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  رھا.س
 ٢٠١٣ سپتمبر ٠١

  !ھای قرتکی، مغز خر خورده اند» مائويست«مال

)۴(  

  »مائويزم«فراری ھا و

مال به صيد ماھی ميرود، در کار سطحی چشم بسته به دنبال گنجشک دويدن يا به سان نابينائی که کورمال کور"

 خود غره شدن ۀبه الف زنی وگزاف گوئی پرداختن وبه معلومات بريده بريدبودن واز  خود بی دقتی نشان دادن، 

مارکس، "..."لينيزم است- چنين سبک کار نھايت ناپسندی که مغاير روح اساسی مارکسيزم-)تأکيد از من است(

ً بررسی کنيم و واقعيات عينی را اساس قرار دھيم نه انگلس، لنين وستالين به ميآ موزند که بايستی وضعيت را دقيقا

  )٣، منتخب آثار جلد ١٩۴۵مه -آموزش خود را از نوبسازيم–مائوتسه دون (...")تأکيد از من است(تمايالت ذھنی را

 توضيح پديده ھا ناکام میھا اين است که، ھر زمانی که در برابر مشکالت و» ايدآليست «ۀيکی از خصوصيات عمد

ناچار دست توسل به دامان تراوشات ذھنی برده واز طرف ديگر، اسنادش را به آسمان ويا -که بايد ھم بمانند- مانند

» شاھد« راه حل علمی وپاسخ صحيح به مسائل، ۀاز ارائ» فرار«چون، تنھا راه . ھم قرون گذشته حواله می کنند

  .ی که قابل دسترسی نباشد، می باشدياھم جای ديگر آوردن گذشته ھا و

 ، رفيق»موسوی« ، رفيق توانا»کبير توخی«، رفيق»سازمان انقالبی«دندان شکن رفقای پاسخ ھای علمی و

وسائر رفقای مبارز وانديشمند، کافی بودند تا مغز خر خورده ھا سر جای شان بنشينند » ميرويس ودان محمودی«

خود نسازند؛ ولی، زمانی که انسان مزدور باشد وبرده، پس حق چگونه بودن  ۀوبه اين حد مزدوری وخيانت را پيش

 ارباب است که بايد تصميم بگيرد تا چه کند که ارزش بيشتری از برده ھای  اينونبودن در دست خودش نيست، و

ه شدن دانستند که در ميدان جنگ جز کشت ھای جنگی عصر برده داری به خوبی می» گالدياتور«ورنه . خود بکشد

 تنھا منافع اينتی ھم در اين کشته شدن برای خود شان نھفته نبود وعفمنونابود شدن، سرنوشت ديگری ندارند وھيچ 

که اين انسان ھا کوچکترين  بدون اين. نداخت اارباب بود که انسان ھا را مثل حيوانات بی اراده به جان ھمديگر می

  . بودنددشمنی باھم داشته باشند، به خون ھمديگر تشنه

  !کجا» انقالب« کجا و» صادق ظفر« ھا عيناً امروز دچار ھمين سرنوشت شده اند، ورنه،» ائتالف مائويست«

جنبش انقالبی «، »جنگ خلق«: ھا بسته بندی کرده اند، از قبيل» مائويست«زمانی که انسان به ترھاتی که 

  ! چه انسان ھای خيال پردازیمی گيرد کهاش کند، به راستی خنده  تعمق می... و...و» پرولتری
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. درفالن دره بيست دانه گرگ ديدم: باشور وھياھو به ميان مردم آمد وگفت!! روزی از روز ھا، يک الف زن"

 شخصی ترسوئی می باشد که حتا ویدانستند که  مردم که از دروغ گوئی شخص باخبر بودند ودرعين حال می

آغا :  به وی گفتندء چه رسد به بيست دانه گرگ، بدون کدام اعتناباديدن يک روباه ھم پتلونش را سنگين می کند

بدون شوخی، يک : زن گفتالف   !آغا باز کمتر: باز مردم گفتند. راستش پنج دانه گرگ ديدم: دروغگو بازگفت! کمتر

 ُگرگ ُمرگ راستش نَی شر کد، کوونم پَر کد واز: الف زن ترسو گفت! آغا بازھم کمتر: مردم گفتند. دانه گرگ ديدم

  "خبری نبود

تا !  آقايان کمتر: ھا تنھا چيزی که می توانيم بگوئيم، اين است که» مائويست«ما ھم امروز در برابر اينھمه الفزنی 

. راستش دالر زياد بود ولی ازچيز ھای ديگر خبری نبود: اين که مجبور شود به حقيقت اذعان داشته واعالم کنند که

ند که بحث منطقی وعلمی را با اينھا آغاز اباور دارند ونه از آن سطح علمی برخوردار» تيکديالک«چون اينھا نه به 

را افشاء سازيم،   کريه شانۀچھر» مارکسيزم«تا طبق اصول " از اصول سر در می آورند: " لنينۀکنيم ونه به گفت

  .افشاء کنيم" پايهديپلمات ھای دون "اين ھارا بايد مثل :  لنينۀپس مجبور ھستيم دوباره طبق گفت

  :مائوتسه دون می گويد

جون - عملۀدربار..."(شناخت با پراتيک آغاز می گردد وشناخت تئوريک از طريق پراتيک کسب می شود"

  )١آثار منتخب جلد - ١٩٣٧

آثار منتخب -از يک جرقه حريق برمی خيزد..." (در برخورد به اشياء وپديده ھا، ما بايد به بطن آنھا نظر بيفگنيم"

  )١جلد

تنھا آن کسانی محکوم به سقوط ولغزش حتمی اند که بامسائل به طور ذھنی، يک جانبه وسطحی برخورد می "

  )١ آثار منتخب جلد - عملۀدربار..."(کنند

ھا ھستند که از آنھا منحيث راھنمای » تئوری«ھستيم وھمين » مائوتسه دون انديشه«-»لنينيست«-»مارکسيست«ما،

 که بايد ھم -ھا، راھنمای عمل ما باشند» تئوری«روزانه استفاده می کنيم، وزمانی که ھمين عمل خود در مبارزات 

 بند بوت ارزش قائل شويم ولو اينھا ھرکسی ۀھا حتا به انداز» مائويست« پس نمی توانيم به ھذيان گوئی ھای -باشند

 متضاد، ۀ زمان صحيح بودن دوجنب، درعين»امتناع تناقض«و اصل»  مارکسيستیۀفلسف«بنابر . را شفيع بياورند

. نادرست است وعلم نمی تواند صحت دو پديده ای را در عين زمان تصديق کند که در مقابل يکديگر قرار دارند

گی مطلق از ورشکستنبودن در کشوری که ادعای مبارزه در آن جا را داريم، بی خبری مطلق از اوضاع مردم، 

، در تناقض کامل »تئوريک«سطح سواد وياھم عمداً توجه نکردن به مسائل به دليل پائين بودن » تئوريک«لحاظ 

ً در يک طرف قرار دارند که »پراتيک عينی«قرار داشتن با  ھای غرب نشين آنھا را بر » مائويست«، اينھا تماما

لمس دربين مردم خود زندگی کردن وتمام مشکالت آنھا را با گوشت وپوست خود : دوش می کشند ودر طرف ديگر

 مردم، شب وروز تالش ۀخاطر تجمع توده نمودن وبا آنھا ھمدرد شدن وبه آنھا آگاھی دادن، از خطر نھراسيدن وب

» تئوری« علنی ومخفی استفاده کردن و درنھايت، وحدت کامل بينۀکردن، از کوچکترين فرصت جھت مبارز

ھای محترم را فراھم » مائويست«ناراحتی اينھا ھستند در طرف ديگر معادله که اسباب . ايجاد کردن» پراتيک«و

ولی اين جمالت مائوتسه ! تر» مارکسيست«ھای از مارکس ھم » مارکسيست«شما خودتان قضاوت کنيد، . کرده اند

بدون در دنيا ھيچ چيزی کم زحمت تر از ايدآليزم ومتافزيک نيست، زيرا مردم می توانند " : دون را از ياد نبريد

 ماترياليزم وديالکتيک از سوی ديگر، .خواھند ياوه سرائی کنند اقعيت عينی، ھرقدر که میتطبيق گفتار خود باو

کسی که کوشيش وتالش .  مورد آزمايش قرار گيردبراساس واقعيت عينیکوشيش ومجاھدت ايجاب می کند، وبايد 
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 ضد انقالبی ۀ دارو دستۀارمدارک درب: ۀمقدمه برمقال(." نکند، به آسانی در سراشيب ايدآليزم ومتافزيک درميغلتد

برای اين که کسی پديده ای را بشناسد راه ديگری نيست مگر اين که " و ) ـ تأکيدات از من است١٩۵۵ھوفنگ، مه 

ً با آن پديده در تماس قرار گيرد، يعنی زندگی اگر انسان بخواھد ....در محيط آن پديده بگذارد) پراتيک( ش اشخصا

ر يي گالبی را بچشد، بايد آن را تغۀاگر انسان بخواھد مز. ر واقعيت شرکت کندييک تغدانش بيندوزد، بايد در پراتي

تمام معلومات . اگر انسان تئوری ومتود ھای انقالبی را بشناسد، بايد در انقالب شرکت جويد... دھد يعنی آن را بجود

  )١ عمل، آثار منتخب جلد ۀدربار (."  مستقيم سرچشمه می گيرندۀواقعی از تجرب

  :می خواھم اين جمله را بگويم که(!!) ھای محترم » مائويست «ۀبا درنظر داشت تمام اين مسائل، با اجاز

و » بابه قره قولی« ی ھم که باشند، نمی توانند زياد تر از آذان مسجد»کمپوز«ھای وھوی شما باھررنگ، صدا و

را به طرف خود جلب کنند تا اين که ن اُزنگ ُزنگ مگس ھای تشناب پيش سينمای پامير، توجه مردم ومبارز

. ھای تان خسته شده ومجبور به چھار زانو نشستن شويد» الف وپتاق«خودتان مثل چوپان الفزن ودروغگو، از اين 

جنبش انقالبی «يد وبھتر است بشرميد تا ديگر ازه اچون ھمين حاال ھم به احتمال زياد، به پوچ بودن خودتان پی برد

که معلوم » جنگ خلق«چيزی ديگری نيست، » اتوپيائيست« نام وآنھم فقط در سطح دونفر که غير از» پرولتری

را » حزب کمونيست« اطراف تان تجاوز نکند، ۀنيست آن خلق شما چيست وکجاست وشايد ھم از سطح چند دانه پش

جمھوری «أسيس خاطر استقالل وطن را ھم به بعد از ته در ذھن تأسيس کرديد، مبارزه ب!! ھم که خوشبختانه 

درکشور واگذار کرديد، حرف » سوسياليزم«گذاشتيد ودفاع از ميھن را نيز به بعد از استقرار » دموکراتيک توده ای

» استخوان کج«پس چيز ديگری نمی توان يافت که ارزش وقت تلف کردن وبحث نمودن را داشته باشد، تنھا . بزنيد

  .شماست» مائويزم«باقی ماند که ھمان 

می باشند، به اين باور اند که »  مائوتسه دونۀانديش«که معتقد به » کمونيستی«حزاب وسازمان ھای تمام ا

طبق اوضاع خاص درچين، مائوتسه دون طبق نبوغ خاص » لنينيزم-مارکسيزم «انکشاف  يعنی بسط و» مائويزم«

 باالتری انکشاف داده ۀلرا به يک مرح» لنينيزم -مارکسيزم« دقيق اوضاع عينی چين، توانست ۀخود ومطالع

مائوتسه . را غنای بھتر وبيشتری بخشيد» لنينيزم-مارکسيزم «ۀدرچين، گنجين» انقالب فرھنگی«وخصوصاً با انجام 

» لنينيزم«نگفت که حاال تاريخ انقالب روسيه گذشته و وقت مارکس وانگلس را به تاريخ حواله نکرد و دون ھيچ

کمونيست ھای چين بايد کامالً وبه نحو ". ت که اينجا چين است نه روسيهمربوط چند سال قبل می شود، ولی گف

احسن حقيقت عام مارکسيزم را بايک پراتيک مشخص انقالب چين پيوند دھند وبه عبارت ديگر، اين حقيقت تنھا در 

صورتی که باخصوصيات ملت درآميزد وشکل ملی ومعين به خود بگيرد، مفيد خواھد بود وبه ھيچ وجه نه بايد آنرا 

  )مائوتسه دون، دموکراسی نوين(..." يستی به کاربرندبه طور ذھنی وفورمال

اشخاصی که قبول ندارند، نمی توانند ويا نمی خواھند بدانند که جنگ انقالبی چين دارای ويژه گيھای خاص خود "

عمليات جنگی ارتش سرخ عليه قوای گوميندان را ازنوع عمليات جنگی عادی ويا از نوع عمليات جنگی . است

شوروی محسوب می دارند، جنگ داخلی اتحاد شوروی که توسط لنين وستالين رھبری شده بود، داخلی اتحاد 

تمام احزاب کمونيست واز آن جمله حزب کمونيست چين اين تجربه وجمع . تجاربش دارای اھميت جھان شمول است

د اما اين به آن معنا نيست که  قطب نمای خود می داننۀبندی تئوريک آن را که لنين وستالين به دست داده اند، به مثاب

جنگ انقالبی چين دربسياری جھات . مابايد اين تجربه را درشرائط خاص خودمان به طور ميکانيکی به کارببريم

بديھی است که در نظر . دارای ويژه گيھای خود است که آن را از جنگ داخلی اتحاد شوروی متمايز می سازد
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اين نکته طی ده سال جنگ ما ديگر کامالً به اثبات رسيده . آنھا اشتباه استنگرفتن اين ويژه گيھا ويا نفی وجود 

  )ـ تأکيد از من است١مائوتسه دون، ويژه گيھای جنگ انقالبی چين، منتخب آثار جلد (." است

» پراتيک«ارتقاء کرده اند نيز درجريان » مائويزم«به »  مائوتسه دونۀانديش«وآن احزاب وسازمان ھائی که از 

ھای مائوتسه دون، به اين نتيجه رسيدند » تئوری«نی وطبق درک خاص خود شان از وضعيت عينی جامعه وطوال

 اين نکته طی ده سال جنگ ما ديگر : " مائوتسه دون نيز باالی پراتيک عينی است ومی گويدۀواگر دقت کنيد، تکي

وقتی که مسأله را خوب بررسی ".... : ر استواز ذھنی گرائی وکتاب پرستی بسيار متنف" کامالً به اثبات رسيده است

فقط . آيد، نه قبل از آن دست میه نتيجه گيری ھميشه پس از تحقيق ب. کردی، مسلماً به راه حل آن دست خواھی يافت

آدم ابله است که به تنھائی ويا در جمع کوچکش بدون تحقيق وبررسی سر خود را برای پيداکردن راه حل يا برای 

تأکيد – ١٩٣٠مائوتسه دون، عليه کتاب پرستی، ماه مه (  ."آورد خاطرش برسد، به درد میه فکری باين که شايد 

  )از من است

در مرداب فالکت وجھالت به سر می برند تا شنا » تئوريک«ھا قسمی که از لحاظ » مائويست«پس با اين حساب، 

پی می بريم » لنينيزم-مارکسيزم« شان ازبه عدم درک -ولی تا آنوقت خود را رسوا می کنند -را ياد بگيرند 

» پراتيک«واز لحاظ . جز نام چيزی ديگری درک نکرده اند» مائويزم«وپندارھای واھی شان ثابت می کنند که از

  !وآنھم در کجا! چه پراتيکی" اُ ھو"نيز معلوم است که، 

حزب انقالبئی که براساس تئوری بدون يک حزب انقالبی، بدون . برای انقالب کردن به حزب انقالبی نياز است"

 کارگر وتوده ۀلنينيستی پايه گذاری شده باشد، نمی توان طبق-لنينيزم وبه سبک انقالبی مارکسيستی-انقالبی مارکسيزم

مائوتسه دون، نيروھای ( ."ھای وسيع مردم را برای غلبه بر امپرياليسم وسگ ھای زنجيری اش، رھبری کرد

  )۴، آثار منتخب جلد ١٩۴٨مبر جاوز امپرياليستی پيکار کنيد، نوعليه ت. يدانقالبی سراسر جھان متحد شو

را بايد در ذھن تأسيس کرد؛ پس دست را از » حزب کمونيست«ھای ما گفته اند که » مائويست«ولی از آنجائی که 

  :چون. زن ودروغگو افشاء بايد شوند بايد شست وبه سان چوپان ھای الفاينھا ھم» پراتيک«

محال " شتر وغمزه نمودن: "نشان دادند که» تئوری«را ندارند ودر» مارکسيزم«اينھا اصالً سطح درک علم : اوالً 

  .است

 ً را نيز به لجن کشيدند وبه ھمان » پراتيک« خود، ۀھای مسموم شد» تئوری«با تأسف که خودشان باھمين : ثانيا

نه بابا حزب کمونيست : جا حواله کردند وگفتندرا نيزبه ھمان » پراتيک«خود را دفن نمودند، » تئوری«غاری که 

انقالبی ومطابق با واقعيت عينی جامعه نباشد، از » تئوری«پس در صورتی که ! کجا و واقعيت عينی کجا

ً در زمان ھای بعدی زمين» پراتيک«  ذھن است نه در ۀ آن آماده ھم شود، در ساحۀاصالً خبری نباشد واگر احيانا

  : مائوتسه دونۀنابراين، طبق گفتبيرون ونه درجامعه، ب

انقالب مجلس مھمانی نيست، مقاله نويسی نيست، نقاشی يا گلدوزی نيست، انقالب نمی تواند آنقدر ظريف وآرام، " 

انقالب شورش وطغيان است، انقالب . آنقدر نجيب ومعتدل، آنقدر مھربان ومؤدب، آنقدر خود دار وبا شفقت باشد

 بررسی ۀگزارش در بار ( " ديگر را واژه گون می سازدۀان وسيله، يک طبقه طبقعملی است، قھرآميز، که بد

  )١، آثار منتخب جلد ١٩٢٧ چجنبش دھقانی دراستان حونان، مار

 سر سوزن چيزی نمی دانند چه ۀبه انداز» پراتيک«و» تئوری«به اين نتيجه می رسيم که، در صورتی که آقايان از

اينھا نيز سفارشی » مائويزم«را مد نظر داشته باشند، پس » پراتيک«و» تئوری«رسد به اين که وحدت بين 

ی که »مائويزم«داريم، » مائويزم«وپيچکاری شده است، ودر ضمن نبايد از خاطر دور داشت که، ما انواع 
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 ۀھای واقعی ومبارز به آن باور مند اند ودرجريان مبارز» لنينيست-مارکسيست«ھای راستين و» کمونيست«

غرب نشينان مزدور واليت فقيه، از زمين تا آسمان » مائويزم«به آن دست يافته اند با » پراتيکی«و » يکیتئور«

در (ھای راستين دارند وآنھا را منحيث دشمنان خود» مائوتسه دون انديشه«چون تعصبی که اينھا با . تفاوت دارد

ان به واليت فقيه يک امر انکار ناپذير است، گی شرف ديگر، وابستمی پندارند واز ط) واقع دشمنان اربابان خود

مرتضی «. متفکرين وايدئولوگ ھای واليت فقيه می باشند» مائويزم«شان نيز از نوع » مائويزم«نشان می دھند که 

، دشمنی خود را با آن اعالم می دارد »مارکسيزم«يکی از کسانی است که بدون کوچکترين درک از » مطھری

» مقدمه ای برجھان بينی اسالمی«به نقد آن می پرداخت، او در » مارکسيزم«ش از لوطبق درک مجھول ومجعو

  :را چنين بيان می دارد» مائويزم«درک خود از 

می گويد توجيه مائويزم است »  تضاد ھاۀجابجا شدن جھت عمد«حقيقت اين است که آنچه آقای مائو تحت عنوان "

 از آب درآمده، نه توجيه ماترياليزم تاريخی مارکسيستی، ھرچند به که عمالً برضد ماترياليزم تاريخی مارکسيستی

مائو عمالً نشان داد که او نيز مانند خود مارکس ھوشمند تر از آن است که ھميشه . ظاھر اينچنين وانمود ميکند

 وبالنتيجه  مائو رھبری شد، عمالً سوسياليزم علمی وماترياليزم تاريخیۀانقالب چين که به وسيل. مارکسيست باشد

  )۴١۴ ۀمرتضی مطھری، مقدمه ای برجھان بينی اسالمی، صفح ("مارکسيزم را نقض کرد

است، نه » لنينيزم-مارکسيزم« انکشاف يافته تری ۀرا نه به لحاظ اين که يک مرحل» مائويزم«، »مرتضی مطھری«

 نه به لحاظ اين که طبق اوضاع خاص چين به کار برده شده است،» لنينيزم-مارکسيزم«به لحاظ اين که 

دستآورديست، بر دست آورد ھای مارکس، انگلس، لنين وستالين ونه به لحاظ اين که تنھا حزبی که بی امان ترين 

- مارکسيزم«از ميراث عظيم وجھانی  انجام داد و» کمونيزم«وديگر دشمنان » رويزيونيزم«ضد انواع ه مبارزه را ب

چين بود » حزب کمونيست«شود، » لنينيزم- مارکسيزم«   دست دشمنانۀکه آلبه دفاع برخاست واجازه نداد » لنينيزم

، »مطھری«   آن بود، بلکه به اين لحاظ که طبق درک ضمير مريضۀرھبری کنند»  مائوتسه دونۀانديش«که 

ی است »ايزم« کرده است ويک» نقض«عدول کرده است ودر واقع آن را » لنينيزم-مارکسيزم«مائوتسه دون از 

آن شده، آن را » نقض« مقابل آن قرار دارد که باعث ۀکه حتا در نقط» لنينزم-مارکسيزم« جدا ومتمايز از کامالً 

حق دارد "جدا شده است، » لنينيزم-مارکسيزم«که به اين حد از  یئمائو» مطھری«پس بنابر . ی خواندم» مائويزم«

ح کند وبدون اين که به روی خود بياورد چنين  تضاد ھا را طرۀ جابجا شدن جھت عمدۀبرای توجيه مائويزم، مسأل

ھمان اثر،  ("بنماياند که مارکسيزم وماترياليزم تاريخی وسوسياليزم علمی را دارد تفسير عالمانه می کند

  )۴١۵ۀصفح

" گپ"شان نيز » مائويزم« آنند که ۀھای غرب نشين، نشان دھند» مائويست«گی مفرط اين مسائل درکنار وابست

لنينيزم به تاريخ -از ھمين جاست که امروزه، مارکسيزم" : ی باقی نمی ماند زمانی که آقايان می گوينددارد وھيچ شک

، با لنين ھم آوا شد ونه ١٩١٧ھمان گونه که در. ١٩١٧امروز بايد با مائوتسه دون ھم آوا شد، ونه با ...پيوسته است

 ..."١٨۴٧با 

دان دل " گردن کج" تمام چتلی ھای تان چشم خود را بسته وبه ما مرض که نداريم تا زورکی بر روی! خوب آقايان

ھای تان باز دارد، چون اوالً ما به کارھای بس " دزد، پادشاه" بسوزانيم، ھرچند که کسی نمی تواند شما را از اين

د،  شما ھمان قسمی که در سطور قبلی گفته شمبازی با شما، مشغوليم، دو" قايم موشک" از یروری ترضمھم تر و

گوز "ھای افسانه ئی می زنيد واز وضعيت کشور بی خبريد وبه ھمين ترتيب " خيال پلو"در غرب زندگی می کنيد، 

به ھمين سبب دسترسی ما به . صادر می کنيد ولی ما در افغانستان زندگی داريم، جائی که بايد باشيم" ھای برنجی
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ش را اصالً اھميت: انقالب لوده بازی نيست وسوم:  کهمشما مشکل است تا از گوش تان گرفته وبه مغز تان فرو کني

ن اوقات گرانبھای خود را صرف آدم نمودن شما مغز خر خورده ھا نمايند، حداقل کسی باشد انداريد تا مبارز

 را، گشود؛ پس بھتر اين است که آقايان کدام سرگرمی ديگری پيدا کرده ومشغول ویوچيزی بفھمد تا سر سخن با 

  . نيستی لوده ومزدورھيچ کار ۀ انقالبیمبارز: ان باشيد، چون بارھا گفته شده کهچرس وچلم ت

  ....ادامه دارد

 


