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 Ideological   کلوژيايدو مسايل

  
  )وئيستمائ - لنينيست- مارکسيست(گروه پيکاربرای نجات مردم افغانستان 

  
  رھبران بزرگ وکمونيزم انقالبیدفاع از

  ت اسوظيفۀ ھرکمونيست راستينپرولتاريا 
  

   يک عنصرارتجاعیدعاھای بی اساسنظرات واھی وارد 
  

بقلم م نعيم  »!اخالقيات کمونيستی واشارۀ به اثرات منفی آن درافغانستان«نوشتۀ تحت عنوان 2008 سپتمبر6بتاريخ 
 اراجيفنشراين گونه  سرھم بندی ومی کند که با تصور اين آقا. به نشررسيده است"سايت افغان جرمن آنالين"دربارز

ازاين امربی اطالع او. نمايد» اربی اعتب«  جھان راایخواھدتوانست علم انقالب پرولتاريائی ورھبران بزرگ پرولتاري
 بين  وارتجاعمادی امپرياليزمدرطی دھه ھای مت تاامروز ميالدی1917ردرسال بعدازپيروزی انقالب کبيراکتوباست که 

 کمونيست ھای انقالبی وانديشه ھای »بدنام کردن«کتاب در مقاله، رساله و ھزارانھاختۀ آن خردباالمللی وخادمان
به نشررسانده  )دولت پرولتری چينکشورشوراھا وًخاصتا(ی واحزاب ودولتھای کمونيستی کمونيزم انقالبرھائيبخش

نتوانستند  اما. اندراين زمينه تھيه کرده وبنمايش گذاشتهد نيز را گمراه کنندهصدھا فلمباجعل کاری ودروغبافی و
 زنده است ودرراه کمونيزم انقالبی.  واردنمايند ورھبران بزرگ پرولتاريای جھان لطمه ایکمونيزم انقالبیبراعتبار

   انديشه بازھمتوطئه کنند، لژن پراکنی نمايند، تھمت ببندندياليست ھا ومرتجعين  ھرقدرامپر.تکامل اش به پيش می رود
 ائی آلبانيی روسی، چينی، سوسيال امپرياليست ھا باکمال دنائتاين آقا.  می رود به پيشتکامل درجھت کمونيزم انقالبی

بااستناد به  وداده قرار مثال»کمونيست«منحيث ارخلقی پرچمی وھمپالگی ھای شانراباندھای رويزيونيست وجنايتکو
 انديشه ھایعليه خلقھای کشورھای شان وخلقھا وملل جھان؛  آنھابشری  ضدواعمال ضدانقالبی وجناياتافکارارتجاعی 

  .  قرارداده استتھمت وافترا وحمله  کمونيستی ورھبران پرولتاريای جھان را موردرھائيبخش
راه به ازاين و متکی بوده خلقھا وملل جھانوغارت ستم واستثمار بر اشبنا برسرشت وخصلت ذاتینظام سرمايه داری 

سرمايه داری وامپرياليزم بخاطرتحقق اھداف آزمندانه اش ازھيچگونه جنايت وسبعيتی  .حيات طفيلی اش ادامه ميدھد
ی وفرھنگ ازترويج انديشه ھای پرولتر امپرياليزم وارتجاع بين المللی . روی گردان نيست جھانعليه خلقھا وملل

  آنھاراسد وسياسیتا جلوھرگونه رشد وتکامل فکری دن داشته وسعی ميکن وحشت توده ھای خلق وبيداری وآگاھیمترقی
جھت گمراه کردن مردمان کشورھای   وطويل نشراتی آنھابااستفاده ازدستگاه ھای عريض قدرتھای امپرياليستی. دننماي

بمصرف می را  دالر  مليونده ھا، ساالنه ی التينامريکايقا و، افرسلطه درآسياشان وخلقھا وملل درکشورھای تحت 
ارتجاعی عناصر دولت ھای امپرياليستی،.دنبی اعتبارکن وکمونيست ھای انقالبی راکمونيسمبزعم شان  تادنرسان
  ھای آنھاراھا ورذالتبافي دروغ ھا، جعلکاري، اتھامات بی اساسھا،تاتوطـئه گري  کردهمرادراين راه استخدا خردباختهو

 رند که عدۀ تحريردرآوبرشتۀمھارت باوانسجام داده  ورھبران پرولتاريا، طوری  انقالبیعليه ايدئولوژی کمونيسم
 نعيم .کشورھای شان ودرسطح جھان اغواکرده وفريب دھندذھنی را در فرھنگی وعناصرناآگاه وعقب مانده

ت که عليه انديشه ھای انقالبی پرولتری  اسليزم وارتجاعرتجاعی وخادم امپرياعناصراازاين قماش زيکی ديگرنيبارز
 درباره  کهميسوال مينماي آقا  ازاين.دست به لجن پراکنی زده است قلم بدست گرفته وورھبران بزرگ پرولتاريای جھان

تحقيق   آياکوچکترين تحقيقی کرده است؟) م مائوئيس-  لنينيسم-مارکسيسم(کسيستی وعلم انقالب پرولتاريائیفلسفه مار
  نوين واستالين درروسيه وشرايط دولت دموکراتيک لنيندرزمان رھبری حزب ودولت  دوران ای ازشرايطوبررسی

 دراين  کمونيسموچگونگی  شکستعلل ؟ آيادرموردتسه دون کرده استمائو  درچين درزمانودوران سوسياليسم
 فقط  پرروئی  باکمال اين آقا!نهکه  ؟ميداندانواع رويزيونيزم واپورتونيزم چيزی وماھيت شورودرجوامع ديگردوک

د که درباره کمونيسم  چگونه اين حق رابخود قايل می شواو. درانشخوارمی کنعين اراجيف امپرياليست ھا ومرتج
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جنايات   اين آقا؟  نمايد ياوه گوئیيرمسئوالنه  واخالقيات کمونيستی به چنين شيوه ای غ پرولتارياانقالبی ورھبران
 عليهرا تمسک قرارداده ووباندھای مزدورخلقی پرچمی ھاچين مپرياليستھای شوروی ورويزيونيست ھای يال اسوس

  اوپسند وپذيرشالقيات مورد  به يقين که اخ. به تھمت وافترا منھمک شده است انقالبی واخالقيات کمونيستیکمونيسم
  .باشد وکمپرادوروامپرياليزم وطبقات ارتجاعی فئودالبايداخالقيات طبقات سرمايه دار

.  بروی کاغذ ريخته است»اخالقيات کمونيستی«  زيرعنوان، خزعبالتی رانعيم بارزبعدازنوشتن چند سطرمقدمه
  وباداران سوسيال امپرياليست شانراخلقی پرچمیباندھای جنايت پيشه وآدمکش   وحساب شدهآگاھانهاو

  کمونيسم ونجاتبخششرا عليه ايدئولوژی انقالبی اش قرارداده وحمالت خصمانه ا معيارارزيابی»کمونيست«بحيث
 چيزی نمی داند  وانديشه کمونيستیسمازکموني  کهعامیيکفردبفرض اگر.غازکرده استورھبران پرولتاريای جھان آ

  وسوسيال امپرياليست ھای شورویازروی عملکرد ھای جنايتبارووحشيانه خلقی پرچمی ھا کمونيسم دربارۀو
 درآن صورت ، حمله ميکندکمونيزمروھای ارتجاعی وامپرياليزم برنيتبليغات  وتحت تاثيروديگرھمپاله ھای آنھا

 ارتجاعی به چنين عمل وظيفوی وبطورگاھانه ، سنجيدهدرحاليکه  اين آقا آ.  فکرکردبايددرباره اش طورديگری
؛ تااينجا  وارتجاع است امپرياليزمازيکطرف خوش خدمتی به منظورنعيم بارزتا جاييکه.  دست زده استوضدانقالبی

اووظيفه محوله اشرا  و نيست اش درنوشته درھمه مواردمطروحهموضوع روشن است ولزومی ھم به بحث طوالنی
 تاد نوظيفه دار شھم سنخانو او وازطرفی ھم. مبادرت خواھد کردملیع ودرآينده ھم به چنين انجام داده است

آنھارا دربارۀ ايدئولوژی کمونيستی وکمونيست اذھان وه راھی کشاندا دراين زمينه  به گمناآگاه جامعه ران روشنفکر
اش مذکوردرنوشته   که فرد ومواردیمقوالت مفاھيم وتا درباره يکتعدادالزم ديده شد ؛ لذا دنزمغشوش ساھای واقعی 

ش انديشه عمورد نظرش را ازآنھا بدست داده وبزتا استنتاج م  سعی کرده استآگاھانه  وباآنھا تماس گرفته است
  .ييمنما بحثنمايد، » اربی اعتب«  جھان رااريایکمونيسم انقالبی  ورھبران پرولت

  :" بارزم " مطالب مطروحه آقای
  : نعيم بارزمدعی است که گفته ھای مارکس، لنين،استالين ومائوبه ھيچ اخالقيت علمی عدالت وآزادی نيانجاميده است-1
وکمونيست ھا بطورجسته وگريخته، مدعی می شوند که ما ھم قبول داريم که ھرچند مکتب کمونيزم «:اوچنين مينويسد 

 درست نيست ومشکالت ونواقص فرعی درگفتاروکردارما وجودداشته ولی واقعيت ھای عينی ھمۀ گفته ھای ما
وبه ھيچ ده وتاريخی ثابت ساخته است که نوشته ھا وگفته ھای مارکس، لنين، استالين، مائو وديگران فاقداين ادعا بو

  ».زادی نيانجاميده استاخالقيت علمی عدالت وآ
 ویجاودرجست زيرا.چيزھای موردنظرش را دراين آثارنمی يافت وبايدھم اوخوب تااينجا مربوط به آقای بارزاست

 نهعلمی را  ھا ويا آثارکسيکه نوشته. ه است که به مزاق اوبرابرباشد بود ای"ت علمی وعدالت وآزادیاخالقي"
که به منظورتحريف وتخطئه مطالعه نمايد، بيقين که استدالل اش دربارۀ  حقايق ازب آگاھی علمی ودرکبمنظورکس

  پراتيک فعاليت ھای علمی وی علمی آنان درعرصه ھای تئوری ھا  که اکثريت قاطعآثاررھبران پرولتاريای جھان
 تا حقايق راکتمان کرده وواقعيت ھاراوارونه ارداين آقا که وظيفه د.  چنين خواھدبود؛ به ثبوت رسيده اندطبقاتیمبارزه 
 . وآزادی استاخالقيت علمی عدالت» فاقد«نزداون، استالين ،مائوتسه دون ً مسلما که آثارعلمی مارکس، لني،جلوه دھد

پيروزی  وسايرکشورھای جھان ودست آوردھای مبارزاتی زحمتکشان روسيه وچينمنکرين مرتجعسايراين آقا مانند
 1949دموکراتيک نوين درسال  جامعه سوسياليستی وپيروزی انقالب ميالدی درروسيه واعمار1917توبرسال انقالب اک

وچندين  کورياپيروزی انقالب سوسياليستی درچين وپيروزی انقالبات دموکراتيک توده ای درکشورھای ويتنام،و
 پيروزی نمی خواھند واقعيت وحقيقتيست ھا ومرتجعين چرا امپريال.  استکشوراروپای شرقی بعدازجنگ جھانی دوم

  انقالبات باسرنگونی حاکميت را بپذيرند؟ مسئله روشن است؛ زيرا پيروزی اينً خاصتا درچين وروسيهاين انقالبات
 اين جوامع صورت گرفتهزحمتکش ومترقی  واقشارطبقاتوساير  طبقه کارگرارتجاع  توسطامپرياليزم و  طبقاتیوسلطه

 باپيروزی اين انقالبات تب لرزه مرگ .ده اند وارد آور جھانیرا بربخشی ازنظام امپرياليستیودرزمانش ضربۀ مھلکی 
ب عليه انقالب  ھمان بود که ديوانه واراقدام به توطئه وتخري ومرتجعين سراسرجھان افتاد؛ست ھابراندام امپريال

 ب نوپای اکتوبرحمله مسلحانه نمودندانقال بر ھمراه باضدانقالبيون روسيه کشورامپرياليستی14 واکتوبردرروسيه کردند
  .  به شکست مفتضحانه مواجه شدند روسيهکه توسط  کارگران، ارتش سرخ نوبنياد ودھقانان

 يعنی رويزيونيست ھای عناصربورژوازیبوسيله  روسيه وچين پرولتری ودکتاتوری ھای پرولتاريا در انقالباتگرچه
  اما کمونيزم انقالبی زنده است کمونيزم به شکست کشانده شده انداخلی يعنی دشمنان د»سه جھانی«خروشچفی و

را به پيش می  شان مبارزات انقالبیبدون طبقهپيروزی انقالب پرولتری وايجادجامعه درجھت کمونيست ھای انقالبی و
 ديندرچن)  مائوئيست-  لنينست- مارکسيست( انقالبیاب وسازمانھا وگروه ھای  کمونيستھمين اکنون احز. برند
 درچند پيروزی انقالبمبارزه مسلحانه درجھت مبارزه طبقاتی وملی وجوددارند وجھان بگونه فعال درکارزارکشور

 را "خالقيت علمی عدالت وآزادیا"ا آقای بارزوسايرمرتجعين بقول اوچر. ارد دمنطقه جھان جريان
  يک مقوله طبقاتی استت؛ زيرامقوله اخالق ئله مشخص اسدرگفتاروکرداررھبران پرولتاريا نميتوانند مشاھده کنند؟ مس

 توده ھای خلق آگاه باانديشه ھای انقالبی  وانسانی که درواقع ھمان ارزشھای اخالقیواخالقيات کمونيستی واقعی
نه اينکه مطابقت ندارد   فئودال کمپرادوری وارتجاعزشھای اخالقی بورژوازی امپرياليستیھاوار بامعيارپرولتری است،

  .  اند متضاد باھمً شديداکه
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  : رابطه بين ارزشھای اخالقی طبقات اجتماعی وشرايط اقتصادی اجتماعی آنھا-2
دردوران ھای مختلف تاريخی ارزشھای . درجوامع طبقاتی ارزشھای اخالقی نيزمانند سايرپديده ھا مھرطبقاتی دارند 

 فئودالی -   اخالقيات مسيحیشورھای اروپائی درھمين کزمانی.  متفاوت انداخالقی درشرايط اجتماعی اقتصادی مختلف
ودرکنارآن .  وجودداشت که دراصل به اخالقيات کاتوليکی وپروتستانی تقسيم ميشدکه باقی مانده اعتقادات گذشته بود

  کنونی جھان دراوضاع.نداخالقيات آينده نگرطبقه  پرولتاريا عرض وجود کردوازی والقيات جديد بورژاخ
دال فئونظام ھای  و وامپرياليزمسرمايه دارینظام ھای ( جوامع مختلفاقتصادی اجتماعیھای بادرنظرداشت ساختار

  وغيره بودائی اخالقياتحی واسالمی ويھودی اخالقيات مسيً طبقات حاکم ارتجاعی وعمدتااخالقيات)کمپرادوری
رتجاعی وقناعت توده ھای ی ا نظام ھای طبقات جھت استحکامکه درشرايط اقتصادی اجتماعی اين جوامعد نوجوددارنيز

  ولی.به پيروان شان تئوری ھای اخالقی عرضه ميکنند رطبقات حاکم؛وتحمل ستم واستثما  حاکم برآنھا شرايطخلق با
 .ست ارولتریاخالقيات پ د، رانمايندگی ميکن وترقیاخالقياتی که دارای تداوم بيشتراست، اخالقياتی که تغييرات

ھرکدام اخالقيات ) بورژوازی، فئودال ھا، پرولتاريا وخرده بورژوازی( تماعیف اجدرجوامع طبقاتی طبقات مختل
 آگاھانه وياناآگاھانه، بينش ھای اخالقی خودرا ازروابط واقعی  انسانھا تاريخ درطول درنتيجه.مربوط به خودرا دارند

بات اقتصادی ای که طی آن توليد ، ازمناسبقاتی شان نھفته است که درآن شرايط طی ، ازروابط کرده اندشان استنتاج
  . ھم چنان که احساسات مذھبی چيزی طبيعی نبوده بلکه يک محصول اجتماعی است.ومبادله ميکنند

وبنابرين زمينه ھای   تئوری ھای اخالقی مراحل مختلف تکامل تاريخی واحدی رانمايندگی ميکنند  دريک جامعه طبقاتی
 برای   تئوريھای اخالقی-  ازاين ھم باالتر- دارندًا چيزھای مشترکیوبھمين علت ضرورتتاريخی مشترکی دارند 

ازلحظه ايکه مالکيت . تطابق داشته باشنديگر ًضرورتا کم وبيش بايکد دايھرمرحله ای معين ويامرحله ای شبيه آن ب
راخالقی بايددرتمامی جوامعی که اين مالکيت خصوصی معتبربود، دستو براشياء منقول تکامل يافته بود،خصوصی

درجامعه ايکه . ستوربه دستوراخالقی جاودانی مبدل ميشود؟ بھيچ وجهيا اين د؛ آمشترکی وجودميداشت؛ نبايددزدی کنی
، ديگرواعظ اخالقی گيرد، درجاييکه دزدی حداکثرفقط توسط بيماران روانی صورت  برطرف شودانگيزه ھای دزدی

  .دزدی کرد، موردتمسخرقرارخواھدگرفتايدنبً مرتبا حقايق جاودانی راموعظه کند که که بخواھد
 بعنوان اخالق ابدی، قطعی وھمواره اليتغييرراتحميل کند، باين بھانه ادعای که بخواھد يک جزم اخالقیبنابرين ھرگونه 

 برعکس تمام .که جھان اخالقيات ھم اصول  پابرجائی دارد که ورای تاريخ وتفاوتھای خلقھاست، قابل ترديداست
ھمان طوريکه جامعه تابه . ت مرحله استيجۀ شرايط اجتماعی، اقتصادی ھمانتاکنونی، سرانجام نتئوريھای 

 اخالق طبقاتی بوده که يا تسلط ومنافع طبقاتی ،براساس تضادھای طبقاتی درحرکت بوده، ھمانطورھم اخالقامروز
ده، نارضايتی عليه اين تسلط ومنافع آينده  ھنگاميکه طبقه تحت ستم باندازه کافی قوی بوقه ای حاکم راتوجيه کرده وياطب

  .گی نموده استدزحمتکشان را نماين
يادررابطه باجامعه بمثابه يک ه انسان ھا درروابط خود بايکديگراخالق مجموعۀ قواعد، اصول وموازينی است ک

ديگرزندگی مراعات روابط اجتماعی که انسانھا مجبوراند برای توليد وانجام وظايف . مجموعه ازآنھا پيروی ميکنند
 ھمانطورکه . تأثيرمی بخشدورند که بنوبۀ خود براين روابطه موازين اخالقی متناسبی پديدمی آکنند، درافرادجامع

درجوامع طبقاتی دونوع فرھنگ وجوددارد؛ يکی فرھنگ طبقات ارتجاعی که فرھنگ حاکم رادرجامعه تشکيل ميدھد 
واخالقيات طبقات اخالقيات طبقات ارتجاعی ؛ونوع اخالقيات وجودداردبه ھمين ترتيب د. ھنگ طبقات خلقوديگری فر

  . خلق زحمتکش
دسته جمعی صورت  ھمۀ افراد جامعه بود وتوليد نيزدرجامعه اشتراکی اوليه بشرکه درآن وسايل توليد درمالکيت

ونسبت به سبت بيکديگرميداد، نيکديگرپيوند  آنھارابا که گروه قواعداخالقی يکسانی داشتندميگرفت ھمۀ اعضاء يک
 ارزشھای اخالقی اين جامعه درھمبستگی ميان افرادگروه، درھمکاری کامل آنھا .گروه، موظف ومسئول ميساخت

مالکيت  اما وقتی طبقات و.که وضع توليدرامنعکس ميساخت ونگھبانی  وحدت گروه تظاھرميکرددرامرتوليد، درحفظ
ازجامعه، بصورت امری  افرادی وطفيلی زيستناستثمار. گون گرديدصويربکلی دگرمد ت توليد پديدآخصوصی بروسايل

دراين دوران، بردگی . بکارفکری بپردازندودوران بردگی امکان داد کسانی کاربدنی را رھاکنند . طبيعی درآمد
زم  ضدارزش تلقی نمی شد، برعکس ارسطو، افالطون وديگران بردگی را ال برآن، به ھيچوجهیواستثمارخشن مبتن

ارسطو برده رانه درزمرۀ .  توليد بردوش بردگان قرارداشتهچنين بود، چون پايدرواقع نيز. روری می شمردندوض
ت اوازعدالت ودوستی ونزاک. عدادابزارتوليد می گذاشت وقابليت داشتن ھرفضيلتی رازوی سلب ميکرداانسانھا که در

» حکيم« کنفوسيوس .ت ارزشھای اخالقی ارسطوچنين اس. اين ارزشھا نمی بيندصحبت ميکند ولی بردگان رادرخور
 اوبه نظرحقارت به زنان . برای بردگی زاده شده اندوپست اند و بردگان حقير«:طبقات ارتجاعی درچين ميگفت که

ھمچنان دردوران فئودالی ودوران سرمايه  ».ميديد که گويا تربيت واداره آنان مشکل است وباآنھانبايدخودمانی رفتارکرد
سرفھا زشھای اخالقی طبقاتی شان دربرابرارمايه داروبرخورد آنھا برمبنای  طبقات فئودال وسرزشھای اخالقیار داری

  .به ھمين منوال بوده وھست) تفاوت شکلیبا(بعد طبقه  پرولتاريا ودھقانان و
يت طبقاتی شان امپرياليستھا وفئوداالن وبورژواکمپرادورھا برای حفظ قدرت وموقعسرمايه داران ودرجوامع مختلف  

تحميل کنند ھمه ارزشھای انسانی واخالقی شان وبرای اينکه سلطه جابرانه وظالمانۀ شانرابرطبقات تحت ستم واستثمار
 انواع ستم  دريغ نمی کنند؛ اعدام و ھای وحشيانه ازجمله زندان وشکنجهرا زيرپاکرده وازتوسل به ھيچ وسيله ای
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  ، نيرنگکاریجعل حق تلفی،  دزدی وغارتگری،،بيعدالتی ميکنند؛ به تجاوزممردناموس ومال رابرمردم رواداشته وبر
خالصه . توده ھای مردم دست ميازند واذيت آزاربه  و ھشت افکنی، درياکاری  توطئه گری،، فريبکاری،  دروغگوئی،

 عليه خلقھا وملل یتامين منافع غارتگرانۀ شان ازھيچ نوع جنايت وسبعيتخاطربه اعی وامپرياليزم طبقات حاکم ارتج
  . روی گردان نمی باشندمظلوم  جھان

رھائی انسان تجاعی وامپرياليزم، مبارزه بخاطرامامبارزات توده ھای مردم عليه مظالم وستمگری ھای طبقات حاکم ار
تامين عدالت اجتماعی بخاطرھای محروم  ازيوغ ستم سرمايه وامپرياليزم، مبارزه بخاطراستقالل وآزادی، مبارزه 

  ومبارزهاخالقی انسانی ومبارزه بخاطرحفظ ارزش ھای واقتصادی ومساوات درھمه عرصه ھای حيات اجتماعی،
اين مبارزه که .  يک مبارزه مقدس است، ارزش استبانيروھای کورطبيعت بخاطررفاه وآسايش انسانھای ازبندرسته،

 وتاسيس يک نظام عادالنه  علمیسياليسمتحقق سوربه منظو و) مائوئيسم- لنينيسم- ارکسيسمم( توعلم مبارزه طبقاتیدرپر
  .رزشھای انسانی است مظھرومنشأ ھمه ا، صورت ميگيردوحشت وبربريتواستثماروازستم وانسانی فارغ 

             حواله داده اند؟... وکشف حقيقت رابه آثارمارکس، لنين،استالين  که مکتب کمونيزم چرا  نعيم بارزمعترض است-3
مکتبی که مبلغ دفاع ازعلم، رياليزم وروش ديالکتيک بوده اماتاجائيکه ديد شده کشف «: ادعادارد کهينچنآقای بارز

وس سالھا نسبيت انشتاين را حقيقت رابه آثارمارکس، لنين واستالين ووو حواله داده اند، چنانکه کمونيستھای ر
درچين توده .  رد وبی ارزش می شمردندمارکسيسم طرد وھرنظرمخالف را حتی درفرعياتباموافق نبودن وی بخاطر

 بی چون وچرا نمی پذيرفت دست ازاموراجتماعی قطع وملعون مطرود می ئی ھرکس که صحت ھرجمله مائورا
  ».دگردي

اما .  زيادی را مطرح کرده استنظرات واھی وادعاھی پوچ اين آقادرسراپای نوشته اش درباره موضوعات مختلفی  
 يک موضوع مھم فلسفی است وبحث مفصل روی آن دراين مقاله نمی گنجد وفقط  اين:  " حقيقتکشف"  موضوعبارۀدر

 مارکس چنين  درمورد کشف حقيقت. کشف حقيقت ازطريق پراتيک ممکن است.به ذکرمختصری درزمينه اکتفاميکنيم
. يده معين است بودن يک اتسنجش حقيق ايده ھا وآگاھی است، بلکه معيارپراتيک نه تنھا منبع نھائی:" ميگويد
اين سوال که آيا تفکربشری ميتواند به حقيقت عينی دست يابد يانه، سوال تئوريک نبوده بلکه سوال :  نوشت"تزھا"اودر

مباحثه . قعيت وقدرت واين ھمانی تفکراوستا درپراتيک ثابت کند، اين وانسان بايدحقيقت را. پراتيکی است
تزھای ."تيک، يک مباحثه اسکوالستيکی استبرسرواقعيت ياعدم واقعيت تفکر، جدا ازپرا

گرفتن عينيات وتجربيات علمی وھمچنين رابطه ديالکتيکی پديده ھا کسيکه بدون درنظر:اسکوالستيکی"(فويرباخ
.  درتضادمابين ماده وشعورودرمارپيچ شناخت، پراتيک حلقه کليدی است.) تنھابابازی باکلمات اکتفا می کند،بايکديگر

ًنھا نھايتا فقط توسط نتايج بعمل درآوردن آنھا آ رقابت  ازپراتيک برخاسته وتشخيص حقيقت بودنايده ھای درحال 
  ."ميسراست

فالسفه :" اودرجمع بندی معروفش ازھدف مبارزه برای دستيابی به حقيقت نوشت. مارکس فلسفه رابه سنگرھا کشاند
مارکس پراتيک رامنبع تمام ايده ھا وشناخت بشری " تفقط دنيارا به طرق مختلف تفسيرکرده اند ولی مساله درتغييرآنس

درچارچوب اجتماعی معينی ) وبنابرين مبارزه برای حقيقت(  ونشان داد که پراتيکدانسته وآنرامعيارحقيقت اعالم کرد
اتيک پر"الزام آورميسازد که توده ھای خلق خود) وبنابرين ايده ھا وپراتيک بشريت( جامعهتغييرانجام پذيرفته وپروسه 

  ."محرکھای شناخت وتغييرآشکارشدبرای اولين بارو". ی کنندرا انقالب
مل وتعميق تئوری صحيح ودفاع تاکيد مارکسيسم برخصلت نسبی اکثرحقايق، اززاويه ای ديگر، اھميت مبارزه برای تکا

ند، پروسه ای که درآن ال ميداوفع راپروسه ای پايان ناپذيرمبارزه برای حقيقت مارکسيسم .رابوضوح مطرح ميسازدازآن
  .دست می يابدبشربه شناختی عميق وعميقتر
بوسيله پراتيک حقيقت راکشف کردن وبازدرپراتيک حقيقت را اثبات کردن وتکامل :" مائوتسه دون چنين می گويد

 دادن، فعاالنه ازشناخت حسی به شناخت تعقلی رسيدن وسپس ازشناخت تعقلی به ھدايت فعال پراتيک انقالبی برای
 درگردش مارپيچی بی پايانی  اين شکل- ختا پراتيک، شناخت، بازپراتيک وبازشن.تغييرجھان ذھنی وعينی روی آوردن

اين است تمام تئوری شناخت . محتوی مارپيچھای پراتيک وشناخت به سطح باالتری ارتقاء می يابدميشود وھربارتکرار
  ."تيکی وحدت دانستن وعمل کردن ديالک-ماترياليزم ديالکتيک، اين است تئوری مارکسيستی

مارکس، انگلس، لنين، استالين ومائوتسه دون کتب وآثارشانرابااتکاء به ذھن شان ننوشته اند ويا ازآسمان برای آنھا نازل 
قيم خود آنھا درپراتيک مبارزه ت است؛ حاصل شرکت مساين آثارکه حاوی تئوری ھای علمی وانقالبی. نه شده است
 تئوری ھای آنھا بثوت  صحتًاکثراجھان  کشور ودرچندست پرولتاريا وخلقھا مبارزات طبقاتیايجنتبررسی طبقاتی و
 ،جھان واوضاع جوامع مختلف  واجتماعی ازاوضاع وشرايط سياسی واقتصادی علمی آنھاتحليل ھای. رسيده اند
قای آيا آ.  استقرنونيم يک  درطی حدود  پرولتاريا وزحمتکشانپيشرفت وتکامل مبارزات طبقاتی  نتايجدرحقيقت

انقالبی  کيفيت علمی و محتوی و راباچنينیآثارميتواند لتاريای جھان وآثارعلمی وانقالبی رھبران پربارزغيراز
 معرفی  طبقات ارتجاعی فکری طبقاتی معرفی کند؟ ياکسانی راازنخبه ھایاتازنويسندگان بورژوازی وياسايرجريان
 طبقه، رزميده وايجادجامعه بدون وانواع ستم واستثمارلطه وستم سرمايهشريت ازسنمايد که درراه کشف حقيقت ونجات ب

  . مقدورنخواھدبودش؟ که برايباشند
  :  مقوله حقيقتدربارۀ توضيحی -4
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جودداردمنعکس اشياء وپديده ھا است که واقعيت رابدرستی وھمانطورکه بطورعينی وحقيقت آن معلومات ما دربارۀ 
مفاھيم واحکام ناشی ازآنھا، باموضوع موردشناخت تطبيق داشته باشد، يعنی ،اک وتصورات ماوادرھرگاه احساس .کند

اما . شناخت درست ما حقيقت است: با شيئ وپديدۀ مورد شناخت بخواند، دراين حال ما به حقيقت دست يافته ايم
س سازد وباموضوع شناخت که اگراحساس وادراک ما، مفاھيم واحکام ما واقعيت را مسخ کند وآنرا به نادرست منعک

  .دچارگمراھی شده ايمدراين صورت ازحقيقت دورافتاده و  مستقل ازماست نخواند،عينی و
 مسئله .ماترياليزم ديالکتيک براساس دست آوردھای دانش وتکنيک وپراتيک انسانی برآنست که حقيقت عينی است

محتوی حقيقت آن واقعيت . اس درست دنيای عينیحقيقت به شعورانسانی بستگی ندارد، حقيقت چيزی نيست جزانعک
مضمون آن  حقيقت عينی مقولۀ فلسفی وبيانگر.عينی است که مستقل ازذھن ما وجوددارد وحقيقت انعکاس دھندۀ آنھاست

 لنين. ی توافق دارد وبدان وابسته است باموضوع شناخت، باواقعيت عينتصاويرحسی ياعقلی درشعورماست که
انسان حقيقت را درتطابق . انسان حقيقت راخلق نمی کند. نی به انسان وارادۀ او وابسته نيستحقيقت عي:" ميگويد
  ."  ميکندت عينی منعکسباواقعي

 دروغ واشتباه مقولۀ فلسفی.  زيراباواقعيت عينی منطبق نيست، خالف واقع است.نقطۀ مقابل حقيقت عينی دروغ است
  .باواقعيت رادرذھن بيان ميکندعکاس غلط، مسخ شده وتطبيق ناپذيراست که ان

 اين است که انسان چگونه به حقيقت دست می يابد؟ يکی ازمسايل مھم تئوری حقيقت:  حقيقت مطلق وحقيقت نسبی
  آياشناخت، کامل  وجامع ومطلق است ياقسمی وتدريجی ونسبی؟

  .ه ومشروطحقيقت مطلق يعنی شناخت کامل وجامع وحقيقت نسبی يعنی شناخت تدريجی وتکامل يابند
مرزھا ومحدوديت ھای تاريخی  روند شناخت، بی پايان وھميشه روبه پيشرفت وفزاينده است وھرتئوری علمی، دارای

اين معلومات .  درھر مرحلۀ تاريخی معين، نسبی استبه اين معناست که می گوئيم معلومات انسانی. مشخص است
اگرچه شناخت مادرھرلحظه . ی رابطه ديالکتيکی وجودداردبين حقيقت مطلق و وحقيقت نسب. ناگزيرحقيقت نسبی است

گرچه درحقيقت عينی به علت تطابق درعين حال ا. مطلق رادرخوددارد معين نسبی است ولی عناصری ازحقيقت
 .باواقعيت به طورمطلق حقيقتی وجوددارد ولی بعلت محدوديت ھای مشخص زمانی مکانی حقيقت حاصله نسبی است

  .عين حال ھم نسبی است ھم مطلقبنابرين حقيقت در
 حقيقت مطلق يک روند است، روندی که ازجمع بی انتھای حقايق بغرنج ترونافذ ترخواھدشد وحقايق به ھمان نسبت 

تئوری  بی پايان وھميشه روبه پيشرفت وفزاينده است وھرس روند شناخت پ. عميق تروماھوی تری کشف خواھدشد
ات انسانی  معلومباين معناست که می گوييم. دوديت ھای تاريخی مشخص است دارای مرزھا ومحعلمی، ھرحقيقتی،

حقيقت مطلق يک روند است، روندی که .اين معلومات ناگزيرحقيقت نسبی است.  نسبی استدرھرمرحلۀ تاريخی معين،
می تواند حقيقت تفکرانسانی بنابرسرشت خود :" لنين ميگويد.  نسبی تکامل يابنده حاصل ميشودازجمع بی انتھای حقايق

ھريک .  شود حقيقت مطلقی که ازمجموع حقيقت ھای نسبی نتيجه میه دست ھم ميدھد،مطلق را به دست دھد وب
 ولی حدود ومرزھای بعدی معلومات ما می  به اين مجموع حقيقت می افزايند،ھسته ھای جديدیازمدارج تکامل دانش، 

  . به روشنی بيان شده است نسبی  وحقيقت مطلقن، ديالکتيک حقيقتحکم لنيدراين ". تواند گسترش يابد وياتنگ ترشود
اما . ً مارکسيسم، حدودنزديکی شناخت ماازعينيت، وحقيقت مطلق تاريخا مشروط استازنقطه نظرماترياليزم ديالکتيک،

ًا مشروط ھرايدئولوژی تاريخ.مشروط است نيزآن نزديکترميشويم وجودچنان حقيقتی نامشروط است واين واقعيت که به
بريک حقيقت عينی، ) ًمثال برخالف ايدئولوژی مذھبی( است ولی واقعيت نامشروط اين است که ھرايدئولوژی علمی

فقط اين درک ديالکتيکی ازرابطه بين حقيقت مطلق ونسبی است که ازيکسوازتبديل علم به .حقيقت مطلق منطبق است
 ضدعلمی ً، شبه مذھبی وعموماواع واقسام ترھات بورژوائیدگم جلوگيری کرده وازسوی ديگرآنراازترکيب شدن باان

 -کنه نسبيت گرائی تشخيص نسبی  بودن شناخت نيست. ، مصئون می دارد»حقيقت فقط نسبی است«تحت لوای
عينی موجود ومستقل انکارھرنوع معياريامدل :" بلکه ھمانگونه که لنين می گويد-مارکسيسم به اين مسئله واقف است

  ." شناخت نسبی ما به آن نزديک استازبشراست که
 مارکسيت ھا معتقداند که درپروسه مطلق وعمومی تکامل عالم، تکامل ھرپروسه مشخص ":مائوتسه دون توضيح ميدھد

نسبی است وازاينرودرسيراليزال حقيقت مطلق، شناخت انسان ازھرپروسه مشخص درمراحل معين تکاملش فقط 
  ". نسبی بی شمارحقيقت مطلق را می سازدحاصل جمع حقايق. حقيقتی نسبی است
ماھميشه واقعيت را درشرايط زمانی ومکانی مشخص منعکس ميکنيم وبه ھمين جھت حقايقی که بدان :  حقيقت مشخص

ًاوال مربوط به : حقيقتی که درجريان شناخت حاصل می شود وخاصيت عمده دارد. دست می يابيم خصلت مشخص دارند
 مادی نيست بلکه مربوط به بخش معينی ازآن  ياخواص وجھات معينی ازآن درشرايط ويژه ھمۀ  اجزاء وجوانب جھان

ه مرحلۀ معين بمربوط يده ياروند موردشناخت نيست بلکه ً ثانيا مربوط به تمامی طول تکامل شیء ياپد.ومشخص است
اگرمی خواھيم .  مطالعه کنيملنينيسم می آموزد که بايدموضوع را به طورمشخص - مارکسيسم .ومشخص است

رايط اقتصادی بايدآن جامعه وتمامی ش. ادعائی ابدی ومجرد گرفتارنشويم» حقيقت«گمراھی نشويم بايددربنددچار
  .  آن برسيمرا بکاويم وبه طورمشخص به حقيقت مشخص دربارۀ راه انقالبوسياسی واجتماعی آن

ی معلومات خودرابيازماييم؟ دربارۀ معياريامالک حقيقت چيست، باچه سنگ محکی می توانيم درستی ياخطا
 ايده آليست ھا اھميت پراتيک رادرشناخت حقيقت وبه عنوان مالک. معيارحقيقت نظريات غيرعلمی مختلفی وجوددارد
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می ) اصالت عمل( زم پراگماتيبتپيروان مک. معيارحقيقت استکه خرد انسان ومنطق اوحقيقت انکارمی کنند ومعتقداند 
 کند وبه درد ت فايده وکارآئی خودراثاب چيزی که درجريان عملنحقيقت است، آودی ببارآورد ھرآنچه سگويند که 

 درحاليکه مسئله . بعبارت ديگرحقيقت توسط مفيدبودنش آفريده می شود.می شود» حقيقت«کاروعملی بخورد بدل به 
لوم ميشود که دانش اومنطبق برعکس است وقتی انسان براساس معلومات خود درفعاليت عملی به ھدف رسيد آنگاه مع

افکاروتئوری ھای اجتماعی درستی . فقط معلومات حقيقی، ميتواند به حال بشرمفيد باشد. باواقعيت يعنی حقيقت است
قيقت،  برآنست که معيارح مائوئيسم- لنينيسم- مارکسيسم. ومبارزه انقالبی باثبات می رسددرپراتيک اجتماعیوسياسی نيز

  .ت راثابت کندقيددرپراتيک حقيانسان باپراتيک است و
 خواسته است تا بکمک ذھن بارز میآقا. ست ھای انقالبی ازمقوله حقيقترھبران پرولتاريا وکموني ونظراينست درک 

گويا کشف  ارکس، لنين، استالين وديگررھبران پرولتاريام گرفته ومدعی شود که درآثاراش مقولۀ حقيقت را به بحث
درحاليکه . ، نادرست است داده اند را به آثاررھبران پرولتاريا حوالهکه کشف حقيقتن امرصورت نگرفته وياايحقيقت 

 ويگانه هواقعيت ھای عينی بودبرمنطبق  ھای رھبران بزرگ پرولتاريای جھان  وقضاوت  ھا،ارزيابی ھاه استداللھم
 برمبنای  آنھا ھمه تحليل ھای.ثابت شودمعيارحقيقت را پراتيک دانسته وبارھا تاکيد کرده اند که حقيقت باپراتيک بايد

 مارکس . درمقاطع مختلف زمانی وشرايط حاکم براين جوامع استواربوده استازجامعه وجھانواقعيت ھای عينی 
باکشف قوانين اساسی سرمايه داری وشناخت ازماھيت وخصلت اين نظام استثمارگروستمگرراه نجات پرولتاريا 

 پرولتاريا وزحمتکشان روسيه عليه  مبارزاتی ھای مختلف درپروسهکاء به فلسفه مارکس  باات لنين.وخلقھارا نشان داد
 ی اجتماعی وشناخت ازتضادھای  طبقاتی وملی براساس ساخت اقتصاد را استراتژی وتاکتيک ھای مناسبتزاريزم،

 - پرتو  مارکسيسمدون درمائوتسه .دادمی  طرح وبه منصۀ اجراء قرار، روسيه جامعهوذھنی شرايط عينی تحليلو
موکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی رھبری کرد وبااتکاء به  انقالب د مبارزات خلق چين رادرپيروزیلنينيسم

يرفرھنگی رابراه انداخته انقالب کب" ادامه انقالب تحت دکتاتوری پرولتاريا" ديالکتيک ماترياليستی وتدوين تئوری
   . داد دھه انقالب چين راازشکست نجاتوبرای يک
 وشرکت مستقيم  ونقدآنھا ماقبل شان ومتفکرينراه مطالعه آثارعلمی وآثارفالسفهتمام عمرشانرا در پرولتاريا رھبران

يقت ورسيدن به آن خدمات اه کشف حقر صرف کرده وبه اين شيوه در وخلق آثارجاودانیطبقاتیپراتيک مبارزه در
چراکه يک جھانبينی مرکب از تئوری  خشی ازجھانبينی استوری بتئ . اندداده انجام برای بشريتنده ای رازرتاريخی ا

 ازتعميم پراتيک ی جھان رھبران پرولتارياتئوری ھای علمی. ھای مختلف مربوط به عرصه ھا ومسايل گوناگون است
را تئوری علمی بطورکلی مجموعه شناخت بشراست که اين ياآن جھت واقعيت . اجتماعی بدست آمده وعصاره تجربه اند

جربه مبارزات انقالبی  تئوری ھای انقالبی عبارت اندازت.تئوری رابطه ناگسستنی باپراتيک انقالبی دارد. توضيح ميدھد
 که حاصل پراتيک مبارزه طبقاتی، توليدی حقايقی. راند استوا وواقيت ھای عينی برحقايق علمیاين تئوری ھا. پرولتاريا

مات انقالبی جاودانی  رادرتکامل فلسفه، سياست، اقتصاد وفرھنگ انجام اين رھبران خد.  بشراستوآزمون ھای علمی
 ديگرھمه که بجزنيروھا وطبقات ارتجاعی، وانکارناپذيری انداينھا ھمه حقايق مسلم.  اند وآثارجاودانی راخلق کردهداده
ی برای کسب رامآخذ وصحت اين آثارصحه گذاشته وآنھابرماھيت علمی وانقالبی    انقالبیت مترقی ونيروھایبشري

قعيت تحميل امارکسيسم اصول جديدی نيست که برزندگی وو:"  لنين ميگويد. شان می شناسند وانقالبیمعرفت علمی
رھبران پرولتاريای جھان ونه ھم  اما ھيچ يک از".آن برمی خيزدخود زندگی وواقعيت متحرک ومتغييرشود، بلکه از

شته وآنھا ا ند  وجودونه اشتباھی آنھا ھيچگ که درنظراترانکرده استی ديگرتاحال اين ادعا  کمونيست انقالبچھي
ديگری درجھان  متفکر ويابدون آنھا ھيچ.درپروسه پراتيک مبارزات طبقاتی شان مرتکب ھيچگونه خطای نشده اند

   . انجام نداده استی تحقيق وتفحص وفعاليت درعرصه ھای معينکشف حقايق علمی پيشرفت وتکامل علوم وجھتدر
موافق نبودن وی بامارکسيسم طرد  انشتاين رابخاطر روس سالھا نسبيتکمونيستھای«:نعيم بارزمينويسدکه

  ».وھرنظرمخالف را حتی درفرعيات رد وبی ارزش می شمردند
حدومرزی نمی شناسد واوھم سنخان ) رويزيونيزم(  کمونيزم راستين وکمونيزم دروغينازآنجاييکه آقای بارزبينً:اوال

جنايات ًعقب ماندگی فرھنگی وعلمی وگمراھی ھمه روزيونيستھا وخاصتا   دارند تاباتمسک قراردادناووظيفه
 وباداران سوسيال امپرياليست شان کمونيزم انقالبی وکمونيست ھای راستين را  خلقی پرچمیرويزيونيست ھای 
نسبيت " اثررچه زمانی درروسيهکنند؛ مشخص نکرده است که دده وبرآنھا اتھامات بی اساس واردموردحمله قراردا

  مشکل است که  صورترايند. دی ھم ارايه نداده استن آنرامشخص نکرده ودرزمينه ساوزمان.راطرد کرده اند"انشتاين
 ،زمان رويزيونيست ھای خروشچفی تحت رھبری لنين واستالين ويا در ھا بلشويکيا اين اقدام دردورانبفھميم که آ

علوم (ازنشرآثارعلمیھيچگاھی وباعلم مخالفتی ندارند ھرگز  درحاليکه کمونيست ھای راستين. افتاده است  اتفاقبرژنفی
 البته آن بخش ازآثاروکتب . موافق ھم نباشند جھانبينی نويسندگان آنھا باکه ممانعت نمی کنند، ولو)طبيعی واجتماعی

  .عه می شود امرعليحده ايست درجام توده ھای خلق، اغتشاش فکری وگمراھیارتجاعی که موجب توليد توھم
 جھانبينی آنھا ماترياليستی اند،م ديالکتيک  به ماترياليزم تاريخی وماترياليزی انقالبی معتقدکمونيست ھا

ظھورفلسفه مارکس وافشای ماھيت ارتجاعی فلسفه وتفکربورژوازی وفيليسوفان بورژوازی که نظام سرمايه .است
برای پرولتاريا موعظه می نمودند، راه نوين مبارزه طبقاتی پرولتاريا داری را بحيث يک نظام مترقی وجاودان 

خصوصيت فلسفه مارکسيست  .فلسفه وايدئولوژی ھای ديگرتکامل کردنقد  فلسفه مارکسيستی با.وزحمتکشان را بازکرد
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 فلسفۀ . است مارکسيست برپايه دست آوردھای علوم بناشده وباعلوم درتماس وارتباط نزديکفۀفلس. خصلت علمی آنست
مارکس دست آوردھا ونتايج علوم را براساس فلسفۀ مادی  وبااسلوب ديالکتيک تحليل می کند، تعميم ميدھد ويک سيمای 

ۀ مارکسيست نه تنھا ازعلوم کسب می کند بلکه باتعميم دست آوردھای ففلس. ھمه جانبه وعلمی ازجھان عرضه ميدارد
بدين ترتيب . يق وپژوھش علمی ويک تئوری شناخت، به علوم ارايه می دھدآنھا يک جھان بينی منسجم، يک اسلوب تحق

 فلسفۀ مارکسيست مافوق علوم نيست، علمی .فلسفۀ مارکسيست وعلوم يکديگرراتکميل می کنند والزم وملزوم يکديگراند
 .لم می شماردازعنه فلسفه مارکسيست خودرا بی نيازنه علم، بی نيازازفلسفۀ مارکسيست است و. درکنارعلوم است

 پديده ھای کمونيست ھا .م ھرچه بيشترصحت تئوری ھای انقالبی پرولتری را محقق ميسازدوتکامل وپيشرفت عل
 موردتحليل وارزيابی قرارمی ماترياليستی وديالکتيکیباديدطبيعی ومسايل اجتماعی  را براساس واقعيت ھای عينی و

مارکس بحيث متکامل ترين ومترقی ترين علم مبارزه طبقاتی پرولتاريا ترياليزم ديالکتيک وماترياليزم تاريخی ام .ھند
تکامل يافته )  مائوئيسم-  لنينيسم-مارکسيسم( وامروزدرسطح عاليتری.بود که بشريت مترقی تاآنزمان بآن دست يافته بود

لسفه، اقتصاد چون فودوران سازدرزمينه ھای مھمی ازشناخت بشر  بزرگ پيدايش مارکسيسم يک چرخش انقالبی.است
 علمی استواراست؛ برحقايق) م ل م( الب پرولتاريائیعلم انق. وغيره محسوب ميگردد علمیسياسی وآموزش سوسياليزم

   . که ازطرفداران سرسخت علم ھستندباعلم ھيچ مخالفتی ندارندی انقالبی نه اينکه ازاينروکمونيست ھا
 1916ه دسمبرسال چاپ اول آن درما) Relativity: The special  And  General  Theory(اثرنسبيت انشتاين
چگونه ميتوان پذيرفت . اين کتاب حاوی مطالب علمی مھمی است.  تجديدچاپ گرديد1924  ودرسالميالدی منتشرشد

که اين اثرعلمی به مطالعه بلشويک ھای روسيه درآنزمان نرسيده باشد ويااينکه ازنشرآن درجامعه روسيه آنزمان 
   !؟.دنده باشجلوگيری کر

  : اند»طرفدارکيش شخصيت پرستی« نعيم بارزعقيده دارد که کمونيستھا  -5
  
کند کننده رامی تواند ايفاء ونقش تيزفقط د افرامکتبی که مدعی است تاريخ سازنده شخصيتھاست و«:ی نويسدماو

خداگونه ان ديگر، ناجيان خطاناپذيرپيشوايکندامادرعمل ازلنين ، استالين گرفته تامائو وکيم ايل سونگ ، فيدل کاسترو و
  ».ای ساخته اند که کيش شخصيت پرستی فرعون وسزارروم دربرابرآنان بيرنگ مينمايد

مطلب تازه ای نيست وده ھا سال است که ازطرف  نيز به رھبران پرولتاريا وکمونيستھای انقالبیاتھاماين  واردکردن
برای اولين بارازطرف ً خاصتا دراتحادشوروی وقت کمونيست برسرقدرتنيروھای بورژوازی درون احزاب 

زيرا آنھا ديگرمرتدانی بودند که راه .  بميان کشيده شد1953دسته اش بعدازمرگ رفيق استالين درسال خروشچف ودار
خروشچف خاينانه وشيادانه به منظورنابود کردن حزب .  وبه راه سرمايه داری افتاده بودندرھاکرده را انقالب ومردم

کيش « موضوع ودست آوردھای انقالبی زحمتکشان شوروی،نيست شوروی ودولت شوراھا ودکتاتوری پرولتارياکمو
  وجھان شوروی اتحاد رامطرح کرده وباين صورت خواست تا به شخصيت استالين رھبرخلقھای استالين»شخصيت

 نانچه خروشچف ودارودسته اشچ. قالبی راموردحمله قراردھدوارد کرده وباين صورت انديشه کمونيزم ان» لطمه«
به دولت سرمايه داری را بيک حزب رويزيونيستی ودولت دکتاتوری پرولتاريا  رایوحزب کمونيست شور

ابرقدرت سوسيال امپرياليستی . ند به کشوری سوسيال امپرياليستی قلب ماھيت داد سوسياليستی راواتحادشوروی
خلقھا وملت ھای اتحادشوروی وکشورھای بلوک شرق  اتحادشوروی دررأس بلوک سوسيال امپرياليستی شرق

» جھان سوم« ی کشورھای خلقھامنابع دست رنج وغارت وچپاولبه ستمگری و ورامورداستثماروستم شديد قرارداده
بحيث يک ابرقدرت اتحادشوروی سوسيال امپرياليستی . يقا وامريکای التين دست يازيددرقاره ھای آسيا، افر
غرب درسلطه برجھان  بلوک امپرياليستی ابرقدرت امپرياليستی امريکا واردررقابت با امپرياليستی جھانخو

  .؛ قرارگرفتخلقھا ومللواستثماروستم 
 استالين رابميان کشيده وانواع ناسزا وتوھين رابراوحواله »کيش شخصيت«مسئله خروشچف خاينانه وتوطئه گرانه 

 وسوسيال امپرياليست اتحاد شوروی ازجملهيزيونيست  رھبران روديگرلژن پراکنی ھای اين موضوع و.کرد
 وسيله ای دردست امپرياليست ھای  عليه استالين شان وداردستۀ گورباچف چرنينگکف،، فخروشچف، برژنف، اندروپ

ايدئولوژی کمونيستی ًکال  تابدين وسيله انقالب کبيراکتوبرو ونيروھای ارتجاعی جھان دادغربی وسايردولتھا
ديشه انقالبی  ان به رانسبت وسايرکشورھای سرمايه داریکشورھا در توده ھای خلقرارداده واذھانراموردحمله ق

نسبت را به مائوتسه دون نيز» کيش شخصيت« خاينانه ھمچنان رويزيونيست ھای خروشچفی.کمونيستی مغشوش سازند
 احترام شان  بزرگ  به رھبرانادشوروی  وکارگران وزحمتکشان چين کارگران وسايرزحمتکشان اتح درحاليکه.دادند

چسبی است که دشمنان بر »صيتکيش شخ « اما متھم کردن رھبران پرولتاريای جھان به. داشتندعميق وبی شائبه ای
 ننيکيم ايل سونگ وکاستروبا مارکس ول  بايد تذکرداد که ھم طرازقراردادن. اين رھبران به آنھازده اندداخلی وخارجی

  بيشتر تااغتشاشميان کشيده استچنين ھمطرازی رابًا  ونويسنده عمدبيخردی محض است واستالين ومائوتسه دون
 شان بحيث اشخاص ضدامپرياليست کيم ايل سونگ وکاسترواگرچه درمرحله ابتدائی حيات سياسی .ايجادنمايد

اشيوه ھای وانقالب ضدامپرياليستی وضدارتجاعی ب شان قرارگرفتند درکشورھای مبارزات مردمسوضدارتجاع دررأ
ازھمان موضع فکری وزی رسيد؛ ولی اين دونفربعدھا به پير تحت رھبری آنھا کشورکوبا وکوريای شمالیمتفاوت دردو

دولت .  کمپرادوروابسته به امپرياليزم قرارداشتندودررأس دولتھای بورژوازی بوروکرات. انحراف کردنداولی شان 
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 دولت  افتاد ودولت کوريای شمالی دروابستگی بهرویمپرياليزم شوسوسيال ااز دنباله روی ووابستگیگودال کوبا در
   .سوسيال امپرياليستی چين قرارداردارتجاعی و

  : نقش شخصيت درتاريخ -6
 است براساس مجموع مناسبات اجتماعیشخصيت ازنظرماترياليزم تاريخی، عبارت ازثمره ومحصول تکامل اجتماعی 

مناسبات نيست وبه ماھيت آن تنھا ميتوان به زاين شخصيت جدا ومنفردا. دمی شو دروجوديک فرد متمرکزومتبلورکه
 عبارت ازفردی  که شخصيتم پس ميتوانيم بگويي. بۀ جزئی ازيک کل، جزئی ازقشر، طبقه، ملت وجامعه پی بردامث

 وتکامل  ساخته می شود- به ويژه درميان طبقۀ خويش- است که درجريان کاراجتماعی وشرکت فعال درحيات اجتماعی
ل اجتماعی آن خاصيت وويژگی انسانی است که درجريان تکام" شخصيت."می يابد، خودرامی سازد وتکامل ميدھد

. جنبۀ اجتماعی اوستتنھا بيانگر" شخصيت "  واجتماعی؛موجودی است بيولوژيکاگرانسان  درحقيقت .بوجودمی آيد
درجريان فعاليت  زائيده نمی شود، بلکه" شخصيت" انسان ،درعين حال به اين معنا. به اين معنا ھرانسان شخصيتی است

به عالوه مفھوم شخصيت ھميشه .  به شخصيت بدل می گردد ودرگيرمبارزه طبقاتیوتماس بامحيط اجتماعیکارو
  .عنصری ازفعاليت، تاثيربخشی وخودسازی رادربردارد

مشخص يکايک اين عوامل  تاثيربايد. انواع شرايط اقتصادی وايدئولوژيکی تکامل می يابد ھرشخصيتی زيرتاثير
درجريان تاثيرپذيرفتن ازجامعه ، پراتيک درجريان وزيرتاثيرشخصيت. واجزاء آن وعمل وواکنش متقابل آ نھارا دريافت

 تاريخ بنابرقوانين .اجتماعی حادث می شودودرک ارزشھای اجتماعی وتاثيرگذاشتن برجامعه وايجادارزش ھای نوين 
 .نقش اساسی را ايفا می کنند) که زحمتکشان ستون فقرات آن ھستند(رجريان آن توده ھای مردم عينی پيش ميرود، د

شخصيت ھا بااستعدادسازماندھی وتوانائی فرماندھی وقدرت رھبری خودمی توانند درچگونگی تشکل توده ھا، 
ودراين رابطه می توانند درثمربخشی مبارزۀ توده ھای مردم وسيمای مشخص محصول مبارزۀ طبقاتی موثرواقع شوند 

بغلطانند، نيل به ھدف را آسان ترکنند به شاھراه برسانند يابه کوره راه  کندترياتيزترکنند، نھضت رازودترسيرحوادث را
 ن تکامل تاريخ عمل کند فعاليت اوارتجاعی، درجھت توقف بعبارت ديگرشخصيتی که برخالف قواني.يامشکل ترسازند

  .محکوم به شکست خواھدبودرشدجامعه بوده وباآلخره 
د وآن ھارا برای انجام نقش معين خويش، برای بيان يک خصيت ھارا می آفرينشرايط تاريخی مشخص است که ش

مبارزه در، تجربه نظری وعملی سطح دانش علمی انقالبی.اريخ، به صحنۀ حوادث فرامی خواندضرورت عينی تکامل ت
.  وخصوصيات فردی شخصيت ھا برروی صحنۀ حوادث اثرمی گذارند، خواص واستعداد وحتی سيمای اخالقیطبقاتی

رارگيرند يامخالف آن اقدام نسبت به اينکه شخصيت ھای تاريخی ورھبران درجھت تسريع عمل قوانين عينی ق
عکس ھدف شان مخالفت بااين تکامل باشد؛ درتاريخ نقش مترقی وانقالبی جھت تکامل جامعه فعاليت کنند يابردرکنند،
به موضع گيری طبقاتی  است ريخی وابسته فی شخصيت تاخصلت مثبت  يامن.  ايفا خواھندکردارتجاعیعکس نقش لبويا
  طبقاتیدرکنارطبقات مترقی وبالنده قرارگرفتن وازمنافع طبقاتی آنھا دفاع کردن وبخاطرتحقق آمال وخواستھای: آن

 ھرچند که نقش حزب انقالبی وخط .تجاعی وميرنده بودنبيانگرمنافع طبقاتی طبقات ار آنھاتاپای جان مبارزه کردن يا
ايدئولوژيک سياسی دررھبری مبارزات انقالبی پرولتاريا وسايرطبقات زحمتکش درپيروزی انقالب حايزاھميت فراوان 

 ودست  نقش توده ھای خلق بحيث نيروی تعيين کننده درپيروزی انقالب، اعمارجامعه نوين وپاسداری ازانقالب؛ امااست
  .آوردھای آن عمده است

کيش شخصيت عبارت است ازتبعيت کورکورانه . ً لنينيسم ماھيتا باپرستش شخصيت سازگارنيست-مارکسسيم
قدرت فوق به اعتقاد  وازویستايش مبالغه آميزو شخصيت يش شخصيت يعنی مطلق کردن نقش ک.ازشخصيت بزرگ

تکامل فعاليت وجلودرحزب می کشد راوح دموکراسیرپرستش کيش شخصيت . ومطلق کردن ميل وارادۀ اوالعادۀ وی 
ران بزرگ رھب .می گيرد ودولت  رادرحزبی خلقونقش ھمه جانبۀ  توده ھا،بروزخالقيت وابتکار سياسیايدئولوژيک
ت بوده اند، عليه مبالغه درنقش ً خاصتا مارکس وانگلس ولنين ھميشه ازمخالفين سرسخت پرستش شخصيپرولتاريا
بی ضامن پيروزی جنبش انقالآنھا درحيات حزبی، رھبری جمعی را .وثنا وتملق برخاسته اند، عليه مدح شخصيت
شيستی نقش ومقام عينی وواقعی ، ھرگونه انکاراناردرک مارکسيستی نقش شخصيت ازجھت ديگربا ھمچنان .ميدانستند
  .قاطعانه مردوداستنيز ونفی آن  انقالبیشخصيت

 آن رھبری حزب ودولت  مرتد ودارودسته رويزيونيستخروشچف 1953بعدازمرگ رفيق استالين درسال 
» انتقادازکيش شخصيت« خاينانه زيرنام  ھایخروشچف دررأس اين باند باطرح توطئه. رادراتحادشوروی قبضه کردند

 20اين توطئه شيادانه بعدازکنگره . استالين، دکتاتوری پرولتاريا ودولت سوسياليستی رادراتحادشوروی سرنگون کرد
مونيزم انقالبی  بدست دشمنان ک داد حربه ایھمچنان اين توطئه. حزب کمونيست اتحادشوروی بگونه منظم آغازيافت

  . راموردحمله قراردھندیتا ايدئولوژی کمونيستی وکمونيست ھای انقالب درسراسرجھان
کمک به  وسياليسمو درجھت ساختمان سرأس حزب ودولت وشوراھا استالين برای مدت سی سال در،بعدازمرگ لنين
  لنينيسم قرارگرفته وعليه-ودرداخل حزب درسنگردفاع ازمارکسيسم ا. جھانی خدمات شايانی راانجام دادپيشرفت انقالب

 که  وسايراپورتونيستھا، ساکولنيکف، بوخارينف، کامينو، زينويفتروتسکی  دسته بندی ھای ھا وتخريبکاريھایتوطئه
 استالين . آنھا به پيش برد کامل وطرد تاشکست مبارزه ايدئولوژيک سياسی را،عليه حزب ودولت خرابکاری ميکردند

ً خاصتا درنبرد  را خلق ھای اتحادشوروی درجنگ عليه فاشيست ھای ھيتلریجريان جنگ بين المللی دوم مبارزاتدر
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خلقھا او. رد رھبری ک شجاعانه و مدبرانه متجاوزفاشيست واردکردند؛ھایشکست سختی برارتش تالين گراد کهاس
ازدست داده بودند،  شانراحاکميت ملی وآزادیکه تحت تسلط فاشيسم استقالل وبيون رادرکشورھای اروپای شرقی انقالو

 وباسرنگونی دولتھای ارتجاعی ومزدورشان دولتھای دموکراتيک هفاشيست ھا رھائی يافتی يوغ استعمارکمک کرد تااز
  .الھا ازسلطه امپرياليزم وارتجاع نجات يافتندتوده ای تاسيس کردند وباين ترتيب برای س

دراين جريان ضدحزبی تروتسکی دررأس جريان مسلکی خرده بورژوازی قرارداشت وتوسط استالين دررھبری حزب 
که درتمام دوران ھای مبارزات کارگران بود  يک اپورتونيست تروتسکی. ه شدکمونيست ودولت شوراھا درھم کوبيد

  کارگریه امپراطوری تزار وتزاريزم  ھميشه بين جناح ھای مختلف حزب سوسيال دموکراتوزحمتکشان روسيه علي
يال دموکراسی  بورژوازی درون جنبش سوساوبيشتربا منشويک ھا واکونوميستھا يعنی نيروھای .روسيه درنوسان بود
تروتسکی . گرفترا  ھا منشويکًسوسيال دموکرات روسيه عمال جانب حزب اودرپايان کنگره دوم .روسيه نزديک بود

 ازدشمن تروتسکی خوش خدمت:" ميگفتدرمورد اولنين . سياسی اش ھميشه نان را بنرخ روزميخورددوران حيات در
  ".....خطرناک تراست

 واعالم داشت  حزب بلشويک پيوستهب» وحدت طلبانه«  ميالدی  تروتسکی1917 اکتوبرسال درآستانه پيروزی انقالب
وحتی اوراداخل  فرصت را برای اصالح تروتسکی دادحزب اين. ت انقالبی حزب بلشويک ھارامی پذيردکه تمام نظريا

. امااو منتظرفرصت وموقعيت بود تاحزب ودولت شوراھارا ضربه بزند. کميته مرکزی حزب بلشويک ساخت
 - رانس صلح برستدرکنف. تروتسکی ھمچنان به خيانت ھايش عليه انقالب وحزب ودولت ومردم روسيه ادامه داد

صلح بين دولت ھا عمال خرابکاری کرد تا معاھده باآلمان درمذاکره ليتوفسک بحيث رئيس ھيئت رھبری بلشويک ھا 
وزين آلمان به امضا نرسد؛ زيراعدم امضای معاھده بامتجاوزين آلمانی برای دولت اياد ومتجسوسياليستی نوبن

درجنگ اول جھانی متحمل شکست ھای جبران ه ويران بود؛ ارتش درتمام عرصکه کشور( سوسياليستی نوبنياد شوروی
انقالبی تشکيل  ً وکامال روحيه اشرا باخته بود وتعداد زيادی ھم ازميدان جنگ فرارکرده بودند وھنوزارتش شدهناپذيری

ه ھای وديگرگروران اوابعدازمرگ لنين تروتسکی  وھواد. بمثابه ضربت مدھشی برانقالب اکتوبربود) نه شده بود
 اجازه نداد که دررأس حزب ودولت به آنھاامااستالين . حزب وکميته مرکزی شدت بخشيدند حمالت شانرابراپورتونيست

 تا حزب لنينی را تخريب ندوظيفه داشتيارانش تروتسکی و .درحزب ادامه دھند اعمال خرابکارانه وخاينانه شانرا تا
 .ند درتمام عرصه ھا خرابکاری کرد1917سال  اکتوبرزی انقالبزھمان آغازپيروتروتسکی وھمپالگی ھايش ا. دنکن

 اشرا عليه استالين وتوطئه ھا ًعمال درخدمت امپرياليزم قرارگرفته وافتراتاو بعدازآنکه ازحزب طردشدتروتسکی
  .بيش ازپيش شدت بخشيدودولت اتحادجماھيرشوروی سوسياليستی وقت  حزب عليهواعمال خاينانه اشرا 

 بحيث يک عنصرمنحرف وطرفدارسوسيال امپرياليست ھای درحزب ودولت سوسياليستی چينن بيائوينلھمچنان  
 1971 -1970 بعدازتحکيم مواضعش درارتش درسال الی رتبه ھای نظامی آن دولت بود، که يکی ازعشوروی وقت

ھليکوپترآن درمرزبين  که فرارکند  »اتحادشوروی«خواست تابه تای نظامی کرده وبعدازشکست دخاينانه اقدام به کو
  . سقوط کرده وکشته شد»شوروی«چين و
  :تبصره

انديشه ھای فلسفه کمونيسم و درمورد  تا ھنوزسطح آگاھی شانکهآن بخش ازنسل جوان کشور بيشتر معلوماتبرای 
 که ه است تکامل نيافتتا آن حدی) انواع رويزيونيزم(کمونيستی وفرق بين کمونيزم انقالبی وکمونيزم دروغين وقالبی 

 »کمونيزم «نقابکه  انديشه ھای رويزيونيستی را وضدانقالبیتجاعیر ا حقيقت کمونيزم انقالبی وماھيت کماکانبتوانند
ھای توطئه گري، اتھامات، جعلکاريھا ودانقالبیکرده ويااينکه اين گونه نظريات ارتجاعی وضزميت ازھم برخ کشيده اند،

يزم انقالبی ورھبران بزرگ پرولتاريا نعليه کمورانعيم بارزم ه خواران آنھا مانند يرامپرياليزم وارتجاع بين المللی وج
 اينکه و تا مختصری دربارۀ تاريخ جنبش کمونيستی افغانستان الزم ديده شد. واضح است وعلت آن ھمبدانندکماکان 

 ھای تضدانقالبی وکمونيسجريانات  و درافغانستان وجھان کدام اندکمونيست ھای حقيقیجنبش کمونيستی انقالبی و
 بطورمختصربحث خواھيم نيزدربخش ديگراين نوشته درمورد جنبش کمونيستی کشورو. کدام انددروغيننقاب دارو

   .کرد
بقدرت  ھا و آدمکش خلقی پرچمی مزدور که باندھای رويزيونيست1357بعدازوقوع کودتای ننگين ھفت ثورسال 

 برکشورتھاجم نظامی کرده وکشوررابه مستعمره کشديده وخلق  شوروی وبعد سوسيال امپرياليستھایرسيدند
 ، بوده برکشورمستولی گرديد ترورووحشتفضای که استعماری استبداد فاشيستی وشرايط در.کشوررااسيرکردند

 عليه راوانواع وحشی گريھاتجاوزوزندان وشکنجه وکشتار ازیومتجاوزين روسی موجباندھای مزدورخلقی پرچمی ھا
  برای را امکانین کوچکتري ونظام حاکم بودتيره وتارکشوربه لحاظ سياسی وفرھنگی  فضای .اه انداختند برمردم ما

 دونسل ازجوانان ًتوده ھای مردم خاصتا افکار.سدميکرد توده ھای مردم درجامعه سياسی وفرھنگی  سالمرشد 
ورمحل سکونت دردھات کش. ندرگرفتفرھنگ وسياست حاکم برجامعه قرا وتحت تاثيرايدئولوژیًعمدتا درشھرھاکشور

 ايدئولوژی تحت نفوذ وسلطه توده ھای خلقو مسلط بودندبيش ازھفتاددرصد نفوس کشور، نيروھای ارتجاعی اسالمی
ادی ھا وطالبان بيش ازپيش ھ ج بعدازآن دوران ده سال حکومت .کشيده شدند گمراھی  ھرچه بيشتربه فئودالیفرھنگو

شرايط در. ند به قھقراکشاندیًحيات اجتماعی خاصتا عرصه ھای سياسی وفرھنگ درتمام عرصه ھای  راجامعه
دردولت  اليزم وسوسيال امپرياليزمامپريومزدور ارتجاعی وجنايتکار سال اخيرکه تمام نيروھا وگروه ھایاستعماری 
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  وطبقاتپرياليزم واشاعه فرھنگ وايدئولوژی بورژوازی وامتبليغ سعی ميکنند تا با ، انددست نشانده تجمع کرده
 دراذھان مردم طرق و شيوه ھای مختلفبه  رام به امپرياليزم وارتجاعانقيادطلبی وتسلي فئودال وکمپرادور،ارتجاعی

  .الزم ديده شد تا به اين مسايل بگونه اختصاراشاره نمايمازاينرو . کنند کشورالقاءًخصوصا نسل جوان
 شاگردوفادار، رئيس جمھور تره کی، استاد خود  امينورما حفيظ هللادرکش« :نعيم بارزدرصفحه اول نوشته اش مينويسد

  ».....نورمحمد تره کی را به قتل رساند وخودنيزبه حکم رھبران کرملين به قتل رسيد
خلقی پرچمی  آدمکش وجنايت کارباندھای سر؛اغتشاش توليد به جھت تخطئه واين آقاباکمال سفاھت بازھم ميخواھد

درحاليکه اينھا .  جھان به مقايسه بگيردیبارھبران پرولتاريات وسوسيال امپرياليست آنھاراران رويزيونيساوباد
 . ودشمنان قسم خورده خلق افغانستان بودند وھستند امپرياليزم رويزيونيستھای منحط وعوامل سرمايه جھانی ونوکران

 تالين وحدود دوونيم دھهت رھبری اس درکشورشوراھا تحياليسم سی سال دوران سوسبگذاراين مزدورياوه گوئی کند؛
ۀ عطف درخشانی نه تنھا دوران انقالب دموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی درچين تحت رھبری مائوتسه دون نقط

. ه است درتاريخ مبارزات انقالبی زحمتکشان جھان بود که دوکشورروسيه وچين مبارزات انقالبی خلقرتاريخد
 ھرچه را انقالب جھانی 1949چين درسال ان راتغييرداد وپيروزی انقالب درجھ 1917 انقالب اکتوبرپيروزی
 وشرايط م رھائی يافتندزصدھا مليون نفرازسلطه وستم واستثمارامپرياليزم وفئوداليگسترش داده وتقويت نمودوبيشتر

 آزاديبخش ملی راه پبروزی  مبارزاتپيروزی اين دوانقالب . نوين انقالبی برای ترقی وتکامل آنھا ميسرگرديد
زحمتکشان جھان اين دوران درخشان اين کشورھا وکشان  زحمت.ائيبخش رابرای بشريت بازنمودومبارزات طبقاتی رھ

زم وارتجاع  ازسلطه وستم امپريالي صدھامليون ازخلقھای شوروی وچين. زندگی رابرای خلقھای روسيه وچين بياددارند
 ، به رفاه وآسايش وعدالت اجتماعیی پرولتری يعنی دموکراسی واقعی به آزادی ودموکراسفئودالی رھائی يافتند،

روامپرياليزم درجھان تحت تاثيرآن تحوالت ژرف ستم استعما تحت سلطه و صدھا مليون ازخلقھا وملل.رسيدند
ی استعمارھای  وآزادی خواھی زنجير طلبیلاستقال روحيه  باتقويت)پيروزی انقالبی اکتوبروانقالب چين(انقالبی
روسيه  دررأس حزب ودولت دراستالين ومائوتسه دونکه لنين و ی شرايطدر. ندته وبه استقالل وآزادی ملی رسيدراشکس
اين . بودندزحمتکشان جھانواعتماد ومراکزاميدپايگاه انقالب جھانیيکی بعد ازديگری  قرارداشتند، اين دوکشوروچين

جھان فاع ازمنافع ومبارزات خلقھا وملل تحت ستم  درسنگردليزمدربرابرامپريا بين المللی دودژانقالبی درتمام مجامع
 نوظايف کمونيستی شاانجام  براساس اصل انترناسيوناليزم پرولتری و انقالبی بزرگدولت دواين. قرارداشتند

  ارتجاع دريغ  شان عليه امپرياليزمت رھائيبخش خلقھا وملل جھان درمبارزانوی ومادی برای معازھيچگونه کمک
  . دندکرن

نفوذ تکامل يک سيستم اجتماعی انقالبی و سه دھه برای  دوونيم ويااما بادرنظرداشت سيرتکامل تاريخی جوامع مدت
يک سياسی برسند که لق که به آن حدی ازآگاھی ايدئولوژرسوخ يک ايدئولوژی انقالبی بطورالزم دربين توده ھای خو

ه دراحزاب پورتونيست ورويزيونيست رنگارنگ مخفی شدبتوانند بعدازمرگ رھبران واقعی شان به نيروھای ا
 با انجام يک کودتايا وطرح توطئه ھای خاينانه آنھارافريب داده و وترفندن موقع راندھند که باشيادیکمونيست انقالبی اي

کشوررابه راه ، انقالب راسرنگون کرده و کمونيست ھای انقالبیحزب ودولت بدست گرفته وبعدازتصفيۀقدرت رادر
 ازمرگ مائوتسه دون چنين اتفاقات شوروی بعدازمرگ استالين ودرچين بعداتحاد چنانکه در. سرمايه داری سوق دھند

 دربين لق وانقالب درروسيه وچين ازميزان محبوبيت رھبران پرولتاريا رويزيونيستھای خاين به خ. افتادشوم وناگواری
 رھبران به اين کشورھادرزمان حيات آنھا  توده ھای خلق.ودندآگاه ببخوبی وخلقھای جھان ق اين دوکشورتوده ھای خل

دۀ ھرگونه فداکاری وقربانی بودند؛ دساتيرشان آما احکام واجرایر ودعميق احترام داشتندشان صميمانه و
  داشتند، آنھا وخلق انقالبی باتمام کينه وخصومتی که عليهدروقت حيات استالين ومائوتسه دون  ھارويزيونيستازآنرو
دراتحادشوروی تازمان فروپاشی رويزيونيستھا  . انجام دھند خلقانقالبدولت و جھت سرنگونی   اقدامیئت نکردندجر

.  حفظ کردنددرادارات دولتی واماکن عمومی توده ھای خلق عکس لنين را واغوایوسوسيال امپرياليستھا بمنظورفريب
  درکشورچينبھمين منوال.  ميالدی سقوط داده بودند1956درحاليکه ديگرانقالب ودکتاتوری پرولتاريا رادرسال 

تيانمين وديگرجايھا حفظ کرده اند ميدان عکس مائوئسه دون رادر» سه جھانی« رويزيونيستھایاغوای خلق چينبخاطر
  .ند سرنگون کرد1976درسال  مائوئيسم را بعدازوفات مائو- لنينيسم -ولی انقالب چين ومارکسيسم
آموخته است که  کمونيست ھای انقالبی جھان اين درس رابه وکشورھای ديگره وچينشکست انقالب ھا درروسي

حفظ . حفظ آن مسالۀ ديگری است و؛ يک جھت قضيه درکشورھاپيروزی انقالب دموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی
 ازی بوسيلهبورژوتامحوکامل نيروھا وعناصر "پرولتارياوری انقالب تحت دکتاتادامه "انقالب وتکامل آن بوسيله 

  .م وجامعه بدون طبقه، امکان پذيراست فرھنگی تارسيدن به کمونيزبرپاکردن چندين انقالب
  :حزب کمونيست  يک اعضایدرموردنعيم بارزنظر - 7
به به مرورزمان عضوحزبی را تبديل ھمۀ ارزشھاست واخالق منتج ازآن حزب معيار«:نوشته اش مينويسددراو

 مسلمان ومجاھد، وبدون ديموکرات وباآلخرهوروزديگر که يکروزکمونيست باشدی می کندرموجودبی انديشه وبی فک
  -»........خيانت وبه زندان افگندن وکشتارھموطن خود وازگذشته خود شرمسارباشد،آنکه از

نعيم بارزدرمورد متوسل به عام گوئی شده الکن ازطرح موضوع چنين استنباط می شود که دراينجا بازھم  حزب 
  واصول تشکيالتی کمونيست ھای انقالبیماھيت فکریقصد دارد تا ويزيونيست خلقی پرچمی ھارا مثال قرارداده ور
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بازھم اتھاماتی که اودراين زمينه برکمونيست ھای . مورد حمله ونکوھش قراردھد را انقالبیيک حزب کمونيست 
 ، به روشنی  يادآورمی شودزحزب دراينجامشخصاتی که اواًکامال عاری ازحقيقت بوده وانقالبی واردمی کند 

البته الزم به تذکردوباره نيست زيرا ماھيت ايدئولوژيک سياسی وخصلت  . استیمشخصات يک حزب رويزيونيست
قبل واعضای آن درطی سه دھه اخيرورھبران وکارنامه ھای جنايتبار»  دموکراتيک خلق« رويزيونيست حزبطبقاتی 

  اين حزب درافغانستان براساسبه لحاظ تاريخی: بايد بگويم کهمطلب يضاح بيشتربازھم جھت ا. ازآن مشخص است
  بلکه يک حزبرھبری مبارزات مترقی وانقالبی توده ھای مردم بجودنيامد؛ورت تاريخی جامعه وبه منظورضر

 سوسيال امپرياليزم شوروی چون بحيث يک ابرقدرت نمايند دولت  اگرخوانندگان دقت.ومزدوربودی دستور
 درقاره ھای آسيا، افريقا وامريکای التين دررقابت ه درآوردن ملل تحت ستمجھانخوارجھت سلطه برجھان وبه زيرسيطر

 اشرابراين دولتھاوکشورھا  سلطه ومانند ھرقدرت امپرياليستی ازطرق مختلف.باابرقدرت امپرياليستی امريکاقرارداشت
 ارتش، اعماربعضی پروژه ھای تجھيزوتربيتطالح بالعوض؛ قتصادی وکمھای باصازطريق وام ھای ا. تامين ميکرد

لوژستيکی برای پالنھای سلطه  ويادرجھت فراھم آوری تسھيالت اقتصادی که مستقيما درجھت تامين منافع آزمندانه اش
 که به مرکزفعاليت ھای ک گ ب وعمال بومی  قرارميگرفت ودربخش تحصيالت عالی بعدی اشجويانه وتوسعه طلبانه

 افغانستان معطوف  دولت ديده شد که دولت اتحادشوروی سوسيال امپرياليستی درابتداتوجه اشرابه ارتش.مبدل ميشدآن 
شاران نظامی درارتش متشکل ت زيرنام مس)G R U(بوسيله دستگاه جاسوسی نظامی وابسته اشرا کرده وگروه افسران

کشوربود که  تشکيل حزب سياسی درسطح صه دومعر.  فعاليت داشت)ک گ ب( غيرنظامی  ودرعرصه ھایساخت
طبقات باال ومتوسط جامعه » روشنفکران« ازًراتوسط عمال قبال جذب کرده اش» دموکراتيک خلق« حزب درافغانستان 

 ازاقشارپائينی جامعه ھای ازروشنفکران ناآگاه کتلهطرح شعارھای بظاھرمترقی توانستندباکه تشکيل داده 
يست يعنی يک حزب  اين حزب ازنظرايدئولوژيک سياسی يک حزب رويزيون.نمايندجذب نيز کشورودھاتازشھرھارا

 بورژوازی کمپرادوروبخشی ازفئوداالنًعمدتا  درجامعه  پايه طبقاتی واجتماعی اين حزب مزدوررا.بودبورژوازی 
ب رويزيونيست حزتاھا ً بعدا بابراه اندازی کودسوسيال امپرياليزم شوروی . تشکيل ميدادوبخشی ازقشرمرفه شھری

خلقی پرچميھا درمرحله اول به اشتراک داوود خان طی يک ديده شد که حزب . را بقدرت رساند شوابسته ومزدور
که مناسبات داوود بادولت شوروی برھم خورد وداوود بطرف  ظاھرخان راازقدرت خلع کرده وبعد کودتای نظامی

عملی  درافغانستان نه اشراا سلطه گرمرحله دوم استراتژی ، روی آورد وعمال منطقه ای آنھاامپرياليست ھای غربی
 راتصرف  داوود راسرنگون وقدرت دولتی جمھوری دولت)يو وک گ بجی آر( به کمک کرده وبايک کودتای خونين

   .کردند
عضای اين حزب که  اساده لوحانه پذيرفته است کهکترين توجھی به اصل موضوع بنمايد،  نعيم بارزبدون اينکه کوچ

ھم فھم ودرک اندکی  اين آقا اگر.شدندديموکرات وبآلخره مسلمان ومجاھد روزديگر بوده اند؛ يکروزکمونيستمونيستک
  وچگونگی پيروزی يک انقالب پرولتاريائی  پرولتریانقالب وعلم انقالب پرولتاريائیديالکتيک ماترياليستی واز

 وانديشه ھای کمونيستی به چنين  داشت تا عليه کمونيسمولوکه وظيفه ازمنطق سالم برخوردارميبود؛  ھمشمۀميداشت و
  که بقول خودش به اعضای حزبی. نمی کرددچارافتضاح خودرا تااين سطح  بازھم ولی،ياوه گوئی ھای منھمک شود

.  مسلمان ومجاھد استحاله کرده اندموکرات و به  د اول کمونيست بعد تبديل شده اند که بی فکرموجود بی انديشه و
کوچکترين حس  وی يک ونيم دھه حاکميت ننگين شان شنيع ترين جنايات راعليه مردم کشورشان انجام داده انددرط

 عليه درطی يک دھه ديگردرکنارگروه ھای جھادی وطالبی به جنايات شان ونمی شود، ميھندوستی درآنھا سراغ نمی شد
 امپرياليست ھای غربی درآمده ودردولت دست سوسیيان ھفت سال اخيربه مزدوری وجاادامه دادند ودرجرخلق کشور

 برای اينکه وظيفه اشرا  بازھم اين آقا  ولی.رمردم وميھن ادامه ميدھندبه جنايات وخيانت ھای شان بنشانده استعمار
قراردادن جنايات آنھا وباداران روسی شان ه وباتمسک ندای حزب خلق وپرچم را کمونيست خواانجام داده باشد اعض

 هدرصورتيک. موردناسزاگوئی وحمله قرارداده است کمونيزم انقالبی ورھبران پرولتاريای جھان را وميھن،عليه خلق
ده وبرھمين مبنا وابسته ومزدورسوسيال امپرياليزم شوروی بوو  ازھمان ابتدای تاسيس يک حزب بورژوازیاين حزب

زيونيزم مدرن تشکيل می داد واستراتژی  روي را»دموکراتيک خلق «  حزب پايۀ فکری.عمل کردرعليه خلقھای کشو
حزب تمام «،»راه رشد غيرسرمايه داری« ، تئوريھای ضدانقالبی »تز«وتاکتيک وخط مشی ھای اين حزب براساس 

رقابت اقتصادی مسالمت  «، » )مانتاريزمپارل( آميزگذارمسالمت« ، »تقويه سکتوردولتی«،»دولت تمام خلقی «و »خلقی
 واين احکام ويزيونيست شوروی تئوريزه شده بودکه بوسيله حزب راستواربود)ميزمت آھمزيستی مسال«و» آميز

مانندايدئولوگھای رويزيونيست ھای معاصر.ست نفی انقالب سوسياليستی ودکتاتوری پرولتاريا بوضوحازنظرماھيت
ک  ماترياليستی  ديالکتي اسلوب ميتافزيک ازريشه واساس بابورژوازی ماھيت مارکسيسم را قلب کرده اند، وچون

 به اين باندھای مزدورھرگزبه ماترياليزم ديالکتيک وتاريخی باوری نداشته وندارند بلکه  به ھمين اساسداست،ادرتض
 که درنھايت آيده  ھمان ماترياليزم ميکانيکی استيند،مابن  ويالحاظ فلسفی اينھا اگرازماترياليزم  صحبتی ھم کرده باشند

علی االصول ايده آليزم درخدمت . ًزنظرسرشت خود بامذھب قرابت دارد ولی کامال يکی نيستندايده آليزم ا. ليزم استا
 ھميشه آليزم ومذھبه وبرای استثمارگران ايد رزۀ آنھا عليه نيروھای مترقی استنيروھای ارتجاعی قرارداشته ومبا

ونيست ھا وسايرنيروھای اگررويزيفلھذا.ووسيله توجيه وتحکيم تسلط آنھاستسالح اسارت روحی زحمتکشان 
 رشت روبه زوال وارتجاعی آنھاوابستگی به س واين امربورژوازی به مذھب مستمسک می شوند نبايد جای تعجب باشد
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ه  بودبه ماترياليزم ديالکتيک معتقد نمی رساند که را باشند اين معناھمالحاد دينی   مدعیبفرض اگراين قماش افراد. دارد
 برھمين اساس بوده وھست . بيش ازھمه مرتدان مزدوری بوده اند ازنظرفکری وسياسیاينھا .! وانقالبی اندکمونيستو

 سوسيال »کمونيزم تاس کبابی « رويزيونيزم و ھمان کمونيزم شانميزدند؛» کمونيزم«که اينھا اگرزمانی دم از
 اھيت ايدئولوژيک سياسینظربه م  اين گروه ھا. قماش ودموکراسی شان ھم ازھمينامپرياليستھای شوروی وقت بود

 ھردوقماش ازاين .وطالبی قرارگرفته انداين جھادی ی وخگروه ھای ارتجاعی جانھمپالگی ھای شان، درکنارشان 
 نمايندگان طبقات ارتجاعی فئودال  ازيکطرف) وگروه ھای جھادی وطالبان، سازائی ھاخلقی پرچميھا(نيروھا

يم مزدورخلقی پرچمی ھا قبل ازسقوط خواھی رژاسالم ازطرف ديگر و اندوکمپرادورونوکران سرسپرده امپرياليزم
 ارتجاعی يلکليه اديان وکليساھا وھرسازمان مذھبی بمثابه وسازيرا . ه استشان نيزريشه درايدئولوژی شان داشت

 ديگراينکه حزب  مسالۀ.دنميکن کرده وعملوزحمتکشان عميق طبقه کارگر درجھت دفاع ازاستثماربورژوازی
کرد ودين اسالم  دين راجداازدولت اعالم نسيد براساس ماھيت فلسفه فکری اش،زمانی بقدرت ر» اتيک خلقدموکر«

که  مزدور دولتباوجودآنھم. روزارت شئون اسالمی راتشکيل کردرژيم مزدو.آنھاراتشکيل ميداددين دولتی ورسمی 
واشغالگران روسی  آنھا واران آنھا جناياتتھای غربی وجيره خامپرياليس، ميخواند »دموکراتيک وسوسياليست«خودرا 

 براه  زھرآگينشورومنطقه وجھان تبليغات ھای کمونيستی درسطح کهبه شدت عليه کمونيزم وانديش قرارداده ووسيلهرا
 ازماھيت ايدئولوژيک سياسی رھبران اتحاد ت ھای غربی وگماشتگان آنھاامپرياليسباآنکه .  کردند وخرابکاریانداخته

؛ اما  بخوبی آگاھی داشتندخلقی پرچمی ھاھای اقمارآن ودولت دست نشانده ورھای بلوک شرق وکشورشوروی وکش
انديشه ھای کمونيسم انقالبی را درنزد کارگران ست شانرادرسطح جھان ميکوبيدند و حريف سوسيال امپرياليآگاھانه

  .ميکردند» بی اعتبار« وزحمتکشان جھان
احزاب وتنظيم ھای ارتجاعی اسالمی ه اشغالگران شوروی ودولت مزدوران عليدرجريان جنگ مقاومت مردم افغانست

بنام دولت خلقی پرچمی را دولت اتحادشوروی و اعمال ضدانسانی وجناياتيران با شدت تمامامستقردرپاکستان و
 سياسی درحاليکه باتفاوت شکل به لحاظ ماھيت. ومنطقه وجھان معرفی ميکردنددرنزدمردم افغانستان » کمونيزم«
زيرا ھمه . فرق کلی وجودنداشته وندارد  احزاب خلقی پرچمی وسازائی واحزاب مختلف جھادی وطالبانطبقاتی بينو

ديده شد که . بودند وھستندوازدشمنان خونخوارمردم افغانستان اينھا نوکران امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم وارتجاع 
  خردکنندهرک اوضاع نابسامان آن کشوروضربات شوروی بادم سوسيال امپرياليززمانی گورباچف دررأس دولت

 ايکه درسطح جھان متحمل شده سياسی ھمچنان ضربات ؛يرانه مردم افغانستان خورده بودکه ازمقاومت دل اينظامی
پروستريکا «پاليسی ح  باطرگورباچوف . ًل امپرياليستی راجدا احساس کرد؛ضرورت بازسازی نظام سوسيابود

 مصالحه وسازش وتبانی  به سياستامپرياليست ھای رقيب غربیدرروئی با تا ازسياست روسعی کرد» وگالسناست
ولی ازآنجاييکه اين نظام به علل عينی . دزسازی نماياتااگرممکن باشد نظام سوسيال امپرياليستی رادوباره بگذرکند، 

 درمرکرزوجمھوری ھای ستگاه حاکم دیندرو  ترک برداشته بود ودولت نه تنھا باتضادند ناحيه ازچمختلف ازدرون
.  تھديد ميکردًی نظام سوسيال امپرياليستی راجداتحت سلطۀ آن مواجه بود که بحران اقتصادی واجتماعی عالج ناپذير

 طبقاتی وملی واستثماربيش ازحد اين ملل  ھایبه نسبت ستمگری(  تحت سلطه اتحادشوروی تضاد مللشدتبعالوه 
ھم نتوانست دربھبودی اوضاع  گورباچف »رويزيونيزم دررويزيونيزم«  حتی نسخۀ جديد ،)بوسيله دولت مرکزی

 دولت سوسيال امپرياليستی وبلوک شرق تحت  ھمان بود که.اقع شده وازسقوط آن جلوگيری کند موثرواتحادشوروی
  .رديد دچارفروپاشی گرھبری آن

 دمکرات شده  کمونيست ھای،ھمينان درافغانستانبعدازفروپاشی امپراطوری سوسيال امپرياليستی مزدوران حقيرش
 به ائتالف)  ھا وطالبانجھادی(حزاب وتنظيم ھای ارتجاعی اسالمی بيدرنگ باا) نعيم بارز مبقول(ومسلمان ومجاھدشده

درطی ھفت سال   اينھا.ايت ادامه دادندجنديده افغانستان به ستمگری وً ومشرکا برمردم مظلوم وستمووحدت رسيدند
ه نماند که ناگفت. نده ا بخدمت امپرياليست ھای غربی درآمدامپرياليزم فدراسيون روسيه حفظ روابط مزدوری با اخيربا

بصورت مخفيانه بااشغالگران  روسھا ومزدوران شان بخشھای ازاحزاب اسالمی هدرجريان جنگ مردم افغانستان علي
براساس آن ديگرباصطالح خصومت بين آنھا به که ند ه ا قراردادھا ومعاھداتی امضاکردودولت مزدورشانروسی 

 معاھده مزدوری 1984د رسال  خاين ملی اين واحمدشاه مسعود. دوستی وھمکاری وباداری ومزدوری مبدل شد 
جمعيت اسالمی .راباسوسيال امپرياليستھا ودولت خلقی پرچمی ھا امضاکرد که تاامروزبه ھمان اعتبارباقی است

 دارند وھم  سردرآخورفدراسيون روسيه ودولت ايران ھمای دوستموباندھای مليشه می ،حزب وحدت اسالوشورای نظار
  .فغانستان ستم وجنايت رواميدارندبرخلق ااقدرت ھای اشغالگرودولت مزدور ويکجا بدرآخورامريکا وناتو

 ؛ورژيم مزدورل امپرياليزم شوروی  درشرايط جنگ مقاومت مردم افغانستان عليه اشغالگران واستعمارگران سوسيا
بازارتبليغات ضدکمونيستی درمنطقه وکشورھای اروپائی  ان شان عليه خلق مظلوم افغانستانجنايات روسھا ومزدورباثر

  ھایعالوه ازمطبوعات گروه ھای اسالمی ارتجاعی ودولت ھای پاکستان وايران، عدۀ ازمالبنويس.وامريکا گرم بود
انديشه ھای انقالبی کمونيستی به تبليغ وترويج مصروف شدند عليه ره وامرتجع فرصت طلب نيزدکان بازکردند وديوان

 ازجمله . مستقردرمنطقه دريافت ميکردند وآی اس آیوازاين طريق معاشات مناسبی راازطرف سازمان سيا امريکا
ی به  حت اين قماش نويسندگان خادم.بود) »اتحاديه نويسدندگان«(» وفا«  بنام درپشاورپاکستاندفترسول امين

  زيادیتعداد؛ درحاليکه  برچسب کمونيست وشعله ای می زدند ھم وآزاديخواهدوست ھنيھرروشنفکردموکرات وم
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ندکه ازيکطرف روابط بين آنھا ودولت وجودداشتگروه ھاازاين ی خلقی ھای خاديست دردفاتروجبھات اکثرپرچماز
 ودرتعقيب وگرفتاری وقتل اقعی جاسوسی ميکردندزاديخواھان وعليه مبارزين وآمزدورشانراتامين کرده وازطرف ديگر

عالوه برروشنفکران منسوب به جريان دموکراتيک  .افرادمترقی وانقالبی باتنظيم ھای آدمکش ھمکاری مينمودند
که ازتيغ جنايتکاران خلقی پرچمی وتزاران نوين فرارکرده   وآزاديخواهت دموکراروشنفکرانحتی ) شعله ای ھا(وينن

   . شدندوسربه نيست ه احزاب اسالمی جنايتکارخاصتا حزب اسالمی گلب الدين وخالص ترور بوسيلبودند،
 که ديگربه ) ھاشعله ای(  جريان دموکراتيک نوين منسوب بهافراد وگروه ھای عدۀ ازکهقابل يادآوری است  ھمچنان 
رشرايط دسيماسمروديگران، داکتروسپنتا داکتردادفرو داکتر: مانند ھای دموکراتيک نوين پشت کرده اندانديشهافکارو

ی  جھادی ھا وطالبان، خلقی پرچمی ھا ومليشه ھاوميھن فروشکار دارودسته ھای جنايتکشوردرکنارھفت سال اخير
 وغيره مناصب به جاه  پيوسته وبحيث وزيرومعين ووالیامپرياليست ھا ودولت دست نشانده به ؛وعدۀ تکنوکراتدوستم 
 سمت دولتی ايرا بعھده نگرفتهً تا ھنوزظاھرا عدۀ ھم که . خيانت وجنايت مصروف اند بهھن وعليه خلق ومي رسيدهومقام

 وتبليغ وترويج افکارتسليم طلبی  وآرايش نظام استعماریداکتررسول رحيم درجھت توجيه شرايط حاکم فعلی اند مانند
زم انقالبی ازاينھا وزدشمنان کموني ھن ولی.شغول اند م سياسیبه کارفکریدرسطح جامعه ودرخارج کشورملی وطبقاتی 

  .حمله ميکنند) م ل م(یيادکرده وبرکمونيستھا»  مائوئيست- کمونيست «بحيث 
  :کشوروموقعيت فعلی آن) م ل م(به تاريخ جنبش کمونيستی مختصرنگاھی -8

 ونمی ؛بی کيھا اندی کدام است وکمونيست انقال جنبش کمونيستی انقالب کهفھماند اوبه آقای نعيم بارزوھم قماشان بايد 
  به ھربورژوادموکرات به ھرسوسيال امپرياليست،،زيونيست واپورتونيستروي ھر به  وسبک مغزانهشود ساده لوحانه

بورژوا وسوسياليست ، يال دموکراتسسو اپورتونيست وتسليم طلب،  خرده بورژوای، بورژوافئودال ،)انقالبی نما(
 . متوھم ساخت انقالبی وکمونيست ھای راستين،کمونيسم مردم را نسبت به وتوده ھای کمونيست خطاب کردرفورميست،

 درپراتيک مبارزه صادقانهآنرا  ومعتقدبوده) ل مم ( به انديشه ھای کمونيزم انقالبی کسی است کهکمونيست واقعی
مارنظام  سرمايه  قھری حاکميت سياسی وستم واستثيعنی باپيشبرد مبارزه طبقاتی به جھت سرنگونی. بنددرببکاطبقاتی 

مکراتيک نوين وانقالب پيروزی انقالب د داری وامپرياليزم وسرنگونی طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورو
 تارسيدن به  وکمک به انقالب جھانی" دکتاتوری پرولتارياادامه انقالب تحت" پرولتاريا و تاسيس دکتاتوریسوسياليستی،

  .  پيروزی کمونيزم جھانیجامعه بدون طبقه ،
سازمان جوانان . بشمارمی رود مھمی نقطه عطف تاريخی  سازمان جوانان مترقیآغازفعاليتدرتاريخ مبارزات خلق ما

 رد وبانشراولين شماره شعله جاويدآغازکفعاليت ھای علنی اشرا)  ميالدی1968(شمسی 1347 که درسال مترقی
جريان دموکراتيک ( بنام ای را درسراسرکشوره گسترد انقالبیريان سياسیج) ناشرانديشه ھای دموکراتيک نوين(

 - لنينيسم-  معتقدبه مارکسيسمکمونيست ھایز ا بوسيله  حلقۀسازمان جوانان مترقی. بری نمود رھ سازمان داده و)نوين
باالھام ازانقالب اين سازمان .  پايه گذاری شد1343انديشه مائوتسه دون تحت رھبری رفيق اکرم ياری درسال 

 ضدارتجاعی وضدامپرياليستی رھبری مبارزاتضرورت تاريخی درجھت  برحسب ودرآن زمانچين کبيرفرھنگی 
جھت سرنگونی طبقات حاکم ارتجاعی فئودال خلق کشورامپرياليستی روشنفکران مردمی وتوده ھای وسوسيال 

پابه عرصه سياليستی  انقالب دموکراتيک نوين وانقالب سووکمپرادوروسلطه امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم وپيروزی
 درجامعه باانديشه ھا وفرھنگرامردمی کاستی ھايش توانست ھزاران روشنفکرباھمه کمی واين سازمان . وجودگذاشت

 – لنينيسم - مارکسيسم"وژيک سياسی سازمان جوانان مترقی،خط ايدئول.  دھدپرورشساخته وانقالبی پرولتری آشنا
 -  لنينيسم-سيسمکمار" ھای انقالبی جھان وافغانستان علم انقالب خودرا کمونيستواکنون.بود »ه دونمائوتس انديشه

  .می نامند" مائوئيسم
ارتجاع فئودال  و وسوسيال امپرياليزمازيکطرف برضدامپرياليسم،دموکراتيک نوينسازمان جوانان مترقی وجريان  

وازطرف مبارزه ميکرد» خوانا« وگروه ارتجاعی رويزيونيست ھای خلقی پرچمی ونمايندگان فکری شانکمپرادوری
 اش چھره  ايدئولوژيک سياسی مبارزاتاين سازمان توانست با . بود درکشورديگردرآن شرايط يگانه الترناتيف انقالبی

 که درجامعه به پخش ايده ھای ضدانقالبی  را باندھای خلقی پرچمی،رويزيونيزم خروشچفی ونمايندگان وطنی آناصلی 
ريخ  تاگسترده دربارۀبحث . ، افشاکند داشتندفعاليتش نسبت به انديشه ھای پرولتری واغتشاتی وايجادتوھم رويزيونيس
وھم اينکه  طبقاتی وملی ومبارزات ايدئولوژيک سياسی سازمان جوانان مترقی وجريان دموکراتيک نوينمبارزات 

وشته آمده است ازعھدۀ اين ندرطی اين چھاردھه چه تحوالت مثبت ومنفی ای به لحاظ کمی وکيفی دراين جنبش بوجود
دموکراتيک نوين گردآمده  ازروشنفکران مترقی مردمی که درجريان  که آن کتله عظيمداداما بايد تذکر . بيرون است

ند بوده وبرھمين بودند، باآنکه به لحاظ فکری وسياسی اکثريت قاطع آنھا به مبارزه ضدامپرياليستی وضدارتجاعی باورم
 - لنينيست- مارکسيست( انقالبیکمونيستبه ماترياليزم ديالتيک و معتقد ازآنھا ی تعدادولی؛  ميکردندديد فعاليت
انحرافی درسازمان خطوط . ضاد بود دارای ت زندهمانندھرپديده اجتماعی  سازمان جوانان مترقی.بودند )مائوئيست

موجب انحالل سازمان مسلط گرديده و بر که نمايندگی ميشد  بوسيله حلقه ھای معينی انحرافیاين خطوط. سربلند کردند
 اين فروپاشی جريان دموکراتيک نوينانحالل سازمان جوانان مترقی و بعداز. شمسی گرديد1351سازمان درسال 

امپرياليزم وسوسيال امپرياليزم ومبارزه  مبارزه عليه ارتجاع و جنبش اينازمنسوبين عدۀحرکت متوقف نشد و
  . ات اپورتونيستی وانواع رويزيونيزم به پيش بردندايدئولوژيک سياسی را عليه انحراف
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 باآنکه ازنظرکمی بسياراندک است الکن به لحاظ کيفی بيش ازھرزمانی  درشرايط کنونیجنبش کمونيستی افغانستان
مبارزات ملی وطبقاتی خلق امربرای رھبری ) م ل م(انقالبیروشن  وخط ايدئولوژيک سياسی  تراستتکامل يافته
 درطی سی بايدگفت که .درکشوروجودداردقالب سوسياليستی پيشبرد استراتژی انقالب دموکراتيک نوين وانافغانستان و
 وباندھای ارتجاعی خلقی پرچمی ھابرجنبش دموکراتيک نوين بوسيله رژيم خونخواربزرگترين ضربه سال اخير
 بدست اين جانيان بقتل رسيدند  تن شانصدھادراين جريان . ه استواردآمد )»اخوان«ًخصوصا گروه ھای ( اسالمی

 اين بخش بزرگترين سرمايه فکری .خاد وک ج ب شکنجه شدند  اگسا وکام و بوسيله وجھنمیوفويادرزندانھای مخ
 7  سياه بعدازگذشت چند ماه ازکودتای.نابود شدند قصابان  اين وانقالبی وفرھنگی مردم وکشوربودند که توسط

 شورشھا وقيام ھای خودجوش مردم درمناطق بداد وحشيانه رژيم خلقی پرچمی ھافشاراختناق واستشدت  باثر1357ثور
ت شديد ترين وخونين ترين آنھابود که حدود بيست  ھرا1357 حوت 24مختلف کشورآغازگرديد که قيام سراسری 

مسکوبيش ازھمه ه  باآغازاين شورشھا رژيم وابست.ھزارانسان بيگناه بوسيله رژيم خونخوارخلقی پرچمی ھا بقتل رسيدند
ً اين شورشھا خاصتا شورش کهه واعالم کرد موردحمله قراردادرا) شعله ای ھا( منسوبين جريان دموکراتيک نوين

ه و داختبراه ان) شعله ايھا( گسترده راعليهتبليغات رژيم حاکم . استًواليت ھرات عمدتا به تحريک آنھاصورت گرفته
 گروه رژيم.عليه آنھا به شدت ادامه دادنيزمانه راازطريق مطبوعات  حمالت خص وه خواند»افراطيون چپ «آنھارا

 "ناسيوناليست ھای تنگ نظر" را» ستم ملی«وگروه "افراطيون راست"بنام را)»اخوان المسلمين«(ارتجاعی اسالمی
عليه گروه  رژيم کودتائی تعقيب وگرفتاری، زندان وشکنجه  واعدام ھای بدون محاکمه را. موردحمله قراردادخوانده و

  . باشدت تمام به پيش برد) ھاشعله ای(ً  خصوصاھای مخالف اش
کمونيست ھای چينی تحت رھبری ً رامعموالرويزيونيست ھای حاکم براتحادشوروی عليه »افراطيون چپ«اصطالح

می  " انديشه مائوتسه دون-  لنينيسم- مارکسيسم" واحزاب وسازمانھای که علم انقالب شانرادرآن وقتمائوتسه دون
 .عليه شعله ايھا بکارگرفتندرا ازآنھا اين اصطالح  خلقی پرچمی به پيروی ورويزيونيست ھای.کارمی بردندبناميدند، 
عليه  احزاب رويزيونيستی دنباله روشان  شوروی وباقی ھایسوسيال امپرياليستاشی ازخصومت ورزی اين امرن

رويزيونيست ھای  سوسيال امپرياليست ھای روسی وشود کهالبته اين چنين تصورن .انديشه مائوتسه دون وشخص اوبود
وشچف برحزب بعدازآنکه باندرويزيونيست خر.ياندارندولنينيسم خصومت نداشتند - بامارکسيسم  وابسته آنھاخروشچفی

قالبی که  مائوتسه دون دررھبری حزب ودولت چين بحيث يک کمونيست انودولت اتحاد شوروی مسلط شد؛
؛مبارزه  استب پرولتاريائی وانقالب جھانی انجام دادهخدمات جاودانی رادرتکامل علم انقال بعدازمارکس ولنين

مائوتسه دون برمبنای ديالکتيک .درسطح جھان رھبری کرد) خروشچفی(عليه رويزيونيزم مدرنايدئولوژيک سياسی را
يست اتحاد شوروی سربلند  ازدرون حزب کمون راکهبرھبری خروشچف رويزيونيستیماترياليستی ماھيت طبقاتی خط 

 وحزب بلشويک رابه حزب رويزيونيستی ودولت سوسياليستی شوروی رابه دولت سوسيال امپرياليستی (کرد
نيست احزاب رويزيو رھبران کرملين و ورزیبدين لحاظ خصومت. کماکان درسطح جھان افشا کرد؛) دادتغييرماھيت

رويزيونيست ھای مدرن روسی  خالصه؛ .ه استعميق بودمائوبسياروشخص ) مائوئيسم(پيروآنھا با انديشه مائوئسه دون
  .ده وميبرندر  بکاربمائوئيسمسب خاينانه را به منظورحمله براين برچت شان  رويزيونيسودنبالچه ھای

ان طبقاتی وملی متعددی تھديد  بوسيله دشمنی مردمگروه ھای انقالبی پرولتری ومترقی کشوروتوده ھادرشرايط کنونی 
، مورد آنھا شان به مقابل جنايات استعمارگران ودولت مزدوراتويااعتراض حق طلبانه  حرکتنوند وکوچکتريمی ش

  دشمنان داخلیبا انقالبی پرولتری کشور جنبشوازطرفی ھم.حشيانه قرارگرفته وسرکوب خونين می شوندحمالت و
وژيک سياسی عميق وبدون  مبارزه ايدئول مواجه است که  درجھت طردآن) رنگارنگاپورتونيستھا ورويزيونيست ھای(

 مبارزه عليه امپرياليزم وارتجاع  وطردآنھا ازجنبشرويزيونيزم زيرابدون مبارزه با اپورتونيزم و. استوقفه الزم
يا  و پراکنده گروه ھا ومحافلدرچوکات اندک است وافغانستان باآنکه تعدادشانکمونيستھای انقالبی . مشکلی استامر

وظيفه ورسالت دارندتا ھمزمان بامبارزه فکری وسياسی عليه امپرياليست ھای ؛ الکن  فعاليت دارندبشکل انفرادی
به پيش برند  م وتروتسکيس اپورتونيزم ورويزيونيزم انواععليه ايدئولوژيک سياسی رااشغالگرودولت مزدورمبارزه

افغانستان دچارانحرافات » )ئيستمائو(حزب کمونيست«.يل حزب کمونيست انقالبی نايل آييم به تشکتابتوانيم
  .کشورباشدگر بوده ونمی تواند مدعی حزب انقالبی طبقه کار جدیاپورتونيستی ورويزيونيستی

قاتی ملی وطب رنگارنگ ضربات مرگباردشمنانازيکطرف موردش کمونيستی افغانستان درطی سه دھه اخيرجنب
 ندسی گرديداد آن دچارانحرافات ايدئولوژيک سياترين شرايط تاريخ کشوربخش زيقرارگرفت ازطرف ديگردرحساس 

امرمبارزه طبقاتی  ، پيشبردجامعه  طبقاتی وملی در حل تضادھای.بش واردکردبرجنه ضربۀ آن تاثيرنھايت منفی ايرا ک
واصول علم ام احک و تئوريھای ھای انقالبیبدونبه منظورپيروزی انقالب دموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی وملی 

ازخط  دچارانحراف شده وانقالبی پرولتری ھای  مدعی انديشهاگرروشنفکرانزيرا.ممکن نيست )مم ل (الب پرولتریانق
اناآگاھانه  وآگاھانه وياصولی وانقالبی عدول کنند، به يقين که جريان انقالب راازمسيرواقعی وانقالبی آن منحرف ساخته

  . واردميکنند برحزب وانقالب مدھشیضربۀ
روپاشی روشنفکران منسوب به جريان دموکراتيک نوين که تاقبل ازآن بعدازف) 1357( کودتای ننگين ثوربعدازوقوع 

 کردن نھايت  که برای انقالب حزب انقالبیايجادتی وبه مسايل ايدئولويک سياسی وتشکيالجريان دموکراتيک نوين 
 درسطح اگرچه مبارزه. کردندن دی ج اساسی وعمده انقالب به شمارمی رود، توجهضروراست ويکی ازسالح ھای
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ھمين بی توجھی به امرتقويت وتکامل خط   . مطلوب برسد الکن نتوانست به نتيجۀادامه يافت به ھمين منظوریمحدود
ست درشرايط که ميتوانی مخفی کار بارعايت ايدئولوژيک سياسی جنبش کمونيستی کشوروايجاد حزب انقالبی منضبط

ھمان بود که ھزاران تن ازاين روشنفکران .  طبقاتی نجات دھد ملی و دشمنان مخفیويژه خود رااززيرضربه پوليس
 اين آنکه باوجود. شدند وگروه ھای جنايتکاراسالمی شانران روسیامردمی شکاررژيم باندھای خلقی پرچمی وباد

درجبھات وی گران سوسيال امپرياليست شورواشغال دولت مزدورروشنفکران درجريان جنگ مقاومت مردم ما عليه
 که يکی آن ھمين عدم آمادگی  به داليلی چند الکن دادند ھا وقربانی مبارزه کردنده دليرانجنگ مقاومت وخارج آن

ايدئولوژيک سياسی الزم وفقدان حزب کمونيست انقالبی بود؛ شکست خوردند ونيروھای ارتجاعی اسالمی به کمک 
بری  رھ) پاکستان وايران ارتجاعی وضدمردمی ھایًدتا دولتعم( منطقهامپرياليست ھای غربی ودولتھای ارتجاعی

  . به شکست کشاندند شانرانا کردند وآنرابه جھت منافع خودوبادخودرابرجنگ مقاومت مردم تحميل
 توسطًسی واقعا انقالبی بوده وسيا ايدئولوژيک دارای خط   حزبی که.  نيازاستبرای انقالب کردن به حزب انقالبی 

ھرانحراف چه ازسبب عدم آگاھی ويادچارشدن نيروی رھبری کننده انقالب به انحرافات .قی رھبری شودانقالبيون صاد
ت  شکسصلی آن منحرف کرده وآنرا به ورطها مردم وانقالب کشورراازمسيرايدئولوژيک سياسی؛ مبارزات توده ھای

 ،)ساما(زاديبخش مردم افغانستان سازمان آ ازجملهسازمان چندشمسی  1359 و1358  ھایباآنکه درسال. می کشاند
 ودسته پيشروکارگران افغانستان) ساوو(  سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی،افغانستانسازمان پيکاربرای نجات 

 )سرخا(سازمان رھائی افغانستان، سازمان رھائيبخش خلقھای افغانستانوسه تشکل ديگربنام ھای . تشکيل شدند
 ولی ازآنجاييکه ھمه .ًقبالدرسطح جنبش چپ کشوروجوداشتند کمونيست افغانستان سازمان مبارزه برای ايجادحزبو

  شورش وقيام درحال خلقتوده ھای، نتوانستند مبارزات ارانحرافات ايدئولوژيک سياسی بودنداين تشکالت بنحوی دچ
سازمان وحزب دھی انقالبی درفرماناصولی واگرخط . کنند ورھبریسازماندھی  شرايط به شيوه اصولی درآنرا

به امرمبارزات ھم باشد نمی تواند ی  زياد دارای نيروھای رزمی ولوآن حزب وسازمان ازنظرکمیقرارنداشته باشد
واردکرده ونيروھای کشور  انقالبی چپ برجنبشين سازمان ھا باانحرافات شان ضربۀ سنگينیھم.مردم مفيدواقع شود

 )به م ل ا معتقد(کمونيست  مدعی  درآن وقتسازمان ھای که.درزمی زيادی ازجنبش دموکراتيک نوين راضايع کردن
 انحرافاتافکارالتقاطی وعليه يک سياسی مبارزه ايدئولوژ با ادامه  توانستند ازاين تشکالت ی ، فقط بخشھا وافرادبودند

نای خط درمسيردرست واصولی مبارزه برمبخطوط انحرافی جداکرده وازاين راه شانرا اپورتونيستی ورويزيونيستی
ازخطوط نتوانستند  درمسيرمبارزه که ازجنبش چپھای بخشرھبری آن .قرارگيرند)  م ل م( ايدئولوژيک سياسی

  برمبنای»ساما«.فرورفتند رويزيونيزماپورتونيزم و درمنجالبسيرقھقرائی داشته  وبيش ازپيش  انحرافی گسست نمايند
 تعداد زيادی که قابل تذکراست .وملی قرارگرفت طبقاتی ی طلب درمنجالب تسليم ايدئولوژيک سياسیھمين انحرافات

ترک مبارزه پرپيچ وخم وطوالنی،پرمشقت وپرمخاطره ديده ه وانقالب راراه مبارز درطی سی سال اخيرازشعله ايھا
ی دتعدا. ند ارات ومواضع قبلی شان تجديد نظرنمودهتعدادی ھم دچارانحرافات ايدئولوژيک سياسی شده وبه نظ. کرده اند

 جنبش کمونيستی جھانی وجنبش کمونيستی کشورآنھارادچارياس ونااميدی کرده ھم فقدان پيروزيھای قابل مالحظه
   .ودست ازمبارزه کشيده اند

  :گذاشت درگروه ھای اسالمی تاثيرمنفی برجا پيروشوروی طرزديد ورفتارکمونيست ھای :نعيم بارزنظردارد که -9
وحاميان روسی شان چنان خشونت » حزب دموکراتيک خلق«رھبران :" استشتهدرصفحه سوم نوشته اش چنين نگااو

وبی بند وباری را درميان مردم ما دامن زدند که ھمه ارزشھای اخالقی وانسانی ازجامعه رخت بربست، طرزديد 
ی منف نيزتاثيرورفتارکمونيست ھای پيروشوروی درگروه ھای اسالمی وابسته به احزاب ودولت پاکستان وايران

زشھای اسالمی رشوروی يک مقداربه نواميس ملی وای که قبل ازتجاوزرھبران وافرادگروه ھای اسالمبرجاگذاشت،
ه قدرت باپيروی ن بدبه انگيزه اندوختن ثروت ورسيعه افغانی پابندی داشتند آنھانيزوعادات وسنت ھای خوب جام

 شوروی مرتکب خيانت وجنايت ی سرسپردۀمونيستھاکازبه خواست دولتھای دشمن به مراتب بيشترن ازبيگانه وتن داد
  .»....شدند که تاھنوزھم ادامه دارد،

 ورنه اگرفردی تا سويه ابتدائی  ومتوسطه ھم .ميگردد نعيم بارزبيش ازپيش برمال م آقایواستدالل کودکانهدراينجا تفکر 
رژيم خلقی پرچمی وکشتاروشکنجه ھای که وتجاوزات وستم جنايات : ً اوال.درس خوانده باشد دچارچنين ابلھی نمی شود

درميان مردم خالصه نمی » وباریخشونت وبی بند« ، تنھابه رواداشته اندسوسيال امپرياليست ھای شوروی برخلقھا و
  ھمه جنايات گرديدً چنانچه قبال ھم توضيح.بی وبند وباری بخش کوچکی ازخصلت نظام آنھا راتشکيل ميداد و.شد

  شان صورت گرفتقاتی طب وخصلته مردم وميھن براساس ماھيت ايدئولوژيک سياسی وسرشتعلي آنھاوخيانت ھای
  .  نمود توقع ازاين نيروھای وحشیوجزاين نمی شد ونمی شود

ترويج وتبليغ فرھنگ ، ايدئولوژی ( طبقاتی آنھا باخصلت واخالق ويژۀ واشغالگران روسی ھاخلقی پرچمی: ًاثاني
به رچه بيشترجامعه را درھمه عرصه ھا ھتا  سعی کردند) وسوسيال امپرياليستیواخالقيات بورژوا کمپرادوری

 تاحدی اثرات  آنھا واخالقيات فرھنگ وايدئولوژیاگرچه.  وازخودبيگانه نمايندگمراھی کشاندهمردم رابه فسادو
ولی . ود، بجاگذاشت واشغالگران روسی تامين ب حاکم رژيمعينی درجامعه که منافع شان بوسيلهخودرابرطبقات واقشارم

 تای ثورباثرشدت اختناق واستبداد وحشيانه بعدازمدت زمان کوتاھی بعدازکودازآنجاييکه اکثريت قاطع مردم افغانستان
 واھداف ضدمردمی  شوروی رژيم خلقی پرچمی ھا وسوسيال امپرياليست ھای واخالقياتوبگيروبه بند وکشتاروزندان
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وفرھنگ وايدئولوژی آن داشته وکمترين اعتمادی به رژيم دھابرابررژيم وعملکرنفرت وانزجارخاصی درو پی بردندآنھا
ه آن به قيام وشورش وجنگ مسلحانه عليدست  تا آن حدی حادشده بود که  وحشیبارژيم مردم  تضاد. نداشتند

توده ھای  تا بگونۀ که ھدف داشت ايدئولوژی وفرھنگ اشرابررژيم کمترمجال يافت ازآنرو. زدند روسیواشغالگران
ھمه ارزشھای اخالقی وانسانی ازجامعه رخت « که مدعی است درآنزمانخالف ادعای نعيم بارزً:ثالتا. مردم القا نمايد
 که  استخاص خودشدارای ارزشھای اخالقی زيرا درجامعه ھرطبقه اجتماعی .  حرف پوچی است اين؛»بربسته بود

  . وانسانی طبقات مردم درجامعه نابود نشده بود وارزشھای اخالقی. آنھاداردمنشاء درھستی اجتماعی
ی را ناشی ازاثرات جنايات وتجاوزات وخيانتھا وميھن فروشی ھای گروه ھای ارتجاعی اسالمازاينکه آقای نعيم بارز

درحاليکه .   ن رسانده است آميداند؛ حماقت وسفاھت را به حداعالی» ورفتارکمونيستھای پيروشورویطرزديد «منفی 
  شان منشاء درايدئولوژی وتفکرسياسیھم مانند ھمپالگی ھای خلقی پرچمی ارتجاعی اسالمی باند ھای ایعملگردھ

اين گروھا بحيث نمايندگان طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورومزدوران امپرياليست .وخصلت طبقاتی شان داشته ودارد
اگرقبل ازآغازجنگ مقاومت مردم افغانستان . ند اين جنايات رابرمردم کشوررواداشته اھای ارتجاعیھای غربی ودولت

 جنايت ستم وتجاوزو امکان تا اين حد  به لحاظ عملیعليه رژيم خلقی پرچمی ھا واشغالگران روسی اين گروه ھا
معه مردم نداشتند، الکن ازنظرماھيت ايدئولوژيک سياسی وفرھنگی واخالقی نمايندگان ارتجاعی ترين طبقات جابررا

 وستم واستثماروبی عدالتی واجحافظلم د  توده ھای خلق مور، حاکم موردتاييد شانه نظام طبقاتیبوسيلبودند و
 فئودال کمپرادوری  حاکمنظام بوسيله  دربرابرآن ھمه مظالم وستم وجناياتی که اين گروه ھای ارتجاعی.قرارميگرفتند

رآن وقت مشکل عمدۀ شان با رژيم سلطنت  دو. وابسته امپرياليزم که برتوده ھای خلق اعمال ميشد، ساکت بودند
 قرون نه به شيوۀ تساھلی که به شيوۀ خشنشريعت اسالم را احکام وقوانين بود که ظاھرشاه وجمھوری داوود خان اين

تحت تسلط  ه درشرايط جنگ مقاومت مردم دردھاتچ( بقدرت رسيدند خودوزمانی که. وسطائی آن برجامعه اعمال کنند
وشنيع  چندبرابرگسترده ترً مستقيماخود،  ) کردند راتصاحبکه قدرت دولتیروسی  مزدور رژيمازسقوطچه بعدوشان 
 ن خودفروخته بنابرطرزديدواخالق شاناين جانياتذکراست که قابل . ند زد عليه مردم به چنين جنايات ھولناکیدستتر

 پای بندی توده ھای خلق   ملی پسنديدهی وبه عادات و سنتھا اندملی مردم احترام نگذاشته شخصی وھيچگاھی به نواميس
وقضائی  حقوقیونظام  وفرھنگی فئودال کمپرادوری  اخالقی فقط ھمان ارزشھایاينھانزد درا زير.  وندارندای نداشته 

 که چنين نيروھای استنيزجزء خصايص طبقاتی  انگيزه اندوختن مال. پای بندی داشتند ودارند وبه آنه  معتبربود،آن 
کيت  ملصبجاسوسی، مزدوری، رھزنی، غ، قاچاق، دزدی، اختالس، وعامه ، رشوهرت دارائی ھای  مردمغاازطريق 

 امپرياليست شان ارتجاعی وحاميان چون گروه ھا وطبقات .بدل شد اندمبه سرمايه داران عامه ومردم وسوء استفاده 
 عليه توده ھای خلق  جنايت وسبعيتیآوردن آن ازھيچ گونه درراه بدستمالکيت خصوصی راتقديس می کنند ازاينرو

ازاين ھای خلق توده اگر .ناسند ايرا نمی شھيچ گونه ارزش اخالقی  وغيرازاين روی گردان نبودهوملل تحت ستم
 به نظرسوء ببينند ويااقدام سوئی بردارائی آنھا  مايملک ودارائی ھای طبقات حاکم تجاوزکنند وبه»مقدس«مرزھای 
 . مجازات خواھند بود اشد مستحق  اسالمشريعت و برجامعهحاکم و طبقات ثروت مند وفرھنگيات به حکم اخالقبنمايند،
  وقاچاقدزدیرشوه بگيرند واختالس کنند، غارت کنند،رال مردم اموابقات فئودال وکمپرادور وطباندھای حاکمولی اگر
راتصاحب  ترانسپورت ھای دولتی  وتش ار ووسايط ، خزانه واسلحهعامه راغصب نمايند دولت و واموال، امالکنمايند

 آثارتاريخی ، عزيزان شان بفروشندرخ شلغم برای نراج کرده وبه برسانند، دارائی ھای دولت راحکرده وبفروش
ی داخلی  که ازقرارداد ھا گزافیکشوررا سرقت کرده ودرخارج به قيمت ھای گزاف بفروش برسانند وبعاله رشوه ھای

 گرفته ومی گيرند وخواھند  ارتجاعیزکشورھای امپرياليستی ودولت ھا ونھادھای اکه  ومزدوری پولیوخارجی
امپرياليست ھای حامی آنھا وئودال کمپرادوری  فرھنگ واخالقيات فآنھاست وبه حکم »شخصیمايملک «اينھاگرفت؛
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