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    وساير زمين سرمايه داران ومالکان بزرگچرا نظام کمونيستی برای       

  ت؟سھدف اوبرای توده ھا ی مردم آرزووحشت آورواقشارارتجاعی        

  
چرانظام کمونيسم نفرت " تحت عنوان جرمن آن<ين نوشته ای - يت افغان درسا2010 جنوری 3بتاريخ 

ن ( افراد ديگری ازقماشدرطی سالھای گذشته . ه سدوزی به نشررسيده است، بقلم نادرشا"انگيزاست؟ 
 ، که انده کرد حمله خصمانهکمونيسم انق<بی بر سايت افغان جرمن وسايتھای مشابهيندرھمنيز)س

به ديگربار  اينک.شده است  پاسخ دادهاين نوشته ھا  بهجنبش انق<بی پرولتری افغانستانتوسط فعالين 
کمونيسم عليه واتھامات نارواھمچنانکه اين خصومت ورزی . پاسخ ارايه می نمايم چنين نوشته ای

زمانيکه تادرآينده و ست، امروزادامه داشته ان تانوکرآتوسط سرمايه داری جھانی وارتجاع  انق<بی
 داشته درجھان وجودخلقھا سرمايه داری جھانی وامپرياليسم وديگرنظام ھای مبتنی برستم واستثمار

  .ادامه خواھد يافت نيز،باشد

به سطح  رامائوتسه دون اين علم  ونينايليچ لو�دی مير  بعدازآنمارکس علم انق<ب راکشف کرد،کارل 
 -  لنينيسم-سم زھمه کمونيستھای انق<بی جھان علم انق<ب خودرا مارکسي امرو.تکامل دادندعالی تری 

 درپرتواين علم نجاتبخش بشريت، باری که پرولتاريای جھان توانست اولين.مائوئيسم می نامند 
کمون وديکتاتوری طبقاتی خودراجايگزين آن نمايند، دسرنگون کنرمايه داری راديکتاتوری ارتجاعی س

باثرکم تجربگی داشت و)  ماهحدود دوونيم(عمرکوتاھیکمون اگرچه  . مي<دی بود1871پاريس درسا ل 
پيروزی اما . ن شد وديگردولتھای اروپائی سرنگو توسط بورژوازی فرانسه،واشتباھات رھبران کمون

 علل شکست کمون نمھمتري .به ثبوت رساند برای اولين بار را حقانيت مارکسيسم انق<بیکمون پاريس
ی، سرکوب ناکامل درھم شکستن کامل ماشين کھنه دولترتاھی پرولتاريای پيروزمند دپاريس کو

  وبانکھا وعدم جلب پشتيبانی دھقانانمصادره نھادھا وموسسايت يزرگ مالیدرضدانق<ب، تاخير
اعمال  برطبقات استثمارگروستمگرولتاريا بطورھمه جانبهباين عبارت که ديکتانوری پر. انق<ب بوداز

 انق<ب 1917درسال  بعد .وطبقه حاکم سرنگون شده بصورت کامل خلع مالکيت نشدديد نگر
 واستاليننين ان تحت رھبری لاولين دولت سوسياليستی درجھ به پيروزی رسيد  ودرروسيهکبيراکتوبر
 1949درسال  پيروزگرديد و1945 درسال  ملی دموکراتيک درويتنام شمالی انق<ببعد .تاسيس شد

اين انق<ب تحت رھبری مائوتسه دون راه تکامل راپيموده .   درچين پيروزشدتيک نوين دموکراانق<ب
درآلبانی  انق<بات دموکراتيک توده ایھمچنين .  گذارکردانق<ب سوسياليستیبه 1957ودرسال 

  نق<ب دموکراتيکاو.  به پيروزی رسيد بعد ازختم جنگ جھانی دوموسايرکشورھای اروپای شرقی
 انق<ب ضدامپرياليستی وضدارتجاعی کوبا و. پيروزشد1952وريای شمالی درسال توده ای درک
توده ھای خلق  ھرچه بيشتر پيروزی اين انق<بات. بوقوع پيوست مي<دی50درآخردھه 

  . اميدوارنمود انديشه ھای انق<بی پرولتری رادرسراسرجھان به پيروزی مبارزات شان تحت رھبری

ودولتھای  وديکتاتوريھای پرولتارياسوسياليستیوتشکيل دولتھای پيروزی مارکسيسم انق<بی 
  وامپرياليسم بين المللی ومالکان بزرگ زمين سرمايه داریخصومت ھرچه بيشتردموکراتيک توده ای،

مبارزه طبقاتی  انق<ب و وکشف علمظھوراين انديشه از.درجھان برانگيخت راومرتجعين ستايشگرآنھا
 مروزکه حدود يکصد وشصت سال می گذرد، تمام نظام ھا وطبقات ارتجاعی تااتوسط مارکس وانگلس 

دريغ نکرده  آن  خاينانه عليه اين انديشه وبيانگذاران تراشی وحملهازھيچگونه اتھاماستثمارگروستمگر
 نمايشنامهصدھا  و نوشته شده مقاله، رساله وکتابدرطی اين دوران طو�نی صدھا. اند ونخواھند کرد
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ھا ونظام ھای سوسياليستی ورھبران آن  انق<بی کمونيسم انديشهجھانی عليه سرمايه داری يلم توسطوف
  .نمايش داده شده است

 پيروزی انق<ب اکتوبروتاسيس اولين دولت سوسياليستی جھان درروسيه دومين تجربه پرولتاريای 
ت درطی اين مد. م کردونيم دھه دواب وديکتاتوری پرولتاريا حدود دو اين انق<.انق<بی جھان بود

 نظام ن باتمام مشک<ت داخلی وخارجی که اينين واستالينزحمتکشان روسيه تحت رھبری ل
پيروزی انق<ب اکتوبروتشکيل دولت  . پيروزی ھای شايانی دست يافتند بهد،نوبنيادراتھديد می کر

 دربارۀ ماھيتھنوزھان پرولتاريای ج.  درساختمان سوسياليسم بود پرولتاريا اولين تجربهتیسوسياليس
 واھميت تداوم مبارزه طبقاتی دراين دوره نظام سوسياليستیطبقاتی وموجوديت تضاد ھای طبقاتی در

حزب وارتقای سطح آگاھی  ھرچه بيشتر تابا انق<بی کردنند نداشت نظری وعملی و�زمتجربه کافی
تصفيه حزب ودولت  ويائی پرولتار فرھنگیات انق<بوده ھای خلق وبرپائیايدئولوژيک سياسی ت

  رويزيونيستھای درونوديکتاتوری پرولتاريا راازسلطه  انق<ب؛وخاسته ازوجود عناصربورژوازی ن
 استالينايدئولوژيک سياسی  اشتباھات  سوسياليستی،درمورد اتحاد شوروی.  نجات دھندحزب ودولت

 ھمان بود که .ينه درنظرداشتھم بايد دراين زم اوراعليه مخالفين سياسی ی بوروکراتيکوبرخوردھا
 تحت )حزبعناصربورژوازی مخفی شده در( دروغين کمونيستھای 1953ال  درسمرگ استالينبعداز

را ) رويزيونيسم مدرن(رت حزبی ودولتی راغصب کردند وانديشه بورژوازی قدرھبری خروشچف
 ببعد 1956 ازسال. قراردادند درحاکميت ورھبری حزب ودولتديشه کمونيسم انق<بیجای انب

ً سوسياليستی بودوماھيتا نظام سرمايه داری دولتی تحت رھبری حزب  کشوری بنامديگراتحاد شوروی
اتحاد خروشچف وبعد ازآن برژنف، تحت رھبری  رويزيونيستھای مدرن. بورژوازی قرارداشت

 درنيمه باآنکه. دل کردندبامپرياليستی موابرقدرت شوروی سوسياليستی را به کشوری سرمايه داری 
 دررويزيونيسم و نظام سرمايه داری "ريفورم"دوم دھه ھشتاد مي<دی گورباچوف سعی کردتا باانجام 

 عمرآنراطو�نی سازد؛ ولی بحران ھمه جانبه درونی نتوانست »گ<سناست وپروستروئيکا«بنام دولتی،
 به اقتصادی وسياسیالبته ضربات وخسارات ھمه جان. ازپوسيدگی وفروپاشی اين نظام جلوگيری نمايد

 خلق اين کشور؛ جريان فروپاشی اين نظام  ناشی ازتھاجم نظامی برافغانستان ومقاومت دليرانهونظامی
  .راتسربع نمودبلوک تحت رھبری اشو

 اتحاد شوروی قدرتھای سرمايه داری جھان به استثمارخلقھایقدرت سوسيال امپرياليستی مانند سايرابر
 ولی .ادامه داد ی تحت سلطه کشورھا وخلقھای دراروپای شرقی آنبلوککشورھای ھم وغارت خلقھای 

 سياليسم تازمان سقوط وفروپاشی اشسو وکمونيسماغوای خلقھای روسيه وجھان ازنام به منظورفريب و
 دررأس بلوک امپرياليستی شرق) سوسيال امپرياليستی(نظام سرمايه داری دولتی. تفاده کردسوء اس

 بلوک امپرياليستی ابرقدرت امپرياليستی امريکا دررأس جھان وغارتگری آنھا بادرسلطه برخلقھا وملل
وسقوط دولتھای  1989 درسال م سوسيال امپرياليستیسقوط نظااز بعد .غرب رقابت می نمود

که سرمايه داری وارتجاع جھانی آنھارادولتھای ( رويزيونيستی وارتجاعی وابسته به اتحاد شوروی
  درروسيه نظام سرمايه داری دولتیمام کثافات وجنايات وبی عدالتيھای وت)دکمونيستی می خواندن

 خلقھا وزحمتکشان جھان توجيه کردن اذھان  را، بنام کمونيسم درجھت مغشوشوکشورھای بلوک شرق
درجھان » سقوط کمونيسم«قوط اتحاد شوروی امپرياليستی رالی سلامپرياليسم بين الم.  می کردندوتبليغ

عناصرسرمايه  توسط 1976 درسال چين وديکاتوری پرولتاريادردولت سوسياليستی ھمچنين.تبليغ کرد
درلفظ خط مشيھای حزب ودولت راتاييد می کردند ولی  که دولتدرون حزب ومخفی شده درداری 

 نظام اکنون.  سقوط داده شد،درخفا به پخش انديشه ھای ضدانق<بی وضدمردمی خود ت<ش می نمودند
يک نظام سرمايه داری وامپرياليستی است وبيش ازنيمی سرمايه ھای که درچين فعاليت حاکم درچين 

ستم می و بيرحمانه استثماربا طبقه ارتجاعی حاکم اين کشوريکجا ليونی چين را ميدارند وخلق چند صد
 مايه داری جھانی وارتجاع ولی بازھم سرًکنند، سرمايه ھای امپرياليسم جھانی مخصوصا امريکا است؛

 البته اين شيوه . نظام حاکم درچين کنونی رانظام سوسياليستی وکمونيستی تبليغ می کنندنوکرآن،
 انديشه ھای انق<بی عليهدروغبافيھا وخيانت وجنايت  وارتجاعی وسياھکاری وانواع جعلکاريھا

اين وتازمانی که .  نظام سرمايه داری وامپرياليسم عجين است زحمتکشان جھان، درسرشتومترقی و
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  فقط . ھم وجود خواھد داشتن وجوددارد، اين جنايات ورذالتھادرجھاربريت نظام ستم واستثماروب
. کند وبگورحشت راسرنگونو است که ميتواند اين نظام سراپا جنايت وی جھانانق<بپيروزی 

د نويسنده درخدمت آن  وجود دارد، عناصری ھم مانن درجھانوتازمانی که نظام سرمايه داری
 نظام سرمايه داری بهوستايش ازانق<بی  بخش کمونيسم انديشه ھای نجات وعليهرخواھند داشتقرا

   .اراجيف پراکنی شان ادامه  خواھند داد

دولتھای  دولتھای سوسياليستی و درگذشته؛دعای نويسنده وھم سنخان وی درسراسردنيابرخ<ف ا
درون  مخفی شده دربورژوازیط عناصرتوسط توده ھای خلق که توسدموکراتيک توده ای درجھان نه 

واعمارسوسياليسم  چون پيروزی انق<ب سوسياليستی .سرنگون شده اند کمونيست برسرقدرت احزاب
  موجوديتبهدرنظام ھای سوسياليستی ازاينرو؛نيستھای انق<بی جھان بودکمو پرولتاريا واولين تجربه

دردوران  ومبارزه طبقاتی  نگرفتصورت توجه جدی  درابتدا درون احزابعناصرسرمايه داری
تسلط و .ه نيافتبطور�زم ادام ً خاصتا دراتحادشوروی سوسياليستی تحت رھبری استالينسوسياليسم

 بزرگترين ،ودولت واحيای سرمايه داری دراتحاد شوروی بعد ازمرگ استالينرويزيونيستھا برحزب 
 درراس جنبش بين  درآن وقتتسه دون مائو.<بيون کمونيست جھاندرسی بود برای پرولتاريا وانق

ا  علل شکست انق<ب وديکتاتوری پرولتاريالمللی کمونيستی بااتکاء به ديالکتيک ماترياليستی
دربارۀ موجوديت  وتالين را نقد نمود اواشتباھات اس. قرارداد دقيق موردتحليل وارزيابیرادرروسيه

 بدون  بايدروزی نھائی سوسياليسم ومحو طبقات، تاپيطبقات دردوران سوسياليسم واينکه مبارزه طبقاتی
درچين تدوين نموده ورا" ادامه انق<ب تحت ديکتاتوری پرولتاريا" وتئوری وقفه ادامه يابد تاکيد کرده 

 انق<ب  بکمک انق<بيون وتوده ھای خلق چين1966درسال مائوتسه دون .آنرادرعمل بکاربرد
اين انق<ب ده .  براه انداختداخل حزب ودولتدررژوازی بوعليه عناصر را پرولتاريائیکبيرفرھنگی

درون حزب » سه جھانی«ھای  رويزيونيستولی بعد ازمرگ مائوتسه دون بازھم. سال ادامه يافت
 خاينانه برحزب  يک کودتای که ازتصفيه ھای جريان انق<ب فرھنگی نجات يافته بودند؛ بوسيلۀودولت

 که اگرانق<ب فرھنگی  نشان دادب درچين متعاقب مرگ مائو شکست انق<تجربه. ودولت مسلط شدند
به سرنوشتی  مانند  1976 قبل ازسال  چين ھمدرانق<ب  شايد پرولتاريائی درچين براه نمی افتاد،

 توانست برای يکدھه  پرولتاريائی وفقط ادامه انق<ب فرھنگی.دچارمی شدانق<ب دراتحاد شوروی، 
خلق چين تحت کدھه انق<ب فرھنگی پرولتاريائی چراباوجود ي. ھد راازشکست نجات د چينانق<ب

  بازھم انق<ب توسط چنين عناصری سرنگون شد؟ زيرا باآنکه انق<ب فرھنگیئوتسه دونرھبری ما
 ديگری جناح   راازمقامات عالی حزب ودولت بيرون ريخت؛ ولییازعناصرسرمايه دارتعدادزيادی 

ًداخل حزب ودولت که ظاھرا باخط مشيھای اصولی رھبری  مخفی درھا ورويزيونيستھایاپورتونيستاز
بی  خشم توده ھای انق<تند خودراازطوفان توافق نشان می دادند؛ توانسانق<ب فرھنگیجريان  درحزب

ازجانب ديگرتعدادی ازعناصررويزيونيست که ازحزب . نجات دھنددرجريان انق<ب فرھنگی وتصفيه
ی ترين مقامھای حزب اپورتونيست مخفی درعالسنتريست و{وئن<ی وساطت چاب(اخراج شده بودند

باين استد�ل که چون درآن زمان دولت اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی تدارک حمله } ودولت
 . واردحزب ودولت شدند دوبارهاظھارندامت باامضای يک ورق کاغذ ونظامی به چين رامی گرفت؛

 چھارتن  درجريان کودتا چوئن<ینگ سياوپن با طرفداراناح تحت رھبری ھواکوفينگ ودياين جن
زاران انق<بی سياسی حزب وھراازدفترمائو  خانم منجله چيانچينانق<بيون نزديک به خط انق<بی مائواز

 وبعد به تصفيه واخراج گسترده انق<بيون ازحزب ودولت دست . کردند واعدامزندانی دستگيروديگررا
 درسال دولت سوسياليستی درجھان ديکتاتوری پرولتاريا وق<ب چين وآخرين وباين طريق ان.يازيدند
 ناگفته نماند که گروه . سقوط د اده شد وھواکوفينگ دارودسته رويزيونيست دينگ سياوپين بدست1976

که درارتش نفوذ مسکودردرون حزب تحت رھبری لين پياوو ان طرف دار ديگری ازرويزيونيست
  کودتا اقدام به کودتا نمود که بعدازشکست عليه رھبری مائوتسه دونفرھنگیدرجريان انق<ب ، داشت

 باين صورت تجربه منفی شکست انق<بات .کشته شدرسقوط ھليکوپتردرراه فراربه اتحاد شوروی باث
 ساخت که  ثابتپرولتری درجھان بوسيله رويزيونيستھای رنگارنگ درون احزاب کمونيست،
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<ب فرھنگی پرولتاريائی انقين چندانجام  ن به جامعه کمونيستی بهتاپيروزی سوسياليسم ورسيد
  .نيازاست

 اعمالبااستناد برانديشه کمونيسم انق<بی ونظام کمونيستی رادرمورد  اشزآنجاييکه نويسنده قضاوتا
  است؛ پرچميھا عليه خلق وميھن عيارکرده باندھای رويزيونيست مزدورخلقیجنايتکارانهخاينانه و
 بطورفشرده درباره پيروزی انق<ب ھای پرولتری يضاح بيشترمطلب،زم ديدم تا جھت اازاينرو�

 پرولتاريا وکمونيستھای انق<بی درآنھا وھم نقش منفی وخاينانه گروه ھای  مثبت وحياتیدرجھان ونقش
 درشکست انق<ب )درکشورھای مختلفمانند باندھای خلقی پرچمی وبرادران تنی آنھا(رويزيونيستی

   .توضيحاتی ارايه نمايم سوسياليستی  پرولتری وسقوط دولتھایھای

آيا دربارۀ نظام سوسياليستی حاکم :  می پرسم کهبپردازم ازوی) ن س( روحه  قبل ازاينکه به موارد مط
زندگی اجتماعی  ويا ازوضعيت مي<دی ازنزديک تحقيقاتی کرده ای 1956دراتحاد شوروی قبل ازسال 

 الينتنين واسدرزمان ل  سوسياليستیاتحاد شورویای خلق در توده ھميليون صدھا وموقعيت سياسی
 موردمطالعه قرارداده 1976 ھای قبل ازليون خلق چين رادرسالي م800 حدود ؟ آيا زندگییچيزی ميدان

 چگونه توده ھای مردم  ھا، نظام که تحت آنارايه دھی ھاهوانی  فکتھای را دراين زمينميت؟ آيا ای
 مانند ديگرعناھم ) ن س ( ديده می شود که! که ھرگزنه؟ سياسی ومدنی داشتنددی ھایزندگی وآزا

انی خدمتی به سرمايه داری جھ باشد که تا قلم فرسائی کرده  بين المللیخادم سرمايهکمونيست و ضدصر
وماھيت  بنابرموقعيت اجتماعی می توانی :آقا گوشزد می نمايم کهاين به  . دھدوارتجاع بين المللی انجام

ويا ھرکس وامثل توتواب  تواند نمیيچکسھو  با کمونيسم انق<بی مخالف باشی؛ک سياسی ات،ايدئولوژي
 که نفرت نشان دانیاينرابانديشه طبقاتی خودراحفظ کنی ولی توميتوانی .  بقبو�ند اين انديشه راديگری

توده ھای مردم جھان م و علعليهورزی خصومت  کمونيسم خوددرماھيت ابرازتنفرو انديشه عليهدادن
 علمی، محصول ذھن کسی نيست بلکه  کمونيسمانديشه زيرا.  طبقاتی آنھاست وجھانبينیانديشهو

 ودراين نظام . که برعلم استواراستاست کمونيسم يک نظام انسانی .ھای خلق می جوشد  تودهاززندگی
 برای نويسنده  موضوع را اينخواھممی  . خودرابازميابد وھستی واقعی"انسانيت"  انساناست که

 مختص به عليه انديشه مارکسيستی ونظام کمونيستی  دادننشانتنفر کنم کهخاطرنشان نيزوامثال او
ت  ومخالفدکن» نقد« کمونيسم راد،می تواننويسنده .  استجھاندر  مرتجعين وھارترينجانی ترين

مونيسم انق<بی رابا انديشه ھای کانديشه  ميتوانداو. نمايند ابرازخودراباکمونيسم ونظام کمونيستی
که چنين افرادی مانند نويسنده  .قايسه کند م ونظام سوسياليستی رابانظام سرمايه داریبورژوازی

اف درسنگردفاع ازمنافع سرمايه جھانی قراردارند ودرحمله برکمونيسم انق<بی می خواھند به الط
نايات نظام سرمايه داری جھانی عليه خلقھا سرمايه وامپرياليسم دست يابند؛ جزئی ترين توجھی به ج

 يک ونيم دھه سرمايه داری دولتی اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی .وملل مظلوم جھان ندارند
 ليوني دوم؛ شنيع ترين جنايات رابرخلق افغانستان رواداشتند،ودولت مزدورخلقی پرچميھا نوکران آن

؛ ميليونھا مين لول ومعيوب ازجنايات آنھا باقی مانده است راقتل عام واعدام کردند وحدوددومليون معتن
 درخاک کشورنيزازجنايات نظام سوسيال امپرياليستی ومزدوران بومی آنست که سا�نه کارگذاری شده

  به ويرانه تبديل کرده اند ھا وکشوررا درتمام عرصه.ھزاران تن ازمردم ما کشته ومعلول  می گردند
 اين نوکران  وطالبانگروه ھای جھادیبعد .  واردکردندپرپيکرجامعهقبل جبرانی رادمات غيروص

ين اتان وعربستان سعودی برای دھسال بر به حمايت امريکا وپاکس وارتجاع منطقهسرمايه بين المللی
  . وھنوزھم ادامه می دھندجنايت کردندخيانت و وب< کشيده مردم مظلوم

 وگروه ھای طالبان  ودولت مزدورآنھاناتويستھای عضوياليسم امريکا امپريالدرطی ھشت سال اخيرامپر
لت  دو.برآنھا وارد مينمايندرا  وسھمگين ترين جناياتوگلب الدين اين خلق بينواراقصابی می کنند

، خلقی گروه ھای جھادی(مانند ومزدور جنايتکارل متشکل ازھمه قماش گروه ھایمستعمراتی کاب
شعله ايھاوبوروکراتھای  تعدادی از،»افغان ملت«ل دموکرات سوسيا، حزبطالبان، مليشه ھا، پرچميھا

 ستمديده توسط قدرتھای اشغالگربرمردم )خادم امپرياليسم وارتجاع وديگرعناصرارتجاعی ومزدور
  امريکا جنايات امپرياليسم چرا؟بافشای آنھا نمی پردازدنويسنده چرا  ؛ده اند افغانستان مسلط شوگرسنه

 وسرمايه نيستیيو  سال اخيروجنايات دولت صھدرطی ششنی را درعراق سرمايه داری جھادررأس  
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 وبربريت اين ھمه جنايات؟  نمی کنداافش فلسطين درطی بيش ازنيم قرن داری اسرائيل را عليه خلق
ظلوم ومحروم جھان وغارتگری ھای نظام سرمايداری درطول تاريخ پيدايش آن تاامروزبرخلقھا وملل م

  .ادامه دارد

روسيه وچين وچند در ھای مردم ستمديده ومحروم هتودشاھد است که قرن بيستم درعاصرتاريخ م
 ونظام ھای ھای سوسياليستیدرگذشته ازنظام  وکوريای شمالی  شمالیويتنام ،کشوراروپای شرقی

  ويانظام ھای توده ایًکه دراين کشورھا واقعا سوسياليسمالبته تازماني(دموکراتيک توده ای
نظام ديگربعبارت .کرد  استقبال خواھند ازاين نظامه درآينده ھم يقين ک وبهاستقبال کردند) ندبرقراربود

 وبھره توده ھای خلق راازفقروگرسنگی ومصيبت وبدبختی سوسياليستی يگانه نظامی است که ميتواند
ذارد ودرجھت تکامل بگ وسعادت مند رابرای بشريت جات دھد وبنای يک جامعه رفاه ندھی وستمکشی

وبدون ھرنوع ستم تحقق آن يعنی تارسيدن به جامعه کمونيستی که خيلی بھترومرفه ترو
س  درصد نفو95چراتوده ھای خلق جھان که بيش از. به پيش رودازجامعه سوسياليستی است، واستثمار
دموکراسی توده ای ونظام عاد�نه ورفاه وبرخوردارازآزادی اين تشکيل می دھند خواستارچھان را

ستم طبقاتی بربريت و، ه بدون تجاوز، جنگوده ھا ی مردم خواھان نظامی درجھان ھستند ک ت.ھستند
اين خواست واقعی . باشد وستم وغارتگریوفارغ ازاستثمار وستم ملی شئونيستی وستم برزنان وملی

 پورنوگرافی،حشا وتجارت وصنعت سکس، ف آنھا می خواھند که .وحقيقی توده ھای خلق جھان است
 ه انواع مواد مخدرطبيعی وکيمياوی وسايرامراض اعتياد بدختران خوردسال، اختطاف،تجاوزبه 

ازطريق برقراری اين ھمه خواستھا وآرمانھا جز . ازجھان محو گردد اجتماعیامراضجسمی وروانی و
ه ک وجناياتی زيراھمه اين زشتيھا وبی عدالتيھا.  ممکن نيست وجامعه کمونيستینظام سوسياليستی

نظام م سرمايه داری وامپرياليسم وديگر نتيجه حاکميت نظا، شدجوددارد ودرفوق برشمردهدرجھان و
کسب ھمه اين مسايل بخاطر.  ودرطول تاريخ پيدايش جوامع طبقاتی چنين بوده است.ھای طبقاتی است

نظام سرمايه داری  در.استطبقات حاکم سرمايه داروزمين دار وثروت وحفظ حاکميت سود وسرمايه
ازطريق دروھمين اکنون سا�نه حدود يک تريليون د�رازتجارت مواد مخ. سودوسرمايه استزھمه چي

 .می شود جھانی  سرمايه داریعايدوپورنوگرافی ، فحشا وبردگی جنسی تجارت وصنعت سکس
می  راانسانی وآزاد  نظاماينولی اين آقا . ودربرابرآن مليونھا انسان بورطه نيستی سقوط می کنند

جنگ ھای تجاوزکارانه د�رمصرف ليسم جھانی صدھا ميليارد امپرياطی حدود يک قرن آخردر !خواند
 امريکا دوصد وپنجاه ميلياردد�ردرجنگ تنھا دولتآخر سال  درطی ھشت کرده است؛ درجھاناش

 وبيش ازاين مبلغ ،بمصرف رسانده استافغانستان  در»جنگ عليه ترويرزم« بنام خودبرافروخته اش
د�ردرجنگ ھا  ميلياردسا�نه وکشورھای عضوناتو.  مصرف کرده استدرجنک عراقميلياردد�ر

 ثروتھای  دسترنج و انسان مظلوم وبيچاره کهولی سا�نه صدھا ميليون.  بمصرف می رسانندافغانستان
  می شود،ھای وابسته ومزدورامپرياليسم غارتومنابع آنھا توسط سرمايه داری جھانی بکمک دولت

ی وبی ازبی دوائ) توبرکلوزوايد وم<ريا( مصابيت به امراض مکروبی وپرازيتیی، وگرسنگازفقر
ازقبل دسترنج و زحمتکشی توده ا سرمايه داری که اين ھمه ثروت رچرادولتھای. غذائی جان می دھند
 يابند؟ با آنھا کمک نمی کنند تا ازمرگ نجات وم وغارت منابع آنھا اندوخته اند،ھای مردم وملل مظل

شگران آنھا مانند نويسنده ازکمونيسم يسرمايه داری جھانی وديگرنظام ھای استثمارگروستمگروستاچرا
 حاکميتسرمايه ود؟ زيرادرصورت پيروزی اين نظام ثروت وننفرت دار وحشت وونظام کمونيستی

مت اينھا بارفاه توده ھای خلق وحاکميت طبقاتی آنھا به اين لحاظ خصو. راازدست می دھندطبقاتی شان
 که مبارزه نويسنده وھم قماشان اوبدانند .  آنھا ازدست می رود طبقاتی منافع وحاکميترزند کهمی و

خواھد ادامه  ودارد ،ادامه داشته به اشکال وشيوه ھای گوناگون درطول تاريخ جوامع طبقاتی طبقاتی
ه عرصه ھا ادامه درھمد اين مبارزه ندرجھان وجوددار ونظام ھای استثمارگروستمگرطبقات  تا.يافت

 سرنگونی نظام سرمايه داری مانند نظام تکامل تاريخ وعلم انق<ب پرولتاريائی وبحکم .خواھد يافت
زيرا اين نظام ھم .  استحتمیامری )  نظام برده داری وفئوداليسم ( آن لماقب ستمگرواستثمارگرھای

  .بنايافته است وملل برپايه ستم واستثماروغارت خلقھا 

   ):ن س(  پردازم به متن نوشته آقای  میکرات مختصرفوق حال بطورفشرده بعد ازتذ
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  "چرا نظام دموکراسی نسبت به ساير نظامھا خوشايند ومطلوب است؟" :می نويسد) ن س ( -  1

. يت استم ازانواع حاک يکیمقوله دموکراسی بنا برتعريف فورموليک جامعه شناسی بورژوازی: پاسخ
اتی آنرا می پوشاند ووجه مشخصه آنرا تبعيت اقليت ازاکثريت وآزادی  مضمون طبق ولی بورژوازی

وم<ک جوامع طبقاتی که مشتی سرمايه دار در. اع<م  کرده استًرسماوحقوق مساوی افراد واتباع 
 وبرای آنھا وجيره خواران .د، دموکراسی ھم متعلق به آنھاستنقدرت اقتصادی وسياسی رادرقبضه دار

 .دموکراسی مانند ھرپديده اجتماعی ديگردرجھان خصلت طبقاتی داردزيرا .آنھاخوش آيند است
ودموکراسی شکلی ازديکتا توری طبقات ارتجاعی  دموکراسی ماورای طبقات درجھان وجودندارد،

جوامع طبقاتی يرسامشخصه دموکراسی درکشورھای سرمايه داری و. برطبقات خلق محروم است
 نمايدگان واقعی مردم رھای جھان اعضای پارلمان ازکشو يکرھيچ دولی.عبارت ازپارلمانتاريزم است

 بنام نمايندگان خودرا نمايندگانوازطرق گوناگون فقط طبقات داراھستند که به اشکال مختلف . نيستند
نيرنگ واغوا وتطميع وتھديد وارعاب ھرچھارسال يکبارمردم رابپای با انواع کانديد می کنند ومردم 

 ازطريق مطبوعات  برای فريب مردمنظام ھای حاکم و. تا به آنھا رأی بدھندشانندصندوقھای رأی می ک
  .تبليغ می کنند»  "ملت" يامظھراراده مردم«  پارلمان راشان،

وروشن است که درنظام اولی آزادی )که صحيح آن واضح است( �ت واضعا اين گونه سوجواب" -2
جازاست، ولی درنظام دومی يعنی کمونيسم آزادی  سيستم مًوصا آزادی بيان به مثابه مرکزثقلومخص

ًومخصوصا آزادی بيان اص< وجودنداشته وممنوع است ً".  

برخ<ف اين ادعا درھمه نظام ھای طبقاتی که حاکميت دردست مشتی سرمايه داروم<ک است؛ : پاسخ
درکشورھای  . نباشد ونظم سرمايه دارانهحدآزاداست که منافی منافع طبقات حاکمآن بيان وگفتارتا

 می خوانند» موکرات د« و» آزاد«شان وی اين کشورھارا کشورھای  داری که نويسنده و ھمقماهسرماي
ً ولی درنظام سوسياليستی اص< حاکميت طبقاتی ازآن توده ھای خلق .وضع برھمين منوال استنيز

ن نظام است که  فقط دراي.دموکراسی ھم براساس ماھيت طبقاتی آن ازآن توده ھای مردم است. است
.  بھره مند شوند وآزادانه اظھارعقيده ونظرنمايند وآزادی ازدموکراسیتوده ھای مردم ميتوانند

 درگذشته اگرمنظورنويسنده پارلمانھای اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی وکشورھای اقمارووابستۀ آن
 شد دراين کشورھا  توضيحً؛ طوريکه قب< وکوريای شمالیلمان کشورچيندرشرايط کنونی پاريا  وباشد

 ه داری دولتی برقراربود وھست وپارلمان ھم  ازآن طبقه حاکم بنام رھبران حزب بود سرمايهنظام ھای
  .وھست

درنظام دموکراسی تصرف درانديشه يک امرشخصی وبنيادی تلقی می گردد، ولی درنظام  " -3
  ".ولنين ميباشدکمونيستی تصرف درانديشه تحت رھبری حزب وسردمداری استالين 

ًی اص< انديشه حاکم انديشه طبقه پرولتاريا است   قسميکه درپيشگفتارھم تذکردادم درنظام سوسياليست
درحاليکه .  برقراراست)تحت رھبری پرولتاريا( وديگراقشارمردمیناناودھقوديکتاتوری طبقات کارگر

 طبقات اکم برجامعه، ايدئولوژی، انديشه ح ديگردرکشورھای سرمايه داری ودرتمام نظام ھای طبقاتی
 ه داریيی سرماکشورھادر. است برقراری آنھا وديکتاتوری طبقات)طبقات سرمايه داروفئودال(حاکم

 ودرکشورھای تحت سلطه. دارد  تاحدی وجود برای توده ھای مردم ونمايندگان آنھاآزادی عقيده وبيان
ًخاصتا کشورھای اس<می تقريبا وجود ندارد  ف ھمه ادعاھای مبنی برآزادی عقيده وبيان، برخ< اما.ً

 اقليتھای  مذھبی انجام مراسمآزادیسرمايه داری دراروپا عزم دارند برم<حظه می شود که دولتھای 
 فيصله »ريفراندوم« دولت سويس طی يک چنانکه درماه گذشته .  کننديت وضع محدودملی مسلمان 

درحاليکه ارتفاع . عميرکنندند که درمساجد شان مناره تدرآينده حق ندار اين کشور ساکن مسلمانکرد که
دولتھای ديگر  درآيندهازامکان بدورنيست کهواين امر. مناره ھای کليسا ھا تا چند ده مترھم می رسد

 احزاب راست افراطی اين کشورھا  مسلمانان، مھاجرخاصتاروحيه ضد اقليتھای ملی باترويج اروپا
 وزمينه عملی کردن آنرا  مطرح نمودهموضوعی رادرپارلمانھاتحريک کنند تا چنين تشويق ورا

عليه شانرا  وتنفر ضديت وفاشيست دراين کشورھاچه ھمين اکنون احزاب راست افراطینچنا. مھياکنند
  . بگونه آشکارابرازمينمايندبه مسلمانملی اقليتھای 
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  سرمايه داریان نظامه باب دندنوشته ومقال کشورھای سرمايه داریدرمطبوعات شما می توانيد 
ند وھمکاريھای  ونشرمی کنند، بسراغ شما می آيھم طبع شماراسپارند وحتی کتابھایمی رابفرستيد بنشر

 ی که ماھيت نظام سرمايه داری ولی حتی يک مضمون.می شوندخواستار دراين زمينهمزيد شمارا
  ازصحبتراگراف اچنين دراين پ ھم. وجنايات آنرادرجھان افشا کند، بنشرنمی رسانندسوأل برده رازير

 »نظام ويانظام ھای کمونيستی«نويسنده طوری استنباط می گردد که گويا ھمين اکنون درجھان 
 که دولت 1976بعد ازسال ! نه خيرآقا. ندوجوددارد ولنين واستالين اين نظام ھا رارھبری ميکن

ھا قدرت سياسی وحزبی را ن شد وآن درون حزب سرنگوسرمايه داریياليستی چين توسط عناصرسوس
که (ن واستالين چه جايی که لني. صب کردند؛ ديگردرجھان نظام سوسياليستی ای وجودنداردغ

  !دن اين نظام رارھبری نماي،) پدرود حيات گفته اند1953 و1924لھای درسا

ت بيان شود درنظام دموکراسی چه بيان انديشه، وچه مالکي) بايد واضح ترباشد( اگرواضع تر " -4
نمايد تادراختيارخودبوده، يتواند وحق دارد درآن تصرف ھردو دردسترس خود شخص قرارداشته وی م

برخ<ف اينگونه توصيف ھا درنظام کمونيستی موجود نبوده، چونکه يک . مستقل،آزاد وخودمختارباشد
بوده کمونيست ھيچ وقت ازخودشخصيت مستقل نداشته، ازاستق<ل فکری وخودمختاری کامل بی بھره 

  ."ھميشه تابع ومتکی به غيرمی باشد

رگران ودھقانان تعلق دارد اًازآنجاييکه درنظام سوسياليستی حاکميت به توده ھای خلق عمدتا ک:  پاسخ
اين وازطرف ديگردر. وآنھا ديکتاتوری طبقاتی خودرابرطبقات ارتجاعی سرنگون شده اعمال می کنند

وديگری مالکيت  ) کامل نيستکه(لکيت ھمگانی وجود دارد يکی ماکيت مالنظام ھنوزدونوع
) نظام جمعی مزارع کوچک( کمون ھای کوچک،ھمين مالکيت جمعیو).شتراکی ا- کمونی((جمعی

 محصول واحدھای اشتراکی  پس .ياليستی به مالکيت ھمگانی تبديل می شودسدرمسيرتکامل نظام سو
ن مالکيت ھنوزمالکيت بخشی ازمردم واي. ازوضع ماليات به خود دھقانان درواحدھا تعلق می گيرد

 ومحصول اين نوع مالکيت به تمام .مردم استيت ھمگانی مالکيت تمام ومالک. ت ونه ازتمام مردماس
وسياليستی محقق ساختن مالکيت سبطورفشرده ، ساختمان سوسياليسم  عبارت است از.جامعه تعلق دارد

 نيازمندی ھای توده ھای مردم به منظوررفعشتر درنظام سوسياليستی بيتوليد. ھمگانی درھمه عرصه ھا
 دراين نظام برخ<ف نظام سرمايه داری مالکيت . وکسب سود درفرماندھی اقتصاد قرارندارداست

 تقديس نمی شود وثروتھا ودارائيھای کشوربه منظورتامين وبھبود زندگی توده ھای خلق خصوصی
  .ف می رسدسعادت آنھا به مصرترقی وودرجھت آرامی وبھزيستی  و

  ومنابع ھمه سرمايه ھا وثروتھادرکشورھای سرمايه داری ونظامھای فئودال کمپرادوری درجھان
درقوانين اين کشورھا مالکيت شخصی ازتعرض . وم<ک استوقدرت سياسی ازآن طبقات سرمايه دار

ثريت قاطع اک  ازجمله.اين بخاطرآنست که ثروتھا ودارائيھای طبقات دارا محفوظ بماند. مصئون است
مالکيت کوچکی دارند نان دھقا طبقه کارگرمالکيتی ندارد وبخشھای ازطبقه توده ھای مردم

کيتی ندارند که ھيچ وقت ؛ نه اينکه مال نيستند مالکيتی صاحبدراين کشورھاوديگراقشارزحمتکش 
ًخاصتا درکشورھای تحت سلطه که بيش . ستسيرنيھم  شکم شان حتی  با نان خشکدريک روز

  بزرگ ومتوسط،نای مشتی سرمايه داروم<کزندگی می کنند، به استثدرآنھا نفر  ميلياردھارونيمازچ
  شھری واشرافيت کارگریطبقه خرده بورژوازیافيت روحانی، طبقه بورژوازی متوسط واشر

بفرض .  وحتی ھمه مالک سرپناه محقری ھم نيستند. سيرنيستديگرھمه مردم شکم شان بانان خشک
 يک  اين تاجای خشک سيرباشد نان بحد کافی شکم شان با ھمه مردمی تحت سلطهاکشورھاگردر

سرمايه داری شکم کارگران البته درکشورھای .  برای مردمان اين کشورمحسوب می شود»خوشبختی«
سيراست ولی ھمين ھم ھميشه ارزان وشير، آش ومربا  وکچالو حداکثربانان خشکزحمتکشانوساير

طبقه کارگرفقط قشراشرافيت کارگری که دررأس بين  دراين کشورھا در.برای آنھا تضمين نيست
 . ھنگفتی بھره مند ھست"معاش"، ازد ودرزدوبند باسرمايه داران استاتحاديه ھای کارگری قراردار

 درھمين .زندگی می کنندقردرف مردم  درصد تاچھل حدود سی جھان،اریکشورھای سرمايه ددر
  يک خريطهمغازه ھای خوراکه فروشی درشت روی زمين می پندارند؛کشورھای که عده ای آنھارا بھ

 تا ازيک ونيمدارندکه کيفيت غذائی بھتر ديگرھاینانانواع  سنت قيمت دارد و40  برای فقرا ناننوعی
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ھمين صورت ھمه ب.  ازآنھا استفاده می کننداقشارمتوسط وپردرآمد جامعهد که نقيمت داردو وسه يورو 
ھمين .  وسايرمايحتاج انسان ھا طبقاتی است، وسايل ولوازم منزلوراکی وپوشاکیاشياء واجناس ازخ

  . د ولی معده راپرمی سازدرنان بقيمت چھل سنت بسيارکم کيفيت غذائی دا

وصی تقديس می شود؛ اين راينکه چرادرکشورھای سرمايه داری مالکيت خصموضوع ديگ
ًباستثنای قشرکوچکی که موقعيت ھای کاری نسبتا  زيرارائيھای توده ھا مردم نيست؛ ازدابخاطرحفاظت

  دانشگاه ھا مديران بانکھا، وشرکتھا،دوکتورھا وانجينران، وک<ی مدافع، استادانپردرآمدی دارند مانند
ی معينی رادرجوامع سرمايه دارقشر ودھقانان مرفه وازاين قبيل؛ اينھا نظربه موقعيت اجتماعی شان

 ، مامورين عالی رتبهوک<ی پارلمانبانکھا وشرکتھای بزرگ، ان مديرقشرديگرو. تشکيل می دھند
 براساس  نه  که ھستند ھم اينھا افرادیجمله از. معاشھای ھنگفتی می گيرندکه   ھستندملکی ونظامی

 ازشرکتھا وبانکھا بدست می آورند سا�نه مبالغ ک<نی راازجھت ديگری  بلکه آنھاولياقت ارزش کار
رغارت مردم  دانکدارانچون آنھاباصاحبان سرمايه وب. شان برای  ی است رشوت درواقع اينکه

اکثريت  ديگر.می گيرندنيز» بخششی« د�ربنام ده ھا ميليون سا�نه  اين افراد. رامی گيرندسرجوال
 که بامعاش اندک محض سرمايهويا مامورپائين رتبه درخدمت قاطع مردم ياکارگراند ويامستخدم 

 وبگونه مستقل کسانيکه دارای سرمايه ھای کوچکی اند.  پيش ببرندزندگی شباروزی خودرابه ميتوانند
 درجريان  و.سرمايه ھای بزرگ ورشکست می شوند  تحت فشار شانکارمی کنند؛ سا�نه  ھزارھای

وورشکستگی کشيده شده وھمه  اف<س آنھا درمنج<بده ھزار یه ابحرانھای اقتصادی دور
اری  ج جھانیدرھمين بحران . تبديل می شوندساده ويامستخدم گرکاره ی دھند وبخودراازدست مچيز
سرمايه داری ھزاران سرمايه ده است درھرکشور جھانی ش داریسرمايه ازدوسال باينطرف دامنگيرکه

، )که ازخودشان است دولتبکمک (شرکتھای بزرگووحتی بانکھا . ازبين رفته اند ومتوسطکوچک 
؛  زمينه سازی می کننداقتصادی برای شکست ونا بودی شرکتھا وبانکھای متوسطدرشرايط بحرانھای 

  بزرگ انحصاری چون ھایوسرمايه ازحمايت آنھا دست می کشند  درموقع بحرانباين عبارت که
 وسرمايه ھای بزرگ چند مليتی  ت<ش می کنند تا ھرچه بيشترسرمايه رادردست .دن را می بلعافعی آنھا

  که عده ای سرمايه دارییکشورھادر. ن يکی ازخصايص ذاتی سرمايه استواي. نندخودشان متمرکزک
 دانسته وميدان رقابت وثروت مندشدن رابرای ھمه کس »رفاه وسعادت« آنھارا جوامع مانندنويسنده

 اقدامبه خودکشی می زنند ويا   سا�نه ھزاران نفردستومشک<ت زندگیفقر باثرفشارمساعد می دانند؛
ده ھا  حتی  تجربه نشان داده است که درھمين کشورھای سرمايه داری سا�نه  .ی مينمايند خودکشبه

اينست ماھيت . گردندودرفقرومکنت گرفتارمی. گی سوق داده می شوندتفروش به ورشکسھزاردست
 ھمچنين . مينمايد کرده ودروصف آن مديحه سرائیوواقعيت نظام سرمايه داری که نويسنده آنرا تقديس

تخدم کارھای رمايه داری، ده ھاميليون کارگرومس اقتصادی درکشورھای سیيان بحرانھادرجر
 درکشورھای .می گردندن پيوسته وبه فقروتنگدستی گرفتارشانراازدست می دھند وبه اردوی بيکارا

 يھا ومنافع مالکيت فقط برای حفاظت سرمايه ودارائ قوانين خشن درباره حفظسرمايه داری وضع 
برنارد "ران بنام ا يکی ازسرمايه د درامريکاهسال گذشتدر. توده ھای مردمبرای ران است نه اسرمايه د

 بشکل ولی محکمه فدرال امريکا.  ميلياردد�ررا دستبرد زد50مبلغ نش ھفتادساله ھمرای پسرا" مادوف
 وم محکي<يشضبط ووجريمه ليون د�ريم وده زندان  سال »150«به مدت ادرروی کاغذ ور امضحکی

 ودستبرد وتقلب وک<ه برداری توسط سرمايه داران ووزرا ده ھا وصدھا موردديگرازدزدی و.نمود
البته درکشوھای تحت سلطه امپرياليسم وضع صد (. کشورھای سرمايه داری جھان وجودداردووک< در

يک (کيتبل دريکی ازشھرھای ھالند زن فقيرآلمانی که ازيک سوپرماردوسال قاما).بدترازاين استچند 
  ازھزارھا مثالمثالی.  خدمه ھای سوپرمارکيت جان دادددزديده بود درزيرمشت ولگ) بيرقطی 

 ی به جرم سرقت يک بوتل شامپوزن سال ای درشھرغ17نوجوان : ازافغانستان دوران حاکميت طالبان
ولی . کرد، رژيم طالبان دست راست اورا قطع ) به ارزش پول افغانی درآنزمان(افغانی) 70(به قيمت

 تا دوھزاردالررشوه گرفته بودند وراديوی صدای شريعت 700اضی دوران طالبان که ھرکدام ازسه ق
 . بلکه باصط<ح تنبيه وطرد وظيفه قضاوت شدند.آنرا اع<م کرد، ولی ھرگزدست آنھا بريده نشد

   .ی نقدی وجنسی مردم توسط عمال اين رژيم بحث ديگری استوچپاول وغارت دارائيھا 
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  باعث فعاليت درنظام دموکراسی آزادی درجھت حفظ حيات وخوشبختی گريزازفقروبدبختی " -5
  .قسميکه می گويند درجامعه ھای متمدن وپيشرفته مال وجان يک برابراست. وبروزمالکيت ميگردد

وھدف آن ھم دراين . ميگردد» مال«دارای دارائی» جسم«معنی آن اينست که انسان توسط فعاليت
ًھرگاه شما يکی ازآنرا غضب نمائيد دفعتا ديگرآن . ته تا درصحنه رقابت اجتماعی موفق بدرآيدامرنھف

  ."نيز پی ھم ازبين می رود

 کارگردرفروش نيروی کارش آزاداست وآزاداست که برخ<ف ادعای نويسنده درنظام دموکراسی؛ فرد
 به خودکشی بزند دست و شديد شودافسردگی فشارمشک<ت زندگی دچارمرض گرسنه بماند وازشدت

  وشرايط اما زمينه؛)آنھم به دولت ماليه بپردازد(ويا به موادمخدرپناه ببرد ويا به فاحشگی کشيده شود
 گردد مالکيتباعث فعاليت وبروز که »گريزازفقروبدبختی«وخوش بخت و  آبرومنددرجھت حفظ حيات

 اين جوامع  نفوسکه اکثريتوسايرزحمتکشان دراين کشورھا طبقه کارگر. ميسرنيستبرای شان 
 وتجديد قوا برای زنده بماند د کهن ھمانقدردست مزد می گيراند، بافروش نيروی کارشنراتشکيل می دھ

 موجبزازفقرھم ھمان فروش نيروی کاراست که  بھيچصورتی  وبرای گري.روزکاری آينده نمايند
نه  خا وکارمندان متوسط  حرفه ای ومتخصصرگراناواگرتعدادی ازک.  مالکيت نمی شودپيدايش

اگربيکارشوند ويا و.  پس بدھند باربحتمام عمربايد قرض بقرض می گيرند دروموتری ازبانکھا
 برای  دولت کهخرجی  مدد ھمان مبلغ ماھانه  بايد با ومعيوبيت دروقت کارزمين گيرشوندمريضیباثر

. ندند تازنده بمانا به پيش برند زندگی فقيرانه ای رن ميتوا بمشکلشان می دھد زندگی کنند آنھم 
  ھم بحيث قرض عمریھاآن قرض وموتروخانه ھم توسط بانک قرضه دھنده مصادره می شود وکمبود

خوش بختی  آيا دراين شرايط ميتوان از.باقی می ماندوکارمند  به دوش کارگرزافباپرداخت ربح گ
ارمند است، وکردراختيارکارگرکه ازخانه وموتآنچه ! مالکيت شخصی صحبتی داشت؟ که نهدارائی وو

اينست مفھوم مالکيت کارگران . دن شمرده نمی شوھاھرگزمالک حقيقی آندرواقع ازبانک است وآنھا
  .وزحمتکشان درکشورھای سرمايه داری

ھرکس  "ًديگرازخصوصيات جوامع طبقاتی خاصتا درکشورھای سرمايه داری اينست که يکی 
ست تااورابطريقی ديگرقربانی کند، به وابستگی نوينی بکشد ايجاد نيازی جديد برای ديگری ادرفکر

  )."کارل مارکس( ودردام انواع تازه ای ازلذت اندازد تابه خانه خرابی اقتصادی کشيده شود

ن يک برابراست  درجوامع پيشرفته ومتمدن مال وجا:  مورد ديگری که  نويسنده بآن تماس گرفته است
 درحاليکه . که بافعاليت جان دارای دارائی می شود.معناکرده است» جسم«کلمه جان راودرسطرپائينتر

 آنچه که تن بآن زنده است، نيروئی که  نفس،، روان، روح، حيات{: قراراستمعنای جان ازاين
وادعای نويسنده، <ف نظر وبرخ}. فرھنگ عميد-دن او نابود می شوددرھرجان داری ھست ووبامر

آنجا ارزش دارد که  ان وزحمتکشان برای طبقه سرمايه دارتاحيات کارگرو" جسم "دراين کشورھا
 برای سرمايه ھت توليد ارزش اضافیرويش رادريک روزدرج ني رمق آخرين باصرفاوبتواند

 درنظام سرمايه .بماند وتجديد قوا برای ادامه کارنمايد وفقط ھمان قدردريافت کند که زنده .بکارگيرددار
) کارگر( انسان دراين نظام:"ی گويدمارکس م. اماخودزندگی نيستداری کاربرای ادامه حيات است 

ولباس ل فقط درفعاليتھای حيوانی خود مانند خوردن، نوشيدن، توليد مثل، وحداکثرھنگام اقامت درمنز
 می کند، حال آنکه درعملکردھای انسانی اش برسطح حيوان تنزل کرده آزادانه عملپوشيدن وغيره 

ً دراين کشورھا تقريبا سرنوشت ".)، آنچه انسان است حيوانی انسان می شودنچه حيوانی استآ( .است
 بزرگ  برای سرمايه داران تنھاوميدان رقابت. رمايه رقم زده می شودھمه توده ھای مردم توسط س

رائی ھای اميسراست حتی سرمايه داران خورد ومتوسط ھم نمی توانند دراين جوامع رقابت کنند وبرد
 را خلع مالکيت کرد وھمه  وسرمايه زمين مالکان کوچکداری ازبدو پيدايش اش  سرمايه . بافزايندشان

وفارغ ازھرگونه مايملک نيروی کارخودرابرای سرمايه ھافرستاد تابحيث ارتش کارراازدھات به شھر
بخش اعظم اقشارخرده  و.ضرورت داشتند سرمايه داران به اين نيروی کارکهد؛ زيرانداربفروش

 زمانی چرخ کارخانه ھا درشھرھا بکارافتاد .رابه اف<س کشاند وبه پرولترتبديل نمودبورژوازی 
 ام<ک کوچک دھقانان ،سرمايه داران وصاحبان زمينھای بزرگ.درابتدا به قلت کارگرمواجه بودند

 هگروزحمتکش چگون کارموردديگراينکه.رابزورتصرف کرده وآنھاراروانه بازارکاردرشھرھا کردند
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 البته درشرايط کنونی، کارگران بومی درکشورھای !اھد کرد که موفق وياناکام بدرآيدابت خورق وباکی
کشورھای تحت سلطه دراين ازکارگران مھاجرھم طبقه ھا وھم زنجيرھای خود، سرمايه داری با

ک شدن طبقات خلق الوم . ابرازمخالفت می کنند درحضورآنھاًکشورھا به رقابت پرداخته وبعضا حتی
ای بزند، ازقبيل قاچاق وياخريد وفروش مواد مگراينکه افرادی دست بفعاليتھ. نيستفوريا بيش يک او
  .زاين قبيل که منافی اخ<ق ووجدان انسانی استکارھای ايا وياپورنوگرافی ومخدر

دولت قرارداشته ت<ش مذبوحانه تن سرپناه ومالکيت درقيد وانحصاردرنظام کمونيستی داش"  -6
  ."  وبنياد مالکيت خصوصی بکلی برھم خورده وحتی نابود شودتاارزشصورت می گيرد 

به پيروزی برسد سرمايه داران خلع زمانی دريک کشورسرمايه داری انق<ب سوسياليستی برخ<ف 
ومقدارکمی  کوچک ولی سرپناه کسی ويادکان ومغازه. سرمايه وخلع حاکميت دولتی وسياسی می شوند

نکند ژوا ومالک کوچک که کسی رااستثمارسرمايه وملک يک خرده بورزمين اگرداشته باشد، يعنی 
  . درقيد وانحصاردولت سوسياليستی قرارنمی گيردامرارمعيشت روی آن کارکند،وخودش جھت 

مستفيد می  مھيا کرده اند نيز درجامعهم نوين برای توده ھای خلقبرع<وه اين افراد ازمزايای که نظا
استفاده می نيز نوين با کرايه ارزان بدسترس توده ھای مردم قرارمی دھد،  وازخانه ھای که دولتدنشو

ستند که آنرابنفع شان ھم دانسته وازآن ازاينرو اين افراد نه اينکه مخالف نظام نوين سوسياليستی ني.کنند
يشرفت اما درنظام سوسياليستی برای پ.  وتازمانی بتوانند برھمين منوال ادامه می دھند.دفاع ھم می کنند

   . وجودداردينهزميل شوند،  تبد که بخواھند به بورژوااين قشر

 ھای آسيا، افريقا وامريکای �تين؛درکشورھای تحت سلطه امپرياليسم درقاره ولی 
 دموکراتيک صورت می گيرد ودولت دموکراتيک -بنابرساختاراقتصادی اجتماعی آنھا ابتدا انق<ب ملی

ت  درابتدا سرمايه داران وزمين داران بزرگ خلع قدر. می شودخلق تحت رھبری طبقه کارگرتاسيس
بنفع  سرمايه ھای امپرياليستی تاسيسات وبنگاه ھای بزرگ مربوطه بهو. سياسی وخلع مالکيت می شوند

 يعنی آنھاييکه سرمايه ھای  وخرده مالکوسيع خرده بورژوازیاقشارولی .  مصادره می شودخلق
مايه  وحتی سرکنندب آن ميتوانند گذاره زندگی خودراکه باکارروی یکی دارند ويامقدارزمين کمکوچ

وسرمايه ھای امپرياليستھا ) لتاجران د�( دراشتراک  باسرمايه ھای بزرگ کمپرادورھای متوسط که 
بکاروفعاليت ادامه تلط با سرمايه ھای دولت نوين اينھا يابگونه مستقل ويامخ. نباشند؛ مصادره نمی شوند

 دولت نوين درمورددست مزد  ونورمھای تعيين شده توسطگرطبق مقررات وقوانينم. می دھند
 به کدام اقدام عليه نظام نويناين طبقه اگر.  مسئوليت دارند رفاھی آنھاکارگران وبيمه وسايرمسايل

  وفعاليت سرمايه اشوق کارگران حق درتامين راد وقوانين دولت نوين متوسل نشو وخرابکرانهخصمانه
  نوينزيرا دولت. ده ھمين منوال ادامه دھتاسالھا ب د ميتواند وبه غارتگری مردم نپردازند،کن عايتر

م است که اين ودردوران سوسياليس. نوبنياد جھت رشد وتکامل اقتصاد به اين سرمايه ھا ضرورت دارد
   .ا ھم به نفع خلق مصادره می شودسرمايه ھ

ن داران بزرگ بگونه دموکراتيک  بين دھقانان بی اراضی زميباپيروزی انق<ب دموکراتيک نوين 
ودولت کمک ھای �زم را جھت پيشرفت آنھا ازطريق . زمين وفقيروکارگران زراعتی توزيع می شود

اين کتله ھای  شان ًوبعدا برای سھولت ومنفعت.  دردسترس آنھا قرارمی دھدی دھقانیکئوپراتيف ھا
دروقت جمع کارمی کنند و روی زمينھای شان )ولونیک( بطورجمعیزمين داران  کوچک،   ميليونی

به غم نه ديگر.  زندگی می کندهرافتمندانوآرام وش می برد آناز ھرخانوارسھم خودراآوری حاص<ت 
نظام نوين جھت .  خودھستندتعليم او�د وپرداخت ھزينه برای تداویغم نان ولباس وسرپناه است ونه ب
کسی درجامعه ديگر. اردمسئوليت دات توده ھای خلق مکلفيت واحتياجمھيا کردن شرايط  برای رفع 

 مواد مخدرپناه نمی ، بهورنج به مرض افسردگی مصاب نشده واقدام به خودکشی نمی کندازشدت فقر
اين نظام درجھت . دد نمی گر ووجدان انسانی فحشا ودزدی وسايراعمال منافی اخ<قه  ويامجبورببرد

 .رصه ھا می کوشد تا شرايط  بھترزندگی توده ھای مردم را فراھم کندترقی وپيشرفت جامعه درتمام ع
دم درعرصه دراين نظام تمام امتيازاتی که توده ھای مر. به نظام سوسياليستی می رسدبعد مرحله گذار

درنظام دموکراتيک نوين ونظام .  داشتند به رفاه بيشتردست ميابندھای مختلف حيات اجتماعی
 حفظ  بانقدنفع توده ھای خلق ترقی وتکامل ميکند؛ آنچه که مترقی وعلمی استبچيزسوسياليستی ھمه 
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 طرد  استغيرانسانیو  منافع مردموضدود وآنچه که ارتجاعی وخرافی است شده وتکامل داده می ش
 وتفاوتھای طبقاتی وجوددارد،  طبقاتنظام سوسياليستی ھنوزباشکال مختلفناگفته نماند که در. می شود

 وتفاوت بين  ھمچنين تفاوت بين معاشھا موجوداست. مانند نظام کھنه نيستات طبقاتی مناسبولی
 دردوران تحت ديکتاتوری پرولتاريابارزه طبقاتی  ازھمين روم.وده به تدريج ازبين می رودشھر

  . معه بدون طبقه ادامه می يابد تارسيدن به جاسوسياليسم

 کارکنند و خلقميتوانند مانند ديگرطبقات واقشار  شدهن خلع مالکيتسرمايه داران وم<کادراين نظام 
 . زندگی خودبکاراندازند پيشبردجھت خودرا اندوخته ھای ويا مھارت ھای علمی وفنی. زندگی نمايند

عليه دولت بقات سرنگون شده اگراين ط . زمين دريافت کنند وکشت نمايندويا مانند دھقانان ازدولت
 نکنند؛ دولت نوين  وخرابکارانه شان اقدام خصمانهزدست رفتۀدرجھت بدست آوردن بھشت انوين 

ی که دولت مردم نيرومند تا زمانولی . شان ميسرمی سازدزمينه راجھت تجديد تربيت آنھا واو�دھای 
 زيرا طبقات شکست خورده که امرنھايت مشکلی است،(  تجديد تربيت گردندواينھاشود واستحکام يابد 

 ودراين راه بھروسيلۀ متوسل می دست رفتۀ شان ھستندز ا"بھشت" به ھميشه به آرزوی بازگشت
اين طبقات که چنان  بعبارت ديگر.حق فعاليت سياسی رادرجامعه ندارند،)شوند

 محروم  وحاکميتان توده ھای خلق راازحق مالکيتن حاکميت طبقاتی شستمگرواستثمارگردردورا
  .کرده بودند، محروم می گردند

 وبه امرخصوصی افراد بدل می م دين ازدولت وسياست وعلم وفرھنگ جداشدهدراين نظاھمچنين 
کس ازپيروی کردن چی ھي امپرياليسم وارتجاع بين الملل، دروغبافی ھا ودسايسبرخ<ف توطئه ھا.شود

اديان  کشورھای که عکس آن در. قابل دين نداشتن ھم آزاداست منع نمی شود وبالمدين ومذھب خاصی
 وتسلط رآنھا حاکم است ودين درسياست ودولت وفرھنگ وعلم وزندگی مردم  دخالت آسمانی وزمينی د

 بنام مرتد مباح )ًعمدتا درکشورھای اس<می(معتقدباشدمستقيم  دارد وشخصی که نخواھد به اين اديان 
 مالکيت در درفوق تذکاريافتدرنظام سوسياليستی طوريکه! بلی.الدم شمرده شده وبقتل می رسد

طبقات مالک سابق خلع مالکيت وقدرت سياسی می شوند وتوده ھای دی رخ می دھد؛ يعنی تغييربنيا
طبقات حاکم محکوم می شوند وطبقات  ديگر بعبارت.خلق صاحب مالکيت  وقدرت سياسی می گردند

 البته نابودی ھرنوع مالکيت ودولت ودموکراسی درشرايط  پيروزی نظام کمونيستی .محکوم حاکم
درجھان ممکن معدود وياچند کشورک  دريقراری نظام کمونيستیامکان بر. گردد ممکن میدرجھان

  ھایکه سرمايه داری وديگرنظاميتوان ازنظام کمونيستی صحبت نمود  زمانی م.نيست
ًدربارۀ اين نظام فع< به بحث . استثمارگروستمگردرجھان سرنگون شده ونظام کمونيستی تاسيس شود

 درجھان  اين نظام با�خره کهولی اين قدرمی گويم. مربوط به آينده  استنمی پردازم چون موضوعی
وحشت وغارت وجنايت وآدمکشی وانواع ھمه نظام ھای ستمگرواستثمارگرزيرا. پيروزشدنی است

حکم علم انق<ب پرولتاريائی بعد  ویتکامل تاريخ سير وبراساس. ھستندرذالت ومصايب سرنگون شدنی
 .کمونيستی است سوسياليستی و نظام دوران سرمايه داری،تصادیفرماسيون اجتماعی اق اززوال
 نظام  البته زمان رسيدن.وھدف غائی پرولتاريا وھمه زحمتکشان جھان نظام کمونيستی استوآرزو

 است، وھيکس نمی  وپيشرفت مبارزات طبقاتی خلقھا سيرتکامل چگونگیمربوط بهکمونيستی درجھان 
 عصرامپرياليسم ليکن.جھان برقرارخواھدشدنظام کمونيستی درسراسر چه زمانی گوئی کند کهتواند پيش

 درجھان امکانيتسوسياليستی   دموکراتيک نوين وانق<ب انق<بعصرانق<ب پرولتری است وپيروزی
  . درديدرس قرارداردو نزديکی داشته

 خی جوامع بشری را نويسنده آگاھانه ويا اآگاھانه سعی می کند تا سيرتکامل تاري اش دراين بند نوشته-7
دانشمندان دراين باره، :" چنانکه می نويسد.  تا امروزتحريف نمايد)جامعه اشتراکی اوليه(ازکمون اوليه 

ی آنھا بدان می پردازند که ھمان افکارواستد�ل ھای متنوع رااظھارنموده اند که يکی ازرازھا
درجامعۀ طبيعی مسئله مالکيت بصورت به تاکيد گفتارايشان . ذارازجامعه طبيعی به جامعه مدنی استگ

حالت اشتراکی بيرون آمده وجنبۀ ه مالکيت ازاشتراکی بوده وتنھا درجامعه مدنی ميباشد که مسئل
درجامعه مدنی مالکيت توسط قانون حفظ می گردد ومجری قانون دولت . خصوصی بخود می گيرد
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وجان افراد درجامعه می باشد که  دولت تضمين کننده مال خصوصيت اين نوع رژيم آن است که. است
  ."بدين لحاظ امنيت وثبات رادرجامعه برقرارميسازد

) جامعه شھرنيشنی( ازجامعه مدنیق بخوبی دانسته نمی شود که منظورنويسندهدرپاراگراف فو
ھمپا باسيرتکوين جوامع ا زير. کلی ووسيع آن وياتمدن به مفھومزجوامع طبقاتی استادردورانی 

 ، مفھوميشرفته تررماسيون اجتماعی اقتصادی به فرماسيون اجتماعی اقتصادی ديگروپطبقاتی ازيک ف
 . متفاوت بوده است مختلفمدنيت ھم فرق می کند؛ باين عبارت که حقوق شھروندان دردوره ھای

 تاامروز، اين تمدنھا برپايه مناسبات )تمدن مسيحی(وتا قرون وسطی و) تمدن قديم يونان(ستانازتمدن با
 برخی ازاين تمدنھا باثرتھاجم . شکل گرفته اند درادواروجوامع مختلف ومناسبات اجتماعی معيندیتولي

 .ًسما باتمدنھای ديگرمخلوط شده اندشده وياقيده ی کش نابودًتوسعه طلب وسلطه جوی تقريبا بهقدرتھای 
نظام سرمايه يروزی باپ .به تمام ساکنين شھرھا داده شد)  روم( که عنوان شھروندیدرزمان باستان بود

بيشتربھره » مزايای تمدن«ازدرشرايط کنونی  وقوق شھروندی بيشتری برخوردارشدند مردم ازحداری
 وآزادی ھای  مدنيیحقوق توده ھای مردم  طبقه حاکم سرمايه داربا فشارمبارزات.مند می شوند

جامعه اشتراکی  ازقاتیبسيرتکامل جوامع ط اما . قايل شده اندبرای آنھابيشتری را  وسياسیاجتماعی
 که اکنون نظام سوسياليستی ای( وسوسياليسم سرمايه داری به جامعه برده داری، فئوداليسم،اوليه

 بجای جامعه سرمايه  درتکامل ادوارتاريخینويسنده.  به پيش می رودمونيسم؛وک) درجھان وجودندارد
ًراريکه قب< تذکردادم درجوامع ھمچنين ق. است  نادرستاربرده است که داری، جامعه مدنی را بک

گان سرکوب دولت، ارتش، پوليس، محاکم طبقاتی مالکيت طبقات حاکم نه تنھا توسط قانون که بوسيله ار
بلکه . مردم اقشاری از نه اموال ودارائيھای کوچکدلی وزندانھا تضمين وحفظ می گردد؛قضائی وع

 درطول تاريخ جوامع یه نظام ھای طبقات طبقات خلق درھمبرخ<ف ھمواره دارائيھا وام<ک کوچک
 وعکس ادعای. تقرارگرفته اس موردغصب وغارت وتصرف غيرقانونی توسط طبقات حاکم طبقاتی

استثمارتوده  بخاطر اين نظام .نيسته مال وجان توده ھای مردم تضمين کنندنويسنده نظام سرمايه داری 
 که توده ھای مردم ضراست حابازارھا منابع وتصرف وکنترول وغارتکسب سود بيشترھای خلق و

 ويم درجنگھای جھانی اول ودوم  قدرتھای سرمايه داریدورنمی ر. رابه قربانگاه ھا بفرستد
  بيشتر، حدود ھشتادرتجديد تقسيم جھان وغصب سرزمينھا ومنابع وبازارھای به منظوامپرياليستی

تنھا دولت امريکا درتجاوزواشغال ازجنگ جھانی دوم بعد. زخلقھا را به مسلخ فرستادندميليون ا
بوديا وکوريا ده ھا ھزارعسکرامريکائی را فدای منافع سرمايه کرد  کم،واستعماردرويتنام، �ئوس

 که درروزھای آخرجنگ ترازآنوسبعانه . ليون ازخلقھای ھند وچين راوحشيانه بقتل رساندوحدودسه م
يگناه را زدوصدھزارانسان ب بيش ا  درجاپانکیشھرھای ھيروشيما وناکازا با بمباران اتمی جھانی دوم

اثرات مرگبارآن ازبين نرفته تاامروزديگررامعيوب نمود که ارنفروده ھاھزبه کوره اتمی کباب کرد 
ازمردم روسيه اليستی روسيه بيش ازبيست ھزارنفردولت سوسيال امپري  درآخرقرن گذشته.است

وحدود دوميليون خلق افغانستان ب جسمی وروانی شدند  وده ھا ھزارآنھا معيوغانستان بکشتن دادرادراف
 انگليسی را و دولت امريکا وانگلستان حدود پنج ھزارجوان امريکائی.بيرحمانه ووحشيانه کشتارکردرا

غانستان حدود يک ونيم ھزارازعساکرامريکائی درافو. نده ادرعراق به کشتن داد سال آخر6درطی 
من . افع سرمايه داری جھانی صورت گرفته استمن ازطرحراست اينھا ھمه بخا.وناتوکشته شده اند

جنايات سرمايه داری جھانی وديگرنظام ھای برشمردن بمنظورخودداری ازطو�نی شدن اين نوشته از
  وسايرمناطق جھان وامريکای �تينئی وافريقائیآسياديگرکشورھای طبقاتی عليه توده ھای مظلوم در

   . خودداری مينمايمدراين نوشته

ظ  مال نويسنده است چگونه حاف ستايش ً طبقاتی خاصتا نظام سرمايه داری که مورد دولتھا درنظام ھای
چگونه ممکن است که اين نظام راانسانی وحافظ جان ومال وامنيت خلقھا بشريت است ووجان افراد و

اد شرايط امن دانست؟ دولتھای سرمايه داری اگرثبات رادرکشورھای شان  برقرارمی کنند، بخاطرايج
 اگرتوده ھای خلق بدون درکشورھای تحت سلطهو. استی سرمايه ھای بزرگ درکشورھای شان برا

  ويزوربرچه وگلوله ھای آتشين اين امنيت وثبات راتوسط کشتارووحشتمقاومت تن به انقياد ندھند؛
برقراری منظور به  دراين کشورھا.کنندبرقرارمي)وبکمک رژيمھای مزدورشان(وبمھای چند ده کيلوئی
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 ارتش وپوليس نظم وامنيت برای فعاليت سرمايه ھای امپرياليستی وسرمايه وام<ک طبقات ارتجاعی،
  اعدامويا حتی قطع دست وپازندان وشکنجه وودستگاه جاسوسی اين کشورھاراتقويت وتجھيزمی کنند و

ولت اس<می ايران توجه  اخيربه کشتاروجنايات د سال درطی سی.برای توده ھای مردم  اعمال می شود
پيروزی  خورشيدی باخون خود انق<ب سياسی رابه 1357کنيد که ھزاران انسان بی گناه را که درسال 

 سپرده اعدامبه جوخه ھای  ا وحشيانه شکنجه شدند ويادانھيا درزن رساندند، توسط اين رژيم خون آشام 
ی مذھبی را ی ترين وعقب مانده ترين نيرووحش سرمايه جھانی به منظورحفظ منافع اش  ديديم که.شدند

 اعدامھای جريان .دم حاکم گردد وبرتوده ھای مرد کمک کرد تا قدرت سياسی راغصب کنھمه جانبه
 به منظورحفظ وحراست سرمايه کنونی توسط رژيم اس<میدرشرايط اعدامھای روزانه وآخر سی سال

ع قوانين سخت گيرانه ودستگاه پوليس باوض درکشورھای خودی  سرمايه داران.  استالمللیبين 
بطرف مالکيت خصوصی مقدس کج  تا ان ھا توده ھای مردم رامرعوب می سازندوپوليس مخفی وزند

  . وبه نظم وقوانين سرمايه  داری بی چون وچراگردن نھندنظرنکنند

 بدون زندگی خصوصی. صوصی سازی استوترقی ھمين مسئله خ يکی ازپايه ھای اساسی تجدد " -8
  ." جامعه بطرف ترقی وياتجدد بروديامفکوره شخصی، امکان ندارد کهويامال شخصی، و

 درطی سرمايه داری» بازارآزاد وليبراليزاسيون«و» خصوصی سازی« موضوع چون درباره: پاسخ
 وانق<بی درافغانستان وجھاناشخاص مترقی  وگروه ھاسايرتوسط سالھای اخيردرمقا�ت متعددی 

 خصوصی سازی :اين قدرمی گويم کهفقط . است، به تفصيل بآن نمی پردازم  شدهروشنائی انداخته
داشته  برتوده ھای خلق کشورھاوبرباد دھندهی نمی شود بلکه اثرات ويران گرموجب تجدد وترق

نامه بر طرحھا واساسبر ًای اخيرخاصتادرکشورھای تحت سلطدرطی سالھ» خصوصی سازی«.داردو
 صدھا ميليون اززحمتکشان  بانک جھانی وبازارتجارت جھانی،ھای صندوق بين المللی پول

آنرا واثرات ويرانگر. خراب ودردبدرکرده است وخانه ه رابخاک سياه نشانددرکشورھای تحت سلطه 
خصوصی سازی درجھت .شان احساس کرده ومی کنندتوده ھای مردم باگوشت وپوست بيش ازھمه 

 ھرچه بلکه درجھت سودآوری بيشترسرمايه وکسب سودده ونمی شوتجددوترقی اين جوامع انجام نشد
خصوصی اگردر!بلی . ه استبه منصه اجراقرارگرفتوتنقيص امتيازات رفاھی توده ھای مردم بيشتر

 منظورترقی اين کشورھا وبھبود شرايط   درجامعه ايجاد می شود، بازھم درسرمايهتحرکیسازی 
کسب سود اروثم است تشديددرجھت سرمايه فعاليت عرصه  ، بلکه گسترش نيستزندگی توده ھای مردم

اجرای طرح  درافغانستان درطی ھشت سال آخربا. استی زحمتکش جھانخلقھابيشتروغارت 
 شرکت وتاسيسات دولتی ومعادن به بخص خصوصی 70 حدود »بازارآزاد«  و»خصوصی سازی«

به » کاه ماش«بقيمت رکتھا اين شبعبارت ديگر. جريان اين واگذاری ادامه دارديا  وواگذارشده است
 شکم گنده ھای حاکم ويابرادران وخويشاوندان شان ازجمله برادران کرزی وتعدادی ازوزرا وجنرالھا

فروخته شده است که درضمن ھزاران کارگربيچاره لقمه نان بخورونميرخودراھم  وديگرعناصربانفوذ
  .ازدست داده اند

من درمورد مالکيت . دارد»مفکوره خصوصی« و»مال خصوصی«نويسنده دراين پراگراف صحبت از
دريک جامعه طبقاتی که ھمه انسانھا به : خصوصی درفوق تذکراتی دادم ولی درمورد مفکوره شخصی

سانی که نا. ھريک ازاين افراد محصول ھستی وموقعيت اجتماعی آنھاستبقات تقسيم شده اند وشعورط
شۀ وی ھم برھمين واندي وطرزتفکرتعلق داردعه د وبيکی ازطبقات جامدرجامعه طبقاتی زندگی می کن

منحصربه » خصوصی«ی کردن دراجتماع وداشتن مفکوره ازطرف ديگرزندگ.اساس شکل گرفته است
ين انسان  وا. است ھم طبقاتیاو وافکاروايدئولوژیاست اجتماعی  صاحب شعور)وفرد(ھرانسان !فرد

 مترقی اين فرد اگر.وفعاليت می کندمی شود  توليدی واجتماعی وارد مناسبات باديگرطبقات اجتماعی
شعوروفھم ودرک  خود وکسب آگاھی مترقی درجھت دفاع ازمنافع طبقات است که باازطبقات خلق و

خواست طبقاتی اش ارتجاع کرده  تفکرو برخ<فويا. کم ستمگرقرارمی گيردخلق عليه طبقات حا
وی می پير آنھابرده وار سياسیشی ھای وخط مايدئولوژیاز و استودرخدمت طبقات ستمگرقرارگرفته

می  استعدادوتوان خودرادراين راه بکارھمه و ت<ش نمودهدرجھت رسيدن به جاه ومقام ثروت وکند
  .گيرد
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ھمين ريشه درمفکوره شخصی است که انسان را بطرف آزادمنشی،خودمختاری سوق می دھد، "  -9
ازبرکت عقل خويش ..... ای وا�ی انسانی استکه البته استق<ل فکری يگانه پايه اساسی تمام ارزشھ

اين صفت . گی واسارت درامان بداردفاده نموده خودراازقيد ھرنوع برددرمقابل جمله نام<يمت ھا است
 انستند درتبانی باروسھا ويک باندانسانی بدبختانه دروجودکمونيستھا قابل مشاھده نبوده، آنھا تو

رادرجامعه پياده نموده که نه تنھا » بنيادی«اصط<ح خودشان تغييراتی ب»الھکوليست ودايم الخمر«
  ....".مال، بلکه جان ھای اکثريت مردم شريف افغان ھم ازبين رفت

اززمان تقسيم جامعه به طبقات وبوجودآمدن جامعه طبقاتی وتسلط وحاکميت طبقات ثروت مند 
انسان  .بردگی درآمده استوزمينداربرطبقات خلق زحمتکش؛ انسان توسط انسان استثمارشده وبه 

درنظام برده داری درزيرفشارتازيانه برده داروکارتاقت فرسا قرارداشته ودرزيرھمين تازيانه جان 
ب ھرچه بخواھد واربا. دھقان سرف درزيرقدرت فئودال دست وپا می زند. خودراازدست می دھد

که نيروی خودرابفروشد وبه فقط آزاداست » آزاد« درنظام سرمايه داری کارگر. بروی روا می دارد
وگرفتار . انسان دربرابر نيروھا ی کورطبيعت واجتماع ازآزادی برخوردارنيست" .استثمارتن دردھد

انگی  فقط درنظام سوسياليستی است که انسان ازبردگی سرمايه نجات يافته وازخودبيگ".واسيرآنھاست
  .رھائی می يابد

زحمتکشان  کارگران وسايرمع سرمايه داری درجوابازھم تذکرمی دھم کهطبق توضيح درسطوربا�
 کارگرازقيد اسارت سرمايه رھائی هتازمانيکه طبق. باشند آزاد برده سرمايه اند،چگونه ممکن است که

آزاد منشی . خوددرنيامده است، صحبت ازآزادی حرف پوچی استنيافته است ومنحيث طبقه ای برای 
برای وصول  بانديشد وباشد ودرجھت آزادی ھمه جانبه بشريتً واقعا آزاد زمانی معنادارد که شخصھم 
اگرآزادی درپيوند باانسان قابل طرح است .  ھم جنبۀ خاصی ازآزادی استخودمختاری."مبارزه کندبآن 

" اصالت فرد" ھمچنين ".ًبنابرين يک مقوله اجتماعی است ومنحصرا دراجتماع مصداق پيدا می کند
واع روحياتی که درجامعه ودرنتيجۀ کليۀ ان. رده بورژوائی استازمختصات ايدئولوژی وروحيۀ خ

 اصالت واھميت  فرد برجمع، قايل شدنبرتردانستنيعنی . الکيت خصوصی پرورش می يابدمبتنی برم
 توليد لوسايبر وروش اصالت جمع سوسياليستی مبتنی برمالکيت اجتماعی (.برای فرد نه برای جمع

حرص وآزاورا  مالکيت خصوصی می کشاند ورابه جانب تقديسنسان وحيه ااين ايدئولوژی ور .)است
 دراين  ازھيچ گونه عملی درراه کسب ثروت وسرمايه تحريک کرده وویدرراه کسب سود وسرمايه

منافع اجتماعی ، ضد  وبر راھرچه بيشترازخودبيگانه ساختهواين طرزتفکرانسان. روی گردان نيست
يل است که اززمان پيدايش سرمايه ايدئولوگھا ومتفکرين به ھمين دل. طبقات خلق قرارمی دھد

زمينه کتب  دراين  ومکاتب فکری مختلف  که برپايه اصالت فرد استواراست؛ ازروشھابورژوازی
تعليم يافته رابااين ً تااذھان توده ھای مردم خاصتا نسل جوان و. نوشته اند متعددی ومقا�تورسا�ت

  جھت بهومبارزه جمعی عليه طبقه حاکم سرمايه دار اازراه فکرجمعیوجه آنھار کنند وتمفکوره مسموم
  . منحرف سازند" اصالت فرد"  يا" منش فردی" گرايش به

اين جوامع زيرا در.  ازديد طبقاتی نگريسته می شود "نسانی وا�ی ا ارزشھای" ودرجوامع طبقاتی به 
 ارزشھای"ھريک ازطبقات اجتماعی ددرنز. نداشته باشد  باخودھيچ پديده ای نيست که مھرطبقاتی

درجوامع طبقاتی که انسان برده سرمايه است وسرمايه داری .  خودرادارد مفھوم خاص"وا�ی انسانی
ًجدا ازانسان واقعا آزاد " ارزشھای وا�ی انسانی" و.نيت خودرابازيابدکه انسان نتواند، انساشد می کو
 ارزش اضافی ای  برطبق"ارزش انسان"اين نظام ھا درو. جامعه انسانی مفھومی ندارد نظام وووجود

 انسان زمانی می تواند انسانيت خودرا . می افزايد معين می گردد وثروتکه توليد می کند وبرسرمايه
کمونيسم راه "  : مارکس می گويد.بازيابد که خودراازتسلط سرمايه وھرنوع نظام استثماری نجات دھد

کمونيسم راه حقيقی کشاکش ميان ھستی . بيعت وانسان باانسان است وواقعی تضاد انسان باط حل اصيل
 به خويش واثبات خويش، ميان آزادی وضرورت وميان فرد ونوع نانسان وجوھراو، ميان تجسم بخشيد

آزادی درشناخت ضرورت است وزمانيکه انسان ازاسارت بيرون آيد ضرورت به آزادی .بشراست
  ." است تاريخوکمونيسم، حل معمای. تبديل می شود
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ی پرچمی اين  که باندھای خلق ازانديشه ونظام کمونيستی اين استبا�خره فھم ودرک وبرداشت نويسنده
 کنند نابودو مردم افغانستان وويران گران کشوروجامعه ينوقاتل  جنايتکاران اينميھن فروشان مزدور،

آزادمنشی « گويا  ومدعی است کههدنظرقراردامد» کمونيست«درافغانستان را؛منحيثھزارھا فاميل  گان
آنچه که درذھنش ًقب<نويسنده ! کمونيستھا ديده نمی شوددروجود» خودمختاریوآزادانديشی و

 مطبوعات تبليغاتتحت تاثيراو. ه استوی کاغذريختر عليه انديشه ونظام کمونيستی برهوجودداشت
منحيث  شرق رقيب خودرابا بلوک  ابرقدرت امپرياليستی قرارداشته کهیامپرياليستی وارتجاعی جھان

 اتحاد شوروی سوسيال امپرياليستی  تا ھمه جناياتمونيستی قلمداد کرده ومی خواستنددولتھای ک
بحساب کمونيسم   جھان کشورھای خودی وخلقھایخلقھای بر راتھای ھمپيمان آن دربلوک شرقودول

وتھاجم درافغانستان پرچمی ھا خونخوارخلقی  مزدوروً خاصتا بعد ازبه قدرت رسيدن رژيم.بگذارند
  را  افغانستان مظلومخلقار ووحشت وکشت1358پرياليستی درسال  ام سوسيالنظامی اتحاد شوروی

نين دوران رھبری ل علم انق<ب پرولتاريائی ودرحاليکه دربارۀ  نويسنده.بپای کمونيسم ختم نمايند
  وھيچ اط<عی ازآنھا ندارد،، نکردهمائوتسه دون درچين، تحقيق شوروی ودوران  دراتحادالينتواس

آدمکش باندھای جنايتکاروعملکردھای  می دھد که درمورد کمونيسم براساسچگونه اين حق رابخود 
عليه انديشه کمونيسم   ھرکسی که قضاوت کند؟خلقی پرچمی ھا وديگرگروه ھای ھم قماش آنھادرجھان

ظلمت در که  بدون شک شود، می متوسليفی ونظام سوسياليستی واقعی به چنين �طاي<ت واراجعلمی
   .غرق است ج<ب ارتجاع منبی خبری وناآگاھی و

  .نيزمطالعه کنيد" سايت  پيام آزادی"اين نوشته رامی توانيد در: يادداشت

www.Payameazadi.org)(  

 


