مجيد، نه ساما و نه اعضای آن کمونيست انقالبی نبودند؛ او ساوو را سنتريس پرست می مجيد را ميھن

خواند، پاسيفيزم  تواند؛ او صادق ياری را صاحب خط پاسيفستی می خواند و به قول او کمونيست انقالبی بوده نمی می

تواند؛ او  ، کمونيست انقالبی بوده نمی»پوالد« مارکسيزم است، پس صادق ياری و سازمانش به قول ۀضد جوھر رزمند

ای ھم به  ای سالح سازمان را فروختند، عده ليم شدند، عدهای تس گويد در سازمان پيکار افغانستان ھم عده می

» حزب«توانند؛ او  ھای انقالبی بوده نمی رفتند، که منطقاً آنان کمونيست» حزب«ای ھم به  اينجوسازی پرداختند و عده

تواند؛   نمیخواند، واضح است که انقيادطلب، کمونيست انقالبی بوده افغانستان را انقيادطلب می) مائويست(کمونيست 

خواند که ھنوز از انقيادطلبی گسست قطعی  می» حزب«ھای انقيادطلبان  را دنبالچه» ھای افغانستان مائويست«او 

را اپورتونيست، خرده بورژوا و » سازمان انقالبی افغانستان«نکرده اند، پس اينان نيز کمونيستھای انقالبی نيستند؛ او 

) ادامه دھندگان(تواند؛ او ساما  خواند، پس به قول او کمونيست انقالبی بوده نمی ی میئمدافع رويزيونيزم سازمان رھا

را با در » سازمان کارگران افغانستان«تواند؛ او  کند، به نظر او کمونيست انقالبی بوده نمی خطاب می... را جاسوس و

ـ  مارکسيزم«نی را که توان سازما خواند، اما چگونه می می» جنبش مائويستی«نظرداشت ضرورتش جزئی از 

کند و  بازی می» خلق تا کمونيزم«کند و مثل رويزيونيستھای خروشچفی با کلمات  را به تاريخ حواله می» لنينيزم
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ماند، اما  خواند، کمونيست انقالبی خواند؛ در اين ميان تنھا رفيق اکرم ياری می می» رفيق«را » انقيادطلب» «حزبِ «

ھا با  سياه شدن استخوان توده«خصوص با ابالغ ه م و نقش رفيق ياری در آن و ب. ج. با درنظرداشت اشتباھات س

که لنين آن را شيوۀ پوسيدۀ » ...چند نکته«م در سند . ج. از طرف س» کننده فئودالی و امپرياليستی ھای فاسد انديشه

جايگاه يک  کمونيست انقالبی » دپوال«رسد که او ھم بتواند در نظر  خواند، بعيد به نظر می لکن جديد بورژوازی می

 کمونيست ھای انقالبی نيستند، تنھا کسی که مانده خودش ۀديده می شود که ھيچ يکی از آنھا از جمل. را به دست بياورد

اما فراموش کرده که با ! (»»مائويستی«جنبش پرولتری «است و تنھا » کمونيست انقالبی«او با اين ادعايش، تنھا . است

  !!!).يان مردم فرار کرده استسِر خم از م

که ديگران را رويزيونيست، اپورتونيست، سنتريست، پاسيفيست، اکونوميست، انقيادطلب، اينجوباز،   او در حالی

کند، که  ھم صحبت می»» مائويستی«جنبش پرولتری «خواند، در عين زمان از  می... سازشکار، خرده بورژوا، و

  !! می بيند و ما نهمعلوم نيست کجا تشريف دارد که او

زنند و بر جنبش انقالبی  حرف می» جنبش مائويستی«و» مائويزم«چرا کسانی که از : يک سؤال داشتيم! »پوالد«آقای 

شان از داخل کشور فرار کرده و به غرب رفته اند؟  مثالً، خودت که نام خدا يک » رھبران«کنند،  افغانستان حمله می

کنی و با فاژۀ   در غرب زندگی می چھار آتشه می شوی، مدتھاست که فرار کردهدو آتشه و گاه ھم » مائويست «

 تان ۀ در الف و پتاق دست ھای ھم!!گک ات را خو به جايش بگذار، به خدا»شورشی«روی؛  به خواب می» انقالب«

 چند سالی که ھم» صدر«ليسد؛  می» مائويزم«را از پشت بسته کرده، اما موش واری فرار کرده و در غرب نشسته و 

رسيد، چھار نعل راه غرب را » مائويزم«شد، اما وقتی به  اش پيدا می نرسيده بود، اينجا و آنجا کله» مائويزم«ھنوز به 

آورد، و از  در می» جنگ خلق پيرو«که اکت و ادای شرکت در » ج«يم، فرار کرد؛ ئدر پيش گرفت و اگر واضح بگو

ھی غرب شد و ھمانجا ماند و نه در انقالب پيرو شرکت کرد و نه ھم در جنگ رسيده بود، را» مائويزم«ھيچستان به 

، عمر شان را در »شورشی«خلق آن؛ اگر يکی دو تای تان اينجا باقی مانده، آنان ھم بنابر اظھارات خودت و 

شما . گويند  چه میدانند گذرانند و يا چنان بيمار روانی ھستند که نمی ھای ژنيو، لندن و امريکا و پاريس می کنفرانس

گذاشتيد و » ھا اپورتونيست«و » ھا اکونوميست«، »ھا رويزيونيست«ھای رنجبر افغانستان را به  چرا توده

کنيد، دوازده بزک يا  در غرب چه می» مائويزم« فاضله تشريف برديد؟ با اين ۀتان را پشت کرده به مدين»مائويزم«

ھای تان  را در کنج پاسپورت» مائويزم«ھا که  فغانستان نخورد؟ شما فراریھای ا بازی، وقتی به درد خلق و توده تُشله

که از ميان مردم » ھا اپورتونيست«و » ھا رويزيونيست«سنجاق کرديد و به کشورھای غربی رفتيد، حق داريد که بر 

کنيد  نند، بتازيد؟ فکر نمیک کنند و صدای آنان را در کنار آنان فرياد می فرار نکرده اند، با درد و رنج مردم زندگی می

  ھا بر ريش تان می خندند؟ که با اين حماقت تان، توده

» مبارزه ايدئولوژيک«يد، ناحق زحمت نکشيد، چون ھيچ انسان با شعوری ئاالت را پاسخ نگوتا اين سؤ! »پوالد«

جا و آنجا کسانی به شمول ما،  ضد جنبش انقالبی افغانستان به اندازۀ پشقل ھم ارزش نمی دھد،  اگر اينهھا را ب فراری

رو ھستند، نشان دھند ه روب» مرواريد«پردازند، ھدف اينست تا عده ای که احياناً تصور می کنند که با  به پاسخ تان می

  ! که نه بابا مرواريد کجا و پشقل کجا

خواندن جنگ » دالنهغير عا«در » سازمان انقالبی افغانستان«نظر ... «: خود می نويسد» نقد اصولی«در » پوالد«

مقاومت ملی خلق افغانستان عليه سوسيال امپرياليزم شوروی و رژيم مزدور آن يک نظر و موضع کامالً اپورتونيستی 

ھای  ھا و شورش از طرفی ھم با آغاز قيام«: نويسد در جای ديگر می» نقد«و در ھمين » .راست و تسليم طلبانه است

ھا و افراد  ھا و گروه مزدور و بعد عليه قوای نظامی اشغالگران روسی؛ سازمانھای خلق عليه رژيم  خودبخودی توده

ھای منسوب  سازمان. ھای مردم در جنگ مقاومت ملی شرکت کردند انقالبی و مترقی و آزاديخواه کشور در کنار توده
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ھای جنايتکار  ويزيونيستـ ايدئولوژيک، مبارزه نظامی را عليه ر به جريان دموکراتيک نوين عالوه بر مبارزه سياسی

ھای چريکی  ھا با تشکيل جبھات جنگ در دھات و تشکيل گروه اين گروه. برند حاکم و باداران روسی آنھا به پيش می

کردند و اين مبارزه را برای  در شھرھای مختلف کشور عليه اشغالگران روسی و رژيم مزدور مسلحانه مبارزه می

ھای  ھای غربی و دولت ھای ارتجاعی اسالمی نوکر امپرياليست  گسترش تسلط گروهولی با. مدت پنج سال ادامه دادند

...  بر جبھات جنگ مردم ما و با دريافت سالح و پول فراوان از حاميان امپرياليست و ارتجاعی شانارتجاعی منطقه

  )تکيه از ماست(» ...اين نيروھا به عقب نشينی از جبھات جنگ گرديدند

» سازمان انقالبی«او با امانتداری نظر . حيله گرانه پيش رفته است» پوالد» «نقد اصولی«اينجا ھم قابل تذکر است که 

ھا با تجاوز  امپرياليست«: ايم ما ضمن تقسيم جنگ عليه سوسيال امپرياليزم به دو دوره، نوشته. را گزارش نکرده است

ھا و  قبل از آنکه قيام. ير جدی به وجود آورندشوروی به افغانستان، تالش کردند تا در مضمون و ماھيت جنگ تغي

اما ھر . آمد بخش ملی به حساب می یئھا و غرب را نخورده بودند، اين جنگ جزئی از جنگ رھا ھا مھر تنظيم جنگ

، عربستان )العلمای اسالم و جماعت اسالمی با احزاب اخوانی و ديوبندی جمعيت(ھا، با حمايت پاکستان  چه تسلط تنظيم

تر  تر و وابسته يافت، به ھمان پيمانه جنگ مذھبی ، دولت بنيادگرای ايران و امريکا بر اين جنبش افزايش میسعودی

که شعار کفر و اسالم مطرح شد و با اين شعار ھزاران بنيادگرای عرب و غير عرب شامل جنگ شدند و  شد تا اين می

و با ھمين ديدگاه در صفحات ) تاريخ، نبرد طبقاتی(» ...ھای مملو از پول به سوی پشاور ره کشيدند ھا با بکس وھابی

 رھبران تنظيمی و قومندانان جھادی در وابستگی ١٩٨٣در طرف ديگر نيز بعد از سال «: بعدی تذکر داده شده است

الدين حقانی به دعوت  بعضی از قومندانان به شھرت جھانی رسيدند، مثالً جالل. کامل به غرب و ايران قرار گرفتند

اين . ناميده شد» تجلی انسان خوب«ی، ئرونالد ريگان به قصر سفيد رفت و از طرف چارلی ويلسن سناتور امريکا

ھيچ تصميم سياسی و . گرفتند می» ای. آی. سی«و » آی. اس. آی«قومندانان امکانات پولی و تسليحاتی کالنی از 

به اين صورت در دو طرف جنگ غيرعادالنه . شد ینظامی بدون دستور اربابان غربی، پاکستانی و ايرانی پياده نم

جنگ آن روزھا با جنگ و تجاوز امروزی فرقی نداشت که اگر امروز نبايد در . جنگيدند اراده می ھای بی»گالدياتور«

  »...شد جنگ، در آن وقت نيز بايد به جنگ غيرعادالنه نه گفته می

 ۀ مسلحانه به خاطر کسب استقالل و ادامۀرکت در مبارزش«:  اول، گفته شده استۀشمار» به پيش«ھمين گونه در 

ھای   سوسياليستی از رسالت اساسی کمونيستۀانقالب تا به فرجام رساندن انقالب دموکراتيک نوين و استقرار جامع

ه ين مبارزه، چيزی بود که ھرگز در آن دوره سنجيدادون انديشه در آن دوره بود، اما حدود و ثغور شرکت در مائو تسه

  »  .نشد

که سخنان درھم و برھم خود را به کرسی بنشاند،  از بررسی علمی در اينجا عدول می کند و برای اين» پوالد«اما آقای 

ھا و عدم تسلط  ھای خودجوش توده ھای مردم، اعتراضات و شورش بخش قيام یئ رھاۀمرحل( جنگ ۀاول دو مرحل

را با جنگ غيرعادالنه، جنگی که لگام رھبری آن را ھای ارتجاعی منطقه  ھای نوکر غرب و دولت تنظيم

را با ھم ) فرستادند به جنگ می» گالدياتور«ھا را چون  ھای ارتجاعی گرفت و توده ھای غربی و دولت امپرياليست

رھبری ارتجاعی تحميلی بر آن جنگ خصلت آزادی خواھانه و عادالنه آنرا «نويسد که  کند و بعد با رندی می خلط می

ھای خلق ملل اسير عليه استعمار  ھای که بخاطر حصول استقالل و آزادی ملی از جانب توده زيرا در جنگ. زدايد نمی

  » . است}نشده{گيرد، رھبری پرولتاريا در آنھا قيد نه شده و امپرياليزم صورت می

رولتاريا در آنھا قيد نه شده رھبری پ«خوانيم که  می فھمد که ما مرحلۀ دوم جنگ را برای اين غيرعادالنه نمی» پوالد«

ھای ارتجاعی اسالمی نوکر  با گسترش تسلط گروه«دانيم، زيرا  ، بلکه آن را ديگر يک جنگ انقالبی ملی نمی»است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 بر جبھات جنگ مردم ما و با دريافت سالح و پول فراوان از ھای ارتجاعی منطقه ھای غربی و دولت امپرياليست

  .ديگر اين جنگ، جنگ ملی انقالبی نيست، از اينرو غيرعادالنه است» شانحاميان امپرياليست و ارتجاعی 

 رھبران ١٩٨٣در طرف ديگر نيز بعد از سال «خوانيم که  ما به اين خاطر مرحلۀ دوم اين جنگ را غير عادالنه می

و نظامی بدون ھيچ تصميم سياسی  . ...تنظيمی و قومندانان جھادی در وابستگی کامل به غرب و ايران قرار گرفتند

ھای »گالدياتور«به اين صورت در دو طرف جنگ غيرعادالنه . شد دستور اربابان غربی، پاکستانی و ايرانی پياده نمی

  ».جنگيدند اراده می بی

: برای برانداختن جنگ فقط يک راه موجود است... «:خوبست اينجا نظر رفيق مائوتسه دون را در مورد جنگ نقل کنيم

 جنگ انقالبی با جنگ ضد انقالبی مقابله کردن؛ به وسيله جنگ انقالبی ۀا جنگ مقابله کردن؛ به وسيل جنگ بۀبه وسيل

. ملی با جنگ ضد انقالبی ملی مقابله کردن؛ به وسيله جنگ انقالبی طبقاتی با جنگ ضد انقالبی طبقاتی مقابله کردن

ھای عادالنه و مخالف  ما موافق جنگ. هـ جنگ عادالنه و جنگ غيرعادالن تاريخ فقط دو نوع جنگ ديده است

  ».ھای انقالبی عادالنه اند ھای ضد انقالبی غيرعادالنه اند، کليه جنگ کليه جنگ. ھای غيرعادالنه ھستيم جنگ

ھای  تسلط گروه«آيا جنگی که در رأس آن امريکا و کشورھای غربی و ساير نيروھای مرتجع منطقه قرار داشت و 

ھر روز گسترش » ھای ارتجاعی منطقه بر جبھات جنگ ھای غربی و دولت مپرياليستارتجاعی اسالمی نوکر ا

آيا جنگی که از طرف نوکران . تواند با جنگ مقابله کند؟ عمالً ديده شد که پاسخ منفی است يافت، می می

عمالً ديده شد که نجامد؟ تواند به پيروزی بي تواند جنگ انقالبی ملی باشد، می ھای غربی رھبری شود، می امپرياليست

طلبی  جان اين موضع ما را به تسليم»پوالد«حال که . ، پس اين جنگ در مرحلۀ دوم به شدت جنگ غيرعادالنه بود!نه

بين  ی معمول او است که به ھر شکلی شده، سازمان انقالبی افغانستان را بايد از زير ذرهئدھد، ھمان چرندگو ربط می

  !تير کند» نقد اصولی«

که   دوم جنگ کماکان عادالنه بود، بدون اينۀز مارکس و لنين نقل قول می آورد تا ثابت سازد که مرحلا» پوالد«

پا را «او به گفته مائوتسه دون . را در نظر بگيرد) ھای غربی ھدايت مستقيم جنگ توسط امپرياليست(وضعيت خاص 

را فقط بر سکوی يک دگماتيست خجالتی ايستاد اما اين کار او سودی ندارد و او » .کند تا اندازۀ کفش شود اره می

  .کند می

ھای مردم بودند که جنگ را ابتدا  نيروی عمده تعيين کننده در آن جنگ و مقاومت توده«می نويسد که » پوالد«

بردند و  بصورت خودجوش آغاز کرده بودند و با احساس عالی وطن دوستی و روحيه آزادی خواھانه آنرا به پيش می

گيرد که اين  و ھمين است که او نتيجه می» .ه فداکاری کردند و صدھا ھزار تن شان در اين راه قربانی شدندبيدريغان

ھای بيدريغ و قربانی  مرحلۀ دوم جنگ با وجود فداکاری. که چنين نبود جنگ از اول تا آخر عادالنه بود، در حالی

  .يک جنگ غيرعادالنه شدندھای افغانستان قربانی  صدھا ھزار تن، عادالنه نبود و توده

چرا ما بايد : گويند اين اشخاص در توجيه نظر خويش می«: می نويسد» پوالد«مائوتسه دون در مورد افرادی از نوع 

ای که در  کنند که ما گرچه بايد بر تجربه دست آمده، اعراض کنيم؟ آنھا درک نمیه از آنچه در گذشته به بھای خون ب

ای که به بھای خون به دست  ت آمده، ارج نھيم، ولی از طرف ديگر بايد برای تجربهدسه گذشته به بھای خون ب

  )مسايل ستراتيژی در جنگ انقالبی چين(» .ايم، نيز ارزش قايل شويم آورده

ولی با تأسف در جريان بحث متوجه شديم . رسيده ايم» کارگران«و » مائويست ھا«به آخر بحث با شما، » پوالد«آقای 

دچار مشکالت جدی است که گاه تا سطح » انديشه مائوتسه دون«، در برداشت از »»مائويستی«پرولتری جنبش «که 

آيد، بار ديگر به  خواھيم که اگر بد تان نمی می» ھا مائويست«لذا با کمال احترام از شما . رود مسخرگی ھم پيش می

ه بررسی ديالکتيکی آن پرداخته، خالقانه در کنار يد، بئرجوع کنيد، آن را با دقت مطالعه نما» انديشه مائوتسه دون«
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، »مائويزم«ضديت ما با «ھا به تطبيق آن بپردازيد و ھر زمانی که از آزمون آن موفق بدر آمديد، بدون نگرانی از  توده

  .، بر سکوی آن بايستيد»»انديشه مائوتسه دون« تکاملی ۀمرحل«

 در کشوری که تحت اشغال است و وظايف مبرم در راه استقالل در آخر تذکر می دھيم که با در نظرداشت حضور ما

 فارغ از استعمار و استثمار از ما کار، انرژی،  مبارزه و نبرد ۀکشور و نجات از استعمارگران و رسيدن به جامع

م، شما  خواھد، بيش از اين فرصت نداريم به چرنديات مبتذل و الطائالت کودکانه و فکاھی ھای تان بپردازي بيشتر می

» تر سياسی ارتقا  پيشرفتهۀرا به مرحل «تان»» مائويستی«جنبش «با حمله بر ما اجازه داريد » مائويست«فراريان 

  !!باشيد» موفق«دھيد، 

  

  

 


