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ماھيت مضامين ومقاالت سيدھاشم سديد ،بيانگر
جھان بينی ومواضع ايدئولوژيک وسياسی اوست.
بتاريخ  5سپتمبر 2011آقای "سديد" درنوشته اش زيرعنوان" جامعه دينی ما دچارفقدان
فرھنگ گفت وگوی سالم است"؛ مواردی ازنظرات عبد الکريم فاريابی را نقل کرده که
اوآقای سديد را کمونيست خوانده وچيزھای راعليه اونوشته است .آقای سديد درصفحه ھفتم
نوشته اش ازقول فاريابی چنين نوشته است ... ":پرواضح است که جناب سيد ھاشم سديد به
سوسياليسم ومارکسيسم ومارکس ولنين ،ايمان راسخ دارند واسالم واحکام آنرارد می
کنند؛."....فاريابی با کمونيست خواندن آقای سديد؛سوسياليسم وکمونيسم را موردحمله
قرارداده وآنچه ازافترا وتھمت وناسزادرچانته داشته به انديشه کمونيسم وسوسياليسم حواله
کرده است .اينکه آقای فاريابی چراوبرکدام مبنا آقای سديد رامنحيث يک "کمونيست" مورد
حمـــله قـــرارداده است ،بخودش مربوط است .ليکن نقطه نظرات ومواضع ايدئولوژيکی-
سياسی آقای سديد بيش ازھمه درنوشته ھايش مشخص می شود.
من درذيل بعنوان "مشت نمونه خروار" قسمت ھائی ازنوشته ھائی آقای "سيد ھاشم سديد
"را که درسايت نيمه دولتی" گفتمان "وسايت "افغانستان آزاد –آزاد افغانستان "به
نشررسيده است نقل مينمايم که خوانندگان به مواضع فکری ،ايدئولوژيک  -سياسی آقای
سيد ھاشم سديد آشنائی حاصل نمايند .من گرچه قبالً دريکی ازکوتاه نبشته ھايم تحت عنوان
"ديوانه کيست؟" قسمتی ازسخنان آقای سيدھاشم سديد را نقل قول نموده ومتذکر شده بودم
که نبشته ھای" آقای سيد ھاشم سديد"ارزش نقدکردن راندارد .جاداردکه اين نبشته را مکرر
به نشربرسانم تا خوانندگان و دوستان به ماھيت افکارضد کمونيستی آقای سيد ھاشم سديد
بازھم بيشترآشنائی حاصل نمايند.زيرا آقای عزيزنعيمی يکی ازنويسندگان محترم که خودرا
پيرو ماترياليزم ديالکتيک ھم ميداند درنقد نظريات آقای عبدالکريم فاريابی درقسمتی
ازمقاله اش چنين مينويسد ":وقتی به تاريخ  5سپتمبرچشمم به نوشته ھای آقای سديد افتاد
،مثل ھميشه با اشتياق تمام آنرا باز نمودم تا ازآن چيزی بياموزم وبا آموختن ازآن لذت ببرم
اما ھرقدردرمطالعه پيشتررفتم با تأسف بيشترمتأثرشدم نه بدان خاطرکه گويا مطلب آقای
سديد چيزی برای آموختن نداشت عکس آن مثل تمام مطالب شان سخت آموزنده بوداما
تأثرم بدان علت بود که چرا بايد در کشوری چنين به دانشمندی چون جناب سديد که شمار
آنھا ازتعداد انگشتان تجاوزنميکند کس ويا کسانی به خود جرآت وحق بدھند تاھرچه دردھن
شان آمد بگويند وسايت ھائی ھم باشند که ناشردشنامنامه ھا باشند".اما حقيقت
چيزديگراست .ھمان اندازه که نظريات آقای عبدالکريم فاريابی برضد سوسياليزم

وکمونيزم دشنام گونه ،غيرعلمی ،وارتجاعی است نظريات آقای سيدھاشم سديد نيزدر
ضديت با کمونيزم انقالبی ورھبران آن کين توزانه وغيرعلمی است.درذيل توجه شمارا به
آن نبشته وقسمت ھای ازنظرات آقای سديد جلب می نمائم :
ديوانه کيست؟):(2011- 5-12
آقای "سيدھاشم سديد"که در يک پلميک زرگری با معشوق رحيم قرار گرفته است .در جائی از مقاله اش چنين مينويسد:
"من برای نقد محدوديتی قايل نيستم ،شما آزاد ھستيد ھريک از نوشته ھای مرا به نقـد بکشيد اما به قصـد نقد  ،يعنی بر
رسی جنبه ھای مثبت ومنفی آنھا"
به اين پاراگراف توجه کنيد .
 -6در مورد" راسل "اگر او چنين حرفی زده باشد نقطه نظر من اينست که ميان او وآنھائی که به اين تصور که امريکا
ببر کاغذی بيش نيست و...ھيچ فرقی نيست .ھردو تصور  ،تصور کودکانه بيش نبوده است .چنين انسانھای ھر کجاکه
باشند ،باھر مليت وھر تفکر وتصور ودرجه تحصيل ديوانه اند  ".اين نظريه ارتجائی وضد کمونيستی آقای سديددر سايت
ھای " گفتمان"و"افغانستان آزاد – آزاد افغانستان " به نشر رسيده است .ناگفته نماند که از اين قبيل مضامين ومقاله ھا
در اين سايتھا خاصتا ً در سايت نيمه دولتی "گفتمان " زياد اقبال نشر دارند.
من در اين جا قصد ندارم در مورد فرق بين راسل وآنھای که ميگويند" :امريکا )امپرياليزم( ببر کاغذی بيش نيست"
صحبت نمايم تنھا اين قدر متذکر ميشو م که ھدف آقای "سديد" در اين جمله دھن کجی بر ضد مائوتسه دون است زيرا
مائوتسه دون در جائی گفته است که ":امپرياليزم وکليه مر تجعين ببر کاغذی ھستند  .مرتجعين به ظاھر تر سناک به
نظر می آيند ولی در واقع چندان نيرومند نيستند در بررسی مسائل از ديد وسيع و طوالنی مالحظه ميشود که نيروی عظيم
واقعی را خلق صاحبند نه مر تجعين ".مصاحبه با خبر نگار امريکائی انالونيز استرانگ حوت  1946آ" .اول اينکه
مائوتسه دون اين الفاظ رادر دوران جنگ آزاديبخش خلق چين بيان کرده بود ودر عمل نيز ثابت نمود که امپرياليزم ببر
کاغذی است وانقالب چين رادر سال  1949به پيروزی رساند .ولی آقای سيد ھاشم سديد با جعل کاری که خصلت ذاتی
نويسند گان اجير ومرتجع است قسمتی از اين نوشته را از آن پاراگراف گرفته ،آنرادستکاری نموده  ،به جای کلمه
امپرياليزم کلمه امريکا را درآن اضافه کرده است وبد ينوسيله به ھذيان گوئی پرداخته است  .اين عمل در ذاتش نا صادقی
آقای سديد را آشکار ميسازد .به ادامه مينويسد":ھردوتصور ،تصور کودکانه بيش نبوده است چنين انسانھائی ھر کجا که
باشند با ھر مليت وھر تفکر وتصور ودرجه تحصيل ديوانه اند" .يعنی به نظر آقای سديد مائوتسه دون وپيروانش ديوانه
ھستند  ".تصور کودکانه" و "ديوانه " واژه ھای است که از مغز بيمار گونه آقای" سديد" يکی از دشمنان کمونيزم
تراوش ميکند.بايد خاطر نشان سازم که سيستم غارتگروتبھکارسرمايداری امپر ياليستی ونويسندگان مر تجع آن در
جعلکاری ،توطئه واغواگری ريکارد جھانی قايم کرده اند .آيا امپر ياليزم امريکا با دروغ وتوطئه زير نام سالح کشتار
جمعی به عراق حمله نکرد .آيا امپرياليزم امريکا وقوای ناتو زيرنام مبارزه با تروريزم به کشتار مردم مظلوم افغانستان
مشغول نيستند آيا امپرياليستھا در رسانه ھای جمعی شان اين کشتار ووحشيگری خويش را تکذيب نميکنند.آيا در ليبی بنا
م دفاع از مردم به تجاوز وغارتگری مشغول نيستند  .اگر آقای "سيد ھاشم سديد" مانند يک انسان خرد مند می انديشيد،
بايد فکر ميکرد که چطور امکان دارد که يک شخص ديوانه بتواند يک انقالب بزرگ ضد امپر ياليستی وضد فئودالی را
در يک کشور مستعمره ونيمه مستعمره رھبری نموده و به پيروزی برساند و آن کشوررا به شاھراه ترقی وتکامل سوق
دھد وجامعه سوسياليستی بنا کند .آيا صدورحکم ديوانگی باالی يک انسان عاقل ،آگاه وانقالبی ،خودش خرد باختگی،
ديوانگی ،سفاھت و مزدور منشی نيست؟ حال شما قضاوت نمائيد که ديوانه کيست؟  .ھمچنان ببينيد که جناب سيد ھاشم
"سديد" در نقدش جنبه مثبت ومنفی را در نظر دارد ياخير؟ويا مانند واژه باز به واژه پرانی مشغول است؟ نقد بيشتر
نوشته سيد ھاشم سديد را الزم نمی بينم چون ايشان تا ھنوزدر تفکيک وشناخت " ھوشيار" و"ديوانه "مشکل دارند ويا
بخاطر خوشنودی خاقان سرمايداری عمداًاز آن طفره ميروند ،چه رسد به مسائل علمی .ببينيد که چطورانسانھای که در
ظاھر از تعقل وخرد گرائی صحبت دارند در واقعيت به پست ترين شيوه ھای غير علمی پنا ه برده وبه کينه ورزی و لجن
پاشی برضد کمونيست ھا مبادرت ميورزند .در خانه اگر کس است يک حرف بس است".

حال توجه شمارابه قسمت ھائی ديگرازنوشته ھای آقای سيد ھاشم سديد جلب می
نمايم":من در کجا يکسره جنگ را به  -جنگ در افغانستان را به گردن غربی ھا انداخته
ام؟من ھمواره معتقد بوده ام ومعتقدھستم که بروز يک حادثه عوامل زياد دارد ولی يکی از
اين عوامل ،عامل عمده ميباشد .من حتی نگفته ام که غرب عامل عمده حوادث سی وچند سال
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گذشته ما بوده است).تأکيد ازمن است (من ھميشه عامل عمده بد بختی ھای خود را در وجود
خود  -درفرھنگ ،طرزتفکرواخالق جامعه ديده ام".آقای سيد ھاشم سديد امپرياليستھای غربی
رامنحيث عامل عمده جنگ وبدبختی،جنايات وبربريت وويرانی درافغانستان نميداند.ازآقای
سديد سوال مينمايم که :آيا جنگ ھای سی وچند سال اخيردرافغانستان به اثرتجاوزنظامی
مستقيم سوسيال امپرياليزم شوروی ورژيم مزدوروجنايتکارخلقی پرچمی آغازنشد که چھارده
سال ادامه يافت وبعددرطی حدود بيست سال اخيراين جنگھای جنايتکارانه توسط
امپرياليستھای غربی وامريکائی ومزدوران منطقه ای آنھا خاصتا ً دولت پاکستان اين جنگھا
ادامه نيافته است؟اين را ميگويند انکارواقعيت .آقای سديد عامل عمده بد بختی ھارا درفرھنگ
 ،طرز تفکر،روانشناسی واخالق جامعه جستجو ميکند .اين ھمان نظريه ايست که سردمداران
کشورھای سرمايداری امپرياليستی ھميشه ازآن سود ميبرند وکشورھای عقب نگھداشته شده
را به باد استھزاء گرفته وگناه را به گردن مردم آن کشورھا می اندازند وآنھارا به جنگ
طلبی وخشونت متھم ميسازند .مگرما) مردم ما( چه نوع فرھنگ واخالق داريم که باعث ھمه
اين بدبختی ھا وتيره روزی ھای ما گرديده است اگرمنظورآقای سديد وطن فروشی وآدم کشی
باندھای جنايتکارخلق وپرچم وباند ھای وطنفروش وجانی احزاب اسالمی وطالبانی است که
تا امروزادامه دارد ونفاق وشقاق رادربين مردم دامن ميزنند وبه دھل اجانب ميرقصند ،نبايد
اين اعمال شوم آنھارا به حساب فرھنگ واخالق جامعه ومردم آن محاسبه نمود .درپاراگراف
13مينويسد":بازھم اشتباه نکنيد وقتی من ميگويم که غرب را تمجيد ميکنم درعين اينکه
محکوم ميکنم يا ميگويم که من سوسياليزم را بھترين انديشه فلسفی  -اجتماعی سياسی ميدانم
ولی ازبسياری ازحرف ھا دراين انديشه انتقاد ميکنم .بايد دانسته باشيد که من مستقل
فکرميکنم وشخص کينه توزووابسته به جائی يا شخصی نيستم  -کدام کارھای غرب راتحسين
ميکنم وکدام کارھارا ناپسند ميخوانم .ھمينطورکارھای سوسياليست ھارا فکر نکنم لزومی
برای توضيح وتشريح داشته باشدبه نظرمن ھمين داشتن استقالل است ".اگرآقای سديد
براستی سوسياليزم را بھترين انديشه فلسفی  -اجتماعی سياسی ميداند وبدان معتقد است ،بايد
يک کمی درباره سوسياليسم علمی و تضاد وديالکتيک ماترياليستی ،طبقات ومبارزه طبقاتی
آگاھی داشته باشد.درحاليکه ھيچ انديشه سياسی واجتماعی نيست که درآن مھرطبقاتی نخورده
باشد ويادرخدمت يکی ازطبقات جامعه قرارنداشته باشد .آقای سديد ھم دزد را انتقادميکند وھم
صاحب خانه را ،ولی برضد ھيچ کدام آن جبھه گيری نميکند.غرب )امپرياليزم جنايت
کارامريکا وقوای نا تو( کشورش را به مسلخ وکشتارگاه انسان ھا تبديل کرده اند وحتی
دادفراسپنتا مشاورامنيت ملی دولت دست نشانده اينراپنھان نمی کند که روزانه حد اقل پنجاه
تن ازھموطنان ما به اثرجنگ ھا به قتل ميرسند .ولی آقای سديد بجای افشا و محکوم کردن
جنايات امريکا وناتودرافغانستان ،صرف کارھای غرب را نا پسند ميخواند.آقای سديد
سوسياليزم را بھترين انديشه فلسفی  -اجتماعی وسياسی ميداند ولی تشريح نميکند که
منظورش ازکدام نوع سوسياليزم است .به آقای سديد برنخورد ؛ تره کی ،حفيظ ﷲ امين،
ببرک ،نجيب وديگرانی ھم می گفتند که سوسياليزم "بھترين انديشه فلسفی -اجتماعی
وسياسی" است .اين مزدوران فرومايه شعارزنده باد سوسياليسم می دادند .نميدانم
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سوسياليزمی که آقای سديد آن را بھترين انديشه فلسفی اجتماعی سياسی ميداند کدام نوع
سوسياليسم است .بفرض اگرمنظوراوسوسياليسم علمی ويا نظام سوسياليستی واقعی
باشد؛لذاھمه اين نقطه نظرات ومواضع اوبا اصول سوسياليسم علمی بيگانه است .تاجائی که
اسناد دردست است آقای سديد غيرمستقيم وکنايه آميزرفيق مائوتسه دون يکی ازرھبران
بزرگ پرولتاريای جھان راديوانه خوانده وتوھين مينمايد .اوزيرعنوان "نقد" ھم به نعل ميزند
وھم به ميخ ودرجائی مينويسد ":من اين حرف ھارا از روی دشمنی ويابد بينی به غرب
وامريکا نميزنم .من با ھيچ انسانی دشمنی ندارم.دشمنی من با عمل وتفکروانديشه ونيت بد
است وبه ھمين دليل است که ھم غرب راتمجيد ميکنم وھم تقبيح  ،زيرا ھمه کارھای غرب
يکسره بدنيست ھمانطورکه يکسره خوب نيست يک منتقد درست کاربايد ھمينگونه عمل
کند" .ازپاراگراف باال بوضاحت معلوم ميشود که آقای سديد يک مبارزنی بلکه يک
»نقاد«است وھيچ دشمنی باامپر ياليستھای غربی وامريکائی)اين دشمنان سوگند خورده
خلقھای زحمتکش وملل اسيرجھان( ندارد ،با وجودی که آنھابه وطنش تجاوزنموده وآن را به
جھنم سوزان برای مردمش تبديل نموده اند.آقای سديد برضد امپرياليستھای غربی وامريکائی
مبارزه نميکند؛ بلکه صرف به "انتقاد" ،تمجيد وتحسين آنھا می پردازد وبدينوسيله محشر
برپاميکند ومورد تمجيد ھمفکران ودوستانش قرارميگيرد.آقای سديد درمقاله تحت عنوان":می
بينيد که راه سوم ھم وجود دارد"مينويسد ":بتاريخ 2011-6-17طی مقاله ای نوشتم که
غيرازجنگ وغير از ايجاد پايگا ھا درافغانستان راه ھای ديگری ھم برای پايان جنگ  ،تأمين
صلح ،آوردن آرامش دراين کشوروخاتمه دادن به دشمنی ھای ھمسايه با ما وجود دارد".يعنی
به نظرآقای سديد اين ھمه جنگ تجاوزکارانه امپرياليزم گويا بخاطرپايان جنگ ،آوردن صلح
وخاتمه دادن به دشمنی ھای ھمسايه ھا صورت ميگيرد .به تعقيب آن چنين ادامه ميدھد":راه
ھای عقالنی ديپلوماتيک که می تواند کشورھای ھمسايه وکشورھای منطقه وجھانرا ھم از
تشويش ھای که نسبت به وجود نا آرامی ھا  ،وجود بحران ھا ،وجود جنگ ھا ،وجود رقابت
ھای منطقه وجھان برسرافغانستان  ،وجود ترس ازدھشت افگنان دراين کشوروباالخره وجود
نگرانيھای ازحضورپايگاھای بيگانه درافغانسان دارند برھاند.اين پيشنھاد حاوی چنين
عباراتی بود :اگر امريکائی ھا واقعاًدر نظردارند) آقای سديد تا حال نميداند که امريکای ھا
واقعا ً درنظردارند يا ندارند؟ودرعالم تخيل حرف ميزند( که به افغانستان کمک کنندچه
درراستای تأمين امنيت آن ودفع توطئه ھای ھمسايگان وچه درراستای باز سازی ونوسازی
آن بھتر است به جای اين قدر مصرف نظامی وکشتن وکشته دادن موضوع افغانستان رابه
شورای امنيت ملل متحد راجع نموده قطع نامه ای را با توافق وھمکاری ساير اعضای اين
شورا به تصويب برسانند که بر مبنای آن افغانستان در منطقه وجھان ازھمان سياست وحيثيت
بھره مند شودکه سويس دراروپا وجھان ازآن برخورداراست  ".چه خواب خوشی !
شتردرخواب بيند پنبه دانه .آقای سديد تا حال درخواب خرگوش است ونميداند که ھمين »ملل
متحد« بود که مجوزحمله نظامی به افغانستان را صادرکرد ودرکنفرانس بن طرح دولت
دست نشانده ومزدوررا به اشتراک تمام وطن فروشان جھادی وغيرجھادی ريخت وآن را
درعمل پياده نمود ودرتما م امورات افغانستان درکناردولت امريکا وناتو مداخله ونظارت
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مستقيم دارد وازآن سود ميبرد .سازمان ملل متحد برای آن بوجود نيامده است که افغانستان
ويا کشورديگری را سويس آسيا بسازد.ملل متحد يک سازمان ابزاری واجرائيوی دولت ھای
سرمايداری امپرياليستی است که اعمال تجاوزکارانه وغارتگرانه دول امپرياليستی را
مشروعيت می بخشد .درجھت ديگری ديده می شود که آقای سديد "مبارزه" عليه دين ومذھب
رابدون مبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع به پيش می برد .حال قضاوت را به خوانندگان
ميگـــــذارم که آقای سديد چقــدرازدرک وفھم علمی برخورداراست.آيا ميشود آنرا درجمله"
دانشمندان"ی که شمارآ نھا ازشمارانگشتان تجاوز نميکند" بحساب آورد !.
درمورد مبارزه با مذھب بھتراست به مقاله "دين ازديد لينن" مراجعه نمائيم .لينن ضمن
اينکه دين را افيون ملت ھا ميداند ولی درشيوه مبارزه بامذھب خيلی حساس است ونظريات
داھيانه ايرا دراين مورد مطرح ميسازد  :اومی گويد" مبارزه عليه مذھب را نبايد به
تبليغات انتزاعی – ايدئولوژيک محدود ومنحصرساخت بلکه بايد با پراتيک مشخص جنبش
طبقاتی ايکه ھدف آن ازبين بردن ريشه ھای مذھب ميباشد ربط داد.امروزعميق ترين
ريشه ھای مذھب درستم اجتماعی برتوده ھای زحمتکش وناتوانی آنھا دربرابر نيروھای
لجام گسيخته سرمايه نھفته است که ھرروزوھرساعت مصائبی ھزاران باربدترودردناکتر
ومشقاتی به مراتب غيرانسانی ترازھرحادثه غيرعادی ديگرازقبيل جنگ وزلزله وغيره بر
انسانھا ی زحمتکش عادی روا ميدارند.اوبه ادامه مينويسد":تا وقتيکه توده ھای له شده
بوسيله کاراجباری سرمايداری ،وابسته به قدرت ھای لجام گسيخته وويرانگرسرمايداری
باشند .تا زمانيکه اين توده ھا خودشان فرا نگرفته باشند که متحد ومتشکل وطبق برنامه
،اين ريشه يعنی سلطه سرمايه راآگاھانه در تمام اشکال آن ،ازبين ببرند .تا آن زمان ھيچ
گونه جزوه آموزنده ای نمی تواند اين توده ھارا ازدست مذھب خالص کند.تبليغ آتئيستی
سوسيال دموکراسی ،بايستی تابع وظايف اصلی آن باشد يعنی بسط مبارزه طبقاتی توده
ھای استثمارشده عليه استثمارگران .تبليغ تئوريک آتئيستی ازبين بردن اعتقادات مذھبی
اقشارمشخص ازپرولتاريا ،ازموفقيت مسيروشرايط مبارزه طبقاتی اين اقشار،به معنی
طرزتفکرغيرديالکتيکی است .به معنی يک مرزنسبی ومتغير،به يک مرزمطلق است ،به
معنی ازھم گسستن قھرآميزچيزی است که در يک واقعيت زنده ،بطورجدائی نا پذيری به
ھم مربوط ميباشند مثالی می آوريم:فرض ميکنيم که پرولتاريای يک منطقه مشخص ويک
رشته صنعتی مشخص تجزيه ميشوند به يک قشرمترقی ازسوسيال دموکرات ھا ی
نسبتاًآگاه که بديھتا ً آتئيست ميباشند -ويک قشرازکارگران عقب افتاده که ھنوزبا روستا
وروستائيان مربوط ميباشند ،به خدا اعتقاد دارند  ،به کليسا ميروند وحتی تحت تآثيرمستقيم
روحانيون ده قراردارندوفرضاًيک اتحاديه کارگری مسيحی تأسيس ميکنند وبازھم فرض
ميکنيم که مبارزه اقتصادی دراين منطقه به يک اعتصاب انجاميده است ،دراين حالت فرد
مارکسيست مؤظف است که موفقيت جنبش اعتصابی را مھم ترازھرچيز بداند با قاطعيت
عليه انشعاب کارگران دراين مبارزه فعاليت نمايد وقاطعانه برضد اين انشعاب مبارزه
کند .درچنين شرايطی تبليغ آتئيستی ميتواند کامالًزائد وحتی زيانبخش باشد نه ازنقطه نظر
مالحظات کوتاه بينانه دررابطه با ايجاد رعب دراقشارعقب افتاده ،دررابطه به باختن
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انتخابات وغيره ،بلکه ازنقطه نظرپيشرفت واقعی مبارزه طبقاتی که درمناسبات جامعه
مدرن سرمايداری صد باربھترازتبليغات آتئيستی،فردمعتقد به مسيحيت را به سوی سوسيال
دموکراسی جلب خواھد کرد .يک مبلغ آتئيست دراين گونه موقع ودرچنين شرايطی فقط را
ه کشيشھا وروحانيونی را ھموارميکند که بھترين آرزوی شان اين است که کارگران بجای
آنکه بر سر شرکت در اعتصاب باھم کنار بيايند ،برسراعتقاد به خدا ازھم جداشوند .يک
فرد انارشيست که جنگ برضد خدارا بھرقيمت موعظه ميکند درواقع به کشيشھا
وبورژوازی کمک کرده است )ھمانطوری که انارشيستھا درحقيقت ھمواره به بورژوازی
کمک ميکنند(.تأکيد ازمن است ).نکند که آقای سيد ھاشم سديد نيزيکی ازآن جمله باشد(يک
مارکسيت بايد ماترياليست يعنی دشمن مذھب باشد ليکن يک ماترياليست ديالکتيک مبارزه
عليه مذھب را انتزاعی وبراساس يک تبليغ آبستره وصرفا ً تئوريکی که ھمواره يکسان
باشد انجام نميدھد بلکه آنرا بطورمشخص برپايه مبارزه طبقاتی  -وھمانگونه که درعالم
واقعيت صورت ميگيرد وتوده ھارابيشتروبھترتعليم ميدھند  -به انجام ميرساند .يک
مارکسيست بايد بتواند تمام يک موقعيت مشخص را درنظربگيردوھمواره مرزانارشيزم
واپورتونيسم رابشناسد)اين مرز ،نسبی،متحرک ومتغير است(.قسمت ھای از مقاله لينن
منتشرشده درپرولتاريای –شماره13-45مه ".1909جای تعجب نيست که بورژوازی با
استفاده از مذھب بر ضد آتئيست ھا جنگ ومبارزه را بر ضد کمونيست ھا به پيش ميبرد
وتوده ھارا بر ضد آنھا ميشوراند وآنارشيست ھا کارد آنرا دسته ميکنند.
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