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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

  صمد زابلی

  ٢٠١٢ دسمبر ٠٩
  

  * از آموختنی  ھای من ه ایسلسل
  به مناسبت مرگ لنين

  استالين

. ئب و سختی ھا را دارندمصاکسانی ھستند که تاب مشکالت، . کمونيست ھا مردم خاصی ھستند :حزب کمونيست

. کمونيست ھا در حزب انقالبی کار می کنند. وفان ھا و خيزش ھا مستحکم می باشند و آبديده می گردندطآنان در 

از ھمين . محل مبارزه است و محل قھرمانی ھا برای نجات مردم.  کارگر استۀاين حزب محل فرزندان صديق طبق

  . گر نيز می خوانند کارۀخاطر حزب کمونيست را حزب طبق

 کارگر ۀ طبقئیاو استادی بود که برای رھا. لنين سردار لشکر عظيم کمونيست ھا بود :عضويت در حزب کمونيست

و ھمينجاست که بايد گفت ھيچ افتخاری باالتر . او  رھبر کارگران بود.  کارگر بودۀحزب او حزب طبق. می رزميد

ما . حزبی که برای کارگران می رزمد و مدافع ساير زحمتکشان استاز اين نيست که عضو حزب کمونيست باشيم، 

بايد نام بزرگ عضويت در حزب کمونيست را بلند و پاک نگاه کنيم و با عضويت خود در حزب کمونيست افتخار 

  .کنيم

 حزب کمونيست وقتی می تواند بر تمام مشکالت غلبه کند که وحدت و ھم پيوستگی :وحدت در حزب کمونيست

. حزب کمونيست با يگانگی، وحدت و ھم پيوستگی است که بر دشمنان طبقاتی پرولتاريا غالب می شود. ته باشدداش

در مبارزه عليه دشمن و عناصر غير . دست می آيده دست نمی آيد، بلکه در نبردھای شديد به اين وحدت به سادگی ب

  .انقالبی به دست می آيد

يروز شويم، اگر می خواھيم پرولتاريا را به قدرت برسانيم، بايد يگانگی و اگر می خواھيم بر دشمن طبقاتی خود پ

  . وحدت حزب را مانند مردمک چشم حفظ کنيم

کارگران ھميشه زندگی تلخ .  حزب کمونيست برای ديکتاتوری پرولتاريا می رزمد):کارگران(ديکتاتوری پرولتاريا 

ھا تالش کرده اند تا از ستم و ستمگری و درد و رنج نجات پيدا رنجبران در جريان قرن ھا بار. و دردناک داشته اند

اما ھر باری که تالش کرده اند، ناکام شده اند؛ زيرا به جای زنجيرھای اسارت کھنه، زنجيرھای اسارت جديد . کنند

  .زندگی را بر آنان دوزخ ساخته  و زندگی شان بيش از پيش طاقت فرسا شده است
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برای اولين بار در تاريخ جھان کارگران و ساير رنجبران را رھبری کرد تا زنجيرھای لنين و حزب کمونيست او، 

کارگران و دھقانان در اتحاد با يکديگر . ندازندبيدور ه اسارت مالکان و سرمايه داران را از شانه ھای خود ب

  .حاکم کردندسلطنت مالکان و سرمايه داران را سرنگون ساختند و بر جای آن سيادت و سلطنت خود را 

او . لنين نشان داد که حاکميت کارگران و رنجبران را می توان با نيروی خود رنجبران و زحمتکشان به وجود آورد 

ه کارگران و دھقانان قدرت را ب. در دل کارگران و دھقانان تمام جھان آتش اميد و نجات و آزادی را شعله ورساخت

  .اريا گذاشتندرا ديکتاتوری پرولت دست گرفتند و نام آن

 از زنجير ھای اسارت رھا و در  آزادی زندگی کنند، بايد هاگر می خواھيم که کارگران و ساير رنجبران برای ھميش

  .از ديکتاتوری پرولتاريا حفاظت کنيم و به استحکام بيشتر آن بپردازيم

دت مالکان و سرمايه داران را  چنانچه گفتيم کارگران و دھقانان يکجا حاکميت و سيا:اتحاد کارگران و دھقانان

 اتحاد کارگران و ۀيعنی ديکتاتوری پرولتاريا در نتيج. وجود آوردنده سرنگون ساختند و ديکتاتوری پرولتاريا را ب

زيرا بدون حمايت دھقانان، کارگران نمی توانستند سرمايه داران را نابود کنند و د ھقانان بدون . وجود آمده دھقانان ب

  .  نمی توانستند مالکان را نابود کنندحمايت کارگران

 اتحاد نظامی است، بايد به مرور زمان به اتحاد ھمکاری اقتصادی بين شھر و ءاتحاد دھقانان و کارگران که در ابتدا

  . ده، بين کارگران و دھقانان تبديل شود

يکتاتوری پرولتاريا رھبری می وسيله ده ی که ب جمھوری شوراھا است، جمھوريۀاتحاد کارگران و دھقانان اولين پاي

اگر ما خود را پيرو لنين می دانيم و باور داريم که با اتحاد  کارگران و دھقانان می توان مالکان و سرمايه . شود

 در راه استحکام اتحاد ميان کارگران و ءداران را سرنگون ساخت و جمھوری شوراھا را ايجاد کرد، بايد با تمام قوا

  .دھقانان تالش کنيم

اگر از افغانستان خود ما مثل بياوريم، زحمتکشان پشتون، (زحمتکشان تمام مليت ھا :اتحاد زحمتکشان تمام مليت ھا

ز ا...) تاجيک، ازبيک، ھزاره، ترکمن، بلوچ، پشه ای، نورستانی، قرقيزی، پاميری، گوجر، کوھستانی، جوگی و

ديکتاتوری پرولتاريا، تنھا  نوع ديکتاتوری است . طور يکسان استثمار می شونده طرف مالکان و سرمايه داران ب

پس اين ھمه مليت ھا، طرفدار ذاتی ديکتاتوری . که آنان را نجات می دھد و از زنجير ظلم و ستم خالص می کند

  .يه دارانکارگران می باشند و عليه ستم و ظلم و تعدی مالکان و سرما

که اين مليت ھای زحمتکش از ستم و حاکميت مالکان و سرمايه داران نجات پيدا کنند،  ما بايد در  از اينرو برای اين

با اتحاد تمام زحمتکشان  مربوط تمام مليت ھاست که ما می . راه استحکام اتحاد ميان تمام زحمتکشان تالش کنيم

  . وجود بياوريمه  کارگران و ساير زحمتکشان بتوانيم جمھوری شوراھا، جمھوری مربوط به

.  سرمايه داران تا که موجود باشند، برای رسيدن به قدرت از ھيچ نوع تالش و ستم دريغ نمی ورزند:ارتش سرخ

کشورھای سرمايه داری تالش می کنند تا حزب کمونيست، ديکتاتوری کارگران، اتحاد ميان کارگران و دھقانان، 

مام مليت ھا و ارتش سرخ را از بين ببرند و به جای آن ديکتاتوری سرمايه داران را جانشين اتحاد زحمتکشان ت

که ديکتاتوری پرولتاريا که بر اساس اتحاد ميان کارگران و دھقانان و اتحاد زحمتکشان تمام  لذا برای اين. بسازند

ا بايد ارتش سرخ داشته باشيم و برای وجود می آيد، استحکام پيدا کند، تقويت شود و حفاظت گردد مه مليت ھا ب

  .استحکام و تقويت آن از ھيچ نوع تالش دريغ نورزيم

 کارگران و دھقانان تمام جھان زير ستم و اسارت قرار دارند و لنين ھميشه می گفت که :انترناسيوناليزم کارگری

 و نجات از ستم مالکان ئی در راه رھابايد ديکتاتوری پرولتاريا در کشور شوراھا، تمام کارگران و دھقانان جھان را
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ھمين .  آنان بر سرمايه داران از ھيچ نوع کوشش دريغ نورزدۀو سرمايه داران ياری برساند و در تسھيل مبارز

است که کارگران و دھقانان و ساير رنجبران  کشور شوراھا با کارگران و دھقانان و ساير رنجبران جھان حس 

 و در مقابل کارگران و دھقانان و ساير رنجبران به کشور شوراھا به حيث دوست ھمدردی و کمک رسانی داشتند

 اين برخورد دو ۀنتيج.  از ستم و استثمار را روشن می ساختئینزديک خود می ديدند که در قلب آنان آتش رھا

ارگران سراسر است، از ھمين رو است که کمونيست ھا شعار می دھند ک) کارگری(طرفه انترناسيوناليزم پرولتری 

زيرا نيروی زحمتکشان جھان در ھمين اتحاد آنان است و ضعف سرمايه داری جھان نيز در . جھان متحد شويد

  .ھمين است

که به اتحاد تمام کارگران سراسر جھان برسيم، بايد انترناسيوناليزم کارگری را تقويت و استحکام  پس برای اين

  .يمببخشيم و از آن با قاطعيت تمام دفاع کن

  

  :االتؤس

  رود؟  کارگر، انقالبی ترين طبقه به شمار میۀچرا طبق .١

  کارگر ناميده می شود؟ۀچرا حزب کمونيست، حزب طبق .٢

 مين می شود؟أوحدت و پيوستگی در حزب کمونيست چگونه ت .٣

  اساسی ديکتاتوری پرولتاريا، چيست؟ۀسه پاي .۴

 ند؟چرا کارگران، دھقانان را از متحدين اصلی خود انتخاب می کن .۵

 ، يا اتحاد زحمتکشان تمام مليت ھا، کدام يک انقالبی است؟»ستمگری ملی مليت ھا« .۶

سلطنت کار را می توان با نيروی خود رنجبران به وجود «که استالين می نويسد که  در حالی .٧

 از امپرياليست ھای اشغالگر می ئی ما را از چنگال بنيادگرای توده ھائی، چرا عده ای حتی رھا»آورد

 ھند؟خوا

تصميم گرفته ام تا با خواندن يادداشت ھا، مقاالت و نوشته ھای پيشرو، آموختنی ھايم را به شکل کوتاه و در * 

االتی را نيز با آن ھمراه خواھم ساخت، ؤدر عين زمان، در وقت يادداشت، س. صورت امکان ساده تر بنويسم

  . خالی از سود نخواھد بود"زابل کتابتون" و "د افغانستانافغانستان آزاد ـ آزا"شريک کردن آن با خوانندگان پورتال 

  

  

  

 

 

 


