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

)٧(  
ۀ عظيم تری را واجب درجوھر چيز ھا چنين نھاده اند که از ثمره ای ھر کنش يا واکنشی، چيزی پديد آيد که مبارز«

  والت ويتمن.....»سازد

ھا از دير زمانيست بدينسو متحدانه به دور يک محور تنگ ومتعصبانۀ » مائويست«ائتالف مضحک وچندش آور 

به ھر طرفی لگد می پرانند و دندان می گيرند؛ محتوای اين لگد پرانی » اسب گادی«راسيستی با چشمان بسته، ھمچون 

ور دو يا سه نفر می چرخد که دنيای بيرونی وعالم درونی شان را عقده مندی وعقده گشائی، رنج ھا گرداب وار، به د

رسيدن به آرزوھای سرگردان ونکشيدن کام ای اميال سرکوفته ونضی ھای روانی وروان پريشی، عدم اربردن از بيمار

  .دل از دلباختگی ھا، تشکيل می دھد

ی ھا، نشاندن عقده به جای عقيده ھا، خود بزرگ بينی ھا، ئيدن ھا، ژاژخوا شاخ به آن شاخ پر حقيقت، از اينیسالخ

 وبھتان گفتن ھا، الف زنی وگزافه گوئی ھا، سروته اين ائتالف شرمگين را می ءدروغ گفتن ھا، چشم پارگی ھا، افترا

ديشه وخسوف مغزی سازد که ائتالفيون کھبل وسفله تا بناگوش در گودال ژرف خود خواھی، انحطاط فکری، سقوط ان

  !غرق اند

گاھی اين چوچه راسيست ھا با تکرار ميکانيکی وکتابی، نقل قول ھائی از کالسيکران مارکسيزم آورده، چنان بيھوده 

واز اين که به زعم ! استوار اند» فرۀ ايزدی«وآسان بر فراز تپه ھای پشمين موفقيت باال می شوند، که گويا آقايان بر

ا آوردن صرف چند نقل قول تکه بريده از بعضی کتابھا واسناد گذشته، ديگران را که يک عمر در خودھا توانسته اند ب

تر از ھرننگی از مبارزه را برای خود ننگ ننگينمبارزه وستيز با دشمنان متنوع خلق اند ولحظه ای ھم دست کشيدن 

صرف زيبنده به تن کسانی می دانند که می پندارند وقرتک زنی ھای خرگوش وار وگردباد ايجاد کردن ھای مبتذل را 

نمی توانند زياد تر از برپا کردن ھمين گردبادھای عبوس، کاری کنند؛ افشاء سازند، ويا به اصطالح خود شان؛ مبارزۀ 

خود، باالی خود منت می گذارند وھم !! »نقد ھای علمی«کنند، در پوست خود نگنجيده وبا » نقد علمی«ديگران را 

  !!می کنند» تشکرواظھار سپاس« از خود خودشان اند که

ولی {انه اين چنين لفظ پردازی ھای ماليخوليائی، خود پرستی، دروغگوئی، چشم پارگی وافاده فروشی ھای عالمه مآب

 يک دانۀ جو به آنھا داده نشود، ولی زمانی که چنين لودگی ھای بی مقدار دست به تحريف خوبست که ارزش} سفيھانه

يخی، جعل تاريخ، وصله کردن تھمت ھای ننگين به دامن تاريخ، ارزش ھای تاريخی وبه ھيچ گرفتن واقعيت ھای تار

مبارزات، ازخود گذريھا وجانفشانی ھای انسان ھای مبارز وبا ارزش، می زنند، سخت است تا درکنار مصروفيت 
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ت اسف انگيز برخورد ھائی نداشته لويت قرار دارند، بر اين تحريفات وجعلياوومسؤوليت ھای مبارزاتی که در مقام ا

ھای ديکته شده وپيچکاری شده تا کجا چراغ ظلمت را به دست می گيرند » ميرزا بنويس«باشيم ومشاھده کنيم که اين 

که ستاره ھای ارزشناک ودرخشان آسمان سرزمين مارا بيھوده وبدون اين که درک کنند دست شان کوتاه، خيلی کوتاه 

تيری که به ھدف پائين آوردن ستاره ھا به طرف آسمان رھا گردد،  -ھند به زمين فرو بياورندتر از آن است، می خوا

بيھوده وسرد وبی ارزش، در حالی که ھيچ دست آوردی ندارد، مفعوالنه دوباره بر روی زمين خاکی عقب گرد می 

ر باال تر از آن است که خوک کند، که ديگر به درد کسانی که آھن کھنه می خرند، ھم نخواھد خورد، زيرا شاخ سد

  -بتواند از آن برگھايش را پائين کند

اشکال فويرباخ در اين است که؛ آن جائی که يک ماترياليست است، او به تاريخ  نمی پردازد، ودر آن جائی که به «

رکس وانگلس، ما(» ...برای وی ماترياليزم وتاريخ از ھم دور می شوند. تاريخ می پردازد، وی يک ماترياليست نيست

  )مخالفت فويرباخ با ماترياليزم وديدگاه ايدآليستی

ی که مارکس وانگلس در ماترياليزم فويرباخ اثبات کردند، نداشتن ديد ماترياليستی فويرباخ ئاھيکی از مھم ترين نقيصه 

اما چيزی را که . ود ديگر؛ فويرباخ از يک ديد ماتريالستی تاريخ به دور مانده بتنسبت به تاريخ است، ويا به عبار

امروز ما در قضاوت خود در ارتباط با ماترياليزم فويرباخ بايد جداً مّد نظر داشته باشيم، اين است که؛ به خاطر اين که 

دوباره ما ھمان اشتباه فويرباخ را مرتکب نشويم و درقضاوت ما نسبت به تاريخ گذشته، بين ماترياليزم وتاريخ فاصله 

به   مادی تأثير گذار باالی زندگی اجتماعی انسان ھا وافکار آنھا، در آن برھه از تاريخ را دقيقاً وايجاد نکنيم، عوامل

 رشد عناصر مادی تأثير گذار باالی زندگی ۀصورت ديالکتيکی بررسی کنيم ودر صدور حکم خود، چگونگی وانداز

در نظر داشته باشيم، بالخصوص، فويرباخ، انسان ھا وبه ھمان نسبت چگونگی سطح زندگی مادی انسان ھارا نيز بايد 

که در اينجا فلسفه اش مورد بحث ماست، عميقاً وبا درنظرداشت ماترياليزم ديالکتيک بايد ببينيم که خود فويرباخ در 

در غير . کجای تاريخ مادی قرار داشت ودرچه نوع جامعه ای زندگی می کرد، تا بايد ھمچون انديشه ای را می پروراند

 غلتيد، که فويرباخ غلتيده بود؛ يعنی در نظر نگرفتن ماترياليزم در يک يمت، بازھم ما در ھمان بستری خواھآن صور

  !مقطعی از زمان، ودر نظر نگرفتن زمان مشخص، درچگونگی ماترياليزم

 دست  خونين و وحشت ناکۀرفت تا خود را از زير بار سلط  اروپا که به تازگی میۀدر عصر زندگی فويرباخ، جامع

واصول عرفان بس منجمد متفکرين کور ايدآليزم، برھاند، با در نظر داشت ماترياليزم » تفتيش عقايد «ۀکم پنج قرن

تاريخی، اصوالً نمی توانست به يکبارگی انديشه ای پديد آيد که به طور قطع وکامل بين خود وانديشه ھای ايدآليستی 

باره نمی توانست فلسفه ای پديد آيد که نشانه ھائی از طرز  ک ويکگذشته يک مرز فاصل قطور و قاطع ايجاد کند وي

 قدم ۀکه آن ھم در مراحل اولي - دقيقاً در چنين عصری، به جز انگلستان،  تفکر فيلسوف ھای قبلی را باخود حمل نکند و

ھيچ -  بودگذاشتن به سوی يک نظام سرمايه داری وجامعه ای با مشخصات اقتصادی سرمايه داری در سطوح اوليه

صنعتی شدن جامعه، به عرصه ظاھر  کشوری ھنوز با مناسبات توليدی جديد سرمايه داری ورشد نيروھای مولده و

کم کم جوانه ھای از نظام سرمايه داری ...نشده بود، ودر معدود کشور ھائی، چون؛ المان، فرانسه، اتريش، اسپانيا و

م تاريخی، در چنين عصری نمی توانست انديشه ای به ميدان آيد، که بايد پديد می آمد، بازھم با مد نظر گرفتن ماترياليز

به ميدان می آمد، زيرا ھرانديشه ای، در ھرمقطع مشخصی ) مقارن با دوران زندگی مارکس وانگلس( چندين سال بعد

ادی، از زمان ودر ھرجامعه ای، بيانگر سطح توليدی ھمان جامعه، رشد نيرو ھای مولده، ودر کل، وضعيت م

اجتماعی ھمان جامعه می باشد واگر در بررسی تاريخ ھمان جامعه، چنين فاکت ھائی از نظر دور انداخته -اقتصادی

 اوضاع تاريخ ھمان جامعه، نه يک بررسی عميق، درست، واقعی، ۀشوند، بررسی وقضاوت ونتيجه گيری دربار
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ل وآرزوھا، عقده ھا واھداف شخصی، خيالی وبه دور  امياۀمنطبق برحقيقت ھا وديالکتيکی، بلکه يک بررسئی که؛ زاد

  .از واقعيت ھا وميتافيزيکی است، خواھد بود

 مشخصی از تاريخ قضاوت کنيم، ۀ يک موضوع تاريخی يا يک برھۀپس روشن شد ، زمانی که ما می خواھيم در بار

 تاريخی را به ۀبايد آن برھافکنيم ونا ماترياليزم، به دور بايد تاريخ ويا زمان آن موضوع تاريخی را در ارتباط بن

 وچگونگی اوضاعی که در آن اوضاع، چنين موضوعی اتفاق آنصورت مجرد، ُدگم وبدون ارتباط با زمان مشخص 

افتاده است وعوامل تأثير گذار در چگونه اتفاق افتادن آن موضوع يا چرا اتفاق افتادن آن موضوع چه بوده اند، فراموش 

 درست گرفتن از آن موضوع يا يک عمل تاريخی، به دور ۀرت ما از بررسی آن موضوع ويا نتيجکنيم، در غير آن صو

 برخاسته از تخيالت ويا وابستگی طبقاتی يز دست درازکردن به طرف اميال وغرامی مانيم ومجبوريم آن تشنگی را با

  .خود، مرفوع سازيم

مه ھای دھر، جامعه الکماالت، عقل کل، تئوريسن ھای ھا که فکر می کنند؛ عال» مائويست«ائتالف ننگين وپنبه ئی 

 مارکسيزم، مارکس، انگلس، لنين، ستالين ومائوتسه دون ھای عصر حاضر اند، نه تنھا که نمی توانند يک ۀبرجست

 ديالکتيکی بين تاريخ وماترياليزم بر قرار کرده وبر بنياد حقيقت ھای تاريخی واصول ماترياليزم تاريخی گفته ۀرابط

ھای شان را آغاز نمايند، بلکه اين عقل کل ھا، نه از ماترياليزم يک درک درست دارند ونه از تاريخ چيزی را می دانند 

زيک وبين ماترياليزم تاريخی  وايدآليزم، بين ديالکتيک ومتافو نه ھم از مرز غير قابل عبور وسنگينی که بين ماترياليزم

اين ميرزا بنويس ھای مالنصرالدينی نه از اين جانب چيزی می . درک کرده اندوايدآليزم تاريخی وجود دارد، چيزی را 

دانند ونه از آن جانب، در حالی که فکر می کنند ھردو طرف را به خوبی درک کرده اند، آش بی مزه، متعفن، 

دست پخت عالی ورنگباخته از التقاط دو جانب تدارک ديده وعصبانيت شان ھم برسر اين است که چرا ديگران از اين 

  !!جنابان ميل نمی فرمايند

 داھيانه وپرمغز از لنين، با اين جامع الکماالت وعقل کل ۀقبل از ھمه، الزم وضروری می دانم تا با اتکاء به يک جمل

  :ھا، اتمام حجت داشته باشم، لنين می گويد

 با فردی که می خواھد...هغير ممکن است با تروتسکی برسر اصول بحث نمود، زيرا وی از اصول بوئی نبرد«

مجموعه (» بلکه بايد وی را به سان يک ديپلمات دون پای افشاءکرد....بايد بحث نموداشتباھات خود را پنھان سازد، ن

  )١۵آثار، جلد 

  : با ارزش کارل پوپر را نيز ذکر ننمايمۀوحيف است که اين جمل

» در بحث باتو مجاب شود، نمی شود بحث عقالنی نمودبا کسی که حاضر است تو را باگلوله بزند، ولی حاضر نيست «

  )اتوپيا وخشونت(

  :ئيم بر سر موضوع بحث آحاال می

ھا ھمچون خوک ھای پير وبا جفنگ سرائی ھای پوده، باالی يکی از رھبران » مائويست«ائتالف رنگباخته وننگين 

زوزه می کشند که؛ داکتر فيض چرا »  فيضداکتر«رفيق زنده ياد پيشتاز مبارزه ومقاومت، ايستادگی وعصيان کردن،

در در بيش از چھل سال قبل، تئوری رويزيونيستی سه جھان را گويا در سياست ھای بيرونی سازمانش پذيرفته بود، در 

اين جا ھدف ما به ھيچ وجه دفاع يا درست جلوه دادن اين تئوری ارتجاعی نيست، اما چيزی را که در اين جا می خواھم 

، اين است که؛ برداشتی که ما امروز از تئوری سه جھان داريم، غلط است اگر اين برداشت را خلط کنيم ويا بيان دارم

نيم قرن قبل،  از تئوری سه جھان وجود داشت، زمانی که  مشابه بپنداريم با برداشتی که در آن زمان، يعنی؛ تقريباً 

مبدل می شد، » سوسيال امپرياليزم«تازگی داشت به يک شوروی به تازگی راه رويزونيزم را در پيش گرفته بود وبه 

 سنگينش از باالی کشور ھائی؛ چه امپرياليستی وغير امپرياليستی وکشور ھای عقب ۀجنگ دوم جھان ھنوز ساي
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 اند، درآن روز وره جزر يا اُفتی که جريان ھای مارکسيستی امروز با آن روب و نگھداشته شده برچيده نشده بود واين مد

رفت، وبسا کشور ھا درگير جنگ ھای ظفرنمون  اجه نبود و وضعيت انقالبی به شدت به طرف ھمگانی شدن میمو

  .انقالبی بودند

تئوری سه جھان که ھدفش حفظ وحراست وتحکيم بند ھای آن بر دست وپای خلق ھائی بود که در شرايط بحران شديد «

 آزادی واستقالل به پا خاسته بودند، مورد انتقاد شديد قرار اقتصادی، سياسی وفرھنگی دنيای امپرياليزم، به خاطر

  )دکتور فروتن، دفاع از مائو، دفاع از مارکسيزم خالق است(» .گرفت

تئوری سه جھان، .... او بيان شده استۀ مائوتسه دون است، که در آثار منتشرۀتئوری سه جھان در تضاد کامل با انديش«

  )ھمان اثر(»...حراست امپرياليزم استتئوری سازش طبقاتی، تئوری حفظ و

اين است ماھيت تئوری سه جھان، که توسط دکتور فروتن بيان شده است، ھيچ کسی در رويزيونيستی بودن اين تئوری، 

 بخواند، شک ندارد، اما چيزی که در نظر گرفتنش امروز برای »مائويست« مائوتسه دون ويا ۀاگر خود را پيرو انديش

است، اين است که؛ ببنيم اين تئوری در کدام موقعيت ودر چه شرائطی بيان شد ودالئلی را که برمبنای يک قضاوت مھم 

 مائوتسه دون ، اين تئوری را پذيرفته بودند، چه بودند، اوضاع جھانی در زمان بروز اين ۀآنھا جريانات پيرو انديش

قابل  ی، اين تئوری تاچه اندازه قابل توجيه واجتماعی، داخلی وخارج-تئوری چگونه بود ودرچنان شرائط اقتصادی

 آن است که نه از تاريخ ۀاگر ما اين مسايل را امروز در نظر نگيريم، در واقع نشاندھند. پذيرش برای ديگران می شد

  !بوئی می بريم ونه از ماترياليزم

ھمه چيز «: الفاصله اضافه نمودب» امپرياليزم امريکا ببر کاغذی است«:  گفت١٩۵۶مائوتسه دون، زمانی که در جوالی

نيروھای بزرگ فاسد در برابر نيروھای کوچک نو ظھور سرخم خواھند کرد، نيروھای کوچک به . تابع تغيير است

کليه «: و تقريباً يک سال بعد دوباره گفت) مائوتسه دون، منتخب آثار، جلد پنجم(» ...نيروھای بزرگ تبديل خواھند شد

مصاحبه باخبر نگار « خود پرداخت که در ١٩۵۶وبه تصحيح گفته ھای سال » ستندمرتجعين ببرھای کاغذی ھ

» کليه مرتجعين ببرھای کاغذی اند «ۀ چه چيزی است؟ جملۀنشاندھنداين ايراد کرده بود، » امريکائی، انالوئيزسترانگ

که شوروی به زمانی گفته شد که، حزب کمونيست چين تحت رھبری مائوتسه دون بزرگ، به يقين رسيده بود 

 اين ھا مگر جز اين است که مائوتسه ۀھم. رويزيونيزم غلتيده است وراھی برای برگشت اين حزب نيز محدود است

دون برداشتی را که يک سال قبل از حزب کمونيست شوروی داشت، راه ھای برگشتی را که برای آن حزب پيش بينی 

ن را باالی حزب کمونيست شوروی، در نجات از می کرد، مالحظات وتأثير گذاری ھای حزب کمونيست چي

به صراحت بيان  رويزيونيزم در نظر گرفته بود، در تشريح يک سال بعد از حزب کمونيست شوروی کامالً تغيير داد و

ولی دارای  - کشورھای سوسياليستیۀواين بار شوروی که سال قبل در دست» کليه مرتجعين ببرھای کاغذی اند«: داشت

 امپرياليزم لميده وخصلت ھائی را نصيب شد، که يک کشور امپرياليستی پروپاقرص ۀجای داشت، در جبھ -انحرافات

 یباتمام اين ھا، کسی می تواند ادعا کند که؛ شوروی بالفاصله بعد از غلتيدن به راه رويزيونيزم وپا. بايد داشته باشد

بل ازآن با امريکا داشت، از ميان برداشت ويک شبه باھم  امپرياليزم، ديگر تمام تضاد وتقابلی راکه قۀگذاشتن به جاد

قار خود « بعضی مردم ھای ما که؛ۀجان وجگر شدند؟ عالمه ھای دھر ما اگر اندکی قھرخود را کاھش داده، ويا به گفت

 کارائيب ۀ حوزۀد که مسألنپائين شده وبه زمين خاکی بيايند، بايد جواب بدھ»  حضرت سليمانۀقاليچ«واز » را قُرت کنند

 امريکا باالی کوبا، در کدام سالھا جريان داشت ومسألۀ سياسی آن بين کدام کشورھا بود، واين مسأله، آيا ۀواحتمال حمل

  !! ليلی ومجنون بود؟؟ۀاز يک تقابل بين دو ابرقدرت نمايندگی می کرد يا قص

لين بزرگ، بين شوروی وامريکا اين موضوع برھمگان مبرھن است که؛ تضادی که تا واپسين روزھای زندگی ستا

: وھر کشور امپرياليستی ديگر وجود داشت، با تضادی که بعد از مرگ ستالين وروی کار آمدن رويزيونيست ھائی چون
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خروشچف، کاسيگين، برژنف وگورباچف وديگر ھمپالگان، به وجود آمد، از زمين تا آسمان فرق داشت ودارد، ولی اين 

تضادی درکار نبود  ی تواند که چون؛ ماھيت تضاد ھا فرق کرد، پس نيتجه بگيريم که اصالً موضوع دليلی براين شده نم

  !! سرگرمی مائويست ھای آتشين ھالندی مرتب گرددۀوھمه به خاطر اين بود که سوژ

  :رفيق داکتر فيض بزرگ، در مشعل اول نوشتزنده ياد زمانی که 

طی اين دوران صف بندی ھا ونيروھای جديدی در . قی گرديدپس از جنگ جھانی دوم، دنيا دستخوش تغييرات عمي«

امپرياليزم امريکا که بعد ازجنگ پيروزمند وبدون آسيب بيرون آمده بود، در سرکردگی . سطح جھان پديدار شدند

کشورھای سرمايه داری قرار گرفت، وبا استفاده از ضعف کشورھای امپرياليستی ديگر وبا اتکاء به قدرت مالی 

 ۀنفوذ مالی غارتگران.  اش، تا دور ترين نقاط جھان نفوذ سياسی، اقتصادی ونظامی خود را گسترش دادونظامی

 اين ۀدر زمر. امپرياليزم امريکا، مستعمراتی ونيمه مستعمراتی شدن بسياری ازکشور ھای جھان سوم را در پی داشت

ان جنگ استقالل خود راتوانسته بودند به دست نيمه مستعمرات کشورھای نيزشامل بودند که بعد از جنگ دوم ودر جري

  )١۴٨ ۀمشعل رھايی، صفح(» بياورند

پس از جنگ دوم جھانی اردوگاه نيرومند سوسياليستی ايجاد گشت، که دردفاع : واما در جناح اردوگاه سوسياليستی«

گان بورژوازی اما پس از درگذشت ستالين وبه قدرت رسيدن نمايند. ازصلح وانقالب جھانی نقش مھمی داشت

با احيای سرمايه داری در کشور با . برژنف، سرمايه داری احياء شده وبه استحکام مواضع خود پرداخت-خروشچف

جمعيت بزرگ ونيروھای مولده که در چارچوب مناسبات سوسياليستی رشد بی سابقه ای نموده بوند، ھمراه با استفاده از 

ھمان اثر، ص (» .ه جز يک ابر قدرت امپرياليستی چيز ديگر بسازدتمرکز سوسياليستی، نمی توانست روسيه را ب

١۴٩(  

آقايان عالمه مآب می توانيد انحراف ويا اشتباھی در اين گفته ھا بيابيد؟ مگر چيزی که در اين دو پارگراف به دقت 

ضوعات ذکر شده در شرح داده شد است، می توانست در آن زمان چيزی ديگری باشد؟ بفرمائيد ببينيم تحليل شما از مو

  دو پاراگراف باال، با درنظر داشت اين که امروز نزديک به نيم قرن از آن زمان گذشته است، چه است؟

  »عاقالن می خوانند ومی دانند، سفلگان می خوابند ومی خندند«

 است، نه کتمان منظور از بيان اين جمالت در اين جا، بازھم تکرار می کنم نه دفاع از تئوری رويزيونيستی سه جھان

رفيق داکتر فيض در اوايل آن راپذيرفته بود ونه ھم کوشش برای اين که ثابت کنم؛ کمونيست ھابری از زنده ياد اين که؛ 

مرتکب اشتباه نشدن غير ممکن است، اشتباه يک پيش شرط حتمی است برای شکل گيری يک خط «اشتباھات اند، 

اگر «، »ائی پيدامی شود که ھيچ چيزنباشد وھيچ عملی صورت نگيردنظم مطلق وعمل بدون اشتباه در ج«و» صحيح

  !» خود بيرون نشويدۀمی خواھيد اشتباه نکنيد، اصالًاز خان

رفيق زنده ياد اما بايد ببينيم که تحت کدام شرائط وزمان اين تئوری مورد قبول بعضی ھاقرار گرفته بود، واز آن جمله؛ 

 باالی چگونگی درک از اين تئوری چه بودند، اوضاع جھان در کدام پھلو قرار عوامل مادی تأثير گذار. داکتر فيض

يت قرار داشت، در تقابل با اين تئوری در آن زمان قرار داشت ويانه وداشتند وآيا مبارزه ای که در داخل کشور در اول

  !واز اين قبيل مسائل

د وعاجز از درک نز به اين چيز ھا نمی انديشرگھ» مائويست ھا«اما افسوس، صد افسوس که ائتالف زردرنگ ومتعفن 

 فالخن تعصب ۀبلکه ھمه را در کاس» ماترياليزم وتاريخ از ھم دور شدند«آن اند وبايد گفت که برای اين ھا نه تنھاکه 

 خود ستائی زمانی خوبست که«وھيچ شرمی ندارند از اين که بدانند؛ !! وراسيزم خود قرار داده ودر باد رھا کرده اند

ھای بی آزرم دير زمانيست » مائويست«که اين !! اما خوشبختانه! »ازجنگ بازگردند نه زمانی که به جنگ می روند

ما «:  شب حرف می زنند وگاھی ھم چيغ می کشندۀزير کمپلی وآن ھم عمدتاً بعد ازنيم» جنگ خلق«که از
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وحزب کمونيست را نيز درذھن خود تأسيس نموده خوب، کسانی که گذشته وآينده را به تاريخ سپرده باشند ! »پيروزشديم

  باشند، با آنھا چه می توان کرد؟

 شان نگاھی داشته باشند که؛ نام خدا چه درفشانی ھائی داشته وچه ۀاين ائتالفيان طنز پرداز بدون اين که خود به گذشت

حکم تکفير ديگران را صادر می  وکارنامه ھای سياھی رادر تاريخ به ثبت رساندند، بی محابا پشت ميز قضاوت نشسته 

ننگ خيانت را از جبين تان سترده نمی يد لکه ھای آقايان اين غسل ھای تعم: کنند وزمانی ھم که کسی برای شان بگويد

وھميشه خوش دارند تا بدون جانب مقابل » ما رسوا شديم«توانند، ھای وھوی راه اندازی کرده ولق لق دھان دارند که 

نقد «رفته واز اين غايله گويا سربلند بيرون شوند وبعد ازآن ھم، نکتائی - قاضی نيز خودشان اند که- به پيش قاضی

  !! به گردن بيندازند» اصولی وعلمی

نوش : ؟؟ کسی خواھد گفت!!»مردم با ماست«صدا سر می دھند که ما رويزيونيست ھای سه جھانی را افشاء ساختيم و

مانی که به لجن کاری ھای عالمه ھای دھر وعقل کل ھا نظر بيفکند، می بيند که جان تان که اين کار را کرديد، ولی ز

نه، اين طنز پردازان بازھم در گفتار شان صادق نيست واين ھم يکی ديگر از طنز ھای کميدين ھا است، وخواھد پرسيد 

 از امروز پذيرفته بودند واين  متفاوتشما باالی کسانی می تازيد که تئوری سه جھان رادر يک زمان کامالً ! که آقايان

که شما آن را در مقام خدائی باال برده ايد » صدر گونزالو«يا ھمان » ابيمائل گوزمن«دليل مخالفت شما با آنھا است، 

گونزالو، کمونيستی در قفس «: ومی پرستيد وبه ديگران ھم توصيه می کنيد که در دين شما بگرايند وکسی ھم که گفت

ت وپاچه زدن می افتيد وگويا آقايان در آتش جھنم تقال دارند، چيغ وفرياد راه اندازی می کنيد ، به دس»بورژاوزی

، مگر روی کدام اساس، اين گونزالو چنين مقامی را در »صدر گونزالو، خدا وپيامبر معصوم ما، توھين شده است«که

 اين است که؛ او نيز، تازمانی که به »گونزالوی مائويست« ۀپيش شما حايز گرديده است؟ يکی از مشخصه ھای برجست

زندان نيفتيده بود وتاھمين امروز به شدت تئوری رويزيونيستی سه جھان را قبول دارد وتبليغ می کند، پس چرا از 

نمی کنيد وچه چيزی گونزالوی سه جھانی پيش چشم شمارا گرفته که بر !! »انتقاد اصولی«گونزالو روی اين مسأله 

وچه اين که، ھمان گونزالوی سه جھانی به يک شخصيت مقدس !!  تئوری سه جھانش، ارجحيت دارد؟؟انتقاد از قبوليت

  !وغير قابل انتقاد برای شما تبديل گرديده است؟

ماتئوری مائوتسه دون مبنی بر اين که سه جھان شکل پذيرفته اند، را درست وعادالنه می شماريم وآن رامرتبط به تز «

يعنی تئوری {با شروع از اين نقطه.... رو ھا درجھان بر مبنای تحليل طبقات وتضاد ھا می دانيم توزيع نيۀلنين دربار

 ظھور رسيده ۀصدر گونزالو اوضاع جاری را به تحليل می گيرد که در آن سه جھان شکل گرفته وبه منص} سه جھان

- ط بين المللی حزب کمونيست پيروخ(» حقيقتاً رخ داده است} تقسيم کشورھای جھان به سه جھان{ اند واين موضوع

  ))م عمدتاً مائويست؟؟؟؟؟.ل.م(ترجمه از سازمان کارگران

ی بيش نيستيد، يا بازھم اين وظيفه را به مائوتسه دون ئھای بازاری، خودتان اعتراف می کنيد که کودن ھا» مائويست«

  وزيونيستی پرتاب کنند؟انديشه ھا واگذار می کنيد که تابوت متعفن ومردار تان را در قعر مردآب ر

نقد اصولی بر مبنای !! حرف می زنيد، آيا نمی شرميد؟» نقد اصولی«شما با اين لجن پراگنی ھای خود، بازھم از 

  !!يا جو وگندم برای شما بی تفاوت است؟؟! اھداف واميال شخصی؟ بر مبنای وظيفه ای که به شما داده شده است؟

 به خواب می روند وبا ذکر نام گونزالو خواب شان را تعبير می کنند وکار »صدر گونزالو«ھا با نام » مائويست«

روی کدام موضوع؟ تئوری سه جھان؟ باالی » نقد اصولی«می جوند، » نقد اصولی« شان را ترتيب می دھند وۀروزان

ان را تبليغ نمی کند؟ کی ھا انتقاد دارند؟ باالی رھبران وپيشتازان جنبش مقاومت افغانستان، مگر گونزالو تئوری سه جھ

، به شما چه ربط دارد، ما ھرکسی را که دل ما شد، از او انتقاد می کنيم وھر کسی را که نخواستيم، انتقاد رخوب ديگ

  !!نمی کنيم وبه ديگران مربوط نيست
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-زيکیيفنظم «ھا و» مائويست» «نقد اصولی«شباھتی عجيبی بين !! ھا» مائويست» «نقد اصولی«اين ھم از 

کدام خدا؟ يکی خدای موھومی که دکتورشريعتی آن را می پرستيد {دکتور شريعتی ديده می شود که از خدا» ضيکیريا

بايد پرسيد که اين ھا چگونه موجوداتی } !وديگر ھم صدر گونزالو که مائويست ھا به پرستش وتبليغ آئينش مشغولند

  !!ھستند؟

  ....ادامه دارد

  

 

 


