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  بيانگر، مضامين ومقات سيدھاشم سديد           ماھيت         
  .وسياسی اوست ضع ايدئولوژيکا ومو                    جھان بينی

                
جامعه دينی ما دچارفقدان "  درنوشته اش زيرعنوان"سديد" آقای 2011 سپتمبر5بتاريخ 

کرده که  نقل  راعبد الکريم فاريابینظرات ازاردی ؛ مو"ستفرھنگ گفت وگوی سالم ا
 آقای سديد درصفحه ھفتم . راعليه اونوشته استچيزھایقای سديد را کمونيست خوانده واوآ

 پرواضح است که جناب سيد ھاشم سديد به :" ...استچنين نوشته  فاريابی نوشته اش ازقول
سخ دارند واسMم واحکام آنرارد می سوسياليسم ومارکسيسم ومارکس ولنين، ايمان را

با کمونيست خواندن آقای سديد؛سوسياليسم وکمونيسم را موردحمله فاريابی ....".کنند؛
 داشته به انديشه کمونيسم وسوسياليسم حواله ه ازافترا وتھمت وناسزادرچانتهقرارداده وآنچ

مورد " کمونيست"ث يک يد رامنحي آقای سدوبرکدام مبنا اينکه آقای فاريابی چرا.کرده است
- نظرات  ومواضع ايدئولوژيکیليکن نقطه.  است، بخودش مربوط استراردادهـــ قلهـــحم  

.سياسی آقای سديد بيش ازھمه درنوشته ھايش مشخص می شود  
سيد ھاشم سديد "آقای ھائی نوشته قسمت ھائی از"  نمونه خروارمشت " بعنواندرذيل من 

به "آزاد افغانستان –افغانستان آزاد "وسايت "فتمان  گ"سايت نيمه دولتیرا که در"
سياسی آقای  -  ايدئولوژيک ، مواضع فکری که خوانندگان بهنقل مينمايمرسيده است نشر

کوتاه نبشته ھايم تحت عنوان من گرچه قبMً دريکی از. آشنائی حاصل نمايند سيد ھاشم سديد
را نقل قول نموده ومتذکر شده بودم سخنان آقای سيدھاشم سديد  قسمتی از"؟ديوانه کيست"

را مکرر اين نبشته جاداردکه .رزش نقدکردن راندارد ا"ای سيد ھاشم سديد آق"که نبشته ھای
کمونيستی آقای سيد ھاشم سديد ضد  به ماھيت افکار دوستانورسانم تا خوانندگان ببه نشر

که خودرا  محترم دگانيکی ازنويسن ینعيمعزيزآقای زيرا .ھم بيشترآشنائی حاصل نمايندباز
قسمتی  درنقد نظريات آقای عبدالکريم  فاريابی درميداند ھم ياليزم ديالکتيک پيرو ماتر

شمم به نوشته ھای آقای سديد افتاد چ سپتمبر5وقتی به تاريخ :" مقاله اش چنين مينويسداز
ازآن لذت ببرم وبا آموختن ،مثل ھميشه با اشتياق تمام آنرا باز نمودم تا ازآن چيزی بياموزم 

که گويا مطلب آقای  بدان خاطرشدم نهاما ھرقدردرمطالعه پيشتررفتم با تأسف بيشترمتأثر
اما عکس آن مثل تمام مطالب شان سخت آموزنده بود سديد چيزی برای آموختن نداشت

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 

اما حقيقت ."دشنامنامه ھا باشندناشراشند که ھائی ھم ب شان آمد بگويند وسايت
اليزم ضد سوسيظريات آقای عبدالکريم فاريابی بر ھمان اندازه که ن.استچيزديگر
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نظريات آقای سيدھاشم سديد نيزدر ت علمی ،وارتجاعی اسدشنام گونه ،غيروکمونيزم 
Mه شمارا به ذيل توجدر.علمی استان آن کين توزانه وغيربی ورھبرضديت با کمونيزم انق

                               :          م آقای سديد جلب می نمائنظرات قسمت ھای ازآن نبشته و
:)2011- 5-12(ديوانه کيست؟  

: در جائی از مقاله اش چنين مينويسد. يک پلميک زرگری با معشوق رحيم قرار گرفته استکه در "سيدھاشم سديد" آقای 
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 

اگر او چنين حرفی زده باشد نقطه نظر من اينست که ميان او وآنھائی که به اين تصور که امريکا "راسل "  در مورد-6
 انسانھای ھر کجاکه چنين.ھردو تصور ، تصور کودکانه بيش نبوده است .ھيچ فرقی نيست ...ببر کاغذی بيش نيست و

ای سديددر سايت آق وضد کمونيستی اين نظريه ارتجائی." باشند ،باھر مليت وھر تفکر وتصور ودرجه تحصيل ديوانه اند 
ناگفته نماند که از اين قبيل مضامين ومقاله ھا .به نشر رسيده است " نستان ا آزاد افغ–افغانستان آزاد "و"گفتمان" ھای   

.                                                         زياد اقبال نشر دارند" گفتمان "اً در سايت نيمه دولتی در اين سايتھا خاصت  
                                                             

" ببر کاغذی بيش نيست) امپرياليزم(امريکا : "من در اين جا قصد ندارم در مورد فرق بين راسل وآنھای که ميگويند
ه دون است زيرا در اين جمله  دھن کجی بر ضد مائوتس" سديد"صحبت نمايم تنھا اين قدر متذکر ميشو م که ھدف آقای 

مرتجعين به ظاھر تر سناک به . امپرياليزم وکليه مر تجعين  ببر کاغذی ھستند :" جائی گفته است کهمائوتسه دون  در 
ندان نيرومند نيستند در بررسی مسائل از ديد وسيع و طونی مcحظه ميشود که نيروی عظيم نظر می آيند ولی در واقع چ

اول اينکه ".  آ1946مصاحبه با خبر نگار امريکائی انالونيز استرانگ حوت ."واقعی را خلق صاحبند نه مر تجعين 
 عمل نيز ثابت نمود که امپرياليزم ببر مائوتسه دون اين الفاظ رادر دوران جنگ آزاديبخش خلق چين بيان کرده بود ودر

ولی آقای سيد ھاشم سديد با جعل کاری که خصلت ذاتی .  به پيروزی رساند1949اغذی است وانقcب چين رادر سال  ک
 نموده ، به جای کلمه پاراگراف گرفته ،آنرادستکاری از اين نوشته را از آن ینويسند گان اجير ومرتجع است قسمت

 عمل در ذاتش نا صادقی اين. سيله به ھذيان گوئی پرداخته است ه امريکا را درآن اضافه کرده است وبد ينوامپرياليزم کلم
ھردوتصور ،تصور کودکانه بيش نبوده است چنين انسانھائی ھر کجا که :"به ادامه مينويسد.  آقای سديد را آشکار ميسازد

يعنی به نظر آقای سديد مائوتسه دون وپيروانش ديوانه . "اندباشند با ھر مليت وھر تفکر وتصور ودرجه تحصيل ديوانه 
يکی از دشمنان کمونيزم " سديد" واژه ھای  است که از مغز بيمار گونه آقای" ديوانه "و " تصور کودکانه." ھستند 

ن در سرمايداری امپر ياليستی ونويسندگان مر تجع آايد خاطر نشان سازم که سيستم غارتگروتبھکارب.تراوش ميکند
آيا  امپر ياليزم امريکا با دروغ وتوطئه زير نام سcح کشتار .جعلکاری ،توطئه واغواگری ريکارد جھانی قايم کرده اند 

آيا امپرياليزم امريکا وقوای ناتو زيرنام مبارزه با تروريزم به کشتار مردم مظلوم افغانستان .جمعی به عراق حمله نکرد 
آيا در ليبی بنا . اين کشتار ووحشيگری خويش را تکذيب نميکنند شان در رسانه ھای جمعی امپرياليستھا آياندمشغول نيست

  مند می انديشيد،د مانند يک انسان خر"  ھاشم سديدسيد"اگر آقای . به تجاوز وغارتگری مشغول نيستند م دفاع از مردم 
 بزرگ ضد امپر ياليستی وضد فئودالی  را بايد فکر ميکرد که چطور امکان دارد که يک شخص ديوانه بتواند يک انقcب

رساند و آن کشوررا به شاھراه ترقی وتکامل سوق ب به پيروزی  رھبری نموده ودر يک کشور مستعمره ونيمه مستعمره
 خرد باختگی،    خودش، آگاه وانقcبی، ديوانگی بای يک انسان عاقلآيا صدورحکم.  وجامعه سوسياليستی بنا کنددھد

ھمچنان ببينيد که جناب سيد ھاشم .  و مزدور منشی نيست؟ حال شما قضاوت نمائيد که ديوانه کيست؟ فاھت ديوانگی ،س
در نقدش جنبه مثبت ومنفی را در نظر دارد ياخير؟ويا مانند واژه باز به واژه پرانی مشغول است؟  نقد بيشتر " سديد"

مشکل دارند ويا "ديوانه "و" ھوشيار" زدر تفکيک وشناخت نوشته سيد ھاشم سديد را زم نمی بينم  چون ايشان تا ھنو
 که چطورانسانھای که در ببينيد. رسد به مسائل علمید، چه نبخاطر خوشنودی خاقان سرمايداری عمداًاز آن طفره ميرو

ی و لجن  غير علمی پنا ه برده وبه کينه ورزیظاھر از تعقل وخرد گرائی صحبت دارند در واقعيت  به پست ترين شيوه ھا
                                           ".در خانه اگر کس است يک حرف بس است.پاشی برضد کمونيست ھا مبادرت ميورزند 

نوشته ھای آقای سيد ھاشم سديد جلب می ازحال توجه شمارابه قسمت ھائی ديگر      
ردن غربی ھا انداخته  را به گ جنگ در افغانستان-سره جنگ را به من در کجا يک:"نمايم

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 
 ی غرب امپرياليستھایآقای سيد ھاشم سديد."واخMق جامعه ديده امفرھنگ ،طرزتفکر در-خود 

ازآقای .افغانستان نميدانددر ،جنايات وبربريت وويرانیعامل عمده جنگ وبدبختیمنحيث را
نظامی تجاوزدرافغانستان به اثرھای سی وچند سال اخير جنگ  آيا:سوال مينمايم کهسديد 

 آغازنشد که چھارده  ورژيم مزدوروجنايتکارخلقی پرچمیم شورویياليزوسيال امپرمستقيم س
  جنايتکارانه توسطھایسال ادامه يافت وبعددرطی حدود بيست سال اخيراين جنگ

  جنگھادوران منطقه ای آنھا خاصتاً دولت پاکستان اين ومزوامريکائیامپرياليستھای غربی 
 سديد عامل عمده بد بختی ھارا درفرھنگ آقای.واقعيت انکاراين را ميگويند ادامه نيافته است؟

  سردمداراناين ھمان نظريه ايست که.،روانشناسی واخMق جامعه جستجو ميکند ، طرز تفکر
ھای عقب نگھداشته شده ستی ھميشه ازآن سود ميبرند وکشورکشورھای سرمايداری امپريالي

گ ھا می اندازند وآنھارا به جن کشورآنم مردرا به باد استھزاء گرفته وگناه را به گردن 
 چه نوع فرھنگ واخMق داريم که باعث ھمه )مردم ما( مامگر.طلبی وخشونت متھم ميسازند 

آقای سديد وطن فروشی وآدم کشی گرديده است اگرمنظور ی ماھا وتيره روزی  ھااين بدبختی
است که وطالبانی Mمی باندھای جنايتکارخلق وپرچم وباند ھای وطنفروش وجانی احزاب اس

دامن ميزنند وبه دھل اجانب ميرقصند ،نبايد  مردم دربيننفاق وشقاق راو ادامه داردتا امروز
پاراگراف در. محاسبه نمودومردم آن اين اعمال شوم آنھارا به حساب فرھنگ واخMق  جامعه 

عين اينکه رميگويم که غرب را تمجيد ميکنم دبازھم اشتباه نکنيد وقتی من :"مينويسد13
 اجتماعی سياسی ميدانم - محکوم ميکنم يا ميگويم که من سوسياليزم را بھترين انديشه فلسفی 

يد دانسته باشيد که من مستقل  با.اين انديشه انتقاد ميکنمحرف ھا درولی ازبسياری از
ھای غرب راتحسين کدام کار - ووابسته به جائی يا شخصی نيستم فکرميکنم وشخص کينه توز

کارھای سوسياليست ھارا فکر نکنم لزومی ھمينطور.ميکنم وکدام کارھارا ناپسند ميخوانم 
آقای سديد اگر." من ھمين داشتن استقMل استی توضيح وتشريح داشته باشدبه نظربرا

 بايد،اجتماعی سياسی ميداند  وبدان معتقد است  -ليزم را بھترين انديشه فلسفی ابراستی سوسي
رزه طبقاتی ، طبقات ومبا ماترياليستیلکتيک تضاد وديا سوسياليسم علمی ويک کمی درباره
طبقاتی نخورده سياسی واجتماعی نيست که درآن مھرحاليکه ھيچ انديشه در.آگاھی داشته باشد

آقای سديد ھم دزد را انتقادميکند وھم . نداشته باشدطبقات جامعه قرارخدمت يکی ازدرباشد ويا
امپرياليزم جنايت (غرب .ميکندضد ھيچ کدام آن جبھه گيری ن ولی بر،نه راصاحب خا

 وحتی تبديل کرده اندانسان ھا  وکشتارگاه کشورش را به مسلخ) قوای نا توامريکا وکار
 ه روزانه حد اقل پنجا اينراپنھان نمی کند کهامنيت ملی دولت دست نشاندهمشاوراسپنتا دادفر

 بجای افشا و محکوم کردن قای سديدولی آ.  به قتل ميرسند ھاجنگتن ازھموطنان ما به اثر
 آقای سديد. نا پسند ميخواندصرف کارھای غرب راجنايات امريکا وناتودرافغانستان، 

د ولی تشريح نميکند که  اجتماعی وسياسی ميدان-سوسياليزم را بھترين انديشه فلسفی 
،  امينحفيظ هللا تره کی ،؛رنخورد به آقای سديد ب.  نوع سوسياليزم استکداممنظورش از

اجتماعی - بھترين انديشه فلسفی "  می گفتند که سوسياليزم ھمیانببرک، نجيب وديگر
نميدانم . اين مزدوران فرومايه شعارزنده باد سوسياليسم می دادند.  است"وسياسی
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  نوعم که آقای سديد آن را بھترين انديشه فلسفی اجتماعی سياسی ميداند کدایسوسياليزم
  ويا نظام سوسياليستی واقعی بفرض اگرمنظوراوسوسياليسم علمی. استسوسياليسم

 تاجائی که . نظرات ومواضع اوبا اصول سوسياليسم علمی بيگانه است نقطهھمه اينلذاباشد؛
رھبران مستقيم وکنايه آميزرفيق مائوتسه دون يکی ازقای سديد غيردست است آاسناد در

ند ز مي ھم به نعل"نقد"عنوان اوزير .مينمايد خوانده وتوھين ديوانهرا بزرگ پرولتاريای جھان
من اين حرف ھارا از روی دشمنی ويابد بينی به غرب :" سديجائی مينووھم به ميخ ودر
وانديشه ونيت بد دشمنی من با عمل وتفکر.منی ندارممن با ھيچ انسانی دش.وامريکا نميزنم 

کارھای غرب زيرا ھمه ، اتمجيد ميکنم وھم تقبيح است وبه ھمين دليل است که ھم غرب ر
 عمل بايد ھمينگونهيک منتقد درست کارکسره خوب نيست که يھمانطور يکسره بدنيست 

نی بلکه يک لوم ميشود که آقای سديد يک مبارزت معپاراگراف با{ بوضاح از."کند
 سوگند خورده اين دشمنان(است وھيچ دشمنی  باامپر ياليستھای غربی وامريکائی»دنقا«

 را به آننموده واوز که آنھابه وطنش تجی با وجود، ندارد)خلقھای زحمتکش وملل اسيرجھان
 يستھای غربی وامريکائیضد امپريال برآقای سديد. تبديل نموده اند برای مردمشجھنم سوزان

ر محشوبدينوسيله  آنھا می پردازد ني ،تمجيد وتحس"انتقاد" مبارزه نميکند؛ بلکه  صرف به
می :"مقاله تحت عنوانآقای سديد در.ميگيرددوستانش قرار ھمفکران وومورد تمجيدند کپاميبر

طی مقاله ای نوشتم که 2011-6-17بتاريخ :" مينويسد"بينيد که راه سوم ھم وجود دارد
مين  ھای ديگری ھم برای پايان جنگ ، تأهافغانستان راجنگ وغير از ايجاد پايگا ھا درزاغير

يعنی ."يه با ما وجود داردوخاتمه دادن به دشمنی ھای ھمساآرامش دراين کشورصلح ،آوردن 
پايان جنگ ،آوردن صلح گويا بخاطرآقای سديد اين ھمه جنگ تجاوزکارانه امپرياليزم به نظر

راه :"به تعقيب آن چنين ادامه ميدھد .دشمنی ھای ھمسايه ھا صورت ميگيردوخاتمه دادن به 
Mھای ھمسايه وکشورھای منطقه وجھانرا ھم از که می تواند کشورنی ديپلوماتيک ھای عق

جود رقابت تشويش ھای که نسبت به وجود نا آرامی ھا ، وجود بحران ھا ،وجود جنگ ھا ،و
وبا{خره وجود کشوردھشت افگنان دراين ھای منطقه وجھان برسرافغانستان ، وجود ترس از

اين پيشنھاد حاوی چنين . دارند برھاندافغانساننگرانيھای ازحضورپايگاھای بيگانه در
داند که امريکای ھا آقای سديد تا حال نمي( اگر امريکائی ھا واقعاًدر نظردارند:عباراتی بود 
که به افغانستان کمک کنندچه ) عالم تخيل حرف ميزندارند يا ندارند؟ودردواقعاً درنظر

راستای باز سازی ونوسازی  ودفع توطئه ھای ھمسايگان وچه درراستای تأمين امنيت آندر
آن بھتر است به جای اين قدر مصرف نظامی وکشتن وکشته دادن موضوع افغانستان رابه 

 راجع نموده قطع نامه ای را با توافق وھمکاری ساير اعضای اين دشورای امنيت ملل متح
يثيت  وحھمان سياست آن افغانستان در منطقه وجھان ازشورا به تصويب برسانند که بر مبنای

! چه خواب خوشی ." ن برخورداراست آکه سويس دراروپا وجھان ازبھره مند شود
ملل «داند که ھمين خواب خرگوش است ونميآقای سديد تا حال در.ه دانه خواب بيند پنبشتردر

 بن طرح دولت کنفرانسبود که مجوزحمله نظامی به افغانستان را صادرکرد ودر» متحد
تراک تمام وطن فروشان جھادی وغيرجھادی ريخت وآن را را به اشدست نشانده ومزدور

 مداخله ونظارت  درکناردولت امريکا وناتوتما م امورات افغانستانعمل پياده نمود ودردر
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 جود نيامده است که افغانستانوب سازمان ملل متحد برای آن.د مستقيم دارد وازآن سود ميبر
ک سازمان ابزاری واجرائيوی دولت ھای ملل متحد ي.را سويس آسيا بسازدويا کشورديگری 

ياليستی را امپرکارانه وغارتگرانه دول  امپرياليستی است که اعمال تجاوزسرمايداری
 دين ومذھب عليه" مبارزه" ديده می شود که آقای سديد  درجھت ديگری.مشروعيت می بخشد

 نندگانبه خواحال قضاوت را  .رابدون مبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع به پيش می برد
"آيا ميشود آنرا درجمله. برخورداراستعلمی وفھم درکدرازــ که آقای سديد چقذارمـــــميگ  

     . !بحساب آورد " انگشتان تجاوز نميکندشمار که شمارآ نھا ازی"دانشمندان

لينن ضمن .مراجعه  نمائيم  "دين ازديد لينن"است به مقاله ھب بھترمورد مبارزه با مذدر
ساس است ونظريات شيوه مبارزه بامذھب خيلی حن را افيون ملت ھا ميداند ولی درياينکه د

مبارزه عليه مذھب را نبايد به "  اومی گويد:اين مورد مطرح ميسازد داھيانه ايرا در
ک محدود ومنحصرساخت بلکه بايد با پراتيک مشخص جنبش ي ايدئولوژ–تبليغات انتزاعی 

عميق ترين امروز. ريشه ھای مذھب ميباشد ربط داد بردنطبقاتی ايکه ھدف آن ازبين
توده ھای زحمتکش وناتوانی آنھا دربرابر نيروھای ريشه ھای مذھب درستم اجتماعی بر

رودردناکتر بدت بارساعت مصائبی ھزارانم گسيخته سرمايه نھفته است که ھرروزوھرلجا
نگ وزلزله وغيره بر ازقبيل جومشقاتی به مراتب غيرانسانی ترازھرحادثه غيرعادی ديگر

تيکه توده ھای له شده تا وق:"به ادامه مينويسداو.انسانھا ی زحمتکش عادی روا ميدارند
سرمايداری جام گسيخته وويرانگر سرمايداری ،وابسته به قدرت ھای لاجباریبوسيله کار

 تا زمانيکه اين توده ھا خودشان فرا نگرفته باشند که متحد ومتشکل وطبق برنامه.شند اب
تا آن زمان ھيچ .سرمايه راآگاھانه در تمام اشکال آن ،ازبين ببرند ،اين ريشه يعنی سلطه 

تبليغ آتئيستی .دست مذھب خMص کنده ای نمی تواند اين توده ھارا ازگونه جزوه آموزند
بقاتی توده ف اصلی آن باشد يعنی بسط مبارزه طياسوسيال دموکراسی ،بايستی تابع وظ

بين بردن اعتقادات مذھبی ی ازتبليغ تئوريک آتئيست .ستثمارگرانيه اشده علھای استثمار
يط مبارزه طبقاتی اين اقشار،به معنی اوشريرسموفقيت ماقشارمشخص ازپرولتاريا ،از

مطلق است ،به ،به يک مرزنسبی ومتغير به معنی يک مرز.ديالکتيکی استطرزتفکرغير
جدائی نا پذيری به يت زنده ،بطور که در يک واقعچيزی استھم گسستن قھرآميزمعنی از

فرض ميکنيم که پرولتاريای يک منطقه مشخص ويک :ھم مربوط ميباشند مثالی می آوريم
ت ھا ی سوسيال دموکرا ازیمترقعتی مشخص تجزيه ميشوند به يک قشررشته صن

با روستا  که ھنوز افتادهکارگران عقب ويک قشراز- يست ميباشندنسبتاًآگاه که بديھتاً آتئ
يرمستقيم قاد دارند ، به کليسا ميروند وحتی تحت تآثيان مربوط ميباشند ،به خدا اعتوستائور

ھم فرض  کارگری مسيحی تأسيس ميکنند وبازدارندوفرضاًيک اتحاديهروحانيون ده قرار
، دراين حالت فرد ميکنيم که مبارزه اقتصادی دراين منطقه به يک اعتصاب انجاميده است

چيز بداند با قاطعيت وفقيت جنبش اعتصابی را مھم ترازھرم هف است کمارکسيست مؤظ
 برضد اين انشعاب مبارزه عليه انشعاب کارگران دراين مبارزه فعاليت نمايد وقاطعانه

نقطه نظر  وحتی زيانبخش باشد نه ازيطی تبليغ آتئيستی ميتواند کامMًزائداچنين شردر.کند 
رابطه به باختن عب دراقشارعقب افتاده ،درينانه دررابطه با ايجاد رمMحظات کوتاه ب
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بات جامعه مناسيشرفت واقعی مبارزه طبقاتی که درپانتخابات وغيره ،بلکه ازنقطه نظر
معتقد به مسيحيت را به سوی سوسيال ،فردتئيستیمدرن سرمايداری صد باربھترازتبليغات آ

ن شرايطی فقط را چنياين گونه موقع ودربلغ آتئيست دريک م.دموکراسی جلب خواھد کرد 
ميکند که بھترين آرزوی شان اين است که کارگران بجای کشيشھا وروحانيونی را ھمواره 

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 

مبارزه ياليست ديالکتيک  يک ماترنی دشمن مذھب باشد ليکن ياليست يعمارکسيت بايد ماتر
تئوريکی که ھمواره يکسان  رفاً غ آبستره وصاساس يک تبليعليه مذھب را انتزاعی وبر

لم عادر  وھمانگونه که-پايه مبارزه طبقاتی اشد انجام نميدھد بلکه آنرا بطورمشخص برب
يک  . به انجام ميرساند- تعليم ميدھند ابيشتروبھترواقعيت صورت ميگيرد وتوده ھار

شيزم  مرزاناربگيردوھموارهد تمام يک موقعيت مشخص را درنظرمارکسيست بايد بتوان
قسمت ھای از مقاله لينن ).اين مرز ،نسبی،متحرک ومتغير است( رابشناسدواپورتونيسم

جای تعجب نيست که بورژوازی با ."1909مه 13- 45شماره–منتشرشده درپرولتاريای 
 استفاده از مذھب بر ضد آتئيست ھا جنگ ومبارزه را بر ضد کمونيست ھا به پيش ميبرد 

.  نھا ميشوراند وآنارشيست ھا  کارد آنرا دسته ميکنندوتوده ھارا بر ضد آ  
 

 
 


