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 Political  سياسی

 
  سياوش آزاد: ارسالی 

  ٢٠١٨ جون ١٨
  

  مفھوم طبقۀ حاکم و جناح حاکم
تحول :  استدر روند تکامل جوامع بشری، دو نوع حرکت تکاملی در بطن مناسبات اجتماعی ــ اقتصادی وجود داشته

تجديد ابزار کار و تحوالت تازۀ توليد، تغييرات متناسب با آن را در ساخت اجتماعی . شيوه ھای توليد و تحول اتنيکی

  .است) تکامل نيرو ھای توليدی(يعنی تغييرات اتنيکی تابع تحوالت زندگی مادی انسانی . جامعه فراھم می آورد

» چگونه توليد می کنند و چه توليد می کنند؟«ص اين اصل که انسان ھاتفکيک شيوه ھای توليدی گونه گون از تشخي

ھکذا مفاھيم گروه، طايفه، قبيله، قوم، مليت و ملت متناسب با رشد شرايط مادی و تحول چگونگی . صورت می پذيرد

 . توليد، در جامعه عرض وجود می نمايند

جوامع ھمجوار (و قوم نمودار فرماسيون برده داری؛ مليت نمودار فرماسيون کمون اوليه؛ قبيله ) طايفه(گروه و تيره 

ًبناء، ھر يک از اين اشکال . نمودار جامعۀ فئودالی و ملت نمودار جامعۀ سرمايه داری است) متشکل از قبايل و اقوام

د که جوامع از اين لحاظ می توان چنين استنتاج نمو. ھستند) شيوۀ توليد(تجمع انسانی معرف حد معينی از تکامل جامعه 

  .انسانی عالوه بر روند تکامل اجتماعی ــ اقتصادی، يک روند تکاملی اتنيکی را نيز پيموده است

ًگر چه ھر يک از ترم ھا و مقوله ھای اتنيکی فوق عمدتا در انطباق با يکی از شيوه ھای مسلط توليدی نشان داده شده 

وامعی مختلط با رشد اجتماعی ــ اقتصادی ناھمگون و است، اما خالف ديد تک خطی از تکامل ناب تاريخی، در ج

ِنامتوازن ساختار ھای اتنيکی در متن شيوۀ توليدی مسلط، بقايای مناسبات توليدی قبلی نيز سخت جانی نشان داده و 
از اين رو، مرز بين ھر يک از . حضور خود را حفظ می کنند و عناصری از مناسبات توليدی بعدی نيز جوانه می زنند

در «به طور مثال ھمان گونه که از گذشتۀ نزديک تا حال در کشور ما افغانستان . آن ھا سد سديد و عبور ناپذير نيست

ديده می شده » بطن شيوۀ توليد فئودالی، بقايای مناسبات بردگی با توليد خرده کاالئی و گسترش سرمايۀ تجاری و ربائی 

يت ھا نيز ديده می شوند و در عين زمان نماد ملت به صورت نطفه ئی نيز است، بدانگونه طوائف، قبيله ھا، اقوام و مل

     .مشاھده می شود

يکی از شروط تشکل ملت، . شايان يادآوری است که روند پيدايش و شکل گرفتن ملت روندی بغرنج و طوالنی است

اين امر مرز تمايز . اھم می گردداست که فقط با ظھور مناسبات سرمايه داری فر) بازار(ايجاد روابط نزديک اقتصادی 

بين اقوام، قبيله ھا و مليت ھا را در سرزمين مشترک در درازمدت و به تدريج کم رنگ ساخته و ھمه را در سرزمين و 

  .بازار واحد ادغام می کند
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 :بھره جوئی استعمار از جناح مسلط طبقۀ حاکم

، در يک سياست موازی، عده ای از دار و دسته ھای ختار اتنيکی مختلطااستعمار در کشور ھای مستعمرۀ دارای س

 تبديل نموده و ش دستتن اھداف استعماری خود به آلمرتجع قومی را از ميان طبقات حاکم اين کشور ھا برای برآورد

در يک جانب شوونيست ھای تماميت خواه غالب در حاکميت مستعمراتی را تشويق می .  بھره برداری می کند از آن ھا

اين تماميت خواھی، خود برانگيختن . يطرۀ باد آوردۀ خويش را حاکميت يک قوم و يا يک مليت وانمود نمايندکند س

احساسات ناسيوناليستی تنگ نظرانه در بين طبقات حاکمۀ اقليت ھای قومی موجود در جامعه و در ساختار قدرت 

ناسيوناليست ھای زياده خواه اقليت در حاکميت استعمار، در جانب ديگر . پوشالی، را با خود به ھمراه خواھد داشت

ه از تماميت خواھی و حق تلفی ھای گذشتۀ جناح غالب، در عين خدمت به شويق می کند، ضمن گلمستعمراتی را ت

  .برآيند" اعادۀ حقوق مليت خودی"استعمارگر متجاوز؛ در پی کسب امتياز و منافع ارتجاعی جناحی خود زير نام 

 سال ١٧ناح ھای ارتجاع غالب و مغلوب در حاکميت ضد ملی و ضد مردمی مستعمراتی کابل طی در ھر دو مورد، ج

وناليستی قومی؛ تسليم طلبی يآزگار خواسته اند با گل آلود ساختن آب و با طرح شعار ھا و مطالبات شوونيستی و ناس

  .پنھان نگه دارند" خودیغير"و " خودی"ملی و خيانت ملی خود را از انظار توده ھای فريفته و ناآگاه 

، بسيج شده در صف طبقۀ حاکمۀ ...فزونخواھان تنگ نظر مليت ھا و اقوام تاجيک، ھزاره، اوزبيک، ترکمن، بلوچ و

ھر قوم و مليت با شعار ھا و مطالبات قومی، با دريافت سھم متفات، در وجود طبقۀ حاکمه صف کشيده، ھمه پايۀ 

و منافع اين جناح ھای ارتجاع قومی را در دولت مزدور کابل ) من را دسته شده اندتبر دش( اجتماعی استعمار را ساخته

از بعد منافع ملی کشور و منافع اجتماعی واحد توده ھای ستمکش ھمه اقوام و مليت ھای کشور؛ . نمايندگی می کنند

ج شده در صف طبقۀ حاکمه ، بسي...فزونخواھان تنگ نظر مليت ھا و اقوام تاجيک، ھزاره، اوزبيک، ترکمن، بلوچ و

  .در کنار تماميت خواھان شوونيست پشتون، ھر دو ماھيت يکسان دارند و از اين منظر خطرناک اند

فزونخواھان تنگ نظر مليت تاجيک به محوريت جمعيت ــ شورای نظار، ستمی ــ پرچمی ھا در دولت متشتت خيانت 

را به عنوان حاکميت مليت تاجيک وانمود ساخته و تمام اعمال و ملی؛ حاکميت ھای حبيب هللا کلکانی، ربانی و مسعود 

اين جناح از ارتجاع قومی با کوھواره ای از .  وانمود می کنند افکار اين دسته را به نام افکار و اعمال مليت خودی

 غيرسياسی و و توده ھای جنايت ھا و وطن فروشی و آن سابقۀ ننگين، با تأسف ھنوز ھم از احساسات جوانان ناآگاه 

  .ساده لوح تاجيک تبار، خائنانه بھره برداری کاسبکارانه می کنند

ھمين گونه، شوونيست ھای تماميت خواه پشتون به عنوان جناح مرتجع غالب قومی در دولت مزدور کابل ساليان 

 و   از عمرانمتمادی توده ھای مظلوم مليت خودی را در عقب مانده ترين وضعيت اقتصادی و فرھنگی نگھداشته و

اين در حالی صورت می گيرد که ھمين شوونيست ھای طبقۀ حاکمۀ مليت . آبادی در مناطق پشتون نشين خبری نيست

، به )ٌمخصوصا توسط حنيف اتمر و فاروق وردک در پست وزارت معارف(و معلمان جعلی پشتون به نام مکاتب 

 می برده اند و ده ھا تن از متنفذان قومی پشتون مثل سياف، را از توده ھای مليت خودی به يغما" افغانی"ميليون ھا 

احمد شاه احمدزی، کرزی، غنی احمدزی، حنيف اتمر، گلبدين و ديگران از طريق غارت منابع، وطن فروشی به عرب 

مگری اين خود محصول ست. و عجم، استثمار توده ھا و مواد مخدر؛ به سرمايه ھای ميليونی و ميليارد دالری رسيده اند

  .است" غيرخودی"و " خودی"باالی توده ھای ستمکش مليت 

، به ...ھمين طور، شيوخ، متنفذين و رؤسای قومی متعلق به طبقات حاکم مليت ھای ھزاره، اوزبيک، ترکمن، بلوچ، و

 و ؛ ستمگر...سان ارتجاع حاکم قومی پشتون و تاجيک، در قبال توده ھای ستمکش ھزاره، اوزبيک، ترکمن، بلوچ، و
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چه چيزی بين بساط فقيرانۀ يک جوالی ھزاره يا تاجيک با بارگاه فرعونی . استثمارگر و در قبال منافع ملی ما مضر اند

  !ھمين و بس!  و زبان ھزاره گی و تاجيکیهمحمد محقق ھزاره و عطاء نور تاجيک مشترک است؟ قيافه و لھج

ومی، از ھر مليت قوم و قبيله که سر زده باشد، در خدمت در درازنای تاريخ سرزمين ما، شوونيسم و ناسيوناليسم ق

طبقات حاکمۀ جبار و ستم گستر بومی و استعمارگر بيرونی قرار داشته و به تاراج و سرکوب توده ھای ستمکش مليت 

اين انحصارگران و امتياز طلبان مرتجع قدرت، برای ايجاد نفاق و شقاق و . خودی و سائر مليت ھا انجاميده است

اشخاصی چون ربانی، فھيم، . ستخوان شکنی در ميان توده ھای ناآگاه از ھر قوم و مليت، به ھر جنايتی دست يازيده اندا

 قرار داشته و خود را مدافع حقوقی   که در يک بخش از حاکميت مزدور و دست نشانده قانونی، بسم هللا، عطا و پدرام

 مطالبات حقوقی  ...م خليلی، محقق، اکبری و سائر شيوخ ھزارهمليت تاجيک مطرح می نمودند و از طرف ديگر کري

 دوستم، اکبر بای، رسول پھلوان،  وقتی ھم مطالبات حقوقی ازبيک ھا مطرح می گردد؛. ھزاره ھا را مطرح می دارند

   ونبه ھمين ترتيب در مورد قوم و مليت پشت. ملک پھلوان و ايشچی نمايندۀ مليت ازبيک خود را مطرح می دارند

عيل يون، جنرال طاقت و سائر تماميت اکرزی، غنی احمدزی، گلبدين، حنيف اتمر خادی، مال سياف، مال عمر، اسم

  . جا می زنند  قوم پشتون خواھان پشتون تبار خود را مدافع حقوق

ت، بر اشغالگران امريکائی و متحدان ناتوئی و مرتجع آنان، به منظور تحکيم سيطرۀ استعماری خويش در مستعمرا

 خويش نزاع ھای قومی، سمتی، نژادی، زبانی، دينی ، اکثريت و اقليت را توسط چند تن از ۀتمامی اندام مستعمر

  ... امور و لباس قومی می آرايند ــ تحت نام کارشناس، متخصص مزدبگيران ــ مزدبگيرانی که خود را بيشتر با رنگ 

ھدف استعمارگران اين است تا از اين طريق توانسته . می سازنداز طريق تلويزيون ھای وابسته به استعمار مطرح 

استعمار با طرح . باشند در ميان مليت ھای سرزمين مشترک اجدادی ما آتش خانمانسوز نفاق را برافروخته داشته باشند

ه، تا اين موضوعات زيانبار ملی، در صدد است تا خلق ھای در بند مستعمرات را به اين موضوعات مــصروف ساخت

ٔ اھداف غارتگرانه خود را به منظور تحکيم پايه ھای اشغالگرانۀ خويش چه در ،خود توانسته باشند در ورای آن
  .سرزمين خونين ما و ھم در منطقه بدون مزاحمت به پيش ببرند

و يا ھم چيزی که آگاھی آن برای مردم زجرديدۀ ما الزمی است، اينست که اعمال و کردار، نظريات و منافع طبقات 

 به عنوان نظر و عمل و منافع مشترک يک مليت و قوم وانمود  ، را...طبقۀ حاکم مليت پشتون و يا ھم تاجيک، ھزاره و

ارتجاع حاکم قومی بسيج و متشکل شده . را در اين منجالب کشانيده اند " خودی"نموده و پای توده ھای از دنيا بی خبر 

معلوم الحال ضد مردمی رنگ شده به نام يکی از اقوام افغانستان، سود برده در وجود دھاره ھای مشخص و باند ھای 

  طور مثال آيا جالدی، جنايات بيکران و وطن فروشی گلبدين و نجيب خاد، اعمال تمام مليت شريف پشتون است؟. اند

 ۀاين دار و دست" م جمعگل"آيا بی ناموسی، جنايت و خودفروشی دوستم، اکبر بای، احمد ايشچی و مليشه ھای بی ناموس 

 به تمام ازبيک ھا و ترک تبار ھای شريف کشور سرايت می کند؟ آيا سبعيت و دشمنی مسعود با روشنفکران ،مربوط

آزاده و انقالبی کشور و جنايات و وطن فروشی مسعود، ربانی، مارشال جنايت فھيم، عطاء نور، پدرام، قانونی، 

ً مخصوصا توده ھای  برادران مسعود، تورن اسماعيل و غيره افراد دار و دستۀ اخوان جمعيتی، مربوط به ھمه 

  !زحمتکش و ستمکش مليت تاجيک بوده است؟ نه، ھرگز چنين نيست

 مردم ستم ديدۀ افغانستان ھرگز اين را فراموش نخواھند کرد که راکت ھای گلبدين حکمتيار که خودش منسوب به مليت

پشتون بود؛ ھزاره، پشتون، تاجيک و ازبيک را نمی شناخت و ھمه را با يک راکت ھدف قرار می داد و ھدف آن می 

  ...توانست کلبۀ يک ھزاره باشد، يا تاجيک، پشتون، بلوچ 
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و به ھمين ترتيب جنگ ھای کوچه به کوچۀ سياف پشتون، مزاری ھزاره، مسعود ـ ربانی شورای نظاری تاجيک و 

 نام پشتون، تاجيک، ھزاره،   راکت و مرمی ھا در ھيچ کدام از آن. اوزبيک ھمه عابران را ھدف قرار می داددوستم 

  .اوزبيک، بلوچ، پشه ئی نوشته نشده بود

" سيا"به دستور )ساما( منسوب به سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  کشتار و سالخی روشنفکران آزاديخواه و انقالبی

در مورد ديگر،  سط احمد شاه مسعود تاجيک تبار باند اخوان جمعيت اسالمی در درۀ پنجشير و تو" ای اس آی"و 

 تن از رزمندگان آزاديخواه ھمين سازمان به دست امواج نيرومند دريای پنجشير با ھمآھنگی و تبانی مشترک ٢۶سپردن 

ان استخباراتی يعنی احمد شاه مسعود توسط مزدوران داخلی اين دو سازم » کی جی بی«و » سيا«سازمان ھای جھنمی 

 مبارزان و مردم مبارز ۀنزد ھم) ندان جمعيتی در منطقۀ کوه صافیتورن فيض و مولوی عارف دو قوم(ادو دستگاه خ

  . و ستمديدۀ افغانستان ھويدا می باشد

ن تبار در شھر پشاور و به ھمين ترتيب خوش نام ترين روشنفکران آزاديخواه و انقالبی مليت پشتون توسط گلبدين پشتو

  . سائر نقاط افغانستان در جبھات نبرد آزادی، نابود و سر به نيست گرديده اند

ًمثال حاجی نادر، ( آيا به صد ھا و ھزاران روشنفکر انقالبی، جوانان مبارز ھزاره و متنفذين خوشنام و آزادۀ قومی 

توسط جالدان و مزدوران وحشی و خود ") ورای اتفاقش"بزرگ قومی مردم ھزاره ترکمان واليت پروان و از بانيان 

 رژيم جنايتکار آخوندی ايران مثل دار و دستۀ نصر و سپاه مزاری جالد در سراسر غرجستان در منازل و در  فروش

سالخی، ترور و تصفيه نشدند؟؟؟ مگر حافظۀ جمعی مردم " خلق و پرچم"جبھات نبرد ضد روسی و ضد مزدوران 

ی شمار ھمين باند ھای آدمخوار اخوان تشيع مزدور ايران مثل نصر ، سپاه و حزب وحدت مزاری، جنايت و کشتار ب

خليلی، محقق و اکبری را فراموش کرده اند؟ آيا اين ھمه قساوت، جنايت و غارت ربطی به يک فرد زحمتکش پشتون، 

  !ًلما خيرتاجيک، ھزاره، اوزبيک و ترکمن دارد و اين زحمتکش از آن نفعی برده است؟ مس

روی ھم رفته، جنگ ساالران وابسته به دول مختلف آزمند استعمارگر و مرتجع جھان و منطقه، چه منسوب به مليت 

  . ؛ بيش ترين جنايت را عليه مردمان وابسته به مليت خودی انجام داده اند... ھزاره و ازبيک پشتون بوده اند و يا تاجيک،

 تنګ نظر قومی ھر دو به منظور بقای حاکميت خويش جنگ روانی را در ميان شوونيسم عظمت طلبانه و ناسيوناليسم

 و افراد ساده لوح و احساساتی را بابت برافروختن آتش نفاق و استخوان شکنی به  مليت ھای سرزمين ما خلق می نمايند

   .  پليد خويش مورد استفاده قرار می دھند مثابۀ افزار منفعل اجرائی مقاصد

ستم طبقاتی، ستم ملی توسط : حاکميت ھای طبقاتی انواع و اشکال مختلف از ستم وجود داشته است  چنانچه در

در عصر امپرياليسم در کشور ھای تحت سلطۀ مستعمره، ستم . امپرياليسم، ستم جنسيتی، ستم قومی، ستم مذھبی و غيره

م امپرياليستی اعمال شده و تحت شعاع آن امپرياليستی از عمدگی برخوردار بوده و انواع ديگر ستمگری از کانال ست

اما در موقعيت نيمه مستعمراتی، .  که حل آن باالی سائر ستم ھا تأثير خود را خواھد گذاشت قرار می داشته باشند،

اد طبقاتی با دو طبقۀ حاکم يعنی طبقۀ فئودال و طبقۀ بورژوازی بوروکراتيک کمپرادور عمده بوده و ستم غير ضت

اليسم از کانال سلطۀ طبقاتی ھمين دو طبقه در نقش پايۀ اجتماعی امپرياليسم اعمال شده و محسوس می مستقيم امپري

  .باشد

از ترفند ھای گوناگونی استفاده نموده تا از نيروی توده ھا به منظور " خودی" صاحب سلطه برای فريب مليت ۀطبق

  .استفاده نمايد" غيرخودی"ئر مليت ھای گسترش اقتدار نامشروع خود به خاطر سرکوب مخالفان خودی و سا

جناح "وقتی که ما از حاکميت طبقاتی طبقۀ حاکم بحث می کنيم، اين خود بدين معنا است که توده ھای محکوم ھم مليت 

ھمه مورد ستم گری و ظلم طبقۀ " غيرخودی"و محکومان مليت ھای " خودی"قومی يعنی محکومان مليت " غالب
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قرار ) يعنی جناح شوونيست و جناح ناسيوناليست تنگ نظر"(جناح مغلوب"و " جناح غالب"مل حاکمۀ بر سر اقتدار شا

مليت "، که در حاکميت طبقات حاکمۀ "مليت ھای تحت ستم"قابل يادآوری دانسته می شود که ستمگران سائر . گرفته اند

   جناح حاکم مليت پشتون در قدرت،. ندالب نانی شريک اند، در ستمگری با طبقات حاکمۀ مليت ستمگر شريک " حاکم

 اقتصادی و فرھنگی  را در صفحات جنوب و شرق کشور در عقب مانده ترين وضعيت جنگی،" خودی"مردمان مليت 

قرار داده اند و در طول اين دو دھه پسين است که ـــ مزيد بر ستمروائی روزمرۀ طالب و داعش ــ ھر روز خون 

ام سرکوب طالب و داعش ، توسط امپرياليسم اشغالگر و مزدوران دولت مستعمراتی برادران مظلوم پشتون ما تحت ن

در اين ميان .  حاکم مليت پشتون در تداوم اين وضعيت به سلطۀ شوونيستی خويش مبادرت می ورزدۀ طبق .جاری است

ياست مطرح نموده و ھستند جناح ھائی از ارتجاع که تحت نام مليت و حقوق از دست رفتۀ مليت خودی، خود را در س

 ياری و معاونت نمايند و در قبال اين کار، خود  از اشغالگران استمداد می طلبند تا ايشان را به سرير قدرت نشانيده،

  . اھدف استعماری خويش بھره می جويند ۀاشغالگران از آن ھا در زمين

يت پشتون ھمه يکجا گرديده و نمايندۀ خود در کجائی از تاريخ افغانستان ديده شده است که تمامی مردم منسوب به مل

گلبدين، مال عمر، کرزی، تنی، احدی و يا ھم جنرال طاقت و اسماعيل يون را تعيين کرده باشند؟ اين را ھم می دانيم که 

اشغالگران سرزمين ما به ھمراھی پادوان بومی خويش با به راه انداختن تفرقه در ميان مليت ھای زحمتکش افغانستان 

  .خواھند اھداف استعماری خود و مقاصد ارتجاع بومی را عملی نمايندمی 

در شرايط کنونی . يا می سازندھی از روشنفکر نما ھای متعصب و خود فروخته ھيزم اين تفرقه را مادر اين ميان عده 

تمام مليت ھای که کشور و سرزمين ما تحت اشغال عساکر امريکا و متحدان شان قرار گرفته است، رسالت عناصر آگاه 

 ماھيت اھداف امپرياليسم اشغالگر و متحدان امپرياليست و مرتجع آن را با ھمدستی نيرو ھای  تحت ستم است که

 که باشند، افشاء نموده و دلبستگی به قدرت ھای مختلف امپرياليستی و یمنسوب و مربوط به ھر قوم و مليتارتجاعی 

تيکه داران قومی ھر کدام با دولت ھای مختلف آزمند . ا برمال سازنددسته بندی ھای ارتجاعی مربوطه آن ھا ر

  .  پيروی می کنند استعمارگر و مرتجع در ارتباط بوده و از منافع آن ھا دفاع و

امپرياليزم اشغالگر امريکا و رقبای آن ھميشه در صدد خرد و ضعيف ساختن کشور ھای تحت سلطۀ پيرامونی و 

استعمارگران به بھانۀ مبارزه عليه تروريزم و گسترش . نابع طبيعی وموقعيت ويژه می باشندًخاصتا کشور ھای دارای م

دموکراسی به کشور ھای فقير يورش برده و به منظور به دست آوردن نيروی کار ارزان، غارت منابع مادی، ايجاد 

  .داف خود قرار می دھند اھ را در خدمت شنفکر نما ھای ھرزه و ابن الوقتپايگاھای نظامی شماری از رو

 دوستم، محقق، اشرف  کرزی ، گلبدين، عطاء،  مسعود تحت عنوان وطنداری و قومی، ءاز اين رو دفاع از احمد ضيا

 و سائر جنايتکاران مرتجع قومی؛ ننگ روشنفکری و خيانت بزرگ به حق خلق ھای ستم کش افغانستان  غنی و خليلی

  . محسوب می شود

 قدرت که ھمه وابسته و ۀبه حاشي يل نفرتی که از رژيم حاکم دارند، به جناح بندی ھای رانده شده مردم ما نبايد به دل

عکس بايد  هب. و ارتجاعی اند، دو باره زمينۀ تقويت شدن و بازگشت به قدرت را بدھند مزدور دول مختلفۀ امپرياليستی 

روش فاين باند ھای ميھن .  ضد مردمی متحد سازيممردم ستمکش افغانستان را در مقابل اين دسته بندی ھای ضد ملی و

بار بار اين را ثابت نموده اند که در معامله گری، سود جوئی، به خاک و خون نشاندن مردم ما و خودکامگی يد طوالئی 

يعنی در مقابل مردم خود گرگ . ھمين ھائی را که مشت نمونۀ خروار نام برديم، گرگ خانه و روباه بيرون اند. دارند

  . بيش نيستند ھای درنده و خونخوار اند، ولی در مقابل قدرت ھای استعماری روبھان مکار و دم جنبانی 
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گاھی موضوعات غيراساسی و فرعی را عمده نساخته و دستۀ کارد دشمن نخواھند  روشنفکران ملی ــ مردمی ھيچ

می خلق ھای تحت ستم خواھد شعار روشنفکران واقعی مبارزه عليه دشمن مشترک عمده و اساسی تما. گرديد

نه استقرار و به قدرت رسيدن دسته و افراد مرتجع و مزدور چندی از يک مليت و يا ھم قوم ) امپرياليسم و ارتجاع(بود

اين روشنفکران ھيچ گاھی در مسير مبارزات خويش به نام دفاع از يک ستم ديده، ستم ديدۀ . خاصی و يا از چند مليت

نويسندگان متعھد و انقالبی ھيچ گاھی به نوکران قلمی اشغالگران .  مزمت و توبيخ نمی کنندمليت و قومی ديگری را

اجازه نخواھند داد تا با پخش محصوالت متعفن خويش تحت عناوين برتری قومی، تباری، اکثريت و اقليت و غيره 

  .الطائالت؛ ذھنيت مردم را در روند دلخواه اشغالگران قرار دھند

ً بناء در ھر مقطع  . که در آن از طبقات اجتماعی خبری نباشد جتماعی ھيچ مليت، قوم و قبيله ای نيستاز نقطه نظر ا

تاريخی در ميان طبقات حاکم و محکوم دو نوع فرھنگ متبارز می گردد که يکی در نقش مدافع رشد و بالندگی از 

 از طبقات ارتجاعی حاکمه دفاع نموده و مانع ديگری در نقش مدافع مناسبات توليدی حاکم. طبقات محکوم دفاع می کند

  . رشد و بالندگی است

در بسا . در طول تاريخ مبارزات حاکم و محکوم، حاکمان ھمواره منافع طبقۀ خويش را منافع توده ھای مردم جا زده اند

محکومان پس . يرندمواقع محکومان تا زمان تشکل پذيری مبارزات شان، زير پرچم ناسيوناليسم طبقۀ حاکمه قرار می گ

 آگاھی، رشد تضاد ھای طبقاتی و متشکل شدن مستقالنه است که درفش مستقل طبقاتی خويش را می ۀ درج از ارتقای

افراشتن درفش مستقل سياسی و طبقاتی با مطالبات مبارزاتی روشن، تعيين کنندۀ تغيير موقعيت طبقۀ محکوم به . افرازند

  . طبقۀ حاکم شمرده می شود

  

  

  


