
 در آينه ء شورش
 

1 
 

!پرولتاريای همه کشور هٰا متحد شويد  

 در آينه ء شورش
 نبشته های منتخب از سازمان کارگران افغانستان

 

 منتشره در وبسايت شورش

 و 
 وبسايت سازمان کارگران افغانستان

 

 

  

!مائوئيسم به پيش-لنينيسم-با درفش سرخ مارکسيسم  



 در آينه ء شورش
 

2 
 

 !پوشالی بودن رژيم دست نشانده کابل، برای صدمين بار مبرهن گشت
  

  

آن قراردارد، نه تنها ازکوچکترين "راس"رژيم دست نشانده کابل که عروسکی نظيرحامدکرزی در

پشتوانه و حمايت مردمی برخوردار نيست، بلکه پيوسته، توده هارادرتير رس خويش قرار داده، 

امروزه حتی ليبرال ها و . ه بودن خويش را آشکار ساخته استو پوشالی بودن و دست نشاند

سر به آخور غرب، که می بايست از حاميان پر و پا قرص آن باشند، با " روشنفکران"آنعده از 

مشاهده افتضاحات مکرر و ناکامی های پيهم رژيم پوشالی، خود را ناگزير از انتقادات شديد و 

مر، خود نشاندهنده آنست که پوشاليان و دولت پوشالی شان اين ا! اظهار انزجار از آن ميکنند

 !چقدر حقير و فضيح اند
ميزدند،  2014سردمداران رژيم پوشالی که الف در دست گرفتن سررشته امور را پس از سال 

اينک با مواجه شدن با ضربات سرسام آور حمالت شانزدهم اپريل به واليات کابل، لوگر، پکتيا و 

دست و پاچه شده اند که در پاسخ به پرسش های مکرر خبرنگاران ضمن اشاره ننگرهار، چنان 

. شان به ضعف شديد رژيم، جز پرت و پالگويی و رجز خوانی های طفالنه، چيزی در چنته ندارند

عمارت . کريم خليلی، معاون کرزی، نزديک بود که به دوزخ و با برهان الدين ربانی ملحق شود

يکی از وکال : افتضاح آور تر آنست که. اصطالح طالبان قرار گرفتپارلمان مورد حمله به 

وی و جمعی از وکال، که خود را بيدفاع يافته بودند، دست به سالح برده، و برای : ميگفت که 

حمالت سازماندهی شده بر مرکز و شماری از واليات، ! نجات جان خويش به دفاع پرداختند

که اغلب وابسته به (نفر تروريست افراطی  400حدود درست يک روز بعد از واقعه گريختن 

از زندان منطقه مرزی بانو در ) گروه طالبان و ساير شبکه های اسالميست بنيادگرا بودند،

بنابر اين، ادعای طالبان مبنی بر آغاز دور جديد حمالت شان، که از آن به . پاکستان ميباشد

" يگر خويش را، در سياست ها و دسيسه های يادکرده اند، ميتواند آن سر د" حمالت بهاری"

بيش از يکصد . دولتمردان پاکستانی، و جنگجويان افراطی وابسته به آنها داشته باشد" پشت پرده

و چهل هزار نيروی خارجی که افغانستان را در اسارت دارند، اينک در منجالب تضاد های ذات 

ير افتاده اند که هر سناريويی که خود البينی و غرقه شدن در سياست بازی های خويش چنان گ

طرح ميکنند، جز بيان آشکار افتضاح و شکست های پياپی شان، چيزی ديگری در قبال نداشته و 

واضح است که ده ها دستگاه و سازمان استخباراتی و جاسوسی بيگانه در حوادث . نخواهد داشت
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ان به کانون تشنجات و رزمايش امروزه افغانست. افغانستان دست دارد" داخلی"و رخداد های 

ضد جاسوسی نيروهای اشغالگر و سايرمتحدان مرتجع شان مبدل گرديده، و رژيم -های جاسوسی

های مرتجع همسايه اين کشور نيز، عمليات جاسوسی و ضد جاسوسی خويش را در کابل متمرکز 

ميتوان حمالت " اندهيچ زاغی بی داغ نمی م"بنابر آن، بی دليل نيست که به مصداق . نموده اند

رسيدن دامنه حمالت به . به سفارت خانه های آلمان،جاپان،انگلستان و روسيه رابه بررسی گرفت

خود نشاندهنده ضعف فوق العاده ) کرزی" رسمی"يعنی حوالی محل اقامت (چهارراهی زنبق، 

حتی . رژيم محتضری است که با نابودی خويش، جز روسياهی تاريخی به ميراث نخواهد گذاشت

که زمانی سفزايی بود، و بعد از ( تسليم شده گان بدنامی نظير فيض هللا جالل استاد دانشگاه کابل 

نيز ) افشای دست داشتن اش در دستگيری رهبر آن سازمان، به خيل تسليم شده گان پيوست

ه، و اينک شرم و رودر بايستی با امپرياليستان و رژيم کوکی شان را ناگزير اندکی کنار گذاشت

 !اين حمالت نشان ميدهد که برای رژيم کرزی هيچ چيزی باقی نمانده است: اعالم ميدارند که
 !امروزه حتی مرتجعان و تسليميانی نظير جالل، پوشالی بودن رژيم را اعالم ميدارند! آری 

رژيم پوشالی که به زور سرنيزه امپرياليزم براريکه قدرت نشسته است،و با لبه 

يافته است، اينک در گيرودار تضاد های ذات البينی "دوام "اشغالگرانتيزخنجرخونريز

اشغالگران، و در کشاکش رقابت های خونين رژيم های ارتجاعی همسايه افغانستان، چنان 

. گيرافتاده است که حتی، نمی تواند درمحدوده کابل نيزنفسی ولوبرای يک ثانيه به راحتی بکشد

ی که مانند گرگان درنده درکابينه و پارلمان موضع گرفته اند، نيروهای بدنام و جنايتکار جهاد

همگام با اشغالگران و متجاوزان، دامنه سرکوب و اختناق را چنان گسترش داده اند که برای 

نبرد : و لو پوشالی دست و پا شده تا اعالم دارند که" مجالی"طالبان جنايتکار و روسياه تاريخ 

 .ن، در مقابله با خارجی ها، و بر ضد دولت دست نشانده استهای ويرانگرانه و وحشيانه شا
 :امپرياليستان امريکايی و ساير امپرياليستان و شرکا، ميخواهند دو گزينه را ارائه دهند

از آنجاييکه سررشته هر دو گزينه، بدست جنايکاران ". طالبان"يا با دولت پوشالی يا با 

واست ارتجاع بين المللی آنست که مردم افغانستان را بنابرآن، خ. امپريالست و اشغالگران است

به هر نحوی که شده، سرکوب و منقاد داشته، و از تشکل ضد امپرياليستی شان جلوگيری به 

حال آنکه، توده های ميليونی ستمديده کشور، طی بيش از ده سال جنگ و اشغالگری . عمل آورند

های جهادی، طالبان و دولت پوشالی ، همه مربوط نيرو : بيگانگان امپرياليست، دريافته اند که 
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بنابر آن، اکنون بيش از هر وقتی، . به کمپ ارتجاع و دشمنان خلق های آزاديخواه کشور اند

زمينه تشکل و بسيج انقالبی توده های ميليونی ميسر گرديده، و رسالت انقالبی نيروهای 

اهکار تا آخر صحيح يعنی جنگ ممتد خلق، مائوئيست ميباشد تا با ارائه يگانه گزينه و يگانه ر

تنها با . کمپرادور ها بسيج انقالبی کنند-توده ها را بر ضد امپرياليزم، فئوداليزم و بيروکرات

بوجود آوردن دولت دموکراسی نوين، يعنی با پيريزی قدرت خلق يعنی قدرت سياسی سرخ است 

سناريوهای ناکام و بدنامی نظير . ودکه ميتوان برای افغانستان آينده يی و آزاديی متصور ب

سيستم پارلمانی و جمهوری فدرال، قبل از آنکه حتی بويی از عملی شدن شان به مشام رسد، از 

کمپرادور ها است، محکوم به شکست بوده، و رژيم به -پيش، از آنجايی که حامل و حامی فئودال

ری نامنهاد وی، شکست عملی اصطالح رياستی کرزی، قبل از انقضای رسمی دوره رياست جمهو

زير درفش استعمار و تحت : در نتيجه معلوم گرديده است که. خويش را مبرهن داشته است

فيصد  5حاکميت ارتجاع، هيچ سناريو، و هيچ گونه نظام سياسيی نميتواند قادر به حل حد اقل 

ی که مربوط به برای توده های ميليونی ما يگانه راه مطمئن، يگانه راه. مشکالت مردم باشد

بگذار عده يی . خودشان ميباشد، همانا راه اندازی جنگ خلق و ايجاد قدرت سياسی نوين ميباشد

توده های ! وجدان باخته و به پستی گراييده، بر نعش کثيف دولت پوشالی فرياد و شيون بردارد

يش مصممانه ميليونی ما، با مشاهده هرگامی که ارتجاع به قهقرا و شکست ميگرايد، بيش از پ

ما شادی ميکنيم، و مرگ ! شکست های قطعی تر بر ارتجاع آماده ميشوند  در راستای وارد کردن

باشد که با بسيج انقالبی طبقات . را آغازی نيکوبرای ستمديده گان ميخواهيم   رژيم پوشالی

! آغاز کنيم ستمديده يعنی با آغاز جنگ خلق، بتوانيم راه را به گونه درست و حقيقتا انقالبی آن

سازمان کارگران افغانستان، از سويی شهادت دهها هموطن بی دفاع ما را که طی حمالت راکتی و 

مسئوليت شان را به عهده گرفته اند، برای خانواده های " طالبان"انتحاری حمله کننده گانی که 

ميفرستد، و  داغدار شهدا تسليت عرض کرده و نفرين بيکران به طالبان و افراطيون اسالمگرای

از طرفی ديگر، ضعف بيش از حد رژيم پوشالی را در حمالت اخير برای توده های ميليونی گوش 

زد نموده، و خلق کبير ميهن را برای خيزش های ظفر نمون بر ضد دولت پوشالی تا رسيدن به 

نيست اتحاد انقالبی مائوئيست ها که تکامل خويش را در ايجاد حزب کمو. پيروزی، فراميخواند

افغانستان متجلی خواهد ساخت، ميتواند راهنمای توده های ميليونی در امر پيشبرد ظفرآسای 

بنابر آن برای همه نيروهای مائوئيست است تا براساس اصول، به گونه اصولی . جنگ خلق باشد
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با هم نزديک شده، و بر اختالفات غير اصولی فايق آمده، سکاندار کبير رهبری کشتی انقالب 

 .غانستان در بحر سرخ رزم گردنداف
  

 اپريل 16مرده باد قاتالن خلق افغانستان در حمالت 
 مرده باد رژيم پوشالی کرزی و حاميان بين المللی اش

 زنده باد تشکل انقالبی زحمتکشان افغانستان تحت رهبری پرولتاريا
 به پيش در راستای پی ريزی حزب کمونيست فراگير افغانستان

 مائوئيسم-لنينيسم-کسيسمزنده باد مار
 !هر گونه استراتيژی ديگر، خير! جنگ خلق آری

 !زنده باد انقالب دموکراتيک نوين
 !در راه سرخ سوسياليزم به پيش

  
 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان

 

 

 

  

وقتی که پوقانه رژيم پوشالی کرزی از درون 
 "!می ترقد"

  

متحده امريکا به افغانستان، نيرو از همان نخستين روز های تجاوز اياالت 
های واقعا وطن پرست، انقالبيون و بويژه انقالبيون مائوئيست معتقد و 
مطمئن بودند که اين تجاوز آشکار، پديد آورنده دولت پوشالی و دست نشانده 

از همين رو، مائوئيست ها و ساير افراد و نيرو . در افغانستان خواهد بود
روسه خون و خيانتی که منجر به تشکيل دولت بر ضد پ  های وطن پرست،

ثمره کنفرانس بن اول، . دست نشانده کرزی شد، به مبارزه پرداختند
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اين دولت . مشروعيت دروغين دولت پوشالی آينده در افغانستان بود
در انظار عده يی وجدان باخته و به پستی گراييده که ننگ   پوشالی،تنها

بودند، و هيچگاه مورد تاييد روشنفکران  دامان نهضت روشنفکری افغانستان
.( و نيروهای مترقی به شمار نمی رفتند، ميتوانست مشروع جلوه کند

اينک  -زبان بسته گان ساما" و " راوا"، " رهايی"سازمانهای پوشالی نظير 
توده های زحمتکش ستمديده يعنی ). از اين عده اند" ادامه دهنده گان

متجاوزانی که ( رياليستان و متجاوزان خارجی تجاوزگری های امپ  قربانيان
نيروهای "و " جامعه جهانی"از طرف رسانه های خائن و ارتجاعی به 

نيک ميدانستند که کنفرانس بن، سوای !) نامبردار شده بودند" حافظ صلح
معامله گری سياسی ميان رهبران خائن جهادی، عده يی به اصطالح 

های ارتجاعی و وطن فروش که زير تکنوکرات مزدور غرب، و ساير نيرو
در کنفرانس بن، . چتر حمايه امپرياليزم گرد آمده بودند، نمی توانست باشد

بر نقشه های شوم استعمارگران و متجاوزان بوسيله جهادی های وطن 
، " خلقی"فروش، تکنوکرات های غرب زده ، بقايای وطن فروشان 

مهر تاييد زده شده، و و ساير نيرو های وطن فروش و مرتجع " پرچمی"
بدين ترتيب، خائنانی که در آن کنفرانس شرکت نموده بودند، بی شرمانه 

در آنزمان که پای مصلحت های . شرکا فروختند-مادروطن را برای آمريکا
قدرت پرستانه و مزدورمنشی ها در ميان بود، هيچ جهادی و هيچ 

پيامد آن پروسه خيانت  کنفرانس بن و: تکنوکراتی پيدا نشد که اعالم دارد که
. و جنايت بوده، و دولت محصول آن نيز سوای دولتی پوشالی نخواهد بود

طی ده سال اخير، نيروهای خائنی که شرکت کننده آن کنفرانس خيانتبار 
بودند، در مقاطع گوناگون، بوسيله دولت پوشالی و حاميان خارجی اش، در 

اير نهاد های تصميم گيرنده کرسی های بلند حکومتی، پارلمان پوشالی و س
و با صالحيت ابقا و حمايت شده، و مصدر خدمات بزرگ برای استعمار و 

نيرو ها و احزاب خائنی که در کنفرانس بن شرکت ! متجاوزان گرديدند
نموده بودند، و هواخواهان و دنباله روان آن نيرو ها، طی يک دهه به تاييد 

" مشروعيت"ولت پوشالی و به همه جانبه از عملکردهای وطنفروشانه د
بخشيدن به تجاوز آشکار امپرياليستان پرداخته، و ثابت نمودند که به مثابه 
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فروخته، در تاريخ افغانستان برای هميشه -کثيف ترين نيروها و عناصر خود
طی يک دهه اخير، نيروهای اشغالگر . ملعون و منفور باقی خواهند ماند

رگ زده، و صدها بار مبرهن داشتند که دست به هزاران جنايت خورد و بز
اينجا نيامده اند، بلکه آنها " بر ضد تروريزم"آنها نه تنها برای مبارزه 

اشغالگران کثيفی اند که دنبال اهداف استراتيژيک و ضد بشری خويش، 
افغانستان را اشغال نموده، و خلق های اين مرز و بوم را به برده گی و 

تشت رسوايی رژيم پوشالی حامد کرزی، از . انداسارت همه جانبه کشانيده 
بلند "کردن، و " تف سرباال"کافی است تا به تازه ترين نمونه . بام افتاده است
پوشاليان چقدر : رژيم بوسيله خودش، مکثی کنيم تا ببينيم که " نمودن دامن 

حقير و به چه اندازه سزاوار ميليارد ها ميليارد نفرين از سوی توده ها و 
" سياسی"احمد ضيا مسعود، برادر و ميراث بر ! قالبيون خلقی ميباشندان

احمد شاه مسعود در عرصه کسب کرسی های بلند، همان احمد ضيا 
حين ( مسعودی که معاون رئيس جمهور، در مقاطعی کفيل رئيس جمهور 

، و از چهره های سرشناسی که يکی از ممثالن )سفر های خارجی کرزی
ن رژيم خون و خيانت محصول کنفرانس بن است، برجسته پوشالی بود

" طالبان"خواندن های مکرر و مصرانه " برادر"اينک ظاهرا با اوج گرفتن 
دولتی که بعد از کنفرانس بن  :از سوی حامد کرزی، اعالم ميدارد که

دست نشانده بوده   تشکيل يافته، و ادامه آن تا امروز، دولت واقعا و کامال
 !احسنت که تيشه به ريشه خويش زده ای! ضيا مسعود احسنت احمد"  .است

از آقای ضيا مسعود، توده های ميليونی ما با شنيدن بيانات امروز اش، 
 :ميپرسند که

تو که خود از جمله ارکان اين دولت پوشالی در تمام دوره عمر کثيف آن  
بوده ای، چگونه به خود جرئت ميدهی که حين اعتراف به پوشالی و دست 

نده بودن اين دولت، خود را سوا و تبرئه کنی؟ مگر ميشود با اعتراف به نشا
دست نشانده بودن دولت، خويشتن را که از ارکان قدرت پوشالی بوده باشی، 

تير به شقيقه ات گذاشته بودند، و به اکراه و به عنف -کنار بکشی؟ مگر هفت
نشانده  ترا برکرسی ننگ و خيانت معينيت رياست جمهوری دولت پوشالی
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بودند؟ مگر تو از خود اراده ، غيرت و شهامت نداشتی که انگار ترا بدون 
اراده ات برکرسی معاونيت رياست جمهوری دولت پوشالی نشانده بودند؟ يا 

ميزنی؟ تو که تمام دوره " حماريت"اينکه خود را به حماقت و : اينکه 
ده ای، هنوز فکر خيانت پراگنی خويش را به استحمار توده ها کمر بسته بو

ميکنی که توده ها قادر به شناسايی خنجر خونريزت نيستند؟ مگر تو خود از 
 قصابان به نام و سرشناس دولت خونخوار و دست نشانده کرزی نيستی؟

و اما، اينکه پوشاليانی نظير احمد ضيا مسعود با آنهمه کارنامه های 
پوشالی بودن و  شرکا، حال به-وطن فروشی و مزدوری به امريکا  سياه

دست نشانده بودن رژيم اعتراف ميکنند، اين اعتراف ناشی از بيدار شدن 
اين قماش پوشاليان، بی وجدان تر   زيرا که. وجدان اين گونه پوشاليان نيست

سايه سنگين هزاران . از آن اند که با وجدانيات سر و کار داشته باشند
ش در ظلمات بی وجدانی و بی جنايتی که مرتکب شده اند، آنها را برای همي

پوشاليانی نظير احمد ضيا . احساسی زير چتر شوم خويش خواهد داشت
مسعود، تا بدان حد غرق در جنايتکاری های گذشته و حال خويش اند که 
کوچکترين سراغی از افغانستانی بودن و مردم دوستی در وجود شان باقی 

حن فيها هرگز از وجدان، اصوال نيرو های اخوانی نظير پوشالی مان. نيست
آنانی که در دبستان ضد . وطن پرستی و مردم دوستی برخوردار نبوده اند

سبق خوانده باشند، جز وطن فروشی و دشمنی با منافع توده " اخوان"بشری 
پس اعتراف تازه احمد ضيا مسعود ! ی ندارند"کمال"های ميليونی ستمديده، 

دولت پوشالی و : ، مبرهن ميدارد که را به چی بايد تعبير کرد؟ اين اعتراف
دست نشانده، چنان در انظار توده های ميليونی ما و اذهان توده های ساير 
کشور ها منفور و مردود بوده، و به اصطالح روشنفکران خاين، اين دولت 

ديگر جدا غير قابل دفاع و : دچار شده است که" بحران مشروعيت"چنان به 
تی پوشاليانی که بر اريکه های قدرت لميده اند نيز ح! غير قابل ابقا ميباشد
خلق ! زد" خری"از اين بيش نمی توان خويشتن را به : درک نموده اند که 

اين رژيم ، از همان : های اين سرزمين حاال با هزاران تجربه دريافته اند که
لهذا، اينک، پوشاليانی از ! آغاز تا اکنون، دست نشانده و پوشالی بوده است
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بيل احمد ضيا مسعود، با اعترافاتی از اين دست ، ميخواهند باز برای ق
" استحمار"خويش وجهه ملی تراشيده، و چهار صباحی افزونتر باز کمر به 

اين پوشاليان خود به استحمار خويش مشغول : غافل از اينکه. توده ها ببندند
اد را، به هر اند، و توده های ميليونی ستمديده، جنايتکاران و پوشاليان جه

 !"جامه بپوشاند، ازطرز خرام شان ميشناسند"طرزی که 

سازمان کارگران افغانستان، برای توده های ستمديده کشور خويش و برای 
اينک که رژيم : همه نيروهای ملی، وطن پرست و مترقی اعالم ميدارد که

پوشالی از لحاظ سياسی کامال افشا و رسوا شده است، اينک که حتی 
اران اين رژيم کثيف، بر پوشالی بودن و دست نشانده بودن خويش و سردمد

و اين امر نشاندهنده ضعف همه جانبه ( رژيم خويش مجبور اند اعتراف کنند
، در )اين رژيم ضعيف است، زير که پوشالی است. اين رژيم پوشالی است

چنين شرايطی، وحدت انقالبی توده های ميليونی در امر مبارزه بر ضد 
اوزان و دولت پوشالی، اساسی ترين گامی است که ما را در روند آزاد متج

سازی وطن از چنگال استعمارگران متجاوز و دولت دست نشانده ياری 
! تنها مائوئيسم است که ميتواند فرمانده انقالب افغانستان باشد. ميرساند

د مائوئيست های کشور ما ميباش-لنينيست–بنابراين، رسالت همه مارکسيست 
که بر اختالفات غير اصولی فايق آمده، با تکيه بر اصول، و با تمسک 

مائوئيسم، دست به دست هم داده، چه در تئوری -لنينيسم-جستن بر مارکسيسم
سازمان کارگران . و چه در عمل، به پيشآهنگ انقالب مبدل گردند

افغانستان، رسالت خويش ميداند تا همه نيروهای ملی، وطن پرست و همه 
قای مائوئيست خويش را به اتحاد عمل در مبارزه انقالبی فراخوانده، و رف

 !مرگ رژيم پوشالی را شيپور گردد

  

 به پيش در راستای اتحاد انقالبی بر ضد اشغالگران

 !زنده باد جنگ ممتد خلق و قدرت سياسی سرخ
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 !مرگ به اشغالگران و دولت دست نشانده

اين سکاندار – مائوئيسم-لنينيسم-افتخار به مارکسيسم
 -جهانی  انقالب

 !در راه سرخ انقالب دموکراتيک نوين، به پيش

  

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان

 1391اول ثور، 

 

 

  

اول مي، روز بين المللي طبقه كارگر براي همه كارگران، خلق هاي 
 !ستمديده، كمونيست ها و نيروهاي مترقي مباركباد

  

ن المللي طبقه كارگر، در بيش از هشتاد كشور جهان رسميت يافته، و اول مي، به مثابه روز بي

هنوز هستند شماري . اما در همه كشور هاي جهان به گونه رسمي و غير رسمي برگزار ميگردد

ژيم هاي مرتجع و  از كشور ها اعم از پيشرفته سرمايه داري و يا عقب نگهداشته شده، كه ر

اما، استبداد و ارتجاع . ه رسمي از اين روز تجليل به عمل آيدمستبد شان، نمي گذارند كه به گون

كارگران . هرگز نتوانسته است تا از تظاهرات و اكسيون هاي كارگري طي اين روز ممانعت كند

كارگران سراسر جهان متحد  –سراسر جهان، به مصداق شعار كمونيستي انترناسيونال اول 

اهرات و اكسيونهاي باشكوه، شعار اتحاد بين المللي در اين روز، با گردهم آيي ها، تظ -شويد

 -ماركس و انگلس–از زمانيكه پيشوايان كبير پرولتاريا . متبلور ميسازند  خويش را در عمل

كارگران (ضرورت اتحاد بين المللي پرولتاريا را تشريح كردند، و از زمانيكه شعار ماركسيستي 

ي در مبارزات بين المللي طبقه كارگر گرديده است، تا مبين انترناسيوناليزم پرولتر) وطن ندارند

دهه هشتاد قرن بيست، زمانيكه صدر گونزالو از برپايي جنگ خلق در همه كشور ها اعم از 
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امپرياليستي،سرمايه داري و ماقبل سرمايه داري سخن گفت، و تا امروز، طبقه كارگر پيوسته 

راه رهايي بشريت بوده، و يگانه طبقه يي بوده صديق ترين، پيگيرترين، و راديكال ترين مبارز 

با صدر مائوتسه دون و با . است كه حقانيت رهبري ستمديده گان ارض را دارا بوده است

تز ادامه انقالب تحت ديكتاتوري پرولتاريا، مبارزات ضد احياگري   مائوئيسم است كه حول

رويزيونيزم در عرصه بين المللي به سرمايه داري، دژ پوالدين خويش را يافته، و مبارزه بر ضد 

مائوئيسم به مثابه مرحله نوين در تكامل ايدئولوژي پرولتاريا، . مرحله تكاملي نوين رسيده است

لنينيسم بوده، و امروزه، به تاييد و مصداق گفته صدر گونزالو تنها -تداوم و تكامل ماركسيسم

بول داشته، و معتقد به تز ادامه انقالب مائوئيسم را ق-لنينيسم-كسي كمونيست است كه ماركسيسم

با آنكه همآيش ها، تظاهرات،راهپيمايي ها . تحت ديكتاتوري پرولتاريا تا رسيدن به كمونيسم باشد

اتحاديه (و اكسيونهاي كارگران در اول مي، به درجات مختلف، از خواست هاي ترديونيونيستي

مونيستي را در بر ميگيرد، با آنهم به طور ، رفرميستي گرفته، تا خواست هاي راديكال ك)كارگري

كلي از آنجايي كه توجه جدي به خواست هاي روزمره كارگران از وظايف كمونيستان ميباشد، و 

اول مي، در راستاي دفاع از " تريبون"از ماركس بدين سو بدان پرداخته اند، لهذا بايد از 

رياليزم ،سرمايه و ارتجاع وابسته به مبارزات سياسي،اقتصادي و فرهنگي پرولتاريا بر ضد امپ

بايد خواست هاي اكونوميستي كارگران را در مسير بخشيدن آگاهي . امپرياليزم استفاده نمود

جشن جنبش كارگري در اول . سياسي و سياسي ساختن هرچه بيشتر جنبش كارگري كاناليزه كرد

نيست،بلكه نماد همبسته گي مي، يادمان ساده قرباني هاي طبقه كارگر امريكا در چنين روزي 

درفشي را كه روبسپير . بين المللي كارگران در حمله بر ضد دژ كثيف سرمايه داري است

برافراشته بود، و با كمون پاريس رنگ و آهنگ كمونيستي به خود گرفت، درفشي را كه با خون 

ادخواهي هاي گلگون گرديده، چنين درفشي را كه با خون د 1886كارگران شيكاگوي امريكا در 

پرولتاريا به اهتزاز درآمده است، نه تنها بايد آنرا پيگيرانه در اهتزاز نگهداشت، بل بايدش با 

مائوئيسم به مثابه فرمانده انقالب جهاني پرولتاريايي ، اين درفش را در چهار دانگ گيتي به 

ي پيروزي انقالب اين درفش كبير بايد در فردا. ظفر رسانيده، و نماد رهايي همه بشريت ساخت

ژوازي به تاريخ مي پيوندد، بايد برازنده گي خويش را با  جهاني پرولتري، يعني زمانيكه بور

زمانيكه يكبار درفش ! آري. خون ما و نسل هايي كه بعد از ما مي ايند بيشتر از پيش بدست آورد

انقالب مي ريزد،  انقالب برافراشته گردد، آن درفش هرگز فرود نخواهد آمد و خوني كه در راه

وجيبه اصيل . هرگز برعبث نبوده، بلكه سدر تنومند انقالب جهاني را آبياري خواهد نمود

كمونيست ها است كه در روزاول مي، در ميان كارگران، شعار جنگ خلق را نهادينه ساخته، و 

يد به نبا. طبقه كارگر را آگاهانيده، و آماده برپاداشتن و پذيرفتن رهبري جنگ خلق سازند
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اما اين بدان معني نيست كه ما بايد خود را . خواست هاي روزمره كارگران بهاي اندكي داد

" عادي"يكسره وقف خواست هاي اكونوميستي و رفرميستي كنيم، بلكه بايد خواست هاي ولو 

كارگران را در پرتو خواست اصلي يعني برپايي جنگ خلق، صيقل بخشيده، و آن خواست ها را 

اصلي، يعني بستر جنگ خلق، و در خدمت به خلق، و در خدمت به انقالب كه گرايش در بستر 

عمده است، و در خدمت به تعرض استراتيژيكي كه انقالب جهاني در آن قرار دارد، به كارگرفته، 

كمونيست . و آنها را به مثابه خنجرهاي بران، در راستاي تقويت گرايش جنگ خلقي، فرايازاند

هاي رفرميزم و اكونوميزم را كه بوسيله دم و دستگاه امپرياليستي و توسط احزاب ها بايد زنجير 

، "دموكراتها-سوسيال"و نيرو هاي چاكر سرمايه نظير 

و ساير نيرو هاي " سوسياليزم قرن بيست ويكي هاي چاوزي"  ،"تروتسكيستها"،"سبزها"

از هم گسسته، و با سالح  رويزيونيست و دگمارويزيونيست بدست و پاي كارگران بسته ميشود،

قدرت سياسي نوين، رفرميزم و اكونوميزم را از صفوف و رهبري " ميله تفنگ"مائوئيسم، و 

نبايد پسنديد، پذيرفت و بدان بسنده كرد كه دولت هاي مرتجع و ماشين هاي . طبقه كارگر بزدايند

" تجليل"وا به اصطالح سركوب طبقات استثمارگر اين روز را به گونه فرماليستي و خالي از محت

ميكنند، اين تجليل " تجليل"نيك مبرهن است كه آنعده از دول پوشالي كه اين روز را ! كنند

نمايشي، ثمره جانفشاني ها، مبارزات حق خواهانه، و ايثارگري هاي طبقه كارگردر سطح بين 

ژوازي و ارتجاع اين  المللي بوده، و اگر فشار انقالبي طبقه كارگر در ميان نباشد، نه تنها بور

اين روز از " تجليل. "روز را تجليل نخواهد نمود، بلكه حتي خاطره آنرا نيز دفن خواهد ساخت

سوي دولت هاي پوشالي محض از براي فريب كارگران و از براي كم خطر ساختن خشم كارگران 

ا بدست است، كارگراني كه حتي مجال تجليل واقعي از روز خويش را نيز بدون جانفشاني ه

در حقيقت، طبقه كارگر، با آگاهي تاريخيي كه كسب نموده است، خود همه ساله، اين . نياورده اند

با " همنوايي"روز را برگزار ميكند، و اين بورژوازي و حكومات پوشالي اند كه جهت تظاهر به 

انستان، در افغ! خويش را ميكنند" برده گان"از روز " تجليل"برده گان پرولتر خويش، ادعاي 

دولت پوشالي كرزي، توهين به اين روز " اتحاديه ملي كاركنان"اين روز از سوي " تجليل"

تجليل واقعي از اول مي، صرف بوسيله دوستان خلق امكان پذير بوده، و تنها در بستر ! است

بنابرآن، چه در افغانستان و چه در . جنگ خلق معني و مصداق انقالبي و دورانساز خواهد داشت

پوشاليان و " تجليل"اير كشورها، براي گراميداشت اين روز باشكوه، بايد آنرا از چنبر س

استثمارگران طبقه كارگر برون آورده، و اين روز را بوسيله خود كارگران و تحت رهبري احزاب 

مائوئيست و در گرماگرم جنگ خلق پذيره شده،و آنرا به لحظه ي باشكوه پيشروي هاي مستمر 

بورژوازي و ارتجاع، همه چيز را در شكل خالصه ميكند،و آنرا از .ني مبدل ساختانقالب جها
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. ها جهت بازار يابي نقش ميكند"بلوز"حتي پيكر سرخ چه گوارا را نيز در . محتوا تهي ميسازد

ژايي را بخواهيم به دار آونگ كنيم، آخرين خواستش اين است كه  به قول استالين كبير، اگر بور

بايد بساط شكل گرايي طبقات پوشالي را درهم ! آري!باالي ما به فروش برساندطناب دار را 

طبقه كارگر به مثابه آخرين طبقه در تاريخ، بايد منادي جامعه بي طبقه باشد، نه دنباله . ريخت

! فاشيست-دموكرات و سوسيال-رو فريبورزي ها و سياست هاي رفرميستي احزاب سوسيال

با گلوله هاي جنگ خلق است كه سينه دشمن هدف . لي پرولتاريا استمائوئيسم ، سالح بين المل

بورژوازي چنان در . قرار گرفته، و فرداي پيروزي از آن پرولتاريا و ساير ستمديده گان ميشود

پوسته ارتجاعي خويش به طرف پوسيده گي روان است كه حتي در يكي از پيشرفته ترين كشور 

مپرياليست امريكا،كه مهد روز بين المللي طبقه كارگر است، هاي سرمايه داري يعني در كشور ا

اين روز، هنوز مجال . تحمل تجليل و لو ظاهري آنرا به گونه رسمي از طبقه كارگر گرفته است

كوچكترين توهمي مبني ! بودن، و رسمي بودن را در اياالت متحده امريكا نيافته است"رخصتي"

حتي كوچكترين توهم در . ، در شرايط كنوني باقي نيستبر مترقي بودن فرماسيون سرمايه داري

لهذا، . اين خصوص، زمينه فروافتادن به چاله رويزيونيزم و چاكري امپرياليزم را فراهم ميكند

مائوئيسم، هرگونه رفرميزم دولتي و هرگونه گرايش پارلماني را محكوم نموده، و كريتينيسم 

گونه بنيادي رد نموده، و جهت پيروزي درياي توده را به " انتخاباتي"پارلماني و بازي هاي 

هاي غيرمسلح در نبرد با اقليت مسلح حاكم بر سرنوشت ملت ها، خلق ها و كشورها، مبرهن 

تنها درياهاي توده هاي غير مسلح، ماداميكه مسلح شوند، ميتوانند كه اقليت : ميدارد كه

وده، و با درهم شكستن ماشين دولتي استثمارگر حاكم را خلع سالح يعني خلع قدرت نم  مسلح

استثمارگران، قدرت سياسي نوين را مستقر و مستحكم داشته، به سوي سوسياليزم و كمونيزم 

اول مي را جشن بگيريم، آنرا به مثابه يكي از ميراث هاي واالي جنبش كارگري . رهسپار گردند

رمايه، ارتجاع و استبداد و كمونيستي پاس داشته، و از آن به مثابه سالح مبارز بر ضد س

استفاده كنيم، و با راه اندازي و تداوم جنگ خلق ها درسراسر گيتي، اين روز نمادين را به 

 .واقعيت عيني يعني حقيقت پيروزي جهاني طبقه كارگر مبدل سازيم

  

 زنده باد اول مي، روز همبسته گي بين المللي طبقه كارگر

 فراگير در افغانستان به پيش در راستاي ايجاد حزب كمونيست

 مائوئيسم-لنينيسم-زنده باد ماركسيسم

 مرگ به امپرياليزم، فئوداليزم و كاپيتاليزم بيروكراتيك
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 ژ!كريتينيزم پارلماني و رفرميزم خير! جنگ خلق آري

 !مرگ به سنتريزم و رويزيونيزم! زنده باد كمونيسم

 ن و سراسر جهانپيروز باد مبارزات انقالبي كارگران زنجير شكن افغانستا

 !در راه سرخ سوسياليزم به پيش

 )م.ل.م(سازمان كارگران افغانستان

 2012اول مي، 

 

 

 خزعبالت تروتسکيست های شرمسار

 !تقوايی در سراشيب رسوايی
  

 2013جنوری ) م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان    :نوشته از

ه بودن خود منصور حکمت، در همان زمان زند" کمونيسم کارگری"جريان 
با آنهم، برای آنانيکه هنوز ذوق زده اين . منصورحکمت بن بست خويش راشاهد بود

جريان خرده بورژوايی اند، جريانی که نه از آن خرده بورژوازی دموکرات، بل از 
سيلی های محکمی " بهار عربی"آن خرده بورژوازيی چاکر امپرياليسم جهانی است، 

اين جريان خرده . بی آزرم اين جريان وارد آمد بود که يکی پی ديگر به رخسار
بهار .شاهد بوده است" بهار"خويش را با آمدن اين " زمستان نافرجام"بورژوايی، 

با آنکه حتی عقب مانده ترين اليه های خرده بوژوازی را که هرگز مدافع يا   عربی،
ه کسی که مدعی مارکسيسم نبوده است را نيز از خواب بيدار نموده است، و امروز

حتی درکی سطحی از دانش مارکسيستی به هم رساند در پرتو آنچه در خاور ميانه و 
تروتسکيستی، به گزاف گويی " مرحله انکاری"شمال افريقا رخ داده است، ميداند که 

تقوايی، هنوز مرده -می ماند، اما جريان مزدور حکمت" مانيا"های بيماران مصاب 
از همه جا است " بی خبر"حمل ميکند و اين تقوايی ريگ رويزيونيسم تروتسکی را 

طرفه اينکه آن سوسياليسم ". سوسياليسم همين امروز"  :که يکسره جيغ بر ميدارد
ادعای "و چه رسد به تروتسکی که ( کذايی همين امروزی، نه از مارکس و انگلس 
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نابغه ی  يی بنام منصور حکمت و از نوچه" نابغه "که از ) شاگردی آن دو را ميکرد
می بينيم که اين تروتسکيست های شرمسار، زمانی که کوس ! شاگرد وی آمده است

خود خواهی را به صدا در می آورند حتی مقتدای خويش را که تروتسکی باشد نيز را 
، به قدری بلوف " گزافه سرای"حال، هواخواهان اين جريان   ".ميفراموشند"نيز 

 :نيز جز ضياع وقت چيزی در بر ندارد ميزنند که حتی شنيدن و خواندن آن

  

اسپانيا در پرتو انديشه   2013  تظاهرات ضد سرمايه داری"
 تقوايی  حميد

چنين مسلط و حاکم بر " بازار آزاد"هيچ زمانی مانند امروز سرمايه داری در شکل کالسيک و ناب 

فئوداليسم و استبداد فئودالی ديگر نه . همه دنيا و در عين حال چنين بی افق و در بن بست نبوده است

در هيچ گوشه ای از دنيا وجود خارجی دارد که بتوان فقر و فالکت و بيحقوقی ها و مصائب 

اجتماعی را ناشی از آن دانست و نه اردوگاه شوروی ای در کار است که بتوان سرمايه داری بازار 

 "الخ.. از سی سالبيش . بمردم دنيا فروخت" آنتی توتاليتاريسم"آزاد را با برچسب 

  

سياسی اين -بست های ايدئولوژيک-بن" جمعی از مائوئيست های ايران"رفقای    
جريان را به گونه سيستماتيک به بررسی گرفته اند که شايان يادآوری و ستايش 

با اينهمه، برای افشا و طرد تروتسکيست های شرمسار، کافی نيست که . برانگيز است
ی رويزيونيسم " مرده"به قول معروف، . را اعالم داريم حرف آخر و افشاگری آخر

 !را هرچه بيشتر چوبکاری کنيد، برايش کم است

کافی است که حقارت اين ! افتاده است" کمونيستی"تقوايی از بام -تشت رسوايی حکمت
دو خرده بورژوا را در نفی بی آزرمانه و توطئه آميز لنين و حتی مارکس از سوی 

سال به تعويق  197بوده که " حکمت "البد اين تولد . د آوری کنيميا" حضرات "اين 
" حضرات"از همان آغاز از پشت بسته بود، و نيازی به " مارکس"افتاده، و اال دست 

 !پرودون و خرده بورژواهای نظير وی نبود که به مصاف وی آيند

و مرحله  تروتسکيست های شرمسار، خود را به کوری می اندازند و غالب بودن جنبه
را که پراتيک به اثبات رسانيده است، و ناشی از شرايط " بهار عربی"دموکراتيک در 



 در آينه ء شورش
 

16 
 

چنين بيشرميی تنها از کسانی ساخته است که از ! عينی و ذهنی است، را نمی پذيرند
البد کمونيسم ميتواند غير کارگری هم ( يکسو از کمونيسم وآنهم از جنس کارگری اش 

نه مائوئی، نه استالينی، نه لنينی و حتی نه   ند و هم زمانحرف ميزن!!!) باشد؟؟؟
انگلسی و نه هم مارکس را به رسميت ميشناسند و رهبر نخستين دولت سوسياليستی 

 .و عامل تعويق کمونيسم ميخوانند" مرتجع"جهان را 

شده است، و تنی از نوچه " عالمگير"خزعبالت تروتسکيست های شرمسار اينک 
اين جريان مسقوط ) مصاب بيماری تاخر عقلی( Mental retard های

)aborted  ( اينک با کمال افتضاح، در صفحه يی که در فيس بوک به نشر رسانيده
است، پايه ی تقوايی بيچاره را که از الفبای کمونيسم هنوز بويی نبرده است، برتر از 

 :مارکس قرا ر داده و مينويسد

کمونيسم حقيقی که تئوری حقيقی و صريح و روشن آن  طرفداران حميد تقوايی رهبر انقالب ايران

قبل از منصور حکمت و حميد تقوايی بيان نشده است، اجرای بی واسطه اصول انسانی 

و اجتماعی الزمه يک زندگی  سوسياليسم،نفی استثمار و ايجاد آزادی های بی قيد و شرط سياسی

اين از تفاوت های مهم و تاريخ ساز تئوری و عمل و پراتيک منحصر به فرد .حقيقتا انسانی است

 .حزب کمونيست کارگری ايران است

January 7 at 8:08am · Like · 1 

تکامل "حال اين حميد تقوايی است که ! نان کمونيسم تا کجاستآخ که وقاحت اين دشم
را برای نخستين بار مينويسد و انگلس بيچاره " سوسياليسم از تخيل به علم

! به اين ميگويند دشمنی با کمونيسم! ميکند) صلب صالحيت علمی(  discreditرا
-حکمت" هيچ کسی سوای دوقلوی" کمونيسم کارگری"حاال از کمونيسم در کشکول 

خويش، با " ينگه دنيايی"رويزيونيسم اگر در شمايل آمريکايی و ! باقی نيست" تقوايی
مارکسيسم را ميخواند، و عطای آنرا به لقايش می " جنازه "از مائو، "برگذشتن "ّ

نظير ايران، اينک، حتی آغاز سوسياليسم علمی " شرقی"سپارد، در کشوری آخند زده 
آری که پشت و روی سکه ی رويزيونيسم . منکر ميشود و بنيانگذاران کمونيسم را

رويزيونيسم در هر عبا و قبايی که ! يکی از اول می برد و ديگری از آخر. يکی است
 .باشد، يکی است و آن دشمنی با انقالب و کمونيسم

http://www.facebook.com/leader.hamid.taqvayi?ref=stream�
http://www.facebook.com/leader.hamid.taqvayi?ref=stream�
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=130263813803478&set=a.124211814408678.26570.124195937743599&type=1&comment_id=90917&offset=0&total_comments=3�
http://www.facebook.com/leader.hamid.taqvayi�
http://www.facebook.com/browse/likes?id=130538030442723�


 در آينه ء شورش
 

17 
 

جريانی که چنين گستاخ بر مارکسيسم ميتازد، حتی بيشرمتر و نادانتر از آکادميسين 
است، ماداميکه آنها، کمونيسم و تکامل تاريخی سوسياليسم علمی را  های بورژوازی

چنين جريان گستاخ و . مورد مطالعه قرار ميدهند اما آنرا مورد پذيرش قرار نمی دهند
نادان، طبيعی است که بايد سراسر دست آورد های سوسياليسم و مبارزه بين المللی 

ساختمان سوسياليسم از لنين شروع به پرولتاريا را به هيچ گرفته، و تجربه تاريخی 
 :بعد را اينگونه پلشتانه به تازيانه رد و طرد بندد

لنين، يک تئوری کامال ارتجاعی در راه به عقب " فاز اول سوسياليسم"از نظر من تئوری            

به ضد سوسياليستی يا ان ای پی لنين " سياست جديد اقتصادی"انداختن کمونيسم و جايگزين کردن 

مردم بود که رد اين تئوری توهم آلود، تفاوت ذاتی و ريشه ای کمونيسم کارگری را با کل تئوری های 

 پايه ريز نظام سرمايه داری دولتی شوروی حتی با لنين روشن می کند

  

آغاز " حکمت"شما که کمونيسم را با : ها بايد پرسيد" خوانده مال-نا«حال از اين 
را به هيچ ميگيريد، حال چرا اينقدر ياد فراموش شده ايد ميکنيد، و مارکس وانگلس 

تا زمان منصور حکمت و تقوايی "ی را که " به عقب انداختن کمونيسم"که گناه ی 
لنينيسم را ارتجاعی -در گردن لنين بياندازيد و تيوری های مارکسيسم" وجود نداشت

 !!!خوانده و لنين را مرتجع بخوانيد

و، که از حتی از فرهنگ بورژوايی نيز جز پورنيسم و های پورن" حکمتيست"شما 
انحطاط بی بهره ايد، چگونه شهامت به خرج ميدهيد و به پيشوايان پرولتاريا توهين 

 ميکنيد؟

" ديده درآيی"به قول معروف و به اصطالح فارسی زبانان افغانستان، اين 
 :تروتسکيست های شرمسار، ناشی از آنست که 

ائوئيست ها طوری که شايد وبايد، به گونه اصولی مشت به م-لنينيست-مارکسيست
کمونيست ها، بايد قطعی . دهان اين خزعبالت پراگنان خرده بورژوازی نکوبيده اند

زيرا که . ها، نمی توانند حتی نامی از کمونيسم برند"پورنو"کنند که ديگر اين 
است، و در اين که حتی از مارکس نيز محروم   اينها، کمونيسمی است" کمونيسم"

! جز خزعبالت منصور حکمت و تقوايی" چيزی نمی ماند"کمونيسم، چيزی نيست و 
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طرفه اينکه اين خزعبالت تنها در منظر توله سگان امپرياليسم است که ميتواند 
 !خوانده شود" کمونيسم "

 

 

 خيانت به انقالب: مماشات با خطوط انحرافی

تحت رهبری پراچندا، با خيانت به انقالب و حزب کمونيست متحده مائوئيست نيپال، 
گسستن از مائوئيسم، دست آورد های ده ساله جنگ خلق در آن کشور را به هيچ 
گرفته، و سر بر آستان امپرياليسم سوده، با همدستی با فئوداليسم و کاپيتاليسم 
بيروکراتيک، زمينه دست اندازی های بيشتر توسعه طلبی دولت مرتجع هند در امور 

" حزب" بهاترای، با در دست داشتن زمام -دار و دسته پراچندا. نيپال را فراهم ساخت
و دفاع از دموکراسی بورژوايی تراز " جمهوری دموکراتيک"و دولت، با علم کردن 

در چنان يک وضعيتی، بخش . کهنه، از دموکراسی نوين و خط سرخ پرولتری بريدند
ی، هنوز به ساز رويزيونيسم پراچندايی می هايی از جنبش انقالبی انترناسيوناليست

مائوئيست های نيپالی جلوه " خالقيت"رقصيدند و تالش داشتند تا خيانت آن حزب را، 
اما، نيروهای انقالبی راستين و مائوئيست های اصولی، نه تنها به تاييد خط . دهند

بلکه شديدا و  انحرافيی که حزب کمونيست متحده نيپال در پيش گرفته بود اقدام نکردند
در صفوف حزب . استوارانه بر ضد رويزيونيسم نيپالی موضع گيری کردند

مائوئيست متحده نيپال نيز نارضايتی گسترده از مسيری که رهبری در   کمونيست
که ) کيرن(در چنان وضعيت بحرانی، آقای موهن بيديا . پيش گرفته بود، محسوس بود

از هژمونی   اعضای سرشناس حزب،معاون آن حزب بود، با برخی ديگر از 
با آنکه آقای کيرن و متحدانش . بهاترای اعالم نارضايتی کردند-ی پراچندا" متحده"

نتوانستند يا اينکه نخواستند که در ساليان اوليه انحرافات آن حزب بر ضد خط 
انحرافی موضع گيری کنند، اما رويهمرفته موضع گيری آنها در ساليان بعد، هرچند 

اسباب اميدواری در ميان توده ها و هواخواهان انقالب دموکراتيک نوين  -ديرتر
بهاترای ارتش آزاديبخش خلق را -دار و دسته ی پراچندا. فراهم می توانست آورد  را

ناظران "منحل کردند، اعضای آن ارتش را خلع سالح نمودند و اسلحه را تحت نظر 
ديپو نموده و " ونی امپرياليسم جهانیبازرس قان" يعنی تحت نظر " سازمان ملل متحد

بازی های " مجلس موسسان. "آنرا تسليم رژيم پوشاليی که ايجاد شده بود، نمودند
کذايی شان، حتی مورد تاييد نيروهای دموکراتيک " قانون اساسی"رويزيونيست ها و 

 بهاترای، با کرنش در برابر سلطه گری رژيم ارتجاعی-خط پراچندا. نيز قرار نگرفت
های دست " باشه"هند و با خيانت به انقالب و ايدئولوژی پرولتری، ثابت نمودند که 

آنان در کنار امپرياليسم، فئوداليسم . آموز امپرياليسم، ارتجاع و سلطه گری اجانب اند
و بورژوازی بيروکرات کمپرادور قرار گرفتند، وبه پيچ و مهره ی رژيم بيروکرات 

سرانجام دست از ) کيرن(تحت رهبری موهن بيديا گروه . کمپرادور مبدل شدند
پراچندا به حزب، انقالب و : برداشته،و اعالم نمودند که" صدر"با" مماشات"

بيان تيوريک آن خيانت " راه پراچندا"ايدئولوژی پرولتری خيانت نموده است، و 
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آقای کيرن و بخشی از اعضای بااليی حزب کمونيست متحده مائوئيست نيپال، . است
سرانجام از آن حزب بريده، و با انشعاب از حزب مادر، حزب کمونيست نيپال 

آنان همچنان اعالم نمودند که حزب جديد التشکيل، حزب . مائوئيست، را ايجاد کردند
اصلی است و متشکل از مائوئيست های حقيقی بوده، و آنانيکه در حزب مادر باقی 

 .ت ورزيده اندمانده اند، کسانی اند که به مائوئيسم خيان

پی  2006و  2005بخش های آگاه تر جنبش بين المللی کمونيستی، حتی از ساليان 
برده بودند که حزب کمونيست متحده مائوئيست نيپال، در غرقاب رويزيونيسم در رفته 

ميالدی، بر ضد  2005به گونه مثال، مائوئيست های کولمبيا، حتی در  ( .است
اما، بخش هايی نيز، در دفاع از ) گيری کرده بودند رويزيونيسم پاراچندايی موضع

مشروعيت و مائوئيستی انگاشتن آن حزب، سخت جانی ورزيده بودند، اما بخش 
نيز سرانجام در مقابل حقايق سپر انداخته، تسليم فاکت " سخت جانها"بزرگی از اين 

حده های مسلم شدند، فاکت هايی که دال بر رويزيونيست بودن حزب کمونيست مت
در مجموع، طی چندين سال اخير، بخش هايی از جنبش بين . نيپال مائوئيست بود

درون حزب " فراکسيون سرخ"المللی کمونيستی، منتظر شکل گرفتن و يا تقويت 
. شرکا چنان يک موقفی را برای خود مدعی بودند-آقای کيرن. کمونيست متحده بودند

عالم تفاوت ها و اختالفات معينی با در حقيقت، جناح تحت رهبری آقای کيرن، با ا
آنان با آنکه به . بهاترای، به گونه سيستماتيک، به سوی انشعاب روان بودند-پراچندا

گونه فرماليستی اعالم ميداشتند که خواهان اصالح شدن و ارتدکس گشتن پراچندا اند، 
اسوس کثيف پراچندا تغير کرده است، و اينک به مثابه ج: اما عمال دريافته بودند که

امپرياليسم جهانی، و در مقام کارگزار ارتجاع داخلی، سير ترميدوری انقالب را 
حزب جديد، با وعده ها و اعالم مواضع خويش، جلب توجه جنبش . نماينده گی ميکند

تاسيس آن حزب از سوی اکثر احزاب و . بين المللی کمونيستی را خواست کماهی کند
از حزب کمونيست هند . رسميت پذيرفته شدسازمانهای کمونيستی جهان به 

گرفته تا احزاب کمونيست اروپايی، همه ايجاد آن ) ناگزالباری(لنينيست-مارکسيست
با ديد انتقادی ( سازمان کارگران افغانستان، با پخش اعالميه ی . حزب را تهنيت گفتند

از تاسيس آن ، استقبال )به استقبال تاسيس حزب کمونيست مائوئيست نيپال بايد شتافت
حزب را، در صورتی موجه خواند که آن حزب، خواهان در پيش گرفتن خط 

و خط انحالل " حزب متحده"مائوئيستی و قرار گرفتن در برابر رويزيونيسم 
در همان اعالميه، ما نقاط قويا ضعيف رهبری حزب جديد . رويزيونيسم باشد  طلبانه

گره های غير مائوئيستی و ضد مائوئيستی را برشمرده، حالی داشتيم که اگر آنها از ن
معينی که قبال در چوکات حزب مادر داشتند، صرف نظر نکنند و خود را با مائوئيسم 
مسلح نکنند، نه تنها کاری از پيش نخواهند برد، بلکه آنگاه مورد تاييد جنبش 

سازمان ما همچنان در نبشته يی ديگری، زير . کمونيستی نيز نخواهند بود
استراتيژی التقاطی و انحرافی " غير مائوئيستی است؟" مدل در آميزش"چرا   "عنوان
شرکا را به نقد و رد کشيده و اعالم داشته بود که با تداوم بخشيدن به چنان نگره -کيرن

ضد مائوئيستی، آنان نمی توانند به مثابه فراکسيون سرخ در انقالب نيپال، آن انقالب 
 .را رهبری کنند
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تاسيس حزب کمونيست نيپال مائوئيست را به   به حيث يک الترناتيف، در مجموع، ما
اگر اين حزب بر مبنای مائوئيسم : بدين منظورر که   گونه مشروط تبريک گفتيم و آن

باشد، تاسيسش مبارک بواد، و اال، ما آنرا در رديف همان حزب مادر، و در شمار 
 .احزاب رويزيونيست خواهيم شمارد

حوادث، که محکی است مسلم، و پراتيک مشخص جريانات و احزاب متاسفانه، سير 
حزب جديد التاسيس، نه تنها قادر به ستردن گرد و : را واضح ميدارد، نشان داد که

غبار رويزيونيسم حزب مادر از خويش نبوده، بلکه ادامه دهنده سنت رويزيونيستی، 
خويش نيز " تبريکيه"ميه ی ما حتی در همان اعال. بل انکشاف دهنده آن نيز بوده است

" حزب متحده"اعالم داشته بوديم که اگر حزب جديد نتواند گرد و غبار رويزيونيسم 
را از خويش به دور بريزد، هرگز مورد تاييد جنبش کمونيستی قرار نخواهد گرفت و 

اينک با در نظر داشت فاکت های   .در برابر آن اعالم مواضع صورت خواهد گرفت
، حزب کمونيست نيپال مائوئيست، ديگر نمی تواند آن تشکيالتی باشد مشخص و مسلم

اين حزب، برخالف ادعای . که جنبش بين المللی کمونيستی انتظار بودنش را داشت
است که   "زرد "خويش که خويشتن را خط سرخ در انقالب نيپال خوانده بود، خطی 

ه انقالب خيانت ورزيدند، آنها بهاترای ب-اگر پراچندا. انقالب را از عقب خنجر ميزند
آنان عمال اعالم مينمودند . غير مائوئيستی بودن نظريات خويش را نيز پذيرفته بودند

را به آينده يی " جمهوری دموکراتيک نوين"ميخواهند و " جمهوری دموکراتيک" که 
ارتش رهايی بخش خلق "آنان علنا خواهان انحالل . ديگر موکول اعالم ميداشتند

آنان علنا اعالم داشتند که در . آنان علنا دست دوستی با ارتجاع هند پيش کردند. "شدند
شرايط سده ی بيست و يکم، دست آورد های تيوريک لنينيسم و مائوئيسم از اعتبار 

با چنان علنی کاريی، آنان از جنبش بين المللی کمونيستی طرد شدند . برخوردار نيست
با تظاهر به ارتدکسی، " حزب جديد" نبار، رويزونيسم اما، اي. و شر شان را کم کردند 

فقط نوع . قدم به قدم، در همان مسيری روان است که قبال پراچندا بهاترای رفته بودند
می تاخت، و اين   نخستين با اسب راهوار رويزيونيستی. آنها فرق ميکند" عرابه "

القصه هر دو، يار . ندانهو با گامهايی زرنگانه و ر" رويزونيسم"يکی با اشتری حامل 
 .شاطر ضد انقالب از آب در آمده اند، و بار خاطر انقالب

سند سرسودن هر دو حزب به اياالت " مارش کبير به سوی کمونيسم" رفقای تشکيل 
هر دو حزب از اياالت متحده خواهان آن شده بودند که از . متحده را پخش نموده اند

ليستی که آحاد آن از نظر امپرياليسم آمريکا ليست سازمانهای تروريستی يعنی از 
حزب جديد برای سازمانی که احزاب . تروريست شناخته شده اند ،بايد حذف شوند

تروريستی راليست نموده است، اطمينان بخشيده است که آنها ديگر دنبال مبارزه 
. دمسلحانه نمی گردند و در شرايط تغير يافته به گونه مسالمت آميز مبارزه ميکنن

از آستين کثافت بيرون کشيده و با نوازش آن هردو " تفقد"امپرياليسم آمريکا نيز دست 
 .، آنان را از ليست سياه، بيرون شده اعالم داشت

در آنجا، رويزيونيست های . به آستان خاقان های نوين چين شتافت" کيرن"سپس 
به عمل مبارزه نبايد دست " مائو ی چينی"چينی، از وی تعهد گرفتند که با نام 

امپرياليست نيز با -چين سوسيال" خواهش"اين . مسلحانه و تداوم جنگ خلق بزنند
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شرکا يعنی از سوی هيئت عازمه به چين که کادر های -پيشانی باز از سوی کيرن
رهبری حزب کمونيست نيپال مائوئيست به شمول خود آقای کيرن را در بر داشت، با 

اگر تصاوير چندش آور پراچندا در آغوش صدر . رفتپيشانی باز مورد قبول قرار گ
اعظم رژيم مرتجع هند، نيپالی ها را متقاعد ساخت که وی يک خاين است، حال، 

امپرياليسم چينی، پرولتاريای جهان را قويا آگاهانيده -سرسودن کيرن در آستان سوسيال
 .است که وی مشی رويزيونيستی و چاکری در پيش گرفته است

علی ! است" ناجوانمردانه"خنجری که از پشت سر وارد می آيد، خيلی ها  با اينهمه،
شرکا جرئت آنرا ندارد و توانايی آنرا در خود -الرغم خيانت های آنچنانی، هنوز کيرن

نمی بينند که گذشته ی پرافتخار ده سال جنگ خلق در نيپال را سياه جلوه داده يا نفی 
و حتی در رده های پايينی حزب   ئوئيستدر صفوف حزب کمونيست نيپال ما. کنند

. کمونيست متحده نيپال مائوئيست، هنوز هزاران مبارز معتقد به مائوئيسم وجود دارند
لهذا، رهبران خاين اين دو حزب، به انحای گوناگون به تخدير و تحميق آنها دوام 

ی وی می آنانيکه تحت رهبری کيرن فراهم آمده اند، خواهان آن اند که رهبر. ميخشند
بايد بر ضد رويزونيسم موضع گرفته و به احيای ارتش خلق و تداوم بخشيدن به جنگ 

شرکا چه پاسخی در هميان  –حال بياييد ببينيم که کيرن . خلق اقدام صورت گيرد
است، " مدل در آميزش" شرکا و از جمله بسانتا که از تيوری پردازان –کيرن . دارند

" منطقی"بخشيده اند و نتيجه " تعالی"را " در آميزش"طی تيوری ضد مائوئيستی و التقا
کيرن و حزبش هنوز . و مطلوب آنرا که نفی جنگ خلق باشد، اينک ارائه داشته اند

. مزورانه اعالم ميدارند که در جهت اکمال انقالب دموکراتيک نوين مبارزه ميکنند
است که انقالب  سوال اين است که آيا با کنار گذاشتن جنگ ممتد خلق آيا ممکن

احزاب و ! دموکراتيک نوين را به سرمنزل پيروزی هدايت کرد؟ مسلم است که نه
جنگ : سازمانهای مائوئيست و به صورت عمومی همه مائوئيست ها باورمند اند که

سازمان ما قبال نظريات انحرافی . خلق استراتيژی نظامی بين المللی پرولتاريا است
شرکا هرگز به اين -کيرن. به نقد کشيده است" تبريکه" شرکا را حتی در همان-کيرن

از همين . درک نرسيده اند که جنگ خلق يگانه استراتيژی صحيح برای انقالب است
چسبيدند و اعالم داشته بودند که ميتوان " مدل در آميزش " رو بود که آنان به دامان 

مدل قيامی يا مدل  هنگامی که جنگ خلق توانايی هدايت امر انقالب را نداشت، از
آنان که عدم کارآيی جنگ خلق را که يک استراتيژی . سنت پترزبورگ استفاده کرد

ارائه دهند، " کارآ تر"و " قويتر"مائوئيستی است اعالم ميکردند، به جای آنکه چيزی
به گذشته و دست به دامان مدلی ميشوند که عمال کارآيی خويش را در شرايط تغير 

آنان از مائوئيسم به لنينيسم . به تولد مائوئيسم شد، از دست داده است يافته يی که منجر
مائوئيست ميخوانند، با ناکارآ -لنينيست-آنان که خويشتن را مارکسيست: بر ميگردند

آنها هنوز به اين درک نرسيده اند که . لنينيست ميشوند-خواندن مائوئيسم، مارکسيست
ت و يکم تنها کسی است که يک لنينيست در شرايط قرن بيس-يک مارکسيست

مائوئيست، جنگ خلق -لنينيست-مائوئيست باشد و يک مارکسيست-لنينيست-مارکسيست
را به حيث يک استراتيژی عمومی برای پرولتاريای بين المللی و به حيث يگانه 

شرکا که ديگر معتقد به جنگ خلق نيستند، از -کيرن. استراتيژی، به رسميت ميشناسد
م مائوئيست ها و جنبش بين المللی کمونيستی را برنيانگيزند، اين شاخ برای آنکه خش
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ما متناسب با شرايط، مدل های دلخواه خويش را : و آن شاخ شده، و اعالم ميدارند که 
را " قيام"و يا " طغيان"اگر الزم افتد، جنگ خلق و اگر مناسب نبود، . برخواهيم گزيد

 !برخواهيم گرفت

 .رمائوئيستی و ضد مائوئيستیاينست اپورتونيسم غي

، کيرن اکلکتيسيسم 2012جون سال  19حتی در : بيايد به گذشته نظری بيافگنيم
وی عدم اعتقاد خويش به جنگ خلق را طی . خويش را به منصه ظهور رسانيده بود

 :مصاحبه يی چنين بيان داشته بود

if necessary– People’s War or People’s Revolt, anything can happen, this is the key issue. 
جنگ خلق يا طغيان خلق، هر امری ممکن است اتفاق بيافتد،  -اگر الزم باشد: ترجمه 

 ."اين يک موضوع کليدی است

اگر بيانات و مصاحبه های کيرن را به گونه سيستماتيک ارزيابی کنيم، آنگهی خواهيم 
، هميشه به گونه " دیکلي"ديد که حين پاسخدهی به موضوعات و پرسش های 

بيان  -تحليل مشخص از اوضاع مشخص"و نه به گونه لنينيستی  –اپورتونيستی 
باز خواهيم ديد، و باز تصميم خواهيم گرفت و هر امری ممکن است اتفاق : ميدارد که 

 "بيافتد

قسمی که در نقل باال می خوانيم، کيرن، جنگ خلق را امری ميداند که ميتواند بديل 
برگرفت و ميتوان آنرا ناکآرآی خوانده و " به اقتضای شرايط"ميشود آنرا . اشدداشته ب

تراشی به جنگ خلق چيزی سوای اپورتونيسم و سرانجام " بديل"آيا اين . کنار گذاشت
 رويزونيسم نيست؟

حزب کمونيست متحده نيپال را به عهده داشته " فرکسيون سرخ"فردی که رهبری 
ع از انقالب و مائوئيسم از حزب مادر انشعاب کرده است، است، کسی که با ادعای دفا

و حزب تحت رهبری خويش را حزب اصلی ميخواند، چنين فردی هنوز از جنگ 
وی خائنی است که : يا کيرن سواد مائوئيستی ندارد يا اينکه. خلق بويی نبرده است

در هر دو حالت، چنين فردی و چنين . خويشتن را به ندانم کاری زده است
رهبريی،ماداميکه می بينيم که نقطه نظرات وی نزد ساير اعضای بااليی حزبش نظير 
بسانتا نيز جاری و ساری بوده، و به پالتفرم مبدل شده است، هرگز شايسته گی 

چنين رهبريی،فقط برازنده ی . رهبری حزب تراز نوين مائوئيستی را دارا نمی باشد
 .احزاب رويزيونيست است

ميالدی مسجل گشت، برخی از  2006به انقالب در نيپال، به سال  هنگامی که خيانت
به "احزاب و تشکالت مائوئيست يا مدعی مائوئيسم، دانسته و آگاهانه خويشتن را 

زده، و بد تر آنکه در صدد تبليغ مواضع انحرافی رويزيونيست های " کوچه حسن چپ
کولمبيايی ، از نخستين  رفقای مائوئيست. نيپال، و در دفاع از آنها قرار داشتند

ميالدی بر ضد موضعگيری  2005مائوئيست هايی بودند که حتی در اواخر سال 
اما تشکالتی، و از جمله حزب کمونيست . های رويزونيستی نيپالی ها قيام کردند
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افغانستان، حتی تا مدت ها بعدتر از آنکه خط و خال رويونيستی حزب ) مائوئيست(
. آشکار شده بود، هنوز در جهت حمايت از آن قرار داشتندمتحده مائوئيست نيپال 

در " پوالد"بودند تشکالتی و در راس شان کمونيست های اصوليی نظير آقای 
افغانستان که در همان زمان نيز برضد رويزونيسم نيپالی، موضعی نسبتا قاطعی 

ز تشکالت افغانستان و بخش بزرگی ا) مائوئيست(ما از اينکه حزب کمونيست . داشتند
منظور ما از . اين عمل شان را استقبال می کنيم" انتقاد از خود کردند"مائوئيست ،بعدا 

تاريخ دارد دوباره تکرار : يادآوری آن برهه از تاريخ انقالب نيپال در آنست که
 !بار اول که تراژدی بود، بار کنونی، مسخره است: ميشود

مونيست مائوئيست ايتاليا، حزب نظير حزب ک  احزاب  امروزه، شمار زيادی از
در سنگر دفاع از حزب جديد رويزيونيست های ... کمونيست مائوئيست ناگزالباری، و

بياييد به کنگره اين حزب جديد که اخيرا ! اين ديگر مسخره است. نيپالی قرار دارند
 :برگزار گرديده است نظری بيافنگنيم

ه بررسی بگيريم، بياييد نظری به های کنگره اخير را ب" دست آورد"قبل از آنکه 
گذشته ی نه چندان دور اين حزب بياندازيم، تا تسلسل نظريات و موضعگيری 

 :رويزونيستی رهبری اين حزب را به گونه سيستماتيک درک کنيم

خبرگزاری متعلق به امپرياليزم ( در مصاحبه يی که آقای کيرن با دوچه ويله 
جنگ "دی داشت، وی با آنکه ميخواهد از ميال 2012جون  25به تاريخ   )آلمان
خويش يعنی پراچندا بسازد، اما صريحا "رقيب"شمشيری داموکلس بر فرق " خلق

موضعگيری اپورتونيستی و دست باز خويش در انتخاب نمودن و يا انتخاب نکردن 
 :جنگ خلق را چنين بيان ميدارد

We will take a step after analysing the national and international situations. The decision 

whether or not we have a people’s war will be based on that. 

تصميم گرفتن در . ما بعد از تحليل شرايط ملی و بين المللی گام خواهيم گذارد: ترجمه
 ".خواهد بود} تحليل{باره ی اينکه ما به سوی جنگ خلق برويم يا نرويم بر مبنای آن 

در " بعد از تحليل اوضاع ملی و بين المللی"حال بياييد ببينيم که حزب آقای کيرن، 
ميالدی، خطی را که برای حزب خويش برگزيده کدام است؟  2013جنوری سال 

 جنگ خلق يا غير از آن؟

بعد از تدوير کنوانسيون هفتم حزب " ريپابلکيا"از رسانه خبری " کيرن پون"آقای 
، با وی مصاحبه يی ) به اتمام رسيد 2013جنوری  17ه تاريخ که ب( آقای کيرن 

رويزونيسم حزب جديد، البته با " پنهان"طی آن مصاحبه، زوايای . انجام داده است
توجه به بررسی تکامل خط انحرافی رويزونيستی آن از زمان تشکيل تا کنون، آشکار 

 .ميگردد

ئيست يعنی از آقای کيرن که در از صدر حزب کمونيست نيپال مائو" کيرن پون"آقای 
 :نفری جديدا انتخاب شده قرار دارد، مپرسد که 51راس کميته مرکزی 
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را احيا } خلقی{آيا شما قصد داريد که حاکميت خلقی، دادگاه های خلقی و ارتش " -
 "کنيد؟

 :صريحا می گويد  وی در جواب

ما بر اساس . هنه مناسب نيستسبک ک} کار بر{. ما قصد نداريم که آنها را احيا کنيم"    -
 "مبانی جديد و طرق نوين حرکت خواهيم کرد

ارتش انقالبی که در خدمت امر خلق   خلق بدون داشتن: صدر مائو مکررا ميگفت
می آيد و به " مائوئيست"رهبر " کيرن"حال . قرار داشته باشد، هيچ چيزی ندارد

. و آنرا کهنه شده اعالم ميکندصراحت ميگويد که قصد احيای ارتش انقالبی را ندارد 
در حقيقت، اين رويزونيست، با اين اعالميه، مائوئيسم را نشانه گرفته و آنرا کهنه شده 

اين رويزونيست، همچنان حکومت خلقی را کهنه شده اعالم کرده و بدين . اعالم ميکند
 .ترتيب، به تدوام دولت کهنه و ماشين دولتی فرسوده، مهر تاييد می زند

ه در جای جای مصاحبه وی ، و نيز در متن سخنان و اسناد کنگره از مبارزه اينک
مسلحانه ياد ميشود، بيشتر جنبه رياکارانه داشته، و اگر هم آنرا جدی بيانگاريم، چنان 
. مبارزه ی مسلحانه خارج از متن مائوئيسم، چيزی نيست سوای رويزيونيسم مسلحانه

نيپال بيان داشته است که مبارزه مسلحانه که  حزب کمونيست پيرو به درستی در مورد
هدف آن درهم شکستن ماشين دولتی کهنه و ايجاد حاکميت نوين نباشد، چيزی نيست، 

 .سوای رويزيونيسم مسلحانه

تحت يک سقف واحد و تحت " حزب جديد"تن از اعضای کميته مرکزی  51حال، 
مرکزی جديد، تحت سقف  اين کميته. يک رهبر واحد که کيرن باشند گرد آمده اند

واحد اما نه جديد، تحت سقف همان رويزونيسم فرسوده که پاراچانديسم جلوه يی از آن 
اگر پاراچانديسم خط جناح راست رويزيونيسم نيپال را تشکيل دهد .بود، گرد آمده اند

شرکا که مزورانه -که اکنون ميدهد، با توجه به مواضع پيگير رويزيونيستی کيرن
به سوی انقالب دموکراتيک نوين اما با نفی جنگ خلق اند، نتيجه گيری  مدعی رفتن

برای . رويزيونيسم نيپالی را تشکيل ميدهند" چپ"ميکنيم که اين حضرات، جناح 
رويزيونيسم، خط ميانه و سنتريسم مطرح نمی تواند باشد، زيرا که سنتريسم 

جناح رويزيونيستی بيش  رويزونيستی، چيزی سوای حايز بودن پديده های منفی هر دو
و راست رويزونيسم " چپ"در مجموع، با آنکه جهت سهولت بررسی، ميتوان . نيست

رويزيونيسم، رويزيونيسم است، و در : را به بررسی گرفت، اما بايد فراموش نکرد که
هر گونه عبا و قبايی که باشد، مسلک اش، خيانت پيشه گی و مرام اش نفی مارکسيسم 

 .شدو انقالب ميبا



 در آينه ء شورش
 

25 
 

Error!

 

 .حذف شده اند" سيا"تصويری از جرگه ی مرتدانی که از ليست سياه 

 2013جنوری  17به تاريخ " ن کنگره ملی تاريخیهفتمي" آنچه که در به اصطالح 
شرکا بدان تفاخر ميکنند، از ديدگاه پرولتاريای -ميالدی، به وقوع پيوسته و کيرن

انقالبی، خيانت سازماندهی شده به انقالب، و ضربه ی ديگری است که بر پيکر 
 .انقالب دموکراتيک نوين در نيپال وارد می آيد

 شرکا چی ميخواهند؟–کيرن 

را که بوسيله رويزيونيسم پاراچندايی تحت ( آنان ناراضيان ارتش آزاديبخش سابق 
را فراهم می آورند، آنان فعالين مائوئيست را که ) بهاترای منحل شد-رهبری پاراچندا

ميکنند و سرانجام آنان توده هايی را که " بسيج"شرکا گسيخته اند، از نو -از پاراچندا
، "فراهم آوردن"هدف از کيرن شرکا از اين . ميسازند "متشکل"انقالب ميخواهند، 
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نمودن چيست؟ هدف شان، سرباز گيری به نفع " متشکل"و سرانجام " بسيج نمودن"
 !ماهی بگيرد" آب خت شده"رويزونيسمی است که ميخواهد از 

آنان ميخواهند که ماهرانه، از ميان ناراضيان و توده ها به نفع خط زرد خويش سرباز 
مائوئيست های نيپال و -لنينيست-بنابر اين، رسالت مائوئيستی مارکسيست. نندگيری ک

" حزب جديد"شرکا و -ساير کشور ها اين است که چهره ی زرد و ضد انقالبی کيرن
، با اتخاذ "حزب جديد"شانرا افشان کنند و با طرد اپورتونيسم و رويزيونيسم 

 .موکراتيک نوين، به پيش تازنداستراتيژی جنگ خلق، و با پيشبرد مسير انقالب د

. مائوئيست ها، بايد از درس هايی که از انقالب پيرو فراهم آمده است، استفاده کنند
برخی از اين درس ها که اينک بايد از آنان در جهت دفاع از جنگ خلق در نيپال 

 :استفاده کرد قرار ذيل است

بوده بلکه سدر تنومند انقالب خون هايی که در راه انقالب ريخته اند، هرگز بر هدر ن"
" يکبار که درفش انقالب برافراشته شد، هرگز فرود نخواهد آمد" ، "را آبياری ميکنند

 !"فرمان هرگز نمی ميرد: "و نيز اينکه

زمانيکه پرولتاريای يک کشور به آن سطحی از آگاهی سياسی رسيد که در ! آری
ازد، ماداميکه پرولتاريا، بستر شرايط عينی و ذهنی مساعد، جنگ خلق را بيآغ

فرماندهی جنگ ممتد خلق را به عهده گرفته و فرمان پيشبرد انقالب تا سرحد پيروزی 
و روانه شدن در مسير کمونيسم هميشه طاليی را صادر کرد، اين فرمان، هرگز نمی 

اين فرمان هرگز به تعويق نمی افتد، و سرانجام، هيچ رويزونيسمی قادر نيست ! ميرد
 .ان انقالب جهانی پرولتاريايی را منسوخ شده اعالم داردکه فرم

بهاترای، ده سال جنگ خلق نيپال، را چيزی -شرکا در تبانی با پراچندا-بگذار کيرن
استنتاجات و استنباطات . مربوط به گذشته و فصلی به آخر رسيده اعالم کنند

نمی کند، و توانايی رويزونيست ها هيچ چيزی را تغير نمی دهد، هيچ معنايی را ارائه 
سد نمودن مسيری را که پرولتاريا ساير زحمتکشان نيپال در پيش دارند، را نخواهد 

اينهمه، پيچی در راه است، و با آنکه راه طوالنی است، پرولتاريای نيپال، به . داشت
ضمانت اين رسيدن را پيشبرد موفقانه جنگ خلق و . سرمنزل مقصود خواهند رسيد

بر . ک ماترياليستی و تحليل ماترياليستی از تاريخ، مسجل داشته استمطالعه ديالکتي
طغيان "شرکا، خط کنونيی که آنان برگزيده اند يعنی خط -مبنای برداشت و نگاه کيرن

ميالدی طی کنگره هفتم حزب کمونيست نيپال  2013جنوری  17که به تاريخ " خلق
پال مائوئيست اتخاذ شده به مثابه خط مشی عمومی حزب کمونيست ني  مائوئيست،

طغيان "اما آنها هرگز چنين نظر ندارند که اين . است، بر مبنای جنگ خلق است
آنان جنگ خلق را . شکلی از جنگ خلق، يا چيزی در راستای جنگ خلق باشد" خلق

" بر مبنای جنگ خلق"پس منظور آنها از . چيزی مربوط به گذشته و تاريخ ميدانند
طغيان "ت؟ منظور آنان، تراشيدن اتوريته به خط رويزونيستی بودن آن، چه چيزی اس

منظور آنان خاک پاشيدن در چشمان . است که جانشين جنگ خلق شده است" خلق
بی خبر از آنکه، پرولتاريای . پرولتاريای نيپال و جنبش بين المللی مائوئيستی است

جنگ ممتد : انند کهمائوئيست های سراسر گيتی، نيک ميد-لنينيست-نيپال و مارکسيست



 در آينه ء شورش
 

27 
 

خلق هيچ بديلی نمی تواند داشته باشد، و جز با اين سالح نمی توان به کمونيسم طاليی 
" خوانش"آيا مقال و ! شرکا، چنين برداشتی را دگماتيسم بخوانند-بگذار کيرن. رسيد

 :رويزونيست ها محلی از برای اعراب دارد؟ به قول موالنا جالل الدين محمد بلخی

 سگان  کز عالالیکی شنيدی 

 هيچ واگرددبه راهی کاروان؟

خلق که احيا يا بازسازی ارتش آزاديبخش خلق را در قبال ندارد، اين " طغيان"اين 
که جنگ خلق را دستآوردی مربوط به گذشته ميداند و صرفا مدعی است که " طغيان"

ين چن" ما دست به طغيان خلق ميزنيم"در سايه ابهت و شکوه آن گذشته است که 
که در آن به استراتيژی لنينی " مدل درآميزش"همان " اصولی"سوای تکامل " طغيان"

-کيرن! آری. عطف توجه شده بود، نمی باشد" راه سنت پتزرگ بورگ"قيامی يا 
مائوئيسم خالصی دهند؟ کائوتسکی به خاطر " شر"شرکا، چطور ميتوانند خود را از 

ل آنکه صريحا تز ديکتاتوری پرولتاريای حا. ( پناهنده ميشد" مارکس"نفی لنين به 
تروتسکی مرتد، به خاطر نفی استالين و ديکتاتوری پرولتاريا، ).مارکس را نفی ميکرد

) حال آنکه اين مرتد، منشويک شناخته شده بيش نبود( ميشد، " بلشويک"و " لنينيست"
را  و اينک، کيرن شرکا، باز همان ساز کهنه و همان تنبور زنگ زده و فرسوده

با اينگونه بازی . برگرفته اند، و ميخواهند از لنين برای خود سامه يی فراهم آورند
. های رويزونيستی نمی توان اتوريته مائو و مائوئيسم را دستخوش نفی و طرد ساخت

-لنينيست-نمودن خويش را جرگه مارکسيست" طرد"اين رويزونيست ها کاری سوای 
که کار خوبی کرده اند و ما را از شر رويزيونيسم  مائوئيست ها نکرده اند، و اتفاقا

آنان در صف ضد انقالب قرار گرفته اند تا منتظر . خويش خالصی بخشيده اند
 !ضربات پوالدين گردان رزمنده پرولتاريای بين المللی باشند

اين مرتدان که احيای ارتش خلق، حاکميت خلق و سرانجام پيشبرد جنگ ممتد خلق را 
ده و مربوط به گذشته اعالم داشته اند، نمی توانند با ترفند های کودکانه امری کهنه ش

خويش بر مبنای " طغيان خلق"مدعی قرار دادن تز رويزيونيستی و اکلکتيسيستی 
بر انقالب دموکراتيک نوين " مرحله افزايی"بهاترای نيز -آيا پراچندا. جنگ خلق باشد

به مثابه قدمه يی در جهت انقالب و علم کردن مرحله ی جمهوری دموکراتيک را 
و خواست " فدرراليسم "حال ! دموکراتيک نوين نخوانده بودند؟ و ديديم که چه شد

شرکا، روايتی ديگر از همان رويزونيسم -جمهوری دموکراتيک فدرال از سوی کيرن
برای جنبش انقالبی بين . پشت و روی سکه ی رويزونيسم يکی است.تاريخ زده است

نمی : مائوئيست ها جای هيچ شبهه باقی نيست که-لنينيست-رای مارکسيستالمللی و ب
توان با خطوط انحرافی مماشات ورزيد، زيرا که مماشات، چيزی سوای خيانت به 

در پيشگاه تاريخ، برای دار و دسته های . انقالب را در قبال نخواهد داشت
آنان با : ی است کهشرکا همين روسياهی کاف-بهاترای و کيرن-رويزونيست پراچندا

کرنش در برابر امپرياليسم امريکا و صرف نظر نمودن از جنگ خلق و پيشبرد 
شرکا -برای کيرن! انقالب، نايل به جايزه ی حذف شدن از ليست سياه تروريستی شدند

حزب وی در درخواست خويش مبنی بر حذف شدن از : همين روسياهی کافی است که
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حده امريکا در بهای صرف نظر نمودن از مبارزه ليست سياه تروريسم اياالت مت
برای رويزونيست های حزب کمونيست نيپال ! مسلحانه انقالبی کامياب گرديده است

تحت رهبری کيرن همين شرمساری کافی است که از اينکه از ليست سياه ) مائوئيست(
ر آن ليست، اعالم افتخار ميکنند که ديگر د  تروريسم امپرياليسم امريکا حذف شده اند

کيرن در مصاحبه ی خويش، حين تحليل از استحاله پراچندا اعالم داشته ! شامل نيستند
انسان موجود عجيبی است، و پراچندا نيز خيلی عجيب است و نمی دانيم که : بود که 

 !چطور وی يکسره تغير کرد

ی و تو نيز چنان استحال کرده ا! بودن ای" عجيب"تو نيز مشمول اين ! آقای کيرن
يک ! کرده ای، که نپرس" کريز"بودن ات چنان ريخته و چنان " انقالبی"پروبال 

حزب انقالبی، چقدر پست بايد شود و چقدر از وجدان انقالبی به دور بايد رود که از 
 .حذف شدن از ليست دشمنان امپرياليسم بر خود ببالد

دشمنان قوی در  اينکه ما دشمن داشته باشيم و: صدر مائوتسه دون زمانی ميگفت
بلوک ارتجاع داشته باشيم خود ميرساند که ما، آنقدر جدی و انقالبی بوده ايم که ما را 

 !مرتجعان دشمن خوانده اند

و حزب کذايی اش، از اينکه امپرياليسم امريکا " مائوئيست"حال بياييد ببينيد که کيرن 
-کيرن! رخويش ميبالندسازمانهای ترويستی حذف نموده است، ب" ديتابيس"آنها را از 

بهاترای بوده، و اينان، مرتدانی اند که با گرز جنگ -شرکا، آن سوی سکه ی پراچندا
حزب " کنگره هفتم"سنتريست هايی که برگزاری ! خلق، از پای درخواهند آمد

کمونيست مائوئيست نيپال را برای آن حزب رويزيونيست تبريک گفته اند، ثابت نموده 
يستی اين حزب را از زمان تاسيس آن تا اکنون مورد تاييد قرار اند که مشی رويزون

رسالت انقالبی تمامی نيرو ها و احزاب مائوئيست است که بر ضد اين . داده اند
 .سنتريست ها و در جهت دفاع از مائوئيسم اعالم مواضع کنند

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان 

 2013جنوری  27

 

 

 فصلی ديگر از جنايات امپرياليستهای درنده: تجاوز بر کشور مالی

 بخش اول

مالی، کشوری است، محاط به خشکه، از کشور های غرب افريقا، که بخش بزرگی 
ميليون  12اين کشور دارای . واقع گرديده است" صحارا"از مساحت آن در صحرای 

ايه ی الجيريا، همس. نفوس بوده، و از لحاظ مساحت، سه و نيم برابر ژرمنی ميباشد
شمالی آن بوده، در غرب آن موريتانی ، و کشور های سنگال، گينه، ساحل عاج، 
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فيصد جمعيت آن، مسلمان اند  90حدود . بورکينا فاسو و نايجير در جنوب آن واقع اند
فيصد جمعيت کاهل  50حدود . که به مذاهب و نحله های گوناگون آن ارتباط ميگرند

ور، از خلق های صلحدوست جهان بوده، و طبيعت آن باسواد بوده،و مردمان اين کش
. اين کشور، بر مبنای گزارش شواهد عينی، از زيباترين حصص کره ی ارض ميباشد

تا مداخالت اخير اياالت متحده ی امريکا در منطقه که منجر به نا امن شدن مالی نيز 
جديد  متعاقبا، موج. شد، اين کشور، يکی از آرامترين کشور های افريقايی بود

تجاوزگری های امپرياليست های اروپايی تحت رهبری امپرياليسم فرانسه، اين کشور 
روزانه هواپيماهای بمب افگن . را شديدا در وضعيت رقت باری قرار داده است

فرانسه، باالی اهالی بيدفاع و ستمديده ی آن آتشباری ميکنند و آنها را به قتل 
قرار ميدهند و تاسيسات فرهنگی را به ويرانه  تاسيسات آن کشور را آماج. ميرسانند

که از دهه ی شصت سده بيستم ميالدی " طوارق"راديکاليسم قبايل . ها مبدل ميسازند
بدين سو به منظور احقاق حقوق حقه ی آن خلق ادامه دارد، ربطی به ناامنی ويا 

ح و تجهيز فعاليت های تروريستی نداشته، و اين امپرياليسم فرانسه است که با تسلي
-گروه های خود

فروخته و اجير 
خويش نظير 
گروه ی به 

اصطالح 
اسالمگرای 

، "انصار الدين"
چنان وانمود 
ميسازد که اين 
کشور در 

قرار گرفته است، و بدين بهانه است که " تروريسم اسالمی"معرض سقوط از سوی 
يسم فرانسه، با امپريال. ميکنند" توجيه"امپرياليستان، تجاوز بيشرمانه ی خويش را 

 2013جنوری  11به تاريخ   داشتن حمايت امپرياليسم اياالت متحده ی امريکا،
امپرياليسم انگليس نيز . ميالدی، باالی اين کشور، به گونه ی عريان تجاوز نمود
 .حمايت بيدريغ خويش را از اين تجاوزگری اعالم داشته است

يکی از مستعمرات امپرياليزم   در سده ی نوزدهم،  ازلحاظ تاريخی، کشور مالی
به حالت نيمه ) ميالدی 1960( فرانسه بود و در شرايط پس از جنگ جهانی دوم 

مستعمراتی در آمد، و با آنکه رژيم های پوشالی حاکمه ی آن دم از استقالل ميزدند، 



 در آينه ء شورش
 

30 
 

اما در عمل، اين کشور های امپرياليست غربی، عمدتا امپرياليزم فرانسه بودند که 
سيطره امپرياليستی سبب آن شد که اين کشور از رشد باز . آنرا تعين ميکردند مقدرات

جنبش دموکراتيک اين کشور از يکطرف توسط امپرياليسم پامال گرديد، واز . ماند
طرفی ديگر، بنيادگرايی اسالمی و افراطيت مذهبی که بوسيله امپرياليسم بوجود آمده 

بنيادگرايی اسالمی، به . سم را گردن ميزدو تحت حمايت آن بود، رگه های دموکراتي
اقتصادی ارتجاعی، سد راه دموکراتيسم -مثابه نماينده فئوداليسم و مناسبات سياسی

شده، و باعث گرديده است که نه تنها پيشروی به سوی انقالب دموکراتيک نوين در 
امپرياليسم اين کشور هنوز توفيقی نيابد، بلکه اسالميزم سياسی، به مثابه متحد سياسی 

، در تبانی با رژيم های پوشالی حاکم بر اين کشور، بوجود آمدن سيستم فئودال 
بورژوازی بيروکرات کمپرادور که در وجود رژيم . کمپرادوری را تقويت نموده است

های پوشالی حاکم بر اين کشور تجسد يافته است، کاری سوای هموار نمودن راه از 
نمونه تام اين خيانت ورزی بر . ين کشور نداشته استبرای هژمونی امپرياليسم بر ا

مقدرات خلقی مالی را کرنش و تسليم طلبی رژيم حاکمه بر آستان امپرياليسم فرانسه 
رژيم پوشالی که از حل مسئله . به نمايش می گذارد)  2013(در آغاز سال جاری 

و کمپرادوری و با توجه به ماهيت عميقا ارتجاعی ( ارضی در اين کشور عاجز است 
، به اشاره ی امپرياليسم فرانسه، از دولت خون آشام فرانسه )آن بايد هم عاجز باشد

ميکند که مقاومت مسلحانه خلق های شمال آن کشور را با تجاوز بر آن " دعوت"
جالب آنست که در شمال آن کشور، رهبری نارضايتی توده ها را . کشور، درهم کوبد

ه عميقا در سنگر دفاع از ارتجاع و دشمنی با دموکراسی نيروهايی به عهده دارند ک
مبارزات ضد امپرياليستی خلق " سلفی گری"بنيادگرايی اسالمی و . قرار داشته اند

از همين رو است که . های مالی را به انحراف برده، و ميخواهد فئوداليسم را ابقا کند
قادر به حل مسئله ارضی که نه رژيم پوشالی مالی و نه بنيادگرايانمذهبی، هيچ کدام 

مسئله بنيادين در انقالب مالی است، نبوده، و تضاد بين اينها، ناشی از تضاد بين منافع 
بوده، اما، در دراز مدت و از نگاه " خالص"رژيم کمپرادور و مدافعان فئوداليسم 

 دورنمايی، اين تضاد، ماداميکه پای انقالب دموکراتيک نوين و منافع خلق های مالی
. در بين باشد، به سازش و تبانی بين رژيم پوشالی و بنيادگرايان مذهبی مبدل ميگردد

در مالی " القاعده"شرکا به  –از طرفی ديگر، آنچه که از سوی امپرياليسم فرانسه 
مشهور شده و امپرياليست ها مقاومت مسلحانه خلق ها را بدان نام ياد کرده اند، خود 

ز برای امپرياليست ها تا مقاومت مسلحانه خلق ها را درهم بهانه يی فراهم می آورد ا
را امپرياليست های اشغالگر به رهبری امپرياليسم امريکا در " آجندا"نظير اين . کوبند

افغانستان پيدا کردند و به بهانه ی سرکوب النه های القاعده در افغانستان، کشور ما را 
سلحانه خلق های مالی توسط درست است که رهبری مقاومت م. اشغال نمودند
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 –بنيادگرايان مذهبی در آن کشور دزديده شده است و رهبری کنونی، القاعده يا هم 
خون ايدئولوژيک با آن، فصل مشترک با منافع خلق های مالی ندارد، اما، هرگز نمی 
توان مقاومت مسلحانه خلق های مالی بر ضد اشغالگران امپرياليستی و رژيم پوشالی 

اصوال، قسمی که تاريخ به اثبات . تضاد بين القاعده و امپرياليسم کاهش دادرا به 
. رسانيده است، ميان بنيادگرايی اسالمی و امپرياليسم تضاد ماهوی وجود ندارد

بينادگرايی اسالمی، از همان آوان حسن البنا و سيد قطب بدين سو، پروژه يی در 
آيا اين القاعده نبود که . بوده است خدمت پيشروی امپرياليسم در کشور های اسالمی

پای امپريالستان اشغالگر را در افغانستان کشانيد؟ و آيا اين بنيادگرايی اسالمی در 
مالی نيست که در خدمت مبدل ساختن وضعيت نيمه مستعمراتی مالی به مستعمره ی 

ومت مقا"بنا بر اين، از لحاظ طبقاتی، رهبری آنچه . کامل شدن آن کشور قرار دارد
شرکا بوده، و ميخواهد –توصيف شده است، سرسپرده ی امپرياليسم فرانسه " اسالمی

اخوانيزم مالی همان . شرکا را مستقيما به مالی بکشاند–پای ارتش اشغالگر فرانسه 
. خدمتی را به امپرياليسم ميکند که القاعده برای امپرياليسم در افغانستان کرد

از پروپاگند های تاريخ زده و دروغ های کهنه شده امپرياليست های اشغالگر، هنوز 
 :ی ذيل استفاده ميکنند

 "ما ميخواهيم تروريسم اسالمی را از مالی ريشه کن سازيم"

 "در مالی آمده ايم" القاعده "ما به دنبال "

 "ما ميخواهيم دموکراسی را در مالی شيوع دهيم"

 :ان داده است که تجربه تجاوزکاری های امپرياليسم در همه کشور ها نش

امپرياليسم هميشه جز خونريزی، به اسارت کشيدن ملل و مکيدن خون خلق ها از 
تجاوزات امپرياليستی در دهه . طريق استثمار، استعمار و تبعيض کاری نداشته است

 :اول سده ی حاضر در عراق و افغانستان به اثبات رسانيد که

موکراسی و رفاه در کشور های ستمديده امپرياليسم هرگز خواهان و قادر به آوردن د
 .و فقير نبوده، بلکه دشمن درجه يک دموکراسی ، رفاه و استقالل ملل ستمديده است

تا لحظه نگارش اين . مالی نيز وضعی مشابه با افغانستان و عراق خواهد داشت
کار پيشبرد موج تجاوز -سطور، ده قدرت هژمونيست و امپرياليست جهان، دست اندر

امپرياليسم انگليس . الی بوده، و وعده حمايت از تجاوز فرانسه به مالی را داده اندبر م
از تجاوز فرانسه بر مالی اعالم حمايت نموده است، و از طريق هوايی، طيارات اش 
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امپرياليسم اياالت متحده . در خدمت اکماالت به ارتش تجاوزگر قرار گرفته است
اين نه . ز فرانسه بر مالی اعالم داشته استامريکا نيز حمايت خويش را از تجاو

. شرکا را به مالی کشيده است–بنيادگرايی اسالمی يا القاعده است که پای فرانسه 
تبانی و همدستی امپرياليست ها در جهت تجاوز بر مالی، ريشه در موج ديگری از 

! آری. داردتالش امپرياليست ها جهت تجديد تقسيم جهان تقسيم شده بين امپرياليست ها 
قاره افريقا به مثابه بخش معتنابهی از سرزمين های مورد دستبرد و اشغال مداوم 

اين يورانيم مالی است که . امپرياليسم، اين بار باز مورد تقسيم مجدد قرار ميگيرد
اين تالش به منظور بدست . امپرياليستها را به آن سو ميکشاند، نه مخالفت با القاعده

بيشتر و شريک شدن در خوان يغمای منابع طبيعی سرشار مالی  آوردن سود هر چه
است که امپرياليست های ديگر را در تبانی، اتحاد و توافق با امپرياليسم فرانسه قرار 

توافق قدرت های امپرياليستی در تجاوز بيشرمانه بر مالی " راز"اين است . داده است
خلق . رياليسم سالح گرفته اندو سرکوب نمودن خلق های بيچاره يی که بر ضد امپ

از داخل ارتجاع اسالمی است که آنان را . هايی که قربانی ارتجاع مضاعف اند
نيز از داخل، . ربوده است  سرکوب نموده و رهبری مقاومت ضد امپرياليستی شانرا
شرکا، خلق ها را سالخی -اين رژيم پوشالی است که در خدمت امپرياليسم فرانسه

رج، اين امپرياليسم جهانی، و در مورد خاص مالی، اين عمدتا و از خا. ميکند
امپرياليسم فرانسه است که متفق با ساير قدرت های امپرياليستی و هژمونيست، خلق 

 .مالی را تحت يوغ اسارت در آورده، و خون خلق ها را می مکد
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 ، آغاز دور جديدی از لشکر کشی های امپرياليستی بر قاره2013يازدهم جنوری 
" قاره ی سياه"افريقا است، قاره يی که از سوی نژادپرستان و شئوونيستان سرمايه، 

از . هدف از تسميه اين قاره بدين نام نه آنست که داللت بر نژاد کند. ناميده شده است
آنجايی که راسيست ها نژاد سياه را دانی و پست ميدانند، و مستوجب اسارت و برده 

می که آفريقا را قاره سياه ميخوانند، منظور شان اين است گی ميخوانند، لحاظا، هنگا
. که بايد امپرياليسم غرب پيوسته اين قاره را مورد استعمار و بهره کشی قرار دهد

باور های راسيست ها که در خدمت منافع سرمايه ی امپرياليستی قرار دارد، نه تنها 
و دانش بشری قرار داشته، و  مبنای عينی و علمی ندارد، بلکه عميقا در ضديت با علم
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باور ها بود که فاشيسم و نازيسم را در شرايط جنگ جهانی دوم، به مثابه 
خطرناکترين دشمنان بشريت که کمر به انهدام بخش بزرگی از نوع بشر بسته بودند، 

حال قدرت های امپرياليستی، ميخواهند تجديد تقسيمی ديگر از جهانی . به وجود آورد
 .بال تقسيم شده راه اندازی کنندق

نفر ميرسيد، از سوی  800جنوری به  16نفرات ارتش متجاوز فرانسه که تا تاريخ 
امپرياليست ها برای اشغال شمال آن کشور ناکافی اعالم گرديده، و تصميم گرفتند که 

سرباز بايد در خاک  2500برای آغاز عمليات در مالی، تا آخر جنوری ، دست کم 
امپرياليسم انگليس وعده سپرد که نفرات و تجهيزات را از طريق . پياده گرددمالی 

همه روزه به شمار نفرات ارتش متجاوز بر مالی افزوده . هوايی منتقل خواهد نمود
 .ميشود

ايدوارد گيالود، فرمانده نيروهای متجاوز فرانسوی، از استقرار توپخانه ی فرانسه 
 .سرباز به خاک مالی خبر داده استتن  2500موازی با پياده نمودن 
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طی پنج روز نخست تجاوز، هواپيماهای فرانسوی پيهم نقاط مورد هدف را در خاک 
از زمين و آسمان باالی خلق بی دفاع مالی . مالی مورد بمباردمان وحشيانه قرار دادند

که ارگان مشروعيت دهنده تجاوزات امپرياليست " سازمان ملل متحد. "آتش می باريد
. ها است، يکبار ديگر ثابت ساخت که آله ی دست قدرت های امپرياليستی بيش نيست

فرانسوی، بر آسمان مالی فعال " جت های جنگنده ی رافايل" اين بار هوا پيما های 
مايشايی خويش را به نمايش ميگذارند و برای توده های ستمديده ی سراسر گيتی حالی 

پرياليستها در نيايند، با غرور کور امپرياليست ها اگر آنها به انقياد ام: ميکنند که
امپرياليسم که ميليتاريسم دد منشانه سرمايه داری را به شديد ترين وجهی . مواجه اند

به آنست که هزينه ی تريليونها دالری را که از سوی کارخانه " محکوم"نمايانده است، 
-حلقوم آز و سود! آری. دازدهای توليد اسلحه و جنگنده ها ساالنه توليد ميشود، بپر

اوبار سرمايه دارانی که با توليد اسلحه شعله های جنگ را در چهار سوی گيتی 
پيوسته بايد فروزان نگهدارند، اينبار بايد در مالی و غرب افريقا با سود يورانيم، 

اين ميليتاريسم است که . امالح و ساير مواد خام مالی و کشور های منطقه پر گردد
پيشوای کبير پرولتاريا، والديمير ايليچ . تعين کرده است" به پيش" مپرياليسم را مسير ا

سرمايه داری در : لنين، در صد سال پيشتر از اين، به درستی بيان داشته بود که
مرحله ی امپرياليسم، به گونه ی پرازيتی، فرسوده و محتضر، در تالش به خاطر 

روی اين ملحوظ است که هرچه بيشتر به  بقای خويش، به هر سو دست می اندازد، و
امروزه، تالش های مذبوحانه امپرياليسم فرانسه و ! اشتعال جنگ ها دست می يازد

شرکای امپريالست اش، چيزی سوای دست و پا زدن نوميدانه ی امپرياليسم جهانی به 
 ما نيک ميدانيم که همانگونه که. منظور ابقای شان چيزی افزونی را در بر ندارد

اين . امپرياليسم از لحاظ استراتيژيک، ببری کاغذی بيش نيست: صدر مائو ميگفت
خلق های ستمديده ی گيتی تحت رهبری پرولتاريا اند که با امحای امپرياليسم و سيستم 

به تاسی ! آری. خون و خيانت سرمايه، آينده ی هميشه طاليی جهان را رقم خواهند زد
 !ه ها و تنها توده ها اند که سازنده ی تاريخ اندبه گفته ی بزرگان کمونيسم، تود
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ه که استعمارگران سده های نوزدهم و بيستم از گستردن بساط استعمارگری خويش 
طرفی نبستند و به گورستان تاريخ ننگين پيوستند، همانگونه که امپرياليسم بريتانيا در 

ونه که پوزه ی هيتلر و نازيسم سده ی نوزدهم نتوانست آقا و بادار جهان باشد، همانگ
به خاک ماليده شده، همانگونه که امپرياليسم امريکا در ويتنام رسوا شد، اينک، اين 

نه . امپرياليسم فرانسه است که پوزه اش در خاک مالی، به خاک ماليده خواهد شد
اش يارای استقامت در برابر توده های آزاديخواه را " جت های جنگنده ی رافائل"

هد داشت و نه سفربری های شرکای جنايت کارش و نيز نه حمايت مادی خوا
امپرياليسم انگليس از تجاوزکاری فرانسه به مالی، توانايی آنرا خواهد داشت که اراده 

 .ی خلق آزاديخواه مالی را درهم شکند

" اسپيشل فورس"يا " نيروهای ويژه"شرکا از آسمان و نه –نه نيروی هوايی فرانسه 
زمين، قادر خواهد بود که توده های آزاديخواهی را که جز زنجير های خويش وی در 

اسپيشل "در برابر قليلی ! آری. هيچ چيزی برای از دست دادن ندارند را شکست دهند
ميليون ها توده ی نا متشکل اما دارای حقانيت طبقاتی وجود دارد که ارتجاع " فورس
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تاريخ مبارزات ضد استعماری بشر  لی زرين درنان درهم خواهد شکست که فص
 .بوجود خواهد آورد

تانک ها، توپخانه و " حضور"بگذار پوشاليان رژيم دست نشانده ی امپرياليست ها به 
بگذار اين دست نشانده ها دستان امپرياليست . نيروی هوايی اشغالگران بر خود ببالند

د، بگذار اين پوشاليان، شمال کشور مالی خضاب کنن  ها را به خون اهالی بيچاره ی
يعنی در " بيس هوايی باماکو"خويش را پامال تانکهای اشغالگرانی کنند که اينک در 
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اين . پايتخت مالی، در حالت آماده باش، جهت تسخير سراسر مالی بيتوته کرده اند
 گفتن های ما، نه از سر تاييد است، و نه از روی اهمال، خيره سری و يا" بگذار"

اگر امروزه . گفتن ها، کاسه ی صبری است که لبريز ميشود" بگذار"اين ! ناتوانی
خلق مالی از داشتن حزب کمونيست مائوئيستی که پيشآهنگ مبارزه ی رهايی 

شان باشد و آنانرا بسوی پيروزی رهنمون شود محروم اند، فردايی نه چندان   بخش
ی امپرياليسم جهانی، تحت رهبری  دور، اين خلق های مالی اند که با ماليدن پوزه

پيشآهنگ کمونيستی خويش، استعمار و امپرياليسم را برای هميشه مدفون خواهند 
آينده از آن توده های ستمديده است نه از آن تانک های غول پيکر . ساخت

در جنگ، آنچه عمده است، انسان و انسان ستمديده ی شورشگر است، . استعمارگران
 .حاتی متجاوزان استعمارگرنه تکنولوژی تسلي

" پيروزی" مستقر نيروهای هوايی متجاوز در باماکو پايتخت مالی که اينک شاهد 
امپرياليسم قلدر است، فردايی نه چندان دور، به گورستان ابدی امپرياليسم مبدل خواهد 
شد و جز فسيلی از تانک های غولپيکر و هواپيما های مجهز با آخرين دست آورد 

همانگونه که برنامه های . های کشتار جمعی شان باقی نخواهد ماندهای بمب 
اينک کشتی های جنگی و جنگنده های نازی را در " نشنل جيوگرافی"کانال " تفريحی"

بسته اند و مورد تمسخر توده ها اند، فردا، اين " فسيل"عمق ابحار نشان ميدهد که 
که لبخند ظفر نمون را بر لبان  شرکا است-فسيل های جنگنده های امپرياليسم فرانسه
بمب اتوم انقالب جهانی، توده های ! آری! خلق های پيروزمند پيروزگر خواهد آورد

ميلياردی اند و اين بمب، نه در جهت کشتار ستمديده گان، بل در جهت امحای 
 .امپرياليسم به کار رفته و خواهد رفت

قرار " آموزش"ران، مورد ارتش پوشالی مالی، تحت نظر، هدايت و فرمان اشغالگ
ميگيرد تا در راه اندازی تاالن ها و نسل کشی خلق خويش، مدال افتخار از سوی 

چنين ارتشی مزدور، همانگونه که ساير نمونه ها نشان . امپرياليست ها دريافت کند
داده است، همانگونه که سپر گوشتی است، و همانگونه که در مقايسه به سپاه متجاوز، 

اردوی "آيا . لفات را متقبل خواهد شد، ننگ ابدی را نيز نصيب خواهد گرديدبيشترين ت
و نيرو های امنيتی دولت پوشالی کرزی، بيشترين تلفات را در " پوليس ملی"، "ملی

شرکا در افغانستان به خود نديده است؟ به همين گونه، -مقايسه به نيروی متجاوز يانکی
امپرياليست ها آنها را " داخل"از : فشار استارتش مزدور مالی نيز، از دو سو تحت 

مورد تهاجم نيروهای آزاديخواه ی خلق مالی " خارج"سپر گوشتی ساخته اند، و از 
را در رابطه به " داخل"جالب است که ما در مورد اين ارتش مزدور، لفظ . اند

جا است و اين از آن. را در رابطه به خلق به کار گرفته ايم" خارج"امپرياليست ها و 
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که اين ارتش مزدور که به جرگه ی نيروهای خاين و وطن فروش پيوسته است، از 
 .خلق مالی بيگانه است و با خارجی های متجاوز پيوسته است

 پاياين بخش اول
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کام دشمن جام، سرانجام، مزه ی غدر به کشور و خلق ها را خواهند چشيد، و -دشمن
 .شان خواهد شکست یجام ميهن فروش

رژيم پوشالی مالی آگاه است که امپرياليسم فرانسه به خواست خويش و بر مبنای 
طينت پليد امپرياليستی خويش، بر مالی تجاوز نموده و خواب تصرف منابع سرشار 

خدمتی نمودن به -انرژی مالی را در سر دارد، با آنهم، اين رژيم پوشالی ،جهت خوش
" دعوت"خوشان به گردن ميگيرد و با -ت تاريخی آنرا خوشبادار خويش، مسئولي

رسمی نمودن از امپرياليسم فرانسه، خود را به مثابه ی يکی از وطن فروش ترين 
اين رژيم در قطار رژيم های وطن . رژيم های بر سر اقتدار در جهان ثابت ميکند

خلق های در افغانستان، مايه ی شرم " پرچم-خلق"فروش، نظير رژيم وطن فروش 
" تريننگ"فرانسه " سفيد پوستان"ارتش ميهن فروش مالی، توسط . کشور خويش است

نژادان خويش، تا سياه پوستانی را که از -می بيند، تا برادران هموطن خويش، تا هم
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کامی و وجدان باخته -اين است اوج خودفروخته گی، دشمن! ايشان است، سالخی کند
 !گی رژيم پوشالی مالی

حاال، مقاومت خلق های مالی در برابر امپرياليست های اشغالگر ثابت ساخته از همين 
حتی ايادی قلمی . است که نمی توان اراده ی آزاديخواهی توده ها را درهم شکست

امپرياليست ها خود هشدار داده اند که مالی يک افغانستان ديگر برای امپرياليست ها 
که مالی را به سهولت نمی توانند تسخير کنند  خواهد شد و امپرياليست ها خود آگاه اند

اما، با اينهمه، . و اگر تسخير هم کنند، به عراقی و افغانستانی ديگر مبدل خواهد گرديد
پليد و تجاوزکارانه ی آنها " سرشت. "امپرياليست ها از تاريخ هرگز درس نگرفته اند

فريقا و آمريکای که بر محور حصول سود و مکيدن شيره ی جان خلق های آسيا، ا
که از " نمی گذارد"می چرخد، آنان را  -مراکز طوفان خيز انقالب جهانی–التين 

ما به تاسی به تجربه ی تاريخی و واقعيت عينی، و . گذشته و حتی حال درس بگيرند
با تاييد تز صدر مائو که بر مبنای تجربه تاريخی و واقعيت عينی مبارزات ضد 

دارد، باورمنديم که اين کانون های طوفانخيز انقالب جهانی،  امپرياليستی خلق ها قرار
 .سرانجام، تومار امپرياليسم جهانی را درهم خواهند نوشت

وارد گود شده است، فعاالنه به سهولت دهی " داوطلبانه"امپرياليسم انگليس که 
! آری. گماشته است" همت"انتقاالت و لوژيستيک اين جنگ اعالم ناشده کمر 

ه که استالين کبير در شرايط جنگ جهانی دوم اعالم نموده بود، از اين به بعد، همانگون
ديگر آغاز جنگ را اعالم نمی کنند، بلکه در شرايط تغير يافته يی که قلدری های 
امپرياليسم به منتها درجه ی بيشرمی رسيده است، جنگ ها بعد از آنکه آغاز يابند، 

اگر چه احتمال قوی . ر اين گونه جنگ ها استجنگ مالی نيز در شما. اعالم ميشوند
تجاوز فرانسه بر مالی، قبل از جنگ و در آستانه ی آن ميرفت، اما، اينکه ساير قدرت 

و در همان وهله ی اول، " ناگهانی"اين جنگ را به گونه ی " آغاز"های امپرياليستی 
ن جنگ پرداختند، و بعد از شموليت در جنگ، به تاييد اي  مورد تاييد قرار داده اند

در مورد خاص مالی نيز، نخست امپرياليست ها متفقا اين : خود نشاندهنده ی آنست که
جنگ را آغاز نمودند، و سپس تاييد خويش را از آن، اعالم ميدارند، چنانکه يکی پی 
ديگر، قدرت های امپرياليستی به تاييد اين جنگ پرداخته و شمار آنها در نخستين 

 .م رسمی اين جنگ به ده قدرت امپرياليستی و هژمونيست ميرسدپانزده روز اعال

انگليس، از " راف"ورشکسته گی امپرياليسم را ببينيد که دو طياره ی ترانسپورتی 
سوی آن کشور از افغانستان فراخوانده ميشود تا در جنگی که در مالی درگرفته است، 

ريخ دو بار به وقوع می پيوندد، تا! آری! در خدمت انتقاالت امپرياليست ها قرار گيرد
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با طياره هايی که از   و در مورد به خصوص افغانستان که تراژدی بود، در مالی،
 !افغانستان به مالی خوانده ميشوند، شکل مسخره را به خود ميگيرد

عالقمندی انگليس به آغاز موج جديدی از تجديد تقسيم افريقا به منظور يغمای منابع 
فعليت خويش در پيوند با وقايع جاری را از سفر ديويد کامرون به سرشار آن قاره، 

امپرياليسم انگليس حاضر نيست که دست از . الجيريا به منصه ظهور رسانيده است
دموکراسی و " رفقای وبسايت کمونيستی . ی افريقا بردارد"خوان يغما"دستبرد به 

فر ديويد کامرون، بخشی از به درستی تحليل نموده اند که اين س" مبارزه ی طبقاتی 
طرح امپرياليستی انگليس به منظور دستيابی به منابع غنی افريقا و در پيوند با تجديد 

 .فرانس ميباشد-تقسيم افريقا بوسيله ی امپرياليسم انگلو

فعال 

فرانس در عرصه قلدری ميکنند و به مستعمره سازی مجدد آنعده از -امپرياليسم انگلو
افريقايی که سرزمين هايشان منابع سرشاری را دارا ميباشد، اقدام می   کشور های

م را اقناع وضعيت نيمه مستعمراتی کشور های افريقايی، آزمندی امپرياليس. ورزند
 .نمی کند

 :امپرياليست ها جهت خاک پاشيدن به چشم جهانيان دو عذر لنگ می آورد

 "تروريسم اسالمی"مبارزه بر ضد     -1

 مالی" دولت مرکزی"لبيک گفتن به خواست     -2

. مشخص است که دو دليل فوق، هيچکدام از مشروعيت و صحت برخوردار نيست
" تروريسم اسالمی"و ساير منابع سرشار مالی است، و امپرياليسم به دنبال يورانيم 

اين . زاده و ساخته ی خود امپرياليسم و در خدمت اهداف توسعه طلبانه ی آنها ميباشد
حريف فرضی، همان نقشی را در مالی بازی ميکند که القاعده و گروه طالبان برای 

http://3.bp.blogspot.com/-0XeGcCIFAyU/UQk4jL-LQlI/AAAAAAAAKIU/sNvkDPKjjHM/s1600/582278_412651102145929_898070337_n.jpg�
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دولت "که اين مالی نيز از آنجايی " دولت مرکزی"خواست . امريکا بازی کردند
نيمه مستعمره ی امپرياليست ها است، نمی تواند خواست خلق مالی را " مرکزی

نگاهی به نقشه مالی مبرهن . کند متجلی ساخته و از اراده ی خلق مالی نماينده گی
دولت "ميدارد که بخش بزرگی از قلمرو اين کشور، هنوز خارج از حيطه ی قدرت 

يانی قرار دارد که اراده ی بر افگندن دولت به بوده، و در کنترل شورش" مرکزی
 .اصطالح مرکزی را دارند

شايد برای برخی نگاه ها، تجاوز فرانسه باالی مالی و پيوستن ساير امپرياليست ها به 
نيرو های متجاوز، غير مترقبه و شگفت جلوه کند، اما حقيقت امر آنست که ماه ها قبل 

برای تجاوز بر مالی و بل طراح نقشه يی بود بر تجاوز، فرانسه در جستجوی راهی 
سفر فرانسوا هوالند رئيس جمهور فرانسه به . که اينک روی دست گرفته است

" همتای"الجيريا و مالقات با 
الجيريايی اش، جزئی از طرح 

رابطه به تجاوز به  وسيع وی در
درست حدود بيست . منطقه بود

روز بعد از اين مالقات بود 
کارانه در مالی از جنگ تجاوز که

 .سوی نيروهای متجاوز فرانسوی مشتعل گرديد

در آستانه ی جنگ جهانی دوم، جوزف استالين پيشوای کبير پرولتاريا، به درستی 
اينک فرانسوا . فاشيسم خوانده بود-اروپای غربی را سوسيال" دموکراسی-سوسيال"

ال ذخاير يورانيم و به دنب) فاشيست -بخوان سوسيال"(= دموکرات-سوسيال"هوالند 
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امپرياليسم فرانسه که به تازه گی ها ساحل . طالی مالی، بر اين کشور هجوم می آورد
" سوسياليسم"عاج و ليبيا را بلعيده است، با هجوم بردن به سوريه، نشان داد که 

نيکالی سارکوزی نداشته، و اين دو ، " محافظه کاری"فرانسوا هوالند دست کمی از 
-اينک، هوالند جنايت پيشه ی سوسيال. ير سرمايه ی جهانخوار اندتوله سگان حق

. فاشيست، با تجاوز به مالی، خواب رسيدن به الجيريا و بلعيدن آن از عقب را می بيند
توارگ که يکی از بزرگترين گروه های قومی در غرب آفريقا است، اينک با سالح 

که اينان بدست دارند، در   سالحی. در برابر امپرياليست های فرانسوی ميرزمد
بهبوحه ی حوادث ليبيا که منجر به سقوط معمر القذافی شد، توسط امپرياليسم فرانسه 

در آن آوان، فرانسه از اين . قرار گرفته است" اسالميست"در دسترس قبايل و جنبش 
. نيروی مسلح شده به نفع خويش، استفاده نمود که شرح آن در جايی ديگر می بايد

" يا گروه ی " اقمی"قليتی از نيروهای مسلح شمال مالی که مربوط به جناح اينک، ا
است، علمدار مبارزه به خاطر حاکميت اسالمی و انفاذ " القاعده در مغرب اسالمی

اما، بخش اعظم نيروهای مسلح مالی در شمال آن کشور، چنان . شريعت در مالی اند
که از امپرياليست ها دريافت   لحه يیشعاری ندارند، و در حقيقت، عمدتا با همان اس

و تروريسم اسالمی " اقمی"حال، امپرياليسم فرانسه . داشته اند، بر ضد آنها می رزمند
را بهانه ساخته است و در جهت سرکوب جنبش ضد امپرياليستی مالی و سرکوب 

دست " اقمی"پر هويدا است که اين . جنبش آزاديخواهانه ی خلق توارگ برآمده است
فرمان امپرياليسم فرانسه است که راه را برای تجاوز –به -خته و پرداخته و گوشسا

هنگامی که فرانسه توارگ را . باز می نمايد) وسپس الجيريا( فرانسه به کشور مالی 
مسلح می نمود، خواهان آن بود که از آن نيروی مسلح به مثابه ی سپاهی اجير استفاده 

که گوش به فرمان فرانسوی های " وريسم اسالمیتر"حال، به استثنای همان . کند
اشغالگر و در خدمت شان است، بخش اعظم از اهالی شمال مالی، در مخالفت با 
اشغالگران و در سنگر مبارزه ی رهايی بخش و در جهت احقاق حقوق از دست رفته 

مبارزاتی محروم از رهبری   با اينهمه، هنوز اين نيروی. ی خويش قرار دارند
بی بوده،و جناح های گوناگونی مربوط به گرايش های متنوع اسالمی به درجات انقال

مختلف، رهبری اين نيروها را به عهده داشته و مسير مبارزاتی آنها را به سوی 
از انحراف سخن می رانيم، زيرا که خلق مالی به جای آنکه . انحراف سوق داده است

را مطرح کند، هنوز درگير " به سوی انقالب دموکراتيک نوين" شعار مشخص 
و اين البته . سناريو های بی پرو پايی اند که ارتجاع اسالمی پيش پای آنها می نهد

. برای امپرياليست ها و عمدتا برای امپرياليست های فرانسه خيلی ها مطلوب است
زيرا که امپرياليست ها نيک ميدانند که اگر توده ها مسير مبارزاتی درست و انقالبی 

با رهبران متزلزل و . خاذ کنند، شکست دادن شان مطلقا ناممکن خواهد بودات
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خلق مالی ميتوان کنار آمد، اما اگر اين رهبری به دست چپگرايان و " اسالميست"
از همين رو است . کمونيست های اصيل بيافتد، ديگر نمی توان بر خلق مالی چيره شد

را مطرح نموده است " تروريسم اسالمی"که امپرياليسم فرانسه، شعار مبارزه بر ضد 
آفرينی، خلق مالی را تحت درفش " آجندا"و " فضا سازی"تا باشد که با اين 

آنگاه است که رهبران افراطی اين جريان، که آله دست . افراطی درآورد" اسالميسم"
دليل اين است . خود امپرياليست ها اند، توده ها را به انقياد امپرياليسم در خواهند آورد

آنکه چرا امپرياليست ها از اينقدر آجندا آفرينی ميکنند و از حريف فرضيی بنام 
ياد ميکنند، تروريسمی که چيزی به جز از تروريسم فرانسوی در " تروريسم اسالمی"

 .لباس اسالمی نبوده و نخواهد بود

" ساحل"گرفته تا مرز های   "صحرای مرکزی"خلق توارگ که در ساحه و سيعی از 
ه سر ميبرند و محالت بود و باش شان در بخش هايی از کشور های ليبيا، الجيريا، ب

در تالش برای   )1960( نگر و مالی قرار گرفته است، از چندين دهه بدين سو 
متاسفانه اين خلق سلحشور که از داشتن حزب . بدست آوردن حقوق حقه ی شان اند

ليستی محروم است، نه تنها قادر کمونيست رزمنده و جنبش دموکراتيک ضد امپريا
نبوده است که دست آورد های مثبتی داشته باشد، بل، پيوسته بوسيله ی امپرياليست ها 

تازه . وقدرت های ارتجاعی منطقه مورد دستبرد و استفاده ی ابزاری قرار گرفته است
جريان  در. ترين نوع از اين گونه فريبکاری ها، بوسيله ی امپرياليسم فرانسه اجرا شد

استفاده وسيعی در " اسالمگرايان"حمله به ليبيا، امپرياليست های فرانسه و انگليس، از 
نمودند، زيرا که جدايی طلبان " تريپولی"جهت مبارزه بر ضد ساختار قدرت در 

سايرينايک بعد از استقالل بنغازی، ديگر عالقمندی برای برافگندن قدرت معمر 
بوسيله ی نيرو های " تريپولی"اندکی قبل از تصرف  به فاصله ی. القذافی نداشتند

و " توارگ"، امپرياليسم فرانسه به رشوه دهی به سران مرتجع گروه های "ناتو"
امپرياليسم فرانسه برايشان اسلحه کافی همراه با ساير . بازگرداندن آنها اقدام ورزيد

باره به صحرايشان تجهيزات و امکانات فراهم نموده، بعد از ختم نبرد، آنها را دو
رژيم های پوشالی مالی و نايجر از دهه ی شصت بدين سو پيوسته بوسيله . بازگرداند

حال، زمان آن فرا رسيده بود که اين قبايل، به . ی اين قبايل به چالش کشيده شده است
قوت گيری اين قبايل در . گونه ی فعال از بحران موجوده به نفع خويش استفاده کنند

، نتيجه ی توسعه خواهی سياسی اين قبايل بود، و اما، اين قبايل با اسلحه و شمال مالی
تجهيزاتی که از امپرياليسم فرانسه بدست آورده بودند، توانستند به گونه معنتابهی در 
گسترش قلمرو تحت نفوذ خويش در بخش وسيعی از کشور مالی، من جمله عمدتا در 

تاريخ اين است که دولت پوشالی مالی که طنز . شمال آن کشور، سعی به خرج دهند
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توان مقاومت در برابر امواج نيرومند پشيروی اين نيرو ها را در خود نمی بيند، 
حال . اينک از امپرياليسم فرانسه خواسته است که جلو پيشروی شانرا بگيرد

ر د. امپرياليسم فرانسه، کسانی را که خود تسليح نموده است، ميخواهد از پای در آورد
حقيقت، با آنکه اينک اين خلق مالی و عمدتا قبايل توارگ اند که بر ضد تجاوز 
امپرياليستی می رزمند، اما در امر کشانيدن پای امپرياليسم فرانسه به مالی، دولت 
پوشالی و اسالمگرايانی که رهبری قبايل توارگ و ساير شورشيان را به انحای 

، مطابق "داخلی"اين دو نيروی ارتجاعی . گوناگون در دست گرفته اند دخيل اند
خواست و برنامه ی فرانسه، و به دستور آن امپرياليسم، راه را برای تجاوز فرانسه به 

اين پيچيده گی، . می بينيم که اوضاع در مالی چقدر پيچيده است. مالی صاف نموده اند
و پيچيده گی زمانيکه پای مداخالت امپرياليستی به درستی مشاهده شود، واضح شده، 

بنابر آن، ادعای پوچ امپرياليسم فرانسه مبنی بر اينکه جهت . خود را از دست ميدهد
سرکوب اسالمگرايان و تروريسم اسالمی آمده است، نه تنها صحت ندارد، بلکه اين 

به مالی دعوت نموده و " حريفی"است که امپرياليسم فرانسه را به " تروريسم اسالمی"
صدر مائو به درستی تاکيد ميورزيد . ش از داخل صاف نموده استراه تجاوز را براي

اين نيروهای فئودال . که آسانترين راه ی تصرف يک دژ، از داخل آن دژ است
کمپرادور مالی و بورژوازی بيروکرات کمپرادور مالی بودند که از داخل، راه ی 

ر امر اين است که ظاه. تجاوز امپرياليسم فرانسه به مالی راه هموار و صاف ساختند
توارگ ها، با سالح دست داشته ی خويش که از امپرياليست های فرانسوی به دست 

رژيم مالی . آورده اند مسلحانه می رزمند تا رژيم حاکمه ی مالی را سرنگون سازند
دو . هم از امپرياليسم فرانسه خواستار دريافت کمک جهت مقابله با شورشيان است

هر دو جبهه، به گونه ی مستقيم : فرانسه از آنجا معلوم ميشود کهسره بازی امپرياليسم 
يا غير مستقيم، در خدمت پياده شدن اهداف و اغراض امپرياليسم فرانسه، و در خدمت 

با اينهمه، آن بخش های وسيعی . اشغال مالی بوسيله ی امپرياليسم فرانسه قرار دارد
ان مذهبی قرار ندارد، و به رژيم از خلق مالی که تحت هدايت يا رهبری بنيادگراي

شرکا -پوشالی مالی هم باج نمی دهند و مسلحانه در برابر امپرياليست های فرانسه
قرار گرفته اند، مورد حمايت جنبش کمونيستی بين المللی بوده، و سازمان کارگران 

 .افغانستان نيز از آن نيرو حمايت سياسی می نمايد

ی در برابر تجاوز امپرياليست ها مورد تاييد ما رويهمرفته، مقاومت خلق های مال
قرار دارد، اما ما هرگز دنباله روی خلق ها از اسالميزم سياسی و افراطيت سلفی را 
. که ادعا های کاذب مبارزه ی ضد خارجی دارند، را موررد تاييد قرار نمی دهيم

لی را بخش رهبری به انحراف کشانيدن مبارزات ضد اشغالگری خلق آزاديخواه ی ما
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که از شعبات " انصارالدين"کوچکی از قبايل توارگ که تحت رهبری تشکيلی بنام 
اين بخش کوچک به دستور خود امپرياليسم . نزديک به القاعده است، به عهده دارد

بهانه يی ميشود از برای . فرانسه، بزرگترين خدمت را به اشغالگران انجام ميدهد
برای درهم کوبيدن افراطيت اسالمی و : نی بر اينکه ادعای کذايی امپرياليست ها مب

 !قلع و قمع تروريسم اسالمی به مالی آمده اند

  

 :دخالت امپرياليسم امريکا بر مقدرات رژيم پوشالی مالی  نحوه ی" راز"

گروهی . در مالی به وقوع پيوست" شگفت"، کودتايی 2012مارچ  21به تاريخ 
، رئيس )ی اعاده ی دموکراسی و احيای دولتکميته ی ملی برا( بنام " مرموز"

جمهوری آقای آمادو تومانی توری را از قدرت به زير کشيده، و تصميم خويش مبنی 
اين کارشان، اغتشاشات و . بر احيای دولت در قلمرو های شمال مالی را اعالم نمودند

دند توهمات وسيعی را دامن زد، زيرا که توطئه گرانی که دست به کودتا زده بو
پاسخی برای ذهنيت عامه نداشتند و نمی توانستد حالی کنند که چگونه بر اوضاع 

سرنگونی رئيس جمهور، . مسلط شده و حاکميت مرکزی را در شمال مالی تامين کنند
درست پنج هفته قبل از دور جديد انتخابات رياست جمهوری بود، و طرفه تر اينکه، 

" راز "اينهمه، گويای . يش در دور جديد نبودرئيس جمهور مصمم به کانديد نمودن خو
ی " آينده"های خوابيده در پشت پرده ی سياست های ارتجاعيی بود که زمينه ساز 

که رئيس ) کميته ی ملی برای اعاده دموکراسی و احيای دولت. ( تجاوز بر مالی بودند
متحده ی  همه در اياالتU جمهور را خلع نمودند، متشکل از صاحب منصبانی بودند که

 .آمريکا آموزش ديده بودند

کودتا گران روند انتخابات را متوقف نمودند و قدرت را تسليم يکی از کانديدا های 
داعيه ی دوستی با فرانسه را در " ديونکوندا تراور"اين کانديدا، يعنی . خويش نمودند

ول مجتمع اقتصادی د( اين اقدام گربزانه ی توطئه گران، بوسيله ی ! سر داشت
طرفه اينکه رئيس اين مجتمع، . يابی قرار گرفت" مشروعيت"مورد ) افريقای غربی

نيست، کسی که يک سال قبل، بوسيله ی ارتش " آالسان کواتارا"کسی جز آقای 
 !قرار گرفته بود" ساحل عاج"متجاوز فرانسه، در راس رژيم 

واحد های ارتش  قومی گرديده، و نخبگان  کودتا منجر به تشديد تنش ها و تقسميات
که تحت فرماندهی يک ) که در اياالت متحده ی امريکا آموزش ديده بودند( مالی 
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قرار داشتند، به شورشيان پيوستند و همراه با خود اسلحه و تجهيزات را نيز " توارگ"
 .به شورشيان منقل نمودند

ر از که بوسيله برخی ديگ" انصارالدين"ميالدی، گروه  2013جنوری  10به تاريخ 
. حمله ور شد" کونا"مورد حمايت قرار گرفته است، باالی شهر " اسالمی"گروه های 

اعالم مينمايد که به " انصار الدين. "آغاز می يابد" تروريسم اسالمی"درامه ی خطر 
 !منظور تنفيذ شريعت اسالمی، بايد به جنوب مالی رخنه کند

که قبال در موردش " (ترائور دينوکوندا"رئيس جمهوری رژيم انتقالی مالی، آقای 
! حالت اضظرار را در کشور اعالم ميکند، و از فرانسه تقاضای کمک مينمايد) نوشتيم

فرانسه طی چند ساعت محدود دست به کار شده، و مداخله ی صريح خويش را آغاز 
. جلوگيری کند" اسالمگرا"پايتخت مالی بدست شورشيان " باماکو"ميکند تا از سقوط 

نوشته آمديم، اسالمگرايانی که خود آله ی دست و ساخته و پرداخته ی قسمی که 
امپرياليسم، و عمدتا امپرياليسم فرانسه بودند، نمی توانستند و نمی خواهند برخالف 
ملی و منافع فرانسه و در برابر رژيم پوشاليی که دست نشانده ی فرانسه است، دست 

حال . حمايه ی فرانسه را ساقط گردانندچه رسد به اينکه رژيم تحت ال. به کار شوند
ساخته ی -وقت آنست که به بهانه ی خطر خود! وقت آن است که ورق کامال برگردد

ور شود، تا با در -، امپرياليسم فرانسه مستقيما باالی مالی يورش" تروريسم اسالمی"
، دست گرفتن مستقيم زمام امور، معده ی گرسنه خويش را از يورانيم و طالی مالی

به مداخله و تجاوز " نياز"تروريسم اسالمی و " رمز و راز"اين است ! انباشته دارد
 !فرانسه باالی مالی

هرگز توانايی ايجاد خطر جدی برای رژيم پوشالی را دارا " انصارالدين" گروه ی 
نبوده، و نمی تواند به مثابه ی حتی عذر لنگ امپرياليسم فرانسه، بهانه يی از برای 

نيروی اصلی . اربه گونه ی تجاوز باالی خلق های مالی را فراهم کنداعمال فش
شرکا قرار -جنگجويانی که بر ضد رژيم پوشالی و اينک بر ضد امپرياليسم فرانسه

 .ناسيوناليسم توارگ و رهبران نيشنليست توارگ: گرفته است، متشکل است از

امپرياليست ها و اين نيشنليسم، چنانکه ديديم، بسا مورد استفاده ی ابزاری 
اينک اين نشنيليسم که ديگر شمال کشور را از آن . استعمارگران قرار گرفته است

خويش ميداند، عزم آن دارد که بعد از تصرف دو ايالت عمده ی مملکت، بر دو 
" توارگ"اياالت ديگر از اياالت عمده ی مملکت تاخت نموده، و با تصرف آن، قدرت 

و تيپا خوردن هايی که توارگ ديده است، اينک آنرا در تحقير ها . را مستقر دارد
وجود ناسيوناليسمی مسلحانه، بر پای داشته است، و چه بسا که اين ناسيوناليسم که به 
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هر حالی، گوشی شنوا به استعمارگران فرانسوی در اين لحظه ندارد، و در مقابل آن، 
ت، می بايد اين ناسيوناليسم رژيم پوشالی، چشم و گوش امپرياليسم فرانسه در مالی اس

را بوسيله ی سگ های هار امپرياليسم درهم کوفت، و از سقوط رژيمی که دست 
بنابر اين، گروه ی ! اين است عزم فرانسوی ها! نشانده ی فرانسه است جلوگيری کرد

عامل تجاوز فرانسه " تروريسم اسالمی"انصار الدين، خطر عمده نبوده، و چيزی بنام 
ی توارگ است که مغضوب " لگام گسيخته"، اين نيشنليزم اينک نيست، بلکه

به هر حال، اگر توارگ بر پای هم نمی . استعمارگران فرانسوی قرار گرفته است
خاست، امپرياليسم فرانسه، روی اغراض استعماری، دير يا زود باالی مالی تجاوز 

سيوناليسم خلق های اما، در اين لحظه، سد راه ی امپرياليسم فرانسه، نا. می نمود
. ستمديده يی است، که از داشتن جنبش دموکراتيک نوين حاضر در صحنه محروم اند

از يکسو، تا جايی که يارا و . بنابر آن، ناسيوناليسم توارگ، جنبه ی دو گانه دارد
خواست مقاومت و مبارزه بر ضد امپرياليسم و اشغالگری را دارد، نيرويی مثبت 

نماينده گی از مناسبات اجتماعی عقبمانده می نمايد و در برابر است، اما ماداميکه 
انترناسيوناليسم پرولتری و خط مشی انقالبی مانع ايجاد ميکند، جنبه ی ارتجاعی 

وطن را -در لحظه ی کنونی، اين ناسيوناليسم، ماداميکه داعيه ی دفاع از مادر. دارد
فاع ميکند، جنبه ی مثبت آن، در سر دارد و از منافع خلق های ستمديده ی مالی د

يا  –زيرا که در لحظه ی کنونی، در غياب . عمده گی داشته، و مورد تاييد ما است
الترناتيف دموکراتيک نوين، اين يگانه مسيری است که  -در نبود: است گفت  بهتر

رسالت کمونيسم بين : مقاومت خلق مالی از آن بايد عبور کند، بی آنکه از ياد بريم که
للی اين است که به ياری خلق های مالی بايد شتافت، و مسير مبارزات ضد الم

اين ! امپرياليستی آن خلق ها را در کانال جنبش دموکراتيک نوين، سمت دهی کرد
 !است رسالت انترناسيوناليستی ما

 پايان بخش دوم

 

 

 بخش چهارم

 :و اما در مورد خاص فرانسه

فابيوس، وزير رژيم جنايت پيشه ی فرانسه از آن که آقای الورينت " منافع کليدی"آن 
خلق های ستمديده ی سراسر . صحبت ميکند، منافع استعماری امپرياليسم فرانسه است
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به تعريض و  -اين خاين به سوسياليسم -فاشيست-جهان به فرانسوا هوالند سوسيال
 :لعنگويانه خطاب ميکنند

 !"خوش باد مستی ات که مرا نوش ميکنی"

و . فاشيسم فرانسه خون خلق های افريقا را نوش ميکنند-ت رهبری سوسيالرژيم تح
فرانسه به " نياز"گوشه يی از  اينک

 :تجاوز باالی مالی

يورانيم منبع کليدی انرژی مورد نياز 
بر مبنای . فرانسه را تشکيل داده است

فيصد  75، "ه يی جهانمجتمع هست"
برق ملت های اروپايی از انرژی 

با . حاصله از يورانيم بدست می آيد
فرانسه را تشکيل ميدهد، مشخص ميشود " منبع کليدی انرژی"توجه به آنکه يورانيم 

بر مبنای اظهارات تحليلگران . که اين کشور، وابسته گی عميقا به آن وابسته است
های شمال مالی و نايجير شرقی، سرزمين هايی که  منابع معدنی، در اعماق صحرا

اينک شورشيان در آنها به گونه مسلحانه از مادر وطن به دفاع برخاسته اند، سومين 
ذخيره ی بزرگ يورانيم جهان قرار دارد، و بر عالوه ذخاير غنی نفت در آنجاها واقع 

 .است

ز ذخاير يورانيم نايجير به بهره کشی ا" اريوا"برای مدت چهل سال، کمپنی فرانسوی 
سپس، حکومت نايجير برای کشور های چين، هند، بريتانيا، افريقای جنوبی . پرداخت

، اياالت متحده ی امريکا، کانادا و آستراليا اجازه داد که به تفحص در يورانيم و نفت 
اين وضعيت سبب شده است که فرانسه عنان تحمل از کف داده،و . آن کشور بپردازند

تجاوز علنی فرانسه بر مالی، آغاز موج جديدی از لشکر کشی ها . وارد گود شودقويا 
بر افريقا است، لشکر کشی هايی که قدمه ی بعدی آنرا تعدی و تجاوز بر مالی در بر 

و اين در صورتی است که امپرياليسم فرانسه توانايی پيشبرد اين . ( خواهد داشت
 )جنگ تجاوزکارانه را دارا باشد

 :امپرياليسم چين و مالی-سوسيال

امپرياليسم چين نيز همانند ساير دول توسعه طلب و استعمارگر، به منظور -سوسيال
از همين رو است که . پيشبرد حيات ننگين خويش، نياز به منابع و مواد خام دارد

پينگ به مثابه ی -هسيائو-تينگ" سه جهان"تيوری رويزونيستی " منطقی"نتيجه ی 

http://www.voltairenet.org/IMG/gif/fab.gif�
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آويز هژمونی اين کشور بر ساير کشور ها، از جمله در -بی و دستابزار توسعه طل
چين در مالی منجر " اعطايی" قاره ی آفريقا، اينک به فازی جديدی از مداخالت 

 .گرديده است

 2013جنوری  15نشريه ی انگليسی مورخه ی " انديپينديت"بر مبنای گزارش 
داده است تا " خلق مالی"ای بر" تحفه"ميالدی، چين ميليونها دالر به به گونه ی 

 !استندرد زنده گی شان باال رود

، مالی و چين، سه موافقتنامه به ارزش "چينا تايمز" بر مبنای خبری ديگر منتشره ی 
کشور چين مصمم است که يک سد . ميليون دالر به امضاء رسانيده اند 117.7
افريقا، اعمار کند، در شمال " گائو"واقع در منطقه ی " توسا"الکتريک در -هايدرو

 !منطقه يی که در دست اينک در کنترول شورشيان است

متعددی در مالی فعال بوده، که " انکشافی"بر مبنای گزارش ها، چين در پروژه های 
عرصه های صنايع، صحت، کشاورزی، آموزش، امنيت، ارتباطات، و امور 

 .را در بر ميگيرد" زيربنايی"

چين رويزيونيست در مالی، به دوره ی رئيس   عالف" کاری-اندر–دست "سابقه ی 
جمهور قبلی مالی که به گونه ی توطئه آميز توسط پوشاليان کنونی باژگون گرديد، 

 .ميرسد

يکی از نقاطی که چين اينک در آن فعال است، به تنهايی تخمين ميشود که " گائو"
ای ذخاير بيشتر از حال آنکه ساير نقاط دار. تون ذخيره ی يورانيم باشد 200دارای 
تن  5000خويش، تخمينا " دل"که در " فليه شمال گينه"از جمله واحه ی . آن اند

 .يورانيم را جای داده است

امپرياليسم چين در مالی و افريقا، که هدفی   ريشه گيری ديپلماسی و گسترش مداخالت
ل ندارد، سوای غارت ذخاير طبيعی و معدنی مالی و کشور های افريقايی را در قبا

امپرياليست های فرانسوی که . شرکا غير قابل تحمل است–برای امپرياليسم فرانسه 
مالی را در سر ميپرورانند با تجاوز صريح خويش، در " مالکيت اصلی"داعيه ی 

. اين مهمان ناخوانده ديگر از کجا پيدا شده است: حقيقت به چين چنين پاسخ داده اند
سالهای اخير، در رسانه های جهان، به مثابه ی رقيب  امپرياليسم چين، در-سوسيال

سياسی وی را غرب تحمل نمی -اقتصادی غرب، تبليغ شده است، و حضور اقتصادی
امپرياليست های غربی تعلل ورزند، و چين در مالی پايگاه : تواند، تا چه رسد به آنکه

 !!!بسازد
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و اسلحه به  حمال سربازان فرانسه  اياالت متحده ی امريکا در نقش
 !:مالی

هوا پيما های انتقاالتی اياالت متحده ) ميالدی 2013(جنوری سال روان  21به تاريخ 
ی امريکا، صد ها سرباز مالی را همراه با اسلحه و تجهيزات مورد نياز شان، به 

 .خاک مالی منتقل ساختند

به منظور سرباز  4000اظهار داشت که " جين يويس له دريان" وزير دفاع فرانسه، 
" راز"اين وزير جنايت پيشه، پرده از . عمليات در مالی در نظر گرفته شده است

تجاوز برداشت، و برخالف ادعاهای دروغين ساير مقامات فرانسوی که اظهار ميکنند 
به مالی هجوم آورده اند، طی مصاحبه يی که از " تروريسم اسالمی"که به منظور دفع 

 :انجام داد، چنين بيان داشت 5نسه طريق شبکه ی تلويزيونی فرا

ما يک وجب زمين را هم فرو . هدف ما فتح دوباره ی سراسر قلمرو مالی است" 
 ."نخواهيم گذاشت

 :ميکند" افشا"اين وزير جنايت پيشه، دو موضوع مهم را در قول باال 

خالصانه  "تروريسم اسالمی"آنها به دنبال اشغال خالص مالی اند، و حرفی از نبرد با     -1
 !در بين نيست

اين بدين معنا است که آنها به اشغال . ميخوانند" اشغال مجدد"آنها اين اشغالگری را   -2
نخستين مالی در سده ی نوزدهم اشاره دارند، و عمليات کنونی را صريحا تداوم آن، و 

 .مرحله ی ديگری از آن تجاوز استعماری ميخوانند

ی حکم خواهد کرد، ديگر مجالی برای توجيه برای قسمی که هر خواننده ی با وجدان
ديگر هيچ ! باخته ترين و سر سپرده ترين ايادی امپرياليسم باقی نمی ماند-حتی وجدان

و يا به منظور " کمک بشر دوستانه"زبانی نمی تواند ادعا کند که فرانسه به منظور 
امپرياليسم . ه استباالی مالی تجاوز نمود" رهايی مالی از چنگال تروريسم اسالمی"

امريکا که با آنهم غرور و حشمت امپرياليستی، دم از آقايی جهان ميزند، حال با تقبل 
انتقال نفرات و اسلحه ی فرانسوی ها، نقش بارکش و حمال امپرياليسم فرانسه را به 

 اين! گربه به رضای خدا موش نمی گيرد: باز بايد موکدا گفت. عهده گرفته است
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ناپذير امپرياليسم امريکا است که وی را حمال امپرياليسم فرانسه  درد شکم سيری
 !ساخته است

 !:امپرياليست در قبال مالی-"توله"موضع ساير کشور های امپرياليست و 

نظير امپرياليسم آلمان، بلجيم، " توله امپرياليست"ساير کشور های امپرياليست و 
وسته، و همبسته گی خويش را با نيز به بلوک تجاوزگران پي... کانادا، دانمارک

 :آنان مصداق اين مثل معروف شده اند. امپرياليسم فرانسه اعالم داشته اند

 "خر که از خر عقب بماند، بينی اش از بريدن است"

خود نمی آورد که اين يورانيم ، طال و نفت و " روی مبارک"امپرياليسم فرانسه به 
نموده " سرمست جام خون آشامی"که وی را ساير مواد خام و منابع طبيعی مالی است 

ارائه " زراعتی"تصوير کشوری فقير و   است، وی نميتواند جهان را بفريبد از مالی
بوده، و هنوز از آوان برگزاری نخستين " شرکا-فرانسه"کند که تشنه ی دموکراسی 

مالی فقير و زراعتی ! اش زمان زيادی نگذشته است" انتخابات رياست جمهوری"
داشتن ذخاير طبيعی   ت، اما اين فقر، با توجه به آينده ی خوب اين کشور از منظراس

مالی تشنه ی دموکراسی . بر هيچ کسی پوشيده نيست... سرشار، يورانيم، طال و
دموکراسييی که . اما اين دموکراسی، دموکراسی پوشالی و استعماری نيست  است،

تين و توده يی يعنی دموکراسی نوين خلق های مالی تشنه ی آن اند، دموکراسی راس
امپرياليست ها  !امپرياليست ها خود را راه برای خلق های مالی نشان داده اند. است

صدر . حالی اعالم کرده اند که دست کم سه ده ماموريت شان در مالی طول ميکشد
اعظم انگليس اعالم داشته است که برای چندين دهه آنها در گير نبرد در منطقه 

توده های مالی در خواهند يافت که اين جنگ طوالنی را که امپرياليست . هند بودخوا
نمی توانند پاسخ گفت و جز با سالح " جنگ طوالنی خلق" ها آغازيده اند، جز با 

اين است تجديد . جنگ خلق، آزادی و دموکراسی برای خلق مالی بدست نخواهد آمد
تسه دون و درستی مائوئيسم،  تاييد تز جهانشمول جنگ ممتد خلق صدر مائو

تاريخ و سير مبارزه ی طبقاتی در سراسر جهان، همانگونه که اينک در مالی،   که
درستی، علمی بودن و حقانيت آنرا به اثبات رسانيده است، همين حاال آنرا در حالت به 

جنگ خلق تا "اثبات رسانيدن است، و تا زمانيکه به کمونيسم ميرسيم، حقانيت تز 
 .پيوسته، مشعل راه ی پرولتاريا و خلق های ستمديده ی گيتی خواهد بود" يسمکمون

توله امپرياليست ها نيز کامال آگاه اند که مالی، عالوه بر يورانيم، طال و نفت، دارای 
از همين رو است که اين توله ها آمده . مس، فاسفات، بوکسيت، احجار گرانبها و است
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نواله يی که : ريزه يی و نواله يی نصيب شان گردد اند که سهمی از کيک مالی، ولو
ميتواند آنان را به کيوان برکشد، و در اين ميانه، آنان را باکی نيست که خلق مالی، در 

 !چکان، زنده زنده بميرند-تحت خط فقر، و خون

. ميخوانند" قاره ی تاريک"هژمونيست های امريکايی، افريقا را به گونه ی معنی دار 
: ه، ظاهرا اشاره به نژاد دارد، اما استعاره يی نيز است از برای آنکهاين تسمي

آگاهی جهان از آن است " تاريکی"امپرياليست ها آنرا فقير جلوه ميدهند، حال آنکه اين 
در اعماق آن، ذخاير سرشاری است، که بهتر . خواند" قاره ی تاريک"که آنرا بايد 

 !دانند و الغيراست حسابش را فقط خود امپرياليست ها ب

شرکا بر -حال اين شورای امنيت سازمان ملل متحد است که با تاييد تجاوز فرانسه
به زبان بی " مالی، يکبار ديگر، پرده از ماهيت مزدور منشانه ی خويش برداشته، و 

حالی ميکند که سازمان ملل متحد، کارگزار هژمونيسم امپرياليسم جهانی است " زبانی
 !امال شده ی ملل ستمديده کاری و تعلقی نيستو آنرا با حقوق پ

به ريش ملل " امپرياليست ها با ترفند ها و سناريوسازی های خويش، فکر ميکنند که 
دور نيست روزی که با ماليده شدن پوزه ی امپرياليسم ". ستمديده ی شرق ميخندند

ی " حمقانهبه ريش بلند پروازی های ا" جهانی به خاک، توده های ستمديده ی گيتی، 
اياالت متحده ی امريکا، به مثابه ی سرنيزه ی امپرياليسم . امپرياليست ها بخندند

جهانی، با حمايت خويش از تجاوز فرانسه بر مالی، يکبار ديگر نشان داد که ژاندارم 
امپرياليسم جهانی بوده، و اما، اين ژاندارم، از لحاظ استراتيژيک، همانند ساير 

 .بيری کاغذی بيش نيست" امپرياليست ها-ولهت"امپرياليست ها و 

 :مقاومت خلق های مالی

بر عالوه، نهاد ها . خلق های آزاديخواه ی مالی، مسلحانه بر ضد تجاوزگران ميرزمند
در داخل مالی، بر ضد تجاوز موضع گيری ) هرچند ضعيف( و تشکالت دموکراتيک 

" خی از نهاد ها نظير بر. درجه ی اين موضع گيری ها متفاوت است. نموده اند
، صريحا مخالف خويش با تجاوز و حضور "پرست مالی-ائتالف سازمان های ميهن

نيروهای خارجی در مالی را اعالم نموده و خواستار استعفای رئيس جمهور رژيم 
به تجاوز " دعوت"آنان رژيم پوشالی را متهم نموده اند که چراغ سبز . پوشالی شده اند

با اينهمه فهم . شرکا چراغ سبز نشان داده اند-متجاوزان فرانسویباالی مالی را به 
کمک های "هنوز به آن حد نيست که دست رد به سينه ی " کوپام"سياسی 

و کمک های خارجی در عرصه ی لوژيستک، امنيت ملی و آموزش ها " امپرياليستی



 در آينه ء شورش
 

52 
 

لی زده است، از دژخيم ميخواهد که باالی زخمهای که خود بر پيکر ما" کوپام. "بزنند
قادر گرديد که بيش از يک هزار نفر را در " کوپام"با اينهمه ! شفادهنده بگذارد  مرهم

طی ساعات تظاهرات، بانک . جهت تقبيح تجاوز امپرياليستی بر مالی، سازماندهی کند
در پاسخ، رژيم نيز با سرکوب . ها همه بسته شدند و سرک ها تهی از آدم گرديد

ر نوع اعتراض و تظاهرات بر ضد اشغالگران را ممنوع تظاهرات، برگزاری ه
با ! اينت خود فروخته گی و وجدان باخته گی رژيم پوشالی و دست نشانده . اعالم نمود

 -اينهمه، يگانه راه ی ممکن وقطعی به منظور شکست دادن امپرياليست های متجاوز
راه  -ی بينندچندين دهه يی را در منطقه م" حضور"امپرياليست هايی که خواب 

اندازی جنگ متحد خلق از سوی پيشآهنگ مائوئيستی است، پيشآهنگی که هنوز 
انقالبيون مالی بايد رسالت تاريخی خويش را ادا کنند، و در . تشکيل نيافته است

راستای ايجاد هرچه سريع تر اين پيشآهنگ و تقويت آن به منظور راه اندازی جنگ 
رهايی کامل مالی از چنگال امپرياليستان اشغالگر، . ممتد خلق، مساعی به خرج دهند

از مسير جنگ ممتد خلق ميگذرد و با اين جنگ است که توده ها به پيروزی و رهايی 
 .خواهند رسيد

در کشور های همسايه ی مالی، از جمله در الجيريا، تظاهراتی در دفاع از خلق مالی، 
گان، رژيم پوشالی کشور خويش را دل الجيريا، مظاهره کننده . راه اندازی شده است

در ساير کشور ها از . آوايی نشان داده است-محکوم نمودند از اينکه با متجاوزان هم
در دفاع از خلق مالی و در تقبيح تجاوز ... جمله در انگلستان، ترکيه ، مصر و

دامنه ی نارضايتی ها و خشم توده ها . امپرياليستی، مظاهراتی به وقوع پيوسته است
 .ر سراسر جهان بر ضد امپرياليست های اشغالگر، در حالت افزايش استد

اين سرنيزه ی امپرياليسم  -در جهانی که تنها يک امپرياليست، امپرياليسم امريکا
موجی که با پياده  -کشور افريقايی نفرات متجاوز اش را پياده ميکند 35در  -جهانی

و  -ان، الجيريا، نايجر آغاز يافته استشدن نفرات ارتش متجاوز امريکا در ليبيا، سود
چه رسد به شمار تجاوزگری ساير امپرياليست ها، در چنين جهانی، تنها اقليتی که به 

" جنبش ضد اشغال"شعار مرکزی . يک فيصد هم نمی رسد، از رفاه برخوردار است
} اخلق ه{ما : سرچشمه گرفته بود، به درستی بيان داشته بود که" بهار عربی"که از 

را متشکل و بسيج انقالبی نمود، تا با باژگون % 99بايد اين . " فيصد هستيم 99
مستولی بر گيتی، جهانی رسته از بند ستم، استثمار و استعمار % 1ساختن حاکميت 
 .را پيريزی کنيم
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خويش به اسير نمودن خلق های " افريکام"اگر امپرياليسم امريکا با سازمان استعماری 
ميکند، و اگر مثال فالن و بهمان امپرياليست تحت فالن و بهمان سناريوی آفريقا اقدام 

ساخته و دروغين خلق های جهان را به اسارت ميکشند، خلق های سراسر گيتی -خود
بايد با گرز جنگ ممتد خلق در سراسر گيتی بر فرق امپرياليست ها بکوبند و آنها را 

 .از پای در آورند

 پايان بخش چارم

 

 

 پريشی -در پرتگاه زبان  "ان انقالبی افغانستانسازم"

Aphasia  يا زبان پريشی، به حالتی گفته ميشود که بيماران روانی و کسانی که تعادل
فکری خويش را از دست داده باشند، بی آنکه کالم شان از انسجام منطقی برخوردار 

د، و حتی بی آنکه خواهان بيان منظوری باشنU آگاهانهU باشد، بی آنکه اراده مندانه و
عرضه ی پروراندن خردمندانه ی منظوری را دارا باشند، به بيان کلمات و شبه 
جمالتی ميپردازند که هم از لحاظ دستوری ناقص است، و هم از لحاظ احساسی و 

ميگويند Neologism اين حالت را" حد اعلی. "معنايی رساننده ی پيام عقل سليم نيست
ها و تعابير نامرتبط و پريشيده که در آن از " واژه"به خلق ، بيماران "حد"و در اين 

خبری نيست، و حتی " شبه جمله"در جمله يا " مسند اليه"و " مسند"رابطه ی منطقی 
رابطه ی بديهی دال و مدلول از هم ميگسلد، و ديگر دال و مدلولی در کار نيست، رو 

-رقاب تشتت سياسیو اما، زمانيکه يک حزب يا تشکل سياسی در غ. می آورند
ايدئولوژيک به سر برد، و در آن از استحکام تيوريک و حتی موجوديت تيوری  

چنان " کار"راهنما که الزمه ی استحکام تيوريک است، خبری نباشد، آنگاه است که 
. در عرصه ی سياست و تيوری ميکشد" نيولوجيزم"و " افاشيا"سازمان يا حزبی به 

فالکت اپورتونيستی اين ! افغانستان" انقالبی"ازمان چنين است وضعيت موجوده ی س
که حرفهای پريشانی را که در رابطه به سازمان  U بر آن داشتU ما را" سازمان"

 :کارگران افغانستان سر هم کرده است، را جدی نگيريم و به قول فروغ فرخزاد

 !"بر او ببخشاييد"

 !کنيمو مورد بخشايش قلمداد " مختار"وی را از لحاظ سياسی 
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سازمانهای چپی افغانستان  -و حتی به پيمانه وسيعی همين حاال نيز –در گذشته 
زمانيکه مورد تهاجمات لفظی ويا حمالت يکديگر واقع ميشدند، از خود عکس العمل 

از نگاه ما، کينه گرفتن و احساساتی شدن در قبال تحليل ها و . نشان ميداده اند  فوری
نيز اصلی دموکراتيک است که شکيبايی آنرا بايد . ه نيستيا انتقادات ديگران، شايند

از . ديگران چه سرهم می کنند  داشت که به دقت و شکيبايی خردمندانه بنيوشيم که
ورزيده ايم، يکی هم همين اصل محترم نزد ما " سکوت"ديگر داليلی که ما تا الحال 

زيرا . ان، احساساتی نشويمافغانست" سازمان انقالبی" "انتقاد"و يا " تحليل"است که از
 :که 

وی را در آن حدی نديده ايم که شايان جدی گرفتن " تحليل و انتقاد"نخست اينکه، اين 
 و پاسخ دادن به آن باشد

در خصوص " سازمان"استفاده کردن های اين " جمله"در " واژه: "دو ديگر اينکه
بوده است، و ما " وجيزمنيول"و " افاشيا"سازمان کارگران افغانستان، از قماش همان 

 "ميبخشاييم"بر بيماران روانی 

با ارائه پاسخ آنی، ما نيز بر همان نهج احساساتی شدن های چپ گذشته : سديگر اينکه
را ما با " پس لگد"جواب . ميرفتيم، و اينکه ما نمی خواهيم چنان شگردی را بپرورانيم

از خود منطق داريم، و  ما. نيستيم" پس لگد زدن"ما اهل . نمی دهيم" پس لگد"
شديم، آنگاه است که حرف ميزنيم و " موضع گرفتن"زمانيکه کامال ناگزير از 

و " زبان پريشی"نه چنان بيماران مصاب . زمانيکه گفتنی داشتيم، به حرف می آييم
سرهم ميکنند، بی " خواست"شان "دل تنگ"که بی محابا، هرچه " نيولوجيزم"مصابين 

بی آنکه موضع گيری . ن و موضعی از برای گرفتن داشته باشندآنکه حرفی برای گفت
 .هايشان ريشه در تيوری راهنما و پراتيک زنده ی مبارزاتی داشته باشد

ها تحليلی و " انقالبی"ما اساسا در حرفهای سرهم بندی شده ی : و چهارم اينکه
ارگران افغانستان، نه تنها در مورد سازمان ک. انتقادی به مفهوم واقعی کلمه نيافته ايم

ها، جز نيولوجيزم، ارمغانی " انقالبی"بل در مورد مائوئيست های افغانستان نيز اين 
تاخت و تاز های اين سازمان باالی سازمان کارگران افغانستان، مائوئيست . نداشته اند

و   افغانستان ريشه در مائوئيسم ستيزی) مائوئيست( های افغانستان و حزب کمونيست 
اپورتونيست دارد، همان تروتسکی پروريی " سازمان انقالبی"کی پروری اين تروتس
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سوسياليست های "و " چپ راديکال"دسته ی گمنام   که وی را بر آن داشته است که با
وطنی، همکاسه " تروتسکيست شرمسار"افغانستان، يعنی با دو سازمان " کارگری

 !خطاب کند" رفيق"شده، و آنان را 

 :حال می نويسيم، و آن بدين داليل. آمده ايم" سر حرف"حال  با اينهمه، ما

سپری شده است، و " انقالبی"حضرات " لگد پرانی"حال مدت زمانی از : نخست اينکه
 .جلوه ندهند" لگد پس دادن"نوشته ی ما را حمل بر انتقام گيری و 

نديده اند که نيز بيش از اين الزم " مائوئيست های افغانستان"رفقای : دو ديگر اينکه
 .بايد شکيفت" انقالبی"در برابر اپورتونيسم حضرات 

آن حضرات را " پريشيده"حال که ما با حوصله مندی تام حرفهای : سديگر اينکه
" خود"شنفتيم، با سعه ی صدر و نه از سر انتقام گيری و يا تعامل به مثل، در باره ی 

تا سيه روی شود هر که : ، باشد کهمينويسم" سازمان انقالبی افغانستان"و در باره ی 
 !در او غش باشد

ما مينويسم، زيرا که از شکيب درازآهنگ ما، حتی کاسه ی صبر ساير رفقا نيز لبريز 
نه آنست که سازمان کارگران افغانستان زبانی برای گفتن و يا کلکی از . شده است

بر اين بيماران  ما: برای نگاشتن نداشته باشد، حرف همان است که در آغاز نوشتيم
حال، به منظور آنکه نيروهای انقالبی پرولتری کشور، ! بخشاييده بوديم" انقالبی"

را به "   انقالبی ها"خودو "ما را در پرتو شکيفتنی اصولی دريابند، " سکوت"مفهوم 
 :بررسی ميگيريم

از کجای اپورتونيسم بايد نوشت و آغاز يا فرجام نافرجامش، کدامين يک را نخست 
آزاد "اين سازمان در وبسايت دوسره استخباراتی " انقالبيات"بايد فروماليد؟ از نشر 

بايد آغاز کرد يا از آغاز کرزی پروری های آن فقيد بنيانگذار که دست کم " افغانستان
در ضديت با جهادی "و  -اين شاه شجاع سوم -بيست شماره آزگار برای حامد کرزی

کمپاين کرد تا باشد که شاه شجاع " با سرلوح سرخ" در نشريه ی علنی روزگاران" ها
آمپرياليسم "تا باشد که ! ثالث رئيس جمهور شود و گليم جهادی های فئوداليته برچيده

 !بادار کرزی، پيروز در بيايد و فئوداليسم شيرازه گسلد" مترقی
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تی سازمان کارگران افغانستان جرئت آنرا داشته است که پيوسته از اشتباهات و کاس
. فرستاده بوديم" وبسايت بابا"ما زمانی مطلبی چند به . های خويش انتقاد به عمل آورد

زمانيکه ماهيت اپورتونيستی شان بر ما آشکار شد، نه تنها خود با آن وبسايت 
از هر "ميدان و جوالن ميداد و به " سمندر"اپورتونيست که به رجزيات و خزعبالت 

ده بود، وداع گفتيم بلکه از رفقای مائوئيست های اپورتونيستی مبدل ش" چمن سمنی
های وبسايت انقالبی " پيوند"آن وبسايت را از بخش " لينک"افغانستان نيز خواستيم که 

. آنها نيز چنان کردند و ما نيز از ايشان سپاسگذاری رفيقانه کرديم. شورش بردارند
سر در نياورده " نستانآزاد افغا"زمانيکه که هنوز از ماهيت اپورتونيستی وبسايت 

بعدا که شناخت ما از گرداننده گان . به آن وبسايت فرستاده بوديم" نبشته"بوديم، يک 
آن وبسايت دوسره استخباراتی که عامل کوآنتل پرو است، آگاهی حاصل کرديم، ديگر 
هرگز چنان اشتباهی را مرتکب نشديم چه رسد به آنکه با تکرار اشتباه، همانند 

به خيانت همکاری با آن وبسايت مجمع مرتجعان نامبردار " قالبی افغانستانسازمان ان"
نا گفته نبايد گذاشت که ما هرگز مطالب قليل ارسالی خويش به دو ! آری. شويم

نفرستاده بوديم، بلکه اسناد متشره ی خويش را   وبسايت مذکور را خاص آن وبسايتها
شنود از آنيم که زمانيکه از ماهيت آن خو. از طريق ايميل فرستاده بوديم" يک کاپی"

و آن ماهيت، در پراتيک نشراتی آن وبسايت ها ( وبسايت ها آگاهی حاصل کرديم 
به عباره ی . آنگاه هرگز برايشان چيز نفرستاديم) خود را به درستی وانمود ساخت

با ديگر، ما از سر ناآگاهی و نه از سر عمد، قليل مطالبی به آنها فرستاديم، و بعد 
دست کم، " انقالبی"و اما حضرات . کسب آگاهی، عطايشان را به لقايشان بخشيديم 

اين سلسله . هفته يک مطلب، به آن وبسايت، برای ساليان متمادی فرستاده اند
آغاز يافته،و از آغازکار " گروه پيشگام"حتی از زمان بنيانگذاری " مراودات"
خيلی . ( گی ناپذير ادامه داشته است تا اينک به گونه ی خسته" سازمان انقالبی"

فقيد " دفاع از مائو، دفاع از مارکسيسم خالق است"دردناک است که کتاب ارزشمند 
وبسايت دوسره استخباراتی   توسط" سازمان انقالبی افغانستان"از آدرس " فروتن"
 )به نشر ميرسد" آزاد افغانستان"

 :مان رهايی افغانستاناز ساز" انقالبی ها"و اندکی اندر شمايل گسست 

سازمان رهايی افغانستان، بدنام ترين سازمان دارای سابقه ی چپی است، که اينک به 
شرکا در افغانستان -رژيم بيروکرات کمپرادور دست نشانده ی امريکا" چپ"جناح 



 در آينه ء شورش
 

57 
 

وطن ، ديگر حتی -اين سازمان، با خيانت به کمونيسم ، انقالب و مادر. مبدل شده است
سازمانهای چپی، حداقل از شرافت . پ معمولی نيز محسوب نميشوديک سازمان چ

وطن در برابر اشغالگران و امپرياليسم دفاع به عمل می آورند اين يکی، طی -مادر
هر دو دوره ی انتخابات پوشالی رژيم مزدور، به تاييد پروسه های انتخابات پرداخته 

سابقه ی رويزيونيسم اين . تو بد تر آنکه برای حامد کرزی خاين کمپاين نموده اس
سازمان پوشالی، به آغاز پيريزی آن بر مبنای تيوری رويزيونيستی سه جهان تينگ 

 .هسيائو پينگ ميرسد

در دوره ی نخست انتخابات پوشالی، اين سازمان که عمال در خدمت رژيم خون و 
هر  داشت که به" مختار"خيانت قرار داشت، به منظور فريب صفوف خويش، آنان را 

و اما، رهبری اين سازمان، دربست، در کنار شاه ! کانديدی که رای ميدهند، بدهند
برای صفوف در جهت انتخاب کانديد " آزادی"دادن . شجاع سوم قرار گرفته بود

خود نشانه ی آن بود که اين سازمان خاين به صفوف خويش حالی مينمود ! مطلوب
 .ن سهم گرفتاين انتخابات مشروع بوده،و بايد در آ: که

در اين دوره است که ماهيت رويزيونيستی جناح علنی سازمان رهايی که پياده کننده 
شکل " روزگاران"ی اغراض سازمان رهايی بود در شهر کابل و در وجود نشريه ی 

اين سازمان " دموکراتيک"که ماسک " حزب همبسته گی افغانستان"گرفته و سپس با 
بازی " شورای واليتی"انتخابات ! خفت و پستی گراييد پوشالی بود، به منتها درجه ی

خود زائده و " راوا"از آنجايی که  -های راوا، در مقايسه با کليت رويزونيسم رهايی
 .رنگ می بازد -"رهايی است"زاده ی 

. در چنان حال و هوا بود که سازمان رهايی، شرافت نام شعله يی را به بازی گرفت
جنبش شعله ی جاويد ريشه يی نداشت و از اتوريته ی آن اين سازمان که اساسا در 

پيوسته گربزانه سود ميجست، اينک با تسليم نمودن خويش به اشغالگران ناتو، از 
يی ميدانستند، شرافت " شعله"سويی در ذهن آنعده از ناآگاهانی که اين سازمان را 

ويش را در شعله ی جاويد را به حراج گذاشت، و از سوی ديگر، کوس رسوايی خ
تام به صدا در آورد و برای ابد مورد لعن " صالبتی"ميان جنبش چپ دموکراتيک با 

 .و نفرين انقالبيون قرار گرفت
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افغانستان به درستی نبشته اند، ) مائوئيست( همانگونه که رفقای حزب کمونيست 
افغانستان از سازمان رهايی، چيزی جز گسست ناقص از " انقالبی"گسست سازمان 

اين گسست : چيزی که هنوز آن رفقا ننوشته اند آنست که. ن سازمان نبوده استآ
ناقص، اينک به رويزونيسمی تام مبدل شده است که دست رويزيونيسم سازمان رهايی 

کمالی جز " " سازمان رهايی"ناقص الخلقه ی "اين نوزاد ! را از پشت بسته است
اين رويزيونيسم که تحت ماسک ! ردنشانه گرفتن مائوئيسم و نيروهای پرولتری ندا

رهايی متولد شده است، هنوز پر و پا قرص از گذشته ی " گسست از رويزيونيسم"
اين رويزيونيسم . دفاع ميکند" سازمان رهايی افغانستان"و سه جهانی   رويزيونيستی

مشکل داشته است، ونه بارويزيونيسم که ذاتی ."م.ا"منشعب از رهايی، تنها با رهبری 
 !زمان رهايی بوده استسا

انديشه ی مائوتسه دون را قبول -لنينيسم-سازمان کارگران افغانستان، زمانی مارکسيسم
بعد . و زائده ی لين پيائوئيستی بوديم" تيوری عصر"ما هنوز در گير توهمات . داشت

( ا صدر گونزالو و جنگ خلق تحت رهبری حزب کمونيست پيرو را مطالعه کرديم،و 
عميقا آنرا به بررسی گرفتيم، به ارزش و معنای راستين ) ز خود تعريف کنيمنه اينکه ا

امروزه کسی که مبارزه : انقالب کبير فرهنگی پرولتاريايی چين پی برديم و دانستيم که
ی طبقاتی را تا قبول ديکتاتوری پرولتاريا می پذيرد کمونيست نيست بلکه کمونيست 

توری پرولتاريا و ادامه ی انقالب تحت کسی است که مبارزه ی طبقاتی، ديکتا
. ديکتاتوری پرولتاريا تا رسيدن به کمونيسم را قبول نموده و در آن راستا مبارزه نمايد
: از همين ديدگاه بود که با تاسی به گفته ی صدر گونزالو، ما نيز بر آن شديم که

و همسنگ با امروزه کسی که صدر مائو را به حيث رهبر انقالب جهانی پرولتاريايی 
اين حرفی بود که ساير رفقای مائوئيست قبل . مارکس و لنين نپذيرد، کمونيست نيست

) مائوئيست(اين حرفی بود که رفقای حزب کمونيست . از ما آنرا بيان داشته بودند
در سطح بين المللی همه ی   و... افغانستان، رفقای مائوئيست های افغانستان، و

بدين ترتيب می بينيم . ن آنرا مورد پذيرش قرار داده بودنداحزاب کمونيستی اصيل جها
که ما از انديشه ی مائوتسه دون به مائوئيسم که بيان راستين و کاملتر تکامل آن انديشه 

همانگونه که رفقای مائوئيست های افغانستان به درستی در مورد ما . است، رسيديم
مورد بخصوص از پلکان تکامل به ارزيابی نموده اند، ما ار لحاظ تيوريک، در اين 

تنها کسانی که مصاب نيولوجيزم و آفاشيا اند اين تکامل و ماهيت تکامل . باال رفته ايم
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با درفش سرخ : اعالم داشتيم که  ما همان زمانيکه. نام مينهند" تشتت تيوريک"را 
يل نيامده از اينکه تا آنوقت به درک مائوئيسم نا!" مائوئيسم به پيش-لنينيسم-مارکسيسم

آيا شفاف تر از اين ميتوان انتقاد از خودی به عمل آورد؟ . بوديم، از خود انتقاد نموديم
" انقالبی"ما نه آن زمان و نه حال، هرگز آنقدر بيسواد نبوده ايم که مانند حضرات 

ها انديشه ی مائو را علم " انقالبی( "بناميم   را علم" مائوئيسم-لنينسم-مارکسيسم
خوب است که حضرات دانشمند . و بدين ترتيب از برنده گی آن بکاهيم )ميخوانند

علم بودن يا علم نبودن "که " مائوئيست های افغانستان"به نبشته ی رفقای " انقالبی"
 .را به بررسی گرفته اند، رجوعی کنند" مائوئيسم-لنينينسم-مارکسيسم

را " سياسی-دئولوژيکمواضع اي"و " تيوری"که هنوز تفاوت بين " انقالبی"حضرات 
و همانگونه که آفاشيا از ناخود آگاهی که گستاخانه در ( نمی دانند، خود ناآگاهانه 

دست خود را رو ميکنند، و در اخير بررسی ) قلمرو آگاهی جوالن ميکند بر ميخيزد
خويش از ما، موضع گيری ما در قبال مخالفت با اشغال و اشغالگران و رژيم پوشالی 

آيا اين حضرات که در جايی ما را به : سوال اينست که! يد قرار ميدهندرا مورد تاي
ما " سياست قاطع"متهم ميکنند، آيا خود با تاييد " سياسی-مواضع ايدئولوژيک"تشتت 

تشتت ما، خود " اين"بر ضد اشغالگران و رژيم مزدور، حين تاييد و درست خواندن 
از سوی سازمان کارگران افغانستان در  در منجالب تشتت افتاده اند؟ يا اينکه، تشتتی

بيماران روانی است که " انقالبی"حضرات " برسامات"و " هذيانات"کار نيست، و اين 
( و اصولی ميخواند، و بار ديگر " قاطع"سياسی ما را -يکبار مواضع ايدئولوژيک
 !!!آنرا متهم به متشتت بودن ميکند) جالب آنست که در عين سند

ادامه دهنده گان يعنی با همکاسه -ساما"با همکاسه شدن با " افغانستان سازمان انقالبی"
شدن با آن عناصری که به خون شهيد مجيد و آرمان انقالبی وی برای چندين دهه با 

 :به درستی ثابت نمود کهU سکوت مرگبار خويش خيانت ورزيده اند،

 !کند همجنس با همجنس پرواز

پرويی مبدل شده اند، ننگ -که به عوامل کوآنتل" گانادامه دهنده -ساما"تسليم شده گان 
تاريخ سياسی کشور بوده، و ميان ايشان و مقام شامخ شهيد مجيد در تاريخ سياسی 

بيرون دادن اعالميه ها به کرات با آن . افغانستان، دريايی از خون فاصله است
قماش آن  چيزی از جنس و از" سازمان انقالبی"خاينان، خود نشاندهنده آنست که 
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اين سازمان با مرتجع ترين اليه هايی که ادعای دروغين مارکسيست . خائنان است
حمايت بی چون خويش را از " سازمان"اين . بودن را دارند، همدستی نشان داده است

که مجمعی رويزونيستی بيش نيست اعالم ميدارد و گربزانه بيان ميکند که با " آيکور"
ييد ميکند و هوس عضويت در آنرا دارد اما انگار که را تا" آيکور"آنکه مواضع 

در امورات داخل کشوری و يا الزاماتی ديگر، " سازمان"مصروفيت بيش از حد اين 
که با نام " آيکور. "وی را از افتخار عضويت در آن جمع رويزونيستی باز داشته است

از نيروهای  حزب کمونيست فليپين برای خود مشروعيتی کاذب تراشيده است، متشکل
خواندن خويش نيز کراهت " انديشه مائو"ناپيگير و سنتريست هايی است که اغلب از 

يعنی به ادعا های کذايی " لنينيست افغانستان-مارکسيست"مجعول " سازمان"به . دارند
که هرگز اوج نگرفته و نخواهد گرفت، پرو بال کشيده " عقابی"اش بنگريد که در 

مائوتسه دون " ميخواند و گاه " لنينيست-مارکسيست"ود را گاه خ" عقاب"اين . است
لنينيست -سازمان مارکسيست"، و طرفه اينکه نام کذايی و مجعول خويش را "انديشه

در اين " انديشه ی مائوتسه دون" "غيبت"گذاشته است، و که اين نام و " افغانستان
نيکه از ش بخواهی شتر مرغی، زما" سازمان"تسميه، خود رساننده ی آنست که اين 

شدن " عقاب"که بار بکش، ميگويد، من که مرغ هستم، و ماداميکه ازش بال کشيدن و 
با مماشات با " سازمان انقالبی افغانستان! "من که شترهستم: تمنا کنی، بيان ميدارد

که گسيخته " ادامه دهنده گانی"هايی، و در همکاسه گی رويزونيستی با " عقاب"چنين 
ی انقالبی اند، نيک نشان داده است که گسست رويزونيستی از گان از ساما

 :رويزيونيسم، چيزی جز رويزيونيسم به بار نخواهد آورد

از                       !آن يکی پرسيد اشتر را که هی
 کجا می آيی ای اقبال پی

خود : گفت            !حمام گرم کوی تو     گفت از
 !پيداست از زانوی تو

 "مولوی"

رويزيونيسم سه جهانی می آيد و بر   "حمام گرم کوی"از " انقالبی"شتر رويزيونيسم 
 !همان نهج می دند و می پويد و گردن درازی ميکند 



 در آينه ء شورش
 

61 
 

های " امتياز ستدن"و " مزدور منشانه"ها ريشه در گذشته ی " انقالبی"زبان انجويی 
سازمان   از تاريخ رهايی، فصلی نو" مدال گيری"نه آنست که . سازمان رهايی دارد

تاريخ سازمان رهايی را می بينند، و اما " روشن"ها نيمه ی "انقالبی. "رهايی باشد
و به روی خويش نمی آورند، جنبش چپ " نمی بينند"اگر آنها   آنرا،" تاريک"نيمه ی 

انقالبی کشور شاهد آن بوده است که سازمان رهايی در سراسر عمر خويش، چيزی 
و اين ( مدال ميگرفتند " نوين"ديروز از خاقانهای . نبوده است" چپ مدالگير"سوای 

و امروز ") سازمان انقالبی نمی بيند"را که بر همگنان روشن است، " نيمه ی تاريک"
بی جا نبود که شهيد مجيد کلکانی از مزدورمنشی های ! شرکا-از امپرياليسم امريکا

که سابقه ی سامايی دارند، يکی از   یبنيانگذار اين سازمان ياد ميکرد و به قول رفقاي
" مزدور منشی سردارانه"علل بنيادين گسيختن شهيد مجيد از رهايی، ريشه در همين 

 .سازمان رهايی داشته است

ما را به بررسی ميگيرد که ما رهبران جنبش را پيوسته " سازمان انقالبی افغانستان"
. ر و شرافت خون شان برخاسته ايمبه نيکويی ياد کرده ايم و به دفاع از کار و پيکا

ما از شهيدان جنبش انقالبی تجليل نموده ايم، و اما اين تجليل مانع از آن نمی ! آری
بدون کوفتن حتی . شود که ما رويزونيسم را دست کم گرفته يا از آن چشم پوشی کنيم

الش رويزيونيسم ممکن نيست که راه را برای موج نوين جنبش انقالبی پرولتری 
و زائده های رويزيونيسم   ساپروفايت ها: از همين رو است که ما. موار سازيمه

" سازمان انقالبی افغانستان"و " ادامه دهنده گان-ساما"گذشته را که اينک در وجود 
زنده گی پرازيتی خويش را سپری ميکنند، افشاء ميکنيم و جنبش انقالبی پرولتری 

 .خالصی ميبخشيمکشور را از لوث اين زائده های گذشته 

آوايی و همبسته گی نيروهای مائوئيست -سازمان کارگران افغانستان معتقد است که هم
نخستين گام در " شعله يی"کشور، در سنگر واحد، جهت دفاع از مائوئيسم و شرافت 
در دفاع از مائوئيسم، در ! راستای مبارزه در برابر رويزيونيست های امروزی است

تاخت و . ايستاده ايم -مربوط به هر تشکلی که باشند –ت خويش کنار رفقای مائوئيس
) مائوئيست(تاز رويزيونيست ها بر مائوئيست های افغانستان و حزب کمونيست 

افغانستان، تاخت و تاز بر سازمان کارگران افغانستان است، و به همين ترتيب، تاخت 
بر جنبش مائوئيستی  و تاز بر سازمان کارگران افغانستان، بخشی از تاخت و تاز

رفقای مائوئيست های افغانستان به گونه ی اصولی و . کشور محسوب ميشود
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از . کمونيستی، از سازمان کارگران افغانستان و از مائوئيسم به دفاع برخاسته اند
آنها دين کمونيستی خويش را ادا . همبسته گی مائوئيستی شان سپاسگذاری ميکنيم

دانيم که همه نيروهای مائوئيست کشور را به مبارزه ی رسالت خويش مي. نموده اند
بدون مبارزه بر ضد . آهنگ بر ضد دشمنان مائوئيسم فراخوانيم-يکدست و هم

آيا در هندوستان، . های قالبی، نمی توان از مارکسيسم سخن گفت" مارکسيست"
دشمن قسم خورده ی کمونيست ها نيست؟ و آيا )" مارکسيست(حزب کمونيست هند "
نيستند که در " مارکسيستی"های قالبی و احزاب سرکاری " مارکسيست"ر پيرو اين د

صف آرايی کرده اند؟ در کشور ما نيز دو " راه درخشان"برابر حزب کمونيست پيرو 
مائوئيست -لنينينست-صف انقالبيون پرولتری که صف مارکسيست: صف وجود دارد

است که طيف وسيعی از صف ديگر، صف رويزيونيست های رنگارنگ . ها است
و سرانجام رويزيونيست های " چپ راديکال"ها گرفته تا امثال " پرچمی-خلقی"
برای . را در بر گرفته است" سازمان انقالبی افغانستان" و " ادامه دهنده گان-ساما"

درهم شکستن صف رويزيوينست های چاکر امپرياليسم و ارتجاع، همبسته گی 
مائوئيست اساس مبارزه را تشکيل -لنينيست-سيستپرولتری صف نيرو های مارک

روی اين ملحوظ، ما در شرايطی که در سطح بين المللی نيز آواکيانيسم، . ميدهد
پراچنديسم و سنتريسم بيداد ميکند، بايدصفوف پرولتری را هرچه بيشتر فشرده و بهم 

لی به مبارزه ی اصو" فراوطنی"و " وطنی"نزديک ساخته و بر ضد رويزيونيسم 
 !اينست خواست ثانيه ها و اينست رنگ و آهنگ قرن. برخيزيم

 سازمان کارگران افغانستان

 ميالدی 2013فبروری  20

 

 

، روز بين المللی " هشت مارچ"گراميداشت راستين از 
 زن،

 !تنها در پرتو فمينيسم پرولتری معنای بنيادين می يابد



 در آينه ء شورش
 

63 
 

  

زنان مبارز آمريکايی بر ضد -کالرازتکين را گرامی داريم که مبارزات کارگر
وی را گرامی داريم که جانمايه های مبارزات زنان . سرمايه داری را ارج نهاد

رزمنده ی سراسر گيتی را بزرگ شمرد، و با پشنهاد اصولی مبنی بر ناميدن هشتم 
از زن، زنی که   مارچ به حيث روز جهانی زن، بانی گراميداشت بين المللی

 .د و زنجير ميشکند، گرديددوشادوش مرد، می رزم

هر طبقه، بر اساس مبانی ايدئولوژيک خويش و بر مبنای جهانبينيی که زاده ی وی و 
در کشور . موضع گيری ميکند" مسئله ی زن"سرانجام راهنمای وی است، نسبت به 

مستعمره، طبقات استثمارگر، با عناد -نيمه مستعمره و نيمه فئودال-های نيمه فئودال
زن می نگرند و بر مبنای باور های مرده ريگ فئوداليته، وی را ابزاری غليظی به 

توهمات مذهبی نيز دست به . در خدمت کامروايی و کامستانی های مردان می پندارند
دست ساير باور های فرهنگی منحط داده، و در نتيجه، رهايی زنان را امری نامعلوم 

رزمنده است که تحت درفش کبير  تنها پرولتاريای. ميدهد" جلوه"و حتی ناممکن 
مائوئيسم، با مطرح کردن فمينيسم پرولتری به مثابه ی -لنينيسم-خويش يعنی مارکسيسم

قطب نمای مبارزات آزاديخواهانه ی زنان ستمديده ی کره ی ارض، رهايی زنان را 
اين فمينيسم بر آنست که رهايی کامل . نه تنها معلوم بلکه سراپا ممکن اعالم ميدارد

زنان، در گرو نابودی جامعه ی طبقاتی بوده، و لهذا، مبارزات آزاديخواهانه ی زنان 
و تمامت جنبش فمينيستی مربوط و منوط به پيشروی مبارزات پرولتاريای انقالبی، و 

از همين رو است که زنان پيشتاز عصر، مبارزات . وابسته به پيروزی کمونيسم است
: مبارزه به خاطر کمونيسم دانسته و بر آن اند کهفمينيستی را بخشی از بستر جهانی 

کشور های   .به منظور رهايی زن، بايد با موج انقالب جهانی پرولتاريايی پيوست
" مدرن"ديدگاه های  سرمايه داری غربی و ساير کشور های سرمايه داری،بر مبانی

ع مبارزه ی نه به مثابه ی امری تاب  اما عميقا زن ستيز بورژوازی، رهايی زنان را
و  -طبقاتی، بل در گرو تالش های سطحی در جهت آوردن اصالحاتی به نفع زنان

دانسته،  -آنهم مقيد و محدود به مواردی که سيادت استثماری بورژوازی را تهديد نکند
خويش " شرقی"فئودال منش " برادران"و با اين ارتجاع ورزی، دست به دست 

 .ميدهند
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ر جهان وطن ندارند، فمينيسم پرولتاريايی، به مثابه ی همانگونه که کارگران سراس
زنان و -بخشی از جنبش بين المللی پرولتاريايی، حد و مرزی نمی شناسد، و کارگر

ساير زنان ستمديده ی سراسر گيتی، تحت هدايت ايدئولوژی بين المللی طبقه ی کارگر 
و بر 

مبنای 

را صف آرايی نموده، و بر ضد پرولتاريايی، سنگر داغ مبارزاتی خويش  فمينيسم
 .قيام ميکنند -اعم از فئودالی و بورژوايی آن -شئوونيسم مرد ساالر

جانوران  -جهادی های تاريخ زده گرفته، تا گروه طالبان-در افغانستان، از خادی
همه و همه، بر ضد زن و آزادی وی صف آرايی نموده و در -  "تاخر عقلی"مصاب 

" تکنوکرات"از سوی ديگر، . مردساالری فئودالی می ريزنداين راستا، آب در آسياب 
هايی که در راس شان فردی عميقا مزدور سرمايه چون حامد کرزی قرار دارد، 

ی بورژوايی را در سر پرورانده، و تبارزات فرهنگی "پورنو"ديدگاه های منحط و 
نشر آنرا در برنامه های مبتذلی که از طريق رسانه های صوتی و تصويری به 

از آنجايی که منطق بنيادين سرمايه را که " تکنوکرات ها"اين . ميرسد، مشاهده ميکنيم
و روند اليناسيون يا از خود بيگانه گی را در همه  -هر چيزی را به کاال مبدل ميکند

بر آن بوده اند که زن را کااليی مصرفی  دنبال ميکنند،-  جنبه ها تسری ميبخشد
را چنان مسخ کنند و چنان در دادگاه تاريخ روسياهانه قامت  معرفی دارند و آزادی زن

گروه خود ! آری. زن تعبير آورند" برده گی جنسی"افرازی کنند که اين آزادی را به 
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فروخته و وجدان باخته ی مزدور امپرياليسم جهانی که نماينده گان سياسی بورژوازی 
محافل " زينت المجالس"و " برده های جنسی"بيروکرات کمپرادور اند، زن را به 

. پارلمانی و حکومتی فروکاسته و بزرگترين توهين ها را در حق وی روا داشته اند
گرفته تا آخوند های " راکتيار"از آخوند مال عمر و گلبدين : بدين ترتيب ميبينيم که

رژيم پوشالی نظير صبغت هللا مجددی و سياف،همه و همه، يک هدف و يک مرام را 
سرکوب خونين جنبش فمينيستی و کنار زدن زنان مبارز، و سرانجام در : ندپياده ميکن

مکمله ی اين هدف سياه ی . قهقرا و تاريکی نگهداشتن نيمه يی از پيکر اجتماع
ساالرانه ی بورژوازی بيروکرات کمپرادور است که " کاال"فئوداليته، همانا ديدگاه ی 

ر زنان افغانستان بوده، و در حقيقت، در حقيقت، مکمله ی حمله ی ارتجاع فئودالی ب
در چنين . به مثابه ی اوکسيجن از برای بقايای محتضر فئوداليته عمل ميکند

اوضاعی، تنها راه اندازی جنگ ممتد خلق و برپايی قدرت سياسی سرخ است که 
دموکراتيک زنان را تامين -ميتواند با ايجاد دولت دموکراسی نوين، آزادی های سياسی

با تامين اقتصادی زن بدون در نظر داشت تبعيض جنسی، شووئينيسم مردانه  نموده،و
. را فروماليده، و راه را بسوی شاهراه ی رهايی زنان، يعنی سوسياليسم هموار سازد

فريدريش انگلس، يکی از پيشوايان کبير پرولتاريای بين المللی، به درستی گفته بود 
ستم طبقاتی، زن قربانی ستم نماينده گان مضاف بر . زن، پرولتر خانواده است: که

فکری و اعمال مردساالرانه بوده، و از اين رو است که پوتانسيل انقالبی مضاعفی را 
زنان ستميده به مثابه ی قشر بالقوه انقالبی، ميتوانند همانند مردان و ! آری. دارا ميباشد

زان راستين جنگ در مواردی بهتر از مردان، راهيان راه ی سرخ پرولتری و مبار
 .ممتد خلق باشند

لهذا، لزوم پخش آگاهی انقالبی در ميان زنان و تربيه ی کادر های انقالبی در ميان 
لزوم مبارزه بر ضد   .شان، از وظايف مبرم جنبش کمونيستی افغانستان ميباشد

را روکش نموده، و به مغازله با " حقوق زن"و " دموکراسی"رويزيونيست هايی که 
ليست ها تداوم بخشيده اند، از اهم مسايلی است که کمونيست های افغانستان بايد امپريا

و دنبالچه های " سازمان رهايی افغانستان"مدال گير يعنی " چپ"آيا . بدان بپردازند
آنی از کرنش در برابر دموکراسی " سازمان انقالبی افغانستان"منشعب از آن نظير 

آزادی برای "نبود که " سازمان رهايی افغانستان"اين  بورژوايی باز ايستاده اند؟ و آيا
را وسيله قرار داده و از امپرياليست ها برای دهه های " دفاع از حقوق زن"و " زنان
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جمعيت "مشغول بوده است؟ و آيا اين " وند و فند"به اخذ  -و حتی تا امروز -متوالی
نيست که با پول " يیسازمان رها"ی " زنانه"يا درفش " انقالبی زنان افغانستان

امپرياليست ها و با تملق در برابر اشغالگران، به فيمينيسم و به ويژه فمينيسم پرولتری 
حقوق "و " دموکراسی"راوا، خود ميرساند که " خليلزاديسم"خيانت ورزيده است؟ 

دام تزويری بيش نيست، و برای آنها فرقی " سازمان رهايی"برای امثال راوا و " بشر
از کدام مدارک و يا آبشخور ها پول " به منظور پيشبرد مبارزه"که برايشان نمی کند 

هايی وجود " دونر"برای اين رويزيونيست های خائن مهم اينست که . فراهم ميشود
خانم "  داشته باشند، و مهم نيست که اين دونر های مالی يا فکری آن برودسکی

سم و يا فالن يا بهمان بورژوای پليد يا و يا فالن و يا بهمان جاسوس امپريالي" خليلزاد
اين دلقکان دونمايه، بهانه های کودکانه يی می آورند، و . باشد  نهاد کثيف بورژوازی

نيست که نگارش " خليلزاد"که " خانم خليلزاد"آن برودسکی   مثال استدالل ميکنند که
خانم خليلزاد " راوايی"های " فمينيست"از نگاه . زشت باشد" راوا"کتابش در مورد 

ما نيز تاييد ميکنيم که خانم خليلزاد ميتواند . شخصيت مستقل خويش را دارا است
اما، داشتن شخصيت مستقل برای خانم . شخصيت مستقل خويش را داشته باشد

خليلزاد، نه چنان بوده است که وی در مسيری متفاوت از خود خليلزاد راه پيمايد، بل، 
رسپرده گی به امپرياليسم دست کمی از شوهر خويش خانم در بورژوا زده گی و س

آيا خانم خليلزاد يک مارکسيست است که حساب وی را از لحاظ . ندارد
اينگونه تظاهرات از سوی راوا، هرگز . راوا از خليلزاد جدا ميداند  ايدئولوژيک،

 راوا را از وابسته گی به کانال های امپرياليسم فرهنگی پنهان نموده نمی" شرمک"
خادی های کثيفی که دشمنان خلق -عليه جهادی" راوا"ما به تاييد زبان تند و داغ . تواند

و زنان ستمديده ی کشور اند می پردازيم، و گزارش های افشاگرانه ی شان از جنايات 
طالبی ها را در حد خود شان، مفيد ميدانيم، اما از آنجايی که طی يک -جهادی-خادی

بوده " رهايی"شرکا بر افغانستان، اين راوا و -يسم يانکیدهه از اشغالگری امپريال
است که در برابر تجاوز عريان امپرياليستی کرنش و سکوت نشان داده است، و بر 

فروش طی ادوار انتخاباتی ايستاده -عالوه، در سنگر داغ دفاع از حامد کرزی وطن
های واليتی رژيم  اند، و نيز اين راوا بوده است که دست به تاييد انتخابات شورا

بياييد از زبان و نگارش خود راوا بخوانيم که اين پوشالی ها با چه . پوشالی زده است
افغانستان " نخستين سازمان دموکراتيک"اعالم ميدارند که " گردنفرازيی"و " تفاخر"
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) بخوانيد يکی از کشور های امپرياليست غرب(=اند که از يکی از کشور های غربی 
 :ت داشته استجايزه درياف

 France Grants RAWA a Human Rights Prize 

Islamabad –April 15,2000  

 

During a ceremony at the residence of Mr. Jean 

Berthault, incharge of Afghanistan affairs at French 

Embassy in Islamabad, and in presence of Mr 

Yannick Gerard French Ambassador in Pakistan 

and Mr Olivier Plançon First Secretary of the 

Embassy and some journalists and RAWA activists, 

"The French Republic's Liberty, Equality, Fraternity Human Rights Prize" endowed by 

the Prime Minister of the French Government through National Advisory Commission 

on Human Rights was granted to RAWA for its activities for human rights in 

Afghanistan. It is almost the first time that a country in the West paid attention to a 

democratic organization in Afghanistan. 

On behalf of RAWA, Mother Zemaray, a bereaved woman whose eight sons have 

been kidnapped and killed at the hands of Gulbuddin Hekmatyar received the prize. 

While taking the prize, with tears in her eyes, she said " expressing my heartfelt 

thanks to the French government and nation, I hope that France prosecute Gulbuddin 

and other Jehadic and the Taliban leaders as the murderers of our people". "Though 

RAWA is given the prize, but till the murderers of my sons and the butchers of my 

nation have not been brought to justice I will not be satisfied. All those who lost their 

lives by inhuman fundamentalists are my sons" she continued. 

Awarding the prize, Mr. Jean Berthault said: "This 

is very important because the medal that is going 

to be given to you is coming from the Committee 

http://www.rawa.org/prize-0.jpg�
http://www.rawa.org/prize-ph.htm�
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for the Human Rights that is composed of very important people. RAWA got a special 

mention with medal in order to illustrate the importance of its action. The work of 

RAWA is extremely important because nowadays in Afghanistan we are in a situation 

where the women are deprived of any access to education, health and so on. In the 

last twenty-two years we have been witnessing a terrible war in Afghanistan and the 

result of this war has been that the field of education particularly has been entirely 

destroyed. Every body knows and acknowledges the importance of women in order to 

promote the future generation, and this is the main reason why RAWA has been given 

this award. Today is also an occasion for my government that I represent in 

Afghanistan, to illustrate the importance that we attach to your country, to your dear 

country, also to peace in Afghanistan for which we are really trying and doing our best. 

I promise you." He concluded "In the territories of the Taliban as well as that of other 

forces the situation is not good."  

Uhttp://www.rawa.org/prize.htmU Source: 

مشهور شده اند، چيزی نيست که برچسب و يا " چپ مدالگير"به " سازمان رهايی"و " راوا"اينکه 

قسمی که در سطور فوق از خود راوا ميخوانيد، اين سازمان مزدور و خودفروخته، ! بی بنياد باشد

در  حتی برخويش می بالد که. دريافت داشته است" مدال"برخويش ميبالد که از امپرياليسم فرانسه 

اينت بی آزرمی ! از امپرياليست های غرب، گوی سبقت از ديگران ربوده است" مدالگيری"راستای 

اين خاينان، شرافت ! که در کار اين رويزيونيست های خائن به جنبش انقالبی فمينيستی کشور است

اين کار زن افغان و غرور انقالبی زنان انقالبی کشور را در پای خوکان امپرياليست ريخته و به 

نيروهای کمونيست بايد با تمام نيرو در برابر اين وجدان باخته گی و . خويش مباهات ميکنند

مزدور امپرياليسم جهانی، راه را برای " جمعيت"ايستاده و با افشا و طرد اين " راوا"سرسپرده گی 

 .گسترش موج فمينيسم پرولتری هموار سازند

وها به اشغالگران امپرياليست را نابخشودنی بنابر آن، ما اين تسليم شدن اين نير 
دانسته، و اين تسليم طلبی شان را در حد خيانت به جنبش انقالبی کشور دانسته، و به 

دو سازمان خودفروخته و " رهايی"و " راوا"از ديدگاه ما، . تقبيح شان می پردازيم
اسی بورژايی نحله يی از دموکر" راوا"مزدور امپرياليسم جهانی بوده، و فمينيسم 

بوده، و در شرايط کنونی در خدمت طبقه ی بورژازی بيروکرات کمپرادور که بر 

http://www.rawa.org/prize.htm�
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جواز " راوا"پس بی جا نبود که اين بورژازی برای . اريکه ی قدرت است، قرار دارد
 .می نمودند را در کابل اعطا" هشت مارچ"برگزاری مراسم تجليل از 

پوشالی کمپرادور، نه تنها بويی " دموکراسی"به مثابه ی مدالگيران " رهايی"و " راوا"
ظفر نمون جنگ   تنها سيل. از فمينيسم پرولتری نبرده اند، بلکه بر ضد آن ايستاده اند

-راوا"کمپرادوری -خلق و پيشروی موج فمينيسم پرولتری است که خزعبالت بورژوا
 .را از عرصه به در خواهد برد و از ميان خواهد برداشت" رهايی

ت
ن
ه
ا
 
ز
ن
ا

ن
 
آ
گ
ا
ه
 

از موقعيت سياسی و طبقاتی خويش، زنانی که تاريخا به گردان رزمنده ی پرولتاريا 
فمينيسم بورژوايی و . تعلق دارند ميتوانند شايسته ی هدايت دادن جنبش فمينيستی باشند

طالبی ها -که دام تزوير نماينده گان فکری جهادی" فمينيسم فئودالی"ناقص الخلقه ی 
و فريباندن زنان است، نمی توانند گره از کار فروبسته ی اقشار وسيع به منظور اغوا 

دست می   فمينيسم طبقات مرتجع، به تنها کاری که. زنان محروم مملکت بگشايند
لهذا، بايد با تمام قوا . توسن سرکش مبارزات فمينيستی است" رام کردن"يازند همانا 

اد، و زنان را از منجالب ارتجاع به بر ضد اين فمينيسم کاذب و به قهقراکشنده ايست
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در کشوری که بخش اعظم نفوس آن در روستا ها به سر ميبرند، و اکثرا . دور داشت
از نعمت سواد ابتدايی نيز محروم اند، در چنين کشوری، توهمات مذهبی مانع از آن 

که اقليتی . ميشود که زن به مثابه ی يک انسان از حق تعليم و تحصيل برخوردار باشد
قادر به پيشبرد تعليمات و تحصيالت خويش  -آن هم به هزاران مشتقت –در شهر ها 

کمپرادوری افتاده و کلک های -اند، آنان نيز اغلب در دام های شيطانی بورژوا
در چنين . اقتصادی ارتجاع بخش معتنابهی از آنان را در خدمت خويش اجير ميدارد

تنها . ی تواند مسير ترقی پيمايدوضعيتی، واضح است که جنبش فمينيستی نم
پرولتاريای رزمنده است که منادی فمينيسم پرولتری نيز بوده، و برای زنان ستمديده 
ی کشور خويش ثابت ميکند که تنها وی است که از فمينيسم پرولتری نماينده گی 

همانگونه که . نموده و به گونه ی راستين و بنيادين در خدمت رهايی زن قرار دارد
انقالب دموکراتيک نوين، بورژوازی ملی و ساير طبقات مدعی هژمونی، توانايی  در

رهبری انقالب را ندارد و فقط طبقه ی کارگر است که اين امر تاريخی را به سرانجام 
ميرساند، به همين گونه، جنبش فمينيسمی را نيز هيچ طبقه يی به جز طبقه ی کارگر 

ی، به سبب ضعف مفرط خويش، و سبب آنکه بورژوازی مل. رهبری کرده نمی تواند
رهبری انقالب را از دست داده است، توانايی رهبری اين جنبش را ندارد، و 
. بورژوازی بيروکرات کمپرادور و بقايای فئوداليسم دشمنان درجه يک اين جنبش اند

خرده . لهذا، اين پرولتاريای رزمنده است که بايد سکاندار اين جنبش سترگ گردد
سر آن ندارد که مبارز پيگير  -از آنجايی که بخشی از بورژازی است -وازیبورژ

مبارزه ی رهايی زنان باشد، اما، در شرايط ويژه ی کنونی که وی پيوستن به 
پرولتاريای رزمنده را مسئله ی بنيادين و به نفع خويش ارزيابی ميکند، اين طبقه نيز 

با اينهمه، کارشکنی و . خواهد يافتعمدتا گزيری از حمايت از فمينيسم پرولتری ن
ناپيگيری که برخاسته از نوسانگرايی اين طبقه است، مانع از آن ميشود که هرگز اين 
طبقه سيادت جنبش فمينيستی کشور را کماهی نکند، و حد اعلی راديکاليسم وی همان 

ت است که تحت رهبری پرولتاريای انقالبی قرار گرفته و از فمينيسم پرولتری حماي
در حقيقت، به همان پيمانه که پرولتاريای انقالبی ، خرده بورژازی شهر و ده و . کند

نيمه پرولتاريای دهات را به دور خويش جمع دارد و آنان را رهبری کند، به همان 
از اين رو است که سازمان . پيمانه، جنبش فمينيستی کشور نيز به پيش خواهد تاخت

با ساير نيروهای مائوئيست افغانستان، خواهان آنست که کارگران افغانستان، در پيوند 
با برافراشتن درفش فمينيسم پرولتری، جنبش فمينيستی کشور را با انقالب دموکراتيک 
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چنين پيوندی بالقوه و با در نظرداشت شرايط عينی وجود دارد، و . نوين پيوند دهد
هشتم مارچ، . ن منظور استظيفه ما فعليت بخشيدن و ايجاد شرايط ذهنی آماده برای اي

اين روز کبير را برای زنان ستمديده ی کشور خويش مبارک ميگوييم و از همه ی 
فريب رنگ و نيرنگ استعمار و : زنان مبارز کشور خويش خواهان آنيم که

اشغالگران را نخوردند و هرگز در دام زينت المجالس و تحفه الحکومه شدن نيافتند، و 
ليون ها زنی که در شهر و روستا در حرمان و محروميت به سر پيوند خويش را از مي

ميبرند فرو نگسلند و بکوشند تا با پيگيری تام، نهال فمينيسم پرولتری را با کار و 
آنگاه است که افق سرخ انقالب دموکراتيک نوين را . پيکار انقالبی خويش آبياری کنند

 .افتنه آرزويی دور دست، بل آينده يی محتوم خواهند ي

  

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان 

 2013" هشت مارچ"به پيشواز 

 

 

 !دزد حاضر و بز حاضر

  

 سازمان کارگران افغانستان : سندی از

که دم از تعهد و پيمان در پيشگاه توده ها ميزد، در رابطه به " رضا براهنی"زمانی 
، از لحاظ شعری چنان مرده نگاشته بود که اشعار آن شاعر" فريدون توللی"نقد اشعار 

است که ارزش بررسی را ندارد، و نقد وی، نقد خواننده يی است که بهتر آن است که 
صد سال آزگار چيز نخواند، و اما نمی بايد به خوانش اشعار امثال توللی وقت هدر 

نويسنده "وجدان باخته گان عرصه ی سياست، که کارشان از   در مورد آنعده از. دهد
هرزه درايی و فحاشی کشيده است، چی بايد گفت؟ آيا اين قماش افراد که بوسه  به" گی

بر چکمه های خونين ارتجاع ميزنند، ارزش آنرا دارند که نوشته هايشان را جدی 
چنين افرادی و ! حقا که نه. بگيريم، و مورد نقد، بررسی و يا پاسخ دهی قرار دهيم

منظور ما از پرداختن به . ت به هدر دهيمافرازات ذهنی شان، شايای آن نيست که وق
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ميراث انهماک فکری آنها و مرام ما از به رگبار بستن خزعبالت آنها، همانا نقد و 
آگاهانيدن خواننده يی است که چه بسا در مواردی شکار دام تزوير و قربانی تهلکه ی 

مسئول  ما خويشتن را در قبال جنبش انقالبی کشور. شان شود" زنده باد انقالب"
همانگونه که سارتر از تعهد در ادبيات سخن گفت، و خاموش نشستن را جرم . ميدانيم

های " توللی"مرده های سياسی و " از تهی سرشار"دانست، ما نيز خموشی در مقابل 
و اال، اگر پای دفاع از پاکيزه گی خط انقالبی در بين . سياسی را جرم اعالم کرده ايم

آنعده از رسالتمندان نسل جوان که به   ی آگاهانيدن توده ها ونمی بود، و اگر دغدغه 
می گفتيم و هرگز " پرگست باد"عشق می رزند در بين نمی بود، " شعله ی جاويد"نام 

زيرا که . پوشاليان را نمی گرفتيم" فکری"سراغ بررسی و درهم کوبی سنگر های 
هايی هستند، و که هيچ  همانگونه که گفتيم، چنان پوشاليان، از لحظ سياسی، مرده

اما، اين سخن نيزدرست است . نمی پردازد" بگو و بشنو"عاقلی با مرده ها به 
مرده ی رويزيونيسم،خيانت وتسيلم طلبی رابزنيد، تاخيانت پيشه گی،بيش ازاين "که

هم ازاين رواست که ما، تاجايی که در توان مان باشد، مرده ی ". سرفرازی نکنند
 !ت پيشه گی را چوب ميزنيمرويزيونيسم و خيان

صدر مائو هستيم، و اگر کوردالن خيانت پيشه ) خدمت به خلق( ماپرورده گان دبستان 
نخست . بندند، ما هرگز تعامل به مثل نمی کنيم" دشنام و فحاشی"ما را به رگبار 

دو . اينکه، اينکار نشان دهنده ی سطح پايين تربيت خانواده گی و پرورش فکری است
ينکه، ما از دامان منطق و جدل گرفته ايم، و آن معاندان تاريک ضمير از ديگر ا

بديهی است که ما برای خود اجازه ی آنرا نمی دهيم که . گريبان فحاشی و لومپنی
کوتاه سخن اينکه، ما . را به فحاشی و الفاظ نادلپذير بياالييم" گوهر قيمتی لفظ دری"

يم که منطق علمی و واقع بينی، قوی ترين هرگز به کسی فحش نمی دهيم، و يقين دار
هرگز کسی جز مرتدان . سالحی است که ميتوان در مبارزه ی سياسی به کارگرفت
 .نسوده اند" هرزه درايی"سياسی، دنبال فحاشی نگشته اند و سر سجود در آستان بت 

ديگری از " اوج"اينک " افغانستان آزاد-آزاد افغانستان"سايت دوسره استخباراتی 
خويش را   های خود ساخته ی" چپ"ها و " تيوريسن"فحاشی ها و بد مستی های 

افغانستان  -آزاد افغانستان"الحال، خواننده ی مسکينی که عنوان فاخر ! شاهد است
" ادبيات"ميکند، با خواندن " زيارت"را در سرلوح اين سايت برای نخستين بار " آزاد

و " ديپلوم"فرو ميرود که چگونه اينهمه ، در حيرت "فحاشستان آزاد"فحاشان اين 
و پز " انقالبی"با اينهمه اکت و ادای " رهبر سياسی"و " مورخ"و " داکتر"و " انجنير"
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گرفتن در مقابل خلق هللا، اينگونه بيگانه از منطق و زبان جدل، رهسپار ننگ آباد 
ا تا فحاشی شده اند، و هستری فحش دادن و هرزه درايی، گريبان شخصيت شان ر

و " همه دان"چطور شده است که اينهمه . دامان بيچاره گی چاک نموده است
اينک که منطق و زبان مبارزه ی سياسی را از دست داده " شخصيت های برجسته"

همانگونه که ما در خصوص . اند، به ياوه سرايان سر کوی و برزن مبدل گرديده اند
" بخشايش "نيز " عقالنيت"بيگانه از  گفته بوديم، بر اين خاينان" سازمان انقالبی"

اينکه ما اين فحاشان را فحاش و بيگانه از عقالنيت خطاب ميکنيم، نه از . آورده ايم
آيا جز آنست که عقل سليم حکم . آنجاست که ما نيز اسير لجنزار فحاشی شده باشيم

واضع م  ميکند که فردی را که فحش ميگويد، فحاش بايد گفت و آنی را که در سخنان
 اش از عقل سليم و منطق اسيری نيست، بيگانه از تعقل بايد گفت؟

فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه در صدد بدنامی "نامه ی -فحش" سوم"ما که تا بخش 
را حالجی کرده بوديم، و جز فحش به " رهبران جنبش مقاومت ملی افغانستان

گستر نيافته بوديم، -مائوئيست ها، چيزی در آن سلسله ی شب-لنينيست-مارکسيست
به " فحشستان آزاد"نامه ی -اين فحش" پنجم"و " چهارم"اينک با خواندن بخش های 

اين فحاشان آفرين ميگوييم که تا کجا اسب بيگانه گی با منطق را جوالن داده " نبوغ"
فرزانه ی   به تعبير. اند، و چگونه خود فاتحه ی شخيصت خويش را خوانده اند

 "!نماز کنيد"به فتوای صاحبان عقل سليم،   حاشان، نمرده،شيراز، بر اين ف

اينان، با اينگونه لجام گسيخته گی، جنازه ی سياسی خويش، را خود خوانده اند، ! آری
را متقبل " زنده مرده گان"و ما را نيازی نيست که زحمت خواندن نماز جنازه ی اين 

آورند که بيگانه از منطق، و اگر هنوز اين فحاشان به روی مبارک خويش نمی . شويم
غوغای کوی و برزن اند، پس به مصداق سخن   فحاشی چند بر همان نهج فتنه و

، دست کم به مطالعه ی بخش های "دزد حاضر و بز حاضر"محکم پيشينگان،اينک 
وقت گرانبهای خويش را ضايع ) ميرويس ودان محمودی(چهارم و پنجم فحش نامه ی 

 ".دزد حاضر و بز حاضر"اينک ! آری کنيد، تا باز بنگريد که

رهبران جنبش " اپورتونيسم در الک دفاع از ( ما در نبشته ی خويش تحت عنوان 
برادر "برسخته بوديم که ميرويس اپورتونيست، ") مقاومت ملی افغانستان

اينک، اين سنجش ما، با . فحاش است" موسوی"و از همان قماش " ايدئولوژيک
" ادبستان"که هنوز شاگرد " جان"رم و پنجم ميرويس مطالعه ی بخش های چها

است، با مشاهده ی اينهمه هستری " فحاشستان آزاد"ی وبسايت " نوباوه"موسوی، و 
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" بی غرض"چه اپورتونيست، يقينا که مورد تاييد -ضد کمونيستی و فحاشی اين نو
آزادستان "از  و" ريگی در کفش نداشته باشد"ترين خواننده ی احتمالی، خواننده يی که 

باری، نظر به نبشته های ما و رفقای . آزاد باشد، قرار خواهد گرفت" فحاشی
خواهيد ديد که ما چقدر . بيافگنيد" فحاشستان آزاد"و آن " مائوئيست های افغانستان"

صبورانه اينهمه فحاشی را به اميد آنکه اين فحاشی را درهم کوفته باشيم، با گرز 
ه مخاطب خويش، خواننده گانی را ميداند که مبادا اسير ورطه ی کوبنده ی نقد، نقدی ک

خزعبالت اين فحاشان شوند، بر فرق آنهمه فحاشی، کوفته ايم، و تا زمانيکه اين 
 .فحاشستان، تبارز سياسی داشته باشد، خواهيم کوفت

در " سازمان کارگران افغانستان"فحاش، ثابت می نمايد که سخن " ميرويس"حال 
فکری " ابعاد"نه از سر کينه توزی، که ناشی از بررسی دقيق و کامل   خصوص وی،

است، شخصيتی که دم از آن ميزند که انگار بوسيله ی مائوئيست ها " شخصيت"اين 
ما گفته بوديم که اين اپورتونيست، برادر ايدئولوژيک ! ميشود" ترور شخصيت "
" پنجم"ين فحاش در بخش اينک، با فحش ها و افشاگری های ا. فحاش است" موسوی"

نامه ی خويش، که در آن يکی از مبارزان صديق مربوط به تشکل -سلسله ی فحش
را برای دستگاه های استخباراتی جهنمی سرمايه و " مائوئيست های افغانستان"انقالبی 

توجه کنيد که اين فحاش، همان ! ارتجاع به معرفی و افشاگری ميگيرد، توجه کنيد
را پيگيرانه از پيش ميبرد،و همانگونه که ما در نبشته ی " سویمو"افشاگری های 

آيا افشای هويت انقالبيون . قبلی خود پيشبينی کرده بوديم، کارگزار کوانتل پرو است
مائوئيست، چيزی جز کارگزاری برای کوانتل پرو و دستگاه های استخباراتی جهنمی 

پرو، اين اپورتونيست خاين به  ميباشد؟ حال بياييد و بخوانيد که اين عامل کوانتل
جالب آنست . ميخواند" فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه "انقالب، می آيد و ديگران را 

وی را به نام " شورش"که کامال ساده لوحانه مدعی است که از آنجايی که در وبسايت 
ميروس خان خطاب نموده اند، حال وی با تعامل به مثل، نام اصلی رفيق انقالبی 

زهی بازی ! ربوط به تشکيالت مائوئيست های افغانستان را وی ناگزير افشا ميکندم
وی اکت و . اين عمل وی، ساده لوحی نيست! کودکانه که اين اجنت سيا، در می آورد

و حماقت در می آورد، حال آنکه از فرط استيصال، و در نداشتن " خل گری"ادای 
شاگری و جاسوسی خويش، چنين سر هم يک دليل و بهانه از برای پنهان نمودن اف

ای اپورتونيست، تو خود خويشتن را به اين اسم و تخلص، : در پاسخ بايد گفت. ميکند
نموده ای، " افشا"آيا اسم بردن از اسم و تخلصی که خود . به معرفی گرفته ای

افشاگری است؟ که آنرا بهانه قرار ميدهی و ميگويی که به اين دليل، من نام و هويت 
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زهی وجدان باخته گی و حضيض جاسوسی که در ! فالن مائوئيست را افشا مينمايم
زهی جاسوس منشی که در اين ! کار اين اپورتونيستان کارگزار کوانتل پرو است

افشاگری هايی که چيزی جز خودکشی سياسی برای اين " بينظير"افشاگری های 
 !بز حاضر دزد حاضر و: باز بايد گفت  !فحاشان نيست، نهفته است

خويش که از برای " سياه"ميرويس جاسوس، اين کارگزار کوانتل پرو در سلایر 
آی خويش نگاشته است، مدعی است که سازمان کارگران .اس.اربابان سيا و آی
سازمان "و " مائوئيست های افغانستان"و " شورش"است و " شورش"افغانستان، همان 

جالب آن است . ی گوناگون بر آمد می نمايندهمه يکی و به نامها" کارگران افغانستان
که اين ادعای وی، هم دروغی است، به بزرگی هيماليا، نيز سخنی است، که اتفاقا از 

 :از آب به در آمده است" راست"زبان وی خيلی ها 

 Uwww.proletar.blogfa.comU:نظری به وبالگ

ارد که اسناد سازمان کارگران افغانستان، دست کم از طريق انترنت، از مستدل ميد
خورشيدی بدين سو در اختيار خواننده گان،و منسوبين جنبش چپ انقالبی  1385سال 

نيز نبشته های ما پيوسته مطمح نظر و مورد نقد و بررسی . کشور قرار داشته است
ين المللی طی اينهمه ساليان بوده سازمانها و احزاب کمونيستی کشور و نيز در سطح ب

و در سطح بين " .... سه عقرب"، "شورش"، "شعله جاويد"به وبسايتهای . است
حزب پرولتاريايی "المللی، به دهها وبسايت کمونيستی و از جمله به وبسايت های 

، حزب کمونيست مائوئيست فرانسه، حزب )گروه اتحاد مائوئيستی(-بنگال شرقی
مائوئيست های اسپانيا، ) کينه ی طبقاتی( ، )کميته ی بازسازی( کمونيست اکوادور

حضور مستمر ما در سطح . نظری بيافگنيد... و) ايتاليا(حزب کمونيست مائوئيست 
ملی و بين المللی، ناشی از آن است که ما مبارزه را با دل و جان، گزيده ايم و اما، 

بی "و " ندانم"اش، خود را به فح" ميرويس"اينکه اپورتونيست ها و جواسيسی نظير 
آنان . آب، ماهی بگيرند" گل آلود ساختن"می اندازند ناشی از آنست که با " خبری

آنان يارای آنرا . ميخواهند به اين بهانه تب هيستری ضد مائوئيستی خويش را بنشانند
در مبارزه ی خويش بر " مائوئيست های افغانستان"ندارند که تحمل کنند که رفقای 

اين جواسيس، يا اينکه اينقدر بی . جواسيس و کارگزاران کوانتل پرو تنها نيستند ضد
خبر از دنيا و مافيها اند که از موجوديت و فعاليت يک سازمان چپی کشور، سازمانی 

اين امر، پذيرفتنی . که حضور فعال در عرصه ی مبارزاتی داشته است، نا آگاه اند
اگر چنين باشد، اين جواسيس، الحق که جواسيس  .نيست و باور کردنی نيز نمی باشد

http://www.proletar.blogfa.com/�
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حال . ناشی و هنوز بسی بی خبر از موجوديت ساير نيرو های مائوئيست در کشور اند
وجه دوم اينست که اين ! بايد اين جواسيس، خبر دار شوند و سراغ ما را نيز بگيرند

" بی خبری"و " مندان"خاينان، بی خبر از فعاليت ما نيستند اما ميخواهند خود را به 
انداخته، و به اين بهانه، حضور سازمان کارگران افغانستان در عرصه ی سياسی را 

يکی ازامضاء کننده : به حيث يک پاسخ کوتاه بايد برايشان گفت. کمرنگ جلوه دهند
ميالدی توسط احزاب و سازمانهای مائوئيستی " 2012اول می "گان قطع نامه ی 

سازمان ما با حزب کمونيست مائوئيست افغانستان و . جهان، سازمان ما بوده است
ساير احزاب و سازمانهای برادر، قطع نامه ی مذکور را به امضاء رسانيده و خواهان 
ايجاد يک تشکيالت بين المللی مائوئيستی شده است تا باشد که اپورتونيسم و خيانت 

دسامبر  26اعالميه ی "نيز . پيشه گی در سطح ملی و بين المللی ديگر سر بلند نکند
ميالدی را سازمان ما با احزاب و سازمانهای مائوئيستی جهان، از جمله با "  2012

، حزب کمونيست بنگالديش، تشکل )مانترو روجو"بخش ( حزب کمونيست پيرو 
" نامه ی سرگشاده"نيز . به امضاء رسانيده ايم... اتحاد کارگران کمونيست کولمبيا و 

 :ستی بين المللی که امضاء کننده گان آنعنوانی جنبش کموني

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان -

 مائوئيست فرانسه-لنينيست–حزب کمونيست مارکسيست -

 مائوئيست بنگالديش-لنينيست-حزب کمونيست مارکسيست-

اسناد اين . بود، از جمله ی تبارزات مهم مبارزاتی ما در سطح بين المللی است
نامه ها، هم در وبسايت رسمی اعالميه ها و قطع 

 Uwww.mlmprincipallymaoism.wordpress.comUما

وهم دروبسايتهای تشکالت واحزاب کمونيستی برادر،وبه نقل ازآنها،دردههاوبسايت 
دود سازمانهای شايد سازمان ما، از مح. ديگردرسطح بين المللی موجوداست

کمونيستی کشورباشد که در شرايط کنونی، بخش تقريبا غالب فعاليت آن متمرکز در 
بااينهمه، برای ماهرگزمسئله ازاينقرارنيست که مدعی شويم که . داخل کشوراست

آنانی که در خارجه به سر ميبرند عاطل و باطل نشسته اند يا اينکه موثريت يا فعاليت 
ر شريف انقالبی و بخشهای معين از تشکالت مائوئيستی کشور، بسا از عناص. ندارند

با آنکه بخشی از کادر آنها در خارج متمرکز بوده است، به جديت و با عشق آتشين به 
انقالبی، در هر گوشه ی دنيا که باشد، . توده ها و انقالب افغانستان، مبارزه می نمايند

http://www.mlmprincipallymaoism.wordpress.com/�
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اينهه ما ترجيح ميدهيم که در داخل، و با . رسالت مبارزاتی خويش را ادامه می نمايد
دوشادوش توده ها، و سرانجام به مثابه ی پيشآهنگ توده ها، حزب کمونيست انقالبی 

اينکه ميرويس . کشور، راهگشا و راهبر مبارزات انقالبی خلق های کشور باشد
جاسوس اعالم داشته است که گويا سازمان کارگران افغانستان در اروپا يا هالند 

مائوئيست های افغانستان "رکز است يا اينکه اين نام، چيزی جز برآيند ديگری از متم
با اينهمه، . باشد، همانگونه که اشاره کرديم، دروغی است به بزرگی هيماليا" 

هم گفته است، و " راست"ميرويس فحاش، يک  UاتفاقاU همانگونه که قبال اشاره کرديم،
جدا استيم، اما به " مائوئيست های افغانستان"ز اگر ما از لحاظ تشکيالتی ا: آن اينکه

و " مائوئيست های افغانستان"پيمانه ی وسيع، ما در همبسته گی و يکپارچه گی با 
ميدانيم که اعالم اين يکپارچه . ساير نيروهای مائوئيست و پرولتری کشور قرار داريم

مه دهنده گان و ادا-گی و همبسته گی، خنجری است که در قلب اپورتونيست های ساما
چکی های شان فرو ميرود و نيک آگاهيم که از شنيدن -ها و چک" انقالبی"-"رهايی"

بگذار که چنين باشد، و بگذار . اين خبر، عوامل کوانتل پرويی را تب مرگ ميگيرد
که مائوئيست های افغانستان، در هر تشکلی که باشند، اعالم يکپارچه گی خويش را 

بدانند که ) ارتجاع و سرمايه (تا باشد که کارگزاران . ندبه گوش همه گان برسان
افشاگری ها و فحاشی های شان جايی را نمی گيرد و از اين وجدان باخته گی ها 

حال اگر نوبت ما رسيده باشد و ميخواهيد سراغ سازمان . طرفی نخواهند بست
ی ستمديده ی کليتی به بزرگی توده ها!!! کارگران افغانستان را بگيريد، بفرماييد

و خاطر تان راحت باشد، در داخل کشور، و سرگردان نشويد، ما خود ( افغانستان 
، پاره های تن سازمان !)افشا گری ميکنيم، سراغ ما را در برون مرزی نگيريد

هر خنجری که به سينه ی خلق ها ستمديده فرو ميرود به . کارگران افغانستان است
ه ما هزاران زخمی ديگر را برتافته ايم، انگار دو سه سينه ی ما ميرود، و همانگونه ک

ناخورده ميگيريم زيرا . خنجر افزونتر از بی سرو پايی چند را نيز نا خورده ميگيريم
که اراده ی انقالبی خلق ها قوی تر از آن است که با دشنه های نامردی و وطن 

بی ما، سرانجام، در خلق های انقال. فروشی جاسوسی چند، بتوان آنرا از پای درآورد
. پراتيک انقالبی شگوفان، اپورتونيسم و عوامل کوانتل پرو را به جهنم خواهند فرستاد

و " ميرويس"آنگاه است که سازمان کارگران افغانستان، مرگ ايدئولوژيک امثال 
 .را با توده های انقالبی يکجا، جشن خواهد گرفت" موسوی"

 خورشيدی 1392حمل سيزدهم  –سازمان کارگران افغانستان 
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 :تذکر ناشر

اين مقاله بخش نحستين از سه بخش ديگر ميباشد که دو بخش آن يکروز درميان 
اين نوشته درمجموع بازتاب کننده . ازطريق اين وب سايت به نشر سپرده خواهد شد

درموردرهبران جنبش دموکراتيک "سازمان کارگران افغانستان"موضع گيری رفقای 
نه درتهيه اين نوشته نقش داشته "مائويست های افغانستان. "ستان استنوين افغان

اندونه ميدانندکه رفقای سازمان کارگران افغانستان به کدام مليت افغانستان تعلق 
تذکراين سطوربه آندليل الزم بودکه لمپن هانبايداين نوشته .دارندونه آنرامهم ميدانند

 .رادست آويزقرارداده برماحمله کنند

  

  

 به روز شب پره چشم   گر نبيند

 را چه گناه ؟   ی آفتاب   چشمه

 راست خواهی هزار چشم چنان

 ، که آفتاب سياه       کور بهتر

 ”سعدی ”      

 !سپاس از مرتدانی که کوری خويش را آفتابی کرده اند
 بخش نخست

موضعگيری  آنان با پراتيک رسوا و. ، آموزگاران خوبی اندگاه مرتدان و اپورتونيستها
های اپورتونيستی و رويزيونيسم عريان خويش، خويشتن را افشاء ميکنند و پراتيک و 
مواضع آنچنانی خويش را خود در انظار ؛ به مثابه ی شگرد های مرتدانه و 

يا  –بايد افشاگری های آنان را . بايد از ايشان آموخت. رويزيونيستی به معرفی ميگيرند
برجسته نمود، و آنرا در معرض مداقه و مطالعه  -ی شانراافشاي-خود: بهتر است گفت

در  “ وطنی“ چنين است حال و هوای مرتدان و اپورتونيستان. ی همگان قرار داد
اين مرتدان و ته مانده گان اکونوميسم ديروزين، چنان در منجالب . مقطع کنونی

. بازی گرفته اندرويزيونيسم و ارتداد غريق اند که تاريخ جنبش چپ کشور را نيز به 
اگر اين . چک چکی هايشان، حتی دست اين رويزيونيست ها را از پشت بسته اند
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اکرم ياری، مجيد ( رويزيونيست ها مزورانه از سه سدر تناور جنبش انقالبی کشور 
سطح قرار دادن شهيد اکرم ياری، خط -صحبت ميکنند، و با هم) کلکانی، داکتر فيض

اين پيشگام اکونوميسم و خط گذار  -ان، داکتر فيض احمدگذار مائوئيسم در افغانست
. را با صدر اکرم ياری در يک سطح قرار ميدهند -رويزيونيسم سه جهانی در افغانستان

نزد مائوئيست ها، داکتر فيض يک مارکسيست محسوب نمی شود، چه رسد به آنکه وی 
اين رو است که اين  هم از! پيشتاز جنبش مائوئيستی کشور محسوب دارند  تای-را هم

رويزيونيست ها و چک چکی هايشان، تاليان دشنامه نامه های داکتر فيض احمد 
عنوانی صدر اکرم ياری بوده، و همانند وی جنبش دموکراتيک نوين کشور و جريان 

شهيد مجيد کلکانی . شعله ی جاويد را به شالق اتهام و رگبار دشنام و فحاشی بسته اند
قالبی کشور است، اما اين تنها اپورتونيستها اند که مزورانه وی را از بزرگان جنبش ان

سازمان ما ويژه ی شهادت شهيد مجيد  .در مقايسه با صدر اکرم ياری قرار ميدهند
نيز ما شعار . به نشر رسانيده است  خويش يعنی جنگ خلق را شماره يی از نشريه ی

را به مثابه ی ) مجيد کلکانیخط صدر اکرم ياری و شهامت انقالبی شهيد ( اصولی 
الگوی انقالبيون کشور پيشنهاد کرده ايم که در نشريه و ساير اسناد ما مثبوت 

سوابق مبارزان انقالبی کشور و نسبت و انتساب شان به جنبش شعله ی جاويد   .است
مشخص است و نيازی به باز نمودن کالس درس نيست، و نيز برای اپورتونيستان و 

 :کالس اکابر باز نمود، زيرا که همانگونه که سعدی فرموده است مرتدان نبايد

 !زمين شوره سنبل بر نمی آرد

. ابر اگر آب زنده گی بارد، زمين شوره ی رويزيونيسم و ارتداد سنبل بر نمی آرد! آری
موضع سنتريستی سمندر در تاريخ جنبش شعله ی جاويد بر همگان معلوم است و اين 

آوان پيريزی سازمان جوانان مترقی، با اتخاذ مواضع  رويزيونيست، از همان
ی )امال(لنينيسم،انديشه ی مائوتسه دون بوده، و سرانجام با -سنتريستی، منکر مارکسيسم

وی هرزه . خويش، به گونه ی سيستماتيک، دشمنی خويش با مائوئيسم را فورموله نمود
مدافعان پر و پاقرص . ه استپويی دگمارويزونيست بود، و تا اکنون بر همين نهج، دنيد

هرگز به گونه ی علمی و انتقادی و از زاويه ی ديد مارکسيستی آن محفل ) محموديها( 
را به بررسی نگرفته، و تنها کاری که کرده اند همانا چرخيدن پيرامون محور خانواده 

يسم آنانيکه ناسيونال. است  بازی و ميراثی جلوه دادن مواضع سياسی سمندر و امثال وی
و تبارگرايی را به نام مارکسيسم جا زده اند، در هيچ جای جهان نتوانسته اند که خاک 
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آيا در هيچ کجای . به کوريای شمالی بنگريد. به چشم پرولتاريای آگاه و رزمنده بپاشند
گيتی، پرولتاريای آگاه و کمونيست ها، برای رويزيونيست های حاکم در کوريای 

مشروعيت خويش را از مارکسيسم ) کيم(ند؟ و آيا خانواده شمالی وقعی قايل بوده ا
-تبارز ايدئولوژيک سوسيال) کيم(گرفته است؟ و آيا حاکميت موروثی خانواده ی 

شوونيسم بورژوايی نيست؟ دلقکانی که اينک در کشور ما مدعی فرهمندی و کاريزما 
امه های کذايی سازی برای افراد بوده، و فکر ميکنند که در پناه ی ساختن چنان س

از طريق تبارگرايی و خانواده ... ها و ) محمودی(ميتوانند مدعی ميراث مارکسيستی 
چنان ادعاهايی، جز در ميان عقب مانده ترين اليه های . بازی شوند، کور خوانده اند

 !خرده بورژوازی، در هيچ کجای کشور خواستار، پذيرفتار و خريدار نخواهد داشت

افغانستان تاخته اند که انگار اين تشکل از جهت هزاره گرايی يا  بر سازمان کارگران
هزاره بازی صدر اکرم ياری را به مثابه ی صدر و خط وی را به مثابه ی خط انقالب 

اين تازشگران مصاب تاخر عقلی، که هرگز با تاريخ جنبش چپ !!! برگرفته است
می کوشند که حتی سازمانهای کشور آشنايی و ميانه نداشته اند، اينک با کمال وقاحت 

از نگاه ی سازمان کارگران : نخست اينکه. موجود را نيز به تازيانه ی دروغ بندند
، هيچ سازمانی و حزبی )همچنان از نگاه ی هر سازمان و تشکل مائوئيست( افغانستان 

پناه ی تبارگرايی و مليت بازی رشد نمايد و يا که از دم مائوئيسم زند، نمی تواند در 
هم از اين رو است که برای ما مسئله ی مليتی و مليت . حتی ادعای کمونيست بودن کند

بازی بی معنا بوده و هيچ چيزی برای ما موهن تر و وهن افزا تر از آن نيست که در 
يی نظير قوم و مليت سايه ی ته مانده های کثيف فئوداليته و افرازات فاشيستی بورژوا

بر حسب ( دو ديگر اينکه متاسفانه در کادر رهبری سازمان ما . پرستی قرار گيريم
از آنجايی که معيار . هنوز يک رفيق از مليت برادر هزاره وجود ندارد) تصادف

گزينش و رشد کدر ها در سازمان کارگران افغانستان بر مبنای ، پراتيک، لياقت و 
ما هرگز بر مبنای قوميت و مليت دست به گزينش و يا ترفيع صداقت انقالبی است 
اين نقص ما است که نتوانسته ايم کدر های شايسته از برادران . انقالبی کدر ها نزده ايم

هزاره ی خويش داشته باشيم و اال واضح است که هزاره ها همانند ساير مليت های 
مبارزان و خوبترين استعداد ها کشور و همانند توده های سراسر جهان دارای بهترين 

ما خود صدر اکرم ياری را مثال نميزنيم زيرا که چنين مثال زدنی بوی انتساب وی . اند
صدر ياری نه تنها مربوط به يک مليت نيست بلکه توده های . به يک مليت را ميدهد
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ری با آنکه صدر اکرم يا. سراسر افغانستان افتخار داشتن رهبری چون وی را دارا اند
از لحاظ مليتی هزاره است، اما مهمتر و باالتر از همه چيز، وی يک مارکسيست بود، 

تعلق  -به همه ی ستمديده گان گيتی -و وی به همه انسانها از هر تبار و نژادی که باشند
مائوئيست -لنينيست-دارد و از نوادر مائوئيست های کره ی ارض است که مارکسيست

چندی قبل، دلقکی . ناسند و به وی احترام خاص دارندهای سراسر جهان وی را ميش
،در ) هزاره پرست(اپورتونيست، از مغاکی موييده بود که شهيد ياری را جز معدودی 

زهی دروغ و بيشرمی که در ! ساير کشور ها و در سطح بين الملل کسی نمی شناسد
د کشور با آنکه در صفوف ما از مليت های متعد! کار اين اپورتونيست ها است

عضويت دارند اما متاسفانه کميته ی مرکزی ما تنها کدر های پشتون، تاجيک و ازبيک 
داشته و ما هنوز موفق نشده ايم که از ميان خلق های زحمتکش هزاره در سطح 

چند سال قبل يکی و يگانه عضو کميته مرکزی ما . ( رهبری سازمان کدر داشته باشيم
ه بود، نسبت بی مباالتی اپورتونيستی و سرانجام که از لحاظ قوميت از مليت هزار

دست کشيدن از مبارزه و گرايستن به تجمالت بورژوايی در ينگه دنيا، از صفوف ما 
اخراج گرديده بود با آنهم ما هرگز مثل عوامل کوانتل پرو به تشهير هويت وی دست 

اين عوامل . ما حتی با رانده گان برخورد شخصی و خصوصی بازی نمی کنيم. نزديم
سيا و کوانتل پرو اند که افتخار خويش ميدانند که نام و آدرس کمونيست ها را افشا 

چنانکه گفتيم اين نقص کار ما است که ). از امپرياليسم استخوان کماهی کنند  نموده و
اما افتخار ما آنست که از ميان برادران مليت   .اينک کادر هزاره در رهبری نداريم

آن اعضا نيز هرگز بنام هزاره بودن صدر اکرم ياری به . ضو داريمهزاره شماری ع
سازمان نپيوسته اند، بلکه اين مشی انقالبی و مائوئيستی ما است که ايشان را به 

از طرفی ديگر، اگر . عضويت سازمان کارگران افغانستان جلب نموده است
رهبری از برادران  مارکسيستی و ديالکتيکی بيانديشيم، اين نقص يعنی نداشتن کادر

ما هرگز از پی : نشاندهنده ی بخشی ديگر از کار ما نيز است و آن اينکه  هزاره،
سنجش و بررسی عامدانه و ملوث با مليت گرايی نبوده ايم تا به گونه ی نمايشی دست 
به سربازگيری از ميان مليت ها زده و آنانرا نماد مليت ها در سطح رهبری سازمان 

ی تا زمانيکه ادعای پوچ هزاره گی بودن سازمان کارگران افغانستان از حت. قرار دهيم
سوی اپورتونيست ها بلند نشده بود ما هرگز توجهی به بررسی مليت های رفقای 

حاال نيز که صرف از برای هويدا ساختن واقعيت ها و رد دروغ . رهبری نکرده بوديم
. لی ها احساس شرمساری ميکنيمهای اپورتونيست ها چنين برخوردی را کرده ايم، خي
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و يا   زيرا که کدر ها و صفوف سازمان کارگران افغانستان هرگز خويشتن را منتسب
نماينده ی مليتی خاص نمی دانند بلکه خود را مربوط و متعلق به تمامی خلق های 

پشتون ( ، )تاجيک بودن(تظاهر و نماينده گی نمودن از   ستمديده و انقالبی دانسته و
انتساب به مليت ها را کثيف ترين خيانت به خلق هايی ... و) هزاره بودن(، )نبود

استثمارگران ) تفرقه بيانداز و حکومت کن(که در آتش سياست   ميدانند، خلق هايی
و ) تعجب(حاال اپورتونيست ها و مرتدان بايد از فرط   .امپرياليست پيوسته سوخته اند

رگ خويش را بپذيرند زيرا که سازمان احساس حماقت خويش از لحاظ سياسی م
کارگران افغانستان متاسفانه قادر نبوده که در رهبری خويش کادری از انقالبيون 

اينکه ميگويم . روان است) هزاره(هزاره را با خود داشته باشد، اما با آنهم دنبال يک 
تانه ی ر وان است، به منظور نقد ديدگاه ی تبارگرای و مليت پرس)هزاره(دنبال يک 

مرتدان است، و اال ما هرگز اين توهين را به صدر اکرم ياری نمی کنيم که وی را 
انقالبيون هزاره و خلق های انقالبی هزاره افتخار   .محدود و منتسب به يک مليت کنيم

اما، صدر اکرم ياری يک مارکسيست بود و يک مارکسيست . تاريخ افغانستان اند
در عين حال که در دفاع از وطن   م اعلالم داشته اند،همانگونه که بزرگان مارکسيس

وطن ندارد و شرف خود را  خويش به ضد اشغالگران و امپرياليست ها از جان ميگذرد،
در دفاع از رسالت تاريخی پرولتاريای انقالبی دانسته و افتخاری باالتر از آن نمی 

 .پارد شناسد که در دفاع از انقالب و کمونيسم جان س

 در اکرم ياری؟چرا ص

چرا ما اکرم ياری را صدر و رهبر فرزانه ی انقالب افغانستان دانسته ايم؟ زيرا که 
اکنون که ( های کشور چه در گذشته و چه اکنون ) ائوتسه دون انديشهم(همه 

همه پی به اهميت بنيادين صدر اکرم ) مائوئيست خوانده ميشوند-لنينيست-مارکسيست
صدر اکرم ياری برای . تيک نوين کشور برده بودندياری برای انقالب دموکرا

. مائوئيست ها اهميت تعين کننده دارد زيرا که خط انقالبی وی است که خط انقالب است
گسستی در کار نبوده است و از زمان پيريزی سازمان جوانان مترقی تا امروز آن خط 

ما دست به اختراع  .است که معرف و مظهر مارکسيسم انقالبی در افغانستان بوده است
کيست که منکر شود که اين صدر اکرم ياری بود که بانی خط . و کشف نزده ايم

. در سازمان جوانان مترقی بوده است) انديشه ی مائوتسه دون( مائوئيستی و نماينده ی 
گسست . نبود) انديشه ی مائو (گسست از خط صدر اکرم ياری چيزی جز گسست از 
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و ) انورخوجه يی(منجالب اکونوميسم، دگمارويزيونيسم  کننده گان، سرانجام در
خويش، خويشتن را طرد کردند و ...) طرد اپوتونيسم(با . رويزيونيسم روسی جان دادند

جنبش انقالبی پرولتری کشور، ! آری! بر صفای جنبش انقالبی پرولتری کشور افزودند
م، دگمارويزيونيسمء بر مبنای اصوليت انقالبی پرولتری، ته مانده های اکونوميس

) راوا( و ) رهايی(و سرانجام رويزيونيسم عريان امثال ) پس منظری ها( گواريسم ء 
را از دامان پاک جنبش دموکراتيک نوين و جريان انقالبی شعله ی جاويد سترده و بر 

درسی بود که ما از اپورتونيست ها و مرتدان ) برکت(صفای جنبش افزود، و اينهمه از 
 !گرفتيم

سازمان کارگران افغانستان از بدو تاسيس خويش مبارزه ی بی امانی را به ضد بقايا و 
) سنباد(سلسله نبشته های رفيق . ته مانده های خطوط انحرافی گذشته از پيش برده است

که در وبسايت ما هنوز موجود است مبين موضع گيری ما در برابر منحرفانی است که 
که خود از کادر های ) سنباد(رفيق ما آقای . فاق کشانيدندجريان شعله ی جاويد را به ن

جريان سياسی نفاق (قديمی جنبش است به درستی در نوشته های خويش تحت عنوان 
چهره ی کريه رويزيونيسم و اکونوميستی را که در برابر جنبش انقالبی قرار ) زده

ت مورد استناد اين نبشته که مربوط به سالها قبل اس. گرفت، به تحليل ميگيرند
نيز به ) پوالد(چنانکه آقای . مائوئيست های کشور ما بوده است-لنينيست-مارکسيست

ما آن مبارزه ی بی امان را اينکه نيز با همان قوت و . اين نبشته استناد ورزيده اند
پس ( و ) انتقاديون(هنوز مرده ريگ و ته مانده های . صالبت از پيش می بريم

مان لندی، ميخواهند با محفل بازی ها و سنگ اندازی ها، در های تالی عث) منظری
منحرفان ديروزی توانستند سازمان . برابر جنبش مائوئيستی کشور قامت فرازی کنند

( اما مائوئيست های امروز، با درس گرفتن از . جوانان مترقی را بسوی انحالل کشانند
ارند که از نفوذ عوامل کوانتل و تحليل و بررسی دقيق، توانايی آنرا د) گذشت روزگار

پرويی در جنبش جلوگيری کنند و با مهابت و صالبتی تام در برابر اپورتونيست ها و 
 .قرار گيرند -اين ته مانده ها و فسيل های گذشته -مرتدان

پورتونيست ها به قدری از لحاظ تيوريک فقير و بی مايه اند که حتی  بخشی از اين ا
اينها می پندارند که به کار گيری واژه ی صدر به يک . ندارنداهميت نقد کردن را هم 

و معادل به ) من در آوردی(رهبر مائوئيست که واجد شرايط صدر بودن باشد، امری 
اين تنها ما نيستيم  .آشکارا که چنين نيست. پايه دانستن آن رهبر با صدر مائو است-هم
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در پيرو، . به کار گرفته ايم که به خط گذار مائوئيسم در کشور خويش لفظ صدر را
) صدر گونزالو ( حزب کمونيست آن کشور، رهبر حزب و انقالب کشور خويش را 

در بنگالديِش، رفيق سراج سکدر شهيد، صدر حزب پرولتاريايی بنگال . ميخوانند
شرقی و رهبر انقالب آن کشور را صدر سراج سکدر ميگفتند و هنوز به وی اين لفظ 

در هندوستان، به رفيق چارو مزومدار خط گذار مائوئيسم و جنبش  .را اطالق ميکنند
در همه ی احزاب مائوئيستی، آنی . انقالبی ناگزالباری، صدر چارومزومدار ميگويند

را که خط گذار مائوئيسم و رهبری کننده ی امر انقالب بوده باشد و انديشه ی 
ائوئيسم در شرايط خاص م-لنينيسم-راهنمايش عبارت از تطبيق حقيق عام مارکسيسم

در افغانستان، اين رفيق اکرم ياری . کشور اش باشد، صدر حزب و انقالب ميگويند
رويزيونيسم ) وطنی(نماينده گان   شهيد بود که با صالبت پوالد و علو البرز، در برابر

خروشچفی راست و استوار ايستاد و با خط گذاری مائوئيسم در افغانستان، جنبش 
پورتونيست ها و  ا.وين کشور را صاحب رهبری کبير امر انقالب نموددموکراتيک ن

 :مرتدانی که در برابر اين اطالق می ايستند مربوط به دسته ها و کتگوری های زير اند

 کسانی که از سطح تيوريک نازل برخوردار اند

 رويزيونيست ها

امر رهبری شووينيست هايی که مصاب بيماری پشتونيسم بوده، و ننگ ميدانند که 
حافظه ی (زيرا که . بنام اکرم ياری شهيد زده شده باشد) قرعه ی فال(انقالب يا 

اين شوونيست ها، هزاره ها را در پرويزن برده و کنيز به بررسی ميگيرد و ) تاريخی
اينان . به مثابه ی رهبر و صدر انقالب افغانستان برايشان برتافتنی نيست) يک هزاره( 

دست کم از منطق   سم نبرده اند و در منجالب مليت پرستی غرقه اند،که بويی از مارکي
 :عاميانه ی زير نيز محروم اند که

چه تعجبی به بار می آيد اگر از ميان ستمديده ترين مليت افغانستان، انقالبی ترين رهبر 
 .ظهور نموده باشد

ب ميگفت که صدر گونزالو در مورد رهبری کبير انقالب و انديشه ی راهنمای انقال 
می يابد، > جسمانيت<حسب تصادف و ضرورت، انديشه ی راهنما در وجود يک فرد 

نيست و ) کيش شخصيت(اما اين تجسد ايدئولوژي راهنما بنام يک فرد، هرگز به معنی 
اين انديشه ی . اين تجسد هيچگاه به معنی آن نيست که ما به فرد گرايی نميده باشيم
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ورت تاريخی به نام يک فرد مسجل ميشود، انعکاس راهنما که حسب تصادف و ضر
تفکر پايه و اصولی طبقه در هر کشور بوده و سنتزی است که از امر انقالب با در 

اينکه ما تلويحی . به عمل می آيد) تحليل مشخص از اوضاع مشخص( نظر داشت تز 
عمد  داشتيم از آن جهت است که اين تصادف است و نه) حافظ شيراز(به مصرعی از 

که فردی را در بستر پراتيک مبارزاتی مشخص و سوار بر بالهای امواج انقالبی در 
پايگاه رفيع ميرساند که انديشه اش، ديگر  بستر خروشان ضرورت تاريخی، به چنان 

امری و سنتزی شخصی و فردی نبوده، بلکه سنتزی است از امر انقالب و مسيری 
چه اپورتونيسها بپذيرند يا اينکه . تا کمونيسماست به سوی سوسياليسم و رهسپار شدن 

تب دق شان گيرد، اين صدر اکرم ياری است که پيوسته مطمح نظر و مورد پذيرش 
کاری که سازمان کارگران کرده است اين است که با . کمونيست های کشور بوده است

ده و دفاع از وجهه ی رهبری کبير رفيق اکرم ياری، اطالق صدر را بر وی مطرح نمو
اما فراموش نبايد کرد که بی آنکه هنوز اطالقی در ميانه . بر آن ابرام ورزيده است

باشد، از همان اواسط دهه ی چهارم بدين سو همه انقالبيون پرولتری وی را رهبر 
 .انقالب افغانستان و صدر خويش ميدانسته اند

ی رفيق اکرم ياری، سازمان کارگران افغانستان با پافشاری بر اطالق لفظ صدر از برا
معرف يا ( از سويی اصولی ترين موضع را اختيار کرده است و از سوی ديگر، 

بودن يا ماهيت ) اسيد و قلوی(يا کاغذ لتمسی را به دست گرفته است که ) انديکاتور
بغض اپورتونيست ها و . را افشا نمايد  ايدئولوژيک و خط سياسی اپورتونيست ها

از خواندن اين اطالق ترکيده و چينی ) و سه جهانی پس منظری(رويزيونيستان 
اينان که صدا ميکنند، به مصداق گفته ی مشهور، . شخصيت شان ترک برداشته است

 !همان کاسه ی چينی اند که خود صفت خويش ادا ميکنند

صفحه آغازين وبسايت خويش را با تصوير صدر ) مائوئيست های افغانستان(رفقای 
اين رفقا پيوسته اصولمندانه به دفاع . ده و ادای دين به وی کرده انداکرم ياری مزين نمو

) مائوئيست (نيز رفقای حزب کمونيست . از خط انقالبی شهيد ياری کمر همت بسته اند
افغانستان، قسمی که اسناد شان نشان ميدهند، خط صدر اکرم ياری را خط انقالب 

: و اما. شور نيز چنان موضعی دارندساير تشکالت و گروه های مائوئيستی ک. ميدانند
بقايای اپورتونيسم و اکونوميسم پارينه، هنوز قيم تاريخی خويش را بر ميکشند و چه 

آنان ميدانند که دروازه ی تکامل تاريخی و ديالکتيکی تا ابد به روی !برکشيدنی



 در آينه ء شورش
 

86 
 

اپورتونيزم و رويزيونيسم بسته است، ايشان محروم از تکامل مثبت خطوط انحرافی 
-خويش اند ، پس کاری که برايشان می ماند جز اين نيست که در مقابل مارکسيسم

مائوئيسم و خط رفيق اکرم ياری شهيد که انديشه ی راهنمای انقالب افغانستان -لنينيسم
اگر اپورتونيستان مزورانه شهيد . است قرار گرفته و به روی آن شهيد شمشير کشند

نقالب ميدانند، اينک چک چکی هايشان روباه ا) سه سدر تنومند(ياری را يکی از 
ميگويند و جرئت و تا اين اواخر جرئت آنرا ) زنده ياد ( منشانه با آنکه رفيق ياری را 

 نداشته اند

که به خط گذار مائوئيسم در افغانستان توهين کنند، اما به زبان و بيانی ديگر،  
اين تاليان  -اما اين مرتدان. دنموده و رهبری اش را منکر شون) خرد(ميخواهند وی را 

مشروعيت تاريخی صدر اکرم ياری همانگونه که . کور خوانده اند -سمندر و سمندريان
 –) عقاب(لنينيست -همانند سازمان مارکسيست –گفتيم امری خود ساخته و يا مجعول 

و همانگونه که ادعا های دروغين توان آنرا ندارد که وجود خارجی چنان   نيست
امپرياليستی ثابت کند، همين گونه –ی را از ساليان جنگ مقاومت ضد سوسيال سازمان

و موجوديت   نمی توانند تاريخ مشخص و افتخار آميز  جعلکاران و تحريفگران
بياييد . خورشيد را نمی توان با گل اندود. را با چرند افشانی ها منکر آيند) م.ج.س(

تاريخی صدر اکرم -م انداختن اهميت سياسیببينيم که اين مرتدان چگونه در صدد از قل
تالش انکار خط انقالب افغانستان اند و حتی خيلی بيشرمانه و با کمال   ياری و در

رذالت موجوديت سازمان جوانان مترقی را نيز منکر شده و تنها از محافلی حرف 
دروغ   زهی وجدان باخته گی و!!! ميزنند که در ميان شان يکی هم محفل ياری ها باشد

تا اکنون هيچ حتی خاينی پيدا نشده بود . بافی که در کار اين بيچاره های جاسوس است
از آنجايی که اين . را منکر افتد) م.ج.س(که وجود سازمانی بنام سازمان جوانان مترقی 

سازمان عمدتا توسط شهيد اکرم ياری بنيانگذاری شده و سپس خط انقالبی آن شهيد در 
قسمی که گفتيم ما ! منکر آن ميشوند  شده بود، لهذا اين جواسيس اين سازمان متجلی

اين مرتدان نيک دريافته اند که صدر اکرم ياری و سازمان .! بايد از مرتدان بياموزيم
البته در شرايطی و ( جوانان مترقی الزم و ملزوم يکديگر بوده است و همانگونه که 

) و حتی امروز( ق و در جهان آنروز در اتحاد شوروی ساب) وزنه يی متغير و ديگری
استالين با سوسياليسم مترادف بود و دشمنی با استالين دشمنی با سوسياليسم بود، اينک 

می بينيم ) واويالی قياس مع الفارق اپورتونيست ها در نيايد( در موردی البته متفاوت 
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سازمان جوانان نماد  -صدر اکرم ياری -که در افغانستان، آن نبرده ی کارزار انقالب
گرديده و مرتدان از ترس آنکه خط صدر اکرم ياری ) و البته خط اصولی آن( مترقی 

بيش از پيش جا باز نکند، حتی مجبور ميشوند که موجوديت سازمانی بنام سازمان 
 .زهی شرف باخته گی که اينان را است! جوانان مترقی را هم منکر می آيند

 

 

  

!خويش را آفتابی کرده اند سپاس از مرتدانی که کوری  

  

 بخش دوم

قسمی که ما هميشه گفته ايم، صدر اکرم ياری که خط گذار مائوئيسم در افغانستان 
شعله ی جاويد ترادف يافته و خط مائوئيستی کشور  است با سازمان جوانان مترقی و

ب تکامل اين خط است که تکامل انقال. با صدر اکرم ياری تجسد و ارگانيزه شده است
لهذا آن بيسوادانی که بر صدر اکرم ياری می تازند که وی . افغانستان را در بر دارد

. کجا انقالبی را رهبری کرده بود، بی سوادی سياسی خويش را به حراج ميگذارند
و اکونوميسم ) تيوری رويزيونيستی سه جهان(بگذريم از اينکه مقتداهايشان در بستر 

-قيام-وز در سياه چالهای انحرافات تيوريک نظير کودتاپوسيده و ته مانده هايشان هن
ما از اين مرتدان که اکرم ياری شهيد را با سازمان جوانان . گرايی گير مانده اند

مترقی يکی دانسته و با رد اکرم ياری به انکار موجوديت سازمانی بنام سازمان 
ر بدن داريم به مراتب تا جان د: جوانان مترقی رسيده اند، بايد بياموزيم و آن اينکه

جهات انقالبی سازمان جوانان مترقی که   از خط صدر اکرم ياری و بيشتر پيش،
دشمنی اپورتونيست ها   از لحاظ ماهوی،. مصدر شعله ی جاويد بود، به دفاع برخيزيم

و مرتدان کنونی با سازمان کارگران افغانستان و ساير مائوئيست های افغانستان، از 
ه ما خط صدر اکرم ياری را تعقيب ميکنيم و به آن عمده گی قايل سبب آن است ک

دشمنی مرتدان با تشکيالت مائوئيست های افغانستان و حزب کمونيست . هستيم
افغانستان ناشی از دشمنی مرتدان با صدر اکرم ياری و انديشه ی ) مائوئيست (
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ه برهه هايی از برای اثبات مدعای خويش، گزيری جز آن نيست ک. مائوتسه دون است
 .ژاژپراگنيهايشانراذيال نقل کنيم

بياييد بخوانيم که چگونه اين مرتدان با حمله های ددمنشانه به خط گذار مائوپيسم در 
 :افغانستان، الش متعفن خويش را به نمايش ميگذارند

جنبش شعله يی نه سازمان بود، و نه حزبی و در زمان داود خان از هم پاشيد و اما   “
 ”...ريان فراگير و فرامليتی و فراقومی بوديک ج

 !حد همين است ارتداد و انحالل گری را: با خواندن باال بايد گفت که

حال از همان منبع باال باز نقل می آوريم که ببينيم که چگونه دروغگو حافظه ندارد 
} !سهوا{علی الرغم اينکه صريحا منکر وجود سازمان جوانان مترقی شده است،   و
 :سازمانی بنام سازمان جوانان مترقی ياد ميکند از

به   آنهم در همسويی و” سازمان جوانان مترقی “  با تشکيل) ياری ها(زنده يادان “
اعتبار نام محمودی ها، در واقعيت امر از مقام محفلی بيش نبود در بين چند محفل از 

 ”جريان تشکيل دهنده گان شعله جاويد

رتونيستان، با همه کوششی که در راستای زدايش نقش عمده جالب اين است که اين اپو
ی صدر اکرم ياری و رفيق صادق ياری در بنيانگذاری سازمان جوانان مترقی به 

از نقش بنيانگذار بودن آن شهيد ياد !) نا خود آگاه(خرج ميدهند، باز مجبور ميشوند که 
ن در مقابل گردان واقعيت آنهمه غوغا و خزعبالت هيچ ميشود و اينک اين مرتدا. کنند

) بوسيله ی ياری ها  تشکيل سازمان جوانان مترقی(  تاريخی سپر می اندازند و از
منکر سازمان جوانان   اما بايد پرسيد که در فراز منقوله ی اول چگونه! حرف ميزنند

ياد ) ياری ها(مترقی شده ايد و حال آنکه در فراز منقوله ی دوم از نقش بنيانگذار 
دروغ های اپورتونيست ها هم شاخ دارد و هم   يد؟ واقعا که تناقض گويی ها وميکن

بس   ندانم کاری های اين اپورتونيست ها ما را به ياد خاطره يی  تناقضات و.دم
زمانی : می اندازد که ميگفت  از يکتن از رفقای سازمان کارگران افغانستان  آموزنده

ان، با آنکه در محفلی سنگ داکتر فيض را به يکی از منسوبين سازمان رهايی افغانست
بنيانگذار سازمان جوانان مترقی و رهبر   ميگويند که اصال  :سينه ميکوفت ميگفت

شعله يی ها اکرم ياری بوده است که برايش شعله يی ها مائوی افغانستان 
وی چگونه دنباله ر راستی را که نوچه ها و تاليان اکونوميسم داکتر فيضی  ”!ميگفتند
همانگونه که رفيق ياری به مثابه ی استاد . ياری ميکنند  رفيق اکرم) شاگرد-نا( از آن

ديالکتيک و مارکسيست رزمنده الفبای مبارزه را به داکتر فيض آموخت و سپس آن 
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فرد با اپورتونيسمی منحط در مقابل خط انقالبی قرار گرفت، اينک تاريخ بار دوم، به 
ی از هگل، بار دوم به شکل مسخره تکرار ميشود و اينک قول مارکس و به استناد و

ته مانده های اکونوميسم، بر مائوئيست ها و رهروان راه ی شهيد اکرم ياری می 
 .تازند

حال بياييد بخوانيم که اين اپورتونيستان با بنيانگذار سازمان جوانان مترقی چگونه 
 :برخورد ميکنند

سياسی و تيوريک به جا -چند اثر علمی) ياری(د مگر از زنده يا »احترام ما به جايش“
صدر “  مانده است و يا که کدام قيام و انقالبی را رهبری کرده است که ايشان را با

 ”.مقايسه می نمايند ”مائو

گفت که هرگز هيچ مائوئيستی صدر اکرم ياری را با صدر مائو مقايسه  نخست بايد   
ديش و برداشت ضعيف مرتدان است که مفهوم نکرده است و اين ذهن بيمار و ناسره ان

و پيام اطالق لفظ صدر به رفيق اکرم ياری را نمی دانند و يا ناديده ميگرند و به آن 
دو ديگر اينکه همانگونه که اپورتونيست های رهايی نيز مقر اند . وقعی قايل نيستند

و وی را  اين نسله اول شعله يی بود که رفيق اکرم ياری را صدر خويش ميدانست
مائوی افغانستان خواندن هرگز به معنی مقايسه و يا برابر . مائوی افغانستان ميخواند

معنی اين سخن آنست که همانگونه که صدر . دانستن صدر ياری با صدر مائو نيست
مائو خط درست مارکسيستی را در چين در مواجهه با رويزيونيسم و انحرافات چن دو 

اينده گی ميکرد و خلق چين را به سوی انقالب و رستگاری سيويی و لی ليسانيسم، نم
رهنمون ميشد، در اينجا در افغانستان، رفيق ياری چنان نقشی را برای خلق های 

چونان شاگرد   افغانستان داشته و همان اهميت تاريخی را برای خلق خويش داشته و
يد و در اين می پو) مائوتسه دون انديشه(راستين صدر مائو بر همان خط درست 

چنين بوده است برداشت نسل اول شعله . راستا بزرگترين مارکسيست افغانستان است
بنابر اين، هرگز پای برابری   .يی و چنين است برداشت شعله يی ها در زمان ما

قسمی که قبال نبشتيم اطالق لفظ صدر به   صدر ياری با صدر مائو در بين نبوده و
مارکسيسم در افغانستان   ی است که سکاندار انقالب ووی به دليل سکاندار بودن و

اينکه اپورتونيست ها و مرتدان به پايکوبی و هرزه افشانی روی آورده اند . بوده است
که آثار شهيد اکرم ياری از بين رفته استء خود رساننده ی آنست که اين مرتدان 

: ين مرتدان بايد گفتبرای ا. چقدر با انقالب کشور و رهبر آن انقالب دشمنی دارند
هنوز اميد ما از بين نرفته و ممکن است روزی آثار باقيه ی صدر ياری که بوسيله ی 

صدر اکرم ياری . خودش در جايی نامعلوم مدفون شدِه در دسترس همگان قرار گيرد
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امپرياليسم آثار خويش را -جهت حفاظت آن آثار از دسترس ارتجاع و مزدورانسوسيال
گذشته از آن، آنچه از وی باقيست به روشنی و به زالل تام . دمدفون ساخته بو

نيز . نشاندهنده و تعين کننده ی خط صحيح برای انقالب دموکراتيک نوين کشور است
و تماميت جنبش دموکراتيک نوين   سازمان جوانان مترقی و جريان شعله ی جاويد

اثر منتشره ی . استکشور فيضان و لمعاتی از انديشه ی انقالبی صدر اکرم ياری 
قابل   خود به پيمانه ی وسيع نشاندهنده ی عمق و صحت مواضع) سرخا(سازمان 

توجه ی انقالبيون سازمانی است که زير رهنمون صدر اکرم ياری پرورش يافته 
اين اثر که باقی است و به چگونه گی پيدايی و رشد بورژوازی ملی در . بودند

. ع خود منحصر به فرد و بی بديل باقی مانده استافغانستان می پردازد هنوز در نو
انديشه ی (که در آن ) م.ج.س(آيا سندی موجه تر و معتبر تر از برنامه ی اصولی 

اتخاذ شده است ميتواند وجود داشته باشد که اهميت و قلم صدر اکرم ياری را ) مائو
ه تحت رهبری ک) انديشه ی مائو(نماينده گی کند؟ اگر خط اصولی صدر اکرم ياری و 

. وی اتخاذ گرديد مطرح نمی بود حال دلقک هايی نظير سمندر سکانداری ميکردند
اينکه مرتدان و اپورتونيست ها عدم دسترسی به آثار شهيد اکرم ياری و يا عدم 
موجوديت آثار وی را حمل بر نداشتن و يا ننوشتن آثار علمی بوسيله ی آن شهيد 

راستی را اگر چنين ميبود . ی ارتداد آميز استميکنند يک دروغ محض و يک حمله 
وی را ) م.ج.س(پس چگونه و چرا منسوبين شعله ی جاويد در آن زمان، و عمدتا 

رهبر تلقی ميکردند؟اگر چنان ميبود پس چرا فردی را که هيچ اثر علمی يا سياسی يا 
های اصيل، به استناد شعله يی   ميخواندند؟) مائوی افغانستان (تيوريک ننوشته است 

نبشته هايی از صدر اکرم ياری در زمان خويش چنان نزد مائوئيست ها از اهميت 
ما در ارزش بين . لنين می سنجيدند) چی بايد کرد( برخوردار بوده است که آنها را با 

المللی آثار شهيد ياری مبالغه نمی کنيم اما از لحاظ اهميت آثارش برای انقالب و خط 
انقالب ما ) چی بايد کرد( آثار وی مطمئنا و يقينا که : ان ميگوييم کهانقالب در افغانست

مبارزه با مارکسيسم در افغانستان هميشه از کانال مبارزه به ضد خط . بوده است
از همين رو است که دلقکان و مرتدانی چند اينک معرکه . صدر اکرم ياری ميگذرد

ی )پيشوا(انگونه که داکتر فيض هم. خفاش صفت منکر روشنايی ميشوند  گرفته اند و
مسلکياکونوميسم از دشنام دادن و تاختن بر صدر اکرم ياری طرفی نبست، همانگونه 
اين ته مانده ها نيز همانگونه که در مغاک خيانت فرو رفته اند د ر گورستان ارتداد 

اگر چشم اين شب پرستان روشنايی را نمی بيند و   .جاودانه مدفون خواهند گشت
سندد و به قول موالنايبلخء حديث خواب می گويند،آنانيکه از آفتاب ميگويند با راه نميپ

انداختن مبارزه ی دو خط بی امانء اين مرتدان و اپورتونيستان را از صفوف چپ 
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غالبا نابينای اين مرتدان توانايی ديدن   اگر چشمان ضعيف. انقالبی خواهند سترد
 تاب را چه گناه؟خورشيد حقيقت را ندارد، چشمه ی آف

اين مشت نمونه ی . در زير قسمتی از افرازات ماليخوليايی اين مرتدان را می آوريم
تيوريک شديد اين  -خروار نشاندهنده ی تناقضات ، سواد نازل و حتی مبين فقر سياسی

اين برهه سند تعفن الش اين مرتدان است مرتدانی که جز دشنام و وهن . مرتدان است
 :نددر انبان ندار

که گذشته از ميان اقشار و طبقات اجتماعی خصوصا اليحه ) ياری ها(زنده يادان ...“
اين نويسنده ی اپورتونيست که مدعی برداشتن قطره يی از دريای علم دری طی {های 

يک و نيم سال آخر عمرش است، هنوز فرق اليه و اليحه را در نيافته و البد در آن 
و   درد ديده} !!!ن اين دو واژه وجود نداشته استقطره يی که برداشته فرقی ميا

وقتی از {ستمديده و استثمار شده جامعه ء افغانستان و حتی مجموع هزاره جاتء 
مجموع هزاره (نيازی برای اضافه نمودن حتی برای ! افغانستان گفتی، دری شناسا

ته ای و در نيست يا اينکه البد هزاره جات را خارج از افغانستان در نظر گرف) جات 
، در سطوح پايين مبارزان مربوط به }!اواسط سده ی نوزدهم ميالدی به سر ميبری؟

{ جريان دموکراسی نوين از هيچ نوع شناختی برخوردار نبودندءهمترازی قايل شويم 
بهتان همترازی صدر ياری با صدر مائو است که بر مائويست ها   منظور اين مرتد

ستنباط نمود که مدعيان مقايسه و همترازی قايل شدن به خوبی ميتوان ا} بسته است
حال بهتان همترازی صدر اکرم ياری با صدر مائو به {”ياری ها“ و”صدر مائو“ بين

انسانهای } تمام خانواده ی ياری يا دستکم به رفيق صادق ياری نيز تسری می يابد
. ی دست و پا نمايندزليل و بی مقداری اند که ميخواهند با آن مقايسه برای خود اعتبار

داکتر هادی  -زنده ياد داکتر رحيم محمودی -عکس آنها داکترعبدالرحمان محمودی فقيد
داکتر فيض احمد و ابرمرد بی بديل مجيد کلکانی،  -حيدر لهيب -رستاخيز -محمودی

نه تنها از شناخت خوب مردم و انقالبيون برخوردار بودند، بلکه بر پايه ء همان 
باز می بينيمم {”ياری“ زنده ياد. از پراتيک مورد اعتماد قرار داشتند شناخت برخاسته

تبديل نموده، در يک برهه، سه بار ) ياری(را به ) ياری ها! (که اين عالم به علم دری
جمع و مفرد را جای هم می گذاشته و رابطه ی مسند و مسند اليه در جمله يا همان 

يک  }!علم دری مبدل ميکند  به آشفته بازارنهاد و گذاره در جمالت آميخته مرکب را 
 ”.مبارز بود و اما در عمل و پراتيک يک قدم هم گامی برنداشته بود

دفاع از رهبران جنبش مقاومت ملی “ اپورتونيسم در الک(ما در همان نبشته ی 
مائوئيسم بسته اند، را -لنينيسم-اپورتونيستانی که کمر به دشمنی با مارکسيسم”افغانستان
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شا نموده و گفته بوديم که اين اپورتونيستان هدفی جز دشمنی با انقالبيون پرولتری اف
اينک با مطالعه ی سطور منقول . ندارند و مزورانه و در الک دفاع دروغين خزيدهاند

سازمان : اخير از تنی از آن اپورتونيستان به مصداق مشت نمونه ء خروار ميبينيم که 
يا حزب کمونيست ) مائوئيست های افغانستان(يا ) م.ل.م(کارگران افغانستان

هدف اين اپورتونيست ها و مرتدان . افغانستان بهانه يی بيش نيست) مائوئيست(
سياسی، قسمی که از نبشته ی فوق خودشان بر می آيد، درهم کوبيدن وجهه ی انقالبی 

يان جر  ايدئولوژيک-انقالبی-رهبران جنبش دموکراتيک نوين و نفی رهبری سياسی
اين مرتدان در اصل رهبری کبير صدر اکرم ياری را هدف . شعله ی جاويد است

اينک . قرار داده اند و تا امروز اين و يا آن سازمان مائوئيست را بهانه قرار ميدادند
پرده به دور شده است و تاخت و تاز ه های عريان اين الش های سياسی و تعفن 

آگاه ترين بخش های جنبش نيز باقی نمی -کماپورتونيستی شان شبهه يی برای حتی 
گذارد که اين مرتدان مشکل اساسی و بنيادين با صدر اکرم ياری و خط انقالبی 

صدر اکرم (مائوئيستی وی که خط انقالب افغانستان است دارند و اعالم ميدارند که 
ز همانگونه که در نقل باال اين مضمون را ا{)ياری مورد اعتماد مردم نبوده است

هم از اين رو است که ما اين مرتدان را اپورتونيست و مرتد به انقالب . }ايشان آورديم
لهذا اين اطالق ما به ايشان، نه دشنام و خرد ساختن شان بل . و مارکسيسم خوانده ايم

ما هرگز لب به دشنام نميآالييم و آنچه در حق . اطالق ويژسته و شاينده ی ايشان است
تدان ميگوييم مستند به اسناد و نوشته های منتشره ی خود شان اپورتونيستان و مر

اگر آنها را فحاش می گوييم به فحش های منتشره ی خود شان استناد می ورزيم . است
) انديشه ی صدر مائو(افغانستان و   و اگر آنها را دشمنان جنبش دموکراتيک نوين

اين مرتدان . شاهد آورده ايم ميخوانيم، نيز نبشته های خود شان و مواضع خود شان را
قسمی که در سطور منقوله ی فوق از ايشان ميخوانيد، چنان به توهين و تحقير صدر 
اکرم ياری و شهيد صادق ياری روی می آورند که برای ابد روی خود را در پيشگاه 

با طرد (اگر داکتر فيض در جزوه ی . ی جنبش انقالبی کشور سياه ميسازند
خويش تا توانست فحش و دشنام ) شماره ی نخست( و مشعل رهايی  ....)اپورتونيسم

سازمان (پراگند، با آنکه طبق ادعای ) م.ج.س(به آدرس صدر اکرم ياری و رهبری 
دسترس مشعل دوم از خود اگر -در-اگر هم در شماره ی هنوز نا) انقالبی افغانستان

سهمی و انعکاسی در پراتيک  )انتقاد(انتقاد هم به عمل آورده باشد، از آنجايی که آن 
آن سازمان نداشته و در حقيقت انتقادی اصولی نبوده است، هنوز روی آن سازمان و 
تاليان و گسست های دروغين از آن در پيشگاه ی جنبش مائوئيستی کشور 

انتقاد ( و ) پشيمانی(حال چک چکی هايشان از . رويزيونيستان و خاينانی بيش نيستند
درس نگرفته اند و باز ميخواهند بعد از گذشت چندين دهه ) از خود داکتر فيض
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های )پس منظری( مرتکب همان انحراف و جنايتی شوند که داکتر فيض و 
. نيک مبرهن است که اينان نيز روسياه و پشيمان خواهند شد. اپورتونيست شده بودند

ای متعفن، اما قسمی که پراتيک نشان داده است اظهار پشيمانی از سوی چنين الش ه
اين مرتدان بوده، و فريبی و رنگ ) تغابن خزف شکنی بازار(  ناشی از تزوير و

هم از اين رو است که مخاطب نقد ها و نبشته های ما نه اين . فروشيی بيش نيست
نيست بلکه آنعده ) که ما برايشان وقت تدوير کورس اکابر نداريم( اکابر رويزيونيسم 

م آن ميرود که احتماال در مغاک فريب سخنان اين از خواننده گانی است که بي
ما در دفاع از اصوليت انقالبی پرولتری جريان دموکراتيک نوين کشور . مرتدانبيفتند

. قرار داريم و از اين رو در برابر منحرفان و مرتدان رنگارنگ صف آرايی نموده ايم
مول اکرم ياری و از يکسو نويسنده ی برهه ی منقول در فوق از شهرت افغانستان ش

يعنی در چند سطر ) خبر برهه ی منقول(ها می نويسد و از سوی ديگر در ) ياری(
بعد تر، با خزيدن در پناه ی اسامی برخی از انقالبيون که اسم شان با اسامی منحرفانی 

را بی اهميت جلوه داده و ) ياری ها(نظير داکتر فيض يکجا آورده شده است، ميخواهد 
 :اين مرتد چنين می نويسد. قايسه با فهرستی که آورده است، به هيچ گيردآنها را در م

اما در عمل و پراتيک يک قدم هم گامی برنداشته   يک مبارز بود و”ياری“ زنده ياد
 ”بود

يک قدم هم گامی (بگذريم از اينکه اين عالم به علم دری نيازی نمی بايست ديد که 
يک (ميدانست که   دست کم از لحاظ دستوری بنويسد بلکه می بايست) برنداشته بود

گامی ( و ) يک قدم ( درست بوده و ) گامی بر نداشته بود( يا ) قدم هم بر نداشته بود
زشت    چنين فن نويسنده گی،  عين معنا بوده و گرد آوردن اين دو،) بر نداشته بود

است که نکته اين !!! ترين نوع عالميت به علم دستور و نگارش زبان دری است
هم خواند و اما مدعی شد ) زنده ياد(و با تمجيد کاذب ) مبارز (چگونه ميشود کسی را 

برنداشته بود؟ چنين مبارز که گامی هم در مبارزه برنداشته !!!) يک قدم هم گامی(که 
البد در . باشد و باآنهممبارزش بخوانی، هنوز در هيچ کجای دنيا وجود نداشته است

و ارتداد چنين مبارزانی يافت ميشوند که بی گامی در راستای دبستان اپورتونيسم 
اين تناقض نويس در بخشی از نبشته اش همانگونه . مبارزاتی، مبارز محسوب ميشوند

نسبت ميدهد ) ياری ها(به   را) سازمان جوانان مترقی(که قبال نقل کرديم بنيانگذاری 
. زمانی به اين نام منکر می آيدو در جايی ديگر قسمی که نقل آورديم از موجوديت سا

حال باز تناقض آفريده و مينويسد که اکرم ياری گامی هم در راستای مبارزاتی بر 
البد بنيانگذاری سازمان جوانان مترقی توسط صدر اکرم ياری گامی در . نداشته است

اگر ميشود، پس اين سخن اخير اين مرتد، دود ميشود و !!! مبارزه محسوب نمی شود
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و اگر از سوی اين اپورتونيست بنيانگذاری سازمان جوانان مترقی . سمان ميرودبه آ
حتی يک گام مبارزاتی هم محسوب نمی شود، چنين استنباطی چيزی جز ارتداد و 

فرقی ميان اين رويزيونيست که سازمان جوانان مترقی . برخورد سراپا خائنانه نيست
در سنجش اهميت  ”پرچمی-خلقی“ را به گامی نميشمارد و موضع رويزيونيست های

تنها حزب دموکراتيک رويزيونيست و مرتدان . سازمان جوانان مترقی، وجود ندارد
آن حزب اند که مزورانه و با بيشرمی تام الف از مارکسيسم ميزنند و   هوادار

حال اين مرتدی از قماش . همزمان سازمان جوانان مترقی را به هيچ ميگيرند
رياليسم روس ، به خيل ارتداد رويزيونيست های آن حزب مزدور امپ-مزدورانسوسيال

سوسيال امپرياليسم روس پيوسته و بنيانگذاری سازمان جوانان مترقی توسط صدر 
 !اکرم ياری را حتی به گامی نمی گيرد

اينهمه تناقض نويسی در متنی کوتاه و اينقدر ارتداد ورزی در متنی کوچک خود 
انديشه ی (رتدانی از اين قماش در دشمنی با پيشگامان رساننده ی آنست که عزم م

 !در افغانستان، جزم تر از آنست که بسياری ها می پندارند) صدر مائو 

کدامين سخن عالم به علم دری را بايد جدی گرفت ؟ آنی که در سطر های پسين 
را ! شهيد را بی عمل و مبارزی که حتی يک گام در راه مبارزه نگذارده است) ياری(

 :بايد نظر اين مرتد دانست ؟يا آن بخشهايی را که در باالتر از آن، چنين نوشته بود

زنده يادان ياری ها که گذشته از ميان اقشار و طبقات اجتماعی خصوصا اليحه “
های درد ديده و ستمديده و استثمار شده جامعه ء افغانستان و حتی مجموع هزاره }!{

، در سطح پايين مبارزان مربوط به جريان }ته ايمقبال اين بخش را واشکاف-!{جات
 ”دموکراسی نوين از هيچ نوع شناختی برخوردار نبودند

فراموشی قويا گريبان نويسنده ی مرتد را -پرتی و ياد-حتی در اين نقل اخير نيز حواس
و اين چنين بی سواد ذهن مغشوش که حتی نمی داند که چی ياوه ! ( گرفته است

ودنيز معنی درست آنچه را که افاده کرده است نمی داند، به صدر سرايی ميکند و خ
فراموش تحقير -پرت و ياد-اکرم ياری توهين روا داشته و وی را با صفات حواس

با توجه ) زنده يادان ياری ها(در آغاز بند منقول اخير از گسترده گی اشتهار ). ميکند
های درد }!{خصوصا اليحه   ی، درميان اقشار و طبقات اجتماع) گذشته از(به قيد 

اگر چنين باشد که نيز . ياد ميشود...ديده و ستمديده و استثمار شده جامعه ی افغانستان 
اين امر کافی نيست که نه تنها توده های ستمديده ی افغانستان بلکه   چنين است، آيا

 هم از اين رو است که. ستمديده گان کره ی ارض به اين مبارز پرولتری ببالند
صدر (کمونيست های سراسر دنيا صدر اکرم ياری را می شناسند و به وی به عنوان 
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–لنينيست-به اسناد منتشره ی حزب کمونيست مارکسيست. تجليل ميکنند) اکرم ياری
مائوئيستبنگالديش -لنينيست-مائوئيست فرانسه و اسناد حزب کمونيست مارکسيست

درستی صدر اکرم ياری را می شناسند و  رجوع کنيد و ببينيد که آن احزاب انقالبی به
نيز . در اسناد شان به وی صدر پرولتاريای افغانستان گفته و از وی تجليل نموده اند

کمونيست های هندوستان که رهبری جنگ خلق آن کشور را به عهده دارند به اکرم 
کسانی  حال ما به. ياری به عنوان صدر اکرم ياری ادای دين انترناسيوناليستی ميکنند

که از توهين ها و گفته های وهن آميز مرتدی چند رنجيده خاطر ميشوند که چرا اين 
مرتدان رفيق اکرم ياری را صدر نگفته اند بلکه وی را بی عمل خوانده اند، به چنين 

 :گاليه کارانی ما چنين پاسخ می دهيم

 پی انعام مرو از پی انعامی چند

 

 

!را آفتابی کرده اند سپاس از مرتدانی که کوری خويش  

  

 بخش سوم

بيش نيستند که بويی از انسانيت و احترام به رهبران ) انعامی (اين مرتدان ! آری
برگرديم به تناقضاتی   .پرولتری نبرده اند و به انقالبيون جانباخته توهين روا ميدارند

يديم جمله قسمی که د: پنج سطر پيهم منقول از مرتد مانحنفيها وجود دارد-که در چهار
ها استء اما ) ياری(ی نخست ظاهرا يادکردی از شناخت اقشار و طبقات اجتماعی از 

ناگهان در جمالت ادامه ی آن که شکسته بسته نماينده گی از تداوم جمله ی اول و آنهم 
در سطوح پايين مبارزان مربوط به ) ياری ها(در گرو تناقض ميکنند، می بينيم که 

 !از هيچ شناختی برخوردار نبودند جريان دموکراسی نوين

اگر نويسنده ی مرتد اين جمالت مخفی کاری رهبری سازمان جوانان مترقی را به 
گمنامی و بی اهميت بودن صدر اکرم ياری و شهيد صادق ياری تعبير ميکند، زهی بی 

و اگر منظور اش اينست که همه اقشار و طبقات اجتماعی ! شرمی و وجدان باخته گی
سطوح پايين (وی را ميشناختند و اما نزد !) {ه ی افغانستان و حتی هزاره جات و جامع

هيچ شناختی برخوردار نبودند، در اين   از)مبارزان مربوط به جريان دموکراسی نوين
 :صورت
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جامعه ....اقشار و طبقات( را جدا از ....) سطوح پايين(نخست اينکه اين مرتد 
 .نظر ميگيرددر ) حتی هزاره جات...افغانستان

را توهين ميکند و در حالی که ديگران را همه شناسای ) سطوح پايين: (دوديگر اينکه
ميخواند اينان را خل هايی عنوان ميکند که نسبت آنکه در سطوح پايين ) ياری ها(

شناختی نداشتند و يا اينکه ياری ها برايشان اهميت ) ياری ها(سازمان بودند، از 
باشد، پس خيلی جالب و   ه منظور مرتد در اين بخش آخر چنيندر صورتی ک. نداشتند

به رهبر و صدر سازمان خويش که ) سطوح پايين(باورنکردنی و غير معقول است که 
البد آنها خل هايی بودند که دنبال فردی ! اکرم ياری بود اهميت و شناختی قايل نبودند

عبالت فقط زاده ی ذهنی است اين چنين خز! ميرفتند که برايشان اهميتی نداشته است
پزشکان به چنين بيمارانی، -فراموشی شده، و روان-پرتی و ياد-که مصاب حواس

مرتدان حال دامنه ی افرازات وهن آور خويش را حتی به . ميگويند) مانيا(مصابين 
هر چند منسوبين تخيلی و يا منسوبينی که نه ايدئولوژی که ( خانواده ها و يا منسوبين 

ار شووينيستانپشتونيست که به ارثيت و تبارگرايی بهای سرسام آور ميدهند ذهن بيم
اين جا است . رهبری سازمان جوانان مترقی نيز ميتازند) ايشان را چنان معرفی ميکند

که اين مرتدان که تا ديروز دم از دفاع از رهبران انقالب ميزدند، سپر افگنده و از الک 
 :مرتد از آب در می آيند) صاف و پاک(و اپورتونيسم و دروغ بيرون شده، 

چند تنی از بانوان خيلی نزديک به ياری ها از جمله ی پرچميهای بزرگ ... “
 “ ...بودند

پس آيا سازمان کارگران افغانستان در داوری مبنی بر اينکه اين قماش افراد را 
ا خير؟ و خوانده است بر حق بوده است ي) رهبران جنبش(اپورتونيستانخزيده در الک 

رهبری سازمان جوانان ) نزديکان(آيا دامنه ی لومپنی و فحاشی اينها به خانواده و 
مترقی نيز سرايت نکرده است؟ گذشته از آن، لحن جمله منقول در باال سراپا لمپنانه و 

اينان خود . ما بيهوده فحاش بودن اينها را به رگبار و تازيانه می بنديم. وقيحانه است
حقا که اين کارگزاران کوانتل پرو در امر خودکشی سياسی و . فشا ميکنندخويشتن را ا

. و از اين درک، آنقدر ها هم به درد بخور سيا نيستند! گری نيز استاد اند-افشا-خود
اينان با . زيرا که اينان نمی توانند ماهرانه نقاب کمونيست بودن را به چهره بگذارند

های فحاش را ) پس منظری(اکتر فيض و روان د) ياری ها(تعرض و توهين به 
شادنمودند و اينک چنان افراط در لمپنی کرده اند که دست امثال داکتر فيض را نيز از 

ها نيز می تازند و به اين طريق برای ) ياری(اينان حتی به نزديکان : بسته اند  پشت
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در احمق داکتر فيض و امثالش آنق. داکتر فيض و امثالش يک روسفيديکماهی ميکنند
سياسی و يا پليد نبودند که بيمارگونه و لمپنانه به نزديکان رهبری سازمان تهمت و يا 

 .توهين روا داشته و آنرا مصادره به رهبران سازمان جوانان مترقی کنند

افغانستان ) مائوئيست (و حزب کمونيست ) مائوئيست های افغانستان(اينکه اين مرتدان 
 :احمقانه و سرشار از تناقض چنين به رگبار اتهام می بندند  ورا اتهام هزاره بازی زده 

چرا از هزاره ء افغان انقالبی ابرمرد بزرگ مليت هزاره قاضی ضيا که در زير ...“
شکنجه های وحشيانه هزاره های خادی از بخش برادر کشتمند حماسه ها آفريد و در 

  مت بلند و ايستادجان باختعمل و پراتيک مبارزه کرد و توسط جالدان خاديست با قا
 ”!!!اصال يادی نمی کنند؟؟

( چنين اتهامی که بخشی از متن فوق خود ناقض ادعايشان و سرشار از تناقضات است 
چنين مرتدان بی : و نيز اينکه!) قسمی که متن بی سر و پای علم دری فوق نشان ميدهد

مائوئيست های (مقر اند که  )سازمان انقالبی افغانستان(خبر اند که حتی اپورتونيستان 
از قاضی ضياء به عنوان زمين لرزه ی انقالبی يادکرده است و نيز اينکه ) افغانستان

مطالعه ی وبسايت ها و نشريات و اسناد نيروهای مائوئيست کشور ما سيلی محکمی 
است به رخساره ی اتهام کثيف اين مرتدان که با دروغ های شاخدار مدعی اند که انگار 

افغانستان و ساير مائوئيست های افغانستان به پشتو چيز ) مائوئيست(زب کمونيست ح( 
دروغی   نظری به مواد منتشره ی اينها برمال ميدارد که اين ادعای مرتدان). ندارند

 .بيش نيست

و ديگر اينکه اگر اين رفقای مائوئيست ما هزاره گرای باشند همانگونه که با صدر 
ند با مرتجعان هزاره نيز مشکلی نمی داشتند حال آنکه هرگز اکرم ياری مشکلی ندار

اينکه چرا مائوئيست های کشور صدر اکرم ياری را عمده ميدانند . چنين نبوده است
اگر چنان ميبود، قاضی ضياء نيز هزاره و انقالبی . ناشی از هزاره بودن وی نيست

ر کدام ذروه از امواج انقالبی اما، ما ميدانيم که کی در کجای پراتيک انقالبی و د. بود
ما به انقالبيون پرولتری از هر تشکلی که باشد احترام خالصانه داريم و . ايستاده است

ما به افشای تناقضات و . اما، چهره ی کريه تناقض نويسان را نيز بی افشا نميمانيم
، آدرس و يا ارتداد شان می پردازيم نه آنکه با ايشان شخصی بازی نماييم و يا اينکه نامِ 

در هر دو ( چنين کاری متاسفانه و يا اينکه خوشبختانه . فاميل شانرا هدف قرار دهيم
از ما ساخته نيست و ما نيز چنان ساخته نشده ايم که شباهتی و لو کوچک با ) صورت
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به قول استالين کبير، کمونيست ها از چيزی ديگری . عوامل کوانتل پرو به هم رسانيم
نيز معلوم است که اپورتونيست ها و مرتدان، از خيانت و جنايت به خلق . برش يافته اند

 .ها برش يافته اند

چه اپورتونيست -تمام تاخت و تاز های مرتدان يکسو و چند جمله ی زير از قلم يک نو
کثيف دفاع از رهبران جنبش چپ گذشته را   مرتد که بيشرمانه ادعای دروغين و

مار سياه ی، يک   ر زهريست است که از دهانی کجمالت زي. ميکند، يکسو است
اين . عامل کوانتل پرو، از دهان يک اجنت کثيف امپرياليسم و مزدور سيا بر آمده است

جمالت خاينانه در حق صدر اکرم ياری گفته شده است، در حق کسی گفته شده است که 
و مدافع اصوليت  بنيانگذار سازمان جوانان مترقِی، خط گذار مائوئيسم در افغانستان

انقالبی پرولتری در جنبش انقالبی کشور و سرانجام کسی که تا پای جان در برابر 
 :امپرياليسم ايستاد، گفته شده است-رويزيونيستان مزدور سوسيال

نزديک بودند حاکی از آن است که ) ياری(اما راپور های انقالبيونی که با زنده ياد “
ان نزديک برای شان هوشدار دادند که قرار راپور قبل بر اين که دستگير شود دوست

با خيال راحت ) ياری(موثق دولت ميخواهد که ايشان را دستگير کند و اما زنده ياد 
ما هم به ديالکتيک باورمنديم و آنها نيز باور دارند و آنها هيچ گاهی مرا دستگير : گفت

 ”!!!نخواهند کرد

ی از اين قماش از تعفن سطور فوق کامال وجدان باخته گی و خيانت پيشه گی مرتدان
را از مجالست و ) م.ه(آن اکرم ياريی که هنوز نوجوانی بيش نبود داکتر . برمال ميشود

نزديکی با کسانی که بعدا حزب دموکراتيک خلق رويزيونيست را بوجود آوردند مانع 
حزب  در کنگره ی موسس آن) م.ه(شده بود، آن اکرم ياريی که مانع شرکت داکتر 

خاين شده بود، چگونه باورکردنی است که پس از سالها مبارزه و سپس بعد از به پخته 
گی رسيدن و رهبری نمودن جريان دموکراتيک نوين کشور هنوز اينقدر خام باشد که 

! را نداند) امپرياليستی–ديالکتيک دروغين سوسيال(فرق ميان ديالکتيک مارکسيستی و 
ه يی است که به شخصيت انقالبی رهبر جنبش مائوتسه چنين تهمتی کثيف ترين حمل

اين مرتدان در عين آنکه از صدر اکرم . دون انديشه ی کشور از سوی مرتدان ميشود
ميخواهند تصوير آفرينی کنند وی را غير مستقيم به خيانت ) کم سواد سياسی(ياری يک 

متهم نموده و با  امپرياليسم روسی-انديشی با رويزيونيست های مزدور سوسيال-و هم
آنها هيچ گاهی ( چنين دروغ شاخدار سر هم ميکنند که صدر اکرم ياری گفته باشد که 

از همه ی آنچه ! تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل). مرا دستگير نخواهند کرد
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گفته آمد و با اتکا به اسناد و تحليل هايی که ارائه گرديد، حال ديگر مجالی از برای 
اقی نمی ماند که خود را در پناه رهبران جنبش قرار داده و اپورتونيسم و مرتدان ب

ديگر آنها نمی توانند اين يا آن تشکيل مائوئيستی رزمنده را . ارتداد خود را پنهان کنند
به رگبار اتهام بندند زيرا که با اسنادی که ) انديشه ی مائوتسه دون( به بهانه ی دفاع از 

جنازه ی خويش را خوانده اند و با تاختن به صدر اکرم ياری و  خود ارائه نموده اند،
بستن تهمت های کثيف به وی و سازمان جوانان مترقی، ثابت نموده اند که دشمنی اينان 

انديشه ی ( با تشکالتمائوئيستی کنونی، مستقيما ناشی از دشمنی بنيادين اين مرتدان با 
-از اين خود. نبش شعله ی جاويد استو جريان دموکراتيک نوين و ج) مائوتسه دون

حال اين رسالت مائوئيست . افشاگری های اين مرتدان از صميم قلب سپاسگذاری ميکنيم
ها و انقالبيون رزمنده است که با دفن نمودن اين زباله ها و ته مانده های رويزيونيسم ، 

ر اکرم دفاع از صد. صفا و اصوليت جنبش انقالبی پرولتری کشور را تامين کنند
. مائوئيسم در افغانستان است -لنينيسم-ياری، دفاع از برگرفتن و به کاربستن مارکسيسم

ما در دفاع از خط انقالبی صدر اکرم ياری تا پای جان خواهيم ايستاد و يقين داريم که 
گامی با ما قرار -نيرو های مائوئيست ساير تشکالتمائوئيستی کشور نيز در توافق و هم

 .دارند

 )م.ل.م(ان کارگران افغانستان سازم

۲۰۱۳/۴/۰۹ 

 

 

  

 !نويس بيسواد، که بر صدر اکرم ياری می تازد" غلط نامه "

  

نامه -، ميروی سودان محمودی، اينک دربخش نهم دشنام"رهايی"زائده پليدرويزيونيسم 
ی نحس خويش، نه تنها توهين ها و تاخت و تاز هايی را که بر صدر اکرم ياری روا 

 .نيز داده است" انکشاف"بود را مجدد تکرار و تاييد ميکند بلکه آنرا  داشته
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به اين باورمند بود که روس ها و سگان خلقی و پرچمی به ديالکتيک " ياری"زنده ياد "
 !"باور دارند؟

بی، بيشرمانه و خاينانه عظيم ترين توهين را در حق رهبر .جی.ک" کانتور"اين 
پرچمی ها -"خلقی"اين خاين پليد چنان به کام . اردسازمان جوانان مترقی روا ميد

ميبودند برايش مدال دوستی   لعنتی و برژنف پتياره زنده" تزارمل"مينويسد که اگر 
هر مائوئيستی که در قبال اين عف عف های . را اعطا ميکردند" کشور شوراها"

از معايير يکی . ميرويس کثيف خموشی اختيار کند جز اپورتونيست کثيف نخواهد بود
اصولی انقالبی ها، دفاع از رهبران انقالب است، و حال که يک لومپن هرزه در تبانی 
و تاييد اپورتونيسم و رويزيونيسم بر رهبر جنبش مائوئيستی افغانستان ميتازد، هيچگونه 

سازمان کارگران افغانستان، دفاع از صدر اکرم ياری را . سکوت قابل اغماض نيست
يش قرار داده است و اعالم ميدارد که بدون خط صدر اکرم ياری و در دستور کار خو

. بدون دفاع از اين خط، امکان پيشبرد امر مبارزه ی انقالبی ميسر نبوده و محال است
از همين رو است که ما از همه نيروهای مائوئيست کشور ميخواهيم تا در امر 

که هنوز در پيله ی سکوت ننگبار آناني. فروکوفتن ديو پليد رويزيونيسم سهم فعال گيرند
اند از برج عاج بی تفاوتی پايين شوند و اال، اگر سهم گيری در امر دفاع از " خفته "

صدر اکرم ياری را کسر شان خود دانند در شمار و از قماش رويزيونيست های پليد 
 .خواهند بود

راتيک حزب دموک(راکه اسم يکی ازفراکسيونهای"خلقی"توله سگ سياه،حتی کلمه
گذشته ازبررسی .رويزيونيست بود، درميان قوس ناخنک نيزنميگذارد )افغانستان خلق

فرماليستی ازجمله ی منقوله ی فوق، آن جمله ازلحاظ پيام ومحتوا، قالده ی ننگی است 
امپرياليسم و امپرياليسم -اين سگ وفادار سوسيال -که تا ابد در گردن ميرويس پليد

 .خواهد بود -غرب

نامه ی کثيف ميرويس پليدرابه خوانش گيريم، تاخت "تاخت وتاز"بخشی ديگرازبياييد
داکترفيض ...)باطرداپورتونيسم(سرطانی خط جزوه ی"تکامل"وتازنامه يی که 

 :نويسان است) پس منظر(افشانی های -وکثافت

فيض "مقايسه نمودن اکرم ياری باقهرمانان جنبش انقالبی داکتر"... 
چه باچنين .لم درحق دو فرداخيروگناهی نابخشودنی ميباشدظ"مجيدقهرمان"و"احمد
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راازعرش مبارزاتی که "فيض بزرگ"و"کلکانی بزرگ"مقايسه ای سطح بلندمبارزاتی
راکه تازمان دستگيری هنوزهم "ياری"همانامبارزه مسلحانه است، واززنده ياد

انقالبی  ازدشمنان مردم شناخت درستی نداشت واميدبدان داشت تاخلق وپرچم باجنبش
خونين ننمايدوصرف درآوان طفوليت جنبش انقالبی مطلبی چندنوشته، (!) برخود

دريک صف قراردادن، تنهاظلم به زنده يادان کلکانی وداکترفيض نيست،بلکه دهل 
فقرفکری گوينده رانيزبه صدادرآوردن ميباشد، که نمی تواندتفاوت بين درجات مختلف 

 ..."مبارزه را مشخص نمايد

درتقبيح واپورتونيسم  -اين خاين به جنبش انقالبی کشور-ن اپورتونيست کثيفسپس اي
 :خواندن صدر اکرم ياری چنين قوله کشی ميکند

سازمان کارگران "ناگزيربايدحقيقت راگفت، اينکه چنگيزيست هاو هزاره ايست های "
اين مولودنحس انترنتی وديگرياران جاسوس شان معتقداندکه " م.ل.افغانستان م

پس . انبودند.ل.امام... اکونوميست،اپورتونيست و...مينای قهرمان و-اکترفيض احمدد
مبنی برباورمندی روسهاونوکران بومی اش به "ياری"درباره ی باورمندی شهيد

 ديالکتيک چه نظروباوری دارند؟

آيا شهيد اکرم ياری چنين حرفی رازده است وياخيرواگرزده باشدآيااپورتونيسم تسليم 
 ..."ای بودويا خير؟طلبانه 

رهايی واين کاسه ليس لعين دلقکانی "سه جهانی"درپاسخ به اين مولودپليدرويزيونيسم
توکه خودداستان های ! ای پليد:که به خون مجيد شهيدخيانت ورزيده اندبايدگفت که

خاينانه وپليدساخته وآنرادرخورداحمقی و خاينی چندميدهی،فکرميکنی با اين حماقت ها 
رنديات خويش را بر اذهان آگاه بقبوالنی؟؟؟ ای وطنفروش مزدور فکری ميتوانی چ

اين تو جاسوس پليد هستی که چنين کثافاتی را خلق نموده ! امپرياليسم روس-سوسيال
گرز کوبنده ی دفاع از مائوئيسم ما، تووامثال پليدات رابه گورستان تاريخ روانه !!! ای

 .خواهد ساخت

اين دلقک کثيف ميخواهدداستان سرايی کثيف وساخته بازبياييدببينيم که چگونه 
 :وپرداخته ی کارگاه ی ذهن حقيرخويش رادرخورداحمقانی چون خويش ميدهد
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نه تنها رهبر انقالب افغانستان نبود بل درزمانی که ايشان مبارزه ميکردانقالبی " ياری"
ن شعله ی درجريا" ياری"ازآمدن وپيوستن"ا.ل.م"حتی اکثريت .درکشورجريان نداشت

 ."جاويداصالراضی نبودندوايشان را بورژواوعامل دربارميدانستند

 :درپاسخ به اين استفراغات ذهنی ميرويس پليد بايد گفت

بودووی ) سازمان جوانان مترقی(نخست اينکه صدراکرم ياری پيشقراول وبانی
ن آمد"وی درتعاقب ديگری ياديگران قرارنداشت که.پيشتازجريان شعله ی جاويدبود

بلکه عکس اين ادعای خاينانه،اين ديگران بودندکه به .اش راديگران برنتابد"وپيوستن
متاسفانه وجدان باخته گان . وی وبه جريان شعله ی جاويدوتحت درفش وی پيوستند

ورويزيونيستانی انحالل طلب نظيرداکترفيض نيزبه گونه ی پرازيتی به داخل جنبش 
واين . پيوستند"وبه جريان شعله ی جاويد"آمدند"اين پرازيت هابودندکه.نفوذ کردند

ناراضی بودو تا " تازه ازراه رسيده ها"اين"پيوستن"و"آمدن"صدراکرم ياری بودکه از 
زمانی که خط اصولی صدر اکرم ياری در سازمان جوانان مترقی برقراربود، هيچگاه 

ده ی اکونوميسم نيزبايدگفت که پيشوايان آين. اکونوميسم وگواريسم توان برآمد نداشت
ورويزيونيسم هرگزازسوی سازمان جوانان مترقی تحت رهبری صدراکرم ياری جدی 

حال چتل . گرفته نمی شدندوبه اصطالح ازلحاظ سوادسياسی به کس حساب نميشدند
نويس های کثيف تاليان آن اپورتونيست هامی آيندوانحالل طلبی خويش راعريان ساخته 

دوپيشآهنگ وپيشتازنخستين پرولتاريای افغانستان يعنی وجريان پرافتخارشعله ی جاوي
 .سازمان جوانان مترقی رابه رگباردشنام و بهتان می بندند

انحالل طلبی سياسی ميرويس کثيف و دشنام های وی به صدراکرم ياری، سبب 
وی که . ميگرددکه ميرويس کثيف حتی به ذروه ی انحالل طلبی ملی گام گذارد

رم ياری راازتاريخ انقالب کشوربزدايد،چون توان اين ميخواهدردپای صدراک
کارراندارد،حتی موجوديت وشناخت افغانستان رادرآن وقت درميان کشور های جهان، 

 :به هيچ ميگيرد

بيخبربودندودرسطح جهانی نه تنهامردم "صدراکرم"ازبودن...خلق های هزاره"...
 !؟"صدر ياری"شناخت ازازموجوديت کشوری به اسم افغانستان بيخبربودندچه رسد

اين اپورتونيست کثيف پس ازاينهمه لجن پراگنی ها،چنين واژه هارابدمستانه 
 :قطارميکند
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از دستم شب وروزنداريدوخواب ازچشمان تان ربوده شده است ومتيقنم که ميرويس به "
 ".عزرائيل تان تبديل شده است

نبش رابه نمايش توانباری اززباله وکثافات ج!آری ای دلقک توراست ميگويی
انگلس به درستی ميگفت که صفای جنبش پرولتری مضمردربيرون ريختن .ميگذاری

 .انبارکثافات رويزيونيسم واپورتونيسم است

توآن طويله ی آژياس ضدکمونيسم رابه نمايش ميگذاری که مارکس ازآن سخن ميگفت 
 .وميفرمودکه مارکسيست ها آن رابايد به دور بريزند

ميرويس جاسوس  -ايی ودلقکان تالی آن نظيراين دلقک حقيررويزيونيسم ره
همان طويله آژياس است، وکه اين ماييم که بازدودن کثافات  -وکارگزارکوانتل پرو

 .تان،صفای جنبش پرولتری کشوررا تامين ميکنيم

نامه ی ميرويس -موخره ی بخش نهم دشنام"غلط نامه"دراخير،غلطی هايی راکه در
اين .حمق خويش رابه نمايش گذاشته است رابه بررسی ميگيريمجاسوس کوتوله گی ا

که سراپاعمق بيسوادی و غلطی های شخص ميرويس رابه منصه "غلط نامه"
ظهوررسانيده است، به مثابه ی مشت نمونه ی خروار، نمادی از بيسوادی سياسی 
 وحتی بيسوادی مطلق اپورتونيستانی است که اينک بسوی تاريخ جنبش چپ انقالبی

 .کجی کرده وتمامت چپ انقالبی کشورراموردتوهين قرار ميدهند-کشور دهن

. کلماتی که باخط سرخ است، ازمتن مااست که ميرويس بيسوادخواسته آنرا به نقد کشد
قسمی که درزير خواهيدخواند، سراسرغلط نامه ی وی که درزيرنقدشده است، يک قلم 

غلط "که درذيل ميخوانيد، وی بااين قسمی. بيسوادی خودوی رابه نمايش گذارده است
متاسفيم ازاينکه به . نشان داده است که حتی کالس نهم مکتب را نيز نرفته است" نامه

جای پرداختن به مسايل مبرمتر،اينک مشغول درهم کوفتن کثافات اپورتونيستان حقيری 
نده گان قسمی که هميشه گفته ايم، مخاطب ماخوان. ايم که ارزش نقدکردن راهم ندارند

گذشته ازآن، . اندوايشان رابه عمق انحرافات وبيسوادی اين کثافات رهنمون ميشويم
رويزيوينسم ) طويله ی آژياس(بخشی ازرسالت تاريخی ما، هماناپاک نمودن 

ازآنجايی که ميرويس جاسوس خيلی هاحباب منشانه .واپورتونيسم وطنی است
قول محمدابن وصيف سيستانی  که به) عمارخارجی(خودرامهم جلوه ميدهدوچونان

 :دبيررسايل يعقوب ليث، ازکشته شدن به دست يعقوب ليث انگارافتخار ميکند



 در آينه ء شورش
 

104 
 

 !کوهدائم من که يعقوب کشت             فخر کند عمار روزی بزرگ

واين ميرويس دلقک نيزافتخارميکندکه با تيغ بران مائوئيستان افغانستان به قتل ميرسد، 
مشق هايی -ن افتخارنيزمحروم خواهيم ساخت مگرآنکه سياهماازاين بعدوی را ازاي

اصوال . ازوی، به استفراغاتی مبدل شودکه خطر اغوای توده هاازسوی آن متصورباشد
تااين دم، پيوسته مخاطب ما خواننده گانی اندکه بخشی از آنهامحتمال قربانی خواننده 

ن جاسوس بايد بداندکه لهذا، اي. شدن وپذيرفتارشدن خزعبالت وی قرارخواهندگرفت
به قتل "يا"نقد"وی درآن حدی نيست که ماقلم سرخ خويش رامشغول 

وی قسمی که ازدشنام نامه هايش معلوم است، بيچاره يی . شخصيت وی کنيم"رسانيدن
پس وی هرگزبرای ماجدی نبوده . است که ازتعليم و تربيه هردو محروم بوده است

اينست سند محکم "! دزدحاضروبزحاضر: "اينک قسمی که قبالنيزنبشته ايم.است
ميرويس بيچاره ثبوت بيسوادی "غلط نامه"بااين. بيسوادی مطلق ميرويس جاسوس

 !خويش را ارائه کرده است وخودخويشتن رابه قتل رسانيده است

 !تا سيه روی شود هر که در او غش باشد           خوش بودگرمحک تجربه آيد به ميان

 "حافظ شيرازی"

 :تعين

 ازنگاه ی صرف تعين بروزن تعلم

 ساکن) ن(مشدد، ) يا(، )ع(و ) تا(به فتح 

گستاخ، آنرا با ) دری مدان(حال آنکه . به معنی عينيت پذيری و معين شدن است
 .تفاوت دارد، يکی گرفته است) تعين(که از لحاظ معنی و کاربرد با ) تعيين(

 :افشا

دوئی افشا نمايی تاکنی                            مجازی برتراشی تاحقيقت ننگ او گردد
 تحقيق عاراو

 )ابوالمعانی ميرزاعبدالقادربيدل(

 نعره بی باکانه زد افشا شديم         سر مکنون دل او ما بديم
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 )اسرارورموزعالمه اقبال الهوری(

 عقلم همه سودا شد از آن طره طرار      رازم همه افشا شد از آن عمره عمار

 هم برده درش بنگر، هم پرده نشينش بين        د افشا، ننموده رخ زيباهمه کر راز

 )فروغی بسطامی(

 ...سال درخودداشت وافشا نکردتاآن گاه که برآن دست يافت...

 )شيخ بهايی( 

گستاخ،بربزرگان نظم ونثرفارسی دری نيزبانگ برميکشدکه )دری مدان(البد
فارسی ودرتطابق باآوا شناسی  آنهاچرابوزينه ی تازيان نشده وبرسياق وروال

 !!!فارسی دری نبشته اند) فونتيک(=

 :ديروزين شان

منسوب به گذشته )ديروزی(حال آنکه . ديروزين اختصاص ازبرای گذشته راميرساند
 .گستاخ نمی رساند) دری مدان(به اين ظرافت هاهرگزمرغ بی پروبال . رامطرح ميکند

 :تا-هم

ر زبان فارسی دری بر آن است که واژگان مرکب دکترخسروفرشيدوردازبزرگان دستو
) -(و يا واژگان حاوی پيشاوند و پساوند، بهتر آنست که بخش های متشکله با عالمت 

وی اين کار را حتی در قوافی اشعار بزرگان شعر نظير حافظ . از هم جدا ساخته شوند
خوانی ها از ديدگاه ی وی، چنين رويکرد از غلط . شيراز نيز به کار بسته است

حال بياييد و اين نظر صائب وی را در ترازوی انصاف با . جلوگيری به عمل می آورد
 .گستاخ قرار دهيم) دری مدان(

داريوش آشوری، يکی ديگر از بزرگان نثر و ادب و متبحر در انديشه و تاريخ سياسی، 
شعار، وی نيز در ا. بر آن است که چنين رويکردی را حتی در نثر نيز گسترش بخشيم

رجوع کنيد . ( جدا ميسازد) -(قافيه هايی را که مرکب از چند بخش اند، هر بخش را با 
 )به کتاب باز انديشی زبان فارسی از اين مولف
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 :دشنام نامه

جز احتمال اشتباه تايپی، هرگز غلط نويسی اين واژه . همه ميدانندکه دشنام نامه است
 .متصور نيست

نگری ميکند، بهتر است، با مشت خودش به -ايی و ژاژباز هرزه در) دری مدان(اگر 
 :سرای اش کوفت-دهان ياوه

را که تا زمان دستگيری هنوز هم از دشمنان مردم شناخت ) ياری(و از زنده ياد "...
درستی نداشت و اميد بدان داشت تا خلق و پرچم با جنبش انقالبی برخود خونين 

 ..."ننمايد

نوشته است ) برخورد(گستاخ، به جای ) دری مدان(د، قسمی که در نقل فوق می خواني
 )بر خود: (که

اما ما چنين انتقادات سفهيانه حتی . چنين اشتباهی معنای جمله را کامال دگرگونه ميسازد
نمی گيريم، زيرا که ميدانيم که اين اشتباه حين تايپ بوده است که ) دری مدان(بر اين 

 .را نوشته است) برخود(لفظ ، )برخورد(در اثر تند نويسی به جای 

 :شماره يی

التباس ) شماره ای(حال آنکه . به بهترين صورتی رساننده ی مدلول است) شماره يی( 
دری " ( نگارش"داشته و اگر مدلول اخير در ميان نباشد، شيوه ی ) ای+ شماره (با 

 .سفيهانه است) مدان

صرف فعل ) ای(يعنی ) ای+ شماره ( ميتوانددرالتباس با) شماره ای(گذشته ازآن،
 .ميدهد) شماره هستی(هستن در دوم شخص مخاطب قرار گيرد که به معنای 

 :صرف فعل هستن به وجه کالسيک

: سوم شخص مفرد                   ای: دوم شخص مفرد            ام: اول شخص مفرد
 هست

: سوم شخص جمع                ايد: دوم شخص مخاطب             ايم: دوم شخص متکلم
 اند
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 :صرف فعل هستن به وجه امروزين

 هستند                هستيد        هستيم       هست    هستی                 هستم

 :مثبوت است

. ( زمان حال ساده ميباشد) ثبت است( حال آنکه . جمله يی است به معنای ماضی قريب
 !زمانها آگاهی دارد؟ و صرف فعل در) زمان فعل(کجا از ) دری مدان

 :کالس اکابر

استعمال فصيح آن جهت آنکه القا کننده ی سواد . سواد آموزی است" وطنی"مروج 
فرقی ميان .آموزی از برای بزرگساالن باشد، همانا کالس اکابر و يا صنف اکابراست

آنانيکه فرقی ميتراشند، بيچاره گانی اندکه درخيال خويش .اين دواصطالح اخيرنيست
 .ان حافظ شيرازوموالناجالل الدين محمدبلخی جدايی زبانی قايل ميشوندمي

 :زنده گی

تدوين شده " وطنی"که تحت نظر دستور دانان ) روش امالی زبان دری(رساله ی 
) بنده گی و زنده گی ( بايد ) بندگی و زندگی(است، پيشنهاد ميکند که به جای مثال 

می بينيم که . ين کلمات را اغلب نمی نويسندا) ی غير ملفوظ" ها( "در ايران . نبشت
ايرانی اش رفته " نابرادران"گستاخ، در اين مورد خاص، طابق باالنعل با ) دری مدان(

 !!!است و در اين مورد ويژه، از ايرانيان تقليد نموده است

 :زمين شوره ی

ده درنياور) دری خواندن(گستاخ، نسبت هرمعذرتی که داشته است،سراز) دری مدان(
 :به قول حافظ. است

 که لطف طبع و سخن گفتن دری داند      زشعر دلکش حافظ کسی بود آگه

سال ميشود ) يک و نيم(مذکور، نسبت آنکه خود نيز اقرار ميکند که ) دری مدان(اين 
که با زبان و ادبيات دری آشنايی به هم رسانيده و پيرانه سرشوق يادگرفتن زبان دری 

زمين شوره (درعبارت )ی( :عذوراست که هنوز ندانسته است کهدرسرش افتاده است،م
) دری مدان. (،نسبت واتصاف رارسانيده ومضاف ومضاف اليه را بهم می پيوندد)ی
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نکره ) ی(آنراخيال !) جداشده است)-(بازخرده بگيربيچاره که چرابا( نيم ساله -و-يک
جمله منقلب و نامفهوم گيريم،معنی ) وحدت(نکره يا) ی(اگرآنرا. کرده است)وحدت(يا

 !ميشود

 )دنيدن(ازمصدر :دنيده است

 :در پناه ی

حتی حدود نيم قرن قبل دکتر پرويز ناتل خانلری کيا، از اساتيد برجسته ی زبان و ادب 
: پيوند دهنده ی مضاف و مضاف عليه، صريحا گفته بود که) ی(فارسی، در مورد 

. باشد وجود ندارد" ای"يا " ء"يا " ی"هنوز اتفاق نظر در مورد شيوه ی نگارش آن که 
اما، اگر . آن می نگارد" عليه"و " له"از آن زمان بدينسو، هرکه به نهجی و با ادله ی 

 :را در نظر گيريم" واژک"تطور تاريخی اين 

 فارسی دری                   فارسی ميانه                     فارسی باستانی

 )ی امروزين(=ای                               ايه                                  ايهه

 .ميشود

 :اليه

مرادداشته است تاازاليه های اجتماع ) اليحه(درنبشته ی خويش از) دری مدان(بيچاره 
باشد، التباس نموده ) لوايح(مشهورکه جمع آن ) اليحه(مسکين آنرابا.يادی کند

يک ونيم ساله را سرجايش ) ری داند(چه عيبی داشت وجرمی شداگريک !!!است
ازاين حدنمی گذرد که به جای آنکه اين )بی چشمی(نيز. آورده ومتوجه اشتباهش ساختيم

يک و نيم ساله از شرم بی سوادی آب شود، باز بر کسانی که وی را متوجه ) دری دان(
خويش ) ديروزی(ی سطح رفيع سواد اش ساخته اند، با تمسک به همان اشتباه ی 

 "!مرد"اينت بی آزرم تر! ازدميت

 :رافزات

 .تريعنی افزاينده تر+ افزا

 روح افزا تر، جانفرا تر: مثال ها
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يک ونيم ساله، فکرنموده است که ما آنرا به جای افتضاح اشتباها ) دری شناس(بيچاره 
يک و نيم ساله هنوز با نگارش و ترکيب های روح افزا و ) دری دان(اين . نوشته ايم

اين خود . قی نشده چه رسد به صفت تفضيلی که از آنها ساخته ميشودجانفزا مال
البد طی يک و نيم سال، به مطالعه ی . سواد اين يک و نيم ساله است" افتضاح"
) صفت عالی(و ) صفت تفضيلی(در دستور زبان دری که در آن از ) درجات صفت(

است، تکرار ) فتضاحا(خويش را که ) ديروزی(بحث ميشود، نرسيده و يا اينکه درس 
 !)ياسين اش پخته شود(ميکند تا 

 :گرايستن

فرهنگ فارسی عميد، دوره ی ( آهنگ کردن، ميل و رغبت کردن، يازيدن، حمله بردن 
 ) 1679دو جلدی، جلد دوم، صفحه ی 

را هنوز مشرف نشده و آنرا با گريستن ) گرايستن(يک و نيم ساله، ) دری دان(بيچاره 
) دری دان(مرحبا به اين . ر نتيجه، غلطی اماليی ما را گرفته استخلط کرده است، و د

يک و نيم ساله، دری دانی که به قول خودش، مدت يک و نيم سال ميشود که ميل به 
 !!!مطالعه ی زبان و ادب دری پيدا کرده است

 :کماهی

به اين قبيل . واژه ای است اززبان گفتاری که درفارسی رسمی سابقه نداشته است
 ات،درزبان انگليسیلغ

اين قبيل واژه ها، با يافتن کاربرددرزبان نگارش، وارد گنجينه ی واژگان زبان .گويند 
های گوناگون، هر ) گويش(گوناگون اين واژه، به اعتبار   Slang اشکال.ادبی ميشوند

 .يکی معتبر است

 :متاسفانه

رانه از روش نخست اينکه بزرگان فرهنگ فارسی نظييرحسن عميدبا تبعيت کورکو
و ) همزه(دو ديگر اينکه، چه با . همداستان نيستند) همزه(امالی عربی در همچو موارد 

) کيبورد(سوم اينکه اغلب . اين هر دو شکل در فارسی کاربرد دارند) همزه(چه بدون 
استاندرد نيستند و ) همزه ی ميان کلمات(در ) تا جايی که ما ديده ايم( های کمپيوتر 
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اه اشکال آفرين ميشود، و از آنجايی که از اهميت برخوردار نيستند و حذف يافتن آن گ
همانگونه که . آن التباس آفرين نيست، عطای شان را به لقای شان گاه ميتوان بخشيد

محروم از ) اندر حقيقت(يک و نيم ساله را که ) دری دانان(راحت تر آنست که عطای 
 .ر ايشان بخشاييددری اند، ميتوان ناديده گرفت و ب"!علم"

 :ميگوييم

. وجود ندارد) همزه(در زبان فارسی دری و در واژه های اصيل و نژاده ی دری، 
از عربی يا گاه ( وجود اين حرف در واژه ها يا اختصاص به واژه های دخيل 

قسمی که حسن عميد و ملک االشعرا بهار . دارد يا اينکه اغالط مشهور است) مستعرب
نظر صائب شان مورد تاييد جمهور دستور نويسان از جمله دکتر جواد بر آن اند و اين 

. را در امالی واژه های فارسی اصيل به کار برد) همزه(شريعت نيز است، هرگز نبايد 
زيرا که اين شيوه ی نگارش، عرب زده گی محض و بی خبری تام از زبان و امالی 

 .فارسی است

) همزه(که درست و فارسی است، به ) وييمميگ(پس، خيلی ها مسخره است که به جای 
 .بنويسيم) ميگوييم(به گونه ی 

نيز کلمات پاييز، پايين را که به گونه ی غلط مشهور به گونه ی پائيز و پائين مينويسند 
يک و نيم ساله ی ما نيز ) دری مدان. (خالف قاعده و در غرابت با زبان فارسی است

طرفه اينکه اين . ين اغالط مشهور ميشونداز شمار کسانی است که مرتکب اين چن
روزی هنوز به نوشته های -هنوز طی يک و نيم سال عرق ريزی شبا) دری مدان(

و اال حتما بخش زير را در . دستور نويسان زبان فارسی دری دسترسی نيافته است
 :فرهنگ فارسی عميد، جلد نخست، می يافتند 42صفحه ی 

يا آخر کلمه نمی آيد، کلماتی که دارای همزه وسط   سطدر و...همزه در زبان فارسی"...
 "ياءس، ماء: يا آخر هستند از زبان عربی گرفته شده مثل

نيم ساله ی -و-يک) دری شناس(حال اگر روانشاد حسن عميد زنده ميبود و ميديد که 
ميگوءيم را به جای ميگوييم ميگذارد، حتما در شگفتی ميشد از اين خيره سری " افغان"

 !رايی-خودو 
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کمپيوتر ما، حتی قادر " کيبورد"نيز با عرض معذرت از خواننده گان از بابت اينکه ( 
شايد . اين امر، فوق العاده گيی ندارد. به نگارش همزه ی وسط کلمات فارسی نيست

نقص در ما باشد که آنرا نيافته ايم يا اينکه اصال اين کيبورد که مورد استفاده ی ما 
باز جای . خود به عمل می آوريم-از-به هر حال ما انتقاد. ت را ندارداست، اين قابلي

در وسط کلمات فارسی محروم شده ايم، و در " همزه"شکرش باقيست که ما از نگاشتن 
 .يک و نيم ساله مرتکب نمی شويم) دری مدان(نتيجه اغالم مشهور را نظير امثال 

 :ديدگاه ی

خرده . اضافت قبال بيان کرديم) ی(صوص نظر داکتر پرويز ناتل خانلری را در خ
مينويسد، ) ه(به کسر ) ديدگاه(يک و نيم ساله که آنرا به شکل ) دری مدان(گيری کنونی 

) ی(قبال گفتيم که در همچو موارد، اغلب نگارش . ابرام ورزی بيهوده بيش نيست
 .ترجيح داده ميشود

 :سترده

يک و نيم ساله پوچ و بی اساس  )دری مدان(انتقاد . تصريفی از مصدر ستردن است
 .است

 :شووينيست

. که نام يکتن از سربازان ناپليون بود، گرفته شده است) شووين(اين واژه، از کلمه ی 
يک و ) دری مدان(بهتر آنست که . همين تلفظ، از اصل فرانسه نزد ما مروج شده است

يا به قول ( ريشه شناسی  زيرا که وی را با. نيم ساله، از اين بيش دنبال بديهيات نگردد
 .کاری نبوده و از آن سر در نمی آورد) واژه ها" ايتمولوژی"و " ايتولوژی"فرنگی ها 

 :سيستماتيک

يک و نيم ساله گفته است که اين واژه انگليسی است، البد خواسته ) دری مدان(اينکه 
ريشه ی انگليسی بودن اين واژه يا بهتر است گفت !!! شود" مرتکب"کشف بزرگی را 

اين واژه در زبانهای انگليسی، فرانسه و اسپانيايی . فرنگی اين واژه از بديهيات است
اين واژه در زبان فارسی دری جا افتاده است و . با اندکی تفاوت تلفظی، مشترک است

که ) دری مدان(اين ! راستی. هنوز هيچ حتی بيکاره ای پيدا نشده که بر آن خرده گيرد
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آوردی را در مذمت و توهين مائوئيست ها و انقالبيون -در-ی من) واژه-لومپن(دهها 
جعل کرده است، حساب آن افرازات بی اصل و اساس " نيولوجيسم"کشور به گونه ی 

 را کی خواهد پرداخت؟؟؟

 :فورموله

يک ونيم ساله، فورموله، صورت يا تلفظ ) دری مدان(برخالف نظرانگريزی محور
صورت اسمی آن، . ميباشد Formulated :نگليسی آنا .ناشی ازاصل انگليسی نيست

 .تلفظ ميشود) فارميوال(

ميدانيم که بخش معتنابهی از واژه . اين کلمه درزبان فارسی، ازاصل فرانسه آمده است
از آنها،   مقداری. های فرنگی اصل در زبان فارسی ايران، از اصل فرانسه آمده است

از . رد زبان فارسی دری افغانستان شده استاز طريق لهجه ی رسمی فارسی ايران، وا
 .همين شمار است واژه ی فورموله

 :آشنايی

در وسط واژه ی مذکور، اشتباه محض بوده، و ) همزه(آوردن . امالی فوق درست است
نيم ساله -و -يک) دری مدان(برای . آگاهانه به اشتباه تن در دادن، انحراف عمدی است

د حسن عميد را که در باال ذکر نموده ايم، در اين اعالم ميکنيم که نظر زنده يا
تقرب " دو ساله گی"باشد که سواد شان، به . خصوص، يک بار ديگر، به دقت بخوانند

 !کند

نيم ساله قانع نمی شود، شواهد شعری ذيل را جهت رو -و-يک) دری مدان(اگر باز 
 :سفيدی اش، می آوريم

 آشنايی روشنايیکه باشد         شنيدی آن مثل در آشنايی

 )ويس و رامين(

 آشنايی آشنايی آشنايی آشنا       باهمه بيگانه ای وباغمش

 )ديوان شمس(
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آشنايی (حتی اين ندا برکشيدن و فغان زدنهای )! دری مدان بيچاره(ای : يادداشت
بينای ترا با صورت -موالنای بلخ نيزگوش های کر و چشمان نا) آشنايی آشنايی آشنا

 )!بيگانه ای و با غمش(و هنوز !!! ين واژه آشنا نکرده استدرست امالی ا

 طريق آشنايی باز يابی        اگر آن روشنايی باز يابی

 )الهی نامه عطار(

 مزماری بزم بينوايی         ناقوسی دير آشنايی

 )هفت اورنگ جامی(

  

 آشنايی های رسمی مصدر بيگانگی است        فارغند از آشنايی آشنايان ازل

 )ديوان صائب(

گوش (و اال ! نيم ساله کافی باشد-و-يک) دری دان(شايد موارد فوق برای اقناع 
 )!بخر...بفروش و گوش...

 :نگاه ی

دستور زبان (نيم ساله که بيشرمانه -و-يک) دری مدان(باز صورت درست فوق را 
مبين رابطه ) هنگا(بعد از ) ی(را تقليد ميکند، در نيافته، و غافل از آن است که ) نويسی

 !!!ملفوظ نوشت) ه(است، و نمی توان آنرا يکجا با ) مضاف و مضاف عليه( ی اضافه 

راداده ) ی نکره(درکلمه ی فوق، صورت ومعنای )ی(با) ه(گذشته ازهمه، يکجانگاشتن 
لطف !)دری شناسا(جناب . که خودرابطه ی دال ومدلول رادرجمله ازهم خواهدگسيخت

ايی که برايتان حق صحبت رابدون تحقيق کردن نمی دهند،متوجه نموده، به قول توده ه
 !!!"بی خريطه فيرنکن:"باش که برايت خواهندگفت

 :جرءت

همزه که بااليش دو نقطه دارد و کيبورد ما آن (اصل عربی وصورت اصيل آن جراءه 
 کيبورد ما) همزه نويسی(متاسفانه همانگونه که گفتيم، مشکل . ميباشد) حرف را ندارد
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کسانی که حتی صورت اصلی اين واژه را نيز نمی دانند، ) آويز-دست(اينک دستاويز 
 .زهی بيکاره گی و سفاهت. شده است

 :وجدان باخته گی

) دری مدان(ما امالی فوق راکه رواج بيشتردرافغانستان داردبرگزيده ايم، حال آنکه 
غ ميزند، صورت بو"فارسی ايران"نيم ساله که آنهمه درنوشته هايش به ضد-و-يک

 !!!راانتخاب کرده است"ايرانی"اماليی

که پراتيک مبارزاتی )وجدان باخته گان(به هر حال، اين هر دو امال درست بوده، وجز
شان خيانت به مبارزه ی طبقاتی است، دنبال چنين ريزه کاری های بی معنا نمی 

 .گردند

به ) دان باخته گانوج(گزيری جزاين نداشتيم که بابررسی اين بيکاره گی های  
علم "زيراکه بيم آن ميرفت که ). وقت هدردهيم(نيم ساله -و-يک) دری مدان(اصطالح 

 !!!شگوفان شود) دوساله گی(نيم ساله، گل داده ودر گلستان -و-اين يک"دری

 :تجسد ايدئولوژی

که هرگزنام مارکس رانشنيده ولنين نخوانده است نمی داندکه ) عالم به علم دری(
ايدئولوژی درتوده ها   به مثابه ی)برای خود(که تيوری انقالبی به گونه ی  هنگامی

اين . نفوذنموده و به نيروی مادی تبديل شود در وجود توده های انقالبی تجسدمييابد
عين عبارتی است که صدرگونزالو درتشريح اصل مارکسيستی ) تجسديافتن ايدئولوژی(

به همان معنای Incarnation of ideology :صورت انگليسی آن. فوق به کار ميگيرد
حزب کمونيست پيرو و ترجمه ی آن ) خط بين المللی(به . تجسد ايدئولوژی ميباشد

 .مراجعه کنيد

 :نميدن

که در اصل به ) نماز(کلمه ی . به معنی خم شدن،تمايل وگرايش يافتن به سوی، ميباشد
پارسی ميانه ی آن اصل . معنی قامت شکستن است از اين مصدر مشتق شده است

نيم ساله نبايد توقع -و-يک) دری مدان(  راستی را که از. ميباشد) نماچ(و ) نميتن(
. دری مبدل شود"! علم"زبان و ) مرتضی محيط(داشت که طی يک و نيم سال به 
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نيم ساله هنوز موفق به دريافت متنی از فارسی دری نشده که -و-يک) دری دان(بيچاره 
دان چگونه از -حال با چنين اعجوبه ی زبان. را خوانده باشد) نميدن(در آن مصدر 

 !!!پارسی ميانه و پارسی باستانی و اوستايی ياد کنيم

واژه است که به مثابه ی ابزاری  40-30گستاخ، زبان مجموعه يی از ) دری مدان(نزد 
 اصوال با چنين سفيهی بحث. سرايی به کار گرفته شده است-از برای فحاشی و دشنام

) نيولوجيزم(از همين رو است که ما خزعبالت و . نمودن، خود گناهی است نابخشودنی
کاری هايش نخواهيم "غلط"گذاشته و هرگز به پاسخ " نقد"وی را از اين به بعد بدون 

مشق های شاگردان پايين تر از کالس نهم -پرداخت و غلط نامه هايش را که همانا سياه
نامه ی وی، کامال آفتابی -چرند) بخش نهم(زيرا که . تمکتب است، ناديده خواهيم گرف

راحتی به "دری"است که وی زبان   مشق ها، نشاندهنده ی آن-ساخته است که آن چتل
اندازه ی زبان دوم نيز فرانگرفته است وحتی اساسات علوم مثبته وشايدحتی معنی 

ی ميگفت که والديمير ايليچ لنين زمان! رانيز نمی داند) علوم مثبته(اصطالح 
حال بياييدوببينيد که يک بيسوادعامی . هرکمونيست بايديک دايره المعارف زنده باشد

ولومپن که سوادمکتبی اش نشاندهنده ی آنست که حتی صنف نهم نيز نرفته است، می 
" کمونيست"آيد وپوزه ی کثيفش رابادشنام وفحاشی مسخره ساخته ووقيحانه خودرا 

بدابه حال حتی اپورتونيسمی . وجنبش شعله ی جاويدميتازد ميخواندو برصدراکرم ياری
 !وکيل مدافع اش باشد) ميرويس(که لومپنی چون 

 :لتمس

دری است، غريق آن قطره ی " علم"آن بيچاره يی که مدعی اخذ قطره يی از بحر 
مدعايی خويش شده است، و درجمجمه ی بيسوادش ازعلوم مثبته نشانی وسراغی 

م مکتب راتا سويه ی صنف نهم نيزميخواند با مشاهده ی لفظ اگروی دست ک. نيست
اين بيچاره که . مشکل نمی داشت) معرف هاوانديکاتورها(ذيل عنوان ) لتمس(

نبرده است، وعلوم مثبته درجمجمه ی خالی اش ) کيميا(هرگزبويی ازمضمون 
آن کيمياوناشناس مانده است،هنوزازکاغذلتمس که جهت تشخيص رنگ حين مواجهه ی 

اش ) غلط نامه(بامواداسيدی وقلوی به کارگرفته ميشود،سردرنياورده، و قسمی که از 
) ميرويس جان محمودی(ما به . مبرهن است، هنوزاين کلمه را درجايی نخوانده است

را بد نکند و به جای آنکه احمقانه ) محمودی ها(نصيحت ميکنيم که نام زنده يادان 
و آبروی خويش را بيش از پيش ببرد، بهتر آن است  کنان دهن پاره گی کند" چپ چپ"
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که برود و تعلميات خويش را در مکتب ادامه دهد و دست کم در صنف نهم مکتب 
شموليت درمکتب جهت -شايد بگويند که وی چگونه پيرانه سرافتخارباز. شامل شود

-کابرنامبرودودريک کالس ا. مابرايش راهنمايی ميکنيم. ادامه ی تعلميات خويش رايابد
 .نويسی کند

دراخيرذکر اين نکته را ناگفته نبايد گذاشت که متاسفانه از اثر استيالی اپورتونيسم 
بيسوادانی اندکه "کمونيسم"و" چپ"فسيلهای گذشته، امروزه بخش معتنابهی ازمدعيان

اندواين ) ميرويس خان(قماشان -ايشان هم. حتی ازسوادحياتی نيز برخوردارنيستند
ای انقالبی است که اين خاشاک راروفته وآنان را به سوی مکاتب رسالت نيروه

 .وکالسهای اکابررهنمون شوند

 

 

  

 سنگ بيمايه اگرکاسه ی زرين بشکست

 نشود   کم  زر   و   قيمت سنگ نيفزايد

  

، تفاله ی مردار "سه جهانی"حقير رويزيونيست های   جاسوس پليد امپرياليزم، مهره ی
خون شهيدمجيد، کارگزاربی آزرم کوانتل پرو، دلقک نگون مايه،  استمرار خاينان به

سرگشته ی کويررويزيونيسم، ننگی است "سمندر"که چونان "محمودی"ميرويس ودان
ی رسوای " پارس نامه"، اينک باپخش بخش سوم"محمودی"به دامان خانواده ی شهير

ميخ آخربه کفن پوش خويش راپتک "خويش، به قول شاعری گرانمايه،
براونمرده، به فتوای وجدان های : وهمانگونه که قبالدريافته وفراگفته بوديم،اينک"نمود

 )1!!!(مدافع انقالب، بايد نمازجنازه کرد

رفيق پوالد، ديگرآن پوالدی است که آبديده شده . افالطون ازستايش نادان، گريسته بود
الجرم گمان برده اند که " پوالد چگونه آبديده ميشود"ابجد خوانانی که نمی دانند. است

حقا که چنين . رفيق پوالدراآسيمه سرميسازد  نامحمود" نادان"افشاگری کثيف ميرويس 
موضع گيری اصولی و اراده ی پرولتری رفيق پوالدنشان داد که . نبوده و نخواهد بود

اين رفيق درمقابل اخطار ها و تهديدات کثيف ميرويس دلقک کوتاه نيامد و سپر 
لجن پراگنی ها و لجام گسيخته گی هاوبی ادبی های وی راکه نادانی بيش   .نيافگند
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" افشاگری"نيست، برای خويش اسباب ناراحتی ندانست، حتی به قيمت پذيرفتار شدن 
از سوی دلقک نگون مايه، باز در موضع خويش چونان البرزاستوارايستاد وميدان 

رفيق گرانمايه ما، آزمون کبيری بود اين ايستاده گی پرولتری . سرخ مبارزه راارج نهاد
مگر نه آنست که پوالد با چنين گداختن ها و . که وی ازآن پيروزوسرفراز به درآمد

 افروختن ها است که آبديده ميشود؟

شرکا و هم قماشان لومپن اش کوس رسوايی خويش -ميرويس مزدور امپرياليسم امريکا 
ی عقبمانده ترين عناصرجنبش انقالبی را با چنان قوت و شدت کوفتندکه ديگرحتی برا

همقاشان لچک وی، فرمانبرداران -کشورنيزجای ترديد باقی نمانده است که ميرويس
سرمايه و ارتجاع، و تفاله های مردارسگان پليد اخوانی بوده، و برای ابد مورد لعن و 

اش،  اين مزدور و جاسوس منشی. نفرين انقالبيون افغانستان و جهان قرار گرفته اند
جهادی، تادست شان -پست اش،همانندعوامل خادی  سلکان -نشان داد که اين فردوهم

. برسدنيروهای انقالبی کشوررادرکام سرکوب فروبرده و به خون انقالبيون تشنه اند
 :حال ميرويس ودان محمودی بايد بداند که

Uاز  هر افغان باوجدان، هرفردافغانستان ولوآنکه درهرسطحی ازبرداشت و تاييد
واستقالل   وطن-دموکراسی قرار داشته باشد، هرافغان وطن پرست که شرافت مادر
 !کشور را وقع نهد، بر اين مزدور کثيف نفرين بيکرانه نثارخواهد کرد

Uدرزمان ( اگرزمانی دلقکانی نگون مايه، خوک نمايانه لفظ دری را به لجن می آالييدند
ای، .آی.ن بنده ی بنده ی سیآی،اي.اس.اينک، اين توله سگ آی) ناصرخسرو

باجاسوسی و کارگزاری کوانتل پرو، پارس زنان، بازبرجگرگاه اين زبان، باخنجرپليد 
 .واژه های مستهجن که نماد تربيت حقيروی است، ضربت واردکرد

U ميروس پليد، ننگ افغان، ننگ پارسی، ننگ خانواده ی شهيرمحمودی و سرانجام به
 .رياليسم و ارتجاع، ننگ انسانيت استمثابه ی سپاهی فکری اجيرامپ

 :و اما رفيق پوالد

رفيق پوالد، فرزندراستين خلقهای ستمديده وانقالبی کشوربوده،واستواری ايشان 
دربرابر مرتدان رنگارنگ واينک استقامت ايدئولوژيک وموضع گيری اصولی شان 

ين رفيق عزيز، دربرابردلقکانی نظيرميرويس نادان نامحمود، نشاندهنده ی آنست که ا
. مصداق لفظ پوالددرعرصه ی مبارزه ی عملی بوده، وفرزند راستين مبارزه است

دربرابرمرتدان به اثبات  ماوی راميستاييم زيراکه با موضع گيری های استوارخويش
رسانيدکه رهروپرافتخارراه ی صدراکرم ياری بوده، و ستاره ی سرخی است درآسمان 

 !انقالب پرولتری کشور

 !باد رفيق پوالد و اصوليت انقالبی پرولتری وی زنده

 !مرگ به مرتدانی که بوزينه صفت، در توهم اينهمانی با انسان خويشتن را می فريبند
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شرم جنايات رخ داده در جامعه ی منقسم بر طبقات طی شش هزاره بر گرده ی کثيف 
 !ميرويس جاسوس

 !در راه ی سرخ انقالب دموکراتيک نوين به پيش

 )م.ل.م(ن کارگران افغانستان سازما

5.6.2013 

  

 هر آنکسی که در اين حلقه نيست زنده به عشق       )1(

 )حافظ(---بر او نمرده به فتوای من نماز کنيد 

 

 

 معلول بدتر ازعلتش

  

که به حمايت مستقيم سوسيال امپرياليسم 1357کودتای ننگين وبد فرجام هفت ثور
اندازی گرديد،مشتی ازعناصربی باوربه ارزش های  اتحادشوروی در افغانستان راه
يابدون در نظرگرفتن ماهيت   اين عناصربدون درک.ميهن پرستی را بقدرت رسانيد

بامرگ استالين راه سرمايه داری  1956امپرياليسم که بعدازسال های  -سوسيال
فرود راميرفت ،آن را قبله ء خود قرار دادندوهرمخالفی راکه به اين بت سر تعظيم 

 .نياوردکشتند ويا راهی زندان ها کردند

وپرچم نتوانستند که کنترول اوضاع  "خلق "باندهای  گستری ها،-باتمام اين وحشت
وپرچم دربرابر خيزش های مردمی ناگزير پای  "خلق"رابدست گيرند،درماندگی باند

امپريالسم روس رابخاطرجلوگيری ازسقوط رژيم مزدور به  -حامی شان سوسيال
 .غانستان کشانيداف

به افغانستان، 1358با تجاوز بی شرمانه و سوسيال امپرياليسم در ششم جدی سال 
آتش خشم ونفرت مردم آزاد ايمان ما را بر انگيخت ورعد آسا کران تا کران کشور ما 

 .به دژ تسخير نا پذير در برابر اشغالگران مبدل گشت
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دمی جنگيد که جز ايمان به آزادی درطی يک دهه با مر "شوروی" سوسيال امپرياليسم
سالح ديگری نداشتند وسر انجام پس ازيک دهه نبرد شکست را پذيرفت واز اين 
کشور با خفت بی مانند بيرون رفت واين شکست بيک از اسباب فروپاشی امپراتوری 

 .اش در جهان گرديد

، رژيم از افغانستان  "شوروی "سوسيال امپرياليسم  با بيرون شدن نگونسارانه ی
دست نشانده آن که بقا ودوامش منوط به حمايت باداراش بود ،با بی التفاتی بادار 
نتوانست به عمر ننگينش دوام دهد وبا بی آزرمی بی نظير، درهشتم ثورسال ، 

واين تجربه را بار   مزدور غرب تسليم نموده، "اخوانی" قدرت را به احزاب  1371
قدرت اليزال توده ها را ناديده گرفتن جز   ر وديگرثبت تاريخ کرد که اتکا به غي

 .شرمساری وشکست ننگين عاقبتی در پی ندارد 

ميليون شهيد داده بودند ،در  2مردم افغانستان که بخاطر آزادی کشور شان بيش از 
-"خلقی" انتظار وآرزوی روزی بودند که کشورشان آزاد گردد و از جنايتکاران

يرند،اما با بقدرت رسيدن احزاب اخوانی وجنايات پرچمی حساب جنايات شان را بگ
ها  "خلقی" بود ،جنايات  بی نظير آنها که تاريخ نظيرش را کمتر ديده

وبقول معروف کفن کش سابق را در سياهرويی، سفيد تر از   کردند"فراموش " را
 .ديدند "هشت ثوری" روسياهان

احزاب وطن .برنکشيدندمردم ما با اهدای خون های پاک شان شاهد آزادی را در 
به امپرياليسم امريکا   اين وطن را بارديگر فروختند، و امااينبار،  فروش اخوانی

برای مردم آزاده ء ما و يا هرکشور ديگری چه تفاوتی . .پيشه اش-وشرکای جنايت
وجود دارد که وطن شان ازيک استعمارگر خالص شود وبه استعمارگر ديگری 

ه اثبات رسانيدند که از آنجايی که همانند فروخته شود؟ اخوانی ها ب
پرچمی وجدان باخته و به پستی گراييده و در امر وطن فروشی -"خلقی" وطنفروشان

-"خلقی" نهايت اهتمام به خرج داده اند، لهذا، در وطن فروشی دست کمی از خاينان
 .پرچمی ندارند

ول وقدرت ايمان وباور اخوانی ها برای مردم ثابت کردند که به هيچ چيزی به جز به پ
هم اکنون احزاب وطن فروش اخوانی به هر ساز غربی ها می رقصند وهيچ .ندارند

بسياری از اين وطن فروشان بی ايمان حتی ريش شان را تراش کرده . آزرمی ندارند
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اند تا درنظر غربی ها خود را دموکرات جلوه دهند که مورد بی مهری قرار 
موکرات بودن به فکر واعتقاد ارتباط دارد نه به بلندی نگيرند،غافل ازآن اند که د

 .وکوتاهی ريش

باند های اخوانی که از روز های ميالد ناميمون شان طوق بردگی غرب را به گردن 
شان داشتند ومطابق برنامه های غرب دراين مدت عمل کرده وميکنند ،وطن فروش 

ی اين جنايت پيشه گان است وروزهشتم ثور که پيروز  تر از باند خلق وپرچم هستند
بدتر از هفتم ثورميباشد وپيامدی جز اسارت نوين خلق ما اين روز در پی نداشته 

 .است

را اعالم  ")هفت ثور"سياهتر از " رهشت ثو"(به همين اساس است که مردم ما شعار 
اين دو روز بعنوان بدترين روز های تاريخ کشورما، نماد   رويهمرفته،. داشته اند

حماسه ی . خادی بوده، روز های سياه محسوب ميگردند-فروشی خاينان جهادی-وطن
-خلق شهيم ما در مقاومت جانبازانه شان در برابر سوسيال

شاهکار های وطن پرستی آفريده است،و در متن اين مبارزات "شوروی" امپرياليسم
لق های امپرياليستی، قهرمان ملی خ-انقالبی است که سپهبد مقاومت ضد سوسيال-ملی

آزاديخواه ی افغانستان، يعنی شهيد مجيد کلکانی ، پيشتاز وطن پرستان سراسر 
در دفاع از وطن و در دفاع از : افغانستان گرديده، و به همه جهانيان ثابت نمود که 

شرافت خلق های آزاديخواه، کم ترين هديه، همانا جانی است که بايد به جانان استقالل 
، سپاهدار جهالت پيشه گان اخوانی، احمد شاه مسعود وطن و اما! بايد تقديم کرد

بی .جی.خويشی پروتوکولی کا "جهاد" فروش، همانگونه که در دوره ی به اصطالح
کاذب  "مقاومت" و کارگزار امپرياليزم غرب يعنی جاسوس دوسره بود، در دوره ی

سفر " روسی ديروزين خويش، و با "دشمنان" خويش نيز، با سر سودن در آستان
ی خود، يکبار ديگر نشان داد که هنوز در منجالب جاسوسی منهمک است و "اروپا

از همين رو بود که رژيم ! که پلکانی زيادی را نيز تا سقوط کامل فرو پيموده است
را گدابخشی  "قهرمان ملی" پوشالی شاه شجاع ثالث، به وی عنوان پوشالی

يده بود که شوروی را بکشد ،بجای آن خلق قهرمان افغانستان برای اين نجنگ  .نمود
 .امريکا را بياورد

کدام تضاد U درشرايط کنونی چيز بسيارجالب ومهم اين است که بدانيم که آيا
 ميان گروه طالبان واحزاب اخوانی برسرقدرت وجود دارد ياخير؟ Uماهوی
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وخالق همه ء   که هيچ تفاوتی بين ماهيت اين گروه ها نيستU همه ميدانيم
امريکايی ها وانگليسها . Uپرياليسم، و عمدتا امپرياليسم امريکا وانگليس استام  شان

بخا طر تطبيق برنامه های شان تعدادی ازگروه های اخوانی را دررژيم پوشالی 
توظيف  "نظام "پوشالی در بيرون  راموازی با رژيم  گردهم آورده اندوگروه هايی

 .نددستور ميگير Uازيک منبعU کرده اند وهر دو دسته

بياد داشته باشيم ، هرزمانی که غربی ها برنامه های شان تطبيق گردد وبه اهداف 
نيمه شعله  سابقا  مانند تعدادی از افراد مرتد  شان برسند اين مخالفان را نيز

،پرچمی،ستمی واحزاب اخوانی مانند حزب اسالمی  "خلقی"،يی
سفره ی وطن که در حکومت پوشالی دور يک   وحدتی ها  ،جمعيت،حرکت،و

گروه طالبان بهتر . فروشی نشانده است ، رسما و علنا در کنار شان قرار خواهد داد
 .از اين ها نيست که درکنار برادران خود قرار نگيرند

دهه واندی کشور ما را توسط باند های آفريده اش به کشتار 3اين امريکا است که از 
است که امنيت زرع مواد مخدر را اين امپرياليسم . گاه بيگناهان مبدل کرده است

وميليارد ها دالرمفاد آن به جيب   درجنوب کشورتامين وآنرا تا غرب انتقال ميدهد
اما ده سال ميشود که شعارمبارزه عليه مواد مخدر .سرمايه داران غربی می ريزد

وتروريسم را بمثابه نقاب تزوير برسيمای پليدش کشيده و به اين بهانه ها وارد 
 .تان شده استافغانس

حکومتی که بر بنياد مهندسی امريکا در افغانستان ايجاد گرديده است متشکل از 
قاچاقبران مواد مخدر،غاصبان دارايی های عامه واجيران وابسته به کشور های 

نيز   وابسته به حکومت  بيرونی استند که اين واقعيت ها گاهگاهی از سوی نهادهای
 .گرديده است و افشا   به بيرون درز کرده

درجرم وجنايت ،قاچاق   خادی شان،-جهادی-مافيای رژيم پوشالی و شرکای تنظيمی
مواد مخدر،رشوت ،اختالس ،غصب ملکيت های عامه دست باز دارند وتا هنوز هيچ 

 .يک آنها مورد باز پرس قرار نگرفته است

کنون به اين گونه سرنوشت مردم ما بدست نوکران استعمار قرار گرفته است وا
بسياری از هفت ثوری ها با کاله پکول بر سرکردن و دستمال به گردن مجاهد شده اند 
واين شگفت آورنيست چون همهء اين باند ها سرشت وسرنوشت يکسان داشته ودارند 
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؟آخر ديالکتيک مارکسيستی برای مان می آموزد که !،چرا از يک ديگر شان بشرمند
 . پديده است  تعيين کننده ی  ماهيت،

چيزيکه برای مردم ما مهم است تجربه وشناخت از اين گروه های مزدور بيگانه است 
که ديگر فريب شعار های دروغين آنها را نخورند،زيرا عرصه تاريخ دراز است 

 .وحوادث مشابه تکرار خواهند شد

 "عمار"

 )م.ل.م(عضو کميته ی مرکزی سازمان کارگران افغانستان 

  

 

 

-مارکسيسم“ در الک" بی افغانستانسازمان انقال"چرا 
 می خزد؟ ”لنينيسم

  

" شورش"در غرب به " مائوئيست ها: " مدعی است که" سازمان انقالبی افغانستان"
متفقن به پرچانگی بچگانه پرداخته " عالقمندان"دور آنان حلقه زده، " کارگران"آمده، 

، جرس ضد سازمان کوبيده فراری از ميان آتش و شعله، داغ شده" پوالد"و در اين بين 
کرده " قيام"و همه با هم زير بيرق زرد اپورتونيسم، عليه سازمان انقالبی افغانستان 

مائوئيست ها جناح اپورتونيستی بوده " قيام"مدعی ميشود که " سازمان"سپس اين ." اند
 "هنگامی که جناح اپورتونيستی به ضد جناح انقالبی قيام ميکند، خيلی زشت است" و 

و مائوئيست ها را جناح " جناح انقالبی"چنين ادعا هايی که خويشتن را . 
آيا بچگانه نيست؟ بگذريم از " سازمان انقالبی"ميخواند، به تعبير خود " اپورتونيستی"

خواندن مواضع طرف، بی آنکه آن مواضع را به بررسی " دخترانه"يا " بچگانه"اينکه 
از همين رو است که ما اينک به بررسی . باشدبافينمی تواند -گيريم، چيزی جز واژه

 ميگيريم که کدام جناح اپورتونيستی است و کدامين جناح انقالبی؟
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-لنينيسم-که تسميه ی درست تر از مارکسيسم  (مائوئيسم-لنينيسم-محک ما مارکسيسم
و ( انديشه ی مائوتسه دون -لنينيسم-مارکسيسم.ميباشد) انديشه ی ماتوتسه دون است، 

اين . لنينيسم نيست-معادل مارکسيسم  ، هرگز از جهت درجه ی تکاملی)مائوئيسم اينک
يا ايزم، يک مرحله ی کامال نوين، و مرحله ی سومين در تکامل ايدئولوژی " انديشه"

حتی " سازمان انقالبی"بياييد ببينيم که آيا . پرولتاريا يعنی در مارکسيسم به شمار ميرود
" امال"، "اخگر"ياد ميکند يا اينکه همانند " وتسه دونانديشه ی مائ"در حرف، از 

 لنينيست است؟-ساير سنتريست ها، هنوز مارکسيست...و

 :می نويسد" سازمان "اين 

، يکی دوعالمه ی غنوده درغرب ياوه سرائی "شورش"واضح است که درپشت"
ه به آن ، خرده بورژواهايی لميده اند که گاه به اين طرف وگا"کارگران"ميکنندودرپشت

-مارکسيزم"طرف ميلولندوباقات کردن بسترشبانهء شان، بيمارگونه
رانيزروجايی بسترشان فکر کرده، به ماشين کاالشويی ميسپارند، تابادوسه "لنينيزم

واگربه ايشان بگويی که مائوئيست جان عزيز، !!! چرخ، ازآن مائوئيسم بزايند
آنراقات کرده اينجاوآنجاحواله اش لنينيزم روجائی بسترشبانه ات نيست که -مارکيسزم

ابروهای "شايد منظورشان{، آبروهايشانرا"ديده به جهان بگشايد"ات" مائويزم"کنی تا
آهای، : درهم ميکشند، بادبه غبغب می اندازندوديوانه وارفرياد ميکشند}باشد"شانرا

 !"مائويزم تحت حمله ء رويزيونيست ها قرار گرفته است، کمک، کمک

تشکيالت "شورش"سازمان کارگران افغانستان ميباشدونيزاز"کارگران"زمقصودايشان ا
بگذريم از اينکه اين رويه ی نگارش ولحن . ميکنند  مائوئيست های افغانستان راافاده

نيز بگذريم از اينکه . تمسخرآميزجمالت،شايسته ی يک نقدآنهم نقد مارکسيستی نيست
" بزايند"مسخر گرفته و آنرا با لهو با را به ت" ديده به دنيا گشودن"عبارت استعاری 

اين سازمان وانمود . ميرساند" سازمان"مهم برای ما پيامی است که اين . اقتفا داده اند
که اين سازمان کارگران افغانستان و يا تشکيالت مائوئيست های افغانستان است   ميکند

کنگره "می که اسناد اين سازمان قس. که برای نخستين بار از مائوئيسم سخن گفته باشد
شان ميرساند، آگاه است که تسميه ی مائوئيسم، با اتکا به داليل محکم، نخستين " ی دوم

حزب کمونيست پيرو و صدر گونزالو . بار توسط صدر گونزالو صورت پذيرفته است
اين . بر آن اند که مائوئيسم مرحله ی نوين، عالی تر و سوم در تکامل مارکسيسم است

نينيسم است که به مرحله ی باالتر و عالی تر تکامل يافته و ثمره ی اين ل-مارکسيسم
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تکامل همه جانبه که در هر سه مولفه ی ايدئولوژی پرولتاريا رخ داده است، همانا 
يکی از داليل عمده از متروک شدن تسميه ی . مائوئيسم است-لنينيسم-مارکسيسم

قايل نشدن به " ايزم"تسميه و  در آن است که اين چنين" انديشه ی مائوتسه دون"
يعنی مارکيسسم داده است،   تکامالتيکه صدر مائو به ايدئولوژی پرولتاريای انقالبی

همانا در دست کم گرفتن خدمات صدر مائو به ايدئولوژی پرولتری و علم انقالب، 
" انديشه ی مائوتسه دون-لنينيسم-مارکسيسم"از همين رو است که مدعيان . ميباشد
استالين، خويشتن را " تيوری عصر"ظاهرا ناشی از   زير تاثير توهمات زمانی

. لنينيست اعالم ميدارند و زمانی هم از انديشه ی مائوتسه دون ياد ميکنند-مارکسيست
لنينيست -در عموم مارکسيست: در مجموع نزد اينها آنچه مطرح است اين است که 

منهاج و تکاملی بر آن، و نه تکامل  را صحيح ترين" انديشه ی مائوتسه دون"هستند و 
زيرا که اگر اينها از تکامل به يک . به مثابه ی مرحله ی نوين در آن، می شمارند

مرحله ی نوين حرف بزنند، به مائوئيسم ميرسند و اين چيزی است که حضرات 
زيرا که اينها هرگز به آن راضی نيستند که . از آن می پرهيزند" مائوتسه دون انديشه"
. دمات صدر مائو به علم انقالب پرولتری را هم سنگ خدمات مارکس و لنين بشمارندخ

اين تز . عصر ما عصر امپرياليسم و انقالبات پرولتری است: نيز آنان مدعی اند که
چيزی نوی که مورد استناد . مائوئيست ها نيز همه بر آن اند. استالين درست ميباشد

. ورد انکار مائوئيست ها باشد در آن به نظر نمی رسدها و يا م" مائوتسه دون انديشه "
ها نيز اين تز را پذيرفته اند، اما اين شيوه ی پذيرش شان، "مائوتسه دون انديشه"ظاهرا 

زيرا که اينان فکر ميکنند که قبول پذيرش مرحله . دگماتيستی و سوبژيکتيويستی است
حال آنکه . ما است" عصر"ی نوين در مارکسيسم، منوط به رد تعريف استالين از 

مائوئيست ها نيز همداستاناند که عصر ما عصر -لنينيست-مارکسيست. چنين نيست
عصر زوال "مائوئيست ها زائده ی لينپيائوئيستی . امپرياليسم و انقالبات پرولتری است

را رد " امپرياليسم-نيو"و " امپرياليسم-پسا"و تيوری های بی پر و پای " امپرياليسم
پس، نبايد به بهانه . عصر ما کماکان عصر امپرياليسم و انقالبات پرولتری است .ميکنند

امکان ندارد که بدون آنکه عصر نوينی آغاز يابد، : مدعی شد که" عصر"ی توهمات 
. مارکسيسم، به مرحله ی عالی تر از لنينيسم، يعنی به مرحله ی مائوئيسم تکامل کند

زيرا که آنان تکامل مارکسيسم . زنند دگماتيستاندکسانی که چنين توهماتی را دامن می 
را که يک ايدئولوژی علمی و علمی ترين ايدئولوژيی است که بشريت ارائه داشته 

ارائه " مقدس"و رويکرد مذهبی و " دگما"آنان از مارکسيسم يک . است، رد ميکنند
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ريم، جهشی اينکه از مرحله ی سوم سخن ميزنيم، يک جهش کيفی را در نظر دا. ميدهند
قسمی که در . مائوئيسم تکامل داده است-لنينسم-لنينيسم را به مارکسيسم-که مارکسيسم

آمده است، همانگونه که حزب کمونيست پيرو و ) جنبش انقالبی انترناسيوناليستی(اسناد 
 :صدر گونزالو گفته اند، همانگونه که ساير احزاب مائوئيست جهان بر آن اند

ه ی طبقاتی و قبول انقالب و ديکتاتوری پرولتاريا را قبول امروزه کسی که مبارز
مبارزه ی طبقاتی، انقالب : داشته باشد، کمونيست نيست، بلکه کمونيست کسی است که

پرولتری و ديکتاتوری پرولتاريا و ادامه ی انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا تا رسيدن 
نيسم بر آن بود که امروزه کسی لنين ميگفت و لني.به کمونيسم را قبول داشته باشد

کمونيست نيست مگر آنکه مبارزه ی طبقاتی و ديکتاتوری پرولتاريا را قبول داشته 
ادامه ی انقالب تحت "با مائو و مائوئيسم است که اين تعريف انکشاف يافته و تز . باشد

ش اينجا است که يک جه. مطرح شده است" ديکتاتوری پرولتاريا تا رسيدن به کمونيسم
اين تز ثمره ی مبارزات . کيفی، يک تکامل همه جانبه ظهور خويش را اعالم ميدارد

انترناسيوناليستی و اصولی حزب کمونيست چين تحت رهبری صدر مائوتسه دون 
همان خروشچفی که . بوده، و در برابر تز های رويزيونيستيخروشچف مرتد قرار دارد

" همزيستی، گذار و رقابت مسالمت آميز" ديکتاتوری پرولتاريا را کنار گذاشته و از
از همين رو بود که آنعده . سخن ميگفت" دولت و حزب عموم خلقی"حرف ميزد و از 

لنينيست که به دنبالچه ی خروشچف و شبه خروشچف ها مبدل -از احزاب مارکسيست
فاشيسم و -دموکراسی و سرانجام سوسيال-شدند، سرانجام سر از گريبان سوسيال

-اما آنعده از احزاب و جريانات مارکسيست. يانت پيشه گی به در آوردندخ-سوسيال
لنينست که به تکامالت و دست آورد های تيوريک صدر مائوتسه دون پی بردند و 

را اتخاذ ) اينک مائوئيسم خوانده ميشود( انديشه ی مائوتسه دون-لنينيسم-مارکسيسم
ی را برافراشتند و آنرا در اهتزاز کردند، درفش کمونيسم و انقالب جهانی پرولتارياي

ها ميگفتند و بعضا هنوز ميگويند که مائو "لنينيست-مارکسيست"برخی از . نگهداشتند
آيا جز اين بود که : در جواب بايد گفت. لنينيست ميگفت-خود خويشتن را مارکسيست

ز لنين خود را مارکسيست ميخواند؟ و آيا اين استالين نبود که پس از مرگ لنين، ا
لنينيسم حرف زد؟ گذشته از آن، امروزه اگر به جای مائوئيسم، مارکسيسم -مارکسيسم

بگوييم، و اين در صورتی اتفاق افتد که ما به مائوئيسم به مثابه ی مرحله ی سومين و 
عالی تر در تکامل مارکسيسم باورمند باشيم، در چنين صورت، منظور ما از 
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نين لحنی، در نوشته های احزاب مائوئيست اين چ. مارکسيسم همان مائوئيسم است
با اينهمه اين احزاب اعالم نموده اند که . کشور های اروپای غربی گاهگاه اتقاق می افتد

هنگامی که از مارکسيسم نام ميبرند، منظور شان تکامل عالی تر آن تا لحظه ی کنونی 
يا جريان مائوئيست اما هيچ سازمان، حزب . مائوئيسم ميباشد-لنينيسم-يعنی مارکسيسم

لنينيسم را اصطالحا به کار برده و از آن مائوئيسم اراده -پيدا نشده است که مارکسيسم
لنينيست خواندن و سپس ادعای -گذشته از آن، يک عيب بزرگ مارکسيست. کرده باشد

نمودن در اين است که يک تمايز بنيادين بين آن عناصر " انديشه ی مائوتسه دون"
امالت کمی و کيفی خدمات صدر مائو به علم انقالب پرولتری را قبول پرولتری که تک

هايی که خويشتن را چنين می نامند اما " لنينيست-مارکسيست"و اتخاذ کرده اند و آن 
صدر مائو را رد نموده و دنبال رويزيونيستهايی نظير تروتسکی و 

. هويدا نمی شود دگمارويزيونيستهايی نظير انورخوجه روان اند، دست کم در تسميه
اگر ما باورمند به آن ايم که خدمات صدر مائوتسه دون به علم انقالب پرولتری هم 

ما را باز ميدارد که از " مهمی"سنگ خدمات مارکس و يا لنين است، پس چه 
بويژه در . مائوئيسم يا به طور خالصه از مائوئيسم سخن نگوييم-لنينيسم-مارکسيسم

ستهايی که خويشتن را کمونيست ميدانند، خود را امروزه شرايطی که تمام رويزيوني
-اگر مائوتسه دون انديشه ها هم خود را مارکسيست. لنينيست ميخوانند-مارکسيست

لنينيست بخوانند، از سويی عدم درک خويش از تکامل علم انقالب پرولتری و درجات 
ا و يا گرايش هايی آنرا به نمايش ميگذارند و از سوی ديگر، خود را در شمار نحله ه

-مارکسيست! خير. لنينيست بودن اصيل اند-قرار ميدهند که هريکی مدعی مارکسيست
مائوئيست -لنينيست-آنها مارکسيست. لنينيست نيستند-مائوئيست ها مارکسيست-لنينيست

با " سازمان انقالبی افغانستان"لنينيست شمردن خويش است که -همين مارکسيست. اند
که خود را تا قبول استالين ) طوفان(کمونيستی نظير حزب کار ايران سازمان های غير 

و نه يک کالسيک که " يک انقالبی کبير"متوقف داشته و تاييد اش از مائو به مثابه ی 
نماينده ی سومين مرحله ی تکامل در ايدئولوژی پرولتری باشد، سنگواره شده است، 

وئيست ها با در نظر داشت اينکه برنامه و اما مائ. دارد" کمونيستی"و " رفيقانه"روابط 
يک برنامه ی غير مائوئيستی است، و هيچ ) طوفان(اساسنامه ی حزب کار ايران 

انديشه ی مائوتسه دون ندارد، لهذا آنرا يک -لنينيسم-خوانايی و ارتباطی با مارکسيسم
ت از بزرگان کمونيس" فروتن"درست است که رفيق . حزب غير مائوئيستی ميدانند

دفاع از " های ضد رويزيونيست در ايران، صدر مائو را قبول داشته و اثر وزين اش 
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به   جايگاه ی خويش را دارا است، اما فروتن" مائو دفاع از مارکسيسم خالق است
و نيز چريک های فدايی ! دارد که حزب رنجبران ايران" احترام"همان اندازه به مائو 

ظاهر از مائو به احترام ياد ميکنند و در وبسايتهايشان خلق ايران و اقليتی ها نيز در 
برخی از آثار صدر مائو را به نشر رسانيده اند اما آنان استراتيژی مائوئيستی جنگ 

، نه حزب )طوفان(نه حزب کار ايران . خلق را در برنامه های خويش نگنجانيدهاند
ه ی مائوتسه دون و يا و منشعبات شان، هيچکدام از انديش" چريک ها"رنجبران و نه 

چرا؟ زيرا که آنان . مائوئيسم نه تنها نماينده گی نمی کنند بلکه در تقابل با آن قرار دارند
لنينيسم شده اند و قادر به اين درک نيستند که انديشه ی -منهمک در مرحله ی مارکسيسم

حتی . ی استمائوتسه دون يا مائوئيسم مرحله ييکيفيتا نوين در تکامل ايدئولوژی پرولتر
نيز خود ميرساند که از ديدگاه ی وی، مائو در به کار گيری " فروتن"نام کتاب فقيد 

. مارکسيسم، خالقيت به خرج داده و لهذا، دفاع از وی، دفاع از مارکسيسم خالق است
لنينيسم به -فروتن هرگز از مرحله ی تکاملی نوين، يعنی از تکامل مارکسيسم

با اينهمه از آنجايی که تا اوايل دهه ی . سم سخن نمی گويدمائوئي-لنينيسم-مارکسيسم
-هشتم سده ی بيستم ميالدی، هيچ حزب کمونيست در جهان نبود که از مارکسيسم

مائوئيسم سخن زده باشد، به استثنای حزب کمونيست پيرو، لهذا، ما تقصير را -لنينسم
حتی در سندی " انستانسازمان انقالبی افغ. "محض در گردن فقيد فروتن نمی اندازيم

متهورانه از آنجايی که بی تحقيق حق صحبت کردن را به خود داده ( ديگر، متهورانه 
تا (را خلق کرده است" مائوئيسم"مدعی است که اين انديشه ی گونزالو است که ) است

-!درست  اينجايش، از جهاتی و به تعبيری که درست تر افاده کننده ی مطلب باشد،
و تقصير از آن ديگران است که دنباله رو برداشت گونزالو يا ) استتبصره از ما 

حزب کمونيست پيرو شده و نتيجه گيری های صدر گونزالو يا حزب کمونيست پيرو را 
آنچه ما نقل ميکنيم نقل قول به عين عبارات . تعميم بخشيده و مائوئيسم را پذيرفته اند

به هر حال، . آن بخش از سند شان استنيست، بلکه نقل به مضمون " سازمان انقالبی"
اگر گونزالو يا انديشه ی گونزالو و حزب کمونيست " سازمان انقالبی"از ديدگاه ی 

معنی اين ! پيرو به غلط از مائوئيسم ياد نمی کرد ديگران قربانی اين تسميه نميشدند
ئوئيسم ادعای اين سازمان آن است که اين سازمان به گونه ی ماهوی و جذری، منکر ما

از همين رو . به مثابه ی مرحله ی نوين، عالی تر و سومين در تکامل مارکسيسم است
و ما جهت تمايز خويش . لنينيست است-است که اين سازمان، يک سازمان مارکسيست

که ارزش تکامالت جهانشمول ايدئولوژی " لنينيست-مارکسيست"از چنين سازمانهای 
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با   حله ی سوم، نوين و عالی تر را منکر می افتند،پرولتری بوسيله ی صدر مائو به مر
مائوئيسم، با -لنينيسم-لنينيسم به مارکسيسم-درک و با در نظر داشت تکامل مارکسيسم

اين سخن ما . لنينيسم به تاريخ سپرده شده است-صراحت اعالم داشته ايم که مارکسيسم
بی انترناسيوناليستی و درست است و متکی است به تز صدر گونزالو که در جنبش انقال

همه ی احزاب مائوئيستيجهان، مورد قبول است و ماحصل آن اينکه اگر صدر مائو را 
و ساير " سازمان انقالبی"چونکه . هم سنگ با مارکس و يا لنين ندانيم، کمونيست نيستيم

نظير حزب کارايران، چريک های فدايی " لنينيست-مارکسيست"سازمانها و احزاب 
رنجبران، هرگز برای مائو چنان مرتبتی و اهميتی قايل نيستند، لهذا آنها خلق و حزب 

به تاريخ سپرده " لنينيسم-مارکسيسم"هستند، و ما که گفته ايم که " لنينيست-مارکسيست"
شايد بگويند که ما در سخن سابق . است" لنينيسم-مارکسيسم"شده است، منظور ما چنان 
لنينيسم نيست -امروز اين مارکسيسمU ديدگاه ی ما، از! خير.خويش تجديد نظر کرده ايم

مائوئيسم -لنينيسم-که ايدئولوژی طبقه ی کارگر است، بلکه تکامل آن يعنی مارکسيسم
از همين ديدگاه است که برای مبارزه با  U.است که ايدئولوژی طبقه ی کارگر است

م که کسانی که منکر رهبری جهانشمول صدر مائو ميشوند ما اعالم داشته اي
لنينيسم به تاريخ پيوسته و تنها رويزيونيست ها و ضد مائوئيست ها اند که -مارکسيسم

چنين شگردی، در . در الک اتوريته ی مرحله ی دوم در تکامل مارکسيسم خزيده ا ند
زمان لنين و استالين نيز سابقه داشته است که رويزيونيست ها جهت مبارزه در برابر 

را مارکسيست ميخواندند و لنينيسم را يک گرايش يا نظريه ی  لنين و کمونيسم، خويشتن
لنينيسم -ديديم که رويزيونيست ها به بنبست رسيدند و مارکسيسم. غير مارکسيستی

حال، رويزيونيست ها در الک . ظفرنمون از آزمون مبارزه ی طبقاتی پيروز به در آمد
تکامل . ويسم قرار گيرندلنينيسم می خزند تا در برابر صدر مائو و مائ-مارکسيسم
لنينيسم به مائوئيسم با انقالب کبير فرهنگی پرولتاريايی به گونه ی يک -مارکسيسم

اما، . جهش که تکامل کمی و کيفی همه جانبه را نماينده گی ميکند، صورت گرفته است
اين حرف بدان معنی نيست که در تکامل ايدئولوژی پرولتری، گسست هايی رخ داده 

تکامل ! خير. ت هايی که رابطه ی يک مرحله را با ديگری قطع نموده باشدباشد، گسس
است که با جهش هايی که تعين کننده  continuity ايدئولوژی پرولتری يک استمرار يا

لهذا، همانگونه که . ی مرحله هاييکيفيتا نوين و عالی تر اند، مشخص شده است
لنينيسم نيز زمانی اعتبار و -يسممائوئيسم را ميتوانيم مارکسيسم بناميم، مارکس

از همين رو بود . مشروعيت دارد که تکامل آن يعنی مائوئيسم را در نظر داشته باشيم
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که جهت تمايز از رويزيونيست ها، در دهه های شصت و هفتاد قرن بيستم، احزاب 
-مارکسيست"لنينيست انقالبی ميخواندند تا از -مارکسيست: مائوئيستی جهان خود را

( حال که ما جنبش مائوئيستی بين المللی را داريم . ها در تسميه نيز فرق شوند" نستلني
که متفقا از )نيست بلکه کليت جنبش مائوئيستی جهان است" ريم"منظور مان 

مائوئيسم حرف ميزنند، نيازی به آن نيست که خويشتن را به غلط، -لنينيسم-مارکسيسم
برامورزيم، مگر آنکه غرضی در کار باشد، و و بر آن ا  لنينيست بخوانيم-مارکسيست

لهذا . آن غرض، چه اعالم شود يا نشود همانا دست کم گرفتن تکامالت صدر مائو است
-لنينيسم به تاريخ پيوسته است و امروزه اين مارکسيسم-مارکسيسم: که  بايد گفت

رهنگی که در زمان صدر مائو و در ساليان انقالب کبير ف( مائوئيسم است -لنينيسم
پرولتاريايی، به مثابه ی تکامل لنينيسم و بنام انديشه ی مائوتسه دون خوانده ميشده 

 .ايدئولوژی ما ميباشد  ،)است

لنينيسم را -که استهزا آميز برای ما ميگويد که مارکسيسم" سازمان انقالبی افغانستان"
حن اش دانسته ايم،اين ل" ماشين کاال شويی"روجايی ساخته ايم و سزاوار 

اين . چيزی سوای شانه خالی کردن از يک بحث سازنده نمی تواند باشد"سازمان"اين
خويش، تشکيالت مائوئيستی کشور را " کنگره ی دوم"بعد از آنکه در اسناد " سازمان"

به باد اتهامات و انتقادات غالبا ناوارد قرار داد، برای مدت مديدی آماده ی يک بحث 
نگره ی کذايی خويش، سازمانهای رويزيونيست و شبه اين سازمان در ک. سالم نشد

را که خود را ) سازمان سوسياليست های کارگری افغانستان( تروتسکيست نظير 
ميخوانند، را رفيق و چپی خوانده و در رديف احزاب و " لنينيست-مارکسيست"

نيز در کنگره ی کذايی خويش، بسياری از . سازمانهای چپی و کمونيستی قرار داد
انديشه -لنينيسم-حزاب ، سازمانها و گروهبندی های گذشته و کنونی را که به مارکسيسما

ما و برخی از   .ی مائو يا مائوئيسم باورمند بوده اند، از قلم انداخته است
" سازمان"اگر اين . تشکالتمائوئيستی کشور به جواب تاخت و تاز نامه ی شان پرداختيم

 :هنده ی آنست کههنوز به دنبال پاسخ است، نشاند

مائوئيست هاراکه دروبسايت  -لنينيست -همه اسناد منتشره ی مارکسيست  يااين سازمان
پرداخته اند، نخوانده است ويااينکه " سازمان "های شان موجوداست وبه پاسخ اين

 .ميکند" تجاهل عارف"
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ه بدان بسنده به هر حال، ما چنين می گيريم که خواند ه باشد و درنيافته باشد، و يا اينک
روی اين ملحوظ، نبشته ی کنونی را که دفاعيه يی است از خدمات فنا . نکرده باشد

-ناپذير صدر مائوتسه دون به علم انقالب پرولتری، يعنی دفاعيه ای است از مارکسيسم
مائوئيسم -لنينيسم-و اينک درست آنست که مارکسيسم( انديشه ی مائوتسه دون -لنينيسم

لنينيسم است که -برابر کسانی که هنوز فکر ميکنند اين مارکسيسمدر ) خوانده شود
ما از ". انديشه ی مائو فقط يک کاربرد خالق آن است"ايدئولوژی پرولتاريا است و 

جهانشمول بودن و کيفيتا نوين بودن انديشه ی مائوتسه دون و پذيرفتن آن به مثابه ی 
نين تکاملی، قسمی که قبال گفتيم چ. مرحله ی سوم در تکامل مارکسيسم صحبت ميکنيم

تکامل . امپرياليسم برسيم-امپرياليسم يا نيو-هرگز الزام آور آن نيست که ما به پسا
اگر . لنينيسم به مائوئيسم، هرگز در گرو پذيرش آغاز يک عصر نو نيست-مارکسيسم

" پنهان"لينپيائو و لينپيائوئيست ها از عصر نوين حرف ميزدند، لينپيائوئيست های 
قبول تکامل مارکسيزم به مرحله ی سوم را تابع " سازمان انقالبی افغانستان"نظير 

اگر چنين نباشد، چرا آنها استدالل ميکنند که عصر . شروع يک عصر نوين ميدانند
نوينی آغاز نيافته است، پس چرا مرحله ی نوينی در تکامل ايدئولوژی پرولتری 

مشترکی با انور خوجه و خزعبالت اين چنين استداللی، فصل . متصور باشد
خوجه ی دگمارويزيوينست نيز ميگفت که لنينيسم . وی نيز دارد) امپرياليسم و انقالب(

عبارت از مارکسيسم عصر امپرياليسم و انقالبات پرولتاريايی است و لهذا، انديشه ی 
مورد قبول (مائوتسه دون، مبين شروع عصر جديدی است که مورد قبول اش نيست

با چنين لينپيائوئيسم پنهان بود که ) مشعل(حزب کمونيست نيپال ). ر خوجه نيستانو
فاشيست -مائوئيسم را نپذيرفت و سبب شد که به يک حزب سوسيال-لنينيسم-مارکسيسم

از مائوئيسم نيز ناشی از آن ) کيرن(انحرافات پراچنديستی و موهنبيديا. استحاله کند
ل بودن مائوئيسم و اصول آنرا به بازی، غفلت و است که اين رويزيونيست ها جهانشمو

-لنينيسم-اينکه باب آواکيان به پسا مارکسيسم. سرانجام رد گرفته و از مائوئيسم بريدند
مائوئيسم رسيد، آن نيز ناشی از درک ناقص و بورژوازده ی وی از انقالب پرولتری و 

بحث گرفته ايم و هنوز  اين موارد را در جا های ديگر به. ديکتاتوری پرولتاريا بود
زمينه و دامنه ی بحث باز و دراز است، منظور اين است که اپورتونيسم، چه راست و 

، با رد مائوئيسم به مثابه ی يک مرحله ی کيفيتا نوين است که منکر "چپ"چه 
نيز اين . لنينيسم چسبيده و سنگواره ميشود-مائوئيسم شده، و به دامان مارکسيسم

سازمان انقالبی . "را به بار می آورد" سمندر"هيچمدانهايی نظير سنتريسم است که 
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بعد از "( اخگر"و سازمانهای رويزيوينست نظير " سمندر"در همان حد " افغانستان
" ساوو"و ) بخش غير مائوتسه دون انديشه ی آن"( امال"، )آنکه به سنتريسم گراييد

انديشه "که در حال مطالعه اند که  اينکه جايی در اسناد شان گفته اند. قرار گرفته است
 :؟ در جواب شان بايد بگوييم" مائوئيسم"درست تر است يا " ی مائو

شماکه هنوزبه آن حدويک نتيجه ی قطعی نرسيده ايد،چه حق داريدکه باالی مائوئيست 
 .ها ونامگذاری مائوئيسم تاخت و تازميکنيد

راهرچند " مائوئيسم "، خويش" تکميل مطالعات و معلومات"نشود که زمانی با 
قسمی که حاال نيز انديشه ی مائوتسه دون را در سطح يک ادعا پذيرفته ايد ( درحرف 

خويش سنگواره بسته و در برابر کمونيست ها قرار " لنينيسم-مارکسيسم"و عمال با 
 !بپذيريد؟.) گرفته ايد

 :آن اينکه  شما، يک مشکل بنيادين است و" سازمان"مشکل ما با 

ائو را به مثابه ی رهبر انقالب جهانی پرولتاريايی پذيرفته ايم و انديشه ی وی يا ما م
 .مائوئيسم را مرحله ی سوم در تکامل علم انقالب پرولتاريايی ميدانيم

 .هستيد" لنينيست-مارکسيست"شما هنوز 

از آنجايی که از نظر ما کسی که رهبری صدر مائو و مائوئيسم را نپذيرد کمونيست 
از ديدگاه ی ما، شما رويزيونيستهايی هستيد که در برابر انديشه ی : لهذا نيست،

لنينيسم به مرحله ی جديد و عالی تر، -مائوتسه دون يعنی در برابر تکامل مارکسيسم
اگر شما مانند ما مرحله ی سومين را می پذيرفتيد، هرگز ما را به . قرار گرفته ايد

 .سم به تاريخ پيوسته استلنني-مارکسيسم: تمسخر نمی گرفتيد که

ما چنان صريح و قاطع نوشته بوديم و هنوز بر آن ابرامميورزيم تا باشد که راه ی چانه 
زنی های رويزيونيست ها، دگمارويزيونيست ها، و سرانجام رفرميست هايی که تحت 

صدر مائو و تکامل مارکسيسم به مرحله ی جديد و " لنينيسم-مارکسيسم"بهانه ی نام 
 .ا منکر شده اند، بسته گرددسوم ر

بگوييد که شما جناح انقالبی هستيد يا کسانی که " سازمان انقالبی"حال شما حضرات 
) امروزه مائوئيسم(انديشه مائوتسه دون -لنينيزم-در دفاع ازصدر مائو و مارکسيسم
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ی قرار دارند؟ آيا شما که منکر مائوئيسم يا انديشه ی مائوتسه دون به مثابه ی مرحله 
جديد، عالی تر و سوم در تکامل مارکسيسم ايد، جناح انقالبی ايد يا يک جناح رو به 

جناح "گذشته و منکر رهبری جهانی صدر مائو و انديشه ی وی؟؟؟ بهتر بود که از 
يادی نميکرديد، زيرا که خود زمينه ی نقد ويرانگر " جناح انقالبی"و " اپورتونيستی

محض با گفتن اينکه ما . از اينجهت از شما متشکر ايم خويش را فراهم آورده ايد و ما
سازمان "نيز تفاخر به اين نکنيد که شما . ايم، کسی انقالبی نمی شود" سازمان انقالبی"

کف های روی ) مائوئيست(هستيد و ديگران و از جمله حزب کمونيست " انقالبی
 !!!آب

رست باشد، همانگونه که اگر د. برای کمونيست ها، آنچه تعين کننده است، خط است
اگر خط درست حاکم نباشد، و خط . صدر مائو ميگفت، کميت نيز فراهم می آيد

حزب   رويزيونيستيراهيان سرمايه داری بر حزب يا سازمان حاکم شود، نظير
کمونيست چين پس از دوره ی صدر مائو که علی الرغم داشتن ميليونها عضو، بخشی 

مپرياليسم بوده، و تا زمانی که خط غير پرولتری حاکم از گردان سرمايه و در خدمت ا
 .باشد، چنين سازمانها و احزابی، جز خيانت به خلق، دست آوردی نخواهند داشت

. رفقای مائوئيست های افغانستان، هميشه از داکتر فيض به عنوان شهيد ياد کرده اند
و بعد ها سازمان ( نستان انتقاد ما و آنها از داکتر فيض يا گروه انقالبی خلق های افغا

اين . ناشی از برخورد شخصی يا کدام عقده مندی خصوصی نيست) رهايی افغانستان
ادعای شما . لهذا، هرگز انتقاد ما رنگ دشنام را به خود نمی گيرد. را شما نيز ميدانيد

 خطیU انتقاد ما از وی، انتقاد از. که ما به داکتر فيض دشنام داده باشيم، بی اساس است
بر پايه ی مواردی مشخص   انتقاد ما U.است که وی پيريزی نموده و به پيش برده است

ما در ذيل به بازنويسی فشرده . استوار است، که در نبشته های خويش مطرح نموده ايم
 :يی از اهم موارد می پردازيم

داکتر فيض احمد، تيوری ارتجاعی سه جهان را اساس قرار داد و در تبانی با -
آيا شما منکر اين مورد هستيد؟ . ونيست ها و خاقان های نوين چينی قرار گرفترويزي

از خود انتقاد نموده بود، بفرماييد و سند " مشعل دوم"اينکه شما ميگوييد که وی در 
از " گسستن"به هر حال، اينکه شما آن تيوری ارتجاعی را نميپذيريد، و با . بياوريد

خويش را با آن تيوری تسويه شده اعالم داريد،  حساب" رهايی"سازمان رويزيونيست 
اما اگر شما از اتخاذ موضع داکتر فيض و خط سه جهانی . ما آنرا به شما تسرينمی دهيم
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وی انتقاد به عمل نياوريد، به اين معنی است که شما هنوز به تاييد خط انحرافی وی 
 .پرداخته و با تعند در اين انحراف، رويزيونيست محسوب ميشويد

داکتر فيض احمد، در برابر رهبری سازمان جوانان مترقی و خط انقالبی صدر اکرم -
. خويش، اکونوميسممسلکی را خط گذاری نمود" انتقادی"ياری قرار گرفته و با خط 

اينکه شما در جاهايی مدعی شده ايد که وی بعد ها از خود انتقاد نمود، اين ادعای تان 
 :زمانی موجه است که

ارائه دهيد، و دو ديگر اينکه خود را نيز مبرا داشته و اعالم داريد که در  نخست سند
شما اين کار را نکرده ايد . حرف و عمل، خط انقالبی صدر اکرم ياری را پذيرفته ايد

لهذا، شما همان خط انحرافی را ادامه داده ايد و حرفی . قسمی که معلوم است، نمی کنيد
 .در ميانه باشد نمی تواند" انتقاد از خود"از 

بازی های خويش و ائتالف کردن ها و جبهه " جمهوری اسالمی"داکتر فيض احمد، با     -
ساختن ها با نيرو های قهقراييجهادی، انحالل طلبی و اکونوميسم را در جنبش نفوذ 

وی در . را فراهم نمود  داده، و زمينه ی انحرافات فراوانی نظير رويزيونيسم مسلحانه
اگر خط صدر اکرم . انقالب افغانستان يعنی خط شهيد اکرم ياری قرار گرفت برابر خط

ياری مطرح می بود، هرگز تز های تسليم طلبانه نظير جمهوری اسالمی بازی در ميان 
 .نمی آمد

داکتر فيض احمد، به جای آنکه مبارزه ی مسلحانه به منظور راه اندازی جنگ خلق را     -
يا ضد مائوتسه دون ( ، بسوی مشی های غير مائوئيستی تبليغ کند و در پيش گيرد

اين مشی های ضد مارکسيستی، ناشی از درک . نظير اقدام به کودتا روی آورد) انديشه
اکونوميستی وی از تکامل جامعه و ناشی از خط انحرافيی بود که وی نماينده ی آن 

ض بود، در عمل نشان باال حصار که کودتايی مح" قيام"آيا داکتر فيض احمد با . بود
 نداد که با جنگ ممتد خلق بيگانه بوده، و از آن رويگردان است؟

Uاگر . مشکل آن است که شما مائوئيست نيستيد که با شما با محک مائوئيسم سخن بگوييم
بودن وفادار باشيد، بياييد اگر از " مائوتسه دون انديشه"ميخواهيد به تظاهر خويش به 

نکات مطروحه " مائوتسه دون انديشه"تان نمی آيد، با همان  خوش" مائوئيسم"واژه ی 
آيا جز آن است که در . ی ما در خصوص داکتر فيض احمد را به بررسی گيريم

-مواردی که فوقا برشمرديم تيوری و پراتيکداکتر فيض احمد در تقابل با مارکسيسم
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رفت يا اينکه رو انديشه ی مائوتسه دون قرار داشت؟ آيا وی بسوی جنگ خلق -لنينيسم
مبارزه ی انقالبی و تاسيس   به کودتا بازی، نظير کودتای باال حصار آورد؟ آيا وی از

جمهور دموکراتيک نوين افغانستان سخن گفت يا اينکه در حرف و عمل، استراتيژی 
را اتخاذ کرد؟ آيا او نبود که تيوری ارتجاعی   "مکتب اسالم"و " جمهوری اسالمی"
قرار داد؟ آيا چنين اساسی، با انديشه " سازمان رهايی افغانستان "ساس را ا" سه جهان"

 ی مائوتسه دون خوانايی دارد؟

خويش، در برابر سازمان " انتقاديون"آيا اين داکتر فيض احمد نبود که با حلقه ی 
جوانان مترقی قرار گرفت؟ آيا او نبود که با رد و لعن خط صدر اکرم ياری، خط 

 جهان بازی را اتخاذ کرد؟ اکونوميستی و سه

وی نبود که وی را قربانی گرفت؟ آيا   آيا اين خط انحرافی سه جهانی: و سرانجام اينکه
شده و شکار " آی.اس.آی"جز آن بود که وی قربانی اتکا به کمک تسليحاتی چينی ها و 

امپرياليسم چين -حزب اسالمی و رژيم خاين پاکستان شد؟ آيا جز اين بود که سوسيال
 وی را فريفته و به قربانگاه ارتجاع اسالمی سپرد؟

اگر شما ذره يی از مارکسيسم برخوردار باشيد، اين انتقاد های ما را دقيقا بررسی 
آيا اين انتقاد های اصولی ما از داکتر فيض احمد، دشنام . نموده و به آن پاسخ بدهيد

ارگيری واژه ها و دشنام قسمی که مصطلح است، به ک! دادن به وی است؟ هرگز نه
لحن مستهجن است که برای خرد ساختن طرف مقابل، به طور لومپنانه و غالبا در 

ی " برازنده "و " برجسته"نمونه ی . خدمت اغراض زشت و شوم به کار گرفته ميشود
است که تا بخش " ميرويسودان محمودی"دشنامسرايی، همانا نوشته های لومپنی بنام 

اگر اندکی انصاف ورزيد، لحن . راپا لمپنيسم و دشنام استس" دشنامنامهاش"هفدهم 
:" نبشته ی شما و جمالت به کارگرفته از سوی شما در نبشته ی اخير تان تحت عنوان

خود دشنام " مائوئيستی"بيماران روانی با الطائالت " مائوئيست"دون کيشوت های 
 !نامه ای است کامل

. متن اين نبشته رو آوريم، اطاله ی کالم استاگر به ذکر و چيدن مثال های فراوان از 
دست کم خود بگوييد که به جای آنکه رو به بحث و جدل آوريد، طرف مقابل را با واژه 

عالمه های "، "دالالن بورژوايی"، "گنگس های سياسی"های کلی و هتاکانه نظير 
ش، شما خود با اين قبيل شيوه ی نگار. فرو می ماليد... و" مائوئيسمزاييدن"،"فصلکی
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به اثبات ميرسانيد که چيزی جدی به گفتن نداريد و بهتر آن است که به جای ضياع 
 :خويش، برويد و مطالعه ی خويش را کامل سازيد که" گرانبهای"وقت 

يا " انديشه ی مائوتسه دون-لنينيسم-مارکسيسم"درست تر است يا " لنينيسم-مارکسيسم"
 !مائوئيسم-نيسملني-مارکسيسم" خدای نخواسته"اينکه 

خالصی يافته ايم، و از لقای " آشفته گی تيوريک"به قول شما، ما که حال از
آن اذعان " عمده بودن"رسيده ايم، و بر " مائوئيسم"گذشته و به " لنينيسم-مارکسيسم"

دلمان برای شما ميسوزد که . خالصی يافته يم" آشفته گی تيوريک"ما از ! آری. داريم
افته ايد که از آشفته گی تيوريک خالصی يافته و عطای هنوز فرصت کافی ني

و ديگر خود را نيازمند مطالعات   بسپاريد  مائوئيسم را به لقای آن-لنينيسم-مارکسيسم
ما از شما توقع نمی بريم که . بيشتر جهت پذيرش و عدم پذيرش مائوئيسم نسازيد

که شما از انحرافات  زيرا که اين عمل در صورتی ممکن است. مائوئيسم را بپذيريد
گذشته ی خويش بريده، و با انتقاد از خود، خط مائوئيستی انقالب افغانستان يعنی خط 

چون چنين خواستی از شما باطل است . صدر اکرم ياری را در حرف و عمل اتخاذ کنيد
لهذا، شما هرگز به عمق ايدئولوژی ) قسمی که موضع گيری های شما نشان ميدهد( 

 .ديشه ی مائوتسه دون پی نخواهيد بردپرولتری و ان

 سازمان کارگران افغانستان

13.5.2013 

 

 

 خورشيدی، 1392ساما در هجدهم جوزای 

 باری ديگر سند تسليم طلبی و خيانت به خون شهيد

 !مجيد را امضاء نمود

  

طی بيش از يکدهه اشغال کشور از سوی ) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان
شرکا نه تنها حتی لب به تقبيح اشغال و اشغالگران نگشود، بلکه با -امريکا امپرياليسم
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عمال در برابر ) سياست مماس با امپرياليسم در برابر فئوداليسم(مشی تسليم طلبانه ی 
اين تسليم شدن، دنباله ی خط انحرافی و تسليم شدن . امپرياليستان اشغالگر سپر افگند
اسناد تسليم طلبی ساما، گواهان استواری است که . بودهای مکرر ساما طی ساليان قبل 

) قرچه(با پرواز های   مهر خيانت بر پيشانی رهبران آن زده است، رهبرانی که اينک
شهسوار شاهين رزم آزاديبخش، يعنی هم عنان با   يی خويش، ميخواهند خويشتن را

ه رهبران ساما طی پر هويدا است ک. مبارزات انقالبی شهيد مجيد کلکانی جلوه دهند
-ساليان حاکميت خون و خيانت جهادی ها، طی بيش از يک دهه اشغالگری امريکا

خيانت پيشه مبدل -شرکا، نه تنها اين سازمان را به يک سازمان تسليم شده و سوسيال
نموده اند، بل به مثابه ی کثيف ترين عوامل ارتجاع و سرمايه، اتوريته ی انقالبی شهيد 

گذشته ی پر افتخار سامای شهيد مجيد کلکانی را نيز به بازی گرفته و  مجيد کلکانی و
با آن قمار سياسی زده، و عمال نشان داده اند که کاسبکاران خوبی در سياست های 

 !وطن فروشانهاند

ادامه دهنده گان اعالم موجوديت کرد، اينک دست کم با دو ساما سر -پس از آنکه ساما
بنجبليرويزيونيست های رهايی را در خويشتن داشته و هم سامايی که ج: و کار داريم

آهنگ با آنها بوسه بر چکمه ی خونين امپرياليسم و ارتجاع زده است، و سامايی که 
علی الرغم ادعای ادامه دهنده بودن، هرگز انحرافات خطی ساما در گذشته را به گونه 

ماهيت وجودی خويش ی صادقانه به بررسی نگرفته، و محض ادامه دهنده بودن را 
زمانيکه که از ادامه دهنده بودن سخن به ميان می آيد، اگر با گذشته . اعالم کرده است

و با خيانت طلبی ها و کرنش های ديروزين تصفيه ی حساب نشود، اگر از خلق هايی 
که به آنها خيانت ورزيده اند پوزش نخواهند، ديگر اينگونه ادامه دهنده گی، سوای 

چنين سامايی، هيچ فصل مشترک با . گذشته ی انحرافات، چيزی نخواهد بود ادامه دادن
 .سامای شهيد مجيد ندارد

چند تنيده اند، و می ) هواخواهانی(دو قلويساما، چونان عنکبوت، پيرامون خود تار 
بی خبر از اينکه ) رواق خانه ی تسليم طلبی، بارگاه ی فتح شان خواهد بود(پندارند که 

خنجر بی آزرم دشمن خلق، با کاخ های عنکبوتی انحرافات خويش، هر اين واصفان 
جز : چه بيشتر، با گذشت هر روز، از سامای شهيد مجيد فاصله گرفته اند، و اينک

 .نامی و پيرنگی کاذب، از سامای انقالبی نمانده است
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خون اش، اينک -ساما با مشاهده ی هل من مبارز درايی های ادامه دهنده گان هم
ظرف بی   انگار کرختيی که. شده است و نمی خواهد از وی عقب بماند" ديکاليزهرا"

محتوايش را فرا گرفته بود، و پيکر ناميمون انقياد پذير اش را افليج ساخته بود، اينک 
دارد بر طرف ميشود، و الش متعفن تسليم طلبی، با دم مسيحايی بيرون کشيدن يک 

روز شهادت شهيد مجيد کلکانی، از تعفن و ارتداد اعالميه به مناسبت سی و سومين سال
واژه در جمله استفاده ! افسوس که چنين نيست! وا ميرهد و نسيم خوش مبارزه می وزد

کردن های سامايقرچه، هيچ فصل مشترک با ادبيات فاخر شهيد مجيد و پرواز شاهين 
 .سامای مجيد ندارد

 :ه ها، اعالم داشته است کهروان مبارزات شهيد مجيد کلکانی، در درازنای ده

 نه هر کو نقش نظمی زد کالمش دلپذير افتد

 تذرو طرفه من گيرم که چاالک است شاهينم

حال، قرچه های ملعبه دستان امپرياليستان، با واژه در جمله استفاده کردن،ميخواهند 
اگر معيار و محک مان سياست باشد، . انتساب خويش به شهيد مجيد را اثبات کنند

ست انقالبی شهيد مجيد هيچ فصل مشترکی با بزدالنساماندارد، بزدالنی که در کنار سيا
سازمان رويزيونيست رهايی، به مغازله با اشغالگران امپرياليست نشسته و سرانجام 

شرکا -اعالم داشتند که طی يک دهه از سپری شدن اشغال افغانستان بوسيله ی امريکا
رژيم پوشالی را ) دموکراسی(بودند تا ماهيت  آنها هنوز در گير بحث های تيوريک

جامعه ی جهانی در افغانستان تجاوز محسوب ميشود " حضور"دريابند و سره کنند که 
 !يا خير؟

از جيب تزوير و دروغ کشيده است، خود باری ديگر " مبارزه"ساما که اينک دست 
سنگ مبارزه ی  سند تسليم شدن خويش به امپرياليستهای اشغالگر را تسجيل داشته و

مسلحانه در برابر اشغالگران را بوسيده و بازوان نحيف مرتدان خويش را عاجز از بر 
رساننده ی آنست که پوشاليانساما، حتی يارا و " جانانه"اين اقرار ! داشتن آن ميداند

در اعالميه يی که به مناسبت هجدهم جوزا، . توش دروغ بافتن را نيز از دست داده اند
ين سالروز شهادت شهيد مجيد کلکانی بيرون داده اند، ساما چنين لجن تسليم سی و سوم

 :طلبی خويش را برمال ميدارد
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توضيح از سازمان کارگران -منظور شان از ساما است{فعاليت های سياسی آن " 
چه در سطح وسيع و چه در سطح محدود عليه امپرياليسم، ارتجاع، }افغانستان

و دموکراتيک ادامه داشته و در صورت تحول اوضاع و به شيوه خاص ...بورژوازی
ايجاب شرايط مجددا نبرد مسلحانه و جنگ های انقالبی را نيز مورد بررسی و مطالعه 

 "قرار خواهند داد

مطلوب ساما، قسمی که دست کم پراتيک بيش از يک " شيوه خاص و دموکراتيک"اين 
بال تجاوز بر افغانستان، کرنش در دهه ی اخير آن نشان داده است، سکوت مرگبار در ق

برابر دموکراسی دروغين صادره ی اشغالگران امپرياليست و سرانجام، به بهانه ی 
دروغين مقابله با بنيادگرايان مذهبی، همدستی ساما با اشغالگران و همنوايی اين قرچه 

 .بوده است) رهايی(ها با سازمان رويزيونيست و تسليم طلب 

به اين معنا است که امپرياليست های اشغالگر و رژيم " موکراتيکشيوه خاص و د"اين 
پوشالی مطمئن باشند که ساما هرگز توسل به مبارزه ی انقالبی و خشونت آميز را در 
دستور کار خويش قرار نمی دهد بلکه با استفاده از جو سياسی زاده ی حاکميت رژيم 

آيا بيش از يکدهه ! مبارزه ميکند" دموکراتيک"پوشالی و ارباباناشغالگرش، به شيوه ی 
از سپری شدن ادامه ی اشغال افغانستان مدت کمی است که هنوز حوصله ی ساما سر 

را موکول به " نبرد مسلحانه و جنگ های انقالبی"بررسی و مطالعه ی "نرفته است و 
تحول اوضاع ميکند؟ نکند که زمانيکه خلق های آزاديخواه ی کشور موفق به درهم 

 ن زنجير های اسارت شدند، آنگاه ساما اعالم جنگ با اشغالگران دهد؟؟؟شکست

يعنی چی؟ آيا از ديدگاه ساما، افغانستان کنونی هنوز کامال يک کشور " ايجاب شرايط"
اشغال شده نمی باشد و شرايط ايجاب نمی کند که در برابر اشغالگران بايد قد علم کرد؟ 

ی ساما به اين معنا نيست که اين سازمان خاين  مطروحه" ايجاب شرايط"آيا اين غيبت 
به توده ها اعالم ميدارد که اکنون شرايط ايجاب آنرا نميکند که در برابر اشغالگران 

يعنی آيا اين نگاه ی خاص و سراپا " ايجاب نکردن شرايط"مسلحانه برزميد؟؟؟ آيا اين 
شيوه خاص و "ست که به تسليم طلبانه ی ساما نيست که اين سازمان را بر آن داشته ا

روی آورده و از مبارزه ی مسلحانه ی انقالبی همانند جن از بسم هللا در " دموکراتيک
 حرف و عمل بگريزد؟
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باز هم ساما مدعی آن نيست " اوضاع تحول يابد" و " شرايط ايجاب کند"زمانی هم که 
د، بلکه اين سازمان که اقدام به مبارزه ی مسلحانه کند يا توده ها را بدان سمت بسيج کن

" نبرد مسلحانه و جنگ های انقالبی"خاين به خون شهيد مجيد، اعالم ميدارد که صرف 
رهبران کنونی ساما با اين حرف های ". مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد داد"را 

تاييد و يا روی آوردن به مبارزه ی " مرد"خود مسجل ميدارند که حتی در حرف نيز 
د و صرف در صورت ايجاب شرايط و يا تحول اوضاع، آنرا مورد مسلحانه نيستن

 !مطالعه و بررسی قرار ميدهند

سند اخير ساما به مناسبت هجدهم جوزا را هم ) م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان
 .ميکند و هم تقبيح" استقبال"

استقبال از اينجهت که ساما خود دست خود را ديگر رو کرده است و خود پرده از 
ماهيت تسليم طلبی و انقياد پذيری خويش برداشته است و از اين منظر، با افشای ماهيت 

از آنجايی که اين سند، ". دينی بر گردن خلق هللا نهاده است"وطن فروشانه ی خويش 
تسجيل خيانت به توده ها و انتساب دروغين به کارنامه ی سترگ شهيد مجيد کلکانی 

انتساب دروغين تزوير پيشه گان ساما را شديدا تقبيح  است، ما اين سند خيانت و اين
 .ميکنيم

همانگونه که بزرگان مارکسيسم گفته اند، بدون مبارزه با اپورتونيسم و رويزيونيسم 
در شرايط خاص : مبارزه با امپرياليسم ممکن نيست، ما نيز اعالم ميداريم که

ورتونيست، رويزيونيست و افغانستان، بدون مبارزه بر عليه احزاب و سازمانهای اپ
خادم امپرياليسم، نمی توان مبارزه ی واقعی بر عليه امپرياليسم را سازمان داده و به 

روی اين ملحوظ است که ما به افشای خيانت ها و تسليم طلبی های . پيش برد
سازمان (سازمانهای اپورتونيست، سنتريست، و رويزيونيست نظير ساما، رهايی و 

ته، و از اين منظر، راه را برای چيره گی مشی اصولی و خط سرخ پرداخ) انقالبی
 .انقالب هموار ميسازيم

 !مرگ به اپورتونيستان و مرتدانديروزين و امروزين

 !درود به روان قهرمان راستين خلق های ستمديده ی کشور شهيد مجيد کلکانی

 !کرنش در برابر دموکراسی پوشالی، هرگز! جنگ خلق آری
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 !مائوئيسم-لنينيسم-رکسيسمزنده باد ما

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان

 1392بيست و يکم جوزای 

 

 

  

 توضيح مختصر ناشر

درگزارش کبيرتوخی دونکته وجودداردکه ما با استفاده ازفرصت نشرنوشته 
 ميخواهيم به آنها بطورمختصراشاره کنيم"ستيز"رفيق

محمودی راضی شده است کبيرتوخی ميگويدکه به دليل اصرارميرويس   .1
 -لنينيست–مارکسيست(که باامضای هواداران حزب کمونيست افغانستان

. اين به هيچوجه درست نيست. درپای آن نوشته رضايت بدهد) مائويست
کبيرتوخی اين نوشته راازموضع سازش طبقاتی وبانثارچندلعن ونفرين 

غ يک لمپنانه برخلق وپرچم نوشته ودرحقيقت مضمون آن محتوای دما
رويزيونيست است وبخاطرآنکه اين رويزيونيزم رابه حزب کمونيست 

بچسباند،هواداران حزب کمونيست ) م.ل.م(افغانستان
ننگ . رادرزيرآن چه که درمتن نوشته نيزمی آورد)م.ل.م(افغانستان

 .نيز شامل آن باشد"راوا"ونفرين برکمونيزمی بادکه سازمان رهائی و 
سشترازدونيم صفحه رادربرميگيردووقتی که کاپی اين نوشته که اندکی ب  .2

نسخه  158به تعداد 1988می  11صفحه ميشود وبتاريخ  3شود
نسخه راکه کبيرتوخی ميگويد،  2000. درتورنتو وگلف پخش شده است

دروغ شاخداری است که افرادی که با فعاليت های تبليغاتی آشنانيست 
صفحه  6000شته نسخه اين نو2000. والف ميزنند، علم ميکنند

مارک آلمانی ياگيلدن  1320صفحه به نرخ آنروزاروپا 6000ميشودو
است واين تنهامصرف فوتوکاپی آن   يورو 600هالندی ميشدکه معادل

يعنی دريک ماه (فکرنميکنيم که ميرويس جان باپول سوسيال اش . ميشود
توان ) هيچ چيز نخورد وکرايه خانه وپول آب وبرق ووغيره راهم ندهد
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توخی وميرويس ميتوانندهزاران نوع الف بزنندولی . اينکارراداشته باشد
به سوسيال   آنهائيکه درغرب زندگی کردئه و ميدانند که با افرادوابسته

ضرب . چگونه رفتارميشود در آن واحد ميدانند که توخی دروغ ميگويد
دروغگودروغ ميگويدوقياس گرقياس "المثل عاميانه است که

وخی آنقدرمشتاق توطئه چينی است که برای نگه داشتن کبيرت ،"ميکند
ميرويس فحاش ونمونه بينظيرفرهنگ اوباشان قداره کش درکنارش حتی 

 .دروغ می گويد  سالگی اش هم 70درسن باالتراز
  

  
  
  

 !!!بوده است) م.ل.م(ميالدي  1998در سال " موم"
  

 *داشت، دانستم" ميرويس"روز افزون كه " حمق"من از آن 
 ها را" سنترست"بر آرد " عصمت"كه جعل از پرده ي 

  
هنگامي كه لومپني بنام ميرويس ودان محمودي در دفاع از انحرافات و رويزيونيسم 

قملفرسايي ميكرد، از البالي سياه مشق ... سازمان هاي تسليم شده نظير ساما، رهايي و 
اش برايش "د رويزيونيسمهر چه استا"هايش هويدا گرديده بود كه وي لعبتكي است كه 

اين موضوع از سوي منسوبين جنبش مائوئيستي . ديكته ميكند، همانرا عرضه ميدارد
كشور به فراستي تام كشف گرديد و همگان بر آن بودند كه حتي دست رويزيونيست 

. نيز در عقب سياه مشق هاي جاسوسانه ي وي است" سازمان انقالبي افغانستان"هاي 
به تنها تن خويش جنگ "ده كشيده و اعالم داشت كه اين اوست كه آن سوپرلومپن عرب

عنان صبر و تحمل از " سازمان انقالبي افغانستان"اينكه رويزيونيست هاي "! مي آورد
كف دادند و لومپنيسم ميرويس را پهلو دادند، خود نشان داد كه در عقب وي كي ها 

واسيس و ايادي استعمار و براي مائوئيست ها فرقي نمي كند كه ج. ايستاده اند
امپرياليسم از يك آدرس يا صد آدرس بنويسند، مهم آنست كه اين آدرس ها را بايد با 

منسوبين جنبش . درهم كوبيد  توپخانه ي مبارزه ي بي امان بر ضد رويزيونيسم
در اين امر مشترك، ) به جز حزب كمونيست مائوئيست افغانستان( مائوئيستي كشور 

. گرفتند و چهره ي كريه خاينان و سنتريست ها را افشاء نمودندفعاالنه سهم 
بيشتر بخشيدند و حتي بقايا و  "آب و تاب"رويزيونيست ها نيز صف آرايي خويش را 
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ميشد دريافت كه تفاله هايي نظير بقاياي . تفاله هاي سنتريسم ساوو نيز خودي نشان دادند
ادران رويزيونيست سه جهاني شان سنتريسم ساوو به گونه ي سازماندهي شده با بر

اين دريافت، بعدا بوسيله ي پيوستن رحيمه و . مشتركا ميرويس لومپن را پيش كشيده اند
مثبوت افتاد و   كبير توخي به ستاد فرماندهي انتشار خزعبالت رويزيونيستي شان

جبهه بودند و "عقب"مبرهن گشت كه سنتريست هايي چونان ايشان كه تا آن زمان در 
به در آمده و بيش از اين شكيفتن را " عصمت"رئت تبارز نداشتند، اينك از پرده ي ج

همان است كه در مقابل جنبش مائوئيستي كشور . در مقام انتحار سياسي مي پندارند
آقاي . بران نقد مائوئيستي را به جان خريده اند  قرار گرفته و خطر حرام شدن به خنجر

قسمي كه خودش خويشتن را در شعر خوانده و اين  رتبيل.يا همان پ( كبير توخي 
به حيث ) رتبيل عرصه ي شعر است. موضوع را ياد آوري كرده است كه وي همان پ

نامي و اعتباري در ميان حلقاتي چند داشت، اما اينك با پهلو دادن با   يك شاعر چپي،
ي كشور قد رويزيونيست ها و سازمانهاي رويزيونيستي كه در برابر جنبش مائوئيست

منسوبين   كه از  راستي را. علم كرده اند، خويشتن را رسواي خاص و عام ساخته است
و تفاله هاي سنتريسم ساوويي نمي توان انتظار داشت كه در برابر انقالب و نيرو هاي 

و ( از همين رو است كه امثال توخي، با همه جبني كه دارند .انقالبي قرار نگيرند
موقعي كه به عمق حمق جانبازان ) ه ديگران را پيش مي اندازندپيوسته در عقب جبه

پيشتاز خويش پي ميبرند،خود ناچار وارد گود ميشوند و ابتذال سياسي خويش را بر مال 
 .ميدارند

حال كه حمق سياسي ميرويس لومپن به تمامي برمال شده است، حال كه سازمان 
خويش را به نمايش گذارده است،و  سريال خزعبالت" انقالبي افغانستان"رويزيونيست 

حال كه رويزيونيست ها دشنامي بيشتر از اين در چنته ندارند، حال كه فرماندهان بهتان 
سنتريسم ساوو است " خوش خط و خال"و توطئه از پاي افتاده اند، اينك نوبت مار هاي 

ي  آقاي كبير توخي سنتريست كه خود زباله. كه به مدد هم قماشان خويش شتابند
انحرافات گذشته است، ميخواهد از خرمن سنتريسم خويش براي پرستيژ بخشي به 

روي اين ملحوظ، دست . ميرويس كه در گرداب حمق فرو رفته است، وارد ميدان شود
به نگارش بيوگرافي براي ميرويس خان ميزند و ميخواهد اين اعجوبه ي فحش و 

به معرفي ! شي هاي وي نخوانده اندجاسوسي را براي كسانيكه كه حتي يك سطر از فحا
 !!!گيرد
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و مشك ميرويس ! چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان است؟! آقاي كبير توخي
 !آنست كه خود ببويد نه آنكه عطار سنتريسم بگويد

آقاي توخي قلم رنجه فرموده و شمايل ميرويس خان را به تحرير U ما از اينكه مي بينيم
م، زيرا كه خود افشا گري ها و افشاگري هاي آقاي توخي كه گرفته اند، استقبال ميكني

ذيال به بررسي خواهيم گرفت، چونان پتك هاي گران بر تارك شخصيت نحيف جاسوس 
از اقاي توخي نيز خواهش ميكنيم كه لطفا  U.فرو آمده است -ميرويس ودان محمودي -پليد

ويس عزيزش را بر باد همينقدر كه مير! از نگارش بخش دوم بيوگرافي امتناع ورزد
به ! داده است، كافي است و بيچاره گگ تاب اينهمه خود افشاگري هاي شما را ندارد

هر حال، اگر شما اقاي توخي خواهش ما را در نظر نمي گيريد و به رسوا ساختن 
بيشتر اقاي ميرويس ادامه مي دهيد، ما هم بيشتر از پيش يقين حاصل ميكنيم كه شما 

ريست تان يعني آقاي سمندر را نصب العين ساخته ايد، و اگر بيش نصيحت رهبر سنت
از اين نيز بر فرق بيچاره ميرويس سنگ افشاگري بباريد، ميرويس نادان چاره يي جز 

 :آن ندارد كه همانند سمندر بگويد
 !هر چه از دوست ميرسد نيكونست

 :كبير توخي مي نويسد
جرات كرده در "راديو صداي افغانستان"م در تورنتو براي نخست يكي از راديو هابنا" 

در رابطه با بد . به بدگويي پرداخت) شعله جاويد(رابطه با جريان دموكراتيك نوين 
ميرويس پيشنهاد كرد، طي نوشته اي .گويي اين راديو هر دو با هم صحبت نموديم

ان هوادار("عكس العمل شديد نشان داده شود و از اين قلم خواست تا در پاي نوشته 
اين قلم بنابر داليلي موافق نوشتن چنين جمله . نشاني شود") حزب كمونيست افغانستان

در پاي متن نبودم، مگر به خاطر اصرار ") هواداران حزب كمونيست افغانستان("اي 
زياد اين رفيق و مهمتر از آن ، به خاطر دفاع از كليت جريان دموكراتيك نوين و 

 .خواست اين رفيق را پذيرفتمسازمانهاي شكل گرفته از آن، 
بود ") افغانستان. م.ل.حزب م("رفيق ميرويس كه در آن وقت از جمله هواداران 
نگاشته در بيشتر از دو هزار . مصرف چاپ و كار توزيع و تقسيم آنرا متقبل گرديد

به تقسيم آن در يك دايره وسيع )به كمك رفقايش( رفيق محمودي . نسخه چاپ شد
 ."نتو و يكي دو شهر نزديك به تورنتو همت به خرج داددر تور  الساحه

در اين نقل قول، كه كوس رسوايي و دروغين " نقاط عطف"به تعبير خود آقاي توخي، 
 :بودن دعاوي كنوني ميرويس جاسوس را ميكوبد قرار ذيل است
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ميالدي، خروشچفيست بوده است،  1998ميرويس جاسوس در آن تاريخ يعني اول مي   -1
مائوئسيم ساخته و -لنينسم-كه اين جاسوس قرار كه اكنون ادعا ميكند ماركسيسم زيرا

پرداخته ي برژنفيست ها و خروشچفيست ها بوده و تسميه ي مائوئيسم بوسيله ي صدر 
اينكه قرار ! گونزالو، كاري بوده است در خدمت تقويت و تاييد برژنفيسم و خروشچفيسم

دم ") م افغانستان.ل.حزب م("آن تاريخ از اقرار توخي صاحب ميرويس جاسوس در 
ميزده است، خود نشان ميدهد كه بر طبق نگاه و ادعاي كنوني اين جاسوس، اين 
جاسوس بي آزرم، در آن تاريخ يك خروشچفيست و برژنفبيست بوده است، و علي 

خويش، از كبير توخي خواسته است كه در !) م.ل.م(الرغم برژنفيسم و خروشفيسم 
بي در كانادا يك نبشته ارائه دهند و ماحصل آن نوشته يي بر .جي.امل خاد و كابرابر عو

 :آمده است تحت عنوان
 "اطالعيه در مورد شبكه هاي خاد زير عبا و قباي اسالم" 

هم جاسوس و  1998مائوئيست هاي كشور نيك ميدانند كه ميرويس جاسوس در سال 
به دشمني با " كمر همت"خي صاحب دشمن مائوئيسم بوده است و هم حاال به قول تو

وي بهترين خروشچفيست فحاشي است كه ساما براي جنبش ! مائوئيسم بسته است
همانگونه كه داكتر فيض احمد بهترين تينگ هسيائو ! انقالبي كشور هديه داده است

پنگيست فحاش عليه سازمان جوانان مترقي بود كه سازمان رهايي افغانستان براي 
 !داده بودجنبش به هديه 

هواداران حزب كمونيست (" چنين جمله اي   بنابر داليلي موافق نوشتن"كبير توخي كه   -2
نبوده است، دست آخر، جعل كارانه به خواست   در پاي نبشته ي خويش") افغانستان

چنان آدرسي كه خود نمي   ميرويس جاسوس تن در داده و نوشته ي خويش را زير نام
كبير توخي به جعل و . ان آدرسي نوشته و جعل ورزيده استخواسته است، بنام چن

 .تزويز خود و ميرويس جاسوس اقرار كرده است
يكبار آقاي توخي خود، ميرويس جاسوس و همقماشان شان را در تحت آن نبشته   -3

را " حزب"ميخواند و جايي ديگر نام آن ") هواداران حزب كمونيست افغانستان("
اين شيوه ي نگارش ناشي از آن است كه براي . ميخواند") نم افغانستا.ل.حزب م("

جعل كاران و دروغگوياني كه از اتوريته ي كمونيسم و مائوئيسم سوء استفاده ميكنند، 
نمي توان چشم داشت كه در نگارش و تسميه براي عين محمول به جعل نامهاي مختلف 

جمله اي "بگذريم از اينكه  .تن در دهند و به انحاي گوناگون از آن تعبير سازي كنند
 !از لحاظ دستور زبان يك جمله نيست") هواداران حزب كمونيست افغانستان("
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و آنهم از ( اگر آقاي توخي در اينكه جعالي وي و ميرويس جاسنوس را ثابت كرده ايم     -4
ايرادي داشته باشند، لطف كنند و بگويند و اقرار ) بركت اقرار صريح خود شان است

كه موقعي كه آن سطور را مينوشتند از صحت فكر برخوردار نبودند و حواس  كنند
 !شان جمع نبوده است و گرنه چنان غلطي نمي نوشتند

اگر موضوع از اينقرار باشد كه ايشان از حزب كمونيست افغانستان همان حزبي را در 
د، ديگر اين افغانستان پا دا) مائوئيست(نظر داشته باشند كه به تشكيل حزب كمونيست 

امر ثابت ميسازد كه ميرويس جاسوس، يك زماني پر و پا قرص پيرو حزبي و 
پر و پا قرص گفتيم زيرا ! ميخواند...رهبراني بوده است كه اينكه انها را چنگيزيست و 

رفيق ميرويس كه در آن وقت از جمله هواداران " اقرار توخي صاحب   كه قرار
. صرف چاپ و كار توزيع و تقسيم آنرا متقبل گرديدبود م") م افغانستان.ل.حزب م("

در تقسيم آن در ) كمك رفقايش(رفيق محمودي به. نگاشته در دو هزار نسخه چاپ شد
." يك دايره وسيع الساحه در تورنتو و يكي دو شهر نزديك به تورنتو همت به خرج داد

زمانه مي برآيد دست كم قسمي كه از اين برهه از بيوگرافي و كارنامه ي سوپرفحاش 
م كه اينك آنرا .ل.وي در ان زمان، اينهمه عرق ريزي را جهت تبليغ و ترويج م

 !!!خروشچفيسم ميخواند، به خرج ميداده است

 :اينكه مزورانه كبير توخي مي نويسد    -5
  
هواداران حزب كمونيست ("ين قلم بنابر داليلي موافق نوشتن چنين جمله اي "

متن نبودم، مگر به خاطر اصرار زياد اين رفيق و مهمتر از آن ، در پاي ") افغانستان
به خاطر دفاع از كليت جريان دموكراتيك نوين و سازمانهاي شكل گرفته از آن، 

 ."خواست اين رفيق را پذيرفتم

به "گذشته از اين، . نمي تواند با اين تزوير ورزي ها رد پا جعالي خويش را گم سازد
آيا الزم است كه دست به جعل كاري " يان دموكراتيك نوينخاطر دفاع از كليت جر

پاي سندي كه خود مي نويسي، اسم آدرسي ناخواسته را امضاء كني و بعدش   زده
دفاع از كليت جريان دموكراتيك نوين و سازمانهاي شكل گرفته از "بروي و اسم آنرا 

فته اند و سابقه و حال بگذاري؟؟؟ اينكه هم قماشان تو آقاي توخي بار ها چرند با" ان 
برخي از تشكالت مائوئيستي و انقالبي كشور را بر چسب تشكالت و سازمانهاي چند 
نفره، مجعول و امثالهم زده اند، حال خود جواب بده كه تو چگونه تن به چنين جعالي 
زده اي؟ و ان جاسوسك حقير، ميرويس نادان چگونه اين گذشته ي ننگين خويش را 
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سند و امضاء جعل " كليت جريان دموكراتيك نوي"ه به خاطر دفاع از توجيه ميكند ك
پرچمي، " "خلقي"ميكنيد؟ آيا نشر چنين بيوگرافيي بهانه يي بدست وطن فروشان 

ببينيد كه منسوبين جريان : نمي دهد كه بگويند كه" كرزييي "، و " طالبي"، "جهادي"
 !!!دموكراتيك نوين خود به جعالي خويش مقر اند

گر اين حزب كمونيست افغانستان كه از نام آن پاي اعالميه كذايي تان استفاده كرده و ا
) مائوئيست(ايد همان حزب كمونيست افغانستان باشد كه قبل از حزب كمونيست 

افغانستان فعاليت داشت، باز اين سوال را پاسخ بگوييد كه شما كجاي كار بوديد كه خود 
رون دهيد؟و طرفه اينكه يكتن از شما يعني آقاي توخي سرانه از نام آن حزب اعالميه بي

 !كه قرار بيان خودش ربطي با ان حزب نداشته ، نويسنده آن اعالميه بوده باشد
 :از آنچه گفته امد، به ششمين استنتاج خود ميرسيم

  كبير توخي، در جعالي و تزوير دست كمي از ميرويس جاسوس نداشته و اين دو،  -6
به جعليات پرداخته و ) م.ل.م(ميالدي در الك دفاع دروغين از  1998 همانگونه كه در

مائوئيسم قرار ميگرفتند، اينك نيز، پس از گذشت پانزده –لنينيسم -در برابر ماركيسم
آنرا دروغزنانه و بيشرمانه ساخته و   سال، كماكان در برابر مائوئيسم قرار داشته و

" انقالبي افغانستان"سازمان " سرخ"هاي  سيلي. پرداخته ي خروشف و برژنف ميدانند
كه پس از تناقض گويي هاي بيشماري، سرانجام ناگذير در برابر تسميه صحيح 
مائوئيسم به نوعي فرار را بر قرار ترجيح داده است، بايد گونه هاي بي آزرم ميرويس 

خي بيش به اميد آنكه اقاي تو. جاسوس و يار غار قديمه اش، كبير توخي را نواخنه باشد
از اين خود و ميرويس جاسوس را بر باد نهد و اقدام به نگارش ادامه ي بيوگرافي 

 .نكند" م.ل.م"ميرويس ودان محمودي " مائوئيستي"
                                                                                            

 ستيز.پ

  
كه عشق از پرده ي عصمت / وسف داشت دانستممن از آن حسن روز افزون كه ي* 

 )حافظ شيراز(برون آرد زليخا را 
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 تصحيح يک نادرست

سازمان کارگران  "ما ديروز وقتی اين نوشته را در سايت گذاشتيم بجای آنکه بنويسيم
سازمان  نوشته بوديم که" سالروز مرگ رفيق بصير اخگررا گرامی ميدارند افغانستان

بعدا رفقای . سالروز مرگ رفيق بصير اخگر را گرامی ميدارند نستانانقالبی افغا
ما اکنون با اصالح اين جملهاين . چندی انتقاد کردند و ما رامتوجه اين اشتباه ساختند

ما که صادقانه وسازنده اين   نوشته را بارديگر در وب سايت ميگذاريم و ازتمام رفقای
 مدير وب سايت شورش .کنيمنکته راانتقاد کرده اند، سپاسگذاری مي

  

  

 رفيق بصيراخگر، شاهين سيتغ هاي سرخ

جريان دموكراتيك نوين افغانستان كه در صدر آن اسم رفيق اكرم ياري قرار دارد، 
اين جريان كه با جنبش شعله يي . مايه ي مباهات خلق هاي آزاديخواه اين كشور است
قالب در دهه ي ششم سده ي بيستم مهر تسجيل بر پراتيك انقالبي رهروان راه سرخ ان

ميزند، تحت رهبري صدر اكرم ياري و با سازمان جوانان مترقي ثبت تاريخ اين خطه 
صدر اكرم ياري به دست وطن فروشان مزدور سوسيال امپرياليسم روس به . است

برخي ها نظير واصف باختري و اعظم دادفر بعدا مرتد شدند، اما از . شهادت رسيد
نبرده   ي هاي اصيل و از ميان اعضاي اصيل سازمان جوانان مترقي،ميان شعله ي

انقالبيوني نظير بصير اخگر هم بودند كه پس از به شهادت رسيدن رفيق اكرم ياري 
م بر خط صحيح انقالب دموكراتيك نوين در افغانستان .ج.صدر كميته ي مركزي س

ميالدي  2013 نوزدهم جون. كه خط سرخ شهيد اكرم ياري است، پاي فشردند
مائوئيست نستوه و رهرو   مصادف است با هفتمين سالگرد وفات رفيق بصير اخگر،

 .راه ي سرخ شهيد اكرم ياري

اگر از يكسو رفيق اخگر با ساماي مجيد شهيد پهلو داد و به مثابه ي يك رفيق شعله يي 
ي كه هنگام از شرافت خط سرخ انقالب دفاع نمود، از سوي ديگر اين رفيق گرامي،

در برابر " رخ به سوي خانه ي خمار دارد"مشاهده نمود كه ساماي بعد از مجيد 
ژيكي آن ايستاد و هرگز فراموش نكرد كه يك شعله يي اصيل   ايدئولو-انحراف خطي

تنها در بستر داغ مبارزه ي طبقاتي و در آغوش مائوئيسم است كه ميتواند سكاندار 
مائوتسه دون انديشه در (نانيكه از مائوئيسم وي نيك ميدانست كه آ. انقالب باشد
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گسست نموده اند، شرافت شعله يي را نيز به حراج گذاشته اند و ميان آنان و ) آنزمان
انقالبيوني كه در راس شان صدر اكرم ياري درفش سرخ انقالب  -انقالبيون شعله يي

تا زنده  حوظ،روي اين مل. دريايي از خون فاصله است -را در اهتزاز نگهداشته بود
بود يك شعله يي باقي ماند و با شعله يي هاي اصيل در آميخت و به دفاع از خط سرخ 

از اكرم ياري  هركجا رفيقي ميديد صادق و رسالتمند،. اكرم ياري كمر همت گماشت
ميپرسيد و نظرش را در مورد وي ميخواست، و به آن ترتيب، راهيان مسير صحيح 

دست به اتحاد ديالكتيكي داده و در راه ي ايجاد حزب طبقه ي  انقالب را فرا ميخواند تا
رفيق اخگر علي الرغم فقر و . كارگر يعني حزب كمونيست مائوئيستي گرد آيند

تنگدستي، هرگز غرور خويش را پامال اغراض و تمنيات فرادستان ننموده و مصداق 
 :راستين مصراع ذيل از خواجه ي شيراز بود

 باد از همتم  م شرمفقر  گر چه گرد آلود

 گر به آب چشمه ي خورشيد دامن تر كنم

نبود بلكه به مثابه ي يك انقالبي راستين، در برابر " انقالبي لفظي"رفيق اخگر يك 
امپرياليسم، فئوداليسم و كاپتياليسم بيروكراتيك ايستاده و در كنار خلق هاي انقالبي 

 .قرار گرفت

زات دهقاني را در زادگاهش پغمان به خورشيدي مبار 1352رفيق اخگر به سال 
رفيق اخگر در زادگاهش پغمان نيز شهرت . بهترين وجهي رهبري و سازماندهي نمود

خوبي داشت و صد ها تن دانش آموز و آموزگاران محلي را به گونه ي دموكراتيك و 
رفيق اخگر . انقالبي آموزش داده و آنان را در امر رهايي خلق ها بسيج نموده بود

شته از آن كه از كادر هاي برجسته ي سازمان جوانان مترقي بود، در ميان گذ
. ژه كارگران پيشرو نيز شهرت بسزايي داشته و مورد اعتماد شان بود كارگران و بوي

اين رفيق گرانمايه، از جمله ي سازمانده گان اعتصابات فابريكه جنگلك در بهار 
يك خلق ها از جمله اعتصابات و نيز وي مبارزات دموكرات. خورشيدي بود 1347

و دانش آموزان را سمت دهي صحيح و انقالبي ) دانشگاه كابل( مبارزات دانشگاهيان 
نام وي معادل مبارزات انقالبي  روي اين ملحوظ، حتي در دوران ستم شاهي،. ميكرد

مشهور خاص و عام بوده و به مثابه ي خار چشم ارتجاع داخلي از شرافت  خلق ها،
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پس از كودتاي منحوس هفتم ثور، وي در سه جهت مبارزات . دفاع مي نمود انقالب
 :خويش را شدت بخشيد

كه پس از ششم ( امپرياليسم و پوشاليان دست نشانده اش –مباررزه به ضد سوسيال -
ژيم پوشالي  اين مبارزه شكل مبارزه در برابر اشغالگران و ر خورشيدي، 1358جدي 

 )گرفت دست نشانده ي آنرا به خود

 مبارزه در برابر ارتجاع اخواني و مرتجعان مدافع منافع خوانين و سلطنت -

دست آورد " شعله يي"مبارزه در برابر رويزيونيسم عمدتا رويزيونيسمي كه در الك -
رفيق اخگر با مبارزه . هاي جريان شعله ي جاويد و عمدتا خط سرخ آنرا طرد ميكرد

اي رنگارنگ، خط سرخ اكرم ياري را و به ضد رويزيونيست ها و سنتريست ه
شخص اكرم ياري را به مثابه ي خط گذر مائوئيسم در افغانستان در نظر ميگرفت و 

زمينه آنرا فراهم آورد كه نسل بعدي انقالبيون بتوانند سره را از ناسره   به اين ترتيب،
 .تميز كنند

التي كه هموندي آنرا رفيق اخگر در اين مبارزه سرانجام متقاعد شد كه رهبري تشكي
ايدولوژيك نه تنها نمي خواهند برهند بلكه هر چه بيشتر -دارد از انحرافات خطي

و انديشه ي مائوتسه دون را عمال كنار " استراتيژي جنگ خلق"ليبراليزه شده و 
گذارده اند و در ادبيات رسمي خويش نيز تا ميتوانند از ماركسيست خواندن خويش 

اما . رفيق اخگر چاره ي كار را در گسست از چنان تشكيالتي ديد لهذا،. طفره ميروند
وي اين گسست را به بهاي توطئه چيدن و هم آوا شدن با گسيخته گان بي پرنسيب 

وي ترجيح داد كه با اقليلي از رفقا كه بر اصولي مي انديشند و اصولي . پذيره نشد
اين درستي خط است كه وي هم آوا با صدر مائو بود كه . عمل ميكنند يكجا شود

تضمين كننده ي پيشرفت و پيروزي است و اين درستي خط است كه كميت آفرين 
لهذا، وي اقليتي اصولي را بر اكثريتي كه انحراف در پيش گرفته اند نه تنها . است

مي ايستاد و ادعاي مزورانه و دروغين  "اكثريتي"ترجيح ميداد بل در برابر چنان 
سنتراليسم دموكراتيك و تبعيت اقليت از "خويشتن را در الك  را كه" اكثريت"چنان 

رفيق بصير اخگر، در سراسر . پنهان ميداشت، را طرد و افشاء مي نمود "اكثريت
عمر پربار مبارزاتي خويش، از همان آوان نيمه ي دهه ششم سده بيستم ميالدي به 

خاذ نموده و در برابر بعد، مبارزه ي دو خط را به مثابه ي يك پرنسيب مائوئيستي ات
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خط سياه سنتريسم و رويزيونيسم، خط سرخ ماركسيستي، و در شرايط خاص 
افغانستان، خط سرخ رفيق ياري را كه انديشه ي راهنماي انقالب در افغانستان بود، 
مورد تصديق ، قبول و حمايت قرار داده و به نشر و تبليغ آن خويشتن را وقف كرده 

 .بود

ستايش و  كارنامه هاي سترگ اش را به بررسي، ا گرامي داريم،رفيق بصير اخگر ر
نكات ارزنده و دست آورد هاي تيوريك و عملي وي را كه در راستاي خط  تاييد گيريم،

مورد قبول قرار داده و از آن استفاده خالق به عمل   سرخ شهيد اكرم ياري ا ند،
ها و مرتداني كه وي و يادوار آوريم، و از از اين رفيق نستوه در برابر رويزيونيست 

رفيق اخگر با ما است، و . دفاع اصولي و رفيقانه كنيم وي را با سكوت برگذار ميكنند،
وي اخگري است كه . در هر گامي كه به پيش مي نهيم، مشعلدار مبارزات ما است

وي . و ما به چنان اخگر هايي هميشه نيازمند ايم. حريق انقالب را نماينده گي مي كند
 .همان شعله ي جاويد است كه ميرايي را با وي ميانه يي نيست

همه ي هم و غم " پرچمي-خلقي"ارتجاع اسالمي و وطن فروشان  اگر رويزيونيسم،
خويش را برآن معطوف ميداشتند كه اخگر ها را به خاكستر مبدل سازند، اخگر جاويد 

دفاع از نجابت  در. پايسته گي و شايسته گي تاريخي خويش را مثبوت داشت ما،
با  انقالبي رفيق اخگر و ساير رفقاي مائوئيست، اعم از ديروزيان و امروزينگان،

خاطره ) م.ل.م(سازمان كارگران افغانستان . بايد به پيش تاخت درفش سرخ مائوئيسم،
و كارنامه هاي سرخ رفيق اخگر را تجليل نموده و با ياد آوري از اين رفيق، دست كم 

ا در راستاي اداي دين به پيش گاه ي رفيق اخگر و ساير رفقاي كوچكترين گام ر
جنبش مائوئيستي كشور كه همه ي عمر خويش را در دفاع از انقالب سپري نموده 

 .اند، فرا پيش مي نهد

  

 زنده و پيروزگر باد خط سرخ شهيد اكرم ياري

 فرزوان باد مشعل مبارزاتي رفيق بصير اخگر

 ممرگ به ارتجاع و رويزيونيس

 بر چيده باد بساط اشغالگران و امپرياليست هاي خون آشام

 !زنده باد جنگ خلق
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 !مائوئيسم، به پيش-لنينيسم-با درفش سرخ ماركسيسم

 ميالدي 2013جون  20

 )م.ل.م(سازمان كارگران افغانستان 

  

 

 

 اعالميه

سازمان منتشره در وبسايت ) افغانستان در سی و چهار سال اخير(برهه يی از نبشته ی 
سوء تعابير شان ما را . کارگران افغانستان را رويزيونيست ها پيراهن عثمان ساخته اند

بر آن داشت تا موضع مشخص خويش را يکبار ديگر در خصوصا مبرميت درک 
 :ارائه داريم") خارجه"مبارزه طبقاتی در داخل و در (مسئله   صحيح از

اما به هيچوجه منظور اين نيست که ما . برای ما، مبارزه در داخل کشور عمده گی دارد
انقالبيون پرولتری کشور را که در برون مرزی به سر ميبرند و نسبت مصايب و 
چالش های عديده يی که آنان را ناگزير ساخته است ترک وطن کنند، در نظر نگيريم و 

آنرا دارد يک انقالبی پرولتری توانايی U بلکه ما معتقديم. به کار شان بهايی قايل نباشيم
که از هر کجای گيتی، هم جنبش انقالبی کشور خويش را در حرف و عمل نماينده گی 
کند و هم در کنار ساير انقالبيون پرولتری جهان، درفش انترناسيوناليسم پرولتری را به 

 .اهتزاز نگهدارد

ا منظور ما از لميده گان خفته در برج عاج اوهام فرنگی در يوروپ و ينگه دنيا، همان
و " سه جهانی ها"روشنفکران خود فروخته و وجدان باخته از مرده ريگ 

وهمقماشانسنتريست و آوانتوريست شان است که با آنکه بوسه بر چکمه خونين 
امپرياليسم و ارتجاع ميزنند اما با الفها و بلوفهای هرزه، از هزاران کيلومتر دور، داد 

 .زننداز انقالب در افغانستان و انقالبی بودن مي

اگر هنوز مجالی به سوء تعبير محسوس باشد، و اگر رويزيونيست ها باز ابرامورزند 
نبشته ی مذکور ما انقالبيون پرولتری و منسوبين جنبش مائوئيستی کشور را : که خير

اگر احتمال چنان برداشتی : Uآماج قرار داده است، ما ضمن رد اين چرند شان می نويسيم
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ما از خود : ما جرئت انتقاد از خود را داريم و اعالم ميداريم که از متن منشتره ما رود،
 .انتقاد ميکنيم و با برداشتی باژگونه از موضع مشخص خويش موافق نيستيم

ما به همه آحاد جنبش مائوئيستی کشور، چه در داخل کشور و چه در خارجه احترام 
که ) بی سر و پايی چند(تقالهای مذبوحانه ی . قائليم و ارزش کار شان را ميدانيم
ساخته اند، جايی  Uدف کوی و برزن هرزه درايیU تينگهسيائوپنگيسم شرمسار خويش را

آماج نبشته ی ما تفاله های آن چپی است که در آستان امپرياليسم و U .را نمی گيرد
ميگويد ، نه   "غالم بچه ی دربار"و صدر اکرم ياری را  Uارتجاع جبين سوده است

و نه ساير منسوبين جنبش انقالبی " رفيق پوالد"، نه "فغانستانمائوئيست های ا"
دفاع از شرافت جنبش انقالبی پرولتاريايی کشور، وجيبه ی ما است، . پرولتری کشور

 !و دفاع از منسوبين ائتالف مائوئيستی افغانستان، رسالت تاريخی و مايه ی افتخار ما

 !انقالب زنده باد

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان 

 خورشيدی 1392يازدهم سرطان 

 

 

  

 !خط سرخ، تعين کننده است

خط سرخ، ضامن پيشبرد مبارزه در مسير انقالب بوده، و بدون اتخاذ چنان خطی، 
جنبش همه چيز، ( زمانی که رويزيونيسم کهن با شعار مرتدانه ی . همه چيز وهم است

ده گی کرد و در تقابل با ظهور کرد، ظهور خط سياه در جنبش را نماين) هدف هيچ
کائوتسکيسم سپس بر همان شگرد . خط سرخ که مارکسيسم انقالبی بود قرار گرفت

پاتريوتيسم از انقالب -شووينيسم و سوسيال-خط سياه برنشتين رفته، و با سوسيال
اين لنين کبير بود که از خط سرخ در . گسيخته و در تقابل با خط سرخ قرار گرفت

رناسيوناليستی نماينده گی نموده، و مرتدانانترناسيونال دوم و جنبش انقالبی انت
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را به رگبار انتقادات مارکسيستی بسته، و کاوتسکی مرتد را " دو و نيم"انترناسيونال 
 .که نماينده ی برجسته خط سياه و طاليه دار سوسيالشوونيسم بود، بر باد داد

ای کبير پرولتاريای گيتی بود که پس از در گذشت لنين کبير، اين رفيق استالين، پيشو
طی ساليان . لنينيسم جنبش کمونيستی جهان را رهبری نمود-بر مبنای محکم مارکسيسم

رهبری وی، خط سرخ چيره گی داشت و رويزيونيست های خزيده در صفوف و حتی 
رهبری حزب کمونيست اتحاد شوروی، جرئتتبارز و به چالش کشيدن ديکتاتوری 

هر کجا که سر بلند ميکردند، بوسيله ی رهبری پرولتری استالين . شتندپرولتاريا را ندا
نازی در اتحاد شوروی، قبل از وقوع جنگ " ستون پنجم. "کبير، سرکوب ميشدند

جهانی دوم، کشف و شناسايی گرديده و تروتسکيست ها و اصحاب بوخارين که 
حتی دشمنان کمونيسم . را به عهده داشتند، همه قلع و قمع گرديدند" ستون"رهبری اين 

نيز به نبوغ سياسی استالين کبير معترف اند که چگونه اين پيشوای سترگ کارگران 
گيتی به اسرع وقت و در زمانی مناسب قادر به شناسايی راهيان و طاليه داران خط 

 .سياه گرديده و بساط آنها را برچيد

مرتد خويش، در  پس از در گذشت رفيق استالين، خروشچف مرتد، با هم قماشان
برابر خط سرخ قرار گرفته و با واژگون نمودن ديکتاتوری پرولتاريا در اتحاد 

ديکتاتوری بر (شوروزی، ديکتاتوری راهيان سرمايه داری را مستقر نموده و با 
خيانت باند مرتد خروشچف به . خط سياه را در مقام فرماندهی نشانيدند) پرولتاريا

نيسم در اتحاد شوروی،مسئلهييلوکاليستی و تک کشوری لني-سوسياليسم و مارکسيسم
سرطانی رويزيونيسمبرنشتين ها و " پيشروی"رويزيونيسمخروشچفی که بيان . نبود

اينجا است که . کائوتسکی ها بود، تمامت جنبش کمونيستی جهان را آماج قرار داده بود
ع از ديکتاتوری صدر مائوتسه دون، پنجمين پيشوای کبير پرولتاريای گيتی، با دفا

پرولتاريا ، دفاع از مارکسيسم و سرانجام دفاع از جنبش کمونيستی بين المللی، در 
صدر مائو نماينده . برژنف قرار گرفت-برابر خط سياه دار و دسته ی مرتد خروشچف

احزاب . ی خط سرخ در کمونيسم بين الملل در ساليان بعد از جنگ دوم جهانی بود
که خط سياه بود ادامه دادند و وابسته گی " خط مسکو"وی از مرتدی که به دنباله ر

خويش به رويزيونيسمخروشچفی را برمال نمودند، نظير حزب توده ايران، از 
 .کمونيسم بريدند و به گردان رويزيونيسم پيوستند
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U از نطفه " حزب دموکراتيک خلق افغانستان"در افغانستان، باند خاين و رويزيونيست
بی و وطن .ج.رهبران اين باند مرتد، جواسيسک.نيسمخروشچفيروييدی کثيف رويزيو

فروشانی بودند که در خدمت سوسيال امپرياليسم روس، نه تنها به مارکسيسم بلکه به 
 .کشور خويش نيز خيانت نمودند

بوده، و از بدو تولد  Uخط سياهU ، نماينده ی"حزب دموکراتيک خلق"باند رويزيونيست 
که همه در خدمت اشغال و اشغالگران ( شاخه و شاخچه تا اينک که به دهها 

تقسيم شده اند، سراپا نماينده گی از ) امپرياليست به سرکرده گی امپرياليسم امريکا اند
احزابی که در آستانه ی جنگ اول جهانی به مارکسيسم . خط سياه و خيانت ميکنند

تحميق توده ها می کنار آمده بودند و به " خودی"خيانت نمودند، با بورژوازی 
حتی " خلق و پرچم"اما، رويزيونيست های خروشچفی نظير باند مرتد . پرداختند

به اين ترتيب می بينيم . را نيز قربانی سوسياالمپرياليست ها کردند" منافع خودی"
ها، کثيف ترين رويزيونيستهايياند که تاريخ تا حال شاهد بوده " پرچمی-خلقی"U که

تمام خلق U و به  UميهنU ، بهUبه انقالبU، Uبه مارکسيسمU ها، اين رويزيونيست. Uاست
به مثابه ی مزدورانسرسپرده ی سوسيال " خلق و پرچم"باند مرتد . خيانت ورزيدند Uها

در قاموس شان جای  UانسانيتU بيگانه بودند، بلکه Uبا کشور خويشU امپرياليسم، نه تنها
ت به کشتار بهترين فرزندان از همين رو بود که اين خاينان، تا توانستند دس. نداشت

اين مرز و بوم زدند و همانگونه که وطن را به سوسياالمپرياليست ها فروختند، زمينه 
اما اعضا و هواداران . شرکا نيز گرديدند-ساز انقياد کشور به دامان امپرياليسم امريکا

برابر  خلق های آزاديخواه ما، همانگونه که در. کور خوانده اند UهميشهUاين باند مرتد
سوسياالمپرياليست های متجاوز و رژيم پوشالی دست نشانده شان قرار گرفته و تن به 

" پرچمی-خلقی"انقياد نسپردند، حال نيز هرگز تسليم شدن و انقياد طلبی وطن فروشان 
در اراده ی آزايخواهانه ی خلق های ستمديده ی اين مرز و بوم کوچکترين خللی وارد 

ن خلق های دلير و آزيخواه ما اند که در برابر اشغالگران آورده نمی تواند و اي
را به ) اين شاه شجاع ثالث( امپرياليست سينه سپر کرده اند و رژيم پوشالی کرزی 

ی U پر هويدا است که گروه ی مزدور و مرتجع طالبان، به مثابه. رسميت نمی شناسند
، Uو امپرياليسم جهانخوارنيرويی خود فروخته و منقاد منافع استراتيژيک بيگانه ها 

هرگز خواهان استرداد استقالل کشور نبوده و يگانه کاری که ميکنند اين است که 
که يک  Uنمی گذارندU و  Uبه انحراف سوق دادهU مسير مقاومت خلق های ستمديده ی ما را
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" رهبری"با اينهمه، علی الرغم اينکه . الترناتيف انقالبی سکاندار مقاومت خلق ها شود
اند، اين خلق های آزاديخواه ی ما است که در Uطالبان دزديدهU ت خلق ها رامقاوم

سراسر افغانستان با ايثار خون های پاک خويش در برابر اشغالگران و رژيم 
است که پوزه ی  Uقندهار و پکتياU اين جوانان غيور و وطن پرست. پوشاليميرزمند

نان شرق و شمال شير مردان و شيرزU اين. اشغالگران را به خاک می مالند
اين خلق . کشور است که در برابر خارجی ها سر تسليم فرو نمی آورند Uشرق
کشور اند که در برابر خارجی  UمرکزیU ، والياتUآزاديخواه جنوب، غرب، شمالU های

ها دليرانه می رزمند و نهال شرافت تاريخی خويش را با خون های پاک خويش 
. کبير خويش گرفته اند، در عمل پياده ميکنند آبياری ميکنند و درسی را که از نياکان

خلق های آزاديخواه ما، . همان نياکانی که سه بار پوزه ی انگليس را به خاک ماليدند
اش " پرچمی-خلقی"همانگونه که پوزه ی کثيف سوسيال امپرياليسم روس و نوکران 

کشانيده و  شرکا را نيز به چالش-را به خاک ماليده اند، اينک امپرياليسم امريکا
در هيچ واليتی از U .حماسه آفرينی های کم نظير، تاريخ را درخشنده گی می بخشند  با

. افغانستان نيست که مقاومت در برابر اشغالگران و رژيم پوشالی جريان نداشته باشد
اين نيز حقيقت است که در هيچ واليت نيست که گروه کوردل و خود فروخته ی 

حقيقت آنست که با آنکه در نبود يک . ين مبارزه نباشدطالبان، مدعی سکانداری ا
رهبری سراسر ی انقالبی، ارتجاع مزدور و خود فروخته طالبانی الف از سکانداری 
ميزند، اما مقاومت خلق های ما، هرگز ربطی به طالبان و ايدئولوژی ارتجاعی شان 

ه مفهوم واقعی کلمه کرده اند، ب" قد علم"طالبان اگر هم در مقابل خارجی ها . ندارد
نبوده، بلکه بيشتر جنبه ی عملی نمودن برنامه های امپرياليست ها را در نظر داشته 
اند و با امتياز ستانی ها و مزدور منشی های خويش، به مقاومت خلق های ما خيانت 

 .Uورزيده اند

انديشه ی مائوتسه دون يا -لنينيسم-که معتقد به مارکسيسم( Uمارکسيست هاU تنها
اين . ميکنندUنماينده گیU از منافع راستين و تاريخی خلق های ستمديده ی ما) ئوئيسماندما

. نماينده گی شان، خط سرخ انقالب، يعنی خط پويايی، مقاومت، جنبش و انقالب است
خط سرخ، خط حيات است، و در برابر خط سياه که نماينده ی انجماد، انقياد و مرگ 

 .است، قرار دارد
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، جهادی، "پرچمی-خلقی"نفرين بيکرانه خويش را از وطن فروشان مائوئيست ها، 
طالبی و ساير مزدوران ارتجاع و سرمايه اعالم داشته و سرفرازانه اعالم ميدارند که 
همانگونه که جنبش سرفراز شعله يی، نبرده سواران مقاومت ضد سوسياالمپريالستی 

مپرياليست روس را راه را پرورده، و جنگ ميهنی در برابر اشغالگران سوسياال
اندازی نموده، اينک نيز همان راهيان راه ی شعله ی جاويد اند که در برابر کليت 
ارتجاع قرار گرفته و با موضع گيری قاطع در برابر متجاوزان و رويزيونيست های 
مزدور شان، از شرافت انقالب دفاع نموده، درفش مارکسيسم، انترناسيوناليسم 

 .ز مادر وطن را به اهتزاز نگاه ميدارندپرولتری و دفاع ا

هستند عده يی مدعی شعله يی بودن که با آنکه تظاهر به ضديت با رويزونيست های 
ميکنند، اما در برابر امپرياليسم و اشغالگران، " اخوان الشياطين"و " پرچمی-خلقی"

هيچ  ها،" شعله يی"چنين . کرنش ورزيده، به جناح چپ رژيم پوشالی مبدل شده اند
يی های تسليم " شعله"اين . فصل مشترک با رهروان راستين شعله ی جاويد ندارد

پرچمی -خلقی"تنها نفرت داشتن از . طلب، آن سوی سکه ی اسپنتا ها و دادفر ها اند
تنها محدود نمودن شعاع نفرت به اينها نمی تواند ما . کافی نيست" اخوانی ها"و " ها

که اين نفرت بايد توام با نفرت از اشغالگران بل. بسازد" شعله"را يک راهی 
، که "شعله يی بودن"اگر يک فرد مدعی . Uامپرياليست و رژيم دست نشانده ی آن باشد

ها، جهادی ها و طالبان " پرچمی-خلقی"از يک طرف مدعی نفرت شديد داشتن از 
بيکرانه  باشد، اما از طرفی ديگر به افشاء هويت مائوئيست ها و انقالبيونی که نفرت

-خلقی"از وطن فروشان و رويزيونيست های خاين به مارکسيسم و وطنباند جنايتکار 
راه ی   و بقايای کثيف آن در دلدارند، بزند، آيا چنين فردی يا ، واقعا راهی" پرچمی

در صورتی ما در  U!پر افتخار شعله ی جاويد تواند بود ؟ پر واضح است که خير
، جهادی ، " پرچمی –خلقی "ديد داشتن از جنايکاران ادعای خويش مبنی بر نفرت ش

در غير آن، . طالبی صادق ايم که آلوده به بيماری افشا نمودن هويت انقالبيون نباشيم
يک . Uبودن مان، کذايی و دروغين بوده، و تظاهری بيش نيست" پرچمی-خلقی"ضد 

طالب و  و ضد" پرچمی-خلقی"انقالبی يا يک تشکيالت انقالبی ، درصورتی ضد 
اگر برود و برای اشغالگران . جهادی است، که ضد امپريالست های اشغالگر نيز باشد

هويت انقالبيون را افشا کند، اين به معنای خدمت نمودن به امپرياليست های اشغالگر 
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-خلقی"با   در چنين حالتی، چنين فردی يا تشکيالتی. و رژيم پوشالی کرزی ميباشد
 .اشته نمی تواندها فرق ماهوی د" پرچمی

-خلق"نفرت بيکرانه از   تنها درصورتی ميتوان گفت که فالن شخص يا تشکيل
است که آن شخص يا تشکيالت، " پرچمی-خلقی"، جهادی و طالبی دارد و ضد "پرچم

اگر آن شخص و يا تشکيالت، ضمن تظاهر به ضديت با . عامل کوانتل پرو نباشد
خدمت پروژه های امپرياليستی قرار داشته  خود درU "پرچمی-خلقی"رويزيونيست های 

و به افشاء هويت انقالبيون پردازد، در آن صورت، آن فرد در ادعای خويش صادق 
 .نمی باشد

، باالی رفقای مائوئيست های افغانستان اين انتقاد وارد است که ايشان، Uبنابر آن
بسته است،  ميرويسودان محمودی را که به افشای هويت انقالبيون مائوئيست کمر

متنفر   واقعا از باند های خلق و پرچم و اخوان("و يا کسی که " پرچمی-ضد خلقی"
برای خويش رکالم ميکند نمی " موم"اين موضوع را که اينک . Uاعالم ميکنند") است

" موم"بايست به گونه ی نادرست و طوری طرح کرد که نوعی افتخار بخشی برای 
 .تلقی شود

U ،و " پرچمی-خلقی"هيچگونه نفرتی از وطن فروشان " ومم"از نگاه ی اصولی
همانگونه که وطن فروشان و : چرا؟ زيرا که U. Uنمی تواند داشته باشد" اخوانی"

دست شان به خون هزاران انقالبی مائوتسه دون " پرچمی-خلقی"رويزيونيست های 
مذکور انديشه و جوانان وطن پرست آغشته است، همانگونه که باند های رويزيونيست 

ب ميکشانيدند، همانگونه که اخوانی های وطن فروش .ج.انقالبيون را زير ساطور ک
و سگ استعمار هزاران انقالبی مائوئيست و وطن پرست را به شهادت رسانيده اند، 

و شرکا با افشای هويت انقالبيون، در رقابت با کارنامه ی " موم"اينک   شبيه ايشان
 .قرار گرفته اند ها و اخوانی ها" پرچمی-خلقی"

Uبرای يک مارکسيست خط مهم است، نه فرد يا شخصU . مارکسيست ها زمانی به فرد
يا شخص می پردازند که حرف يا پراتيک آن فرد را در پيوند با خطی که آن فرد 

يا قير يا فالن " موم"از همين رو، زمانی که . منسوب به آن است به بررسی گيرند
سر " موم"ه ميشود، در حقيقت، خط سياهی که امثال رويزيونيستی به بررسی گرفت

 .سپرده ی آن اند، به نقد کشيده ميشود
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روی اين ملحوظ است . مارکسيست ها، هرگز شخصی بازی و فرد پردازی نميکنند
که اين تنها رويزيونست های مرتد اند که به افشاگری و شخصی بازی روی می 

يزيونيستخاين افشا شود، يک اگر هويت يک مارکسيست توسط يک رو. آورند
يک مارکسيست، خط را می بيند و نه . مارکسيست هرگز تعامل به مثل نمی کند

رويزيونيست ها و خاينان، شخصيتی ندارند U گذشته از آن،. شخص و شخصی بازی را
اند و آنان را برای کی بايد افشا کرد؟ " افشا"که افشا شود، و آنها نزد باداران شان 

يون خلق؟ نزد انقالبيون خلق کارنامه ی افشاگری های انقالبيون توسط برای انقالب
رويزيونيست ها با افشاگری های . خاينان، خود هويت خاينان را افشا نموده است
آنان برای انقالبيون و خلق ها حالی . خويش، به خود افشاگری خويش نيز اقدام ميکنند

ت انقالبيون را برای دستگاه های ميکنند که به مثابه ی جواسيسکوانتل پرو، هوي
 .Uجهنمی سرمايه و ارتجاع افشاء ميکنند

U خلقی"زمانی که مشخص باشد که فالن فرد يا سازمان در برابر رويزيونيست های-
، جهادی، طالبی، و در برابر اشغالگران و رژيم پوشالی دست نشانده شان، "پرچمی

فرد يا چنان سازمان، خيانت به  موضع قاطع و اصولی داشته باشد، افشای هويت چنان
يک فرد يا يک سازمان مارکسيستی نيست، بلکه خيانت به تمام خلق های ستمديده ی 

اما، مارکسيست ها هرگز خود را خورد نمی . Uافغانستان، و خيانت به مارکسيسم است
مارکسيست ها اگر هم مثال . آنها هرگز سر به سر خاينی چند نمی گذارند. سازند

ام افراد کميته مرکزی فالن سازمان رويزيونيست يا دست کم بخشی از هويت تم
به ( هرگز در يک عکس العمل، تعامل به مثل نمی کنند اعضای مطرح آنرا بدانند،

که ) وليکن نيايد ز مردم سگی/ توان کرد با بد رگان بد رگی: قول شاعری گرانمايه
اينکه . يست ها، خط مهم استزيرا که برای مارکس. دست به افشاگری متقابل بزنند

مارکسيست ها خط سياه را افشا کنند، خود کافی است، و خلق ها با کسب شناخت از 
اين رويزيونيست های بيچاره اند که توان به . آن، در برابر آن خط سياه قرار ميگيرند

چالش کشيدن خط سرخ را که خط حيات است ندارند و مذبوحانه دست به افشای 
 .يون ميزنندهويت انقالب

Uخلقی"اين خط، برغمرويزيونيست های . خط سرخ، خط حيات و خط انقالب است-
جهادی ها، برغمکوردالن وحشی طالبی،برغم اشغالگران -، برغمخادی"پرچمی

، )داخلی و خارجی(امپرياليست، برغم حاکميت پوشالی کرزی، برغم کليت ارتجاع 
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ک نوين را بر چکاد بابا و پامير و پيروز شدنی است، و درفش سرخ انقالب دموکراتي
طومار امپرياليست . بر قله های شامخ سراسر افغانستان به اهنزاز در آوردنی است

های اشغالگر و رژيم پوشالی دست نشانده ی شان با طوفان جنگ خلق، در هم نوشته 
مطمئن باشند که فرزندان " پرچمی-خلقی"رويزيونيست های وطن فروش . خواهد شد
ق، انتقام خون هزاران شهيد خويش را از آنان خواهند گرفت و وطن فروشان جنگ خل

 .Uمذکور، بهای وطن فروشی و جنايکاری های شان را خواهند پرداخت

جهادی های مزدور استعمار و طالب های مزدور ارتجاع منطقه و عروسک های 
–حامد کرزی  .نيز در تنور داغ انتقام خلق کباب خواهند شد" اسالمی"کوکی ارتجاع 

همانند ببرککارمل خواهر و مادر فروش، رويش سياه  -شاه شجاع ثالث
همانگونه که شاه شجاع ثانی، داغ ننگ ابدی بر جبين دارد، شاه شجاع ثالث نيز  .است

استخوان کثيف ترکی . Uبرای ابد در تاريخ افغانستان، رسوا و بدنام مثبوت خواهد بود
، مجددی ها، ربانی ها، مال عمر ها،کرزی ها و ها، امين ها، کارمل ها، نجيب ها

شان،  Uاجساد پليدU .استعمار نبايد دامان پاک مادر وطن را آلوده کندUساير مزدوران
. آنها، دور از دامان پاک مادر وطن بيرون ريخته شود UخاکسترU و Uسوزانده شودU بايد

مذکور، جايی  آيا برای پذيرش خاکستر کثيف جنايتکارانخاين: سوال آخرين اينست که 
 در همه ی کائنات موجود است؟

 فرهوش. ف

 

 

 اعالميه سازمان کارگران افغانستان

به مناسبت قتل هشت کارگر در واليت لوگر بوسيله 
 پوشالی-جنايتکاران طالبی

 خون ناحق دست ازدامان قاتل برنداشت

 را   ديده باشی لکه های دامن قصاب
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 1392ماه سرطان  27نبه مورخ پگاه پنجش" طالبان"گروه جنايت پيشه 
خورشيدی، در يک اقدام وحشيانه هشت کارگر اهل ولسواليکلنگارواليت 

 .به قتل رسانيدند  را در ولسوالی خوشی آن واليت،  لوگر

  

  

  

  

  

  

  

  

ا
ين کارگران با فروش نيروی کار خويش تامين معيشت ميکردند، و اينکه در 

ی به کار مزدی پرداخته بودند، ناشی از های اشغالگران امريکاي" پايگاه"
واليت لوگر که مرکز آن بيش از   شرايط مسلط معلول اشغال کشور است، و

شصت کيلو متر با کابل فاصله ندارد، نمی تواند خارج از دايره بهره کشی و 
به برده گی کار مزدی کشيدن کارگران کشور بوسيله اشغالگران اجنبی 

گران خاين به وطن و يا ايادی اشغالگران امريکايی نه اينکه اين کار. نباشد
برده گان   اشغالگران امريکايی با استثمار نيروی کارشان آنان را به. باشند

امپرياليست ها، اين " طالبی"کار مزدی مبدل ساخته بودند، و سگان 
اين کارگران را در   .کارگران بيچاره و ستمديده را به قتل رسانيدند

ه نيرو های امريکايی، ساختمان واليت لوگر و يک پاسگاه نزديکی پايگا"
U[i] "پوليس در حوالی صد متری آن

Uتير باران نموده اند. 

http://www.shoresh.eu/readf.php?../OtherAutor/Logar.htm#_edn1�
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اين موضوع خود ميرساند که دست قصابان رژيم پوشالی و باداران 
يی شان نيز در قضيه دخيل بوده است، و اشغالگران، رژيم پوشالی امريکا

مشترکا اين کارگران را سالخی نموده " طالبی"دست نشانده ی شان و سگان 
U[ii]"مشغول کار روزمزد بودن" گناه اين کارگران سوای کارگر و. اند

U  در
چيست؟ اگر کار مزدی در پايگاه امريکايی ها را طالبان بهانه قرار داده اند، 

 :بايد برايشان گفت

Uشما خود بدوا و اساسا پروژه يی ساخته و پرداخته ! ای جنايتکاران وحشی
ی امپرياليسم، عمدتا امپرياليسم امريکا ايد، چگونه ادعای دروغين ضد 

 ودن را عنوان ميکنيد؟؟؟اشغالگران ب

 :بياييد استدالل يکتن از نزديکان قربانيان را بخوانيم

زمانيکه نان نباشد کارهم برای مردم نباشد « :يک از نزديکان قربانيان گفته است که 

خود را حکومت می دانی پس به مردم کاربده تا با ) طالب(پس مردم چه کند اگرتو

Uخارجيان کارنکنند

[iii]
U.» 

زير ساطور اشغاگران و رژيم پوشالی دست نشانده ی آن، در معرض ! آری
برای مردم نيست، و " کار"و " نان"وحشی گری های طالبان، از يک سو 

از دری ديگر، از سوی ديگر، زمانيکه کار مزدی از دری نمودار شود، 
 !اين است وضعيت طبقه کارگر کشور. مرگ سراغ کارگر را ميگيرد

کشته شدن اين کارگران ستمديده و بی ) م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان
که قاتالن خلق های ستمديده ی   دفاع را محکوم نموده، و به قاتالن آنها

 :کشور اند، نفرين فرستاده، اعالم ميدارد

تان و ساير طبقات ستمديده ی کشور، گزيری جز آن ندارند کارگران افغانس
جهادی و رژيم پوشالی آغشته به -که در برابر اشغالگران و سگان طالبی

جهادی های وطن فروش آگاهانه قد علم نموده، و با در هم شکستن -خادی
وطن را از لوث تجاوز، -گردان تجاوزگران و سگان زنجيری شان، مادر

http://www.shoresh.eu/readf.php?../OtherAutor/Logar.htm#_edn2�
http://www.shoresh.eu/readf.php?../OtherAutor/Logar.htm#_edn3�
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اين مامول ممکن نيست مگر آنکه جنگ . ايی نجات بخشندارتجاع و بنيادگر
چنين جنگی، با درفش . ممتد خلق تحت رهبری طبقه کارگر راه اندازی شود

سرخ مائوئيسم، خلق های ستمديده کشور را بسوی پيروزی انقالب 
 .دموکراتيک نوين و افغانستان دموکراتيک نوين رهنمون خواهد بود

 و رژيم پوشالی دست نشانده شان برچيده باد بساط اشغالگران

 !جهادی های وطن فروش -و خادی" طالبی"نابود باد جنايکاران 

 !زنده باد استقالل

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان

  

  

 
 

 
U

[i]http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11260-8-afghan-workers-shot-dead-by-
taliban-in-logar 
  
U

[ii]http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130718_k03_eight_killed_in_lu
gar.shtml 
  
U

[iii]http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11260-8-afghan-workers-shot-dead-by-
taliban-in-logar 
 

 

 

 

  

چرا رويزيونيست ها از صحبت مشخص در رابطه به خط 
 انقالب ابا ميورزند؟

http://www.shoresh.eu/readf.php?../OtherAutor/Logar.htm#_ednref1�
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با وجود آنکه رويزيونيست ها در حرف و عمل نماينده گی از خط سياه ميکنند 
مهم نيست که گربه سياه است يا سفيٰد مهم آنست که "و با بياناتی کثيف نظير اينکه 

اين نماينده گی خويش را به منصه ظهور ميرساننٰد اما حين " موش گرفته ميتواند
کلکتيسيستی ميخواهند کاه و گندم را قاطی صحبت از کمونيسم و انقالٰب با بيانات ا

نموده و رهبران سياه خويش را در رديف رهبران پرولتری جا زده و چه بسا که آن 
در " سدر های تناور جنبش انقالبی"خويش را به مثابه ی   رهبران من در آوردی
 .خورد بی خبران ميدهند

يکی از آن "سازمان انقالبی افغانستان"سازمان ارتجاعی و رويزيونيستی 
سازمانهای رويزيونيستی است که به قاطی نمودن کاه و گندم ادامه داده و ميخواهد در 

اسم رويزيونيست ) که کامال رياکارانه از وی نام ميبرد( پهلوی اسم صدر اکرم ياری 
 .حرفوی داکتر فيض احمد را نيز بنشاند

خط سياه اکونوميستی داکتر فيض از همان سالهای نخستين دهه پنجاه سده ی 
جاری خورشيدی تبارز تيوريک و پراتيک خويش را به منصه ظهور رسانيده و مورد 

سرطانی اين خط همانا " انکشاف"تداوم و . نقد انقالبيون پرولتری قرار گرفته بود
بوسيله ی " ن تينگ هسيائو پنگتيوری سه جها"پذيرش و به کارگيری پيگيرانه ی 

تکامل "سازمان رهايٰی ادامه دهنده و . داکتر فيض و سازمان رهايی افغانستان بود
اکونوميسٰم با . انحرافات و اپورتونيسم گروه انقالبی خلق های افغانستان بود" دهنده

سازمان رهايٰی کرنش مطلق خويش بر آستان سوسيال امپرياليسم چين را تبارز و 
تيوری "آيا با تبارز و تشخص صريح رويزيونيسم در شکل و شمايل . ص بخشيدتشخ

انديشه مائوتسه (ها را در بستر " سه جهانی"باز ميتوان خط رويزيونيستی " سه جهان
از همين رو است که رويزيونيست های ! به بررسی گرفت؟ واضح است که نه) دون

حليل خطوط و انطباق و انحراف آن و تفاله های امروزی آٰن رغبتی به ت) سه جهانی(
روی اين . ندارند) يا انديشه مائوتسه دون( مائوئيسم   با معيار راستين انقالب يعنی

 .ملحوظ است که از ترس افشا شدن ماهيت سياه خويٰش در پناه التقاط گری خزيده اند

ميکوشند که گذشته سياه رويزيونيسم " انقالبی"رويزيونيست های سازمان 
. آنها اين کار را به شيوه های گوناگونی ميکنند. فيض را به فراموشی بسپارند داکتر
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ميگويند که گويا بعدا ها داکتر فيض پذيرش تيوری سه جهان را اشتباه دانسته و نادم 
می نويسند که گويا وی از خويش انتقاد نموده بود اما اسناد آن الحال . بوده است

با مالحظه آنهمه انحرافات : کهسوال اين است ... موجود نيست و 
صريح داکتر فيٰض باز مشروعيت تراشی برای وی چيزی جز ادامه   ايدئولوژيک

 بخشی رويزيونيسم وی ميتواند باشد؟

ادا و اطوار در می آورند که گويا " سازمان انقالبی"رويزيونيست های 
چنان اسٰت اگر . و اکونوميسم فيضی ديگر مورد قبول شان نيست" تيوری سه جهان"

ضمن تاييد مشروعيت ايدئولوژيک رهبری داکتر فيض احمٰد به " خاموشانه"چرا آنها 
سه "گر از خط داکتر فيض احمد اکونوميسم و Uا تاييد آن انحرافات تداوم بخشيده اند؟

لحاضٰا هرگونه ابرام ورزی بر تاييد رهبری U .را منها کنيٰم چيزی باقی نمی ماند" جهان
وٰی ابرام ورزی بر تاييد خط انحرافی وسياهی است که وی نماينده ی سياسی و 

 .ايدئولوژيک آن بود

نظير داکتر فيض در کنار صدر اکرم " سه جهانی"قرار دادن اکونوميست و 
ی از شگرد جنبش انقالبی کشور خواندٰن ناش) سدر های تناور(ياری و اين دو را 

آنان عمدا . است" سازمان انقالبی"التقاطی و اکلکتيسيسم حرفوی رويزيونيست های 
تحليل خطی را کنار ميگذارند تا باشد که برای رويزيونيستی شناخته شده نظير داکتر 

رويزيونيست های . فيض در کنار مائوئيستی کبير نظير صدر اکرم ياری جا باز کنند
با "ا سنگ داکتر فيض را به سينه ميزنند و با اين کار خويٰش عمدت" سازمان انقالبی"

حالی ميدارند که رهبر اصلی و معظم جنبش انقالبی افغانستان داکتر " زبان بی زبانی
اين است . فيض احمد بوده و اين خط سياه وی است که خط انقالب افغانستان است

 .ام دارندآنچه اين التقاطی گرايان از کنار گذاشتن تحليل خطی مر

تحليل اقتصاد سرمايه داری در اقتصاد سياسی با تحليل کاال آغاز يافته و بر 
بسامد و ماهيت وفادار   بر همين نهٰج در تحليل ميزان. مبنای آن تحليل قوام می پذيرد

بودن نيرو های سياسی به ايدئولوژی هايی که دم از آن ميزننٰد معيار و خشت بنايی 
آن معياٰر نشاندهنده ی انطباق يا عدم انطباق خطوط سياسی بر  .در دسترس قرار دارد
چنين معياری همانا خط و تحليل . است) يا مورد ادعای شان( ايدئولوژی مورد نظر 

. اين معيار است که فشرده ی اقتصادی است که از آن نماينده گی ميکند. خطی است
 .دارد هر خط معرف و فشرده سيستم اقتصاديی است که به آن تعلق
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اما خط . خط مائوئيستی صدر اکرم ياری فشرده ی اقتصاد سوسياليستی است
اکونوميستی و سه جهانی داکتر فيض احمٰد ريشه در اقتصاد رويزيونيستی چين تينگ 

نمی توان  .هيچگونه آشتی ميان خط سرخ و خط سياه ممکن نيست .هسيائو پنگ دارد
به گونه ی مسالمت "رتدان خروشچفی خط سرخ و سياه را کنار هم و به اصطالح م

مبارزه بين خطوط سرخ و سياه مبارزه ای  .قرار داد" رقابت مسالمت آميز"به " آميز
لحاظٰا نمی توان داکتر فيض را در کنار صدر اکرم ياری قرار داد  .است انتاگونيستی

ناور سدر های ت(مهمل   و با هم کاسه کردن اتوريته های متضاد آنها خزعبالتی نظير
. صدر اکرم ياری سدر تناور جنبش انقالبی افغانستان است. را بافت) جنبش انقالبی

اما در مورد داکتر فيض احمٰد مسلم است که پراتيک و موضع گيری های 
 ".تاک فروخفته ای است که شکسته است"ايدئولوژيک سياسی اش نشان داده است که 

ردن خطوط انتاگونيستی مسئله نمی توان به گونه ی پاسيفيستی با هم کاسه ک
اين کار را فقط . حياتی تعين و شناخت خط انقالب افغانستان را کنار گذاشت

برای رويزيونيست های مزدور سوسيال امپرياليسم . رويزيونيست ها ميکنند
برای مزدوران سوسيال . همه چيز از مصدر اشغالگران صادر ميشد" شوروی"

ر التقاط که آن سوی سکه ی ارتداد است صادر امپرياليسم چين همه چيز از مصد
در مورد خط انقالب افغانستان بايد صريحا سخن گفت و صريحا مسئله را بايد  .ميشود

سکوت در اين مسئله به خلع سالح شدن جنبش کمونيستی کشور می . به تحليل گرفت
" بیسازمان انقال"انجامد مسئله يی که رويزيونيست هايی نظير رويزيونيست های 

 .خواستار آن اند

سوای آن چيزی نمی . خط سرخ صدر اکرم ياری خط انقالب افغانستان است
ماند جز مشتی رويزيونيسٰم اکونوميسم آوانتوريسم و مشی های خرده بورژوايی 

در گذشته يی نه " چريک های فدايی خلق"که ريشه در غلط فهمی های " چريکی"
نظير " جديدی"ی که امروز در قالب های چندان دور دارند ٰ همان غلط فهمی هاي

نيز نمی توان به . سازمان رنجبران ايراٰن رويزيونيسم و سنتريسم را کاناليزه کرده اند
موازات خط سرخ صدر اکرم ياری قايل به صحت و اعتبار انقالبی خطوطی ديگر 

ز تز موازات هرگز در عمل به وقوع نپيوسته و خالف حقيقت و درک مونيستی ا. بود
 .تاريخ است
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تز "ميکوشند که با زبان بی زبانی " انقالبی"حامالن اکلکتيسيسم امثال سازمان 
چنين تزٰی در مغايرت و ضديت تام با ماترياليسم ديالکتيکی و . را تبليغ کنند "موازات

از زمانی که صدر اکرم ياری خط سرخ مائوئيستی . ماترياليسم تاريخی قرار دارد
ان گذارده اسٰت تنها اين خط بوده است که سکاندار مبارزه ی خويش را در افغانست

ارتجاع به انقالب "و ..." پس منظر"آنانی که سياهه هايی نظير . انقالبی بوده است
بی . را استفراغ کردنٰد در مقابل ماترياليسم ديالکتيک قرار گرفته بودند" ياری ميدهد

فاله های آن ديگران در بهترين مرتد شد و ت" پس منظری ها"جا نبود که سردمدار 
خط سرخ انقالب افغانستاٰن ادامه و  .مذهبی ها مبدل گرديدند-حالٰت به تفاله های ملی

اين خط که در انديشه ی راهنمای رفيق اکرم . تکامل خط سرخ صدر اکرم ياری است
-است عبارت از تطبيق خالق حقيقت جهانشمول مارکسيسم  ياری متجلی گرديده

 .ائوئيسم در واقعيت مشخص جامعه ی ما ميباشدم-لنينيسم

تاخت و تاز ها و اراجيف نامه های رويزيونيست های امروزی بر عليه صدر 
گفتن های صدر اکرم " درباری"و  "غالم بچه"آنها با . اکرم ياری چيزی جديد نيست

ها و همقماشان آنها را " پس منظری"يارٰی فقط همان دروغ های کثيف ديروزين 
چيٰن می آيند و بر صدر اکرم " نوين"دست پروردگان خاقان های . ار ميکنندنشخو

. ياری که قرار اتفاق اقوال کمونيست های سراسر گيتٰی استاد ديالکتيک بوٰد می تازند
بر صدر اکرم يارٰی " موم"و " موسوی"بهتان بستن ها و عربده های رذيالنه ی اخير 

عثمان لندی که سرانجام مرتد شد با . يستن" پس منظر"چيزی جز نشخوار علف هرز 
 !آن اراجيف نويسی ها طرفی بست که اخالف مستقيم وی اينک ببندند؟

دفاع از انقالب افغانستان و دفاع از کمونيسم   دفاع از خط سرخ اکرم ياریٰ 
ائتالف مائوئيستی افغانستان افتخار آنرا دارد که در شرايط کنونی در دفاع از . است

سدر تناور "و " تز موازات"ما در برابر . ين سرخ انقالب قرار داشته استدرفش بآفر
های رويزيونيست ها ايستاده ايم و از شرافت انقالب و درستی درک " پروری

بگذار تفاله های . طبيعٰت جامعه و انديشه دفاع ميکنيم  مونيستی از ديالکتيک
از پلخانف اوايل سده ی بيستم در دهه دوم سده ی بيست و يکم ميالدی " ما"اکونوميسم 
پلخانف " عاقبت کار"دلداده ی " ما"مگر نه آنست که رويزيونيست های . عقب بمانند

از اتوريته ی علمی آن   اند و مٰا هنوز دلبسته ی همان متن آغازين ايم که رفيق لنين
ه خود جلو  انديشه به مثابه ی شکلی از حرکت مادهٰ : حرف آخر اينکه. دفاع می نمود
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را بيرحمانه از عرصه " تز موازات"يی از تکامل مونيستی اسٰت تکاملی که هرگونه 
 !به در می برد

  

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان 

 خورشيدی 1392بيستم اسد 

 

 

 
 !اخوانيزم در افغانستان بر عرشه رويزيونيسم ايستاده است

  

فقط آنگاهی که مرز "
عملی ميان ما و 
اپورتونيست ها کامال 
آشکار و آشتی ناپذير 

ميتوان به بسيج هر / باشد
چه بيشتر و وسيعتر توده 

سطح درک /ها نايل آمد
آنها از تيوری را باال برد 
و شعور سياسی آنها را 
. بيدار نمود و پرورش داد

مبارزه يی آشتی ناپذير 
اين / عمل در تاکتيک

راه صحيح بسيج  است
توده 

ص(                       "ها
در اکرم ياری، 

2/4/1348 ( 
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نادرستی و غير مارکسيستی " کودتايی"و " قيامی-کودتا"هنگامی که خطوط انحرافی 
متبلور ساختند، اين وظيفه " باال حصار"و " چنداول"بودن خويش را در واقعات 

نديشه ها بود که ماهيت انحرافی و مائوتسه دون ا-لنينيست-تاريخی مارکسيست
هر چه سر . رويزيونيستی آن خطوط را هر چه تمامتر و واضح تر افشا کنند

رويزيونيسم بيشتر به سنگ ميخورد، به همان اندازه خط سرخ انقالب يعنی خط صدر 
بل در جنگ خلق ميديد " قيام-کودتا"و " کودتا"اکرم ياری که چاره کار را نه در 

اما متاسفانه از اثر . نيت مائوئيستی خويش را بيشتر متبلور ميساختدرستی و حقا
" شعله يی"هژمونی رويزيونيسم بر بخش بزرگی از نيروهايی که مدعی سابقه ی 

فقط بخش کوچکی از انقالبيون . بودند، حتی پتانسيل های مبارزاتی نيز از دست رفت
دارنده . صدر اکرم ياری بود راستين بودند که هنوز پاسدار خط سرخ انقالب يعنی خط

به درجات مختلف   ايدئولوژيکی -گان اين خط نيز از لحاظ نقاط قوت و ضعف سياسی
قرار داشتند، و در مجموع نتوانستند يک مبارزه بی امان و پيروزمند را در برابر 

که " حاکم"از همين رو بود که رويزيونيسم . خطوط رويزيونيستی به سرانجام رسانند
در خورد توده ها ميداد، به حيث " انديشه مائو-لنينيسم-مارکسيسم"زير نام  خود را

شم حقيقت . امپرياليسم ارائه شد-الترناتيف در برابر رويزيونيست های مزدور سوسيال
همانگونه که توده ها . بينانه توده ها توانايی آنرا داشت که سره را از ناسره تفريق کنند

ها و " سه جهانی"گفتند، به همان نهج به !" نه"يسم امپريال-به مزدوران سوسيال
رويزيونيسم تقالهای مذبوحانه يی را   .گفتند!" نه"قماش آنها نيز -رويزيونيست های هم

با نيروهای جنايت پيشه و مرتجع اخوان از پيش برده،و در " اتحاد"و " ائتالف"در 
! ايدئولوژيکی خواند-بستر تسليم طلبی، سرانجام جنازه خويش را از لحاظ سياسی

که از همدستی با " اخوانی"هژمونی رويزيونيسم سبب گرديد که نيروهای قهقرايی 
-دشمن خلقی"و " مائوتسه دون انديشه"و " انقالبی"رويزيونيست هايی که خود را 

وانمود ميکردند نهايت استفاده را در جهت بدنام ساختن مارکسيسم در " پرچمی ها
در . ز لحاظ روبنايی در پويه به دست آوردن هژمونی فکری شوندافغانستان ميبردند، ا

را   ريزه های رويزيونيستی-نبود يک خط انقالبی مسلط، اين اخوانی ها بودند که بنجل
امپريالستی -مطرود داشته و خود بر سکوی تعين سرنوشت جنبش مقاومت ضد سوسيال

برای ايستادن اخوانيزم  کشتی رويزيونيسم، عرشه ی بيدريغ خويش را. قرار گيرند
با آنهمه، هنوز مائوتسه دون انديشه ها يعنی کسانی که خط انقالبی ! عرضه داشته بود

صدر اکرم ياری را به مثابه ی خط راستين سرخ يعنی خط حيات و انقالب برگزيده 
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بودند در تالش بودند تا خيانت های رويزيونيست ها را افشا نموده از صفای ايدئولوژی 
تضاد "رويزيونيست ها در برابر دشمن عمده و تحليل . تری دفاع به عمل آورندپرول

منتظر به بن بست رسيدن " قيام-کودتا"و " سه جهان"سپر افگنده و در کوير " مرکب
اما آنها با آنهم، با تقال های ننگين برای زنده ماندن، تا توانستند حاملين . خويش بودند

ون رانده و شديد ترين ضربه ها را بر جنبش انقالبی خط سرخ انقالب را از عرصه بير
 .کشور وارد سازند

را شاهد بود، و " پس منظری ها" و " انتقاديون"جنبش انقالبی کشور نتيجه ی هژمونی 
قوله ميکشيدند که " جمهوری داود ديوانه"آنانيکه خاينانه در زمان ستمشاهی و جباريت 

-نک در سالهای مقاومت ضد سوسيال، اي"ارتجاع به انقالب ياری ميدهد: "
امپرياليستی، در پهلوی ارتجاع، و اينبار ارتجاع عريان و نمايان اخوانيزم و باداران 

" جمهوری اسالمی"مشی : آنها سنگر گرفته، و برای توده ها حالی نمودند که" غربی"
است، خواست " اخوانی ها "که خواست " جمهوری اسالمی افغانستان"و تاسيس 

از همين رو بود که اين رويزيوينست ها، خود را ! نيز هست" وتسه دون انديشه هامائ"
عمال بی برنامه و تالی خيانتخواهی های اخوانيزم جلوه داده، و عرشه يی شدند برای 

 .ايستادن و خيز برداشتن اخوانيزم هار و درنده

و دنبالچه  "غرب"مدتها قبل از خيانت رويزيونيست ها در پيوستن به کمپ ارتجاع 
شدن ها، صدر اکرم ياری به درستی از ماهيت يکسان " جمهوری اسالمی"اخوانيزم و 

و ارتجاعی رويزيونيست ها با اخوانيزم پرده برداشته و اعالم نموده بود که اين 
بياييد از قلم رفيق . رويزيونيسم است که اخوانيزم را تقويت نموده و بر سکو مينشاند

 :اکرم ياری بخوانيم

گروپ اخوان که دسته ضربتی ارتجاع تيپ غربی روحانيون مرتجع و فيودالهای "
بزرگ است نيز از نگاه اجتماعی و سياسی سرشت همسان با روند رويزيونيستی داشته 

ولی تشديد فعاليت ايشان انعکاسی پيشرفت سرطان وار روند . و اهداف همگونی دارند
 ."رويزيونيستی در کشور است

با رسوايی تام در حلقوم ننگ   وسيال امپرياليزم در افغانستان، سرانجامرژيم مزدور س
اما، کارنامه های ننگين تسليم . تاريخی که کمايی کرده بود فرو رفته و به تاريخ پيوست

ننگين را افشا   بايد آن کارنامه های. طلبان رويزيونيست، از حافظه تاريخ نرفته است
بايد آن کارنامه . رويزيونيستی جلوگيری به عمل آيد نمود تا از تکرار همچو شگردهای
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رويزيونيست های ديروزی بيش از " امروزين"های ننگين را افشا نمود تا تفاله های 
" رهبری"اين مجال آنرا نيابند که بر همان بستر خيانت و تسليم طلبی ديروزين، دم از 

و " خلقی"رويزيونيست به همان اندازه که وطن فروشان . جنبش انقالبی کشور زنند
و " کودتايی"پرچمی در فروافگندن خلق ها در کام اخوان دخيل اند، رويزيونيست های 

 .نيز دخيل اند" سه جهانی"

پس از آنکه نيروهای اشغالگر امپرياليسم امريکا و ساير شرکای امپرياليست اش 
از " ه هشتادیده"مستقيما بر افغانستان تجاوز نمودند، تفاله های رويزيونيست های 

رژيم پوشالی، به بزک نمودن " وزارت عدليه"تريبون احزاب پوشالی راجستر شده در 
ها، در کف اژدهای اشغالگر به " سه جهانی. "رو آوردند" دموکراسی امپرياليستی"
ياوه ها " تقبيح بنيادگرايان"و حزب دموکراتيک و" همبستگی"رو آورده و از " اتن"

غازه ننگ ديگری از بساط رژيم " ندای آزادی"گر شان، با بافتند و هم قماشان دي
با سرلوح " روزگاران"يکی از حلقوم . پوشالی بر عذار بی آزرم خويش ماليدند

" سامايی"کمپاين ميکرد، و آن ديگری انسجام  -اين شاه شجاع ثالث-، به کرزی"سرخ"
وضعيت موجود استفاده از امکانات "ها را در بستر احزاب سرکاری زير بهانه ی 

سازمان "تروتسکيست های شرمسار . علم می نمود" جهت مبارزه با جهادی ها
و ساير " سازمان انقالبی"برادری -نيز که نا" سوسياليست های کارگری افغانستان

درفش "بود، وارد گود شده و با " مادر"خون از سازمان -شاخه های انشعابی اما هم
خويش، در کنار اخوان الشياطين و جنايت " رگرکا"نشريه ی مزدور و ننگين " علنی

زنده "کرزی رقصيدند و دست افشان، " دموکراسی"پرچمی، به ساز -"خلقی"کاران 
 !!!گفتند" باد سوسياليسم

آقای کرزی اژدها را نشانه بگيريد : "اعالميه ميداد که" پيام زن"بيشرمانه در " راوا"
به بارگاه ی شاه شجاع سوم را " بحسن طل"و به اين ترتيب، " نه جوجه هايش را

با " انتقاد از مصلحتی بودن تيم کرزی"تسجيلی تاريخی می بخشيد، و موازی با 
قد علم " فئوداليسم"شان، در کنار امپرياليسم، در برابر " روزگاران"و " همبسته گی"

گری که امپرياليسم و اشغال" از ياد برده اند"اين رويزيونيست های بی آزرم، . ميکردند
امپرياليستی، تنها با اتکا به بقايای فئوداليته و با حمايت از طبقات فئودال بيروکرات 
. کمپرادور است که هژمونی و اشغالگری خويش را تسجيل کذايی و تحکيم می بخشند

" امپرياليسم مترقی است"لهذا، با تجديد نظر بيشرمانه در مارکسيسم، اعالم نمودند که 
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بخوان ={جهادی ها، گزيری از قرار گرفتن در کنار حامد کرزیبرای مبارزه با "و 
 !"باقی نيست} سر سودن به چکمه های خونين شاه شجاع سوم

هنگامی که افتضاح و رسوايی اين تسليم شده گان گوش زهره را کر کرد، بخشی از 
، و آنها، رياکارانه و به مثابه ی ستون پنجم، گويا از جمع سر سپرده گان انشعاب نموده

کليد "يک شبه از انجوئيزم و " سازمان انقالبی"و سپس " گروه پيشگام"با اعالن ايجاد 
. را سر داد" مرگ به اشغال"و " مرگ به کرزی"اشغالگران بريده و ندای " به دستی

. پر واضح است که اين قماش افراد و گروهک ها تنها خود را ميتوانند بفريبند والغير
نان شعار هايی را سر دهند که قبل بر آن، با صراحتی تام از آنها زمانی ميتوانند چ

گذشته ی ننگين دور و نزديک خويش، و از وطن فروشی ها و تسليم شدنهای مکرر 
اين به  .خويش در پيشگاه خلق های آزاديخواه ی کشور توبه نموده، عذر خواهی کنند

جاع و امپرياليسم را عهده ی خلق ها است که آيا اين جنايکاران و مشاطه گران ارت
بر ما است که کوس رسوايی اين رويزيونيست های خاين به ميهن . خواهند بخشيد يا نه

را هر چه تمام تر به صدا در آوريم، و اين کار زمانی ممکن است که ريشه ها و جنبه 
خاينانه ی ايشان در ديروز و " ديالکتيک حرف و عمل"های تسليم طلبانه يی را که در 

اينان، گرگ هايی اند که : موجود بوده است، واشکافيم و خلق ها را بياگآهانيم کهامروز 
چی فرقی ميان اين مشاطه گران اشغالگری و  .اينک در لباس شبان در آمده اند

وزارت خانه "امپرياليسم با اخوان ها وجود دارد، ماداميکه اينها همه بر کرسی های 
" جامعه مدنی"، پارلمان و مناصب حکومتی لم داده اند، و از تريبون "معينيت ها"، "ها

 به اشغالگران ، نرد دلبری می" به به"و " خه خه"امپرياليستی، با 
هنوز " دهه هشتاد"رويزيونيست های امروزی، همانند رويزيونيست های  !!!بازند

دنبالچه های کثيف اخوانی ها بوده، و با مشروعيت بخشيدن به تجاوز و اشغالگری، و 
با مهر تاييد زدن بر رژيم پوشالی، وطن فروشی ها و معامله گری های اخوان 

سم هنوز همان عرشه يی است که اخوانيزم رويزيوني! آری .الشياطين را توجيه ميکنند
، و ماداميکه خط سرخ انقالب هژمونی خويش را مستقر بر فراز آن ايستاده است

تنها با سالح بران و کوبان انديشه ی صدر  .نساخته باشد، در آينده نيز چنين خواهد بود
يونيست اکرم ياری است که ميتوان اخوانيزم را از عرشه به زمين کوفت و کشتی رويز

مائوئيسم است که عرصه را به -لنينيسم-آری، تنها مارکسيسم .ها را غريق ساخت
رويزيونيست ها و مجال را به اخوانی ها تنگ نموده، و سرانجام آنها را مضمحل 

 .خواهد نمود
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سازمان کارگران افغانستان بارها اعالم داشته است که بدون تمسک به انديشه اکرم 
خط سرخ انقالب که خط صدر اکرم ياری است، هيچ روند  ياری، بدون بر گرفتن

تنها . در افغانستان به وقوع نمی پيوندد  اجتماعی-انقالبی و هيچ تحول عميق سياسی
. انديشه ی اکرم ياری است که از جنگ خلق و انقالب دموکراتيک نوين سخن ميگويد

مائوئيسم در -لنينيسم-تنها اين انديشه است که تطبيق خالق حقيقت جهانشمول مارکسيسم
لهذا، برای آغاز نمودن و از پيش بردن جنگ خلق، . واقعيت خاص کشور ما ميباشد

برای به پيروزی رسيدن انقالب دموکراتيک نوين و برای نيل به سوسياليسم و 
کمونيسم، ما به اين انديشه نياز داريم، انديشه يی که ضامن پيروزی و رهايی 

 .باشدپرولتاريای افغانستان مي

 !در راه سرخ انقالب دموکراتيک نوين، به پيش

 !به پيش در راه ايجاد حزب کمونيست واقعی در افغانستان

 !نفرين بيکران به اخوانی ها و رويزيونيستان و باداران اشغالگر شان

زنده باد صدر اکرم ياری و انديشه متعال اش که منادی جنگ خلق و مباشر کمونيسم 
 !است

 )م.ل.م(ن افغانستان سازمان کارگرا

 خورشيدی 1392سنبله 

  

 

 

در خدمت منافع بورژوا " انقالبی"و " توفان"رويزيونيسم 
 سوريه و جهان بروکرات های

  

در وضع بين المللي امروز، هر 
در مستعمرات و نيمه ” قهرماني“

مستعمرات يا خود را در جبهه 
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امپرياليستي قرار ميدهد و جزئي از 
نيروهاي ضد انقالب جهاني ميگردد، و 
يا در جبهه ضد امپرياليستي جاي ميگيرد 
و جزئي از نيروهاي انقالب جهاني 

او بايد يكي از اين دو را ه را . ميشود
راه ديگري  برگزيند،

صدر                                    ”.نيست
 مائوتسه دون

  

 به رژيم بورژوا بروکرات سوريه) توفان(مداحی حزب کار ايران -1

در برابر اين حقيقت می ايستد که رژيم بشار اسد فاقد پايگاه ) توفان(حزب کار ايران 
اين حزب فلسفه وجودی جريان انقالبی را از قبل " ايستادنی"با چنين . خلقی است

اگر رژيم بشار اسد پايگاه توده يی داشته باشد، لزومی از . اعالم ميدارد" مسدود"
اين حزب، خلق ها را به چنين   موضع گيری! اندبرای تحول انقالبی باقی نمی م

هر رژيمی، يک ديکتاتوری . اما حقيقت چيز ديگری است! سنگالخی سوق ميدهد
است، و آن ديکتاتوری به وسيله ی طبقه يی که حاکم است، بر ساير طبقات اعمال 

اسد  روی اين پارادايم که الفبای مارکسيسم آنرا ياددهانی ميکند، رژيم بشار. ميگردد
اگر اين . نيز يک ديکتاتوری و ديکتاتوری مربوط به يک طبقه ستمگر حاکمه است

موضع را در نيابيم، به شيفته گان سراب ليبرال زده گی و پوپوليست های بی شرم 
و قسمی که بعدا خواهيم ) توفان(چنين است وضع حزب کار ايران . مبدل خواهيم شد

از شيوه های مبارزاتی " انقالبی افغانستان سازمان"ديد، چنين است فالکت برداشت 
 .در سوريه و تحليل نادرست آن سازمان از وضعيت سوريه و منطقه

 :می نويسد) توفان(حزب کار ايران 

حدود دو سال است که امپرياليستها با دخالت در امور داخلی سوريه تالش بيهوده می "
آنها . ان مردم است، سرنگون کنندکنند حکومت بشار اسد را که گويا فاقد پايگاه در مي

در اجرای اين سياست از همکاری بخش مهمی از ارتجاع جهانی و بخش ناچيزی از 
 ."اپوزيسيون ايرانی نيز برخوردارند
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بحران سوريه را محض ناشی از دخالت امپرياليست ها در امور داخلی سوريه " توفان"
يم ضد خلقی بوده و فاقد پايگاه دانسته و در برابر اين حقيقت می ايستد که اين رژ

 .مردمی است

عمده گی بخشيدن به فاکتور های . چنين برداشتی، مغاير ماترياليسم ديالکتيک است
فاکتور های داخلی، در مغايرت تام با مارکسيسم و " به فراموشی سپاردن"خارجی، و 

سوريه اند که اين خلق های . ماترياليسم ديالکتيکی که فلسفه مارکسيسم است قرار دارد
امپرياليست . در قدم نخست خواهان بر اندازی رژيم بورژوا بيروکرات بشار اسد اند

شرکا که ديری است رويای براندازی رژيم سوريه و تبديل آن کشور به -های يانکی
، "اسد"را در سر می پرورانند، در تالش اند که ماحصل سقوط رژيم   عراقی ديگر

امپرياليست های غربی باشد نه يک دولت دموکراتيک  يک رژيم پوشالی وابسته به
 !نوين

در برابر آمال و اغراض امپرياليستی، در برابر تجاوز امپرياليست ها بر سوريه تنها 
تنها اين گزينه که در برابر تجاوزگری امپرياليستی بايد به دفاع . يک گزينه وجود ندارد

خيانت -سوسيال. پيشه گی نيستخيانت -از رژيم سوريه برخاست، چيزی جز سوسيال
پيشه ها، به جای آنکه از موضع طبقه کارگر و خلق های ستمديده سخن بگويند، به 

دفاع " بشار اسد"از بورژوا بيروکراتی جالد نظير " استقالل سوريه"بهانه دفاع از 
چنين موضع گيری هايی، چيزی جز کرنش در برابر . نموده و به مداحی می پردازند

-مارکسيست"جالب آنست که نيرو هايی که خود را . بيروکرات نيست بورژوازی
ميخوانند و در حرف و عمل در برابر مائوئيسم ايستاده اند، از آنجايی که تز " لنينيست

صدر مائو را قبول ندارند و در نيافته و فرا نپذيرفته اند، " کاپيتاليزم بيروکراتيک"
حزب کار ايران . ورژوا بيروکرات ها شده اندب  تقريبا اکثرا قربانی مداحی بر آستان

نيز يکی از آن قربانيان است، قربانيانی که بر مسلخ رويزيونيسم خويش، به ) توفان(
 .دستان خود ذبح شده اند

چنين وانمود ميکنند که اين امپرياليست ها اند که خواهان " توفان"رويزيونيست های 
 .رژيم دارای پايگاه مردمی است اند و اما آن" بشار اسد"براندازی رِژيم 

مائوئيسم و پناه بردن به بنجل و تکه -لنينيسم-چنين است فرجام گسست از مارکسيسم
 !پاره ی رويزونيسمی که سر بر آستان خوجه ايسم سوده است
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 "وطن پرستی"و " استقالل ملی" -2

معرفی " ملت"بورژوازی از همان سپيده دمان انقالب کبير فرانسه، خود را نماينده 
به جای خلق های ستمديده سخنوری " ملت"نموده،و پيوسته کوشيده است که در کرسی 

اين ترفند بورژوايی در . جا بزند" ملت"کرده و منافع خويش را به مثابه ی منافع تمام 
آوانی که بورژوازی هنوز وجهه مترقی خويش را از دست نداده و به فساد و انحطاط 

ت کارآيی مقطعی خويش را داشته باشد و خلق هايی که در نگراييده بود، ميتوانس
اما، پرولتاريا حتی در . برابر فئوداليسم برخاسته بودند زير درفش بورژايی فراهم آيند

نطفه يی ترين مراحل تشکل خويش نيز کوشيده است تا استقالليت خويش را در حد 
 .توان خويش به منصه ظهور رساند

ها را مطلقا نماينده پرولتر های انقالب فرانسه دانست، اما  با آنکه نمی توان ژاکوبن
بورژوازی و  Uواضح و مستقيمU گرايش ژاکوبنی که در برابر ژيروندون ها که نماينده

خيانت بورژوازی به پيشبرد انقالب بودند، قرار داشت نشان دهنده آن بود که 
دترمينيسم تکامل تاريخی جوامع، پرولتاريا را در صدد حصول استقالليت طبقاتی و به 

 .مبدل شدن فرا ميراند) طبقه يی از برای خود( 

ژوازی بر عليه اشکال نطفه يی اين طغيان و شورش طبقات ستمديده ی غير بور
خاين به انقالب در فرانسه را، ميتوان در طليعه آن انقالب و در   بورژوازی

 .ضد اشرافيت سانکولوت ها نيز يافت-های ضد ژيروندونی" آشوبگری"

زمانی که توپ های انقالب کبير اکتوبر، الگوی کمون پاريس را که در آثار کارل 
دولت و "سيسم و عمدتا در کتاب مارکس، فريدريش انگلس و ساير بزرگان مارک

لنين کبير به بررسی گرفته شده بود، به مثابه ی پنجره يی بسوی جهان نوين " انقالب
و جامعه يی نوين، باری ديگر مطرح داشت، و نخستين دولت پرولتری پيروزمند 
تاريخ را مستقر ساخت، ديگر نمی شد دم از انقالبات بورژوايی پيروزمند و مترقی 

ر عصر انقالبات بورژوايی و بورژوا دموکراتيک طراز کهن به سر رسيده ديگ. زد
به مثابه ی رکود و U از آن به بعد، امپرياليسم، به مثابه ی سرمايه داری محتضر،. بود

تقالی زنده ماندن خويش را  Uفساد سرمايه داری که در آستانه ی مرگ قرار گرفته بود،
ميلتياريسم و وحشی گری   مپرياليست ها،از همين رو بود که ا. در سر می پروريد

خويش را به شديد ترين وجهی در امر سرکوب خلق های ستمديده ی مستعمرات و 
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جهان : دو جهان در برابر هم قد افراشته بودند. نواحی تحت سلطه شان به کار بستند
 .کهن و در حالت سقوط و جهان نوين و افق کمونيسم

روزی رسانيدن انقالب دموکراتيک طراز نوين را کشور هايی که هنوز توفيق به پي
نداشتند، به گونه ی مستعمره و نيمه مستعمره، آماج دست اندازی ها، تجاوزات و 

اما کشور ها و خلق هايی که صدای توپ های . سالخی های امپرياليست ها بودند
ند، سترگ انقالب کبير اکتوبر و شيهه ظفر آسای رخش انقالب در چين را شنيده بود

بسوی انقالب و پيشبرد مبارزه انقالبی جهت برپايی ديکتاتوری دموکراتيک خلق تحت 
 .رهبری پرولتاريا شتافتند

اين کشور ها دريافتند که در سايه سيادت و سيطره امپرياليست ها، نمی توان از 
کشور های که : به اين معنی که. استقالل و استقالل ملی حتی حرفی به ميان آورد

محسوب نمی شدند و نمی " مستقل"ادت و سيطره امپرياليست ها بودند، تحت سي
لهذا، حصول استقالل ملی، منوط به . داشتن بزنند" استقالل ملی"توانستند دم از 

اين درس را، به بهترين شکلی، صدر مائو و . پيروزی انقالب دموکراتيک نوين بود
 .به خلق های دربند گيتی دادند) 1949(انقالب چين 

استقالل "بورژوازی بيروکرات که در کشور های نيمه مستعمره ژنده پاره ی دروغين 
به " نامرئی"را بر افراشته بود، با هزاران پيوند مرئی و " دولت ملی"و " ملی

امپرياليسم وابسته بود، و رژيم های مستبدی که تحت رهبری بورژوا بروکرات ها 
نهضت های ملی رهايی بخش و امواج  قرار داشتند، به اشکال فاشيستی به سرکوب

 .جنبش انقالبی پرولتری می پرداختند

در نيمه مستعرات، بورژوازی بيروکرات کمپرادور، به مثابه ی مزدوران کثيف 
کشور های امپرياليست، و وابسته به قدرت هايی که آنان را به مثابه ی عروسک های 

خلق هايی که " ملت بودن"و " تمل"کوکی در جا نگهداشته بودند، باز بيشرمانه از 
 .هنوز مناسبات بورژوا دموکراتيک را تجربه نکرده بودند، خطابه ها ميدادند

به اين ترتيب می بينيم که بورژوازی، حتی اشکال دگر ديسی پذيرفته و منحط آن 
يعنی بورژوازی بيروکرات و بورژوا بيروکرات کمپرادور ها، در شرايطی که ديگر 

بودن برايش باقی نمانده است، باز ميکوشد به فريب خلق ها دوام رمقی از مترقی 
دولت "و دولت های پوشالی خويش را به مثابه ی " ملت"بخشيده و خود را نماينده 
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اگر در کشور هايی که انقالبات بورژوايی را تجربه کرده اند و . مطرح دارد" ملی
آنهم در " دولت ملی"بتوان از  اينک شمار زياد شان به مرحله امپرياليستی رسيده اند،

بستر تاريخی سخن گفت، در مورد کشور های مستعمره و نيمه مستعمره يعنی در 
مورد رژيم های تحت سيطره امپرياليست ها بايد به قاطعيت تام اين موضع 

 :مارکسيستی را اعالم داشت که

عصری که  در" دولت ملی"و " بورژوازی به مثابه ی نماينده ملت"، "استقالل ملی"
امپرياليسم بيداد ميکند و انقالبات پرولتاريايی در دستور کار قرار دارد، از محتوای 
راستين تهی بوده، و تنها کسانی که سر در آخور امپرياليسم و بورژوازی بيروکرات 
دارند به تطهير کاپيتاليزم بيروکراتيک پرداخته و کشور های نظير سوريه را دارای 

 .دانندمي" استقالل ملی"

در " لنينيسم-مارکسيسم"خادمان بورژوازی بيروکرات، که اغلب ميخواهند در الک 
-لنينيسم-برابر ايدئولوژی علمی پرولتاريای بين المللی يعنی در برابر مارکسيسم

" استقالل ملی"مائوئيسم موضع گيری خاينانه کنند، مزورانه اعالم ميدارند که انکار 
آنان ميکوشند با اين برچسب . روتسکيست ها استکشور های تحت سيطره، کار ت

های دروغين، جلوی تحليل مارکسيستی را سد کنند و تروتسکيست های مرتد را 
 .پيراهن عثمان کنند

تحليل تروتسکيستی تنها در بستر انقالب مداوم است که برداشت باژگونه ی خويش از 
قالب در يک کشور جهت مبارزه ملی و ان"را ارائه داشته و به نفی " دولت ملی"

پوچ بودن و غير علمی بودن آن تز را تاريخ خود . می پردازد" رسيدن به سوسياليسم
های نادرست تروتسکيستی، با چيدن آن " صغرا"اما نمی شود از . داده است  پاسخ

بنجل ها، کبرا های نادرست تر ارائه داشته، و نتيجه وارونه يی را که بدست می آيد، 
چنين کاری، تنها از آن جهت صورت . آنرا در بستری ديگر تسری بخشيد تعميم داد و

تنها دشمنان حقيقت اند که . می پذيرد، تا در برابر حقيقت، موضع گيری صورت گيرد
به تطهير بورژوازی بيروکرات پرداخته و رژيم های تحت حاکميت بورژوا 

در خورد توده " ل ملیاستقال"و صاحب " دولت های ملی"بيروکرات ها را به مثابه ی 
( بورژوازی آنهم در شرايط کنونی " مترقی بودن"و هنوز در گير توهمات   ها داده

 .اند) دهه ی دوم سده ی بيست ويکم ميالدی
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 :صدر مائو می نويسد

هر کس که در . هر کس که در طرف خلق های انقالبی قرار بگيرد، انقالبی است"
کسی . اليزم بروکراتيک بايستد، ضد انقالبی استطرف امپرياليسم، فئوداليسم و کاپيت

که تنها در گفتار جانب خلق انقالبی را بگيرد ولی کردارش غير از آن باشد، يک 
 "انقالبی لفظی است

" لنينيست-مارکسيست"حال به ايادی سياسی بورژوازی بروکرات که خود را بيشرمانه 
و در نتيجه در کنار فئوداليسم و در ( قلمداد ميکنند و در طرف کاپيتاليزم بيروکراتيک 

چی بايد گفت؟ آيا آنها ضد انقالبی نيستند؟ پر ) پای بوسی امپرياليسم قرار ميگيردند
 .واضح است که چنين اند

-تنها تحليل درخشان مائوئيستی و تنها در پرتو آموزش صدر مائو يعنی مارکسيسم
و " لنينيستی-مارکسيستی"افات مائوئيسم است که ميتوانيم محدوديت ها ،انحر-لنينيسم

سرانجام، مواضع ضد مارکسيستی چاکران بورژوازی بيروکرات را شناسايی نموده و 
 .افشا نماييم

 "توفان"بوسيله ی " خودی"نديدن امپرياليسم  -3

را قلقله ميکنند، هنگامی " ضد امپرياليستی"که شعار های " توفانی"رويزيونيست های 
ندازی های امپرياليسم روس و ساير قدرت های هژمونيست که نوبت به تحليل دست ا

ميرسد، سکوت مرگبار اختيار ميکنند، و ) بشار اسد(در سوريه و دفاع ايشان از رژيم 
 !!!مچ شان باز ميشود

نيست، بلکه بخش اعظم نيرو های که امروز خود " توفان"اين امر مربوط و محض به 
ميخوانند، هم آوا با بخش هايی از تروتکسيست ها، شعار " لنينيست-مارکسيست"را 

را باال ميکنند، " مرگ به امپريالست های غربی"و " مرگ به امپرياليسم امريکا"  های
ايران خود يک رژيم تحت سلطه . و چين نمی کنند نثار روسيه، ايران" مرگی"اما هيچ 

اما در مورد روسيه و چين، و عمدتا در مورد روسيه که حامی . و نيمه مستعمره است
است چی بايد گفت؟ روسيه امپريالستی و چين سوسيال ) بشار اسد(صريح رژيم 

کرات امپرياليست، هر دو از حاميان و حتی توان گفت از ناجيان رژيم بورژوا بيرو
آيا اين مسئله که اوبامای . سوريه بوده، و آنرا به حالت کمپرادوری در آورده اند
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خونخوار، پس از آنهمه قلدر پراگنی ها و قوله های شنيع که حاکی از حمله ی قريب 
رسيد که دست " توافق"به " سوريه"و سپس با " روسيه"الوقوع اش بر سوريه بود، با 

نمود، " اسلحه شيميايی رژيم اسد"مشروط به تسليم نمودن از حمله بر ميدارد و آنرا 
سازش ميان امپرياليست های امريکايی و : خود اين موضوع رساننده ی آن نيست که

رژيم و خلق های سوريه را رقم ميزند؟ آيا سوريه در " سرنوشت"روسی است که 
؟ تنها است" دولت ملی"بوده و يک " مستقل"چنين حالتی ميتواند ادعا کند که 

دشمنان سوريه " توفان. "رويزيونيست های توفانی اند که چنين ادعايی را ميتوانند کرد
 :را چنين به تشريح ميگيرد

اپوزيسيون خودفروخته سوری اکنون دارد در زير پرچم القاعده، جبهه النصر و يا "
ون در کنار نتانياهو، اوباما، اوالند فرانسوی و ديويد کامر" ارتش آزاد سوريه"

 ."انگليسی می جنگد

آيا امپرياليسم روس و هژمونيسم سوسيال امپرياليسم چين و رژيم آخندی و قهقرايی 
به افشای جنايت پيشه گی ها و " توفان"ايران دوستان خلق های سوريه اند؟ چرا 

از اغراض سوسيال امپرياليستی " توفان"اغراض استعماری روسيه نمی پردازد؟ چرا 
های رژيم آخندی ايران " کمک"ماهيت ارتجاعی " توفان"دارد؟ چرا  چين پرده بر نمی

که به دفاع از " شرق"به سوريه را بيان نمی کند؟ اينها همه ميرسانند که کمپ ارتجاع 
با اين " توفان. "ارتجاع محسوب نمی شود" توفان"رژيم اسد برخاسته است، از نگاه 

واز تيوريک صادر ميکند و وی کار خويش، برای روسيه و دخالت وی در سوريه ج
اين شهامت راندارد " توفان"هر چند که . ( می شمارد" خودی"را خودی و امپرياليسم 

نسبت به سوريه، را امپرياليست و مداخله گر در امور سوريه " خودی"روسيه   که
 .)اعالن دارد

ژيم اسد نه تنها حرفی در مخالفت با هژمونيست های مدافع ر) توفان(حزب کار ايران 
به گفتن ندارد بلکه آشکارا بر کمک های آنها به رژيم بشار اسد مهر صحه زده، و 

را که گرگ خلق های سوريه است، گامهای مثبت محسوب " اسد"حمايت آنها از رژيم 
 .ميدارد

رژيم ترکيه را به اين علت ارتجاعی ميخواند که از عبور محموله های روسيه " توفان"
های رژيم " کمک"آن محموله ها . شورش، جلوگيری کرده استو ايران از فضای ک
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رژيم ترکيه مرتجع .های ارتجاعی روسيه و ايران به بورژوازی بيروکرات سوريه بود
اما، اينکه رژيم ترکيه تنها به خاطر تضاد . اين را حتی دموکرات ها نيز ميدانند. است

چنين نتيجه گيری، تطهير ذات البينی با ساير مرتجعان ، مرتجع محسوب شود، اين 
چنان کمک " توفان"در حقيقت، . مرتجعينی است که در جهت مخالف ترکيه قرار دارند

می انگارد و ترکيه را که مانع عبور محموله ها از فضای کشور " مترقی"هايی را 
 .خويش ميشود، مرتجع اعالم ميدارد

و روسيه از فراز خاک  دولت ارتجاعی ترکيه از پرواز هواپيماهای مسافربری ايران"
ترکيه به سوريه راهزنانه جلوگيری می کند و آنها را مجبور به فرود کرده و به جستجو 

 ."می پردازد

قسمی که در باال نيز تذکار داديم، همانگونه که در خدمت " توفان"حزب کار ايران 
 قلمفرسايی ميکند، همانگونه، بورژازی" بشار اسد"منافع بورژوازی بيروکرات 

مدافع خلق " ايران"بيروکرات ايران را که طبقه حاکمه در آن کشور است، زير نام 
به . های سوريه و کمک کننده به خلق سوريه در دفاع از استقالل شان، تطهير ميکند

بيروکرات -اين ترتيب می بينيم که اين حزب، به چاکر تيوريک و ايدئولوژيک بورژوا
بورژوازی " اسقالل ملی"و " دولت ملی"های  های منطقه مبدل شده و مدافع شعار

به اين بورژازی چنين " توفان"پيام حزب کار ايران . بيروکرات سراسر جهان است
بورژوا بروکرات های سراسر جهان، عليه امپرياليسم امريکا، و له امپرياليسم : است

 :اما شعار مارکسيست های اصيل در سراسر جهان چنين است! روس، متحد شويد

رگ به امپرياليست های سراسر جهان اعم از امريکايی، روسی، فرانسوی، انگليسی م
 ...و

 رديف کردن بورژوازی بروکرات با خلق های جهان-4

چاکران بورژوا بروکرات ها، ضمن آنکه از خلق های ستمديده ميخواهند که به بهانه ی 
رژه روند، اين زير رژيم بورژازی بيروکرات " دولت ملی"و " استقالل ملی"حفظ 

 .بورژازی خاين به خلق و انقالب را در رديف خلق می آورند

نيز چنين خواستی را از خلق های سوريه و خلق های ستمديده ) توفان(حزب کار ايران 
 :يی که زيرچکمه های خونين اين بورژازی له ميشوند، به اجرا در آورده است
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می " آزاد شده"در مناطق " شورشيان"سفير آمريکا و فرانسه با بی شرمی به زيارت "
خبرنگاران جاسوس را می فرستادند تا با جاسوسی، اخبار مورد نياز آنها را . رفتند

. تائيد کرده و مصاحبه های جعلی در محيط، برای فريب افکار عمومی ترتيب دهند
ران راه می انداختند تا از جهاديستها و مزدو" آزاد"شبها در تلويزيونهای غرب بحثهای 

تمام اين تالشها با . سوريه دفاع کنند" دموکراتها و اپوزيسيون انقالبی"اجنبی به عنوان 
طبيعتا علت آن نه تنها مقاومت مردم سوريه بود که دست . شکست قطعی روبرو شدند

رد به سينه وابستگی و حکومت جهاديستها و مستقر کردن يک معاويه جديد در دمشق 
ستفاده از تضادها از حمايت جهانی چين و روسيه و ايران و می زدند، بلکه آنها با ا

. لبنان و خلقهای سراسر جهان که به اين دسيسه ها پی برده بودند برخوردار بودند
زمان به ضرر ارتجاع کار می کرد و آنها نمی توانستند دروغهای خويش را کتمان 

صفحه کاغذ وجود دارد و تنها بر روی " ارتش آزاد سوريه"بتدريج معلوم شد که . کنند
 ."فرانسه و انگلستان است-ساخته و پرداخته دست آمريکا

که " حمايت جهانی چين و روسيه و ايران و لبنان و خلق های سراسر جهان"توفان از 
يکی کمپ : گويی در اينجا سخن از دو کمپ است. ياد ميکند" به دسيسه پی برده اند

امريکا و ديگری خلق های سراسر جهان که  امپرياليست ها تحت رهبری امپرياليسم
 .چين و روسيه و ايران و لبنان در آن شمار اند

ارائه شده است، در واقع، ريشه در اکلتيسيسم " غير طبقاتی"اين تحليل که به وضوح 
از روسيه و چين و ايران و " توفان"واضح است که مراد . دارد" توفان"مزورانه 

اين . ت بر سر اقتدار در اين کشور ها تواند بود و الغيرلبنان، رژيم های مستقر طبقا
طبقات کدام ها اند؟ آيا، در روسيه را رانه يی جز آمال و برنامه های امپرياليستی اش 

امپرياليستی اش نيست؟ -به پيش ميراند؟ آيا هژمونيسم چين، در خدمت اغراض سوسيال
عمر کثيف رژيم آخندی خويش آيا بورژوازی بيروکرات ايران، به چيزی سوای ابقای 

است که اينک در " اسالم سياسی"می انديشد؟ و آيا منظور از لبنان در اينجا، جز همان 
با حاميان بشار اسد می " همبسته گی"منافع خويش را درگرو " چين"و " روس"کنار 
 بيند؟

توفان هيچگونه تحليل طبقاتی از ماهيت رژيم ها و نيرو های خارجی مدافع بشار است 
اين شيوه کار، ياد آور همان فورمول مشهور تينگ هسيائو پنگ . به عمل نمی آورد

 :است که ميگفت
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 "مهم نيست که گربه سياه است يا سفيد، مهم آن است که موش گرفته بتواند"

" تحليل طبقات"ير مارکسيستی و بلکه در تقابل با پارادايم که به شدت غ" توفان"تحليل 
را گرفته، " مذهبی"از منظر مارکسيستی است، دامن تشبيهات توهم آميز و بنجل های 

توفان "در اينجا می بينيم که !!! را به عنوان تمثيل می آورد" علی و معاويه "و حديث 
ميشود، و در " شيعه"ست، که از مارکسيسم روی برگاشته ا" لنينيست-مارکسيست

مزدوران امپريالسم اند می   که سنی های افراطی و" تروريست های بنيادگرا"برابر 
 !ايستد

 !سر تزوير به سنگ ميخورد -5

 :زمانی حافظ شيراز، چی زيبا سروده بود

دام تزوير                     حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی
 !مکن چون دگران قرآن را

  

برويد هر گونه بحثی که دل تنگ تان خواهان : و امثالهم می گوييم که" توفان"ما به 
وار، در برابر معاويه بايستيد، " شيعه"برويد ليبرال شويد، . اش است راه اندازی کنيد

ا هر چه به مثابه ی ايادی قلمی بورژوازی بيروکرات خويشتن را رسوا سازيد، ام
 !!!وارد معرکه نشويد" مارکسيست"ميکنيد، الحذر، از نام مارکسيسم وبا نقاب 

لنينيسم نيز -مارکسيسم  مدعی دروغين" توفان"سر تزوير به سنگ ميخورد، و 
 .مستتثنی نيست

" توفان"برای آنکه به تزوير خويش دامن بزند و خاک در چشم خواننده گان بپاشد، 
اما، نسخه يی که تجويز ميکند، و پيامی که به خلق ها . يخواندم" مستبد"بشار اسد را 

 :چنين است" توفان"دارد، يعنی ماحصل فلسفيدن های 

همه ارتجاع منطقه دست در دست هم برای سرنگونی رژيم بشار اسد متحد شدند، ولی "
از آنجا که دسيسه هايشان از طريق عمال خود فروخته سوری و جهاديستهای سوری و 

ی به نتيجه نرسيدند و مردم سوريه آگاهانه عليرغم مخالفتی که با استبداد بشار خارج
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اين . اسد دارند، در مقابل اين مزدوران مقاومت کردند، با شکست کامل روبرو شدند
 ."يک ديالکتيک تاريخ است که پيروزی بشار اسد مستبد به نفع خلقهای منطقه است

  
م از مبارزه بر ضد رويزيونيسم خروشچف ميزد، که زمانی د) توفان(حزب کار ايران 

و بزرگمردانی مارکسيست نظير قاسمی، صغايی و فروتن در سر لوح ايجاد آن قرار 
داشتند، و شهيدانی سترگ نظير حميد رضا چيتگر بهمنی را در مبارزه بر ضد 
بورژازی بيروکرات ايران از دست داده اند، اينک چنان در لجن تسليم طلبی غرقه 

ست که حتی آرزوی همرکاب شدن با آن بورژازی را نيز از دست داده، و انگار در ا
ساخته بر پيشانی مبارزات " حکيم جی"وقت نزع روان است که تير خالص را نسخه 

ين ديالکتيک تاريخ : "با افتخار سابقه ی خويش شليک ميکند و مرتدانه اعالم ميدارد که
با چنين کرنشی، ." فع خلق های منطقه استاست که پيروزی بشار اسد مستبد به ن

" لفظ"مزورانه . نشان ميدهد که حتی از سطح ليبرالها نيز فروتر افتاده است" توفان"
مستبد را برای بشار اسد به کار ميبرد، اما پيروزی آن بورژوا بيروکرات دشمن خلق 

يری مرتدانه چنين نتيجه گ!!! های سوريه را پيروزی و منفعت خلقهای منطقه ميخواند
آنرا ديالکتيک تاريخ ميخواند، و عمال خلق های ستمديده را )توفان(که حزب کار ايران 

که بايد با سالح مارکسيسم و جنگ خلق در برابر رژيم خونخوار و جنايت پيشه اسد و 
امپرياليست ها مسلح شوند، خلع سالح نگاه ميدارد، ناشی از آن است که اين 

مائوئيسم را نمی پذيرد و برنامه منسجم و مدون را فرا منظر -لنينسم-مارکسيسم  حزب
که باز " لنينيسم،انديشه مائوتسه دون-مارکسيسم"مدعيان   ندارد، اما در مورد آنعده از

و هم قماشان وی " توفان "سياسی در کنار -از لحاظ تحليل و استنباطات ايدئولوژيک
ان مدعيان دروغين، هيچگاه قرار گرفته اند، چی بايد گفت؟ واضح است که چن

خيانت پيشه گی -مارکسيست محسوب نمی شوند، با آنهم، جهت آنکه تزوير و سوسيال
را برمال ) امروزه مائوئيسم(انديشه مائوتسه دون-لنينيسم-آنها و دشمنی آنها با مارکسيسم

داريم، اينک مشت نمونه خروار، نظری به موضع گيری يکی از سازمانهای 
 .می افگنيم" انديشه مائو"دعی افغانستانی م

  
ميخواند، با حزب کار ايران ) سازمان انقالبی افغانستان(اين سازمان که خويشتن را -6
تنها در ظاهر، . ايدئولوژيک مخرج های مشترک زيادی دارد-از لحاظ سياسی) توفان(

نگ سازمان افغانستانی، تظاهر به پذيرش مائوتسه دون ميکند، وآنهم در بستر نفی ج
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بنابر آن، عمال، اين سازمان، يک سازمان ). قسمی که بعدا خواهيم ديد!( خلق
را داخل گيومه گذاشتيم، زيرا " لنينيست-مارکسيست"ما ! است" لنينيست-مارکسيست"

مائوئيسم است، و هر که -لنينيسم-که ايدئولوژی پرولتاريای بين المللی اکنون مارکسيسم
سم را نپذيرد و بر نگيرد، با آنکه دم از انقالب و و هر سازمان يا حزبی که مائوئي

بخواند، برای ما پيشيزی " لنينيست-مارکسيست"مارکسيسم زند و با آنکه خود را 
بودن خويش ابرام ميورزند، و " لنينيست-مارکسيست"آنانی که بر . ارزش ندارد

هر تاييد و م  مائوئيسم را قبول ندارند، در حقيقت بر ارتداد خويش ابرام ورزيده
 !ميگذارند

از (اثر فقيد فروتن " افغانی"از شيرازه بندی طراز " سازمان انقالبی افغانستان"کار 
فراتر رفته و اينک، به کپيه برداری از اعالميه های حزب ")توفان"رهبران اسبق 

گرته : البته که اين کپيه برداری يا بهتر است گفت. رو آورده است) توفان(کارايران 
سياسی اين سازمان -اغلب معنايی است، و ريشه در آبشخور های ايدئولوژيک برداری،

 .دارد" توفانی"رويزيونيست با رويزيونيسم 
، "افغانی اش"، و چتل نويس "دست ها از سوريه کوتاه باد: "می نويسد که" توفان"

 :متعاقب وی، چنين اعالميه به نشر ميسپارد
 "تعمار از زندگی خلق در بند سوريهکوتاه باد دستان خونين استبداد و اس"

دست ها از سوريه "در بادی امر فرقی نميکند که اين هر دو تشکل، از شعار مشترک 
اين شعار امروز بر زبان همه کسانی که جاسوس و مزدور . استفاده کرده اند" کوتاه باد

يم آيا مهم آنست که ببين. امپرياليسم و چاکر خوان ارتجاع نيستند جاری و ساری است
در گفتن اين شعار صادق است يا اينکه قسمی که در مورد " سازمان انقالبی افغانستان"

قبال بررسی کرديم، همانند آن حزب، اين شعار را از " توفان"حزب کار ايران 
محتوايش تهی کرده، و و عمال در برابر خلق های آزاديخواه سوريه، سر بر آستان 

ت سوده است؟ اگر چنين باشد، پس، آنگاه است که چتل امپرياليسم و بورژوازی بروکرا
اينک اين سازمان به آن   نويس بودن و گرته برداری معنايی که از پس شيرازه بندی،

 .رو آورده است، مستدلل ميگردد
برای خلقهای سوريه و منطقه ) توفان(قبال خوانديم که نسخه يی که حزب کار ايران 

 :ارائه داشته بود، چنين بود
 ."اين يک ديالکتيک تاريخ است که پيروزی بشار اسد مستبد به نفع خلقهای منطقه است
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پس از صغرا و کبرا چيدن های " سازمان انقالبی افغانستان"حال بياييد ببينيم که آيا 
دارد؟ آيا آنها را " خلق های دربند سوريه"اعالميه کذايی خويش، چه تجويزی از برای 

انديشه "انقالبی به مثابه شکلی از جنگ خلق تحت رهنمود بسوی جنگ ملی، مردمی و 
يا بهتر است گفت تحت رهنمود مائوئيسم فرا ميخواند يا اينکه مبدل به " مائوتسه دون
احزاب رويزيونيست نظير " استراتيژی قيامی يا مدل سنت پترز بورگ"چتل نويس 

ه از رهبران فقيد خويش ک" قيام-کودتا"و " قيام"شده، و در منجالب " حزب کار ايران"
 نيز به ارث برده است، بيش از پيش غرقه ميشود؟

(= پذيرش يا عدم پذيرش جنگ خلق، خط فاصل و مميز درشت ميان مارکسيسم 
 :چی ميگويد" سازمان انقالبی افغانستان"ببينيم که . و رويزيونيسم است) مائوئيسم

به شدت ارتجاعی و ناشی از سازمان انقالبی افغانستان جنگ جاری سوريه را جنگی "
قدرت های امپرياليستی ميداند و اين جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که امپرياليست 

تا . ها و کشور های طماع منطقه به منافع اقتصادی و سياسی شان در سوريه دست يابند
آن زمان اين خلق سوريه خواهد بود که در دريايی از خون غوطه ور گرديده و هر 

يگانه راه رهايی U سازمان ما به اين باور است که. از کشته ها پشته ها ساخته شودروز 
خلق دربند سوريه از زير چنگال خونين استبداد داخلی و استعمار خارجی برپايی قيام 
های مردمی و حمايت از اين قيام ها از طريق راه اندازی تظاهرات و اعتراضات 

های جهان است تا از اين طريق با آوردن گسترده و سراسری ضد جنگ تمامی خلق 
فشار های مضاعف بر امپرياليست ها و ارتجاع منطقه دست آنان را از جنگ جاری 

تکيه از "(U.هموار نمايند کوتاه ساخته و راه را برای برقراری دولت دموکراتيک مردمی
 .)جانب ما است

نا درک نکردن تز هما" سازمان انقالبی افغانستان"پاشنه آشيل رويزيونيست های 
دانستن اين تز، ما را به ضرورت درهم شکستن . است) کاپيتاليزم بروکراتيک(

. ديکتاتوری بورژازی برورکرات که ماشين دولتی را در اختيار دارد، رهنمون ميشود
اين درهم شکستن، بوسيله سالح فوق العاده با اتوريته، يعنی بوسيله جنگ خلق امکان 

راه اندازی، پيشبرد و پيروزی جنگ خلق، به انديشه راهنمايی پذير ميشود، و برای 
مائوئيسم در شرايط و واقعيت مشخص -لنينيسم-که تطبيق خالق حقيقت عام مارکسيسم

هر کشور باشد، نياز است، و اين مامول برآورده شدنی نيست، جز از طريق تاسيس و 
 .انکشاف حزب کمونيست مائوئيست
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 :اری بخوانيمبياييد از قلم صدر اکرم ي

برنامه عمومی انقالب دموکراتيک توده يی يعنی زمين ازان دهقانان که روی ان "
کارمی کنند وتشکيل حکومت دموکراتيک توده يی بررهبری طبقه کارگر وبراساس 
اتحاد کارگران ودهقانان وبشمول تمام طبقات واقشارضد فيودالی وضد امپرياليستی 

زيرابا حل مسله .ای قبيلوی وملی را احتوا ميکندوواقعا ملی بخودی خود حل ستمه
زمين وازميان برداشتن کامل وانقالبی طبقه فيودال ودرهم شکستن ماشين بروکراتيک 
نظامی مالکان وبروکراتها وايجاد دموکراسی واقعی توده يی زمينه هرگونه امتيازجويی 

ن تمام زحمتکشان همه بنابرآن برای انکه بتوا.وتسلط خواهی قبيلوی ازميان برمی خيزد
مليتها تحت ستم ومليت حاکمه رادريک اردوگاه واحدجهت يورش موفقانه برپايگاه 

بروکراتيک نظامی مرکزی متحدساخت، برای آنکه بتوان - ارتجاع يعنی سيستم فيودالی
بروکراتيک نظامی سيل -ازهمه انواع اجحافات ستمگری ها وفسادهای سيستم فيودال

انداخت وبرای آنکه بتوان انواع گوناگون نارضائی های واحدی رابه جريان 
-خوردوبزرگ رادريک مسيرواحدجهت پيروزی انقالب دموکراتيک توده ی متحدنمود

برای همه اينهاالزمی است ستادفرماندهی واحدانقالبی باانضباط  
 ."ودانشمنددروجودحزب واحدکمونيست سرتاسری افغانستان را تاسيس نمود

مايه داری بروکراتيک به پخته گی نرسد و راه را برای انقالب تا زمانی که سر
را درهم " سرمايه داری"دموکراتيک نوين باز نکند، تا زمانی که جنگ خلق، اين 

" يگانه راه رهايی خلق در بند سوريه"نمی تواند " قيامی"و " شورش"نکوبد، هيچ 
هت صحيح و شورش ها و قيام ها، در بستر جنگ خلق است که ج. محسوب شود

انقالبی خويش را به دست آورده، و در خدمت انقالب، و در راستای پيروزی انقالب 
، " قيام"و " شورش"دموکراتيک نوين، عمل ميکنند، و اال، تمسک جستن به محض 

چيزی سوای تمسک جستن به بنجل های استراتيژی قيامی نبوده، و مائوئيسم در برابر 
جای خالی جنگ خلق در نسخه حکيم جی . علم ميکند چنين انحرافاتی استوارانه قد

بلکه . برای سوريه، از سر تصادف يا ندانم کاری نيست" سازمان انقالبی افغانستان"
يگانه راه رهايی خلق در بند U اين سازمان، هيچگونه باورمندی به جنگ خلق به مثابه

نداشته، و انکار جنگ خلق از سوی اين سازمان، وی را در همان راستايی  U سوريه
نظير حزب کار " لنينيست-مارکسيست"ميکشاند که احزاب رويزيونيست به اصطالح 

واضحا اعالم ميدارد که ) توفان(حزب کار ايران . را کشانيده است) توفان(ايران 
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با نفی " مان انقالبی افغانستانساز. "پيروزی بشار اسد، به نفع خلق های منطقه است
جنگ خلق، عمال سناريوی پيروزی خلق ها را کنار گذاشته است، و لهذا، پيروزی را 

شرکا می -همانا در پيروزی بورژوازی بروکراتيک سوريه بر متجاوزان امريکايی
بشار "بروکرات -بيند، و پيروزی راستين خلق ها را در گرو پيروزی رژيم بورژوا

اگر چنين نمی بود، به وضوح اين سازمان بايد کمونيست های سوريه . يزندقلم م" اسد
را بسوی ايجاد حزب کمونيست راستين و راه اندازی جنگ خلق و پيشبرد اين جنگ 

واضح است که سازمانی . بوسيله ايجاد جبهه متحد ضد امپرياليستی فرا ميخواند
سه سالح معجزه آسای خلق سر و  را با" سازمان انقالبی افغانستان"رويزيونيست نظير 

اين سازمان نيازی نمی بيند که اين سه سالح را برای خلق سوريه در . کاری نيست
در عوض، همانند اسالف خويش، هنوز در منجالب تز های . دستور کارشان قرار دهد

 .دست و پا ميزند" قيامی-کودتا"و " قيامی"رويزيونيستی 

در آن است که ختم جنگ جاری درسوريه "انستانسازمان انقالبی افغ"انحراف ديگر
راطابق باالنعل مربوط به اراده وخواست امپرياليست های غربی دانسته، و اراده و 

 :توان خلق های آزادی خواه سوريه را دست کم ، بلکه هيچ ميگيرد

واين جنگ تازمانی ادامه خواهدداشت که امپرياليست هاو کشور های "
 ."اقتصادی و سياسی شان در سوريه دست يابندطماع منطقه به منافع 

موفق گردند که با تاسيس حزب کمونيست " خلق های دربند سوريه"اگر
مائوئيست و پيشبرد جنگ خلق، سد راه پيروزی امپرياليست های اشغالگر 

شوند، و اگر جنگ خلق نقطه ختمی بر ...) اعم از يانکی، روسی،و(
بگذارد، آنگاه چطور؟ از آنجايی که تجاوزگری امپرياليست ها در سوريه 

سخنی و محلی از برای " انقالبی"سازمان رويزيونيست " محاسبه"در 
جنگ خلق نيست، به توانمندی حتی توانمندی بالقوه جنگ خلق به مثابه ی 
گذارنده ی نقطه ختم بر جنگ تجاوزگرانه فعلی اشارتی نکرده، و ختم 

منافع "اشغالگر و تامين  جنگ را نيز در چيره گی امپرياليست های
حال آنکه، ممکن است و از !!! ميداند" اقتصادی و سياسی شان در سوريه

مائوئيست ها کامال ممکن بلکه حتمی است که -لنينيست-نگاه مارکسيست
پيروزی جنگ خلق در سوريه، به داغان شدن امپرياليست های اشغالگر و 

 .در سوريه بيانجامدبرباد رفتن خرمن آمال و اغراض هژمونيستی شان 
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 نيازمنديم) کاپيتاليزم بروکراتيک (چرا به درک تز مائوئيستی  -7

اگر ما ماهيت رژيم های بورژا بروکرات و جوهر کاپيتاليزم بروکراتيک 
را اندر نيابيم، در چاله ايستار های رويزيونيستی و تسليم طلبانه نظير قايل 

ای رژيم های پوشالی نظير بر" استقالل سياسی"و " استقالل ملی"شدن 
 .خواهيم افتاد -اين قصاب خلق های سوريه-)بشار اسد(رژيم پوشالی 

تنها کاليوه های سياسی ميتوانند ادعا کنند که کشور های نيمه مستعمره و يا 
رويزيونيست هايی که در برابر تحليل . دارند" استقالل ملی"مستعمره 

تيک قرارگرفته اند،دررديف اين ازکاپيتاليزم بروکرا  درخشان مائوئيستی
 .کاليوه ها قرار دارند

ما بايد درک خويش از کاپيتاليزم بروکراتيک را گسترش و ژرفا بخشيم، 
زيرا که با شناخت و ارائه تحليل درست از آن است که ميتوانيم خط سرخ 

 :صدر اکرم ياری در اين خصوص می نويسد. را فورموله کنيم

ايه داری بروکراتيک که آميخته باستمگريها نابسامانی ها استحکام ورشد ونموی سرم"
وتبعيضهای فيودالی وآلوده با فساد وامتيازطلبی هاودرعين حال ديکتاتوری فاشيستی 
ضميمه جدايی ناپذير آن است ويگانه شکلی است که تقريبآ درتمام کشورهای تحت 

سرمايه داری راواقعآ سلطه سيستم سرمايه داری به آن شکل ظهور نموده است نه آنکه 
می دهد بلکه خود وسيله ای است که اساسآ فيوداليزم رادراين   دراين کشورها رشد

کشورها تاسرحد ممکن حفظ می نمايد تابدين شيوه بازار امپرياليستی جهانی پابرجا ماند 
بناء آنچه جهان امپرياليزم دراين کشوربنام سرمايه داری به ارمغان می آورد 

می نامد اين شکل دمبريده ای سرمايه داری است که بيش ازآنچه  "زيسيونمدرني"وآنرا
مسله رهبری - .مترقی باشد گنديده وفاسد است وبيشترازآنچه نو باشد برکهنه اتکا دارد

طبقه کارگردرانقالب دموکراتيک توده ای که همواره اختالف برسرآن مبارزه شديد 
وآشتی ناپذير ميان مارکسيستها ازيکسو ورويزيونيستها ازسوی ديگر درجنبش بين 
المللی کمونيستی ايجاد می کرده است وخودش مرزميان مارکسيستها ورويزيونيستها 

فعلی درکشورما وهمچنان درتمام کشورهای تحط سلطه  دراوضاع بين المللی.بوده است
عالوه براهميت کالسيک آن برای پيروزی واقعی انقالب دموکراتيک توده ای اهميت 
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که درعمل خود به نفی (چنانچه ديديم نفی ويا اغماض.ويژه نوينی کسب ميکند
الب لنينيستی دراين انق-هژمونی طبقه کارگر وايديالوژی مارکسيستی )منجرميشود

مسلما منجربه تضعيف وحدت جنبش ملی گرديده ودرحقيقت خود به دنباله روی سياست 
نفی  .توسعه طلبی امپرياليزم جهانی وبويژه سوسيال امپرياليزم شوروی می انجامد

هژمونی طبقه کارگردرواقع امرانقالب دموکراتيک توده ای رادريک کشور نيمه 
يزم سوسيال امپرياليستی بدل ساخته وازلحاظ بين مستعمره ونيمه فيودالی بزايده امپريال

استقالل کشورها رابخطر  .المللی به سياست استعماری سوسيال امپرياليزم خدمت ميکند
نيست که خيرعمال ضد ملی وصد  "ملی"می اندازد وبدين صورت نه تنها به اصطالح

اينين سوسيال امپرياليستها که خودخ .درصد خيانت به منافع ملی کشورها است
لينينزم اند ومدتها است منافع طبقه کارگرخود - سرسخت وسوگندخورده مارکسيسم

برای پيشرفت توسعه طلبی خود  .اهداف واالی کمونيستی رالگد مال کرده اند
واستعمارکشورهای تحت سلطه وسيادت برتمام جهان ازخاينين به مارکسيزم ومنافع 

وده ای درکشورهای تحت سلطه پشتبانی طبقه کارگر وازناکامی انقالب دموکراتيک ت
آنها با پيش کشيدن تيوريهای رويزيونيستی که محورآن نفی هژمونی طبقه  .ميکنند

کارگراست جنبش های درگری وتوده ای رادراين کشورها می خواهند به عراده 
سياست استعماری وتوسعه طلبی خود ببندد وبدينسان اين کشورها رابه مستعمرات 

خود مبدل گردانيده وازراه استعمار واستثمار ايشان وهمچنان ايجاد پايگاه  ونفوذ مناطق
های استراتژيک نظامی درسراسر کشورهای تحت سلطه درسياست مقابله باابرقدرت 

 ."ديگربه کاميابی های دست يابند

که از تحليل مائوئيستی " سازمان انقالبی افغانستان"رويزيونيست هايی از قماش 
اصله گرفته و بلکه به رد آن کمر بسته اند، از آنجايی که کاپيتاليزم درخشان فوق ف

و نزد شان لزومی از برای راه اندازی جنگ " نمی بينند"بيروکراتيک را در سوريه 
خلق و کسب هژمونی طبقه کارگر در انقالب باقی نيست، با الف ها و بلوف های ميان 

انده، اما از انقالب کردن و درهم فرا خو" اعتراض"و " قيام"تهی، خلق ها را به 
 .کوبيدن ماشين دولتی کهنه الحذر ميدهند

سرمايه داری که در مرحله امپرياليستی وارد پرازيتيسم و انحطاط شده است، در کشور 
های تحت سيطره، فساد خويش را در عبا و قبای غالم حلقه بگوش خويش، يعنی 

ماداميکه ما به روشنی درک صحيح از . کاپيتاليزم بروکراتيک به منصه ظهور ميرساند
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ماهيت فاشيستی رژيم های بورژوا بروکرات نظير رژيم های بورژوا بروکرات 
، رژيم بورژوا بروکرات رافائل )در پيرو، ديروز و امروز (  فوجيموری و هوماال

کورييه در اکوادور، بورژوا بروکراسی در بوليوی، و رژيم بورژا بروکرات 
اد اش به هم نرسانيم، نمی توانيم يک کلمه از به کار گيری انديشه هوگوچاوز و احف

به منظور کسب اين درک روشن و صحيح، . مائوتسه دون يا مائوئيسم به زبان آوريم
آنگاه است که به درستی درک . بايد کاپيتاليزم بروکراتيک را دقيقا و عميقا مطالعه کنيم

ن سرمايه داری بروکراتيک، و نه سرمايه ميکنيم که در تمام کشور های تحت سلطه، اي
است که به مثابه مزدور امپرياليسم جهانی، قد و باالی ناميمون و وريب " آزاد"داری 

با تاسی و تاکيد به گفته ی صدر اکرم ياری، کاپيتاليزم ! آری. خويش را تظاهر می دهد
ه مثابه ی بروکراتيک يگانه شکلی است که تقريبا در تمام کشور های تحت سلطه ب

سرمايه داری سر و دم بريده که اساسا فئوداليزم را در اين کشور ها تا سرحد ممکن 
بياييد حقانيت تز های مائوئيستی صدر اکرم ياری را . حفظ می نمايد ظهور نموده است

 .در آثار صدر مائوتسه دون و صدر گونزالو پيگيری کنيم

در آن امپرياليسم به واپسين دست و پا درست است كه امروز ما در دوراني هستيم كه ” 
سرمايه داري محتضر ”امپرياليسم -او در آستانه مرگ است  زدنهاي خود مشغول است،

اما درست به اين علت كه امپرياليسم دوران احتضار خود را ميگذراند، براي . ”است
بقاي خود بيش از هر موقع ديگر، به مستعمرات و نيمه مستعمرات وابسته است و 
هرگز به هيچ يك از مستعمرات و نيمه مستعمرات اجازه نخواهد داد كه چيزي مانند 

تكيه از جانب ما . (جامعه سرمايه داري تحت ديكتاتوري بورژواي برقرار نمايد
                                                                                                                       )است

 ) 25در باره دموكراسي نوين، ص  صدر مائوتسه دون،(                           

به هيچ يک از مستعمرات و نيمه مستعمرات اجازه نخواهد "از آنجايی که امپرياليسم 
، "داد که چيزی مانند جامعه سرمايه داری تحت ديکتاتوری بورژوازی برقرار نمايد

سر و کله ی کاپيتاليزم بروکراتيک که چاکر و زاده و پرورده ی امپرياليزم جهانی 
 !است، پيدا شده است

وضوح چاره ی کار را در استقرار ديکتاتوری دموکراتيک خلق ميداند، صدر مائو به 
صدر مائو در تمام کشور  U.يگانه راه ممکن جهت رسيدن به آن ميخواندU و جنگ خلق را
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های تحت سيطره، آن شکلی از قدرت را که جانشين رژيم های بورژا بروکرات شده، 
 :ين به معرفی ميگيردو در کمپ انقالب جهانی پرولتاريايی قرار دارد، چن

هر موقع كه ازانقالب درمستعمرات ونيمه مستعمرات سخن به ميان مي آيد، ساخت ” 
دولت وساخت قدرت سياسي آنها دراساس خودالزامايكسان خواهدبود،يعني يك دولت 
دموكراسي نوين خواهدبودكه درآن ديكتاتوري مشترك چندطبقه ضد امپرياليستي 

 ) 19تسه دون، در باره دموكراسي نوين، ص صدر مائو(  ”اعمال ميشود

حين بررسي سرمايه داري  1974به سال ” مسئله ملي“صدر گونزالو در مقاله 
 :بيروكراتيك چنين مينويسند

 منظور ما از كاپيتاليزم بيروكراتيك چيست؟“

عبارت از كاپيتاليزمي است كه امپرياليزم دركشورهاي عقب مانده گسترش 
كه بوسيله كشوري   شكلي خاص ازسرمايه داري، ه داري،ميدهد،نوعي ازسرماي

نيمه } كشورعقب نگهداشته شد{امپرياليست دركشوري عقبمانده ايجادميگردد، چه آن
 ”فئودالي باشد، چه نيمه مستعمره

اماصدرگونزالوبراي آنكه نظريات اشتباه درخصوص سرمايه داري محض وخالص 
شان كند،به تشريح وتوضيح فرق مي دانستن سرمايه داري بيروكراتيك راخاطرن

 :پردازد

مسئله كاپيتاليزم بيروكراتيك مهم است، زيراكه براي مااجازه درك اين موضوع 
راميدهدكه راه غالبي كه امپرياليزم دريك كشورعقب مانده اعمال ميكند، دريك كشور 

بادرك اين مسئله . نيمه مستعمره اعمال ميكندكدام است-نيمه فئودالي
مجهزبادانشي خواهيم بودكه بوسيله آن برضدتزسرمايه داري دانستن ماقادرو

آن {وسايرمشتقات سياسي }ي داراي سيستم سرمايه داري بيروكراتيك{كاراكتركشورها
 .به مقابله برخيزيم} تز

 :به منظور حصول نتيجه در اين خصوص، ما چنين موضوع را به بررسي ميگيريم
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-كاراكترنيمه فئودالي پيتاليست دانستن كشوري،برخي هاضمن اذعان بربيروكراتيك كا
نيمه مستعمره يي آنرابه فراموشي سپاريده، وميگويندكه كشوري كه بيروكراتيك 

اين . درحقيقت به گونه پنهاني يك ملت سرمايه داري است كاپيتاليزم درآن مسلط بود،
را به غافل  موضوع، اشتباه بوده، وقوانين تكامل اجتماعي كشورماوكشورهاي عقبمانده

حال آنكه، كاپيتاليزم بيروكراتيك چيزي سواي راهي كه امپرياليزم . ميگردند
نيمه مستعمره با آن نفوذ ميكندنبوده ، وبدون شرايط نيمه -دركشورهاي نيمه فئودال

. فئودالي نيمه مستعمراتي، امكان موجوديت يافتن كاپيتاليزم بيروكراتيك منتفي خواهدبود
به وجود كاپيتاليزم بيروكراتيك پي ببريم، بايد قبال درنظر داشته باشيم لهذا، براي آنكه 

 “. نيمه مستعمره بوده است-كه ماقبل برآن، آن كشور نيمه فئوداليزم

در آياكوچوي ” هومانگا“سخنراني صدر گونزالو در كنفرانسي كه بوسيله اتحاديه معلمان منطقه ( 

 .)بودبرگزار گرديده  ،1974كشور پيرو، به سال 

کاپيتاليزم (با توجه به نکات مذکور در فوق، جای شبهه باقی نمی ماند که منکران تز 
کاذب می افتند، دشمنان انديشه مائوتسه " لنينيسم-مارکسيسم"که در مغاک ) بروکراتيک

. دون بوده، و به نفی جنگ خلق ونفی ضرورت وجودی حزب کمونيست رو می آورند
ضد جنگ ميتواند خلق سوريه را " اعتراضات"ها و "شورش"آنان فکر ميکنند که 

بسوی رهايی رهنمون شود و آن کشور را از کام اژدهای تجاوز امپرياليستی و جنگ 
صدر اکرم ياری و صدر گونزالو با تاسی به . های غارتگرانه استثمار گران برهاند

راتيک را صدر مائو اعالم ميدارند که اين تنها جنگ خلق است که کاپيتاليزم بروک
داغان نموده، ماشين دولتی کهنه را درهم شکسته، و دولت دموکراسی نوين را به 

وظيفه کمونيست ها . سوريه نيز گزيری جز سپردن اين مسير ندارد. ارمغان می آورد
آنست که اين موضوع را از لحاظ تيوريک، برای خواننده گان مشخصا بيان دارند، نه 

کمونيست ها، هر گونه مماشات و . دانم کاری ها ميدان دهندآنکه به توهم پراگنی ها و ن
بافی های انحرافی رويزيونيست ها را بی جواب نگذاشته، با قاطعيت از اصول و "تز"

 .مائوئيسم دفاع ميکنند-لنينيسم-مبانی مارکسيسم

" نيرو های ضد امپرياليست"هيچگونه وقعی به آن ) م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان 
هد که امپرياليزم يانکی و شرکای امپرياليست اش را آماج قرارد داده اما نمی ن

کمونيست ها بايد يکصدا . امپرياليسم روسيه و سوسيال امپرياليسم چين را تطهير کند
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و شعار مرگ به امپرياليزم را بلند کنند، و  داده کليت اردوگاه امپرياليستی را آماج قرار
هايشان ميدان را فراخ ديده و با نفی " چتل نويس"و " توفانی"اال، رويزيونيست های 

و با کنار گذاشتن ) کاپيتاليزم بروکراتيک(استراتيژی صحيح ضد امپرياليستی، با رد تز 
رويزيونيسم خود را به جنگ خلق به مثابه استراتيژی بين المللی پرولتاريای انقالبی، 

 :سازمان ما، مدت ها قبل اعالم نموده بود که. کرسی خواهد نشاند

موافقيم كه از سوي كمونيست ها و  كامال صرف با آن نوع از ضديت با امپرياليزم"
 ."توده هايي كه تحت درفش مائوئيسم قرار دارند عنوان و به اجرا گذاشته ميشود

، به )کاپيتاليزم بروکراتيک(علمی مائوئيستی  در نظر نگرفتن و عدم پذيرش تز
 .توهمات پر و پا شکسته و تاريخ زده از قماش کماليسم منجر ميشود

جدی باشيم؟ ) بشار اسد(چرا ما بايد در خصوص درک صحيح از ماهيت طبقاتی رژيم 
اصوال چرا بايد به درک صحيح از ماهيت طبقاتی همه رژيم ها بايد اهميت دست اول 

 :قايل باشيم؟ پاسخ را قبال درجايی ديگر مدتها قبل داده ايم، و اينجا باز می آوريم

واشتباه درشناخت ساختار  ، يم برسراقتدارارتجاعاشتباه درشناخت ماهيت طبقاتي رژ"
ماراه راتاآخراشتباه رفته، و به : سبب ميشود كه  طبقاتي فرماسيون اقتصادي مسلط،

 ."به ارتجاع و ضد انقالب خدمت كنيم جاي انقالب،

از ماهيت کاپيتاليزم " سازمان انقالبی افغانستان"درک غير مارکسيستی و نادرست 
بشار اسد، و نفی جنگ خلق توسط اين سازمان، سبب شده است که بروکراتيک رژيم 

" رفيق"پر واضح است که ! اين سازمان، به جای انقالب، به ضد انقالب خدمت کند
افغانستانی خود را از پشت " رفقای"دست " توفان"ايرانی اين سازمان، يعنی متصديان 

 !!!بشار اسد ميدانند بسته اند و حتی منافع خلق های منطقه را در گرو پيروزی

 :ما تز زير را قبال ارائه داشته ايم و باز تکرار ميکنيم که

تا زمانيكه امپرياليزم وجود دارد و هنوز انقالب دموكراتيك نوين در كشوري مفروض "
يا { هرگز نمي توان گفت كه آن كشور مفروض نيمه مستعمره به پيروزي نرسيده باشد،

 ."نيست} مستعمره
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ونه که از صدر مائوتسه دون قبال نقل آورده ايم، کشور هايی که هنوز آری، همانگ
انقالب دموکراتيک نوين را سپری نکرده اند، توسط امپرياليسم به گونه مستعمره و يا 

اين امواج ظفرمند و نهنگ افگن انقالب دموکراتيک . نيمه مستعمره نگهداشته ميشوند
ستقالل واقعی را برای کشور ها به ارمغان نوين است که بساط استعمار را برچيده و ا

بدون پيشبرد و پيروزی جنگ خلق، پيروزی انقالب دموکراتيک نوين اصال . می آورد
 .متصور نيست

 سرمايه داری اقتصاد بازار يا کاپيتاليزم بروکراتيک -8

قسمی که همه مائوئيست ها ميدانند، در شرايطی که سرمايه داری وارد مرحله 
شده است، در مستعمرات و نيمه مستعمرات ديگر سخنی از سرمايه داری  امپرياليستی

و اقتصاد سرمايه داری بازار آزاد در ميانه بوده نمی تواند، و سرمايه داری " آزاد"
نمی تواند از سبب سيادت سرمايه های امپرياليستی و سلطه گری امپرياليسم به " بومی"

به استثنای ربع آخر ( ه های هجدهم و نزدهم رشد خود ادامه داده و همانند اروپای سد
سده نزدهم که سرمايه داری در کشور های پيشرفته سرمايه داری وارد مرحله 

بلکه آنچه در کشور های تحت سلطه رخ ميدهد . شگوفا گردد) امپرياليستی شد
کاپيتاليزم بروکراتيک است که طوق غالمی سرمايه امپرياليستی و اشغالگران 

هر گاه سازمانی يا حزبی مدعی مارکسيسم هنوز از . را در گردن دارد امپرياليست
سرمايه داری اقتصاد بازار آزاد در افغانستان حرف ميزند، اين حرف زدن نماد فقر 

 .تيوريک وی تواند بود و الغير

روز جهانی کارگررابا پيکارکمونيستی عليه (درسندی تحت عنوان 
در "سازمان انقالبی افغانستان"که!) استعمارواستثمارهارسرمايه داری گرامی بداريم

 :بيرون داده است، درجايی چنين ميخوانيم 2012اول می 

هرگز فقر  يزند، رشد اقتصادی يی که دولِت مزدور امپرياليزم در افغانستان به آن الف و گزاف م"

زيرا در نظام اقتصاد بازار، رشد اقتصادی هر قدر هم که . را از ميان نبرده، بلکه به آن افزوده است

باال باشد، چون توزيع مادی به شدت غيرعادالنه و نامتوازن است، فقط يک اقليِت چند درصدی 

  پرولتاريا همچنان در فقر،سرمايه داِر انگل و مفت خوار،حاصل رنج کارگران را به جيب ميزند و 

 .بی روزگاری و زندگی فالکت بار شب و روز ميگذراند
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گنديدگی اقتصاد بازار که از سوی امپرياليست های اشغالگر و دولت پوشالی،يگانه نظام منطقی، 

انسانی و کارآمد جا زده ميشود، به حدی باال گرفته که حتا مقامهای فاسد دولتی به بيکارگی آن 

برای هزارمين بار ثابت شده است که شکوفايی متوازن و انسانی از نظام اقتصادی . ده انداذعان کر

با اين وجود، . اين چنينی که بورژواها را چاق تر و کارگران را بی خانمان تر می کند، بر نمی آيد

سرمايه داران خورد و بزرگ همچنان بر طبل تبليغات کور شان می کوبند و دولت دست نشانده ی 

 . "کابل را به سهل انگاری و رعايت نکردن درست سيستم اقتصاد بازار متهم می کنند

ازمطالعه اين بخش هويداميشود که اين سازمان مدعی دروغين مارکسيسم، نه تنها با 
بيگانه است، بلکه با کوبيدن سنگ ) کاپيتاليزم بروکراتيک(تحليل مارکسيستی از 

به نفرت از   و تظاهر دروغين  به سينه ی ارتداد، در افغانستان" نظام اقتصاد بازار"
آن، به وجود چنين نظامی در افغانستان اقرار کرده، و با تروتسکيست ها و 

سازمان سوسياليست های کارگری "نظير " وطنی"تروتسکيست های شرمسار 
در رديف " سازمان انقالبی افغانستان"  بی جا نيست که! پلهو ميزند" افغانستان

تذکار به عمل می " وطنی"های چپ افغانستان از آن سازمان تروتسکيست سازمان
همه در آن است که آنها " پنهان"مخرج مشترک تروتسکيست های علنی و . آورد

دانسته و حتی اين کشور را " اقتصاد سرمايه داری بازار آزاد"رژيم پوشالی کرزی را 
که " سازمان انقالبی افغانستان"که  بياييد ببينيم. يک کشور سرمايه داری قلمداد ميکنند

انديشه مائوتسه دون است چی راهکارها و راهبردی را -لنينيسم-مدعی مارکسيسم
 :برای انقالب افغانستان در اين سند ارائه ميدارد

سازمان ما در روز جهانی کارگر يک بار ديگر به اين انديشه اش تاکيد می کند که يگانه راه رهايی طبقه ی "

ز جامعه ی کثيف سرمايه داری و نجات از چنگ استثماِر جانسوز بورژوازی، مبارزه ی پيگير و کارگر ا

قاطع کارگری برای برقراری ديکتاتوری پرولتاريا از راه انقالب قهرآميز و رسيدن به جامعه ی سوسياليستی 

دان ناتويی آن قرار است و اين مبارزه در شرايط حاضر که کشور ما زير اشغال امپرياليزم امريکا و متح

 ."دارد، فقط با راه اندازی انقالب ملی دموکراتيک و رسيدن به سوسياليزم، معنی می يابد

خبری ازتالش " سازمان انقالبی افغانستان"قسمی که می خوانيم درنسخه حکيم جی
درراستای ايجادحزب کمونيست مائوئيست، ايجاد ارتش رهايی بخش خلق جهت راه 

سازمان شبه   و تشکيل جبهه متحد ضد امپرياليستی نبوده، و ايناندازی جنگ خلق 
حرف " انقالب قهر آميز و رسيدن به جامعه سوسياليستی"تروتسکيست، مستقيما از 

" پرچمی -خلقی"زده و عطای انقالب دموکراتيک نوين را به لقای عبارت گنگ و 
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انقالب دموکراتيک (چرا اين سازمان از . وار انقالب ملی دموکراتيک بخشيده است
نام نمی برد؟ زيرا که اين چنين تذکاری، بوی انديشه مائوتسه دون يا مائوئيسم ) نوين

سخن ميگويد اما ستمگری " چنگ استثمار جانسوز بورژوازی"اين سازمان از .ميدهد
هايی را که هنوز خانها و اربابان فئودال و در نتيجه بقايای فئوداليته در نواحی 

از   خش اعظم نفوس کشور را احتوا ميکند بر خلق ها اعمال ميدارند،روستايی که ب
قلم می اندازد، گويی با افغانستانی سر و کار داريم که مناسبات سرمايه داری آنهم 

آنهم در شرايط مسلط سده ی بيست و يکم که امپرياليسم (سرمايه داری اقتصاد بازار 
زم نيست که از فئوداليزم و اجحاف بقايای در آن مستقر گرديده است، و ال) بيداد ميکند

 .سرمايه داری و روبنای کثيف آن سخن به ميان آيد-مناسبات اقتصادی پيشا

نبرده است، )انديشه مائوتسه دون: يابه قول خودش(چنين سازمانی که بويی ازمائوئيسم
 :بيشرمانه خويشتن راپيشاهنگ پرولتاريای افغانستان ميخواند

غانستان، به عنوان سازمان پيشاهنگ پرولتری از آغاز پيدايش تا کنون به گونه ی جدی و سازمان انقالبی اف

استوار با دشمنان پيدا و پنهان طبقه ی کارگر و ساير زحمتکشان تهيدست مبارزه کرده و رسالت خود ميداند 

فشا کرده و جنبش تا بی باکانه اپورتونيزم حاکم بر شماری از سازمانها و گروه های مدعی مارکسيزم را ا

کمونيستی را از آلودگی های آنان پاک کند تا گردان پيشاهنگ پرولتری در اتحاد با دهقانان و ساير 

 .زحمتکشان تهيدست، برج و باروی استعمار و استثمار را آتش بزند

اين سازمان رويزيونيست که خشت خشت بنايش را رفرميزم و دشمنی با مائوئيسم 
بر شماری از سازمانها و "اپورتونيسم حاکم " فشای بی باکانها"تشکيل ميدهد مدعی 

جنبش کمونيستی را از آلودگی "است، تا به قول خودش " گروههای مدعی مارکسيزم
البد اين رويزيونيست ها ميخواهند که با نهادينه ساختن شبه ". !!! های آنان پاک کند

موضع گيری های ! !!تروتسکيسم خويش جنبش کمونيستی کشور را نوسازی کنند
به خوبی رساننده ی آن است که اين سازمان، دنباله " سازمان انقالبی"رويزيونيستی 

اين رويزيونيست ها، . سازمان رهايی و رويزيونيسم تينگ هسيائوپنگ است" راستين"
ميخواهند بدون تاسيس حزب کمونيست، بدون جنگ خلق و بدون پيروزی انقالب 

را با الف و بلوف " باروی استعمار و استثماربرج و "دموکراتيک نوين، 
 !تروتسکيستی آتش بزنند
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" شوق"اگر اين رويزيونيست ها ساده لوحانه با اينهمه اپورتونيسم و رويزيونيسم هنوز 
مائوتسه دون انديشه بودن را در سر می پرورانند، بايد نخست سواد تيوريک و 

مائوئيسم، -لنينيسم-الفبای مارکسيسمايدئولوژيک خويش راارتقابخشندوپس ازآشنايی با
به .دم ازانقالب وسپس رهبری وسردمداری انقالب و کسب پيشآهنگی انقالب بزنند

مارکسيست هاهيچ وقت، پيتوی حرف نمی . آسان است"پيتوی"قول عوام، حرف های 
وانقالبی وبلکه "گسست"باحرف های پيتوی نمی توان يکشبه ازانجوئيسم .زنند

 .مدعی پيشآهنگی انقالب شدسوپرانقالبی و 

نخست اين حضرات بروندومطالعه کنندکه دراقتصادسياسی علمی تفاوت 
خويش " مزدافزونه"چيست،آنگهی بروندوچرندمن درآوردی"مزدواقعی"و"مزد"ميان

حضرات "افشای بيباکانه"بيچاره ی کشورکه منتظر"جنبش کمونيستی"رادرخورد
 !هايشان است،بدهند سوپرانقالبی ونسخه های حاذقانه حکيم جی

آنسوتر در جهنم کارگران، سرمايه داری در تالش سيری ناپذير رسيدن به ارزش افزونه، جان و جگر "

کارگران را ميکَشد و با تحميل قانون و قراردادهای برده وار، بدون مزد افزونه و هيچ گونه ضمانت کاری، 

 " .در استثمار استذهن و بازوی پرولتاريا را به بردگی می گيرد و بيش از دوازده ساعت استثمارِ 

آنچه بنام مزد، سرمايه دار به کارگر : برای سوپرانقالبی های دانشمندنخست بايد گفت
ميدهد، نه مزد واقعی حاصل زحمت وی، بلکه حاصل بخشی از کاری است که وی 

بخش ديگر از حاصل زحمت کارگر را سرمايه دار، . در اجرای آن عرق ريخته است
سرمايه دار برای کارگر، . ميگذاردبه مثابه ی ارزش افزونه، می دزدد و در جيب 

" مزد افزونه"مزد واقعی اش را نمی دهد، چی رسد به آنکه برای وی، چيزی بنام 
که حضرات سوپر انقالبی درفش دار و پيشآهنگ آن " سوسياليزمی"البد در ! بپردازد

داده خواهد شد، که اينک گوشه چشمی از آنرا از " مزد افزونه"اند، برای کارگران 
 !!!ايه داران توقع می برند که چرا به کارگران نمی دهند؟؟؟سرم

سوپر انقالبی ها بهتر است که مبادی اقتصاد سياسی را همانند يک شاگرد خوب 
بخوانند و آنگهی خواهند توانست که خويشتن را به پيشآهنگی معتبر ارتقا بخشيده و ما 

 !را به رهروی خويش مفتخر گردانند
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رندانه اعالم ميدارد که افغانستان طی ساليان حاکميت " انقالبی"سازمان رويزيونيست 
داشته است، و در اين ادعای وطن فروشانه با " رشد اقتصادی"رژيم پوشالی 

 :سردمداران رژيم پوشالی هم آوا ميشود

رشد اقتصادی يی که دولِت مزدور امپرياليزم در افغانستان به آن الف و گزاف ميزند، 
زيرا در نظام اقتصاد بازار، . ميان نبرده، بلکه به آن افزوده استهرگز فقر را از  

رشد اقتصادی هر قدر هم که باال باشد، چون توزيع مادی به شدت غيرعادالنه و 
نامتوازن است، فقط يک اقليِت چند درصدی سرمايه داِر انگل و مفت خوار،حاصل 

بی روزگاری و زندگی   ر،رنج کارگران را به جيب ميزند و پرولتاريا همچنان در فق
 .فالکت بار شب و روز ميگذراند

 :در سه و نيم سطر منقول فوق، ببينيد که چند اشتباه و افتضاح گنجانيده شده است

 ازعان به رشد اقتصادی-1

کشوری که تا گلو مقروض امپرياليست ها و رژيم پوشالی اش عروسک کوکی آنها 
ند حرف زد؟ البد چهره بيمار و انجوساالر است، روی کدام مبنا از رشد اقتصادی توا

ياوه " اقتصاد بازار"و " ابتکار عمل"کاپيتاليزم بروکراتيک که اينگونه بيشرمانه از 
آوا شده -می بافد، گواه بر رشد اقتصادی افغانستان است که سوپر انقالبی ها با آن هم

 اند؟؟؟

 نظام اقتصاد بازار-2

، آنچه در افغانستان به وقوع پيوسته نضج گيری و قسمی که قبال نيز به بررسی گرفتيم
پيشرفت فرايند کاپيتاليزم بروکراتيک است و خبری از سرمايه داری بازار آزاد و 

که با " سازمان انقالبی افغانستان"اما . اقتصاد بازار که الزمه آن است در بين نيست
از به کارگيری روزنامه يی بنيادگذار اش حرف ميزند، باکی -همان زبان انجويی

ندارد، يا اينکه معنی حرف خود را به درستی نفهميده " نظام اقتصاد بازار"اصطالح 
در صورت اخير، باز سوپر انقالبی ها را به مطالعه مبادی اقتصاد سياسی فرا . است

 .ميخوانيم

حاصل رنج کارگران يا استثمار خلق ها و از جمله طبقه کارگر و فرو -3
 طبيعی و مادی مملکتثروتهای   اوباشتن
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فقط يک اقليت چند درصدی سرمايه دار " بر آن است که " سازمان انقالبی افغانستان"
، اما از استثمار بيرحمانه "انگل و مفت خوار حاصل رنج کارگران را به جيب ميزند

ساير طبقات از جمله بورژوازی ملی و دهقانان بوسيله طبقه حاکمه که بورژوازی 
البد در افغانستان از نگاه سوپر انقالبی ها . دور باشد حرفی نميزندبيروکرات کمپرا

و ) آنهم بورژوازی خالص و غير کمپرادور(فقط دو طبقه اصلی يعنی بورژوازی 
پرولتاريا وجود دارد،و نيازی به تذکر استثمار ساير طبقات ستمديده از سوی 

ياد ميکنند، ابهام به اوج هنگامی که سوپر انقالبی ها از بورژوازی . بورژوازی نيست
از : اين حضرات مشخص نمی کنند که از کدام بورژوازی سخن ميگويند. خود ميرسد

اين ...بورژوازی بروکرات؟ بورژوازی بروکرات کمپرادور؟ بورژوازی ملی؟
اين سوپر انقالبی ها دارد که موجوديت " پنهان"موضوع نيز ريشه در تروتسکيسم 

را رد ميکنند،تا باشد که انک " ازی بروکرات کمپرادوربورژو"و " بورژوازی ملی"
 !مائوئيسم بر ايشان زده نشود

برای بورژوازی بروکرات سوريه يخن " توفان"همانگونه که حزب کار ايران  -9
کمپرادور ها و اربابان شان در افغانستان، -بروکرات-چاک ميکند، برای بروژوا

گريبان دريده و افسوس و آوخای به " انسازمان انقالبی افغانست"رويزيونيست های 
هدر رفتن کمک های ميلياردها دالری امپرياليست های اشغالگر در افغانستان و 

رويزيونيست های ! مستفيد نشدن پرولتاريای اين کشور از آن پولها را ميخورند
از اشتغالزايی امپرياليست های اشغالگر برای کارگران افغانستان " سازمان انقالبی"
خويش، نغمه ی ناخوش و پتياره ی بورژوازی " مارکسيسم"رف ميزنند و از حلقوم ح

 :بروکرات کمپرادور افغانستان را باال ميکنند

با اينحال، در افغانستان که سايه ی تاريک سرمايه داری سنگين تر از هميشه است، با اشغال کشور از سوی "

غانستان سرازير شده، دولت پوشالی پروژه های بازسازی و امپرياليزم امريکا و ناتو ميلياردها دالر به اف

ساخت و ساز راه اندازی کرده و زمينه های اشتغال زايی را برای شماری از کارگران آماده کرده است، 

پرولتاريای افغانستان هنوز فاقد حقوق اوليه ی کارگری ميباشد و کمتر کارگری را ميتوان يافت که هشت 

 "شته و افزون بر آن از حق بيمه و ساير امتيازهای ديگر بهره مند باشدساعت کار در روز دا

همانگونه که سوپر انقالبی ها به گونه مبهم از لفظ بورژوازی استفاده ميکنند، در اينجا 
اگر منظور شان سرمايه . خويش را می گسترند" سايه تاريک سرمايه داری"نيز 

ين چيزی، همانگونه که صدر مائو، صدر چن: داری اقتصاد بازار باشد، بايد گفت که
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گونزالو، صدر مائو و همه مائوئيست های اصيل بيان داشته اند، ديگر در شرايط 
اگر . سيطره امپرياليسم در کشور های مستمعمره و نيمه مستعمره صورت نمی بندد

چرا از خود ) که يقينا چنان نيست( منظور شان از آن، کاپيتاليزم بروکراتيک باشد 
با توجه به اسناد منتشره اين سازمان و نيز با توجه به سند . بارت استفاده نمی کنندع

بود، معلوم " سوريه"مورد نقد ما و سند مورد بحث ماقبل بر اين سند که در خصوص 
ميگردد که در لکسيک سياسی سازمان انقالبی، اصطالحات مائوئيستی نظير 

يک، اساسا جايی ندارد، و اگر هم حسب بورژوازی برورکرات و کاپيتاليزم بروکرات
تصادف يا مزورانه آنرا به کار برده باشند، نه از سر اصوليت، بلکه بيشتر ناشی از 
عدم درک شان از معانی آنها است، واال امکان آن نبود که اين حضرات، در تحليل 
 اوضاع و شرايط مسلط در افغانستان و سوريه، اين اصطالحات را از قلم انداخته

 !باشند

سوپر انقالبی ها فقط يک بورژوازی را ميشناسند و آنهم همان بورژوازی است که 
با "همان بورژوازی که . را بر افغانستان حکمفرما داشته است" اقتصاد بازار آزاد"

را به نيابت از امريکا " اشغال کشور از سوی امپرياليزم امريکا و ناتو ميليارد ها دالر
صرف پروژه های باز سازی و ساخت و ساز راه "کرزی " لیدولت پوشا"از طريق 

اندازی کرده و زمينه های اشتغال زايی را برای شماری از کارگران آماده کرده 
با چنين مديحه سرايی شوم برای امپرياليست ها و بورژوا بروکرات کمپرادور "! است

برند، و با تحيات  خويش را از ياد نمی" رفرميستی"ها، آنی سوپر انقالبی ها رسالت 
 :و صلوات گفتن به اکونوميسم موروثی، چنين ادامه ميدهند

پرولتاريای افغانستان هنوز فاقد حقوق اوليه ی کارگری ميباشد و کمتر کارگری را ميتوان يافت که هشت "

 "ساعت کار در روز داشته و افزون بر آن از حق بيمه و ساير امتيازهای ديگر بهره مند باشد

 جه گيرینتي-10

با نفی مائوئيسم، با رد جنگ خلق، و " توفان"و " سازمان انقالبی"رويزيونيست های 
با سر سودن بر آستان امپرياليسم و کاپيتاليزم بروکراتيک و دوری جستن از انقالب 
دموکراتيک نوين برای کشور هايی نظير سوريه و افغانستان که يکی نيمه فئودال نيمه 

عمره نيمه فئودال است، به وضوح نشان ميدهند که آنان را با مستعمره و ديگری مست
مارکسيسم و ايجاد حزب پيشآهنگ مائوئيستی جهت راه اندازی جنگ خلق سر و 
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برای کشور های " استقالل ملی"و " استقالل سياسی" اين مرتدان، از . کاری نيست
استقالل "ه از تحت سيطره الف ميزنند و با چاکر منشی تام، ادعا ميکنند که سوري

نيمه مستعمره ميتواند مستقل باشد؟ -آيا کشوری نيمه فئودال. برخوردار است" ملی
و ما در فوق به وضوح و استداللهای متکی بر تز های ! پرواضح است که خير

) توفان(حزب کار ايران . مطروحه بزرگان مارکسيسم، پاسخ اين مرتدان را داده ايم
ژابروکرات های سوريه انجام ميدهد که در افغانستان همان کرنشی را در مقابل بور

سازمان . "در مقابل رژيم پوشالی کرزی نشان داده است" سازمان انقالبی افغانستان"
، " قيام"نيز به نوبه خويش، با تجويز نسخه حکيم جی موروثی " انقالبی افغانستان

ان، ختم جنگ و برای خلق سوريه و خلق های آزاديخواه جه" اعتراض"و" تظاهرات"
اين سازمان، لزوم ايجاد حزب . قطع دخالت امپرياليست ها در سوريه را نويد ميدهد

کمونيست مائوئيست در سوريه را از قلم می اندازد، از ايجاد ارتش رهايی بخش خلق 
راه اندازی جنگ خلق و تشکيل جبهه متحد ضد امپرياليستی در سوريه سخن   جهت

ا، باز بنجل های رفرميستی و رويزيونيستی مورٍوثی خويش را نمی زند، و نا گفته پيد
 .لنينيسم،انديشه مائوتسه دون ميسازد-جانشين مارکسيسم

درخدمت منافع بورژوابروکرات های سوريه " انقالبی"و"توفان"رويزيونيستهای 
وسايرکشورهای جهان قراردارند، وهمانطوری که صدرمائودرخصوص اين قماش از 

 .گفته است، آنهاباايستادن درکنارکاپيتاليزم بروکراتيک، ضد انقالبی اندرويزيونيست ها

 مائوئيسم-لنينيسم-زنده باد مارکسيسم

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان

2013-09-25 

 

 

  

  
 در زندان هراٰت رژيم فاشيست کرزی چی ميگذرد؟
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. هزاران نفر زندانی در زندان مرکزی هرات دست به اعتصاب زده اند
زندانيان از . خورشيدی هفمتين روز اين اعتصاب با شکوه است 6/7/1392  امروز

ديدار با مقامات حکومتی امتناع ورزيده و حاضر به مالقات با نماينده   خوردن غذا و
 .واليت هرات نشده اند

منسوبين و عساکر محافظ محبس -سربازان پوليٰس   تن ازآنان همچنان بيش از پنجاه 
 .را به گروگان گرفته بودند که به ادعای رژيم پوشالی از چنگال شان رهايی يافته اند

بدون “ بی سرنوشتی دستگير شده گانی که –زندانيان از گرفتاری های افراد بيگناٰه 
ن افگنده شده انٰد نيز از و اغلب بر مبنای حدسيات واهی به زندا ”طی مراحل قانونی

 .شکنجه های وحشيانه يی که از سوی زندانبانان صورت ميگيرد حاکی اند

زندانيان همچنان اعتراض داشتند که فيصله های محکمه هرات مملو از بی عدالتی 
 .بوده و مسبب به بند افگندن هزاران بيگناه شده است

خاينی 
بنام 

جنرال 

هرات و سرسپرده ی رژيم پوشالی است در مورد  عبدالمجيد صافی که رئيس زندان
 :اين اعتصاب چنين ميگويد

زندانيان دروازه ها را از داخل بسته اند و برای مسئولين و نگهبانان محبس اجازه 
 .ورود نمی دهند و از توزيع غذا نيز جلوگيری به عمل آورده اند
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خبرنگارانی که خواهان تهيه گزارش از جريانات شده بودنٰد با مشکالت خود را بر 
بامهای محبس رسانيدند اما مقامات محلی و مسئولين محبس مانع شده و آنان را واپس 

 .راندند

آن عده از خبرنگاران که موفق با سخن گفتن با برخی از زندانيان شده اند حاکی اند 
 :که 

ره به فساد در نهادهای عدلی و قضايی ازفيصله های محاکم هرات زندانيان با اشا"
که شمار زيادی از زندانيان بی گناه در حبس بسر می   بشدت انتقاد کرده و می گويند

برند و هيئت هايی که برای بررسی از مرکز به هرات می آيند بگونه دقيق و شفاف 
 .موضوع را دنبال نمی کنند

مه شش ماده ای هشدار دادند تا زمانی که يک هيئت با زندانيان باخواندن قطعنا
 ".صالحيت به خواسته هايشان رسيدگی نکند از اعتصاب غذايی دست نخواهند کشيد

زندانيان يا از سر ياس يا پايين بودن سطح آگاهی : آنچه مايه تاسف است اين است که 

به  "مرکز"های  خويش از ماهيت پلشت ِرژيم پوشالی هنوز اميدوارند که داره مار
 .حيث هيئت اعزامی بيايند و مشکالت شانرا بنيوشند

. حال آنکه وضعيت زندانيان مرکز بويژه پلچرخی به مراتب وخيم تر از هرات است
قندهار و ساير والياتی که گزارش هايی چند از –بغالن -زندانيان در واليات بلخٰ 
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وغير انسانی نظير آنچه در  وضعيت شان به نشر رسيده است نيز در وضعيتی اسفبار
 .هرات ميگذرٰد به بند کشيده شده اند

دستگير کردن ها و به بند افگندن های رژيم فاشيستی کرزی سبب شده است که 
 500چنانکه در يک بالک که گنجايش . محابس از جمله محبس هراٰت لبريز شده اند

اين . ی محبوس اندتن يعنی سه برابر ظرفيت اصل 1500زندانی را داشتٰه بيش از 
امر خود به شيوع امراض گوناگون و برهم خوردن وضعيت بهداشت سراسری 

در واليات بلخ و بغالن طی دوره حاکميت رژيم پوشالی . زندانيان منجر گرديده است
که دستگير می   کرزی از آنجايی که زندانهای سابقه تکافوی شمار زندانيانی

واضح . ارف ميليون ها دالری ساخته شده استنميکنٰد زندان هايی با مص را شوند
ظرفيت اوباشتن هزاران زندانی ديگر را که به يقين   است که اين دخمه های جديد

فرزندان صديق اين آب و خاک و مردان مقاومت و دفاع از استقالل وطن خواهند بود 
با اينهمٰه رژيم پوشالی باکی از آن ندارد که برای به بند افگندن . را خواهد داشت

غانستان از سوی رژيم مگر نه آنست که تمام اف. بيگناهان به مضيقه مکانی گرفتار آيد
 تبديل شده است؟؟؟ –زندان خلق های ستمديده  –پوشالی مبدل به يک زندان 

تن  3000مسئولين زندان هرات دروغزنانه مدعی اند که در زندان هرات که برای 
حال آنکه به گواهی يکتن . ساخته شده است به همين تعداد زندانی به بند افگنده شده اند

–قماش حکومتی خويش را افشاء نموده است -ليان که دروغ همديگر از همان پوشا
تن در محبس  10000هرات اسٰت همين حاال " شورای واليتی"پوشاليی که نماينده 

 !!!هرات زندانی اند

به اين ترتيب می بينيم که شيادان و فاشيست های بر سر اقتدار در واليت هرات به 
و شکنجه نمودن هموطنان بيگناه ما اقدام وحشيانه ترين وجهی دست به زندانی ساختن 

اين اقدامات وحشيانه شان با وجود اختناق حاکمه و نهی خبرنگاران از . ورزيده اند
نماينده "نسبت تضاد های ذات البينی شان نظير آنچه  –تهيه گزارش های مستنٰد 

ته تن بيان داش 10000در رد شمار زندانيان و رسيدن آن به " شورای واليتی هرات
دشمنان درجه يک اين مرز و بوم و " پارلمانی"نشان ميدهد که پوشاليان حکومتی و 

دست نشانده گان کثيفی اند که به ساز اجنبی ها اتن می کنند و با بی ننگی تاٰم در بدل 
خلق    چوکی و مقام و لميدن بر کرسی اقتدار پوشالی و دست نشانده به مادر وطن و

 .وم خيانت ورزيده اندهای ستمديده اين مرز و ب
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تنها راه رهايی خلق های دربند کشور از لوث استعمار و ارتجاع مسلٰط همانا راه 
اندازی جنگ ممتد خلق و درهم کوبيدن ماشين دولتی بورژوازی بروکرات کمپرادور 

بدون به پيروزی رسيدن انقالب دموکراتيک نويٰن اميدی به رهايی از چنگال . است
. کمپرادور کرزی متصور نيست-فاشيستی نظير رژيم فاشيست رژيم های مستبد و

تمام نيرو های انقالبی و خلق ) م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان  -روی اين ملحوظ
های ستمديده کشور را به برپايی جنگ مقاومت ملٰی ميهنٰی مردمی و انقالبی فرا 

 .ميخواند

 رزیواژگون باد رژيم بورژوا بروکرات کمپرادور حامد ک

 !انقالب زنده باد

 به پيش در راه استرداد استقالل افغانستان

 خورشيدی 1392ششم ميزان 

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان 
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در ولسوالی " دولتی"اعتصاب سراسری کارمندان و کارکنان 
 نهرين

  

ولسوالی نهرين همانند ساير ولسوالی های واليت بغالن در آتش حاکميت پوشالی و 
عربده کشی ها و وحشی گری های قوماندانان محلی جهادی و گروه های افراطی 

خلق های ستمديده اين ولسوالٰی در فضايی مملو از رعٰب . ميسوزد" طالبان"منسوب به 
پوشالی کرزی اين ولسوالی را همانند اکثر حاکميت . نا امنی و اختناق به سر ميبرند

. ولسوالی های واليات شماٰل در دستان ناپاک جنايت کاران جهادی رها کرده است
اوباشان و قالشانی که صاحب زور و زر اند حاکم بر سر نوشت خلق های اين خطه 

 بوده و هيچ وقعی به شخصيت و حتی کرامت انسانی توده ها قايل نيستند

آنهم قانون پوشالی  " (قانون"و " شرع"وباشان جهادی خود را تمثال قالشان و ا
دانسته و صالحيت عزل و نصب مقامات محلی را در تبانی با مافيای ") کرزی"
در راستای اين قالشی ها و قلدر منشی . که حامی شان است به عهده دارند" مرکزی"

که از اين ولسوالی " ور ايماقدال"های لومپن ساالران اين ولسوالٰی ٰ شخصی هرزه بنام 
" مقام"به گونه فاشيستی از   مردم بغالن در پارلمان پوشالی است" وکيل"بوده و 

لومپن چندی " وکيل"افراد اين . خويش استفاده نموده و به سرکوب خلق ها می پردازد
قبل بر دختری معصوم در ولسوالی برکه واليت بغالن به گونه گروهی تجاوز نموده 

اما شکايت و عرض و داد بستگان و خانواده آن دختر از سوی کسی شنيده نشد و . بودند
 .مافيای قدرٰت موضوع را مسکوت گذاشتند
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خورشيدٰی افراد دالور ايماق به سرکرده گی برادرٰش به دستور شخص  1392م ميزان 
مکانات ابتدائی در بستر ولسوالی نهرين که يگانه شفاخانه با ا 25بر شفاخانه " وکيل"

حمله بردند و بيرحمانه آمر شفاخانه و پرسونل آن شفاخانه را  -سطح آن ولسوالی است
 .مورد ضرب و شتم قرار دادند

  

 :آمر شفاخانه مذکور ميگويد

تقرر يک خانم، تبعه کشور " پس از آنکه تقاضای دالور ايماق مبنی بر  :"
از چندين بار تهديد از سوی ايماق، روز  در کلينکش پذيرفته نشده است، پس"تاجکستان

و چند تن ديگر که دو نفر از آنها لباس نظامی بر تن ) ايماق(گذشته توسط برادر وی
 "داشتند، مورد لت و کوب قرار گرفته 

خورشيدی  1392در عکس العمل به اين حمله وحشيانٰه روز يکشنبه هفتم ميزان 
از کار کشيده و دروازه ی شفاخانه را پرسونل صحی و خدماتی شفاخانه نهرين دست 

بستند و اعالم نمودند که تا بازخواست از عاملين آن رخداد صورت نپذيرد دست از 
به داد شان برسٰد " مرکز"آنها اميدواهی بسته اند که مقامات . اعتصاب نخواهند کشيد

ورد توحش اما آنچه تجربه نشان داده و ماهيت رژيم پوشالی بر آن است اينست که اين م
مورد بازخواست قرار " حاکميت مرکزی"اعزامی " هيات"و " مقامات"از سوی   نيز

 .نخواهد گرفت
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اعتصاب کارکنان صحی آن شفاخانه در دومين روز خود مورد استقبال ساير کارکنان 
محل قرار گرفته و به يک اعتصاب سراسری مبدل گرديده   "حکومتی"و کارمندان 

هنوز لب از لب نگشوده و خواهان آن نيست که آن وکيل " زیحاکميت مرک"اما . است
 .پوشالی را مورد بازجويی قرار دهد

بار ها اعالم دا شته و باز ابرام می ورزد که رژيم ) م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان 
فاشيست کرزی نه تنها گرهی از مشکالت خلق ها نخواهد گشود بلکه خود مسبب و 
موجد وحشی گری هايی از قماش قلدری دالور ايماق بودٰه و سردمداران اين رژيم 

. دستان شان تا مرفق به خون خلق ها آغشته استرزالت ٰ و دنائت بوده و " دالوران"
اين رژيم خود گرگ توده ها اسٰت چگونه اميد واهی بايد بست و عرض حال خود را از 

" حکومت مرکزی"يعنی " کبير"به گرگ ") وکيل"دالور ايماق (يک چوچه گرگ 
ٰد و برد؟ تا زمانی که خلق ها از دام توهمات و خوشبينی های خرده بورژوايانه نرهن

وسوسه شوند نمی " مرکزی"ماداميکه هنوز بوسيله دروغ های سردمداران حاکميت 
خلق های آزاديخواه ما بايد بدانند  .توانند خنجر بران دادخواهی خويش را صيقل بزنند

شوريدن و توفيدن بر ضد حاکميت پوشالی   که شورش بر حق است و جز از طريق
نمی توان اميدی به بهروزی  -ياتشوريدن و توفيدن در مرکز و وال -کرزی
شورش و طغيان زمانی ميتواند وجهه رهايی بخش خويش را به منصه ظهور  .داشت

از همين رو است که . رساند که در بستر جنگ خلق و به جنگ خلق تکامل کند
خلق های ما بايد . تشکيل ميدهد "جنگ خلق"استراتيژی مبارزاتی ما را شعار بر حق 

ون سازی رژيم دست نشانده متحدانه بسيج شوند و با راه اندازی و در راستای واژگ
 .پيشبرد جنگ ممتد خلٰق راه را برای فردای روشن و درخشان باز کنند

  

 !واژگون باد خرگاه ارتجاع مسلط 

 !شرکا -نابود باد اشغالگران امريکايی

 " !حامد کرزی"سرنگون باد رژيم پوشالی 

 !تکنوکرات-برچيده باد بساط فاشيستان جهادی

 !انقالب زنده باد
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 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان 

 خورشيدی 1392هشتم ميزان 

 

 

، جهادی، طالبی و خرگاه شاه شجاع سوم را به آتش "پرچمی-خلقی"جنايتکاران 
 !بکشيد

  

 !خلق های آزاديخواه ی افغانستان

عزيزان و فرزندان آزاده ی تان از  پنج هزار تن از" مرگ"حال که ليست 
ها و دخمه های مخوف به مثابه شمه يی از جناياتی که باند خاين " بايگانی"

شده و در دسترس تان قرار " رها"پرچم مرتکب شده اند -"خلق"به وطن 
گرفته است، نگذاريد که جنايت پيشه گان جهادی و پوشاليان کرزيی تحت 

" نثار"همانگونه که نفرين بيکرانه خويش را . پوشش آن، خود را تبرئه کنند
نموديد، همانگونه که جهادی های " دموکراتيک خلق"ميهن فروشان باند 

وحشی و طالبان جنايتکار را نمی بخشيد، به همان صالبت و قهرمانی، شاه 
شجاع سوم و دم و دستگاه پوشالی وی را نيز به چالش کشيده و در راستای 

–" خلقی"همانگونه که در برابر وطن فروشان . دسرنگونی آن آماده شوي
پرچمی قيام نموديد و پوزه شان را به خاک ماليديد، همانگونه که به جهادی 
های مزدور استعمار نه گفتيد، همانگونه که طالبان مزدور را از خود 

-ندانسته و نفی کرديد، همانگونه جنايتکاران کرزيی و اشغالگران امريکايی
ز عرصه به در کشيده و با مهابت و صالبتی انقالبی پوزه شرکا را نيز ا

و ليست های " در راه است"ليست های ديگری . شانرا به خاک خفت بماليد
پرچمی به -"خلقی"ده ها هزار نفری که در دوره سياه وطن فروشان 

جهادی های کثيف و . شهادت رسيده اند از شما پنهان نگهداشته شده است
راکت ها و   ی، ده ها هزار هم وطن ما را با طيارات،مزدور ارتجاع جهان

تانک و توپ خويش به شهادت رسانيده اند و قربانيان جنايات آنان همانند 
قربانيان جنايات طالبان و همانند قربانيان جنايات دم و دستگاه پوشالی 
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پرچمی ها دم و -"خلقی"اگر !!! کرزی، ليستی و دفتر و ديوانی ندارد
و علی الرغم کشتار  -را جاودانه می پنداشتند" ر های سرختزا"دستگاه 

حساب و "با    های دسته جمعی و بمباران ها و زنده به گور کردن ها، گاه
به تير باران نمودن و اعدام نمودن خلق های آزاديخواه تان اقدام " کتاب

و مزدور   جنايت پيشه" طالبان"و " جهادی"و سفاکان   ميکردند، کور دالن
نديده اند و بی محابا ده ها هزار تن " دفتر و ديوان"ش، نيازی به طرح من

به همين نهج، . از فرزندان نازنين تان را به خاک و خون کشانيده اند
 –ناتويی، به مثابه فعال مايشاء مقدرات اين مرز بوم -اشغالگران امريکايی

به  که اين سمت را خاينانه شاه شجاع ثالث و پوشاليان هم قماش وی
دست به کشتار ده ها " حساب و کتاب"بی  -داشته اند" ارزانی"اشغالگران 

همانگونه که جنايات و سالخی . هزار تن از فرزندان بيگناه تان زده اند
ها را هرگز به فراموشی نسپرده ايد، سالخی ها و " پرچمی-خلقی"های 

ر شانرا طالبی ها و پوشاليان کرزيی و اربابان اشغالگ-قصابی های جهادی
نيز به فراموشی نسپاريد و انتقام خويش را با راه اندازی جنگ عادالنه 
يعنی با راه اندازی جنگ خلق که فرجام آن، پيروزی از آن شما خلق های 

 !ستمديده است، از جنايت پيشه گان سه دهه اخير واستانيد

 شرکا است-رژيم پوشالی حامد کرزی که دست نشانده ی امپرياليسم امريکا
قربانيان دوره سياه حاکميت باند   بيشرمانه ميخواهد با خانواده های

همدردی نموده و از شهادت   تظاهر به" دموکراتيک خلق افغانستان"
و پرچمی جام شهادت نوشيده اند " خلقی"هزاران تنی که بوسيله جنايتکاران 

 .گراميداشت به عمل آورد

کرزی فاشيست اعالم نموده است که برای دو روز برای شهدا فاتحه خوانی 
گرفته خواهد شد و پرچم کشور برای مدت دو روز به رسم عزا به حالت 

 .آيد  نيمه افراشته درمی

رژيم پوشالٰی شخص حامد کرزی با " دفتر رياست جمهوری"قرار اقرار 
شورتی برگزار اش جلسه م" شخصيت های سياسی"و " رهبران جهادی"

 !!!کرده است
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و پرچم به ده ها  "خلق"شمار قربانيان رژيم خون آشام باند وطن فروش 
خوانده " پنج هزار نفری"يا ليست " ليست مرگ"هزار تن ميرسد و آنچه 

ميشود شمه يی و گوشه يی از جنايات و آدمکشی های رژيم ضد خلقی و 
ی سياه و خاينانه ی مصلحت ها. پرچمی را نشان ميدهد-"خلقی"فاشيست 

از سويی تالش جهت   دستگاه های استخباراتی اينک با ارائه اين مشتٰ 
وضعيٰت ميکوشند تا با به " بهترين"را دارند و در  "خروار"پنهان نمودن 

 .شطرنج سياسی خويش را رونق بخشند اصطالح اين افشا گریٰ 

نخستين آيا جهادی های خون آشام و جنايت پيشه که تنها در سالهای 
کابلی بيگناه را به شهادت  75000حاکميت سياه شان در کابل بيش از 

جنايات جنگی نيستند؟ و آيا رهبران   رسانيده اند خود در ليست عاملين
جنايتکار و فاشيست جهادی که مسئوليت آن کشتار ها را به عهده دارند 

ای مستوجب کشانيده شدن به ميز محاکمه نيستند؟ واضح است که خلق ه
ستمديده ی ما که هزاران عزيزشان به دستان ناپاک جهادی ها به شهادت 
رسيده اند نه تنها جهادی های جنايت پيشه را نخواهند بخشيد بلکه در روز 

سوال . باز خواسٰت شديد ترين عقوبت ها را برايشان اعمال خواهند نمود
ا حامد کرزی وطن فروش ب" جلسه مشورتی"آيا تدوير : اينجاست که

خود بزرگترين توهين و تحقير به خلق هايی نيست که  "رهبران جهادی"
دهها هزار تن از عزيزان شان به دستان اين جهادی ها و به فرمان رهبران 

با جهادی ها خود به اين معنا " مشوره"جهادی به شهادت رسيده اند؟ آيا 
و  نيست که شاه شجاع ثالث ميکوشد که پرده بر جنايات رهبران جهادی

 چوچه سگ های جهادی بياندازد؟  درنده گی های

که  -اين شاه شجاع ثالث -آيا خود شخص حامد کرزی: و سوال آخر اينکه
سال اشغال  12دستش به خون دهها هزار هموطن ما طی بيش از 

شرکا آلوده است ميتواند کسی باشد -افغانستان از سوی اشغالگران امريکايی
رژيم . پرچمی بزند-"خلقی"و خون آشامان  که دم از محاکمه جنايتکاران

جهادی ها دستش به خون خلق های ما آغشته -پوشالی کرزٰی همانند خادی
بوده و اين خلق های ستمديده اند که داد دل خويش را از اين خون آشامان و 

 .جنايتکاران خواهند ستد
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 پرچمی-"خلقی"نفرين به جنايتکاران و آدمکشان 

 خون آشامان جهادی و طالبی نفرين به جنايکاران و

 !خلق های ما انتقام خويش را از قاتالن خواهند ستد

 !کرزی و رژيم پوشالی اٰش قاتل خلق های افغانستان اند

 !تنها در پيشگاه خلق ها و به دست خلق هٰا جانيان بايد محاکمه شوند

 جنايت پيشه هرگز جنايت پيشه را محاکمه نمی کند

 !اند" پرچمی-خلقی"  سگ های زرد جهادی برادران شغالهای

 !جهادی ها و طالباٰن سگان زنجيری امپرياليسم و قاتالن خلق های ما اند

پرچمٰی جهادٰی طالبٰی رژيم "ٰ خلقی"واژگون باد بساط جنايت پيشه گان 
 !پوشالی

 !نابود باد امپرياليست های اشغالگر

 !ين به پيشدر راه سرخ انقالب دموکراتيک نو

 !انقالب زنده باد

 سازمان کارگران افغانستان

 خورشيدی 1392ميزان  7

 

 

 

 
مل اين شاه شجاع -نفرين به هفتم اکتوبر و رژيم پوشالی يانکی

 !سوم
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از حالت   در افغانستان ٰ کشور ما" روس"پس از شکست سوسيال امپرياليست های 
سراسر . نيمه مستعمره در آمد-لیفئودا-مستعمره به حالت نيمه-يک کشور نيمه فئودال

دوره سياه حاکميت جهادی های وحشی و طالبان کور دل و جنايت پيشٰه حالت نيمه 
با تجاوز امپرياليست های . مستعمره سايه سياه خويش را بر کشور پهن نموده بود

امريکايی و متحدان ناتويٰی اٰش و با اشغال افغانستان از سوی اين متجاوزاٰن کشور ما 
ديگری  "ششم جدی"از همين رو هفتم اکتوبر . و باره به ورطه مستعمره بودن افتادد

) ببرک تزارمل وطن فروش( اگر شاه شجاع ثانی . است در تاريخ معاصر کشور ما
شش "قالده غالمی سوسيال امپرياليسم را در گردن آويخته بوٰد در ) شش جدی(در 

خورشيدٰی  1380با پانزدهم ميزان  مصادف 2001يعنی در هفتم اکتوبر  "جدی ثانی
اين حامد  -امپرياليست ها تمهيد حجله بندان يانکی مل وطن فروش يعنی حامد کرزیٰ 

حامد کرزی اين يانکی  !و مزدور پليد امپرياليسم جهانخوار را آذين می بستند -امپلایر
غالگران مل وطن فروٰش با همان وقاحت و دنائت تزارمل پاٰر با سرنيزه استعمار و اش

 .بر مسند قدرت نشست

همانگونه که هر افغان با وجدان و وطن پرست ششم جدی را سياه روزی ميداند که 
کشور را در ورطه مستعمره بودن افگنٰد هر افغان وطن پرست و با وجدان هفتم 
اکتوبر را نيز سياه روز ديگری ميداند که ثمره آن مستعمره شدن کشور و آغاز دور 

در ) ناتويی-اينبار متجاوزان امريکايی( ی گری های متجاوزان ديگری از وحش
 .مملکت ما ميباشد

پرچمی را تمديد نموٰد -"خلقی"وطن فروشان   عمر نکبتار حاکميت  اگر ششم جدیٰ 
يعنی هفتم اکتوبٰر جانی تازه بر کالبد پتياره گان جهادی دميدٰه ) پانزدهم ميزان( اينک 

و و طن فروشی های بيشتر ابقا نمودٰه و رژيمی   ايشان را بر مسند جنايکاری ها
های " یافغان ملت"  های وطن فروٰش  "تکنوکرات"پوشالی متشکل ازبه اصطالح 

و رويزيونيست   جهادی های جنايت کار و مزدور ارتجاع بين المللیٰ  -شووينيست ٰ 
پرچمی را -"خلقی"و وطن فروشان   "ظاهر شاه"شرکای حواريون -های سه جهانی

 .شيرازه بست

گروه فاشيست طالبان که ساخته و پرداخته امپرياليسم عمدتا امپرياليسم يانکی بود نه 
لکه هنوز به مثابه شمشير داموکلس از سوی اشغالگران بر تارک توده ب  تنها ابقا شده

 .و متجاوزان قرار دارند عمل ميکند های ستمديده که در برابر اشغالگران
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نيز رويزيونيست های دنگ هسيائوپنگيسٰت گواريست های شرمسار و سنتريست هايی 
ونيسم را نماينده گی که دشمن ايدئولوژی پرولتاريايی بودنٰد و مشترکا ستاد رويزي

ناتويی وارد کشور شده و زير نقاب -ميکردند در رکاب اشغالگران امريکايی
را بر جبين خويش حک  "پارلمان"و  "حکومتی"ننگ پذيرفتن کرسی های " تکنوکرات"

رژيم های پوشالی " چپ"آنان به وضوح نشان دادند که رويزيونيسم جناح  .نمودند
را تشکيل داده و در خدمت توجيه گری تجاوز و اشغال  وابسته و مزدور امپرياليسم

در پناه امپرياليسم  "نبرد با فئوداليسم"رويزيونيست های وطن فروٰش به بهانه . ميباشد
پوشالی رژيم حامد کرزی را گسترده و به تطهير اشغالگران و  "دموکراسی"بساط 

گذاشتن نمی تواند عذار غافل از اينکه هيچگونه تطهير و سرپوش . پوشاليان پرداختند
خلق های آزاديخواه ما طی دوازده سال حاکميت متجاوزان و . حقيقت را پنهان کند

توجيه گر  "روشنفکران"عمر کثيف رژيم پوشالٰی به وضوح درک نموده اند که آن 
از . همانا وجدان باخته گانی بوده اند که می خواستند خاک به چشم توده ها بپاشند

ضد "های مزورانه و "سر و صدا"ای پرولتری مطمئن اند که همين رو نيرو ه
در ميان خلق ها هيچ گوش شنوايی نخواهد   ديگر  رويزيونيست ها" امپرياليسم

در   خلق های ميليونی ستمديده ميدانند که آنانی که امروز مزورانه .داشت
سب استقالل ک"ميدهند و آنانی که امروز از  "اعالميه مشترک"با اشغالگران   "ضديت"

سخن ميگويند همان هايی اند که تا ديروز از " شرط اول بهروزی وطن و مردم ما
" ضد اشغال"آنان اينک وانمود ميکنند که . امپرياليست های اشغالگر مدال ميگرفتند

آنانی که تار و پود  .اين ترفند نمی تواند خلق ها را از اين بيش دچار توهم سازد. اند
ر اشغالگران اسٰت آنانيکه علت وجودی و ماهيت فعاليت های علنی شان از پوند و دال

شان توجيه گری اشغالگری بوده اسٰت هرگز نمی توانند الف از ضديت  "نيمه علنی"و 
با اشغالگران بزننٰد همانگونه که هرگز نمی توان معتقد گشت که امثال سياف و گلبدين 

سازمان کارگران  .شرکا باشند-يکايیو داکتر عبدهللا مخالف اشغال و اشغالگران امر
-افغانستان از همان نخستين دم عرض وجوٰد با شعار مرگ به اشغالگران امريکايی

شرکا مبارزه بی امان و پيگير بر ضد اشغالگران و رژيم پوشالی را از پيش برده 
امروزه ما خوشنوديم که در صف ساير نيرو های انقالبی راستين و در سنگر . است

ئتالف مائوئيستٰی همصدا با ساير نيرو های پرولتری با صدايی رسا تر و قوی واحد ا
سرنگون باد رژيم پوشالی يانکی "و  "مرگ به اشغالگران امپرياليست"  تر شعار های

تنها راه نجات از اين ورطه خون و خيانٰت همانا مبارزه . را بلند کنيم" مل خاين
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گ خلق و پيشبرد جنگ ممتد خلق تا طرد کامل مسلحانه انقالبی توده ها در راستای جن
و درهم شکستن اشغالگران و سرنگونی و درهم شکستن ماشين دولتی رژيم پوشالی 
بودٰه و آنگهی است که درفش ظفر آسای حاکميت سياسی نوين و افق سرخ جمهوری 

 .دموکراتيک نويٰن نه اميدی محض بل واقعيتی مسلم بل به وقوع پيوسته خواهد بود

  

 !شان "وطنی"نفرين ابدی به اشغالگران امپرياليست و مزدوران 

 !سرنگون باد رژيم پوشالی يانکی مل وطن فروش

 !نگونسار باد جام آمال رويزيونيست های توجيه گر اشغال و تجاوز

واژگون باد کاخ استبداد نماينده گان فکری فئوداليته و کاپيتاليزم 
 !بروکراتيک

 !به پيش به سوی راه اندازی جنگ ممتد خلق

 !به پيش به سوی حصول استقالل واقعی و کامل کشور عزيز ما افغانستان

 !در راه سرخ انقالب دموکراتيک نوين به پيش

 !انقالب زنده باد

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان 
 

 

بانگ بلند دلکش ناقوس مقاومت و چيره گی بازوان : قوس7
 !انقالبستبر ناموس 

  

تيغ ارتجاع فگن خويش را بران تر  –انقالٰب " بازوان بلورين صبحدم"ما معتقد ايم که 
تنها مرتجعان و ! را خواهد دريد" پرده ء تاريک شب"از پيش به کار خواهد برد و 

رهسپران وادی ننگ و تسليم طلبی اند که بوسه بر آستان پليد امپرياليزم و سرمايه 
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" همبسته گی"تنها تسليم شده گانی زبون از قماش ! ند کاشتخواه  کاشته و بيش
و هم " راوايی"باره گان " انتخابات شورای واليتی"خوانان کريتينيسم پارلمانی و 

 .گويان مويد ايشان اند که فردای انقالب را منکر می افتند" ماشاء هللا"قماشان و 

مثل بهار از همه سو می " شفيعی کدکنی"انقالب به قول متفکر و انديشه ورز شهير 
 !را در می نوردد" سيم های خاردار"آيد و تمام 

نيز نه کاسبکاری های " مشورتی"و " قانون اساسی" های ننگين " لويه جرگه" نه 
ه صفای آيکوری يارای آن را دارند ک" عقابان"تينگ هسيائو پنگيست ها و مرتدان 

خون گرامی و راهنمای . ايدئولوژی پرولتری را به لجن خيانت سنتريستی بيااليند
صدر اکرم ياری سرودی است جاويد که برای راهيان رهايی خلق های دربند و 

 :پرولتاريای سراسر گيتی با قامتی رسا اعالم ميدارد

 ز خون خويش خطی ميکشم به سوی شفق

 ممچه خوب عاشق اين سرخی سر انجا

  

کاسبکارانی که ازسرزبونی نسبت خونی رابرنسبت ايدئولوژيک ترجيح ميدهند و آوای 
" غافل"جلوه ميدهند" وجه القبول"تسليم طلبانه ء تنی ازبسته گان صدراکرم ياری را

ازآن اند که تا دنيا دنيا است تنها آنانی که کاليوه و سفيه به تمام معنی اند فريب گوساله 
سامری ميخواهند نسبت خونی   درعباوقبای  کاسبکاران! ند خوردی سامری را خواه

اگر يد بيضايی تلميح رادرميانه آوريم اثبات . حقانيت خويش آورند"مدعا مثل"را
حقانيت خويش را نه در انتساب خونی که در نسبت ايدئولوژيک ومداومت 

وران خوان درمسيرانقالب باز خواهد يافت نه در سفيه بازی و سفيه پروری ريزه خ
 !ديک چينی و سوزان رايس" کثير الرماد"خاقان های چينی و فريب خورده گان 

 !آری

 بنده ء عشق شدی ترک نسب کن جامی

 !که دراين راه فالن ابن فالن چيزی نيست

" کوانتل پرو"بگذار زبونانی چند تبيره ء حمق خويش را بر بام فلک کشند و زير بال 
مشروعيت "به چانه زنی با عوامل امپرياليسم دم و دستگاه پوشالی شاه شجاع ثالث را 
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نه دم و دستگاه پوشالی کرزی برازای مشروعيت يابی است و نه افسون . کنند" بخشی
ارت عدليه رژيم پوشالی توانايی آنرا دارند که برای پراگنی احزاب راجستر شده ء وز

و " ملی"رژيم پوشالی و دم و دستگاه خون و خيانت حامد کرزی وجهه ی 
جهادی ها و همقماشان -اشغالگران امپرياليست در گردن خادی. بخشند" دموکراتيک"
به و حزب اسالمی اش قالده بنده گی بسته اند و نيرو ها و عناصر مشهور " طالبی"
به مثابه توله سگان وفا دار اشغالگران به عالالی مداوم خويش ابرام " تکنوکرات"

 !می بخشند" اسالميت "و " افغانيت"را " اتن دمکراسی"ورزيده و در دم اژدها 

آنان به . امپرياليسم روس به شهادت رسانيدند-صدر اکرم ياری را مزدوران سوسيال
انقالب کشور را نابود کنند و سد راه گسترش  گمان پتيارهء خويش خواستند که رهبر

شهادت صدر اکرم ياری و برادر گرامی اش رفيق . موج انقالب پرولتری شوند
صادق ياری حقا که گرانتر از کوه هيماليا برای خلق های در بند کشور ما و 

" شعله جاويد"اما با اين شهادت است که نهال . پرولتاريای سراسر گيتی بوده است
 :ا و گشنی خويش را به آينده گان انتقال داده استستبر

امپرياليست ها -آن شهيد خار چشم سوسيال: شهادت صدر اکرم ياری برمال داشت که
بوده است و آن حقير ها که توانايی رويارويی با ايدئولوژی پرولتری وی را نداشتند 

شعله "رو و دشمنان نفرين به آن چاکران کوانتل پ. بزدالنه وی را به شهادت رسانيدند
و پرچم توطئه می چينند و تهمت می بندند که " خلق"که بيشرمانه تر از " ی جاويد

امپرياليست ها نيز معتقد به ماترياليسم  –صدر معتقد بود ه است که سوسيال 
مقاومت قهرمانانه صدر . آن رفيق را به شهادت نخواهند رسانيد  ديالکتيکی اند و

 7. طالن بر همه خزعبالت و اتهامات کثيف کشيده استياری و شهادت وی خط ب
آستان   قوس سيلی های محکمی است بر رخساره گان ن بی آزرم سر سوده گان

 !امپرياليزم و ارتجاع

درخت گشن جنبش مائوئيستی افغانستان استدالليست محکم در برابر قاتالنی که می 
ر صادق ياری ميتوانند جلو پنداشتند با امحای فزيکی صدر اکرم ياری و رفيق کبي

اتخاذ مواضع استوار منسوبين جنبش . رشد جنبش کمونيستی کشور را بگيرند
پرولتری مائوئيستی کشور نشان دهنده آن است که بر ستبرای درخت انقالب پرولتری 

سه جهانی شان که " کيشان-هم"کشور بيش از پيش افزوده شده است و قاتالن و 
دشمنان انقالب دموکراتيک نوين کشور اند از به شهادت  دشمنان صدر اکرم ياری و

 !رسيدن صدر ياری طرفی نبسته اند
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بيرحمی وی ناشی از صداقتی است که نشان . تاريخ داوری است صادق و بيرحم
ميدهد که با اصول نمی توان معامله کرد و اال منتظر سيلی های آهنين تاريخ بر 

و  "سه جهانی"طرح های اکونوميستٰی ! بودرخسار بی آزرمان تسليم طلب می توان 
مشی پرولتری صدر : و اما! قيامی به وضوح سيلی های آهنين تاريخ را خوردند-کودتا

بيش از پيش سند تاييد از سير تکامل مبارزه طبقاتی " جنگ خلق"اکرم ياری و تز 
که  اين تز مائوئيستی که خط صدر اکرم ياری بر آن است نشان ميدهد! آری. ميگيرد

تنها دريايی از خلق های مسلح اند که قادر به درهم شکستن ماشين سرکوب 
اين تز نشان ميدهد که اشغالگران را تنها . بورژوازی بيروکرات کمپرادور خواهد بود

با انقالب قهر آميز است که ميتوان از پای در آورد نه با تز های مرتدانه اکونوميستی 
ناکامی خويش را " جشن"قيام -فوکوايستی که در کودتاو نه با توهمات آوانتوريستی و 
 .به گواهی نشستند و از پا فتادند

نويسانی که در برابر خط سرخ صدر اکرم ياری موضع گرفتند؟ " پس منظر"کجايند 
منظور اينست که آنان در منجالب انحرافات و ارتداد ورزی های خويش به سرنوشت 

بوسيده و بر "دچار شدند و سنگ مبارزه را " انانجنير عثم"رهبر شان يعنی   "جمعی"
 ".زمين ياس گذاشتند

" امال"تا " ساوو"روی سياه رويزيونيسم سنتريستی بی نقاب گشت و از " سمندر"با 
بود که در برابر صدر اکرم ياری و خط   اين سقوط بود که مويد گرانش ارتدادی

 .انقالبی پرولتری وی شوريده بود

لق که ناف اکونوميسم را با آن بريده بودند سرانجام در گير و دست کشيدن از جنگ خ
تينگ هسيائو پنگيسم اقتران خويش را با   بقيه السيف فريب خورده گان سراب  دار با

همين فصل . روی برگاشتن سامای بعد از شهيد مجيد از مبارزه انقالبی بر مال داشت
بر آن داشته "رويزيونيسم سا را مشترک بود که امروزه نوه های انديشه گانی آن دو 

-که مشترکا چيز بنويسند و مشترکا توهم پرا گنده و مشترکا بر مارکسيسم" است
 !مائوئيسم پشت کنند-لنينيسم

کنند رويزيونيست " خروج"جز آن نيست که تاليان رويزيونيسم در هر عبا و قبايی که 
از " نقالبی افغانستانسازمان ا"دروغين " انشعاب"مگر جز اين است . خواهند بود

به "ای که هنوز مهر و داغ " ادامه"سازمان رهايی افغانستان؟ مگر جز اين است 
 تسليم طلبی های ديروزين را بر جبين دارد؟" فراموشی سپردن
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 -قوس خط درشتی ميان خون های پاک و بزرگی نظير خون شهيد مجيد کلکانی 7
" تسليم طلبی در قلمرو مبارزه و بقای"  ضياء از يکسو و  شهيد قاضی–  شهيد سرمد 

از همين رو است که ! ميکشد –نواده گان فکری تينگ هسيائو پنگ از سوی ديگر 
که در راس آن اسم  –اين روز را بنام روز شهدای جنبش انقالبی پرولتری کشور 

 .سترگ شهيد صدر اکرم ياری قرار دارد نامبردار ميکنيم

ومت و شهادت در راه کمونيسم است مظهر اتحاد بگذار اين روز سرخ که نماد مقا
بگذار در پرتو درس گرفتن . مائوئيست افغانستان باشد-لنينيست-نيرو های مارکسيست

چه بايد کرد را فرا ياد آوريم و آينده را در پرتو انديشه ی راهنمای صدر  -از ما وقع
 !اکرم ياری پذيره شويم

  

!مائوئيسم انديشه اکرم ياری به پيش-لنينيسم-با درفش سرخ مارکسيسم  

!مائوئيسم-لنينيسم-زنده باد مارکسيسم  

!انقالب زنده باد  

)م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان   

خورشيدی 1392قوس  7  

 

 

  

  

مزدوران   خيانت پيشه گی-سند وطن فروشی و سوسيال -ششم جدیٰ 
 را تقبيح کنيم -"شوروی"امپرياليسم -سوسيال

  

و پرچم از همان بدو نضج گيرٰی ثابت " خلق"باند های رويزيونيستی و مزدور منش 
بوده و نه تنها با انقالب و " شوروی"امپرياليسم -نمودند که نطفه های حرام سوسيال

ل دشمنان سوگند خورده ء مبارزه انقالبی بيگانه و در جهت مخالف با آن قرار دارند ب
همگان ميدانند که چگونه ترکی پليد دست ظاهر شاه را . خلق های افغانستان نيز اند
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 -بخوان دربارمل مزدور ستم شاهی -همگان ديدٰه شنيده و خوانده اند که کارمل. بوسيد
وطن فروشان . خوانده بود) دموکرات ترين شاه آسيا(چگونه ظاهر شاه مستبد را 

استبدادی سردار محمد داود نيز دست از " جمهوری"پرچمی در زمان  و" خلقی"
جمهوری "کرنش در برابر قدرت ارتجاعی حاکمه بر نداشتند و با خزيدن در الک 

. کذايٰی شريک با وی به سرکوب جنبش انقالبی خلق های کشور ادامه دادند" خواهی
جمهوری کذايی " طلوع"ن مماشات ٰ تبانی و همدستی سردار داود با پرچمی ها از هما

بر همه خلق های اين سرزمين معلوم بود و مولود کثيف اين تبانی و همدستی حاکميت 
کرنش در برابر   امپرياليسم و بار-خونخواری بود که انک مزدوری سوسيال

پرچمی ها همانگونه که سرشت مزدور منشانه و -"خلقی. "فئوداليسم را با خود داشت
نيز وفا نکردند و وی را در برهوت " ديوانه"ميکرد به سردار جاسوسانه ء شان حکم 

داود طی سالهای اخير . خوش باوری های سال های آغازين حاکميت تنها گذاشتند
وی يعنی آن نيرو هايی که در به قدرت " متحدين"حاکميت خويش متوجه گرديد که 

اما ديگر دير . درسيدن وی نقش اساسی داشتند اينک در صدد از ميان برداشتن وی ان
–بيروکرات -امپرياليسم روس در تار و پود رژيم فئودال-شده بود و جواسيس سوسيال

داود که خود بنده ء آمال و اغراض فئوداالنه . کمپرادور داود خانی ريشه دوانيده بودند
و آن بنده همان نيروی مزدوری بود که از " يکی بنده بر کشته شد"بوٰد به دست 

" شرق"استعمار " خرس"دهه ششم سده بيستم تمهيد توطئه ميچيد تا پای اواسط سالهای 
آن داودی که زمانی با نازيسم هيتلری ! آری! را به سرزمين ما خوش راحت بکشاند

-نرد عشق می باخٰت اينک شوکران دوستی با خرس قطبی استعمار سوسيال
 !امپرياليستی را سر ميکشيد

امپرياليسم را قبل از وقوع کودتای -خطر سوسيال صدر اکرم ياری چه به جا و داهيانه
 :بيان داشته است" حزب دموکراتيک خلق"رويزيونيستی 

-لنينيسم-مبارزه عليه اشکال گوناگون رويزيونيسم و به خاطر صفای مارکسيسم" 
انديشه مائوتسه دون که در نفس سوسياليسم علمی جا دارٰد در اوضاع بين المللی 

ا برای استقالل کشور های منطقه جنوب آسيٰا سوسيال کنونی که خطر عمده ر
امپرياليسم شوروٰی پرچمدار رويزيونيسم معاصر تشکيل ميدهٰد اهميت قاطع برای 
حفظ و استحکام استقالل کشور کسب ميکنٰد بويژه آنکه شيوه نفوذ و گسترش سياست 

امريکا بوده و  توسعه طلبانه شوروی خيلی محيالنه تر و جاذب تر از شيوه امپرياليسم
ميتواند به  با پيرايش ظاهری با جمالت مارکسيستی و استفاده ناجايز از نام لنين کبيرٰ 
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مقياس وسيع تر در ميان اقشار ناراضی ای جامعه جا باز نمايد و عالوه بر آن جز 
لنينيسم هيچ طبقه ديگر قادر نيست در -جنبش کارگری و دهقانی به رهبری مارکسيسم

و خنثی ساختن اين روند ضد مارکسيستی و ضد ملی به نحوی قاطع و امر جلوگيری 
بدين صورت . پی گيرانه و همه جانبه ٰ مبارزه سياسی و ايدئولوژيک را از پيش ببرد

ديده ميشود که جنبش مارکسيستی در اوضاع کنونی جهانی نه تنها محض يک جنبش 
ست ملی که عليه هر طبقاتی به معنی اخص کلمه است بلکه در عين حال جنبشی ا

اسارت ملی و انقياد کشور توسط يکی از   گونه و بويژه خطرناکترين ٰ جديدترين نوع
اين جنبش در عين حال که از صفای علم . نيرومند ترين قدرت های عصر حاضر

انديشه مائوتسه دون با سرسختی ای تمام دفاع ميکنٰد جز بر طبقه -لنينيسم-مارکسيسم
شور خود بر هيچ نيروی خارجی اتکا نداشته ٰ در عين حال از کارگر و زحمتکشان ک

همبسته گی ای کارگران و زحمتکشان جهان دفاع نموده و از آنها الهام گرفته و خود 
 ."را جزو جدايی ناپذير آن ميشمارد

خطری که صدر اکرم ياری از آن صحبت می نمود چهره ی عفريت خويش را 
دتای هفت ثور هست و بود مادی و معنوی ما را وانمون ساخت و به شکل اهريمن کو

کودتای هفت ثور جز از برای کشانيدن . امپرياليسم روس نمود-نثار قدم های سوسيال
. و گسترش سيطره استعماری آن بر منطقه مرامی نداشت" شوروی"پای استعمار 

همسايه گی کشور "همه از " ستمی"و پرچمی و " خلقی"مزدوران هفت ثوری اعم از 
غول استعماری . ياد ميکردند" بزرگ شوراها به مثابه متکای بين المللی انقالب ثور
خيانت پيشه گی های تره کی و -سوسيال امپرياليسم تزار های نوين با آنکه از سوسيال

تزار های نوين ميخواستند . امين منتهای استفاده را بردند اما هنوز تشنه ی خون بودند
در راستای نزديک شدن به  "عملی"قيم بر افغانستان گامی که با تجاوز عريان و مست

برای نيل به چنين مرام شومٰی آنان دربارمل کثيف را بزک . گذارند" آب های گرم"
. کردند و با قبای تزارملی بر اريکه ننگ و دست نشانده گی قرار دادند" مرحله نوين"

د کرزی سر بر آستان ببرک کارمل اين شياد تاريخ معاصر افغانستان همانند حام
" رياست جمهوری"بيگانه گان متجاوز سوده و با توپ و تفنگ اشغالگران بر کرسی 

بر " شوروی"امپرياليسم -ششم جدی روز تجاوز عريان و بيشرمانه سوسيال! نشست
افغانستان که روز جلوس تزارمل وطن فروش بر اريکه بنده گی اسٰت حاصل وطن 

ن سوسيال امپرياليسم روس بوده و برای ابد لکه ی فروشی و دون مايه گی مزدورا
. ننگی است که از سوی هر افغانستانی وطن پرست مورد تقبيح قرار خواهد گرفت

. ميان مارکسيست ها و رويزيونيست ها هزاران دريای خون فاصله است! آری
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مارکسيست ها در دفاع از مام وطن و دوشادوش خلق های آزاديخواه اين سرزمين در 
و " خلقی"اما رويزيونيست های . شان ايستادند" وطنی"رابر متجاوزان و مزدوران ب

مشق دلربايی "پرچمی در آغوش برژنف هٰا چرننکو ها اندروپف ها و گرباچف ها 
 !و جاودانه در بستر خفت و دنائت پوسيدند "آموختند

عه صدر اکرم ياری به درستی ميگفت که جنبش ملی و مقاومت گر در برابر توس
جز بر طبقه کارگر و زحمتکشان کشور خود بر هيچ "طلبی سوسيال امپرياليسم ٰ 
اما آنانيکه به مارکسيسم خيانت نمودند و همانند ! باشد" نيروی خارجی اتکا نداشته

و پرچمی از طبقات ارتجاعی نماينده گی نمودنٰد به تنها " خلقی"روزيونيست های 
 .ی پرولتاريا و زحمتکشان افغانستان بودچيزی که فکر نمی کردند منافع تاريخ

رويزيونيست هايی که زمانی بر ضد شعله جاويد موضع گيری کردند و به آن ترتيب 
از " سه جهانی"و پرچم قرار گرفتند حال از موضع اکونوميستی و " خلق"در تبانی با 

را ماندند  پرولتاريا بريدند و با اخوانيزم و فئودال کمپرادور ها جبهه ساختند و نامش
 !و مبارزه در برابر اشغالگران" شعله ای"مقاومت 

-اگر در برابر اشغالگران سوسيال" سه جهانی"اخوانی ها و رويزيونيست های 
امپرياليست قرار گرفتنٰد از موضع پرولتاريا و منافع کارگران و دهقانان سخن نگفتند 

خرج با اخوانيزم در برابر آنان از موضع فئودال کمپرادوريسم و هم م. و تفنگ نزدند
از همين رو بود که ماحصل آن چيزی سوای همگانی . اشغالگران صف آرايی کردند

اکونوميست ها و ! آری. شدن گسترش موج مقاومت دروغين و اخوان زده نبود
شان راه را برای سيطره اخوانی ها بر جنبش مقاومت خلق " سه جهانی"بعدی   موج

 .ها باز کردند

قسمی که فوقا نيز به نقل از صدر ياری آورديم موضع گيری مائوئيستی در آن زمان 
لنينيسم هيچ طبقه -جز جنبشی کارگری و دهقانی برهبری مارکسيسم" بر آن بود که 

روند رويزيونيستی و ضد ملی " ديگر قادر نيست در امر جلوگيری و خنثی ساختن
امپرياليسم بر -يطره سوسيالکه در حقيقت گسترش س" حزب دموکراتيک خلق"

 .افغانستان را در قبال داشت پی گيری نشان دهد

که قبال در برابر جريان شعله جاويد و " شعله جاويد"اگر آن عده از مدعيان دروغين 
و درس مائوئيستی صدر اکرم   سازمان جوانان مترقی شوريده بودند صادق می بودند

جنبش کارگری و دهقانی برهبری ياری را به خاطر ميسپردند هرگز جز به 
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به " سه جهانی گری"لنينيسم دل نمی بستند و در گرداب اکونوميسم و -مارکسيسم
 .قيام گرايی فرو نمی افتادند-مرداب کودتا

به خاطر بسپاريم تا به تقبيح وطن فروشی و وطن . ششم جدی را به خاطر بسپاريم
ششم جدی را تقبيح کنيم تا باشد که روی يانکی مل . فروشان بيش از پيش اقدام ورزيم

 .تولد يافته است بيش از پيش سياه شود" شرکا-ميله تفنگ امريکايی ها"کثيف که از 

تا . تقبيح کننده گان برای آينده گان نيز انتقال يابدششم جدی را تقبيح کنيم تا ميراث 
باشد که گذشته اکنون و آينده نسل انقالب و ترقی با استواری تام در برابر تزارمل ها 

تا باشد که باز آزادی ملی را تافته ای جدا بافته از انقالب . و يانکی مل ها بايستند
که صدر ياری ميگفت مسئله ملی  دموکراتيک نوين نيانگارند و بدانند که همانگونه

رانمی توان به گونه ای اصيل جز در بستر مارکسيسم به بررسی و تحليل راستين 
آزادی ملی جز با راه اندازی جنگ ممتد خلق و جز با پيروزی انقالب . نشست

از همين رو است که کسانی از قماش مرده ريگ . دموکراتيک نوين ميسر نيست
سخن ميگويند تنها از " پوينده گی"و " تداوم "مروزه هنوز از رويزيونيسم ديروز که ا

اين . سپرده اند" فراموشی"آزادی ملی سخن ميگويند و انقالب دموکراتيک نوين را به 
انگاشتن انقالب  "مرحله مرحله"ساختن رويزيونيسم " نو"چيزی جز " فراموشی"

چيزی جز " اموشیفر"اين . نيست" رهايی"افغانستان يعنی چيزی جز مرده ريگ 
در گذشته از آن سخن   رويزيونيست" ملی باوران"نيست که " آزادی ملی"همان 
بی آنکه سخنی و محلی از اعراب از برای جنگ خلق در عمل در ميانه   ميگفتند

چنان سخن گفتن هايی از کودتا گرايی و طرح های کودتا قيامی اغاز يافته و به . باشد
 .بعدی منجر گرديدمماشات و تسليم طلبی های 

برای آنکه بتوان جلو انحرافات و رويزيونيسم را گرفت بايد خط سرخ صدر اکرم 
ياری را برگفته و در پويه آن بسوی انقالب دموکراتيک نوين رهسپار گرديٰد انقالبی 

بااليٰش پااليش و سرانجام چيره گی خواهد   که از کوره های آتشين جنگ خلق زايش
 .يافت

 پرچمی و کارنامه ننگين شان–" خلقی"فروشان مرگ به وطن 

 نفرين به ببرک کارمل شياد و خاطره ننگين به قدرت رسيدن برده وارش

 !ششم جدی نماد اسارت و برده گی را تقبيح ميکنيم
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 !درود سرخ به روان شهيدان انقالب دموکراتيک نوين

 !به سوی پيروزی انقالب دموکراتيک نوين به پيش

 !تد خلق های زحمتکش و رزمنده ی کشورزنده باد جنگ مم

 !انقالب زنده باد

 )م.ل.م(سازمان کارگران افغانستان

 خورشيدی 1392ششم جدی 

 

 

 


