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چرا نظام کمونيستی برای سرمايه داران ومالکان بزرگ زمين وساير
اقشارارتجاعی وحشت آوروبرای توده ھا ی مردم آرزووھدف است؟
بتاريخ  3جنوری  2010درسايت افغان -جرمن آنالين نوشته ای تحت عنوان" چرانظام کمونيسم نفرت
انگيزاست؟ " ،بقلم نادرشاه سدوزی به نشررسيده است .درطی سالھای گذشته افراد ديگری ازقماش) ن
س(نيزدرھمين سايت افغان جرمن وسايتھای مشابه برکمونيسم انقالبی حمله خصمانه کرده اند ،که
توسط فعالين جنبش انقالبی پرولتری افغانستان به اين نوشته ھا پاسخ داده شده است .اينک بارديگربه
چنين نوشته ای پاسخ ارايه می نمايم .ھمچنانکه اين خصومت ورزی واتھامات نارواعليه کمونيسم
انقالبی توسط سرمايه داری جھانی وارتجاع نوکرآن تا امروزادامه داشته است ،درآينده وتازمانيکه
سرمايه داری جھانی وامپرياليسم وديگرنظام ھای مبتنی برستم واستثمارخلقھا درجھان وجود داشته
باشد ،نيزادامه خواھد يافت.
کارل مارکس علم انقالب راکشف کرد ،بعدازآن والدی ميرايليچ لنين ومائوتسه دون اين علم رابه سطح
عالی تری تکامل دادند .امروزھمه کمونيستھای انقالبی جھان علم انقالب خودرا مارکسيسم  -لنينيسم-
مائوئيسم می نامند .اولين باری که پرولتاريای جھان توانست درپرتواين علم نجاتبخش بشريت،
ديکتاتوری ارتجاعی سرمايه داری راسرنگون کند وديکتاتوری طبقاتی خودراجايگزين آن نمايند،کمون
پاريس درسا ل  1871ميالدی بود .اگرچه کمون عمرکوتاھی)حدود دوونيم ماه( داشت وباثرکم تجربگی
واشتباھات رھبران کمون ،توسط بورژوازی فرانسه وديگردولتھای اروپائی سرنگون شد .اما پيروزی
کمون پاريس حقانيت مارکسيسم انقالبی را برای اولين باربه ثبوت رساند .مھمترين علل شکست کمون
پاريس کوتاھی پرولتاريای پيروزمند دردرھم شکستن کامل ماشين کھنه دولتی ،سرکوب ناکامل
ضدانقالب ،تاخيردرمصادره نھادھا وموسسايت يزرگ مالی وبانکھا وعدم جلب پشتيبانی دھقانان
ازانقالب بود .باين عبارت که ديکتانوری پرولتاريا بطورھمه جانبه برطبقات استثمارگروستمگراعمال
نگرديد وطبقه حاکم سرنگون شده بصورت کامل خلع مالکيت نشد .بعد درسال  1917انقالب
کبيراکتوبردرروسيه به پيروزی رسيد واولين دولت سوسياليستی درجھان تحت رھبری لنين واستالين
تاسيس شد .بعد انقالب ملی دموکراتيک درويتنام شمالی درسال  1945پيروزگرديد ودرسال 1949
انقالب دموکراتيک نوين درچين پيروزشد .اين انقالب تحت رھبری مائوتسه دون راه تکامل راپيموده
ودرسال 1957به انقالب سوسياليستی گذارکرد .ھمچنين انقالبات دموکراتيک توده ای درآلبانی
وسايرکشورھای اروپای شرقی بعد ازختم جنگ جھانی دوم به پيروزی رسيد .وانقالب دموکراتيک
توده ای درکوريای شمالی درسال  1952پيروزشد .وانقالب ضدامپرياليستی وضدارتجاعی کوبا
درآخردھه  50ميالدی بوقوع پيوست .پيروزی اين انقالبات ھرچه بيشترتوده ھای خلق
رادرسراسرجھان به پيروزی مبارزات شان تحت رھبری انديشه ھای انقالبی پرولتری اميدوارنمود.
پيروزی مارکسيسم انقالبی وتشکيل دولتھای سوسياليستی وديکتاتوريھای پرولتارياودولتھای
دموکراتيک توده ای ،ھرچه بيشترخصومت سرمايه داری وامپرياليسم بين المللی ومالکان بزرگ زمين
ومرتجعين ستايشگرآنھا رادرجھان برانگيخت .ازظھوراين انديشه وکشف علم انقالب ومبارزه طبقاتی
توسط مارکس وانگلس تاامروزکه حدود يکصد وشصت سال می گذرد ،تمام نظام ھا وطبقات ارتجاعی
استثمارگروستمگرازھيچگونه اتھام تراشی وحمله خاينانه عليه اين انديشه وبيانگذاران آن دريغ نکرده
اند ونخواھند کرد .درطی اين دوران طوالنی صدھا مقاله ،رساله وکتاب نوشته شده وصدھا نمايشنامه

وفيلم توسط سرمايه داری جھانی عليه انديشه کمونيسم انقالبی ونظام ھای سوسياليستی ورھبران آنھا
نمايش داده شده است.
پيروزی انقالب اکتوبروتاسيس اولين دولت سوسياليستی جھان درروسيه دومين تجربه پرولتاريای
انقالبی جھان بود .اين انقالب وديکتاتوری پرولتاريا حدود دوونيم دھه دوام کرد .درطی اين مدت
زحمتکشان روسيه تحت رھبری لنين واستالين باتمام مشکالت داخلی وخارجی که اين نظام
نوبنيادراتھديد می کرد ،به پيروزی ھای شايانی دست يافتند .پيروزی انقالب اکتوبروتشکيل دولت
سوسياليستی اولين تجربه پرولتاريا درساختمان سوسياليسم بود .پرولتاريای جھان ھنوزدربارۀ ماھيت
طبقاتی وموجوديت تضاد ھای طبقاتی درنظام سوسياليستی واھميت تداوم مبارزه طبقاتی دراين دوره
تجربه کافی والزم نظری وعملی نداشتند تابا انقالبی کردن ھرچه بيشترحزب وارتقای سطح آگاھی
ايدئولوژيک سياسی توده ھای خلق وبرپائی انقالبات فرھنگی پرولتاريائی وتصفيه حزب ودولت
ازوجود عناصربورژوازی نوخاسته ؛ انقالب وديکتاتوری پرولتاريا راازسلطه رويزيونيستھای درون
حزب ودولت نجات دھند .درمورد اتحاد شوروی سوسياليستی ،اشتباھات ايدئولوژيک سياسی استالين
وبرخوردھای بوروکراتيک اوراعليه مخالفين سياسی ھم بايد دراين زمينه درنظرداشت .ھمان بود که
بعدازمرگ استالين درسال  1953کمونيستھای دروغين) عناصربورژوازی مخفی شده درحزب( تحت
رھبری خروشچف قدرت حزبی ودولتی راغصب کردند وانديشه بورژوازی)رويزيونيسم مدرن( را
بجای انديشه کمونيسم انقالبی درحاکميت ورھبری حزب ودولت قراردادند.ازسال  1956ببعد
ديگراتحاد شوروی بنام کشوری سوسياليستی بودوماھيتا ً نظام سرمايه داری دولتی تحت رھبری حزب
بورژوازی قرارداشت .رويزيونيستھای مدرن تحت رھبری خروشچف وبعد ازآن برژنف ،اتحاد
شوروی سوسياليستی را به کشوری سرمايه داری وابرقدرت امپرياليستی مبدل کردند .باآنکه درنيمه
دوم دھه ھشتاد ميالدی گورباچوف سعی کردتا باانجام "ريفورم" دررويزيونيسم و نظام سرمايه داری
دولتی،بنام »گالسناست وپروستروئيکا« عمرآنراطوالنی سازد؛ ولی بحران ھمه جانبه درونی نتوانست
ازپوسيدگی وفروپاشی اين نظام جلوگيری نمايد .البته ضربات وخسارات ھمه جانبه اقتصادی وسياسی
ونظامی ناشی ازتھاجم نظامی برافغانستان ومقاومت دليرانه خلق اين کشور؛ جريان فروپاشی اين نظام
وبلوک تحت رھبری اشراتسربع نمود.
ابرقدرت سوسيال امپرياليستی مانند سايرقدرتھای سرمايه داری جھان به استثمارخلقھای اتحاد شوروی
وغارت خلقھای کشورھای ھم بلوک آن دراروپای شرقی وخلقھای کشورھای تحت سلطه ادامه داد .ولی
به منظورفريب واغوای خلقھای روسيه وجھان ازنام کمونيسم وسوسياليسم تازمان سقوط وفروپاشی اش
سوء استفاده کرد .نظام سرمايه داری دولتی)سوسيال امپرياليستی( دررأس بلوک امپرياليستی شرق
درسلطه برخلقھا وملل جھان وغارتگری آنھا باابرقدرت امپرياليستی امريکا دررأس بلوک امپرياليستی
غرب رقابت می نمود .بعد ازسقوط نظام سوسيال امپرياليستی درسال  1989وسقوط دولتھای
رويزيونيستی وارتجاعی وابسته به اتحاد شوروی )که سرمايه داری وارتجاع جھانی آنھارادولتھای
کمونيستی می خواندند( وتمام کثافات وجنايات وبی عدالتيھای نظام سرمايه داری دولتی درروسيه
وکشورھای بلوک شرق را ،بنام کمونيسم درجھت مغشوش کردن اذھان خلقھا وزحمتکشان جھان توجيه
وتبليغ می کردند .امپرياليسم بين المللی سقوط اتحاد شوروی امپرياليستی را»سقوط کمونيسم« درجھان
تبليغ کرد.ھمچنين دولت سوسياليستی وديکاتوری پرولتاريادرچين درسال  1976توسط عناصرسرمايه
داری مخفی شده دردرون حزب ودولت که درلفظ خط مشيھای حزب ودولت راتاييد می کردند ولی
درخفا به پخش انديشه ھای ضدانقالبی وضدمردمی خود تالش می نمودند ،سقوط داده شد .اکنون نظام
حاکم درچين يک نظام سرمايه داری وامپرياليستی است وبيش ازنيمی سرمايه ھای که درچين فعاليت
دارند وخلق چند صد ميليونی چين رايکجا با طبقه ارتجاعی حاکم اين کشور بيرحمانه استثماروستم می
کنند ،سرمايه ھای امپرياليسم جھانی مخصوصا ً امريکا است؛ ولی بازھم سرمايه داری جھانی وارتجاع
نوکرآن ،نظام حاکم درچين کنونی رانظام سوسياليستی وکمونيستی تبليغ می کنند .البته اين شيوه
ارتجاعی وسياھکاری وانواع جعلکاريھا ودروغبافيھا وخيانت وجنايت عليه انديشه ھای انقالبی
ومترقی و زحمتکشان جھان ،درسرشت نظام سرمايه داری وامپرياليسم عجين است .وتازمانی که اين
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نظام ستم واستثماروبربريت درجھان وجوددارد ،اين جنايات ورذالتھا ھم وجود خواھد داشت .فقط
پيروزی انقالب جھانی است که ميتواند اين نظام سراپا جنايت ووحشت راسرنگون وبگورکند.
وتازمانی که نظام سرمايه داری درجھان وجود دارد ،عناصری ھم مانند نويسنده درخدمت آن
قرارخواھند داشت وعليه انديشه ھای نجاتبخش کمونيسم انقالبی وستايش ازنظام سرمايه داری به
اراجيف پراکنی شان ادامه خواھند داد.
برخالف ادعای نويسنده وھم سنخان وی درسراسردنيا؛ درگذشته دولتھای سوسياليستی ودولتھای
دموکراتيک توده ای درجھان نه توسط توده ھای خلق که توسط عناصربورژوازی مخفی شده دردرون
احزاب کمونيست برسرقدرت سرنگون شده اند .چون پيروزی انقالب سوسياليستی واعمارسوسياليسم
اولين تجربه پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی جھان بود؛ازاينرودرنظام ھای سوسياليستی به موجوديت
عناصرسرمايه داری درون احزاب درابتدا توجه جدی صورت نگرفت ومبارزه طبقاتی دردوران
سوسياليسم خاصتا ً دراتحادشوروی سوسياليستی تحت رھبری استالين بطورالزم ادامه نيافت .وتسلط
رويزيونيستھا برحزب ودولت واحيای سرمايه داری دراتحاد شوروی بعد ازمرگ استالين ،بزرگترين
درسی بود برای پرولتاريا وانقالبيون کمونيست جھان .مائوتسه دون درآن وقت درراس جنبش بين
المللی کمونيستی بااتکاء به ديالکتيک ماترياليستی علل شکست انقالب وديکتاتوری پرولتاريا
رادرروسيه موردتحليل وارزيابی دقيق قرارداد .اواشتباھات استالين را نقد نمود ودربارۀ موجوديت
طبقات دردوران سوسياليسم واينکه مبارزه طبقاتی تاپيروزی نھائی سوسياليسم ومحو طبقات ،بايد بدون
وقفه ادامه يابد تاکيد کرده وتئوری " ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا" راتدوين نموده ودرچين
آنرادرعمل بکاربرد.مائوتسه دون درسال  1966بکمک انقالبيون وتوده ھای خلق چين انقالب
کبيرفرھنگی پرولتاريائی راعليه عناصربورژوازی درداخل حزب ودولت براه انداخت .اين انقالب ده
سال ادامه يافت .ولی بعد ازمرگ مائوتسه دون بازھم رويزيونيستھای »سه جھانی« درون حزب
ودولت که ازتصفيه ھای جريان انقالب فرھنگی نجات يافته بودند؛ بوسيلۀ يک کودتای خاينانه برحزب
ودولت مسلط شدند .تجربه شکست انقالب درچين متعاقب مرگ مائو نشان داد که اگرانقالب فرھنگی
پرولتاريائی درچين براه نمی افتاد ،شايد انقالب درچين ھم قبل ازسال  1976به سرنوشتی مانند
انقالب دراتحاد شوروی ،دچارمی شد .وفقط ادامه انقالب فرھنگی پرولتاريائی توانست برای يکدھه
انقالب چين راازشکست نجات دھد .چراباوجود يکدھه انقالب فرھنگی پرولتاريائی خلق چين تحت
رھبری مائوتسه دون بازھم انقالب توسط چنين عناصری سرنگون شد؟ زيرا باآنکه انقالب فرھنگی
تعدادزيادی ازعناصرسرمايه داری راازمقامات عالی حزب ودولت بيرون ريخت؛ ولی جناح ديگری
ازاپورتونيستھا ورويزيونيستھای مخفی درداخل حزب ودولت که ظاھراً باخط مشيھای اصولی رھبری
حزب درجريان انقالب فرھنگی توافق نشان می دادند؛ توانستند خودراازطوفان خشم توده ھای انقالبی
درجريان انقالب فرھنگی وتصفيه نجات دھند.ازجانب ديگرتعدادی ازعناصررويزيونيست که ازحزب
اخراج شده بودند)باوساطت چوئنالی }سنتريست واپورتونيست مخفی درعالی ترين مقامھای حزب
ودولت{ باين استدالل که چون درآن زمان دولت اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی تدارک حمله
نظامی به چين رامی گرفت؛ باامضای يک ورق کاغذ واظھارندامت دوباره واردحزب ودولت شدند.
اين جناح تحت رھبری ھواکوفينگ ودينگ سياوپن با طرفداران چوئنالی درجريان کودتا چھارتن
ازانقالبيون نزديک به خط انقالبی مائومنجله چيانچين خانم مائو راازدفترسياسی حزب وھزاران انقالبی
ديگررا دستگيروزندانی واعدام کردند .وبعد به تصفيه واخراج گسترده انقالبيون ازحزب ودولت دست
يازيدند .وباين طريق انقالب چين وآخرين ديکتاتوری پرولتاريا ودولت سوسياليستی درجھان درسال
 1976بدست دارودسته رويزيونيست دينگ سياوپين وھواکوفينگ سقوط د اده شد .ناگفته نماند که گروه
رويزيونيست ديگری ازطرف داران مسکودردرون حزب تحت رھبری لين پياوو که درارتش نفوذ
داشت ،درجريان انقالب فرھنگی عليه رھبری مائوتسه دون اقدام به کودتا نمود که بعدازشکست کودتا
درراه فراربه اتحاد شوروی باثرسقوط ھليکوپترکشته شد .باين صورت تجربه منفی شکست انقالبات
پرولتری درجھان بوسيله رويزيونيستھای رنگارنگ درون احزاب کمونيست ،ثابت ساخت که

3

تاپيروزی سوسياليسم ورسيدن به جامعه کمونيستی به انجام چندين انقالب فرھنگی پرولتاريائی
نيازاست.
ازآنجاييکه نويسنده قضاوت اشرادرمورد انديشه کمونيسم انقالبی ونظام کمونيستی بااستناد براعمال
خاينانه وجنايتکارانه باندھای رويزيونيست مزدورخلقی پرچميھا عليه خلق وميھن عيارکرده است؛
ازاينروالزم ديدم تا جھت ايضاح بيشترمطلب ،بطورفشرده درباره پيروزی انقالب ھای پرولتری
درجھان ونقش مثبت وحياتی پرولتاريا وکمونيستھای انقالبی درآنھا وھم نقش منفی وخاينانه گروه ھای
رويزيونيستی)مانند باندھای خلقی پرچمی وبرادران تنی آنھادرکشورھای مختلف( درشکست انقالب
ھای پرولتری وسقوط دولتھای سوسياليستی توضيحاتی ارايه نمايم.
قبل ازاينکه به موارد مطروحه ) ن س( بپردازم ازوی می پرسم که :آيا دربارۀ نظام سوسياليستی حاکم
دراتحاد شوروی قبل ازسال  1956ميالدی ازنزديک تحقيقاتی کرده ای ويا ازوضعيت زندگی اجتماعی
وموقعيت سياسی صدھا ميليون توده ھای خلق دراتحاد شوروی سوسياليستی درزمان لنين واستالين
چيزی ميدانی؟ آيا زندگی حدود  800ميليون خلق چين رادرسالھای قبل از  1976موردمطالعه قرارداده
ای؟ آيا ميتوانی فکتھای را دراين زمينه ھاارايه دھی که تحت آن نظام ھا ،توده ھای مردم چگونه
زندگی وآزادی ھای سياسی ومدنی داشتند؟ که ھرگزنه! ديده می شود که )ن س( ھم مانند ديگرعنا
صرضد کمونيست وخادم سرمايه بين المللی قلم فرسائی کرده تا باشد که خدمتی به سرمايه داری جھانی
وارتجاع بين المللی انجام دھد .به اين آقا گوشزد می نمايم که :می توانی بنابرموقعيت اجتماعی وماھيت
ايدئولوژيک سياسی ات ،با کمونيسم انقالبی مخالف باشی؛ وھيچکس نمی تواند بتواوامثل توويا ھرکس
ديگری اين انديشه را بقبوالند .توميتوانی انديشه طبقاتی خودراحفظ کنی ولی اينرابدانی که نفرت نشان
دادن عليه انديشه کمونيسم خوددرماھيت ابرازتنفروخصومت ورزی عليه علم وتوده ھای مردم جھان
وانديشه وجھانبينی طبقاتی آنھاست .زيراانديشه کمونيسم علمی ،محصول ذھن کسی نيست بلکه
اززندگی توده ھای خلق می جوشد .کمونيسم يک نظام انسانی است که برعلم استواراست .ودراين نظام
است که انسان" انسانيت" وھستی واقعی خودرابازميابد .می خواھم اين موضوع را برای نويسنده
وامثال اونيزخاطرنشان کنم که تنفرنشان دادن عليه انديشه مارکسيستی ونظام کمونيستی مختص به
جانی ترين وھارترين مرتجعين درجھان است .نويسنده می تواند ،کمونيسم را»نقد« کند ومخالفت
خودراباکمونيسم ونظام کمونيستی ابرازنمايند .اوميتواند انديشه کمونيسم انقالبی رابا انديشه ھای
بورژوازی ونظام سوسياليستی رابانظام سرمايه داری مقايسه کند .چنين افرادی مانند نويسنده که
درسنگردفاع ازمنافع سرمايه جھانی قراردارند ودرحمله برکمونيسم انقالبی می خواھند به الطاف
سرمايه وامپرياليسم دست يابند؛ جزئی ترين توجھی به جنايات نظام سرمايه داری جھانی عليه خلقھا
وملل مظلوم جھان ندارند .يک ونيم دھه سرمايه داری دولتی اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی
ودولت مزدورخلقی پرچميھا نوکران آن ،شنيع ترين جنايات رابرخلق افغانستان رواداشتند؛ دوميليون
تن راقتل عام واعدام کردند وحدوددومليون معلول ومعيوب ازجنايات آنھا باقی مانده است؛ ميليونھا مين
کارگذاری شده درخاک کشورنيزازجنايات نظام سوسيال امپرياليستی ومزدوران بومی آنست که ساالنه
ھزاران تن ازمردم ما کشته ومعلول می گردند .وکشوررا درتمام عرصه ھا به ويرانه تبديل کرده اند
وصدمات غيرقبل جبرانی راپرپيکرجامعه واردکردند .بعد گروه ھای جھادی وطالبان اين نوکران
سرمايه بين المللی وارتجاع منطقه به حمايت امريکا وپاکستان وعربستان سعودی برای دھسال براين
مردم مظلوم وبال کشيده خيانت وجنايت کردند وھنوزھم ادامه می دھند.
درطی ھشت سال اخيرامپرياليسم امريکا امپرياليستھای عضوناتو ودولت مزدورآنھا وگروه ھای طالبان
وگلب الدين اين خلق بينواراقصابی می کنند وسھمگين ترين جنايات رابرآنھا وارد مينمايند .دولت
مستعمراتی کابل متشکل ازھمه قماش گروه ھای جنايتکارومزدورمانند )گروه ھای جھادی ،خلقی
پرچميھا ،مليشه ھا ،طالبان ،حزب سوسيال دموکرات»افغان ملت« ،تعدادی ازشعله ايھاوبوروکراتھای
خادم امپرياليسم وارتجاع وديگرعناصرارتجاعی ومزدور( توسط قدرتھای اشغالگربرمردم ستمديده
وگرسنه افغانستان مسلط شده اند؛ نويسنده چرا بافشای آنھا نمی پردازد؟ چرا جنايات امپرياليسم امريکا
دررأس سرمايه داری جھانی را درعراق درطی شش سال اخيروجنايات دولت صھيو نيستی وسرمايه
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داری اسرائيل را عليه خلق فلسطين درطی بيش ازنيم قرن افشا نمی کند؟ اين ھمه جنايات وبربريت
وغارتگری ھای نظام سرمايداری درطول تاريخ پيدايش آن تاامروزبرخلقھا وملل مظلوم ومحروم جھان
ادامه دارد.
تاريخ معاصردرقرن بيستم شاھد است که توده ھای مردم ستمديده ومحروم درروسيه وچين وچند
کشوراروپای شرقی ،ويتنام شمالی وکوريای شمالی درگذشته ازنظام ھای سوسياليستی ونظام ھای
دموکراتيک توده ای)البته تازمانيکه دراين کشورھا واقعا ً سوسياليسم ويانظام ھای توده ای
برقراربودند( استقبال کردند وبه يقين که درآينده ھم ازاين نظام استقبال خواھند کرد.بعبارت ديگرنظام
سوسياليستی يگانه نظامی است که ميتواند توده ھای خلق راازفقروگرسنگی ومصيبت وبدبختی وبھره
دھی وستمکشی نجات دھد وبنای يک جامعه رفاه وسعادت مند رابرای بشريت بگذارد ودرجھت تکامل
وتحقق آن يعنی تارسيدن به جامعه کمونيستی که خيلی بھترومرفه تروبدون ھرنوع ستم
واستثمارازجامعه سوسياليستی است ،به پيش رود .چراتوده ھای خلق جھان که بيش از 95درصد نفوس
چھان راتشکيل می دھند خواستاراين نظام عادالنه ورفاه وبرخوردارازآزادی ودموکراسی توده ای
ھستند .توده ھا ی مردم خواھان نظامی درجھان ھستند که بدون تجاوز ،جنگ ،بربريت وستم طبقاتی
وملی وستم ملی شئونيستی وستم برزنان وفارغ ازاستثماروستم وغارتگری باشد .اين خواست واقعی
وحقيقی توده ھای خلق جھان است .آنھا می خواھند که فحشا وتجارت وصنعت سکس ،پورنوگرافی،
تجاوزبه دختران خوردسال ،اختطاف ،اعتياد به انواع مواد مخدرطبيعی وکيمياوی وسايرامراض
جسمی وروانی وامراض اجتماعی ازجھان محو گردد .اين ھمه خواستھا وآرمانھا جزازطريق برقراری
نظام سوسياليستی وجامعه کمونيستی ممکن نيست .زيراھمه اين زشتيھا وبی عدالتيھا وجناياتی که
درجھان وجوددارد ودرفوق برشمرده شد ،نتيجه حاکميت نظام سرمايه داری وامپرياليسم وديگرنظام
ھای طبقاتی است .ودرطول تاريخ پيدايش جوامع طبقاتی چنين بوده است .ھمه اين مسايل بخاطرکسب
سود وسرمايه وثروت وحفظ حاکميت طبقات حاکم سرمايه داروزمين داراست .درنظام سرمايه داری
ھمه چيزسودوسرمايه است .ھمين اکنون ساالنه حدود يک تريليون دالرازتجارت مواد مخدروازطريق
تجارت وصنعت سکس ،فحشا وبردگی جنسی وپورنوگرافی عايد سرمايه داری جھانی می شود.
ودربرابرآن مليونھا انسان بورطه نيستی سقوط می کنند .ولی اين آقا اين نظام راانسانی وآزاد می
خواند! درطی حدود يک قرن آخرامپرياليسم جھانی صدھا ميليارد دالرمصرف جنگ ھای تجاوزکارانه
اش درجھان کرده است؛ درطی ھشت سال آخرتنھا دولت امريکا دوصد وپنجاه ميليارددالردرجنگ
خودبرافروخته اش بنام »جنگ عليه ترويرزم« درافغانستان بمصرف رسانده است ،وبيش ازاين مبلغ
ميليارددالردرجنک عراق مصرف کرده است .وکشورھای عضوناتوساالنه ميلياردھا دالردرجنگ
افغانستان بمصرف می رسانند .ولی ساالنه صدھا ميليون انسان مظلوم وبيچاره که دسترنج و ثروتھای
ومنابع آنھا توسط سرمايه داری جھانی بکمک دولتھای وابسته ومزدورامپرياليسم غارت می شود،
ازفقروگرسنگی ،مصابيت به امراض مکروبی وپرازيتی )توبرکلوزوايد ومالريا( ازبی دوائی وبی
غذائی جان می دھند .چرادولتھای سرمايه داری که اين ھمه ثروت راازقبل دسترنج و زحمتکشی توده
ھای مردم وملل مظلوم وغارت منابع آنھا اندوخته اند ،با آنھا کمک نمی کنند تا ازمرگ نجات يابند؟
چراسرمايه داری جھانی وديگرنظام ھای استثمارگروستمگروستايشگران آنھا مانند نويسنده ازکمونيسم
ونظام کمونيستی وحشت ونفرت دارند؟ زيرادرصورت پيروزی اين نظام ثروت وسرمايه وحاکميت
طبقاتی شانراازدست می دھند .اينھا بارفاه توده ھای خلق وحاکميت طبقاتی آنھا به اين لحاظ خصومت
می ورزند که منافع وحاکميت طبقاتی آنھا ازدست می رود .نويسنده وھم قماشان اوبدانند که مبارزه
طبقاتی به اشکال وشيوه ھای گوناگون درطول تاريخ جوامع طبقاتی ادامه داشته ،دارد وادامه خواھد
يافت .تا طبقات ونظام ھای استثمارگروستمگردرجھان وجوددارند اين مبارزه درھمه عرصه ھا ادامه
خواھد يافت .وبحکم تکامل تاريخ وعلم انقالب پرولتاريائی سرنگونی نظام سرمايه داری مانند نظام
ھای ستمگرواستثمارگرماقبل آن ) نظام برده داری وفئوداليسم ( امری حتمی است .زيرا اين نظام ھم
برپايه ستم واستثماروغارت خلقھا وملل بنايافته است.
بعد ازتذکرات مختصرفوق حال بطورفشرده می پردازم به متن نوشته آقای) ن س(:
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 ) - 1ن س( می نويسد" :چرا نظام دموکراسی نسبت به ساير نظامھا خوشايند ومطلوب است؟"
پاسخ :مقوله دموکراسی بنا برتعريف فورموليک جامعه شناسی بورژوازی يکی ازانواع حاکميت است.
ولی بورژوازی مضمون طبقاتی آنرا می پوشاند ووجه مشخصه آنرا تبعيت اقليت ازاکثريت وآزادی
وحقوق مساوی افراد واتباع رسما ً اعالم کرده است .درجوامع طبقاتی که مشتی سرمايه دارومالک
قدرت اقتصادی وسياسی رادرقبضه دارند ،دموکراسی ھم متعلق به آنھاست .وبرای آنھا وجيره خواران
آنھاخوش آيند است .زيرادموکراسی مانند ھرپديده اجتماعی ديگردرجھان خصلت طبقاتی دارد.
دموکراسی ماورای طبقات درجھان وجودندارد ،ودموکراسی شکلی ازديکتا توری طبقات ارتجاعی
برطبقات خلق محروم است .مشخصه دموکراسی درکشورھای سرمايه داری وسايرجوامع طبقاتی
عبارت ازپارلمانتاريزم است.ولی درھيچ يک ازکشورھای جھان اعضای پارلمان نمايدگان واقعی مردم
نيستند .فقط طبقات داراھستند که به اشکال مختلف وازطرق گوناگون نمايندگان خودرا بنام نمايندگان
مردم کانديد می کنند وبا انواع نيرنگ واغوا وتطميع وتھديد وارعاب ھرچھارسال يکبارمردم رابپای
صندوقھای رأی می کشانند تا به آنھا رأی بدھند .ونظام ھای حاکم برای فريب مردم ازطريق مطبوعات
شان ،پارلمان را» مظھراراده مردم يا"ملت" « تبليغ می کنند.
 "-2جواب اين گونه سواالت واضع) که صحيح آن واضح است(وروشن است که درنظام اولی آزادی
ومخصوصا ً آزادی بيان به مثابه مرکزثقل سيستم مجازاست ،ولی درنظام دومی يعنی کمونيسم آزادی
ومخصوصا ً آزادی بيان اصالً وجودنداشته وممنوع است".
پاسخ :برخالف اين ادعا درھمه نظام ھای طبقاتی که حاکميت دردست مشتی سرمايه دارومالک است؛
بيان وگفتارتاآن حدآزاداست که منافی منافع طبقات حاکم ونظم سرمايه دارانه نباشد .درکشورھای
سرمايه داری که نويسنده و ھمقما شان وی اين کشورھارا کشورھای»آزاد« و» دموکرات « می خوانند
نيزوضع برھمين منوال است .ولی درنظام سوسياليستی اصالً حاکميت طبقاتی ازآن توده ھای خلق
است .دموکراسی ھم براساس ماھيت طبقاتی آن ازآن توده ھای مردم است .فقط دراين نظام است که
توده ھای مردم ميتوانند ازدموکراسی وآزادی بھره مند شوند وآزادانه اظھارعقيده ونظرنمايند.
اگرمنظورنويسنده پارلمانھای اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی وکشورھای اقمارووابستۀ آن درگذشته
باشد ويا درشرايط کنونی پارلمان کشورچين وکوريای شمالی؛ طوريکه قبالً توضيح شد دراين کشورھا
نظام ھای سرمايه داری دولتی برقراربود وھست وپارلمان ھم ازآن طبقه حاکم بنام رھبران حزب بوده
وھست.
 " -3درنظام دموکراسی تصرف درانديشه يک امرشخصی وبنيادی تلقی می گردد ،ولی درنظام
کمونيستی تصرف درانديشه تحت رھبری حزب وسردمداری استالين ولنين ميباشد".
قسميکه درپيشگفتارھم تذکردادم درنظام سوسياليستی اصالً انديشه حاکم انديشه طبقه پرولتاريا است
وديکتاتوری طبقات کارگرودھقانان وديگراقشارمردمی)تحت رھبری پرولتاريا( برقراراست .درحاليکه
درکشورھای سرمايه داری ودرتمام نظام ھای طبقاتی ديگر ،انديشه حاکم برجامعه ،ايدئولوژی طبقات
حاکم)طبقات سرمايه داروفئودال( وديکتاتوری طبقاتی آنھا برقراراست .درکشورھای سرمايه داری
آزادی عقيده وبيان برای توده ھای مردم ونمايندگان آنھا تاحدی وجود دارد .ودرکشورھای تحت سلطه
خاصتا ً کشورھای اسالمی تقريبا ً وجود ندارد .اما برخالف ھمه ادعاھای مبنی برآزادی عقيده وبيان،
مالحظه می شود که دولتھای سرمايه داری دراروپا عزم دارند برآزادی انجام مراسم مذھبی اقليتھای
ملی مسلمان محدوديت وضع کنند .چنانکه درماه گذشته دولت سويس طی يک» ريفراندوم« فيصله
کرد که مسلمان ساکن اين کشوردرآينده حق ندارند که درمساجد شان مناره تعميرکنند .درحاليکه ارتفاع
مناره ھای کليسا ھا تا چند ده مترھم می رسد .واين امرازامکان بدورنيست که درآينده ديگردولتھای
اروپا باترويج روحيه ضد اقليتھای ملی مھاجرخاصتا مسلمانان ،احزاب راست افراطی اين کشورھا
راتشويق وتحريک کنند تا چنين موضوعی رادرپارلمانھا مطرح نموده وزمينه عملی کردن آنرا
مھياکنند .چنانچه ھمين اکنون احزاب راست افراطی وفاشيست دراين کشورھا ضديت وتنفرشانرا عليه
اقليتھای ملی مسلمان به بگونه آشکارابرازمينمايند .
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شما می توانيد درمطبوعات کشورھای سرمايه داری نوشته ومقاله باب دندان نظام سرمايه داری
رابفرستيد بنشرمی سپارند وحتی کتابھای شماراھم طبع ونشرمی کنند ،بسراغ شما می آيند وھمکاريھای
مزيد شمارادراين زمينه خواستارمی شوند .ولی حتی يک مضمونی که ماھيت نظام سرمايه داری
رازيرسوأل برده وجنايات آنرادرجھان افشا کند ،بنشرنمی رسانند .ھمچنين دراين پاراگراف ازصحبت
نويسنده طوری استنباط می گردد که گويا ھمين اکنون درجھان »نظام ويانظام ھای کمونيستی«
وجوددارد ولنين واستالين اين نظام ھا رارھبری ميکنند .نه خيرآقا! بعد ازسال  1976که دولت
سوسياليستی چين توسط عناصرسرمايه داری درون حزب سرنگون شد وآنھا قدرت سياسی وحزبی را
غصب کردند؛ ديگردرجھان نظام سوسياليستی ای وجودندارد .چه جايی که لنين واستالين )که
درسالھای  1924و 1953پدرود حيات گفته اند( ،اين نظام رارھبری نمايند!
 " -4اگرواضع تر) بايد واضح ترباشد( بيان شود درنظام دموکراسی چه بيان انديشه ،وچه مالکيت
ھردو دردسترس خود شخص قرارداشته وی ميتواند وحق دارد درآن تصرف نمايد تادراختيارخودبوده،
مستقل،آزاد وخودمختارباشد .برخالف اينگونه توصيف ھا درنظام کمونيستی موجود نبوده ،چونکه يک
کمونيست ھيچ وقت ازخودشخصيت مستقل نداشته ،ازاستقالل فکری وخودمختاری کامل بی بھره بوده
ھميشه تابع ومتکی به غيرمی باشد".
ً
پاسخ :ازآنجاييکه درنظام سوسياليستی حاکميت به توده ھای خلق عمدتا کارگران ودھقانان تعلق دارد
وآنھا ديکتاتوری طبقاتی خودرابرطبقات ارتجاعی سرنگون شده اعمال می کنند .وازطرف ديگردراين
نظام ھنوزدونوع مالکيت وجود دارد يکی مالکيت ھمگانی)که کامل نيست( وديگری مالکيت
جمعی))کمونی -اشتراکی(.وھمين مالکيت جمعی ،کمون ھای کوچک)نظام جمعی مزارع کوچک(
درمسيرتکامل نظام سوسياليستی به مالکيت ھمگانی تبديل می شود .محصول واحدھای اشتراکی پس
ازوضع ماليات به خود دھقانان درواحدھا تعلق می گيرد .واين مالکيت ھنوزمالکيت بخشی ازمردم
است ونه ازتمام مردم .ومالکيت ھمگانی مالکيت تمام مردم است .ومحصول اين نوع مالکيت به تمام
جامعه تعلق دارد.بطورفشرده  ،ساختمان سوسياليسم عبارت است ازمحقق ساختن مالکيت سوسياليستی
ھمگانی درھمه عرصه ھا .توليد درنظام سوسياليستی بيشتربه منظوررفع نيازمندی ھای توده ھای مردم
است وکسب سود درفرماندھی اقتصاد قرارندارد .دراين نظام برخالف نظام سرمايه داری مالکيت
خصوصی تقديس نمی شود وثروتھا ودارائيھای کشوربه منظورتامين وبھبود زندگی توده ھای خلق
ودرجھت آرامی وبھزيستی وترقی وسعادت آنھا به مصرف می رسد.
درکشورھای سرمايه داری ونظامھای فئودال کمپرادوری درجھان ھمه سرمايه ھا وثروتھا ومنابع
وقدرت سياسی ازآن طبقات سرمايه دارومالک است .درقوانين اين کشورھا مالکيت شخصی ازتعرض
مصئون است .اين بخاطرآنست که ثروتھا ودارائيھای طبقات دارا محفوظ بماند .ازجمله اکثريت قاطع
توده ھای مردم طبقه کارگرمالکيتی ندارد وبخشھای ازطبقه دھقانان مالکيت کوچکی دارند
وديگراقشارزحمتکش دراين کشورھا صاحب مالکيتی نيستند؛ نه اينکه مالکيتی ندارند که ھيچ وقت
دريک روزشکم شان حتی با نان خشک ھم سيرنيست .خاصتا ً درکشورھای تحت سلطه که بيش
ازچھارونيم ميليارد نفردرآنھا زندگی می کنند ،به استثنای مشتی سرمايه دارومالک بزرگ ومتوسط،
طبقه بورژوازی متوسط واشرافيت روحانی ،طبقه خرده بورژوازی شھری واشرافيت کارگری
ديگرھمه مردم شکم شان بانان خشک سيرنيست .وحتی ھمه مالک سرپناه محقری ھم نيستند .بفرض
اگردرکشورھای تحت سلطه ھمه مردم بحد کافی شکم شان با نان خشک سيرباشد اين تاجای يک
»خوشبختی« برای مردمان اين کشورمحسوب می شود .البته درکشورھای سرمايه داری شکم کارگران
وسايرزحمتکشان حداکثربانان خشک وکچالوومربا  ،آش وشيرارزان سيراست ولی ھمين ھم ھميشه
برای آنھا تضمين نيست .دراين کشورھا دربين طبقه کارگرفقط قشراشرافيت کارگری که دررأس
اتحاديه ھای کارگری قراردارد ودرزدوبند باسرمايه داران است ،از"معاش" ھنگفتی بھره مند ھست.
درکشورھای سرمايه داری جھان ،حدود سی تاچھل درصد مردم درفقرزندگی می کنند .درھمين
کشورھای که عده ای آنھارا بھشت روی زمين می پندارند؛ درمغازه ھای خوراکه فروشی يک خريطه
نوعی نان برای فقرا  40سنت قيمت دارد وانواع نانھای ديگرکه کيفيت غذائی بھتردارندازيک ونيم تا
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دو وسه يورو قيمت دارند که اقشارمتوسط وپردرآمد جامعه ازآنھا استفاده می کنند .بھمين صورت ھمه
اشياء واجناس ازخوراکی وپوشاکی ،وسايل ولوازم منزل وسايرمايحتاج انسان ھا طبقاتی است .ھمين
نان بقيمت چھل سنت بسيارکم کيفيت غذائی دارد ولی معده راپرمی سازد.
موضوع ديگراينکه چرادرکشورھای سرمايه داری مالکيت خصوصی تقديس می شود؛ اين
بخاطرحفاظت ازدارائيھای توده ھا مردم نيست؛ زيراباستثنای قشرکوچکی که موقعيت ھای کاری نسبتا ً
پردرآمدی دارند مانند مديران بانکھا ،وشرکتھا،دوکتورھا وانجينران ،وکالی مدافع ،استادان دانشگاه ھا
ودھقانان مرفه وازاين قبيل؛ اينھا نظربه موقعيت اجتماعی شان قشرمعينی رادرجوامع سرمايه داری
تشکيل می دھند .وقشرديگرمديران بانکھا وشرکتھای بزرگ ،وکالی پارلمان ،مامورين عالی رتبه
ملکی ونظامی ھستند که معاشھای ھنگفتی می گيرند .ازجمله اينھا افرادی ھم ھستند که نه براساس
ارزش کارولياقت آنھا بلکه ازجھت ديگری ساالنه مبالغ کالنی را ازشرکتھا وبانکھا بدست می آورند
که درواقع اين رشوتی است برای شان .چون آنھاباصاحبان سرمايه وبانکداران درغارت مردم
سرجوال رامی گيرند .اين افراد ساالنه ده ھا ميليون دالربنام »بخششی« نيزمی گيرند .ديگراکثريت
قاطع مردم ياکارگراند ويامستخدم ويا مامورپائين رتبه درخدمت سرمايه که بامعاش اندک محض
ميتوانند زندگی شباروزی خودرابه پيش ببرند .کسانيکه دارای سرمايه ھای کوچکی اند وبگونه مستقل
کارمی کنند؛ ساالنه ھزارھای شان تحت فشارسرمايه ھای بزرگ ورشکست می شوند .و درجريان
بحرانھای اقتصادی دوره ای ده ھزارآنھا درمنجالب افالس وورشکستگی کشيده شده وھمه
چيزخودراازدست می دھند وبه کارگرويامستخدم ساده تبديل می شوند .درھمين بحران جھانی جاری
که ازدوسال باينطرف دامنگيرسرمايه داری جھانی شده است درھرکشورسرمايه داری ھزاران سرمايه
کوچک ومتوسط ازبين رفته اند .وحتی بانکھا وشرکتھای بزرگ)بکمک دولت که ازخودشان است(،
درشرايط بحرانھای اقتصادی برای شکست ونا بودی شرکتھا وبانکھای متوسط زمينه سازی می کنند؛
باين عبارت که درموقع بحران ازحمايت آنھا دست می کشند وسرمايه ھای بزرگ انحصاری چون
افعی آنھا را می بلعند .وسرمايه ھای بزرگ چند مليتی تالش می کنند تا ھرچه بيشترسرمايه رادردست
خودشان متمرکزکنند .واين يکی ازخصايص ذاتی سرمايه است .درکشورھای سرمايه داری که عده ای
مانندنويسنده آنھارا جوامع »رفاه وسعادت« دانسته وميدان رقابت وثروت مندشدن رابرای ھمه کس
مساعد می دانند؛ باثرفشارفقرومشکالت زندگی ساالنه ھزاران نفردست به خودکشی می زنند ويا اقدام
به خودکشی مينمايند .تجربه نشان داده است که درھمين کشورھای سرمايه داری ساالنه حتی ده ھا
ھزاردستفروش به ورشکستگی سوق داده می شوند .ودرفقرومکنت گرفتارمی گردند.اينست ماھيت
وواقعيت نظام سرمايه داری که نويسنده آنرا تقديس کرده ودروصف آن مديحه سرائی مينمايد .ھمچنين
درجريان بحرانھای اقتصادی درکشورھای سرمايه داری ،ده ھاميليون کارگرومستخدم کارھای
شانراازدست می دھند وبه اردوی بيکاران پيوسته وبه فقروتنگدستی گرفتارمی گردند .درکشورھای
سرمايه داری وضع قوانين خشن درباره حفظ مالکيت فقط برای حفاظت سرمايه ودارائيھا ومنافع
سرمايه داران است نه برای توده ھای مردم .درسال گذشته درامريکا يکی ازسرمايه داران بنام "برنارد
مادوف" ھفتادساله ھمرای پسرانش مبلغ  50ميليارددالررا دستبرد زد .ولی محکمه فدرال امريکا بشکل
مضحکی اورادرروی کاغذ به مدت » «150سال زندان وده ميليون دالرجريمه وضبط وياليش محکوم
نمود .وده ھا وصدھا موردديگرازدزدی ودستبرد وتقلب وکاله برداری توسط سرمايه داران ووزرا
ووکال درکشورھای سرمايه داری جھان وجوددارد) .البته درکشوھای تحت سلطه امپرياليسم وضع صد
چند بدترازاين است(.امادوسال قبل دريکی ازشھرھای ھالند زن فقيرآلمانی که ازيک سوپرمارکيت)يک
قطی بير( دزديده بود درزيرمشت ولگد خدمه ھای سوپرمارکيت جان داد .مثالی ازھزارھا مثال
ازافغانستان دوران حاکميت طالبان :نوجوان  17سال ای درشھرغزنی به جرم سرقت يک بوتل شامپو
به قيمت) (70افغانی) به ارزش پول افغانی درآنزمان( ،رژيم طالبان دست راست اورا قطع کرد .ولی
سه قاضی دوران طالبان که ھرکدام از 700تا دوھزاردالررشوه گرفته بودند وراديوی صدای شريعت
آنرا اعالم کرد ،ولی ھرگزدست آنھا بريده نشد .بلکه باصطالح تنبيه وطرد وظيفه قضاوت شدند.
وچپاول وغارت دارائيھا ی نقدی وجنسی مردم توسط عمال اين رژيم بحث ديگری است.
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 " -5درنظام دموکراسی آزادی درجھت حفظ حيات وخوشبختی گريزازفقروبدبختی باعث فعاليت
وبروزمالکيت ميگردد .قسميکه می گويند درجامعه ھای متمدن وپيشرفته مال وجان يک برابراست.
معنی آن اينست که انسان توسط فعاليت»جسم« دارای دارائی»مال« ميگردد .وھدف آن ھم دراين
امرنھفته تا درصحنه رقابت اجتماعی موفق بدرآيد .ھرگاه شما يکی ازآنرا غضب نمائيد دفعتا ً ديگرآن
نيز پی ھم ازبين می رود".
برخالف ادعای نويسنده درنظام دموکراسی؛ فرد کارگردرفروش نيروی کارش آزاداست وآزاداست که
گرسنه بماند وازشدت فشارمشکالت زندگی دچارمرض افسردگی شديد شود ودست به خودکشی بزند
ويا به موادمخدرپناه ببرد ويا به فاحشگی کشيده شود)آنھم به دولت ماليه بپردازد(؛ اما زمينه وشرايط
درجھت حفظ حيات آبرومند وخوش بخت و»گريزازفقروبدبختی« که باعث فعاليت وبروزمالکيت گردد
برای شان ميسرنيست .دراين کشورھا طبقه کارگروسايرزحمتکشان که اکثريت نفوس اين جوامع
راتشکيل می دھند ،بافروش نيروی کارشان ھمانقدردست مزد می گيرند که زنده بماند وتجديد قوا برای
روزکاری آينده نمايند .وبرای گريزازفقرھم ھمان فروش نيروی کاراست که بھيچصورتی موجب
پيدايش مالکيت نمی شود .واگرتعدادی ازکارگران حرفه ای ومتخصص وکارمندان متوسط خانه
وموتری ازبانکھا بقرض می گيرند درتمام عمربايد قرض باربح پس بدھند .واگربيکارشوند ويا
باثرمريضی ومعيوبيت دروقت کارزمين گيرشوند بايد با ھمان مبلغ ماھانه مدد خرجی که دولت برای
شان می دھد زندگی کنند آنھم بمشکل ميتوانند زندگی فقيرانه ای را به پيش برند تازنده بمانند.
وموتروخانه ھم توسط بانک قرضه دھنده مصادره می شود وکمبود قرض آنھا ھم بحيث قرض عمری
باپرداخت ربح گزاف به دوش کارگروکارمند باقی می ماند .آيا دراين شرايط ميتوان ازخوش بختی
ودارائی ومالکيت شخصی صحبتی داشت؟ که نه! آنچه که ازخانه وموتردراختيارکارگروکارمند است،
درواقع ازبانک است وآنھاھرگزمالک حقيقی آنھا شمرده نمی شوند .اينست مفھوم مالکيت کارگران
وزحمتکشان درکشورھای سرمايه داری.
ً
يکی ديگرازخصوصيات جوامع طبقاتی خاصتا درکشورھای سرمايه داری اينست که "ھرکس
درفکرايجاد نيازی جديد برای ديگری است تااورابطريقی ديگرقربانی کند ،به وابستگی نوينی بکشد
ودردام انواع تازه ای ازلذت اندازد تابه خانه خرابی اقتصادی کشيده شود) کارل مارکس(".
مورد ديگری که نويسنده بآن تماس گرفته است :درجوامع پيشرفته ومتمدن مال وجان يک برابراست
ودرسطرپائينترکلمه جان را»جسم« معناکرده است .که بافعاليت جان دارای دارائی می شود .درحاليکه
معنای جان ازاين قراراست }:روان ،روح ،حيات ،نفس ،آنچه که تن بآن زنده است ،نيروئی که
درھرجان داری ھست ووبامردن او نابود می شود -فرھنگ عميد {.وبرخالف نظروادعای نويسنده،
دراين کشورھا"جسم " وحيات کارگران وزحمتکشان برای طبقه سرمايه دارتا آنجا ارزش دارد که
اوبتواند باصرف آخرين رمق نيرويش رادريک روزدرجھت توليد ارزش اضافی برای سرمايه
داربکارگيرد .وفقط ھمان قدردريافت کند که زنده بماند وتجديد قوا برای ادامه کارنمايد .درنظام سرمايه
داری کاربرای ادامه حيات است اماخودزندگی نيست .مارکس می گويد":دراين نظام انسان )کارگر(
فقط درفعاليتھای حيوانی خود مانند خوردن ،نوشيدن ،توليد مثل ،وحداکثرھنگام اقامت درمنزل ولباس
پوشيدن وغيره آزادانه عمل می کند ،حال آنکه درعملکردھای انسانی اش برسطح حيوان تنزل کرده
است ).آنچه حيوانی است انسان می شود ،آنچه انسان است حيوانی(" .دراين کشورھا تقريبا ً سرنوشت
ھمه توده ھای مردم توسط سرمايه رقم زده می شود .وميدان رقابت تنھا برای سرمايه داران بزرگ
ميسراست حتی سرمايه داران خورد ومتوسط ھم نمی توانند دراين جوامع رقابت کنند وبردارائی ھای
شان بافزايند .سرمايه داری ازبدو پيدايش اش مالکان کوچک زمين وسرمايه را خلع مالکيت کرد وھمه
راازدھات به شھرھافرستاد تابحيث ارتش کاروفارغ ازھرگونه مايملک نيروی کارخودرابرای سرمايه
داربفروشند؛ زيراکه سرمايه داران به اين نيروی کارضرورت داشتند .وبخش اعظم اقشارخرده
بورژوازی رابه افالس کشاند وبه پرولترتبديل نمود .زمانی چرخ کارخانه ھا درشھرھا بکارافتاد
درابتدا به قلت کارگرمواجه بودند.سرمايه داران وصاحبان زمينھای بزرگ ،امالک کوچک دھقانان
رابزورتصرف کرده وآنھاراروانه بازارکاردرشھرھا کردند.موردديگراينکه کارگروزحمتکش چگونه
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وباکی رقابت خواھد کرد که موفق وياناکام بدرآيد! البته درشرايط کنونی ،کارگران بومی درکشورھای
سرمايه داری باھم طبقه ھا وھم زنجيرھای خود ،کارگران مھاجرازکشورھای تحت سلطه دراين
کشورھا به رقابت پرداخته وبعضا ً حتی درحضورآنھا ابرازمخالفت می کنند .ومالک شدن طبقات خلق
يک اوفوريا بيش نيست .مگراينکه افرادی دست بفعاليتھای بزند ،ازقبيل قاچاق وياخريد وفروش مواد
مخدروياپورنوگرافی ويا کارھای ازاين قبيل که منافی اخالق ووجدان انسانی است.
 " -6درنظام کمونيستی داشتن سرپناه ومالکيت درقيد وانحصاردولت قرارداشته تالش مذبوحانه
صورت می گيرد تاارزش وبنياد مالکيت خصوصی بکلی برھم خورده وحتی نابود شود".
برخالف زمانی دريک کشورسرمايه داری انقالب سوسياليستی به پيروزی برسد سرمايه داران خلع
سرمايه وخلع حاکميت دولتی وسياسی می شوند .ولی سرپناه کسی ويادکان ومغازه کوچک ومقدارکمی
زمين اگرداشته باشد ،يعنی سرمايه وملک يک خرده بورژوا ومالک کوچک که کسی رااستثمارنکند
وخودش جھت امرارمعيشت روی آن کارکند،درقيد وانحصاردولت سوسياليستی قرارنمی گيرد.
برعالوه اين افراد ازمزايای که نظام نوين برای توده ھای خلق درجامعه مھيا کرده اند نيزمستفيد می
شوند وازخانه ھای که دولت نوين با کرايه ارزان بدسترس توده ھای مردم قرارمی دھد ،نيزاستفاده می
کنند.ازاينرو اين افراد نه اينکه مخالف نظام نوين سوسياليستی نيستند که آنرابنفع شان ھم دانسته وازآن
دفاع ھم می کنند .وتازمانی بتوانند برھمين منوال ادامه می دھند .اما درنظام سوسياليستی برای پيشرفت
اين قشرکه بخواھند به بورژوا تبد يل شوند ،زمينه وجوددارد.
ولی درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم درقاره ھای آسيا ،افريقا وامريکای التين؛
بنابرساختاراقتصادی اجتماعی آنھا ابتدا انقالب ملی -دموکراتيک صورت می گيرد ودولت دموکراتيک
خلق تحت رھبری طبقه کارگرتاسيس می شود .درابتدا سرمايه داران وزمين داران بزرگ خلع قدرت
سياسی وخلع مالکيت می شوند .وتاسيسات وبنگاه ھای بزرگ مربوطه به سرمايه ھای امپرياليستی بنفع
خلق مصادره می شود .ولی اقشاروسيع خرده بورژوازی وخرده مالک يعنی آنھاييکه سرمايه ھای
کوچکی دارند ويامقدارزمين کمی که باکارروی آن ميتوانند گذاره زندگی خودرابکنند وحتی سرمايه
ھای متوسط که دراشتراک باسرمايه ھای بزرگ کمپرادور) تاجران دالل( وسرمايه ھای امپرياليستھا
نباشند؛ مصادره نمی شوند .اينھا يابگونه مستقل ويامختلط با سرمايه ھای دولت نوين بکاروفعاليت ادامه
می دھند .مگرطبق مقررات وقوانين ونورمھای تعيين شده توسط دولت نوين درمورددست مزد
کارگران وبيمه وسايرمسايل رفاھی آنھا مسئوليت دارند .اين طبقه اگرعليه نظام نوين به کدام اقدام
خصمانه وخرابکرانه متوسل نشود وقوانين دولت نوين را درتامين حقوق کارگران وفعاليت سرمايه اش
رعايت کند وبه غارتگری مردم نپردازند ،ميتواند تاسالھا به ھمين منوال ادامه دھد .زيرا دولت نوين
نوبنياد جھت رشد وتکامل اقتصاد به اين سرمايه ھا ضرورت دارد .ودردوران سوسياليسم است که اين
سرمايه ھا ھم به نفع خلق مصادره می شود.
باپيروزی انقالب دموکراتيک نوين اراضی زمين داران بزرگ بگونه دموکراتيک بين دھقانان بی
زمين وفقيروکارگران زراعتی توزيع می شود .ودولت کمک ھای الزم را جھت پيشرفت آنھا ازطريق
کئوپراتيف ھای دھقانی دردسترس آنھا قرارمی دھد .وبعداً برای سھولت ومنفعت شان اين کتله ھای
ميليونی زمين داران کوچک ،بطورجمعی) کولونی( روی زمينھای شان کارمی کنند ودروقت جمع
آوری حاصالت ھرخانوارسھم خودرا ازآن می برد وآرام وشرافتمندانه زندگی می کند .نه ديگربه غم
نان ولباس وسرپناه است ونه بغم پرداخت ھزينه برای تداوی وتعليم اوالد خودھستند .نظام نوين جھت
مھيا کردن شرايط برای رفع احتياجات توده ھای خلق مکلفيت ومسئوليت دارد .ديگرکسی درجامعه
ازشدت فقرورنج به مرض افسردگی مصاب نشده واقدام به خودکشی نمی کند ،به مواد مخدرپناه نمی
برد ويامجبوربه فحشا ودزدی وسايراعمال منافی اخالق ووجدان انسانی نمی گردد .اين نظام درجھت
ترقی وپيشرفت جامعه درتمام عرصه ھا می کوشد تا شرايط بھترزندگی توده ھای مردم را فراھم کند.
بعد مرحله گذاربه نظام سوسياليستی می رسد .دراين نظام تمام امتيازاتی که توده ھای مردم درعرصه
ھای مختلف حيات اجتماعی داشتند به رفاه بيشتردست ميابند .درنظام دموکراتيک نوين ونظام
سوسياليستی ھمه چيزبنفع توده ھای خلق ترقی وتکامل ميکند؛ آنچه که مترقی وعلمی است بانقد حفظ
10

شده وتکامل داده می شود وآنچه که ارتجاعی وخرافی است وضد منافع مردم وغيرانسانی است طرد
می شود .ناگفته نماند که درنظام سوسياليستی ھنوزباشکال مختلف طبقات وتفاوتھای طبقاتی وجوددارد،
ولی مناسبات طبقاتی مانند نظام کھنه نيست .ھمچنين تفاوت بين معاشھا موجوداست وتفاوت بين
شھروده به تدريج ازبين می رود .ازھمين رومبارزه طبقاتی تحت ديکتاتوری پرولتاريا دردوران
سوسياليسم تارسيدن به جامعه بدون طبقه ادامه می يابد.
دراين نظام سرمايه داران ومالکان خلع مالکيت شده ميتوانند مانند ديگرطبقات واقشارخلق کارکنند و
زندگی نمايند .مھارت ھای علمی وفنی ويا اندوخته ھای خودرا جھت پيشبرد زندگی خودبکاراندازند.
ويا مانند دھقانان ازدولت زمين دريافت کنند وکشت نمايند .اگراين طبقات سرنگون شده عليه دولت
نوين درجھت بدست آوردن بھشت ازدست رفتۀ شان اقدام خصمانه وخرابکارانه نکنند؛ دولت نوين
زمينه راجھت تجديد تربيت آنھا واوالدھای شان ميسرمی سازد .ولی تا زمانی که دولت مردم نيرومند
شود واستحکام يابد واينھا تجديد تربيت گردند) که امرنھايت مشکلی است ،زيرا طبقات شکست خورده
ھميشه به آرزوی بازگشت به "بھشت" ازدست رفتۀ شان ھستند ودراين راه بھروسيلۀ متوسل می
شوند(،حق فعاليت سياسی رادرجامعه ندارند .بعبارت ديگرچنان که اين طبقات
ستمگرواستثمارگردردوران حاکميت طبقاتی شان توده ھای خلق راازحق مالکيت وحاکميت محروم
کرده بودند ،محروم می گردند.
ھمچنين دراين نظام دين ازدولت وسياست وعلم وفرھنگ جداشده وبه امرخصوصی افراد بدل می
شود.برخالف توطئه ھا ،دروغبافی ھا ودسايس امپرياليسم وارتجاع بين المللی ھيچکس ازپيروی کردن
دين ومذھب خاصی منع نمی شود وبالمقابل دين نداشتن ھم آزاداست .عکس آن در کشورھای که اديان
آسمانی وزمينی درآنھا حاکم است ودين درسياست ودولت وفرھنگ وعلم وزندگی مردم دخالت وتسلط
مستقيم دارد وشخصی که نخواھد به اين اديان معتقدباشد)عمدتا ً درکشورھای اسالمی( بنام مرتد مباح
الدم شمرده شده وبقتل می رسد.بلی! درنظام سوسياليستی طوريکه درفوق تذکاريافت درمالکيت
تغييربنيادی رخ می دھد؛ يعنی طبقات مالک سابق خلع مالکيت وقدرت سياسی می شوند وتوده ھای
خلق صاحب مالکيت وقدرت سياسی می گردند .بعبارت ديگرطبقات حاکم محکوم می شوند وطبقات
محکوم حاکم .البته نابودی ھرنوع مالکيت ودولت ودموکراسی درشرايط پيروزی نظام کمونيستی
درجھان ممکن می گردد.امکان برقراری نظام کمونيستی دريک وياچند کشورمعدود درجھان ممکن
نيست .زمانی ميتوان ازنظام کمونيستی صحبت نمود که سرمايه داری وديگرنظام ھای
استثمارگروستمگردرجھان سرنگون شده ونظام کمونيستی تاسيس شود .دربارۀ اين نظام فعالً به بحث
نمی پردازم چون موضوعی است مربوط به آينده .ولی اين قدرمی گويم که اين نظام باآلخره درجھان
پيروزشدنی است .زيراھمه نظام ھای ستمگرواستثمارگروحشت وغارت وجنايت وآدمکشی وانواع
رذالت ومصايب سرنگون شدنی ھستند .وبراساس سيرتکامل تاريخی وحکم علم انقالب پرولتاريائی بعد
اززوال فرماسيون اجتماعی اقتصادی سرمايه داری ،دوران نظام سوسياليستی وکمونيستی است.
وآرزووھدف غائی پرولتاريا وھمه زحمتکشان جھان نظام کمونيستی است .البته زمان رسيدن نظام
کمونيستی درجھان مربوط به چگونگی سيرتکامل وپيشرفت مبارزات طبقاتی خلقھا است ،وھيکس نمی
تواند پيشگوئی کند که چه زمانی نظام کمونيستی درسراسرجھان برقرارخواھدشد.ليکن عصرامپرياليسم
عصرانقالب پرولتری است وپيروزی انقالب دموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی درجھان امکانيت
نزديکی داشته ودرديدرس قراردارد.
 -7دراين بند نوشته اش نويسنده آگاھانه ويا اآگاھانه سعی می کند تا سيرتکامل تاريخی جوامع بشری را
ازکمون اوليه )جامعه اشتراکی اوليه( تا امروزتحريف نمايد .چنانکه می نويسد ":دانشمندان دراين باره،
افکارواستدالل ھای متنوع رااظھارنموده اند که يکی ازرازھای آنھا بدان می پردازند که ھمان
گذارازجامعه طبيعی به جامعه مدنی است .به تاکيد گفتارايشان درجامعۀ طبيعی مسئله مالکيت بصورت
اشتراکی بوده وتنھا درجامعه مدنی ميباشد که مسئله مالکيت ازحالت اشتراکی بيرون آمده وجنبۀ
خصوصی بخود می گيرد .درجامعه مدنی مالکيت توسط قانون حفظ می گردد ومجری قانون دولت
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است .خصوصيت اين نوع رژيم آن است که دولت تضمين کننده مال وجان افراد درجامعه می باشد که
بدين لحاظ امنيت وثبات رادرجامعه برقرارميسازد".
درپاراگراف فوق بخوبی دانسته نمی شود که منظورنويسنده ازجامعه مدنی)جامعه شھرنيشنی(
دردورانی ازجوامع طبقاتی است وياتمدن به مفھوم کلی ووسيع آن .زيراھمپا باسيرتکوين جوامع
طبقاتی ازيک فرماسيون اجتماعی اقتصادی به فرماسيون اجتماعی اقتصادی ديگروپيشرفته تر ،مفھوم
مدنيت ھم فرق می کند؛ باين عبارت که حقوق شھروندان دردوره ھای مختلف متفاوت بوده است.
ازتمدن باستان)تمدن قديم يونان( وتا قرون وسطی و)تمدن مسيحی( تاامروز ،اين تمدنھا برپايه مناسبات
توليدی ومناسبات اجتماعی معين درادواروجوامع مختلف شکل گرفته اند .برخی ازاين تمدنھا باثرتھاجم
قدرتھای توسعه طلب وسلطه جوی تقريبا ً به نابودی کشيده شده وياقسما ً باتمدنھای ديگرمخلوط شده اند.
درزمان باستان بود که عنوان شھروندی) روم( به تمام ساکنين شھرھا داده شد .باپيروزی نظام سرمايه
داری مردم ازحقوق شھروندی بيشتری برخوردارشدند ودرشرايط کنونی از»مزايای تمدن« بيشتربھره
مند می شوند .طبقه حاکم سرمايه داربا فشارمبارزات توده ھای مردم حقوق مدنيی وآزادی ھای
اجتماعی وسياسی بيشتری رابرای آنھا قايل شده اند .اما سيرتکامل جوامع طبقاتی ازجامعه اشتراکی
اوليه به جامعه برده داری ،فئوداليسم ،سرمايه داری وسوسياليسم)که اکنون نظام سوسياليستی ای
درجھان وجودندارد( وکمونيسم؛ به پيش می رود .نويسنده درتکامل ادوارتاريخی بجای جامعه سرمايه
داری ،جامعه مدنی را بکاربرده است که نادرست است .ھمچنين قراريکه قبالً تذکردادم درجوامع
طبقاتی مالکيت طبقات حاکم نه تنھا توسط قانون که بوسيله ارگان سرکوب دولت ،ارتش ،پوليس ،محاکم
قضائی وعدلی وزندانھا تضمين وحفظ می گردد؛ نه اموال ودارائيھای کوچک اقشاری ازمردم .بلکه
برخالف ھمواره دارائيھا وامالک کوچک طبقات خلق درھمه نظام ھای طبقاتی درطول تاريخ جوامع
طبقاتی توسط طبقات حاکم موردغصب وغارت وتصرف غيرقانونی قرارگرفته است .وعکس ادعای
نويسنده نظام سرمايه داری تضمين کننده مال وجان توده ھای مردم نيست .اين نظام بخاطراستثمارتوده
ھای خلق وکسب سود بيشتروغارت منابع وتصرف وکنترول بازارھا حاضراست که توده ھای مردم
رابه قربانگاه ھا بفرستد .دورنمی رويم درجنگھای جھانی اول ودوم قدرتھای سرمايه داری
امپرياليستی به منظورتجديد تقسيم جھان وغصب سرزمينھا ومنابع وبازارھای بيشتر ،حدود ھشتاد
ميليون ازخلقھا را به مسلخ فرستادند .بعدازجنگ جھانی دوم تنھا دولت امريکا درتجاوزواشغال
واستعماردرويتنام ،الئوس ،کمبوديا وکوريا ده ھا ھزارعسکرامريکائی را فدای منافع سرمايه کرد
وحدودسه مليون ازخلقھای ھند وچين راوحشيانه بقتل رساند .وسبعانه ترازآن که درروزھای آخرجنگ
جھانی دوم با بمباران اتمی شھرھای ھيروشيما وناکازاکی درجاپان بيش ازدوصدھزارانسان بيگناه را
به کوره اتمی کباب کرد وده ھاھزارنفرديگررامعيوب نمود که تاامروزاثرات مرگبارآن ازبين نرفته
است .درآخرقرن گذشته دولت سوسيال امپرياليستی روسيه بيش ازبيست ھزارنفرازمردم روسيه
رادرافغانستان بکشتن داد وده ھا ھزارآنھا معيوب جسمی وروانی شدند وحدود دوميليون خلق افغانستان
رابيرحمانه ووحشيانه کشتارکرد .دولت امريکا وانگلستان حدود پنج ھزارجوان امريکائی وانگليسی را
درطی  6سال آخردرعراق به کشتن داده اند .ودرافغانستان حدود يک ونيم ھزارازعساکرامريکائی
وناتوکشته شده اند .اينھا ھمه بخاطرحراست ازمنافع سرمايه داری جھانی صورت گرفته است .من
بمنظورخودداری ازطوالنی شدن اين نوشته ازبرشمردن جنايات سرمايه داری جھانی وديگرنظام ھای
طبقاتی عليه توده ھای مظلوم درديگرکشورھای آسيائی وافريقائی وامريکای التين وسايرمناطق جھان
دراين نوشته خودداری مينمايم.
دولتھا درنظام ھای طبقاتی خاصتا ً نظام سرمايه داری که مورد ستايش نويسنده است چگونه حافظ مال
وجان افراد وبشريت است وچگونه ممکن است که اين نظام راانسانی وحافظ جان ومال وامنيت خلقھا
دانست؟ دولتھای سرمايه داری اگرثبات رادرکشورھای شان برقرارمی کنند ،بخاطرايجاد شرايط امن
برای سرمايه ھای بزرگ درکشورھای شان است .ودرکشورھای تحت سلطه اگرتوده ھای خلق بدون
مقاومت تن به انقياد ندھند؛ اين امنيت وثبات راتوسط کشتارووحشت ويزوربرچه وگلوله ھای آتشين
وبمھای چند ده کيلوئی)وبکمک رژيمھای مزدورشان(برقرارميکنند .دراين کشورھا به منظوربرقراری
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نظم وامنيت برای فعاليت سرمايه ھای امپرياليستی وسرمايه وامالک طبقات ارتجاعی ،ارتش وپوليس
ودستگاه جاسوسی اين کشورھاراتقويت وتجھيزمی کنند وزندان وشکنجه وقطع دست وپا ويا حتی اعدام
برای توده ھای مردم اعمال می شود .درطی سی سال اخيربه کشتاروجنايات دولت اسالمی ايران توجه
کنيد که ھزاران انسان بی گناه را که درسال  1357خورشيدی باخون خود انقالب سياسی رابه پيروزی
رساندند ،توسط اين رژيم خون آشام يا درزندانھا وحشيانه شکنجه شدند ويابه جوخه ھای اعدام سپرده
شدند .ديديم که سرمايه جھانی به منظورحفظ منافع اش وحشی ترين وعقب مانده ترين نيروی مذھبی را
ھمه جانبه کمک کرد تا قدرت سياسی راغصب کند وبرتوده ھای مردم حاکم گردد .اعدامھای جريان
سی سال آخرواعدامھای روزانه درشرايط کنونی توسط رژيم اسالمی به منظورحفظ وحراست سرمايه
بين المللی است .سرمايه داران درکشورھای خودی باوضع قوانين سخت گيرانه ودستگاه پوليس
وپوليس مخفی وزندان ھا توده ھای مردم رامرعوب می سازند تا بطرف مالکيت خصوصی مقدس کج
نظرنکنند وبه نظم وقوانين سرمايه داری بی چون وچراگردن نھند.
 " -8يکی ازپايه ھای اساسی تجدد وترقی ھمين مسئله خصوصی سازی است .بدون زندگی خصوصی
ويامال شخصی ،ويامفکوره شخصی ،امکان ندارد که جامعه بطرف ترقی وياتجدد برود".
پاسخ :چون درباره موضوع »خصوصی سازی« و»بازارآزاد وليبراليزاسيون« سرمايه داری درطی
سالھای اخيردرمقاالت متعددی توسط سايرگروه ھا واشخاص مترقی وانقالبی درافغانستان وجھان
روشنائی انداخته شده است ،به تفصيل بآن نمی پردازم .فقط اين قدرمی گويم که :خصوصی سازی
موجب تجدد وترقی نمی شود بلکه اثرات ويران گروبرباد دھنده برتوده ھای خلق کشورھاداشته
ً
اخيرخاصتادرکشورھای تحت سلط براساس طرحھا وبرنامه
ودارد».خصوصی سازی« درطی سالھای
ھای صندوق بين المللی پول ،بانک جھانی وبازارتجارت جھانی صدھا ميليون اززحمتکشان
درکشورھای تحت سلطه رابخاک سياه نشانده وخانه خراب ودردبدرکرده است .واثرات ويرانگرآنرا
بيش ازھمه توده ھای مردم باگوشت وپوست شان احساس کرده ومی کنند.خصوصی سازی درجھت
تجددوترقی اين جوامع انجام نشده ونمی شود بلکه درجھت سودآوری بيشترسرمايه وکسب سودھرچه
بيشتروتنقيص امتيازات رفاھی توده ھای مردم به منصه اجراقرارگرفته است .بلی !اگردرخصوصی
سازی تحرکی درسرمايه درجامعه ايجاد می شود ،بازھم منظورترقی اين کشورھا وبھبود شرايط
زندگی توده ھای مردم نيست  ،بلکه گسترش عرصه فعاليت سرمايه درجھت تشديد استثماروکسب سود
بيشتروغارت خلقھای زحمتکش جھان است .درافغانستان درطی ھشت سال آخربااجرای طرح
»خصوصی سازی« و» بازارآزاد« حدود  70شرکت وتاسيسات دولتی ومعادن به بخص خصوصی
واگذارشده است ويا جريان اين واگذاری ادامه دارد .بعبارت ديگراين شرکتھا بقيمت »کاه ماش« به
شکم گنده ھای حاکم ويابرادران وخويشاوندان شان ازجمله برادران کرزی وتعدادی ازوزرا وجنرالھا
وديگرعناصربانفوذ فروخته شده است که درضمن ھزاران کارگربيچاره لقمه نان بخورونميرخودراھم
ازدست داده اند.
نويسنده دراين پراگراف صحبت از»مال خصوصی« و»مفکوره خصوصی« دارد.من درمورد مالکيت
خصوصی درفوق تذکراتی دادم ولی درمورد مفکوره شخصی :دريک جامعه طبقاتی که ھمه انسانھا به
طبقات تقسيم شده اند وشعورھريک ازاين افراد محصول ھستی وموقعيت اجتماعی آنھاست .انسانی که
درجامعه طبقاتی زندگی می کند وبيکی ازطبقات جامعه تعلق دارد وطرزتفکروانديشۀ وی ھم برھمين
اساس شکل گرفته است.ازطرف ديگرزندگی کردن دراجتماع وداشتن مفکوره »خصوصی« منحصربه
فرد! ھرانسان)وفرد( صاحب شعوراجتماعی است وايدئولوژی وافکاراوطبقاتی ھم است .واين انسان
اجتماعی باديگرطبقات وارد مناسبات توليدی واجتماعی می شود وفعاليت می کند .اگراين فرد مترقی
وازطبقات خلق است که باشعوروفھم ودرک خود وکسب آگاھی مترقی درجھت دفاع ازمنافع طبقات
خلق عليه طبقات حاکم ستمگرقرارمی گيرد .ويا برخالف تفکروخواست طبقاتی اش ارتجاع کرده
ودرخدمت طبقات ستمگرقرارگرفته است وازايدئولوژی وخط مشی ھای سياسی آنھابرده وارپيروی می
کند ودرجھت رسيدن به جاه ومقام ثروت تالش نموده وھمه استعدادوتوان خودرادراين راه بکارمی
گيرد.
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 " -9ھمين ريشه درمفکوره شخصی است که انسان را بطرف آزادمنشی،خودمختاری سوق می دھد،
که البته استقالل فکری يگانه پايه اساسی تمام ارزشھای واالی انسانی است .....ازبرکت عقل خويش
درمقابل جمله ناماليمت ھا استفاده نموده خودراازقيد ھرنوع بردگی واسارت درامان بدارد .اين صفت
انسانی بدبختانه دروجودکمونيستھا قابل مشاھده نبوده ،آنھا توانستند درتبانی باروسھا ويک باند
»الھکوليست ودايم الخمر« تغييراتی باصطالح خودشان»بنيادی« رادرجامعه پياده نموده که نه تنھا
مال ،بلکه جان ھای اکثريت مردم شريف افغان ھم ازبين رفت."....
اززمان تقسيم جامعه به طبقات وبوجودآمدن جامعه طبقاتی وتسلط وحاکميت طبقات ثروت مند
وزمينداربرطبقات خلق زحمتکش؛ انسان توسط انسان استثمارشده وبه بردگی درآمده است .انسان
درنظام برده داری درزيرفشارتازيانه برده داروکارتاقت فرسا قرارداشته ودرزيرھمين تازيانه جان
خودراازدست می دھد .دھقان سرف درزيرقدرت فئودال دست وپا می زند .وارباب ھرچه بخواھد
بروی روا می دارد .درنظام سرمايه داری کارگر» آزاد« فقط آزاداست که نيروی خودرابفروشد وبه
استثمارتن دردھد ".انسان دربرابر نيروھا ی کورطبيعت واجتماع ازآزادی برخوردارنيست .وگرفتار
واسيرآنھاست" .فقط درنظام سوسياليستی است که انسان ازبردگی سرمايه نجات يافته وازخودبيگانگی
رھائی می يابد.
طبق توضيح درسطورباالبازھم تذکرمی دھم که درجوامع سرمايه داری کارگران وسايرزحمتکشان
برده سرمايه اند،چگونه ممکن است که آزاد باشند .تازمانيکه طبقه کارگرازقيد اسارت سرمايه رھائی
نيافته است ومنحيث طبقه ای برای خوددرنيامده است ،صحبت ازآزادی حرف پوچی است .آزاد منشی
ھم زمانی معنادارد که شخص واقعا ً آزاد باشد ودرجھت آزادی ھمه جانبه بشريت بانديشد وبرای وصول
بآن مبارزه کند".خودمختاری ھم جنبۀ خاصی ازآزادی است .اگرآزادی درپيوند باانسان قابل طرح است
بنابرين يک مقوله اجتماعی است ومنحصراً دراجتماع مصداق پيدا می کند" .ھمچنين "اصالت فرد"
ازمختصات ايدئولوژی وروحيۀ خرده بورژوائی است .ودرنتيجۀ کليۀ انواع روحياتی که درجامعه
مبتنی برمالکيت خصوصی پرورش می يابد .يعنی برتردانستن فرد برجمع ،قايل شدن اصالت واھميت
برای فرد نه برای جمع ).وروش اصالت جمع سوسياليستی مبتنی برمالکيت اجتماعی بروسايل توليد
است( .اين ايدئولوژی وروحيه انسان رابه جانب تقديس مالکيت خصوصی می کشاند وحرص وآزاورا
درراه کسب سود وسرمايه تحريک کرده ووی درراه کسب ثروت وسرمايه ازھيچ گونه عملی دراين
روی گردان نيست .واين طرزتفکرانسان راھرچه بيشترازخودبيگانه ساخته وبرضد منافع اجتماعی ،
طبقات خلق قرارمی دھد .به ھمين دليل است که اززمان پيدايش سرمايه ايدئولوگھا ومتفکرين
بورژوازی ازروشھا ومکاتب فکری مختلف که برپايه اصالت فرد استواراست؛ دراين زمينه کتب
ورساالت ومقاالت متعددی نوشته اند .تااذھان توده ھای مردم خاصتا ً نسل جوان وتعليم يافته رابااين
مفکوره مسموم کنند وتوجه آنھاراازراه فکرجمعی ومبارزه جمعی عليه طبقه حاکم سرمايه داربه جھت
گرايش به "منش فردی" يا " اصالت فرد " منحرف سازند.
ودرجوامع طبقاتی به " ارزشھای واالی انسانی " ازديد طبقاتی نگريسته می شود .زيرا دراين جوامع
ھيچ پديده ای نيست که مھرطبقاتی باخود نداشته باشد .درنزدھريک ازطبقات اجتماعی "ارزشھای
واالی انسانی" مفھوم خاص خودرادارد .درجوامع طبقاتی که انسان برده سرمايه است وسرمايه داری
می کوشد که انسان نتواند ،انسانيت خودرابازيابد .و"ارزشھای واالی انسانی" جدا ازانسان واقعا ً آزاد
ووجود نظام وجامعه انسانی مفھومی ندارد .ودراين نظام ھا "ارزش انسان" برطبق ارزش اضافی ای
که توليد می کند وبرسرمايه وثروت می افزايد معين می گردد .انسان زمانی می تواند انسانيت خودرا
بازيابد که خودراازتسلط سرمايه وھرنوع نظام استثماری نجات دھد .مارکس می گويد " :کمونيسم راه
حل اصيل وواقعی تضاد انسان باطبيعت وانسان باانسان است .کمونيسم راه حقيقی کشاکش ميان ھستی
انسان وجوھراو ،ميان تجسم بخشيدن به خويش واثبات خويش ،ميان آزادی وضرورت وميان فرد ونوع
بشراست.آزادی درشناخت ضرورت است وزمانيکه انسان ازاسارت بيرون آيد ضرورت به آزادی
تبديل می شود .وکمونيسم ،حل معمای تاريخ است".
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باآلخره فھم ودرک وبرداشت نويسنده ازانديشه ونظام کمونيستی اين است که باندھای خلقی پرچمی اين
ميھن فروشان مزدور ،اين جنايتکاران وقاتلين مردم افغانستان وويران گران کشوروجامعه ونابود کنند
گان ھزارھا فاميل درافغانستان را؛منحيث»کمونيست« مدنظرقرارداده ومدعی است که گويا »آزادمنشی
وآزادانديشی وخودمختاری« دروجودکمونيستھا ديده نمی شود! نويسنده قبالًآنچه که درذھنش
وجودداشته عليه انديشه ونظام کمونيستی برروی کاغذريخته است .اوتحت تاثيرتبليغات مطبوعات
امپرياليستی وارتجاعی جھانی قرارداشته که ابرقدرت امپرياليستی رقيب خودرابا بلوک شرق منحيث
دولتھای کمونيستی قلمداد کرده ومی خواستند تا ھمه جنايات اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی
ودولتھای ھمپيمان آن دربلوک شرق را برخلقھای کشورھای خودی وخلقھای جھان بحساب کمونيسم
بگذارند .خاصتا ً بعد ازبه قدرت رسيدن رژيم مزدوروخونخوارخلقی پرچمی ھا درافغانستان وتھاجم
نظامی اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی درسال  1358ووحشت وکشتارخلق مظلوم افغانستان را
بپای کمونيسم ختم نمايند .نويسنده درحاليکه دربارۀ علم انقالب پرولتاريائی ودوران رھبری لنين
واستالين دراتحاد شوروی ودوران مائوتسه دون درچين ،تحقيق نکرده ،وھيچ اطالعی ازآنھا ندارد،
چگونه اين حق رابخود می دھد که درمورد کمونيسم براساس عملکردھای باندھای جنايتکاروآدمکش
خلقی پرچمی ھا وديگرگروه ھای ھم قماش آنھادرجھان قضاوت کند؟ ھرکسی که عليه انديشه کمونيسم
علمی ونظام سوسياليستی واقعی به چنين الطايالت واراجيفی متوسل می شود ،بدون شک که درظلمت
بی خبری وناآگاھی ومنجالب ارتجاع غرق است.
يادداشت :اين نوشته رامی توانيد در"سايت پيام آزادی" نيزمطالعه کنيد.
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