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

)٢(  
  رويزيونيست ھا چرا جاللی شده اند؟

معلوم نيست از کجا آمد، چگونه آمد، .  سمارق وار روئيد١٣٨۵باره در سال  يک» سازمان کارگران افغانستان«

کرده اند، تا » يسأست«دانيم کسانی که اين سازمان را در جالخانۀ انترنيت  چرا آمد و با کی آمد؟ ما حداقل نمی

ند، ای برخوردار ھست  شعلهۀھای سال به سکوت ننگين تن داده بودند؟ آيا از گذشت ديروز چه کاره بودند و چرا سال

سوسيال «ھای تواب اند، يا روشنفکران  ای از تاروپود پرچمی از سازمان ديگر چپی انشعاب کرده اند، بافته

آنان را تحريک کرده و ناچار مخلوق جالبی عرضه کرده » سازی سازمان«ھستند که يکباره اشتھای » سرگردانی

ن را به خاطر موضع ضد اشغال، ضد دولت پوشالی، ناميد؟ با تمام اين، ما حضور آنا» ھيچستان«اند که بايد آن را 

ضد طالبان و ساير نيروھای مرتجع و حرف زدن از انقالب استقبال کرديم، حتی اگر اين آواز از حنجرۀ يک فرد 

  .ھم بيرون آمده باشد

سازمان شناخت ما از اين «: در مورد اين سازمان نوشت» به پيش«سازمان انقالبی افغانستان در چھارمين شمارۀ 

ـ خبری  نشريۀ سياسی» جنگ خلق«.  است که در وبالگ اين سازمان منتشر شده استئیھا محدود به نوشته

ً مائويست ـ لنينيست مارکسيست(سازمان کارگران افغانستان   اول، شعار ۀ اول صفحۀدر شمار) ـ مائويست، عمدتا

ً مائويزم ـ لنينيزم باد مارکسيزم زنده« برای . رسد  درج کرده است که عجيب به نظر میرا» ـ مائويزم، عمدتا

 ۀـ لنينيزم را بيشتر از انديش سازمان انقالبی افغانستان غير اصولی و غير انقالبی است که زنده بودن مارکسيزم

ـ  مارکسيزم« که در برنامۀ سازمان کارگران افغانستان ئیولی از آنجا. مائوتسه دون و يا عکس آن شعار بدھد

 چنين شعار ءاين رفقا» جنگ خلق«و عصر، عصر مائويزم است، لذا طبيعی است که در » تاريخ پيوستهلنينيزم به 

  . مبھم درج شود

: سازمان کارگران افغانستان در برنامه ای که ذکر نشده در کدام کنگرۀ اين سازمان به تصويب رسيده، می نويسد

را انتاگونيستی نمی دانست، با جھش پی ) اول کمونيزمفاز (در حقيقت، لنينيسم که تضاد در جامعه سوسياليستی «
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از . بردن به موجوديت انتاگونيزم در مبارزه طبقاتی در دولت تحت ديکتاتوری پرولتاريا، به مائويزم تکامل يافت

 نه امروزه بايد با مائوتسه دون ھم آوا شد، و... به تاريخ پيوسته استھمين جا است که امروزه، مارکسيزم ـ لنينيزم 

 و تحليل سرمايه داری در مرحله ١٨۴٧، می بايست با لنين ھم آوا شد، نه با ١٩١٧ھمانگونه که در . ١٩١٧با 

  ».ماقبل امپرياليستی

، »می گشايد» ديده به دنيا«انديشه مائوتسه دون «با : اين سازمان در سرگردانی و تشتت تيوريک به سر می برد

ً مائويزم گرد ـ لنينيزم تحت درفش کبير مارکسيزم« ـ   آيد، بعد در برنامۀ سازمانی مارکسيزم می» ـ مائويزم، عمدتا

را نيز قاطی می » انديشه گونزالو «ئیلنينيزم را به تاريخ می سپارد و تنھا با مائويزم ھم آوا شده، بعد با اين ھماوا

 پرولتری، يعنی به درک و  تکاملی نوين در ايدئولوژیۀ رفيع مرحلۀدر رسيدن به قل«سازد که اين سازمان را 

اين » .مائويزم منھای گونزالو امکان وجودی ندارد«برای اين سازمان . است» دانستن مائويزم ياری رسانيده

در يک . نيز می رسد» جنگ خلق تا کمونيزم«سازمان با اين نوع سردرگمی تيوريک، به سردرگمی تيوريک جديِد 

ـ لنينيزم، انديشه مائوتسه دون  مارکسيزم:  را چنين ارزيابی کردتوان وضعيت تيوريک اين سازمان فورمول می

ً مائويزم، انديشه گونزالو) پيوستن مارکسيزم ـ لنينيزم به تاريخ( اين يکی از ابھامات زننده است که . مائويزم، عمدتا

 .کند تاريخ جنبش چپ کشور ما برای اولين بار آن را ثبت می

در برنامۀ » گوانزاليزم« از ئیھا باعث تبارز رگه» انديشه گونزالو«غانستان به گرايش افراطی سازمان کارگران اف

المللی   از اھميت بينئیھا ، اگر علمی باشد، نظير انديشه گونزالو ـ رگهئی البته ھر انديشه«: اين سازمان شده است

کليت و عموميت يافتن ديالکتيکی تکامل روالمندانه و سامانمند يک انديشه، می تواند در . باشد را در خود دارا می

  ».منجر شود» ايسم«پروسه تکاملی خويش، به 

سازمان انقالبی افغانستان، صدر گونزالو را منحيث يک انقالبی اسير در قفس امپرياليزم، سازمانده خوب، رفيق 

 و از ھمان قفس داند که نقش تاريخی در ھدايت و رھبری اين جنگ ايفاء کرده انقالبی و رھبر جنگ خلق پيرو می

گيری نموده است، اما اين به ھيچ وجه بدان معنا نيست که نظرات گونزالو را  طلبی رفقايش موضع در برابر تسليم

بتوان در شرايط متفاوتی چون افغانستان به کار بست و رھنمای عمل انقالبی خود قرار داد و آن را تا سطح احتمالی 

  . گونزاليزم باال برد

ھای  ی افغانستان از موضع روشن و قاطع سازمان کارگران افغانستان عليه اشغال کشور، فاشيستسازمان انقالب

  ».کند طالب و نقش رھبران جنبش در تکامل جنبش چپ حمايت می

که معلوم می شود با اخالق کمونيستی بيگانه است، با رندی، فحش، بی بندوباری » سازمان کارگران افغانستان«اما 

توان  را تھيه نموده که در آن ھر چه می» ـ پريشی سازمان انقالبی افغانستان در پرتگاه زبان «ۀوشتو افشاءگری، ن

بيماران « چون ئیھا اين نوشته با فحش. يافت، جز  پاسخ مارکسيستی به انتقادات سازمان انقالبی افغانستان

، »نيولوجيزم«و » افاشيا«ش ھمان قما«، »بيماران«، »کسانی که تعادل فکری خويش را از دست داده«، »روانی

نوزاد «، »»انقالبی«حضرات «، »»انقالبی«بيماران «، »پس لگد«، »بخشيدن بر بيماران روانی«

، »برسامات«و » ھذيانات«، »ناخودآگاھی گستاخانه«، »مصاب به نيولوجيزم و آفاشيا«، »»الخلقه ناقص«

» حمام گرم کوی«از » انقالبی«شتر رويزيونيزم «، »چيزی از جنس و از قماش آن خائنان» سازمان انقالبی««

» بی منطق«، »سواد بی«، »چاکر امپرياليزم و ارتجاع«، »زندگی پرازيتی«، »آيد رويزيونيزم سه جھانی می

  . وغيره عليه ما تھيه و به نشر رسيده است
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را اجماالً مورد » زبان ـ پريشیسازمان انقالبی افغانستان در پرتگاه  «ۀ نوشتۀما تالش می کنيم تا بخش ھای عمد

م تا با مقايسۀ انتقادات و اسلوب مارکسيستی سازمان ئينما بررسی قرار دھيم، اما قبل از آن از خوانندگان تقاضا می

، خود قضاوت »سازمان کارگران افغانستان«نامۀ رندانه و خصمانۀ   دشنامنامه و بھتانۀانقالبی افغانستان و عرض

  .  صواب و کی به راه ناصواب رفته استکنند که کی به راه

آغاز نموده و » زبان پريشی«ھيچنامۀ شان را با تشريح » سازمان کارگران افغانستان«ميرزا بنويس ھای دستوری 

 يا زبان پريشی، به حالتی گفته ميشود که بيماران روانی و کسانی که تعادل فکری خويش را Aphasia«: نوشته اند

خواھان آگاھانه  بی آنکه کالم شان از انسجام منطقی برخوردار باشد، بی آنکه اراده مندانه و از دست داده باشند،

ی منظوری را دارا باشند، به بيان کلمات و  ی پروراندن خردمندانه بيان منظوری باشند، و حتی بی آنکه عرضه

ی پيام عقل   رسانندهئیی و معناشبه جمالتی ميپردازند که ھم از لحاظ دستوری ناقص است، و ھم از لحاظ احساس

ھا و تعابير »واژه«، بيماران به خلق »حد« ميگويند و در اين Neologism اين حالت را» حد اعلی«. سليم نيست

خبری نيست، و » شبه جمله«در جمله يا » مسند اليه«و » مسند«ی منطقی  نامرتبط و پريشيده که در آن از رابطه

و اما، . ول از ھم ميگسلد، و ديگر دال و مدلولی در کار نيست، رو می آورندی بديھی دال و مدل حتی رابطه

 ايدئولوژيک به سر برد، و در آن از استحکام - زمانيکه يک حزب يا تشکل سياسی در غرقاب تشتت سياسی

 »کار«ی استحکام تيوريک است، خبری نباشد، آنگاه است که  تيوريک و حتی موجوديت تيوری راھنما که الزمه

چنين است وضعيت . ی سياست و تيوری ميکشد در عرصه» نيولوجيزم«و » افاشيا«چنان سازمان يا حزبی به 

که حرفھای بر آن داشت ما را » سازمان«فالکت اپورتونيستی اين ! افغانستان» انقالبی«ی سازمان  موجوده

: ا جدی نگيريم و به قول فروغ فرخزادپريشانی را که در رابطه به سازمان کارگران افغانستان سر ھم کرده است، ر

  »!و مورد بخشايش قلمداد کنيم» مختار«وی را از لحاظ سياسی » !دئيبر او ببخشا«

 مورد بحث ۀنوشت. به موضوع جالبی اشاره می کند که بر قامت خودش برش و دوخته می شود» سازمان کارگران«

 دستور زبان ۀنوشته نه منطقی نھفته است و نه ھم بر پايدر اين . است» زبان پريشی« واضح اين ۀاين سازمان نمون

که در  اين.  گفته است که با دو سه بار خواندن نيز نمی توان به معنای آن دست يافتئینويسنده چيزھا. استوار است

ز اين  ائیھا ما در اينجا به بخشی. است، خواننده بھتر می تواند قضاوت کند» مسنداليه«و » مسند«اين نوشته چقدر 

ً به دو مورد دستوری که طبق تعريف اين  می» زبان پريشی« زبان  «ۀاز جمل» سازمان«پردازيم ولی عجالتا

فراموش نکنيم که اين موارد از لحاظ دستوری، در حد فھم متعلمين . روند، تماس می گيريم به شمار می» پريشی

  :صنف ششم مکتب است

ی صدر و نه از سر انتقام گيری  آن حضرات را شنفتيم، با سعه" يشيدهپر"حال که ما با حوصله مندی تام حرفھای «

ما «،ـ }می نويسيم{» مينويسم" سازمان انقالبی افغانستان"ی  و در باره" خود"ی  و يا تعامل به مثل، در باره

  » .تی صبر ساير رفقا نيز لبريز شده اس ، زيرا که از شکيب دراز آھنگ ما، حتی کاسه}نويسيم می{مينويسم 

زيرا موارد فراوانی ديگر، به غير از مسائل دستوری است . می توان اين سلسله را ادامه داد، اما نيازی به آن نيست

ما اين موارد را در جايش به بحث می . را به خوبی نشان می دھد» کارگران«اين » زبان پريشی«که وضعيت 

  . گيريم

عمدتاً «ھای  ما از اين گاندی. اند» بخشيده«دانسته و بر ما » حرف ھای پريشانی«انتقادات ما را » کارگران«

ما را رد » ھای پريشان حرف«ھستند، » زبان پريشی«اگر مخالف صديق ! می خواھيم که بر ما نبخشند» مائويست

به کار » ھا مائويست«را در بغل جيب شان بگذارند که شايد روزی در مراوده و رابطه شان با » بخشيدن«کنند؛ 
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» ھای پريشان حرف«ـ و رندانه انتقادات ما را  که ندارند اگر توان و سواد رد انتقادات اصولی ما را ندارند ـ. يدبيا

  . زن بناميم ھای دروغگو و تھمت گويند، اجازه دھند که ايشان را لوده می

ً مائويزمزنده باد مارکسيزم ـ لنينيزم ـ مائويزم، عمدت«ما در مورد اين جمع نوشتيم که شعار : يک سازمان » ا

برای سازمان انقالبی افغانستان غير اصولی و غير انقالبی است که زنده . کارگران افغانستان عجيب به نظر می آيد

توانيد کجای اين  گفته می.  مائوتسه دون و يا عکس آن شعار دھدۀبودن مارکسيزم ـ لنينيزم را بيشتر از انديش

خوانيد، خوبست عدم پريشانی شعار خود را  ھای ما را پريشان می که حرف است؟ به جای اين» پريشان«ھا  حرف

توانيد يکی را بيش از ديگری زنده نگه داريد؟ مثالً، اينکه کدام جزء مارکسيزم  که چگونه می ثابت بسازيد، مثالً اين

توانيد، پس اجازه  خته نمیمطمئناً، ثابت سا!!! تر شود؟ زنده» مائويزم«کنيد، تا  کشيد و به تاريخ حواله می را می

 ئیھم از لحاظ احساسی و معنا« بناميم، ھمان نيولوجيزمی که Neologismدھيد که خود شما را مبتال به بيماری 

بيماران روانی و کسانی که تعادل فکری خويش را از دست داده  «ۀو ھم نشان دھند» ی پيام عقل سليم نيست رساننده

 .»باشند

» مارکسيزم ـ لنينيزم به تاريخ پيوسته است«مان کارگران افغانستان در برنامه خود نوشته که ما نوشتيم که ساز: دو

نھفته است؟ مگر شما چنين » ئیگو پريشان«می توانيد بگوئيد که در کجای اين گفته، . و عصر، عصر مائويزم است

ايد، چرا  کسيستی عرضه کرده رويزيونيستی و ضد مارئیايم؟ اگر چنين ياوه گو نگفته و ما آن را جعل کرده

 و ئیگو ھای جدی ھستيد؟ وقتی چنين پوده شھامت نداريد تا از خود صادقانه انتقاد کنيد و نشان بدھيد که آدم

  ؟»تعادل فکری خود را از دست داده ايد«بخوانيم که » بيماران روانی« کرده ايد، آيا حق نداريم شما را ئیگو ھذيان

خواھيد بيان کنيد، جز ھماوا شدن با  ، چه را می»مارکسيزم ـ لنينيزم به تاريخ پيوسته است«وقتی می نويسيد که 

؟ مگر با اين حکم ابالغ »مائويزم«امپرياليستھا و دشمنان طبقاتی پرولتاريا، ولی با يک تفاوت، آن ھم با غرو فش 

دان تاريخ است، علم نيست و اگر کسی  کارآ نيست، جايش زبالهافتاده، » مود«ـ لنينيزم از  کنيد که مارکسيزم نمی

مند آن باشد، بايد آن را به حيث يک پديدۀ تاريخی مورد مطالعه قرار دھد، نه به حيث علم انقالب پرولتاريا ه ھم عالق

ـ  کسيزممار«باز ھم شعار » ـ لنينيزم به تاريخ پيوستن مارکسيزم«و زحمتکشان؟ چگونه است که با اعالم حکم 

حواله می کنيد و » مارکسيزم ـ لنينيزم را به تاريخ«دھيد؟ چگونه است که  سر می» ـ مائويزم، عمدتاً مائويزم لنينيزم

» بيماران روانی«کنيد؟ با اين نوع مسخرگی، آيا حق نداريم شما را   زنده باد، ارشاد مییيبعد ھم شعاِر طوالن

 که ئیھا ئالت و ترھات از يک عقل سليم ساخته است؟ آيا چنين مسخرهد، چنين الطائيبدانيم؟ شرافتمندانه بگو

خوانند، حق دارند ديگران را رويزيونيست،  و مارکسيزم را علم نمی» سپارند ـ لنينيزم را به تاريخ می مارکسيزم«

  اپورتونيست، چاکر امپرياليزم و ارتجاع بخوانند؟

انديشه مائوتسه «با : در سرگردانی و تشتت تيوريک به سر می برد» سازمان کارگران افغانستان «ما نوشتيم که: سه

می آيد، بعد » ـ مائويزم، عمدتاً مائويزم گرد ـ لنينيزم تحت درفش کبير مارکسيزم« ،»می گشايد» ديده به دنيا«دون 

 ئید با اين ھماواآوا شده، بع سپارد و تنھا با مائويزم ھم ـ لنينيزم را به تاريخ می در برنامۀ سازمانی مارکسيزم

در رسيدن به قله رفيع مرحله تکاملی نوين در «سازد که اين سازمان را  را نيز قاطی می» انديشه گونزالو«

مائويزم منھای «برای اين سازمان . است» ايدئولوژی پرولتری، يعنی به درک و دانستن مائويزم ياری رسانيده

جنگ «ن نوع سردرگمی تيوريک، به سردرگمی تيوريک جديِد اين سازمان با اي» .گونزالو امکان وجودی ندارد

: توان وضعيت تيوريک اين سازمان را چنين ارزيابی کرد در يک فورمول می. رسد نيز می» خلق تا کمونيزم
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ً مائويزم، انديشه )ـ لنينيزم به تاريخ پيوستن مارکسيزم(دون  ـ لنينيزم، انديشه مائوتسه مارکسيزم ، مائويزم، عمدتا

  » .کند اين يکی از ابھامات زننده است که تاريخ جنبش چپ کشور ما برای اولين بار آن را ثبت می. نزالوگو

» ئیسازمان رھا«ناقص الخلقه ی «ين نوزاد ا«: ولی شما به جای پاسخ منطقی، دروغ می بافيد و می نويسيد

ی مائوتسه دون به مائوئيسم که بيان  انديشهما از !... کمالی جز نشانه گرفتن مائوئيسم و نيروھای پرولتری ندارد«

ما از لحاظ تيوريک، در اين مورد بخصوص از پلکان تکامل به ... راستين و کاملتر تکامل آن انديشه است، رسيديم

نام » تشتت تيوريک«تنھا کسانی که مصاب نيولوجيزم و آفاشيا اند اين تکامل و ماھيت تکامل را . ايم باال رفته

  ».مينھند

شما را به خاطری مورد انتقاد » سازمان انقالبی«لطف کنيد، تالش تان را آغاز کنيد و ھر جا يافتيد که . يار خوببس

 نشده ايد، ئیاگر ماليخوليا. ايد، ھمه را مطلع سازيد دون به مائويزم رسيده قرار داده باشد که از انديشه مائوتسه

 :توان وضعيت تيوريک اين سازمان را چنين ارزيابی کرد  میدر يک فورمول«: نوشتۀ ما را بار ديگر مرور کنيد

ً مائويزم، انديشه )ـ لنينيزم به تاريخ پيوستن مارکسيزم(ـ لنينيزم، انديشه مائوتسه دون  مارکسيزم« ، مائويزم، عمدتا

  .فته استمورد بررسی ما ابداً قرار نگر» تکامل از انديشه مائوتسه دون  به مائويزم«بينيد که  می. »گونزالو

ـ لنينيستی و  آيا باور داشتن به تيوری ھای مارکسيستی. بحث تشتت تيوريک را با شما به پيش می بريم! ولی، آه

ھای  تيوری(ھا  و بعد اين تيوری)  شما مرحله تکاملی تئوريک آن مائويزمۀبه گفت(دون  انديشۀ مائوتسه

ھای  تيوريک نيست، چيست؟ با وجودی که تيوریرا  به تاريخ سپردن، اگر تشتت ) ـ لنينيستی مارکسيستی

ً مائويزم ـ لنينيزم مارکسيزم«سپاريد ولی باز ھم از  ـ لنينيستی را به تاريخ می مارکسيستی » ـ مائويزم و عمدتا

ی تان را ثابت »نيولوجيزم و آفاشيا«آيا ! رفت تيوريک نيست، پس چيست؟ کنيد، اگر اين پس صحبت می

» نشانه گرفتن مائويسم و نيروھای پرولتری«ين عرصه مورد انتقاد قرار گرفتيد، آن را سازيد؛ وقتی در ا نمی

ايد، در زمرۀ نيروھای  ـ لنينيزم را به تاريخ سپرده خوانيد؟ مگر شما توقع داريد با وجودی که مارکسيزم می

می توانند » پوالد«و » حزب«، »ھا مائويست«اين را فقط ! پرولتری به شمار برويد؟ شتر در خواب بيند پنبه دانه

  .ھای با مغز و با شعور بپذيرند، نه انسان

 جنوری ٢٢که به تاريخ »  با جنبش دموکراتيک نوين افغانستانئیآشنا«در سندی » کارگران«در ھمين حال، 

زيد و اين کاری بود که سازمان کارگران افغانستان، بدان اقدام ور... «: در وبالگ شان پست شده، می نويسند٢٠١٣

خط درشت » جنگ خلق تا کمونيسم«و » ـ مائويسم انديشه رھنما ـ لنينيسم زنده باد مارکسيسم«اکنون با شعارھای 

) »پوالد«و » مائويست ھا«، »حزب««به شمول (ھر آن کس . »کشد ھا می ـ مائويسم و سنتريست ميان مارکسيسم

، چه می خواھند بگويند، »نينيسم ـ مائويسم انديشه رھنماـ ل زنده باد مارکسيسم«با شعار » کارگران«اگر فھميد که 

  .ديگران را نيز مطلع سازند

مائوتسه دون ھميشه تأکيد می کرد که شاگرد مارکس، انگلس، لنين و ستالين است و راه نجات بشريت را تنھا در 

شوند و بُقچۀ   راضی نمی»مائويست بودن«ای بيمار که به  اما جالب است که عده. بيند ـ لنينيزم می مارکسيزم

ً مائويست« » ـ لنينيزم را به تاريخ مارکسيزم«دون،  کنند، خالف فکر و باور مائوتسه را نيز حمل می» بودن عمدتا

دون را به تاريخ  کنند که آموزگاران کبير رفيق مائوتسه ، شرم نمی»مائويستی«کنند و با وجود ادعاھای  حواله می

بود و اطالع  دون زنده می اگر مائوتسه. زنند تر از اينان برای اين بيماران کف میسپارند و ديگران بی شرم می

سپردن «در جنبش چپ افغانستان مثل خسک راه پيدا کرده و خزعبالت » عمدتاً مائويست«يافت که پارتی به نام  می
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اصوليت انقالبی، آن را چنان اش قيد کرده است، به يقين با  را در برنامۀ سازمانی» ـ لنينيزم به تاريخ مارکسيزم

  ! کرد نام مائو را بر زبان آرد کاری می کرد که ھيچ وقت جرأت نمی شالق

 از ئیھا باعث تبارز رگه» انديشه گونزالو«گرايش افراطی سازمان کارگران افغانستان به ما نوشتيم که : چھار

البته ھر «: ؟ آيا اين برنامۀ شما نيستايم آيا نادرست نوشته. در برنامۀ اين سازمان شده است» گونزاليزم«

تکامل . باشد المللی را در خود دارا می  از اھميت بينئیھا ـ رگه ، اگر علمی باشد، نظير انديشه گونزالوئی انديشه

» ايسم«تواند در کليت و عموميت يافتن ديالکتيکی پروسه تکاملی خويش، به  روالمندانه و سامانمند يک انديشه، می

خند سازند؛ يا  نوشته اند تا شما را خيله» ھا مائويست«يا برنامۀ تان را : ؟ از سه حالت بيرون نيست».منجر شود

تان را » گونزاليزم« کرده ايد و حال شھامت نداريد تا ئیکسی نوشته که به مرض الزايمر مبتال است، و يا چرندگو

، در اين مورد صدق )توانيد کدام يکی آن درست است که تنھا شما گفته می(وقتی يکی از اين سه حالت . اعالم کنيد

کنيد؟ شھامت کنيد، يا گونزاليزم خود را اعالم کنيد و يا  می» ھای پريشان حرف«کند، چرا ما را متھم به  می

سازمانی تان را آتش بزنيد، تا از اين لکه ننگ نجات » برنامه«ھای فرسودۀ خود را پس بگيريد و يا ھم تمام  گپ

  !دپيدا کني

ھای طالب و  ما نوشتيم که از موضع روشن و قاطع سازمان کارگران افغانستان عليه اشغال کشور، فاشيست: پنج

فردھای  ولی شما در برابر اين حرف ساده، شاه. کنيم نقش رھبران جنبش در تکامل جنبش چپ حمايت می

مواضع " ما را به تشتت ئیه در جاآيا اين حضرات ک: سوال اينست که«: داری از اين نوع حواله کرديد خنده

د ئيما بر ضد اشغالگران و رژيم مزدور، حين تا" سياست قاطع"د ئيمتھم ميکنند، آيا خود با تا"  سياسی- ايدئولوژيک

تشتت ما، خود در منجالب تشتت افتاده اند؟ يا اينکه، تشتتی از سوی سازمان کارگران " اين"و درست خواندن 

بيماران روانی است که يکبار مواضع " انقالبی"حضرات " برسامات"و " ھذيانات" و اين افغانستان در کار نيست،

آنرا ) جالب آنست که در عين سند(، و بار ديگر }خوانند می{و اصولی ميخواند " قاطع" سياسی ما را - ايدئولوژيک

  »!!!}کنند می {متھم به متشتت بودن ميکند

ايشان به خوبی می دانند که در تاريخ مبارزۀ .  رند و حيله گر ھم ھستنددروغگو در عين حال» کارگرانِ «! ياللعجب

 بوده که موضع قاطع ضد اشغال داشته ئیھا ھا، احزاب و جنبش ھا، سازمان ضد استعمار، افراد، اشخاص، گروه

يم، مگر اگر از کشور خود بگذر. ھای مخالف ھم قرار داشته اند اند، اما از لحاظ تيوری و ايديولوژی، در قطب

، مردم قاھره به رھبری شيوخ االزھر نه تنھا عليه اشغال فرانسه ١٧٩٨نخوانده اند که در اکتوبر » کارگران«

  . موضع گرفتند بلکه قاطعيت اين موضعگيری شان را در قيام عليه اشغالگران نشان دادند

 نيست، بلکه بر تشتت تيوريک اين لهأبر اين مس» سازمان انقالبی« بحث به خوبی می دانند که» کارگران«البته 

دون به مائوئيسم که بيان راستين و کاملتر  ی مائو تسه ما از انديشه«وقتی شما خود می نويسيد که . سازمان است

» .ايم ، در اين مورد بخصوص از پلکان تکامل به باال رفتهتيوريکما از لحاظ ... تکامل آن انديشه است، رسيديم

به تاريخ «(که شما را به خاطر تشتت تيوريک و حتی پس رفت تيوريک  ما را برای اين، چرا )تکيه از ماست(

دھيم،  مورد نقد قرار می) ھای علمی آن در انبار تاريخ ھا و آموزش و ريختن تيوری» ـ لنينيزم پيوستن مارکسيزم

دانيد که اجزای   نمیفھميم؟ مگر شما کنيد که فرق ميان تيوری و مواضع سياسی را نمی متھم به بيسوادی می

ھای توليدی و به ويژه تيوری  ھای فلسفی مارکسيستی، تيوری شيوه  آموزش مارکس غير از تيوریۀتشکيل دھند

  تواند؟  ، چه بوده میئیداری، و تيوری انقالب پرولتاريا شيوۀ توليد سرمايه
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تيوری، «دباد راه انداخته ايد؟ تان در مورد آن، اينقدر گر» شورشی» «عالمه ھای«مگر تيوری چيست که شما و 

ھا از تنظيم و ساخته و پرداخته   فکری است که انسانۀتيوری در واقع ھمان نتيج. سيستم مفاھيم و نظرات است

يک تيوری علمی تيوری است که از پراتيک اجتماعی منشا يافته و به . آورند ھای حسی به دست می کردن داده

 ۀمبانی و مفاھيم مارکسيسم، اتحاد مبارزه در راه ايجاد حزب طبق ـ» .و اثبات گردد پراتيک اجتماعی نيز تائيد ۀوسيل

  کارگر

وقتی شما مارکس و لنين را به تاريخ می سپاريد، مگر جز سپردن تيوری ھای علمی اين دو آموزگار بزرگ 

چيزی » و اثبات گرديده استئيد أ پراتيک اجتماعی نيز تۀاز پراتيک اجتماعی منشاء يافته و به وسيل«پرولتاريا که 

  تواند؟ اگر بلی، گفته می توانيد، چه؟  ديگری بوده می

ھا  مطرح شده که نه تنھا به ھيچ يکی از آن» کارگران«شمارۀ چھارم در مورد » به پيش«پنج بحث عمده در 

اين «بر اعالم کرده اند که اينان با تک. پاسخی ارائه نشده، بلکه از پاسخ دادن، فرار و به چرنديات پناه برده شده است

در » واژه««... »ايم که شايان جدی گرفتن و پاسخ دادن به آن باشد وی را در آن حدی نديده" تحليل و انتقاد"

و " افاشيا"در خصوص سازمان کارگران افغانستان، از قماش ھمان " سازمان"ھای اين  استفاده کردن» جمله«

ن اکنيم که آقاي ولی ما مکرراً اعالم می. »»مئيميبخشا«ان روانی بوده است، و ما بر بيمار" نيولوجيزم"

دا گز . تان ھم ظاھراً باور داريد، بفرمائيد انتقادات ما را رد کنيد» مائويزم«پوکی نکنيد، اگر به ھمان ! رويزيونيست

  ! دا ميداناو 

  .ادامه دارد

  

 


