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انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان )نوشته از اقبال(
 ٠٢فبروری ٢٠١٧

فرھنگ سرمايه داران عليه زحمتکشان عمل می کند
نويسندگان ،ھنرمندان ،شاعران و  ...در دو جبھه قرار دارند يا در جبھۀ ستمگران ھستند و يا در جبھه زحمتکشان.
آنانی که در جبھۀ ستمگران قرار دارند برای منافع ستمگران کار می کنند و آنانی که در جبھۀ زحمتکشان قرار دارند،
ھنر ،نوشته ،شعر و ادبيات شان در خدمت منافع زحمتکشان می باشد.
ماکسيم گورکی ،يکی از نويسندگان برجسته ،مشھور و نامدار جبھۀ زحمتکشان بود .او برای منافع زحمتکشان به وسيلۀ
قلم و کلمات جنگيد و تا آخر عمر در جبھۀ زحمتکشان باقی ماند و داستان و نمايشنامه و ھنر خود را در اختيار طبقات
زحمتکش قرار داد.
ماکسيم گورکی مدافع سرسخت زحمتکشان بود .او عليه فرھنگ سرمايه داران مبارزه می کرد و از منافع زحمتکشان
دفاع می کرد .گورکی در مورد فرھنگ سرمايه داران با صراحت می نوشت .اينجا قسمتی از نوشتۀ مارکسيم گورکی
در مورد فرھنگ سرمايه داران نقل می شود.
گورکی می نويسد :فرھنگ آنان شامل يک رشته مؤسساتی است که کامالً آزادانه عمل می کنند ،با ھدف دفاع و توجيه
قدرت مطلق و نامحدود اقليتی انگلی بر روی اکثريت زحمتکش ،يعنی کارگران و دھقانان و خرده بورژواھا ،که با
انجام کارھای کوچک و حقير برای بورژوازی بزرگ زندگی می کند .فرھنگ آنان مرکب است از مکاتبی که در آن
دروغ می گويند ،کليساھائی که در آن دروغ می گويند ،پارلمانی که در آن دروغ می گويند و بھتان می زنند .فرھنگ
شان پوليس است که اجازه دارد با کارگران به خشونت رفتار کند و آنھا را به قتل برساند .فرھنگ شان به مرتبه ای واال
رسيده است – به جنگی دائمی و روزانه عليه کارگرانی که نمی خواھند چاپيده شوند ،نمی خواھند گدائی کنند ،و نمی
خواھند که زنان شان در سی سالگی پيرزنانی عليل شوند ،فرزندان شان از گرسنگی بميرند ،دختران شان برای لقمه ای
نان به فحشاء روی آورند و نمی خواھند که جنايت – معلول بيکاری – در بين مردم شريف زحمتکش رخنه کند.
در واقع  ،زندگی فرھنگی دولت ھای بورژوا ،عمدتا ً محدود می شود به جنگ خيابانی بين پوليس و کارگران ،ازدياد
ميزان خودکشی در اثر گرسنگی ،گسترش آفتابه دزدی ناشی از بيکاری ،وو رشد فحشاء .اغراق در بين نيست:
»پروندۀ پوليسی« ھمۀ روزنامه ھای سرمايه داری پر است از وقايعی از اين دست .جھان »با فرھنگ« سرمايه داران
در حالت جنگی مداوم با طبقۀ کارگر است ،و اين جنگ روز به روز خونين تر می شود .اقليتی برای حقوق خود در
دزديدن اکثريت می جنگد و ھيچ گاه مجازات نمی بيند – به طور مختصر اين است کل زندگی فرھنگی امروزۀ دنيا".
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ماکسيم گورکی در سطرھای فوق به گونۀ بسيار خوب فرھنگ سرمايه داران را توضيح می دھد ،فرھنگی که امروز ما
در کشور اشغال شدۀ خود می بينيم که چگونه ضد زحمتکشان عمل می کند و در خدمت سرمايه داران و چپاولگران
قرار دارد .می بينيم که چگونه سرمايه داران جھانی در ھمياری با سرمايه داران داخلی ،تاجران و فئوداالن عليه
زحمتکشان در جبھه ھای گوناگون از جمله جبھۀ فرھنگی می جنگند .رسانه ھای افغانستان از طريق سفارت ھای
خارجی تمويل می گردند تا منافع کشورھای متجاوز را تأمين کنند ،به نفاق ميان زحمتکشان دامن می زنند ،سياست ھای
استعماری و اشغالگرانه را تئوريزه می کنند.
در پارلمان کشور ما غارتگران ،سرمايه داران ،تاجران ،متنفذان شرير و فئوداالن جا خوش کرده اند تا منافع خارجی
ھا را تأمين و عليه منافع زحمتکشان قانون گذاری نمايند و توده ھای مردم فرھنگ غارتگرانۀ ايشان را به خوبی می
بييند که چگونه عقب مانده ،ارتجاعی و ظالمانه عمل می کند .فرھنگ پوليس ما به شدت ارتجاعی است ،پوليس ھا عليه
زحمتکشان عمل می کنند ،کارگران روزمزد را لت و کوب می کنند ،کراچی وان ھا را با لگد می زنند و دشنام می
دھند .قضاء و نھادھای عدلی در خدمت زرداران و زورداران است و با زحمتکشان تھيدست و فقير و تگندست شديداً
حقيرانه برخورد می کند .فرھنگ حاکم در کشور ما فرھنگ غارتگری ،چپاولگری ،ثروت اندوزی ،رشوت ،اختطاف،
قاچاق ،کشت و کشتار ،فساد و ارتشاء است ،فرھنگی که بر اقتصاد غارتگرانۀ سرمايه داری و از آن بدتر اقتصاد
غارتگران اشغالگر بنا شده است ..اين فرھنگ ،به شدت تخدير کننده است و ظالمانه عليه زحمتکشان عمل می کند.
فرھنگ زحمتکشان ،فرھنگ مترقی و پيشرونده است که بنياد آن را ھمبستگی ،ھمدردی ،برابری ،رفاه ،عاطفه،
صميمت ،احترام متقابل و ...می سازد .ما زحمتکشان فرھنگ مترقی و پيشرونده داريم ،بر آن بايد افتخار کنيم و بيش از
پيش برای غنا آن بکوشيم.
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