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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

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ اگست ١١

  انقالبی و غير انقالبی ِکار دموکراتيک

  ترويج و تبليغ

) ٢( 

  

مار، ماھيت جنگ کنونی، ماھيت طبقاتی دولت ، استع طبقات حاکمه جنگ استعماریتوضيح و تشريح ماھيتبرای 

به دو ...  فاشيست ھای طالب و داعش، نقش کمونيست ھا و انقالبيون، رسيدن به سوسياليزم وۀپوشالی، ماھيت ستمگران

ھا و آرزوھای آنی  ھمين گونه برای پيونديابی با توده ھا، رسيدگی به خواست. نياز داريم) ترويجی و تبليغی(نوع کار 

تکشان که زير تعدی و ستم اشغالگران و دولت پوشالی قرار دارند، نمی توانيم کار ترويجی و تبليغی را فراموش زحم

  .رود  برای بسيج نيروھای انقالب به شمار میانقالبيونکنيم؛ رعايت اين دو، از وظايف کليدی 

 ماندن در محافل ترويجی و پھلو نزدن به  باقی. انقالبی می دانندۀ الينفک مبارزءمارکسيست ھا ترويج و تبليغ را جز

،  اول: که انقالبيون وظيفه دارندلذا. ی انقالبيون کمک و ياری رساندئی نمی تواند در نيل به ھدف نھائجنبش ھای توده 

 کار «ۀ، اين دو را نبايد خلط کنند و به بھاندوم .، به آن ارزش درخور قائل شوندنمودهاھميت اين دو کار مھم را درک 

، سوم . کار ترويجی، کار تبليغی را ناديده بگيرندۀ، کار ترويجی را به طاق نسيان بسپارند و يا عکس آن به بھان»تبليغی

عليه ھر نوع ترويج و تبليغ ضد انقالبی موضع بايد ، چھارم .نبايد ميان اين دو ديوار چين بکشند و دو کار مجزا بدانند

ً، عمال برای ترويج و پنجم و ؛کيد نمايندأد و بر ترويج و تبليغ انقالبی پافشاری و ترا افشاء کنن گيری کنند، قاطعانه آن

  .کار شوند و ساحه را بر تبليغات امپرياليست ھا و ايادی شان محدود و تنگ نماينده تبليغ انقالبی دست ب

 ما را اشغال نموده، با  پيشرفته کشوراسلحۀ، تانک ھای مدرن و ۵٢که با بی  امپرياليست ھای اشغالگر، ضمن اين

 پياده کردن اقتصاد در کنارامپرياليست ھا .  دموکراسی نيز پايه ھای اشغال و تجاوز را استحکام می بخشندۀظاھر فريبند

بازار، ايجاد بانک ھای خصوصی، بنگاه ھای خصوصی مالی، حضور صندوق بين المللی پول، بانک جھانی و 

، امپرياليست ھا تنھا با ًعالوتا. ندنيز اقدام نموده ا...  جامعه مدنی، انجوبازی و به حزب سازی،؛سازمان تجارت جھانی

بيون ھای تبليغاتی را ِ نمی کنند، بلکه تالش دارند ترعملیتجاوز و اشغال را   و قتل و قتال و شکنجه و زندان؛مانبمبارد

اپی را تمويل می کنند تا سياست ھای  تصويری، شنيداری و چۀبه شدت مديريت کنند و به اين منظور ده ھا رسان

 امپرياليست ھا منابع غير محدود، وسايل و امکانات فراوان.  امپرياليستی را در اذھان توده ھا تزريق نمايندۀغارتگران

بيون ِ برای تبليغ و ترويج ايدئولوژی غارتگرانه در اختيار عمال فرھنگی شان قرار داده و ھر روز از طريق اين تررا
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ھمين اکنون آژانس ھای خبری، اتاق ھای فکری، انستيتوت ھای تحقيق و .  سم پاشی عليه توده ھا مصروف ھستندھا به

از طرف ... موسيقی وتفريحی، ورزشی، پژوھش، تلويزيون ھا، راديوھا، روزنامه ھا و ھفته نامه ھا، برنامه ھای 

سسات در ؤاين م.  مديريت اذھان توده ھا استنھاتمام آسفارت ھای کشورھای امپرياليستی تمويل می شوند که ھدف 

افغانستان تبليغ کنند، بازار اقتصاد » دوستان صميمی«صدد ھستند تا به شکل مستقيم و غير مستقيم، امپرياليست ھا را 

تو  امريکا و نا توسط درخور رفاه جا بزنند، دموکراسی غارتگرانه را بھترين دموکراسی قلمداد کنند و اشغالۀرا گزين

 مردم بدھند و جنگ فعلی را که يک جنگ دبه خور» سنت«برای نجات از بربريت و توحش »  جھانیۀکمک جامع«را 

 اينھا تمامچنانچه تذکر رفت، ھدف . قالب بزنند» مدرنيته«و » سنت« و استيالگرانه است، جنگ ميان یًشديدا استعمار

  .  ل استزير سيطره داشتن اذھان مردم برای تداوم تجاوز و اشغا

جنبش ما کار ترويجی . اما در اين طرف، جنبش انقالبی در بخش ترويج و تبليغ در حالت انفعال و رکود به سر می برد

توانيم برای ترويج   نمیکوچکما حتی در سطح يک نھاد فرھنگی . و تبليغی را ثانوی دانسته، به آن بھای کم قائل است

دشمنان ما ھر روز ھزاران ھزار کلمه در حمايت از اشغال . ی کار و تالش کنيمو تبليغ ايدئولوژی و سياست ھای انقالب

 دشمنان ما تالش دارند از .ما در مقابل در حد ھيچ عليه اين سمپاشی کار می کنيماما به خورد توده ھای مردم می دھند، 

ان توده ھای فرودست شوند،  کتب، ھنر، ادبيات و فرھنگ، مالک اذھۀطريق اتاق ھای فکر، رسانه ھا، چاپ و ترجم

ھای ستمديده دچار بيماری معلوليت شده ايم، پای ما برای رفتن ميان توده ھا  اما ما برای بردن عقايد خود در ميان توده

 ؛در جيب ھای ما فرو رفته و توان نوشتن را از ما گرفته است» روزگار« دست ما به خاطر سردی و کرختی ؛می لنگد

 ۀ ھمين است که نه مبلغ توانا ھستيم و نه ھم ترويج کنند؛ا زبان توده ھا را در حد ھيچ می دانيمزبان ما الل شده، م

 کار ما .ًی که بتواند توده ھا را تھييج نمايد، شديدا محروم ھستيمتما از ترويج سيستماتيک و تبليغات زنده، تبليغا. موفق

که کار ترويجی  از آنجائی!  انقالبيون نيستۀ بخش، شايستدر اين عرصه ھا کافی نبوده و سطح فعلی کار ما در ھر دو

و تبليغی اس و بنياد کار دموکراتيک را می سازد، انقالبيون مکلف ھستند که در اين راستا با انرژی بيشتر کار کنند و 

  . تبليغات انقالبی قرار دھندۀھای تبليغاتی امپرياليزم و اشغالگران را در محاصر جبھه

 ما بايد به ماھيت جنگ ھای استعماری و اشغالگرانه و راه مبارزه با اشغالگران )ترويج کنندۀ(مروج  ،یدر شرايط کنون

 ،کنند که امپرياليست ھا چرا کشورھای ديگر را اشغال می  عاری از استعمار و استثمار بپردازد؛ اينۀو رسيدن به جامع

ران داخلی را چگونه به شکل جنگ استعماری به رو می شوند و بحه چرا امپرياليست ھا با بحران داخلی روب

 چرا تقسيم مجدد جھان و انقياد اراضی بيشتر در صدر برنامه ھای امپرياليستی ،کشورھای ديگر انتقال می دھند

 توضيح ؛... و تضادھای امپرياليستی چگونه اند، در چه حالتی مطلق و چه زمانی نسبی ھستند،اشغالگران قرار می گيرد

  . انقالبی استترويج کنندۀوظايف يک د از اين موار

 بايد تضادھای امپرياليستی و ماھيت اين تضادھا را افشاء سازد، تجزيه و تحليل کند، راه نجات از استعمار را مروج

 بورژوازی و مالکان ۀيم، طبقات حاکمئکه بر امپرياليست ھا فايق آ که چگونه می توانيم ضمن ايندھد تشريح و توضيح 

 چگونه می توانيم تداوم ؛ سوسياليستی رھبری کنيمۀبود کنيم و انقالب ملی ـ دموکراتيک را تا پيروزی و ايجاد جامعرا نا

 از ۀ تمام اينھا تحليل و تجزي؛... وديکتاتوری پرولتاريا را تضمين کنيم و برای رسيدن به کمونيزم تالش و مبارزه کنيم

  . انقالبی استترويج کنندۀکارھای يک 

 دموکراسی و حقوق بشر به کشور ما يورش ۀ بايد توضيح دھد که امپرياليست ھا چگونه با شعارھای فريبندمروج

جا زده و نقش سازمان ملل متحد به حيث يک نھاد امپرياليستی برای صدور »  جھانیۀجامع«آورده، چگونه خود را 
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تکامل و تحول پديده ھا را توضيح نمايد و   سير ما بايد علل وجودی ومروج. جواز و تداوم اشغال کشور ما چگونه است

  ١. نشرات و نوشتار و تحقيق و پژوھش صورت گرفته می تواندتوسطًماھيت پديده ھا را آشکار سازد که اين امر، عمدتا 

 افراد ۀ فھم و درک آن به وسيلفلھذا، اندايده ھای فوق، ايده ھای زيادی ھستند که از پيچيدگی و بغرنجی الزم برخوردار 

به ماھيت و محتوای امپرياليست  تا اين ايده ھا برای افراد کمتری توضيح و تشريح می شوند .زياد صورت نخواھدگرفت

توانند چرخ انقالب  ھا و طبقات حاکمه که جنگ کنونی را به پيش می برند، پی ببرند و درک کنند که کدام طبقات می

 و با واژگون ساختن ماشين قدرت درآورند حزب انقالبی آن به حرکت  کارگر وۀدموکراتيک نوين را تحت رھبری طبق

  . دنطبقات استثمارگر، دولت سوسياليستی را با ديکتاتوری پرولتاريا تداوم بخش

اگر نتوانيم ترويج . ترويج و تبليغ مکمل يکديگر ھستند .ًدر کنار ترويج انقالبی، تبليغ انقالبی را بايد جدا رعايت نمود

اگر . ًاشته باشيم، طبعا تبليغات ما بی مايه، تھی از محتوای مارکسيستی و غير انقالبی و ارتجاعی خواھد بودانقالبی د

 ترويج ماھيت پديده ھا را با تحليل انقالبی و مارکسيستی ارزيابی و توضيح دھيم، تبليغات نيز در پرتو ۀنتوانيم در زمين

) ترويجی و تبليغی(رو الزم است که به ھر دو کار   از اين؛فتايده ھای انقالبی و مارکسيستی صورت نخواھد گر

   ٢.اھميت قائل شويم و در پرتو ترويج انقالبی، تبليغ انقالبی انجام دھيم

کنند،   قتل عام میودر شرايط کنونی کشور ما که امپرياليست ھا بی محابا توده ھا را می کشند، بم می ريزند، شکنجه 

دی و جنايات و فقر و بيماری به طور فاجعه بار افزايش می يابد، مبلغ بايد ميان ک و تسازندی اسير می گيرند، زندانی م

 طالبان و به وسيلۀ امپرياليزم کشته می شوند، زحمتکشان توسط که کارگران و دھقانان شرايطیدر . توده ھا باشد

اوز می کنند، پوشالی ھا دزدی و غارت داعشی ھا سالخی می گردند، جنايتکاران جھادی بر عفت و ناموس توده ھا تج

طور ننگين سير صعودی می پيمايد، توده ھای مردم با کمبود مواد غذايی ه و چپاول می کنند، خشونت عليه زنان ب

 صحت و آب آموزش،روبرو ھستند، تکاليف روانی و روحی ميان توده ھای زحمتکش افزايش می يابد، مردم به 

 فرھنگ ء فساد، واسطه، خويش خوری و رشوه جز؛سر می برنده انان در اوج بيکاری بآشاميدنی دسترسی ندارند، جو

  . آن پرداخته، روشنگری توده ھا را فراموش نکندیيستد و به افشاا مبلغ بايد عليه اين باليا ب؛... ورژيم پوشالی شده

بيش از يک ، زندگی برزخی  ثروتبعا منغصبدر کشوری که اعتياد مليونی زندگی جوانان را تھديد می کند، قاچاق و 

  ادامه دارد؛صدھا ھزار افغان با پذيرفتن خطر غرق شدن در آب ھای مديترانهترک کشور توسط  داخلی و ۀميليون آوار

که لنين  اين تبليغات، آنچنان.  مھم زندگی مبارزاتی خود می داندءمبلغ انقالبی آرام نشسته نمی تواند و تبليغات را جز

 شکل نوشتاری تبليغات را ،ًدتا شفاھی صورت می گيرد، اما نمی توان شرايط خاص کشور را ناديده گرفته عم استگفته

  .که با زبان توده ھا بايد صورت بگيرد، انکار کرد
                                                 

  ).لنين(عمل عمدۀ مروج نشريات است و عمل عمدۀ مبلغ سخنان شفاھی است  1
ورھای عقب مانده و ًی اند در گرو کمک مالی و گردانندگی مستقيم و غير مستقيم امپرياليست ھا مخصوصا در کشئجامعۀ مدنی نھادھا «2

  امپرياليزم؛ و در افغانستان اغلب ۀکتمان تضادھای طبقاتی، و تطھير ماھيت جنگ افروزانه و تجاوزکارانه و استثمارگران... ارتجاعی برای
تا با امپرياليزم ...  معاش بگيران خاص امپرياليزم موظف اند تا پيکار انقالبی مردم را تخريب و تخطئه کردهۀ مدنی به مثابۀکارکنان جامع

 بنيادی ـ  ألۀخصوص توجه جوانان و زنان را از مسه خود تلقی کرده و ب» خير و صالح«ينجا و غيره کشورھا را به اساخته، حضور آن در
؛ اين »ندی ـ  منحرف و آنان را با مسايل بی اھميت يا درجه دوم سرگرم سازئ ضد کمپرادوری و فئودالی و ضد امپرياليستی و بنيادگراۀمبارز

 ۀن خستگی ناپذير جامعی، از فعاالئگونه فرمايشات از آدرس تشکلی که خود با داشتن حزب قانونی، انجوھا و انجمن ھای رسمی شبه انجو
ًتا تئوريزه کرده، اما حقيق» خير و صالح«ًمدنی و حداقل در يک و نيم دھۀ گذشته از آدرس ھای گوناگون، اشغال توسط امپرياليزم را ظاھرا به 

ی از آن در چارچوب نھادھای جامعۀ مدنی ئبه دست آورده باشد و سفارت ھای اشغالگران ھر از گاھی مھماندار بخش ھا» فند«از آن طريق 
درخشيده باشد؛ مضحک، غير صادقانه و » خوب« نھاد جامعۀ مدنی کشور اشغال شده در کنفرانس دوم بن  ١۵٠بوده و به نمايندگی از  

که مضحک و عوامفريبانه است، در عين حال بدترين و مبتذل ترين نوع ترويج و تبليغ ھم  اين گونه فرمايشات ضمن اين. تعوامفريبانه اس
را مزدبگير خواندن، بدترين خيانت به توده ھا و آرمان ) اعضای خود(اما در نوشتار  فعاالن آن » جامعۀ مدنی«در عمل قھرمان پيشتاز . است

توده . رد دوگانه، عوامفريبی روشن و آشکار است و عوامفريب ھا ھر چه بوده می توانند، جز دوستان حقيقی توده ھاچنين برخو. ھای آنانست
ارتش غير مسلح اشغالگران برای تثبيت اشغال است و ھمين است » جامعۀ مدنی«ی و ئھا ديگر به آگاھی رسيده اند و می دانند که مجريان انجو

   .ا حد تھوع، منزجر و متنفر ھستندکه توده ھا از اين نھادھا ت
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 ۀ سياست ھای غارتگرانی، برای افشادھد می رخمبلغ بايد ھر رويداد و حادثه ای را که در زندگی زحمتکشان 

 از آب آشاميدنی گرفته تا ؛ و غير جدی تلقی کندکوچک، ھيچ حادثه ای را نبايد به کار ببنددپوشالی امپرياليستی و دولت 

له ای چشم بپوشد و از کنار أاو نمی تواند بر ھيچ مس. وضعيت محيط زيستی و ساير رويدادھا و ستم ھای گوناگون ديگر

 اين مسائل را جدی ھمۀ ھای تيز و گوش ھای شنوا مبلغ بايد با ديده. آن با خونسردی و بی تفاوتی و کرختی بگذرد

مبلغ انقالبی نبايد فراموش کند که تمام موارد مرتبط به . بگيرد و از آن برای آگاھی و بسيج توده ھا استفاده کند

  . زحمتکشان ولو خرد و کوچک باشند، برای او ھيچ موضوعی مرتبط به توده ھا خرد و کوچک بوده نمی تواند

 در ميان ورو مبلغ بايد بدون خستگی در ميان توده ھا  ردم از مبلغ چيزی تازه و زنده می خواھند؛ از اينتوده ھای م

 در حالی که امپرياليست ھا و آنانی که به عبوديت اشغالگران تن داده اند، روزانه ھزاران کلمه برای .آنان فعال باشد

ھا، مسايلی که  ملموس ترين مسايل توده«صت استفاده کند و دفاع از اشغال و اسارت تحويل می دھند، بايد از ھر فر

  ٣.برای تبليغات خود مورد استفاده قرار دھد»  توده ھا قابل فھم می باشندۀً منفجره را دارند و مستقيما به وسيلۀحکم ماد

 دارد احساسات توده می رساند، توضيح می دھد و تالش) کتله ھای وسيع توده ھا( مبلغ ايده ھای کمتر را به افراد زياد

 در مقابل اشغالگران و دولت ھا  تودهبرانگيختن نفرت و انزجار. ھا را عليه اشغالگران و رژيم پوشالی برانگيزد

 مبلغ است تا ۀوظيف. ، کار مبلغ است) مدنی، انجوھا و نھادھای سرکاریۀجامع(  نھادھای مرتبط به امپرياليزم وپوشالی

  . سياسی تبديل نمايدۀه ھا کمک کند و انزجار و نفرت توده ھا را به مبارزبه بلند بردن سطح آگاھی تود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ميشتر، ترجمه از  اسناد کمينترن. ترويج بيشتر و تبليغ بيشتر، ای 3


