
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٧ اگست ٠٩
 

  انقالبی و غير انقالبی ِکار دموکراتيک
  سازمان انقالبی افغانستان

)١( 
  

نھايت به   در زيرا،شود  میظرداشت وضعيت خاص، عمده دانستهن در کنار کار سوسياليستی با در کار دموکراتيک

 شده از مدعيان مارکسيزم وطنی ما وارونه به کار گرفته برخی نزد اما کار دموکراتيک. کند  انقالب پرولتری خدمت می

و با اين دھند  ـ لنينيزم، انديشۀ مائوتسه دون قرار می  را آگاھانه نقابی برای انحراف و خيانت به مارکسيزمآنو حتی 

را به سوداگری و تجارت تبديل می کنند و شماری از چپ نماھای فراری و   آن،به تجاوز و اشغال کمک نمودهترفند 

در الک ھای شان پنھان توطئه باز که از کار در ميان مردم و توده ھا نفرت دارند، کار دموکراتيک را به سخره گرفته، 

و در خدمت » مصونيت قضائی«آن را قالبی را در شرايط کنونی حرام دانسته،  کار دموکراتيک اناينان. اندشده 

، مرز ميان کار دموکراتيک و اعالم داشته اند» فعالين سوسياليست« و عده ای ھم که خود را ؛امپرياليزم می دانند

  .يا ھمان تفنن مارکسيستی ھستند» مارکسيزم علنی«ًسوسياليستی را نمی دانند و عمال مصروف 

سو درک انقالبيون   ھدف اين نوشته است، تا از يکانقالبی و غير انقالبی چيست،که کار دموکراتيک  روشن کردن اين

تر ببريم و از سوی ديگر نقاب انحراف  بلند و بلندداشتن مشعل مائوتسه دون انديشه دارند، را که تصميم به شعله ور نگه

آن عده از مدعيان مارکسيزم را پاره نمائيم که زير نام کار دموکراتيک ضربات خردکننده بر جنبش انقالبی زده اند و يا 

در خدمت سرمايه قرار گرفته اند ، تبديل شده انقالبی به انسان ھای ھرزه و توطئه باز ِکردن از کار دموکراتيک با دوپا

درگم   جوانان را سربه اين شکلھستند و » انقالب سوسياليستی جھانی« منتظر ،ھم به مارکسيزم تفننی چسبيده يا و

  .ساخته به روشنفکران کتابی تبديل می کنند

   :نظرداشت نکات فوق الذکر، موضوعات آتی را مورد ارزيابی قرار می دھيم  ھذا با درۀدر نوشت

  ،ترويج و تبليغ 

 ار علنی، کار مخفی و ک 

 فورميزم، يفورم و رير 

 و ، کار دموکراتيک در افغانستانۀپيشين  
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 موضع گيری ھای متفاوت در قبال کار دموکراتيک .  

که کار دموکراتيک را مورد بحث قرار دھيم، الزم است تا در مورد موضوعات مھمی چون ترويج و تبليغ،  قبل از اين

اين سه موضوع، ضمن تعيين ماھيت کار دموکراتيک، از . م صحبت کنيمرميزوفيرم و روفيکار مخفی و کار علنی و ر

  .لحاظ شکل نيز می تواند در تعيين نوعيت کار دموکراتيک نقش مھم و قابل توجه داشته باشد

  

 .ادامه دارد

 


