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  الله

 ٢٠١١ جون ٠٨

 

  آزادی يا اسارت؛ کدام يک؟
  

زندگی طبقاتی انسان ھا ھميشه در کشاکش بين آزادی و اسارت قرار داشته و انسان ھای آزاديخواه و تحت استثمار 

 خود از بند استثمار و استعمار، قربانی ھای بی شماری را در راه رسيدن به ئیول تاريخ در تالش برای رھادر ط

 از قيد ئیمبارزۀ انسان برای کسب رھاۀ يکتعداد از انسان ھا چنين تصور می کنند که مقول. اھداف شان داده اند

به افسانه دارد تا واقعيت؛ اما قربانی ھا و خون اسارت و بردگی به تاريخ سپرده شده و اين مقوله بيشتر شباھت 

 زنده است و در فرھنگ سياسی مبارزهی که در اين راه نثار گرديده و می گردند، گواه آن است که ھنوز مقولۀ ئھا

. قھرمانی ھای اسپارتاکوس تا جانفشانی ھای چه گوارا، گواه اين مدعای ماست. مفھوم و جايگاه خاص خود را دارد

 راه بس طوالنی پيشروست، اما برای رسيدن به منزل مقصود، انقالب به خون و ئی برای نيل به پيروزی نھاھر چند

  .  از خود گذری ھای بيشمار ضرورت دارد

توان با غرور از رفقای شھيدی  راه پر افتخار مارکسيزم در کشور ما قھرمان ھای مختص به خود را دارد که می

د و صد ھا قھرمان و شھيد وکانی، ياری، سخندان، لھيب، رستاخيز، محسن، داوھمچون داکتر فيض، راھب، کل

ديگر اين مرز و بوم ياد نمود که با ايمان راسخ به علم مارکسيزم، جانفشانی ھا و قھرمانی ھای به يادماندنی از خود 

به گفتۀ رفيق فروتن که در .  زنده و جاويد می مانندهبه يادگار گذاشته و نام شان در تاريخ چپ کشور ما برای ھميش

اگر ھزار بار بميرم و زنده شوم، باز ھم راه مارکسيزم را : "واپسين لحظات عمر خويش با غرور و افتخار نوشت

  .دھند ، رفقای شھيد ما ھم  اگر ھزار بار بميرند و زنده شوند، باز ھم راه مارکسيزم را ادامه می."دھم ادامه می

ين و معامله گر نيز به يانات سياسی؛ رفقای نيمه راه، خا و خم انقالب، ھمچون تمامی جراما راه خارائين و پر پيچ

خود ديده است که جنبش چپ افغانستان ھم از گزند ھمچون انسان ھا در امان نبوده است؛ ولی ھرگز معامله گری ھا 

ی برای پيشرفت انقالبيون راستين و توانند کوچکترين مانع و خلل نيمه راه نتوانسته و نمی" رفقای"و مدالگيری ھای 

  .  انديشه مائوتسه دون وارد نمايد–وفادار به ايدئولوژی مارکسيزم، لنينزم 

 و فاشيزم ارتجاع، دشمنان مستقيم و آشکار علم مارکسيزم اند که برای شناخت آن ھا ھيچ مشکلی وجود ئیبنيادگرا

ر لباس رفيق، با علم مارکسيزم دشمنی می کنند، باعث می نيمه راه و معامله گر که د" رفقای"ندارد، اما شناخت 
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 و فاشيزم بر روان و ايدئولوژی نيرو ھای مبارز و انقالبی تاثير منفی ئیگردد که به مراتب بيشتر از اعمال بنيادگرا

که در تئوری و حرف مدافع علم مارکسيزم اند، اما در عمل   و معرفی کسانیئیبه ھمين دليل شناسا. به جا بگذارند

ضد آن عمل می کنند، يکی از راه ھای به موقع و موثر جلوگيری از نفوذ ريويزيونيسم در جنبش ھای چپ می 

  .    باشد

با فروپاشی شوروی در اثر نفوذ ريويزيونيست ھای خروشفی با سه مسالمت آميز و دو تمام خلقی و نفود 

ونيسم در حزب کمونيست چين به عنوان دو قدرت بزرگ و مطرح جنبش ھای چپ و کمونيستی، تبليغات ريويزي

نظام سرمايه را ھر روز بيشتر از "  حق بودنهب"ی در سراسر جھان، زواژزھرآگين و وسيع تئوريسن ھای بور

شکست علم "و " زمتابوت کموني"بر " ميخ آخر"جا نمود و اصطالح کوبيدن ه پيش در اذھان توده ھا جاب

بورژوازی با تبليغات وسيع خود شکست مارکسيزم و به اصطالح پيروزی شان را . ورد زبان ھا گرديد" مارکسيزم

به يقين توده ھا مبدل گرديدند که از " شکست مارکسيزم"و " کوبيدن ميخ آخر"جشن گرفته و زمانی اصطالحات 

 با آنھا از طريق راه ھای مختلف صورت می ئی شده و ھمنواطرف چپ جعلی و ريا کار نيز تبر امپرياليزم دسته

  .گيرد

 پرچمی با تقليد کورکورانه و ميمون وار از رويزيونيست ھای مفلوک –در کشور ما نيز، رويزيونيست ھای خلقی 

کماکان  ئیاين بدنامی بعد از تجاوز اشغالگران امريکا. شوروی، تا توانستند ايدئولوژی مارکسيزم را بدنام نمودند

سف حال کسانی به بدنامی اين ايدئولوژی کمر بسته که تا ديروز خود سنگ دفاع از آن را به أبا کمال ت. ادامه دارد

سينه می کوبيدند؛ اما امروز با ايجاد احزاب رسمی، مدالگيری ھا، سھولت ھای قونسلی، ديد و واديد ھا با مقامات 

ھا، فند گيری ھا و باالخره استعمال کلمۀ مداخله به عوض تجاوز و عاليرتبۀ کشور ھای امپرياليستی، انجوبازی 

اشغالگری نه تنھا به بدنامی و تضعيف ايدئولوژی مارکسيزم می پردازند بلکه عمالً در خدمت سياست ھای 

  .استعماری و امپرياليستی غداران سرمايه قرار گرفته اند

خره تبليغات گسترده عليه شکست کمونيزم، مبارزه ھمچنان با تمام خيانت ھا، عدول ورزی ھا، دلسردی ھا و باال

 از جھان که ظلم، ستم، استثمار، استعمار و تجاوز است، در آنجا مبارزه و ه ایادامه دارد، چراکه در ھر گوش

 تحت تاثير تبليغات ضد مارکسيزم هشايد يکتعداد از انسان ھای تحت ستم و استثمار برای ھميش. مقاومت نيز است

ر گرفته و اغفال شوند، شايد تعدادی از آنھا برای مدتی فريب بخورند، اما ھمۀ زحمتکشان و نيرو ھای آزاديخواه قرا

    . و مبارز جھان برای ھميش فريب نمی خورند

  


