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  مجيد کاوه
١٨.١١.٠٩  

  انقالبی، جايزۀ امپرياليستی نيست » عمل«
  

مدال، جايزه و زرق پيوسته تالش ميکنند تا انقالبيون را به انحراف برده؛ با پول،  با اينکه تئوريسن ھای بورژوايی

و برق سرمايه داری وجدان شانرا تسخير و ايدئولوژی شانرا مسخ نمايند، اما اين کار برای آنان تا اليتناھی ممكن 

ًنيست زيرا تا اشغالگر و استبداد، زحمتکش و انقالب در پھنۀ گيتی وجود دارند، مطمئنا مبارزانی پا به عرصه 

اين حقيقت فقط در پراتيک . سوی منحرفان چپ  را بار ديگر بلند و رسا نگھدارندميگذارند که اين بيرق خم شده، از 

اين پراتيک از . ن برای ھيچ انقالبی وجود نداردآکه باالتر و شرافتمندانه تر از» عملی«انقالبی  محک ميخورد، 

روند انقالب در تمامی . نوشتن مطلبی تا شليک سرب داغ بر سينۀ متجاوزان در جنگ انقالبی خلق  ادامه می يابد

کشور ھای جھان نشان داده که انقالبيون در آغاز چنان قوی نبوده تا فوری بنياد اشغال را بلرزانند، اما با پا فشردن 

امپرياليستی، باالخره به کوالک نيرومندی مبدل ميگردند و بنياد » تحايف«بر حقيقت انقالب و سست نشدن در برابر 

اين راه، دراز و پر از مشکالت بوده، اما مھم اين است که از آغاز تا انجام به . را فرو ميريزندامپرياليزم  و استبداد 

  . ھيچ بھانه ای شرف انقالبی را به جايزه ای نفروشند تا ھمای پيروزی را بر فرق زحمتکشان جھان ببينند

سايت کابل پرس زير نام تاخت و است که چندی قبل در » مصباح«اين پيش درامد، مدخلی بر ارزيابی مقالۀ آقای 

در » لمبه«اين مقاله که بعد با جوابيۀ جالب دختر يا خانمی به نام .  به  چاپ رسيده بود» چپ«تاز بر ماللی جويا از

جواب جالبی را يافته بود، ھر دستی بر قلم و مغزی بر ايدئولوژی انقالبی »  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«پورتال 

  .رد تا جوابيه ای برای آقای مصباح بنويسدرا وا می دا

سالی شد و «بايد گفت که مقالۀ آقای مصباح پائين تر از حد متوسط يک مقالۀ معياری است و چون به قول معروف 

؛ کوشش خواھم کرد تا با نرمی به جواب عصبيت مصباح  بپردازم و روی چند نکتۀ »از آقا خطايی شد/ ماھی شد

به نظر ميرسد، لذا با رعايت احتياط،  استداللی چند بر » تحکم پذير«و » کمرو«ويسنده بسيار چون ن. آن مکث نمايم

 ايدئولوژيکش نابلد معلوم ميشود  و –خطا ھايی او می آورم و چون ايشان در فن نويسندگی و بيان مواضع سياسی 

ده که لمبه با دقت بر آنھا انگشت گذاشته و مقداری ناشيانه رانده، در بسياری از جاھای نوشته در دام قلم خود گير مان

  .به حق که خوب نوشته است

خوانده که » نااصيل«ًوی که خود را ظاھرا چپ نميگويد، اما از موضع چپ، منتقدان شعله ای ماللی جويا را چپ  

 نه خود را است  و به اين صورت نوعی ضد و نقيض در نوشته اش به مشاھده ميرسد و» اصيل«گويا خودش چپ 

قرار داده که مامور غالم حيدر خان ھمتی را نيز ) که معلوم ميشود از گرگھای باران ديده است(تنھا در برابر لمبه 
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اندرز ھايی را ھم (وادار نموده تا با تمام مشکالت نوشتاری، اما با احساس آزادگی شعله ای، پيرانه سر و بی احتياط 

نويسد و ھر نوع دفاع و گاليه را ازملغمۀ بی در و پيکر آقای مصباح چنان جوابيه ای ب) نثار ماللی جويا کرده

استدالل ھای اخالقی . سخت مالمتش کرده باشند» بی گدرزدن ھايش«مصباح ازين » ھدايتگران«بگيرد و البد بايد 

 ھيچ آدم با منطقی و بی بنياد مصباح  که فقط گليم تبرئه مدالھا و ناسزا گويی را ھموار کرده، نه تنھا آقای ھمتی بلکه

  . را قناعت داده نميتواند و عوض تبرئه و دفاع، خود و دوست مدالگيرش را بيشتر با مشکل رو به رو ساخته است

ناميده، اما از روی عصبيت نه منطق، » بيعمل«و » پرگوی«آقای مصباح در آغاز، منتقدان مورد نظرش را چپ 

ده که معلوم ميشود، چپ ھای منتقد بايد انقالبی ھای حساس، جدی و چون برای اثبات اتھاماتش دليل و سندی نياور

مدافع اصلی حريم جنبش کبير شعله ای باشند، ورنه آقای مصباح اين چنين به فرياد نمی آمد و مستاصل نميشد که 

کلف ميداند ًمصباح  اين را نميداند که چپ انقالبی اصالتا خود را م. عوض استدالل چند تا شعار را سرھم بندی کند

تا در برابر ھر انحرافی بايستد و با چنگ و دندان از حريم ايدئولوژی انقالبی اش دفاع نمايد که اگر اين دفاع موافق 

  .روحيۀ آقای مصباح باشد يا نباشد

 اما تشويش جناب ايشان به نظرم بيجاست چون فکر ميکنم که ميخ جايزه و مدالگيری ايشان چنان محکم کوبيده شده 

  .نميتوانند به اين جايزه ھا کوچکترين آسيبی رسانده» بيعملی«و » پرگوی« نوشته ھای ھر چپ و ھر که

  ! آقای مصباح

، اين ميخ  ھا را محکمتر »آزاد افغانستان- افغانستان آزاد« يادت باشد که چاپ تصاوير از سوی لمبه جان در 

به خراب کردن چنان ھم آغوشی ھايی نيست و تا زمانيکه ميسازد، زيرا باور کامل دارم که ھيچ انتقاد و قلمی قادر 

اين لميدن ادامه يابد و شما ھم ادای چپ تر از ھر چپی را بکنيد، برای لمبه جان و ھم فکرانش در برابر اين 

اما اگر بتوانيد روزی از چنان جالھايی خود را برھانيد و خون تازه ای . باقی نميماند» پرگويی«تزويرھا راھی جز 

ر بدن تان جريان يابد  و از ھر مغازله ای با اشغالگران ببريد، لمبه چه که مامور صاحب ھمتی ھم بر قدم ھايتان د

ًکه اگر راه دوم را رسما پذيرفتيد، نه . خم خواھد شد، در غير آن بايد يا چپ انقالبی باشيد، يا سر به زيران مدالگير

آنچه مسلم است اينکه نميشود ميان دو .  با شما کاری نخواھد داشت»بيعملی«و » پرگوی«لمبه و نه ھمتی و نه ھيچ 

سياست شترمرغی که ھم پای جايزه و مدال را ببوسيد، ھم چپ نباشيد، ھم از موضع چپ، منتقدان . کرسی نشست

 بگوييد و اگر انتقادی شد، واويال کنيد که اصول رعايت نشده» پست«و » مرتجع«بر خوش و بش با اشغالگران را 

  .و اين تا ابد چلش نخواھد داشت و بايد يا شتر شويد يا مرغ، يا بار ببريد يا بپريد

  :مصباح مينويسد

يک معيار خوب برای تثبيت حقانيت ماللی جويا اينست که از طرف دشمنان به شدت مرتجع، پست، خاين و «

مدتی است که حمله از سنگر «: و در ادامه مينويسد» پرگوی بيعمل مورد حمله قرار ميگيرد» چپ«جنايتکار و 

دی برده تا با تکرا به آزمايش گرفته اند و به اين صورت سر در آخور گنديدۀ بنيادگرايی فرو » چپ«درماندۀ 

  .»خريداری برای متاع بی بھای شان، از جويا چيزی بکاھند

با اين جمالت، !! جاودانی نگاھی به اين سطور ھر آدم نيمه باسوادی را حيران ميسازد که باالخره اين نوشتۀ 

من باور دارم که ميان شما و آدم ھای جنايتکار به اضافۀ وطنفروش، . تصميم دارد چه چيزی را به اثبات برساند

جاسوس و غيره فرق وجود دارد، اما در گرفتن مدال و جايزه، رقابت و دشمنی سختی ميان تان در جريان است و 

ًز دشمنان مردم افغانستان گرفته ايد و اخيرا وزرای دفاع و خارجۀ يکی از چون شما بيشترين جايزه و مدال را ا

نيز حمايت خود را از شما اعالن کرده است، پس تا حدی به آرزو ھای ) ايتاليا(امپرياليست ھای اشغالگر افغانستان 
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 جھادی را محاکمه جنايتکاران«تان دست يافته ايد و به اين خاطر از سردمداران اشغال درخواست کرده ايد که 

تان از سوی قاتالن » شجاعت«جايزه گرفته  و » لبخند فنا ناپذير«و در زير بيرق دوستان امريکايی تان با » کنيد

امريکايی به تمجيد گرفته شده است، که اين را انحراف به شدت گزنده ميدانيم که اگر جلو آنرا نگيريد به جاھای 

 اگر يک جمله ازين خاينان پست و مرتجع را در مخالفت با کار ننگين لطف کنيد. خطرناکی سقوط خواھيد کرد

ًمدالگيری تان آورديد، آنوقت چپ منتقد واقعا با چنين جاسوسانی ھم نظر خواھد بود و شما حق به جانب خواھيد بود 

وشيده نمانده که شما اين ديگر برای ھيچ چپ شعله ای پ. ًو اگر آورده نتوانستيد لطفا کمی به عمق کار تان فرو برويد

برای ربودن دل امپرياليست ھای اشغالگر و گرفتن مدال شجاعت از آنان در مقابله و درگيری با وطنفروشان 

. شويد» دموکرات«جھادی قرار داريد و به خاطر چند قران حاضريد که با قاتالن چپ انقالبی جبھه متحد بسازيد و 

ه در آغوش وزير خارجه و دفاع ايتاليا، سکرتر وزير کار ھنگری، ميگردد ک» فرسوده«ًسنگر چپ زمانی واقعا 

شاروال شھر برکلی امريکا، رئيس شورای شھر و شاروال شھر فلورانس وغيره جا بگيرد و چنين اعمالی را مقابله 

نين  چپ منتقد بر چ. سر افکندگی و شرمساری می آورد» سنگر«چيزی که فقط برای اين . با جنايتکاران نام بگذارد

در آغوش قرار گرفتن ھايی اعتراض دارد و اين ديگر فرقی نميکند که زير نام جھادی، خلقی و يا چپی صورت 

از نظر من اين وظيفۀ انقالبيون اصيل نيست که از قاتالن ملت خود انتظار کار انقالبی را داشه باشند که . بگيرد

باقی   پس برای انقالبيون در فردای انقالب چه وظيفه ایامريکايی ھا بيايند و جنايتکاران را به محاکمه بکشند،

ميماند؟ بر طبق ارزيابی ھای انقالبی، فئوداليزم و سرمايه داری دالل پايگاه امپرياليست ھا اند؛ اگر آقای مصباح 

، ءطاکمی به خود زحمت بدھد و بفرمايد که سياف، ربانی، فھيم، گلبدين، مجددی، کرزی، گيالنی، داکتر عبدهللا، ع

اسماعيل، خليلی، قانونی، دوستم، محقق و جنايتکاران ديگر نمايندگان کدام طبقات اند، اين مشکل حل خواھد شد و 

خواھد فھميد که چنين درخواستی از امپرياليست ھا که پايه ھای خود را در افغانستان از ميان بردارند، به شدت 

 ھا انجام نميدھند، زيرا اين رسالت انقالبيون راستين و اين کار را ھيچوقت امپرياليست. مضحک و مسخره است

من باور . شعله ای است که بايد در انقالب دموکراتيک نوين اين جنايتکاران را در يک دادگاه مردمی تيرباران کنند

» يریمدالگ«دارم که اين را مصباح و دوستان او خوب ميدانند، اما کوشش ميکنند که اين عمل ننگين و ضد انقالبی 

را با ناسزا گفتن به جنگساالران مقداری در زرورق انقالبی بپيچانند تا حد اقل آبرويی برايشان در ميان چپی ھا 

  . باقی بماند

بسيارخوب، خود بفرماييد يک روز در يک اکسيون مختصر چند نفره، نه «در جای ديگر اين نوشته آمده است که 

، بلکه مقابل ارگ يا ولسی جرگه و ھر جای ديگر اما در داخل افغانستان، يا مقابل دفتر يوناما که آنرا عيب ميشمرند

چنانچه گفته شد در رسانه ھای برقی، جنايتکاران مسلط را با نام و نشان به باد حمله بگيرند، تا معلوم شوند که 

  »  .گريزی نبوده و مستحق اند که وجود انتقاد شان جدی گرفته شود

ميداند که اکسيون ھای انقالبی را چگونه سازمان دھد و آنانيکه با خط و خال به دفتر يوناما به نظر من چپ انقالبی 

خودنمايی ميکنند که دونر ھا را جذب کنند و حقوق بشری شده اند تا پروژه بگيرند، چيزی جز بی ھمتی و پشت 

دولت پوشالی عريضه کردن به چپ را به نمايش نميگذارند و ھرگز به ارگ، قاضی القضات و ولسی جرگۀ 

اما اگر پيروان اين چپ دست به اکسيون بزنند، بر بيرق . اصلی را خوب ميشناسد نخواھند برد، چون اين چپ دشمن

را مينويسند و با خشم اليزال پيشروان انقالبی در کنار خون سيدال » مرگ بر اشغالگران امريکايی«باالبلند شان 

 آورند و رفتن به دروازۀ يوناما  و تجليل از حقوق بشر را جز تف انداختن بر سخندان اين بيرق را به اھتزاز در می

آنانی . ننامند» عمل«خون سيدال ھا چيز ديگری نميدانند که فقط خاينان به اين خونھا ميتوانند چنين اکسيون ھايی را 
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ند و اگر از غار ھا برايند در اين اکسيون ھا را ديده نميتوانند که در غار ھای درون و يا بيرون کشور خزيده باش

رسانه ھای برقی و غير برقی نه تنھا نامی ازين جنگساالران را عنوان نخواھند کرد که حتی برای به دست آوردن 

اين اردوی پوشالی و سرکوب امپرياليست ھا، دست خواھند زد و » اردوی ملی«پولکی به پخش اعالن تبليغات 

  .ه نمايش خواھند گذاشتھای شانرا ب» بدخويی«ماھيت اصلی 

 در شرايط اشغال کنونی، دشمن اصلی مردم افغانستان اشغالگران امريکايی و متحدان اروپايی آنان اند، اما ناسزا 

گفتن با نام و نشان به جنايتکاران جھادی و بعد از دستان خونين صاحبان شان جايزه گرفتن، جز مسخره کردن چپ 

 انقالبيون گاھی ھم در تبليغات شان اين دشمن اصلی را فراموش نخواھند کرد و در انقالبی چه چيزی بوده ميتواند؟

ً، کرنش در برابر امپرياليست ھا باشد و يا مثال شب »عمل چپ«در صورتيکه . زير بيرق آنان مدال نخواھند گرفت

 ياد کنند، انتظارگاه بسازند و و روز به دنبال خانۀ کرايی بگردند، اين را ازينجا به آنجا ببرند، حساب ھای بانکی را

ندازند، لست ھای مالی را کنترول کنند، به راه بي» اکسيون«ی پروژه گيری قبر سمنت کنند، پروپوزل بسازند، برا

تقسيم نمايند، به دوستان " کمک"فلم ھای خيالی بسازند، سير و سياحت مھمانان خارجی را تنظيم و ترتيب نمايند، 

ازين نوع را پيش ببرند و بعد بر » عمل«ھند، روز ھا به دنبال ويزا سرگردان باشند و دھھا خارجی فرمايش قالين بد

آنھا نام عمل انقالبی بگذارند و در ارزيابی اوضاع و انديشه پروری برای انقالبيون سالھا الل و گنگ بمانند، نه تنھا 

  .ر نوع غيرتی پشت نموده اندانقالبی نيستند بلکه خرده بورژواھای منحرف و کم ظرفی اند که به ھ

ًمخصوصا زمانی آقای مصباح پوچ و ھيچ . ميباشند» بی عمل«و » خائن«، »عمل ھا«ً انقالبيون واقعا نسبت به اين 

ميشود و در باتالقی از خجالت و ننگ بايد غرق شود که پرچمی ھای وطنفروشی چون اعظم سيستانی، مسعود 

چيزيکه  فکر ميشود خود ماللی جويا ھم از تمجيد  . با او ھمزبان ميشودفارانی و شعله ای مرتدی چون نگارگر 

آنان مقداری عرق ميکند و اين جرثومه ھای وطنفروش که تا ديروز چتلی ھای متجاوزان روس  را نوش جان 

 اند اما اين پشقل ھا، ديگر مرده ھای متحرکی. شوند» مدنی«ميکردند، اکنون مشکلی ندارند که زير بيرق امريکا 

که اگر ھزار بار در زير سايۀ  اين مدال ھا بلمند، زير بيرق ايتاليا و يا کليفورنيا جای اصلی شانرا پيدا نخواھند 

چون غربی ھا با زبان و بيزبانی برايشان خواھند گفت که اگر شما در جاسوسی ماھر ميبوديد با چنان ارزانی . کرد

 ءًساعد شد، حتما به سيستانی و فارانی نيز خواھم پرداخت و امضااگر فرصتی م. خود را به روسھا نمی فروختيد

 شورای انقالب روسھا که با آنھا معاش خود را از خاد ميگرفت منتشر هرئيسعضو ھيأت ھايی که آقای سيستانی 

ببينيم خواھم کرد که يکی دو مشکل تخنيکی برای اين کار باقيمانده و تالش مينمايم تا ھرچه زودتر به نشر برسد و 

، جواب وطنفروشی »عملگرا«خوب است که آنوقت آقای مصباح . که اين سيستانی مفلوک چه جوابی خواھد داشت

چون اين سيستانی روزيکه از کابل بر آمد و بر ضد پرچمی ھا . ھای ھمپيمانان و ھمپالگی ھای خود  را بدھد

ما را تناول ميکردی و حال ضد ما مينويسی، اين نوشت، آنان او را مالقات کرده و گفتند که تا ديروز چتلی ھای 

او ھرگز فراموش نکند که اين بار بد طوری بازی ميکند و . وارخطا شد و برای مدتی خاموش بود» اکادميسين«

اين . مطمئن باشد که به زودی سير و پودينۀ او چنان روی بازار خواھد شد که سالھا در سکوت فرو خواھد رفت

   .ن ھمه شيشه بار دارد نميدانم چرا اينگونه مستی ميکندکه اي» اکادميسين«
فرو برده، بايد مقداری جناب مصباح روشن » آخور گنديدۀ بنيادگرايی« اينکه اين چپ منتقد چگونه سر در 

اما اشغالگران دوستان بسياری در وطن ما دارند و اين دوستی از زمان جنگ عليه تجاوز شوروی ميان . ميساخت

سياف، گلبدين، ربانی، دوستم، خليلی، مجددی، گيالنی، قانونی، داکتر عبدهللا و ديگران . ده استشان آغاز ش

ھمانھايی اند که تا اکنون نزد اشغالگران، عزيز و گرامی ھستند و تا حال از آنان پول، تحفه و معاش ميگيرند و 
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 بنيادگرايان مزدور حد اقل درين مورد سر در آنانيکه به گرفتن ھمچو چيز ھايی از دست اشغالگران تن بدھند، آيا با

يک آخور ندارند؟ اينکه چپ منتقد ازين مدال گيری ھا انتقاد ميکند، اما بنيادگرايان را سگان سر به زير و مزدور 

امپرياليست ھا ميداند، پس چرا بايد با آنان سر در يک آخور  داشته باشند؟ اينان چه چيزی را درين آخور با 

  .    ًان مزدور يکجا تناول ميکنند؟ پول، مدال، جايزه؟ چه چيزی؟ لطفا حداقل يک مورد را نشان دھيدبنيادگراي

 در دنيای !مصباح جان. »چون دست شان به آلو نميرسد ميگويند آلو ترش است«: مصباح در جای ديگری مينويسد

. کار به دست آوردن دل اشغالگران استامروز مشکل ترين کار، انقالب و پا فشردن بر اصول آن بوده و آسانترين 

ھستند افرادی از برش چپ انقالبی که دولت پوشالی و حاميان اشغالگر آن با يک اشاره و کوچکترين تمکينی 

بخواھند نثار ميکنند، اما ننگ ميدارند که حيثيت انقالبی خود را لحظه ای در برابر ھمچو » آلو«برايشان ھرچه 

 چون معتقد اند که نه تنھا بايد بر مدال ھا و تحفه ھای اينان تف انداخت بلکه بايد به زودی .خفت ھايی معامله نمايند

در صورتی که از اشغالگران و استعمارچيان ملک خود جايزه گرفت و در آغوش . اين اشغالگران را از پا درآورد

و مسعود فارانی که از دست روسھا آنھا آرميد، چه تفاوتی بين انقالبيون و وطنفروشان جنگساالر و يا سيستانی 

  غيره را مگيرفتند وجود خواھد داشت؟ القاب اکادميسين و

ً چون آقای مصباح فکر ميکند که در آغوش مثال وزير خارجه ايتاليا قرار گرفتن، رسيدن به قلۀ آمال و آرزوھای 

ھم محک ميزند و البد به اين باور لذا با اين حقارت فکری و بيگانه پرستی، ضمير  ديگران را !! چپ شعله ای است

رسيده که تمام انقالبيون شعله ای با آمدن غربی ھا ضمير شانرا در گرو آنان گذاشته و ميان شان برای ربودن دل 

وزرای خارجه و دفاع کشور ھای اشغالگر مسابقه  به راه افتاده و چون آنان توانسته اند اين دل را بربايند، پس بر 

و اينگونه ضعف شخصيتی خود را با چنين !! ود پا نھاده و ديگران از آن محروم شده اندقلۀ خواست ھای خ

   .که بايد ھزار بار شرم و ننگ ميداشت، به نمايش ميگذارد» پيغوری«

اينان که گفته ميشود طرد شدگان سازمانھای به چپ نه به عنوان خط فکری که «: آقای مصباح در ادامه مينويسد

 پيروزی رھنمون ميگردد، بلکه به آن منظور به گرايش به آن تظاھر مينمايد که با بيرق خيلی جامعه را به سوی

ھا » توده ای«اينان اگر به ھمين منوال ادامه دھند بدون ترديد از . به چپ و انقالبيون ضربه زنند» سرخ«و » چپ«

ايی و دستگاھھای جاسوسی کشورھای ًھای ايران ھم سبقت گرفته عمال در خدمت خاد و حاکميت مافي» اکثريتی«و 

  .»کسی که از خصومت با جويا ننگ نکند از ھيچ بيشرافتی رو گردان نخواھد بود. ديگر خواھند درآمد

به پا کرده و بيسوادی تئوريکش را ھم به نمايش گذاشته که برای کسی که ادای شعله » توفان«درينجا آقای مصباح 

از اول گفته بودم که با اين نويسندۀ جديد التقرر که بسيار تحکم پذير ھم است و ای دارد، بينی نمانده، اما چون من 

درينجا ھم به چند توضيح بسنده . در حيات سياسی خود اجازه يافته که چيزی بنويسد، با احتياط برخورد خواھم کرد

  .ميکنم

من فقط يک سرخ را . يری کرده ايدرا بنويسيد که چطور اندازه گ» سرخ«ًاگر ممکن باشد لطفا درجۀ !  آقای مصباح

سرخيکه ادعای انقالبی و شعله ای اصيل را . ًميشناسم و حد وسطی مثال ميان سرخ و زرد به نظرم وجود ندارد

دارد، در شرايط کنونی، افغانستان را اشغال شده دانسته که طالبان مزدور ميخواھند بيرق رھايی ميھن را با جھالت 

ن بگيرند و جنگساالران وطنفروش و تکنوکرات ھای مزدور تالش ميکنند تا اين اشغال ھای قرون وسطايی از آنا

را با مقوالت دموکراسی وپلوراليزم ميخکوب نمايند و ھر کسی که در برابر چنين اشغالی کوچکترين گذشتی بکند و 

ھای شانرا قالده کند، خائن، و مدال  با اشغالگران زير ھر نامی بسازد و گردن خود را در زير بيرق آنان خم نمايد

پست و ھم آخور با مزدوران امپرياليزم است و بايد برای رھايی ميھن ازين اسارت به تدارک نبرد مسلحانه پرداخت 
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که اگر امروز ممکن نيست حداقل بايد چنين آتشی را در سينه ھای خود و رھروان جنبش انقالبی شعله ای فروزان 

  .رين چند جمله روشن ميشودمرز چپ و غير چپ د. نگھداشت

چپ انقالبی غير ازين چند جمله چه نوشته است که از مرز چپ عدول کرده باشد؟ اين چپ آرزوی !  آقای مصباح

اين را ندارد که مورد تمجيد مزدوران فرومايه ای چون اعظم سيستانی و يا مسعود فارانی قرار گيرد که اگر گرفت 

ھر کسی که ادعای چپ دارد ولی به اين چند اصل باور نداشته باشد، . ک نمايدبايد بر انحراف ايدئولوژيک خود ش

اين چپ ھرگز مورد تمجيد ھيچ وزير خارجه و . ًمطمئنا سر از آخور خاد و يا ھر استخبارات ديگری خواھد کشيد

قرار نميگيرد و دفاع  کشور امپرياليست اروپايی که نيرو ھای شان ھمين حاال به سالخی ھموطنان ما مصروف اند، 

ھيچ مامور بلند رتبۀ امريکايی از ھر جنسی او را در آغوش نميگيرد و در نزد ھيچ سفارتخانۀ امپرياليستی محترم 

ھيچ سردمدار امپرياليستی نه تنھا برايشان کتاب نمينويسد و فلم . نبوده و جوخه جوخه برايشان ويزا نميدھد

  .با تير ميزنند» ايدئولوژيک«را به عنوان افراد عقده ای برايشان نميسازد بلکه سايۀ شان» قھرمانی«

شما چقدر » چپ«و » سرخ«ً لطفا ھمين چند جمله را رد بکنيد که کجای آنھا غلط است و از اندازۀ ! آقای مصباح

  !!درازی ميکند؟

ن کمی بيشتر  در صورتيکه اين سرخ و چپ برای شما مشکل ايجاد کرد، در برابر دوستان امريکايی و اروپايی تا

يکی از دوستان آقای مصباح که من ميشناسم و آدم به . آغوش شان بر آمده، پاھای شانرا بليسيد تمکين کنيد و از

شدت وارخطايی است،  وقتی نوشته ای از يک سازمان چپ انقالبی را ديده بود، دستانش را به ھم ميماليد و فرياد 

مصباح . اينکه با چنان نوشته ای چرا کار آنان خراب ميشد، معلوم نبود. »اينان کار ما را خراب ميسازند«ميزد که 

کاربرد چند جملۀ اخالقی فقط آدم ھای بی پناھی ه جان،  شما ھرگز جواب اين پرسش ھا را داده نميتوانيد، اما با ب

   .بسازيدچون سيستانی ھا و مسعود فارانی ھايی را که از طريق شما به دنبال پناه اند ميتوانيد مسحور 
درين جا که معلومات آقای مصباح کمی فرامرزی شده و از حزب توده و چريک ھای اکثريت نام برده و مثال 

حزب توده و چريکھای فدايی ھيچوقت ادعای سرخ . وارونه ای آورده، خيلی ناقص حتی بی معنی و دم بريده ميباشد

ز ھمان روز ھای اول به قدرت رسيدن خمينی او را حزب توده که ا. و چپ نکرده و به قول شما سرخ ننوشته است

را ازخود دور » لکۀ چپ«ميپرستيد، گاھی ھم موضع چپ نگرفت و رھبران آن کوشش ميکردند که ھر چه بيشتر 

و ) ًمثليکه مثال امروز شما ھمين کار را ميکنيد و لب از لب  نميگشاييد که پروژه ھای تان قبول نخواھد شد(کنند 

 به ياد گرفتن آيه و حديث شروع کرده بودند، پس حزب توده در کجا چپ نوشته؟ چريکھای اکثريت مثل نجيب گاو

. بعد از آنکه از سازمان چريکھای فدايی بريدند و در کنار توده ای ھا قرار گرفتند ھم ھمين وظيفه را پيشه کردند

اسوسی و اطالعات گردد و تا حدی به حزب توده از فردايی که خمينی به قدرت رسيد تالش داشت تا شامل شبکۀ ج

  . اين کار موفق ھم شد

نمايی کرد که بعد زرد شد؟ فکر نميکنم که برای رسيدن به جايزه،  اين حزب توده چه وقت سرخ! مصباح جان

بايد از تونل دور و درازی که اول ) که ميشود در کنار آن کار ھای پردرامد ديگری ھم کرد(مدال، پول و ويزا 

. فقط برای رسيدن به امتياز ھای امپرياليستی مقداری ھم نظری الزم است. يی و بعد بسيار چپ عبور کردنما سرخ

مگر امريکايی ھا ھمين حاال در افغانستان با اينکه جنگساالران قھرمانان شان ميباشند و وقتی بوش به کابل می آيد 

وباما، گل آقا شيرزی، عطامحمد نور، محقق، داکتر با رھبران جنايتکار جھادی مالقات ميکند و قھرمانان  حسين ا

عبدهللا و افراد ديگری ازين قماش نيستند؟ اما شما که اينان را با نام و نشان ناسزا ميگوييد و از اراکين بلند پايه 

از اوباما و ھمپيمانان اروپايی او مدال و جايزه ميگيريد، برای اوباما چه ضرری پيش می آيد؟ جز اينکه تمثيلی 
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 و اين شاخص ترين را به نمايش بگذاريد» بورژوايی ترين دموکراسی«دموکراسی اوبامايی کرده باشيد و 

   !!مدال گير است" چپ"فرسودگی 

                                                                                           

  
 


