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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٧ اگست ١۴
  

  انقالبی و غير انقالبی ِکار دموکراتيک
  کار مخفی و کار علنی

) ٣( 
  

 ۀرابطبايد سازمان بلشويکی . ستحکم و عميق وجود دارد مۀميان کار مخفی و کار علنی و ترويج و تبليغ رابط

يک . ًديالکتيکی ميان اين چھار را جدا رعايت نموده و نبايد در جريان مبارزه لحظه ای از اھميت پيوند اينھا غافل بماند

قالبی ضمن  يک ان١. تئوری انقالبی، مروج خوب، مبلغ موفق و سازمانده عالی باشدۀبلشويک وظيفه دارد که ضمن ارائ

   .نظرداشت حدود و ثغور شرايط حاکم در بخش علنی نيز مبارزه کند با دربايد رعايت پنھانکاری و انجام کار مخفی، 

سفانه جنبش چپ ما به علل گوناگون، از جمله عدم پيوند فشرده با توده ھا، از اعتالء باز مانده و رکود حاکم بر آن که أمت

با وجودی که شرايط عينی برای . را چون موريانه می خورد ولوژيک و سياسی شده، آنمنتج به بيماری ھای مزمن ايدئ

که چپ ھای انقالبی نتوانسته اند با توده ھا  ئیسرنگونی امپرياليزم و دولت پوشالی در کشور ما آماده است، اما از آنجا

خرده بورژواھا تبديل شده و ھمين است که در ًپيوند ارگانيک الزم برقرار کنند، در نتيجه جنبش ما عمدتا به کتله ای از 

  .سف ناکام بوده استأايجاد شرايط ذھنی برای انقالب عليه اشغالگران و ايادی آن با ت

ً که در وضعيت رکود و عدم اعتالی جنبش، سازمان ھا و ھسته ھای انقالبی عمدتا کار ترويجی و  استتجربه نشان داده

، سازمان ھای انقالبی از شرايطی توده ئی برند و با اعتالء و گستردگی جنبش ھای تبليغی را به شکل مخفی به پيش می

نظرداشت وضعيت فعلی بر ماست تا ضمن  ولی با در. که برای فعاليت ھای بيشتر علنی مھيا می گردد، استفاده می کنند

 انقالبی ما ايجاب می ۀ و وظيف عقب ننشينيمتوده ئیرعايت جدی پنھانکاری، از فعاليت علنی متناسب با وضعيت جنبش 

  . اعظمی نمائيمۀگردد، استفاد که برای فعاليت علنی انقالبی مھيا میای کند که از کوچکترين دريچه 

ستان«وان ايجاد آاز » سازمان انقالبی افغانستان« شگام افغان روه پي ی » گ تفاده از شرايط علن ر اھميت پنھانکاری و اس ب

شر کيد نموده و به اين منظور أت م ن اله ای را ھ ودرس ه در آن نم ده ک ايه « : استآم ا در س شويک ھ دون پنھانکاری، بل ب

اق  اين اصل برای تمام آنانی. رژيم فاشيستی تزار، قادر به پيروزی انقالب سوسياليستی نبودند تبداد و اختن که در زير اس

د، امر پذي ده میرژيم ھای استبدادی و يا شرايط دموکراسی ليبرال به سر می برن ه ش ه دشمنان  خاطریه باشد، ب رفت ک

ه  ست ھای انقالبی نيرو میي خلق ھر زمان احساس کنند که کمونۀقسم خورد تثمار ب رای سرمايه و اس د و خطری ب گيرن

                                                 
چه بايد کرد؟ـ (» .ھم به سمت تئوريسن، ھم به سمت مروج، ھم به سمت مبلغ و ھم به سمت سازمانده به ميان تمام طبقات اھالی برويمما بايد  «1

  )لنين
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شيزی  رای شان پ ا ب انه ھ وجود می آورند، لحظه ای مکث نکرده، ديگر دموکراسی، قانون، آزادی بيان و احزاب و رس

ه  یارزش نداشته، ب اه م دان، اعدام و سرکوب پن د دستگيری، زن ا و . برن ايه امپرياليست ھ دن در س ن خاطر آرمي ه اي ب

  ».نديشيدن معنی ديگری ندارداز بلشويزم نبردن و به انقالب ني ئیاساس را بر کار علنی و قانونی گذاردن، جز بو

ار پنھان کاری ج« :در ھمين رساله در مورد مخفی کاری چنين نگاشته شده است ا ک دگی ب ز به کار بستن روند عادی زن

اتی . انقالبی چيز ديگری نيست ر ضربه دشمن طبق اقی و در زي ه در شرايط اختن د ک شکالتی دارن ارت را فقط ت ن مھ اي

ًاين تشکالت، تجارب خود و ديگران را جمعبندی کرده، وضعيت خود و دشمن را دقيقا ارزيابی . دست به پيکار می زنند

 انقالبی در ھر محيطی که کار می کند، با افرادی از ھر جنس، سن، فکر و طبقه در پيوند قرار می گيرد، ھر. نمايند می

شای ۀ که نبايد زندگی قانونی خود را از دست دھد، وظيف عالوه به اين رويج و اف غ و ت ه تبلي جلب و جذب را داشته، بايد ب

اھی  ا آگ ردازد و ب ازدجنايات امپرياليزم و مزدوران شان بپ اده س رای انقالب آم ان را ب ردم، آن ا . دادن م ن کارھ م اي حج

اکم، جواسيس و سرسختان ضد ئیدر جاھا.  پنھانکاری ارتباط می گيردۀًمستقيما به درج ات ح  که نفوذ افراد شرير طبق

د .  به عکس آنئیست کمتر است، می توان پر حجم تر کار کرد و در جاھايکمون ادر ان ار ق دازه و انقالبيون پنھانک ن ان اي

  »... سامان دھندئیھا حجم را با دقت بسنجند و فعاليت ھای شان را بر اساس چنان ارزيابی

ده است ستان آم تخباراتی در افغان االت متحد «:و بعد ضمن بررسی وظايف سازمان ھای اس ه اي ونی ک  ۀدر شرايط کن

ي ستعمره امريکا، اين بزرگترين چپاولگر جھان و متحد پيرش امپرياليزم انگل ا را م ا سرزمين م د سال ھ صميم دارن س ت

ا، تالش ۀقرار دھند، در کنار سازمان دادن دولت دست نشانده، طبق  بورژوا کمپرادور، ارتش، پوليس، محاکم و زندان ھ

ا ... را تقويت نمايند» امنيت ملی« جاسوسی ۀدارند تا بيشتر از ھمه شبک ه امپرياليست ھ د ک شان می دھن ا ن ن تالش ھ اي

روژز ام پ ا  ۀير ن ه زودی ب ون ب وده و انقالبي ستان ب سی در افغان م خونخوار پولي  دموکراسی در صدد سازمان دادن رژي

تگاه . دستگاه مخوف سرکوب رو به رو خواھند شد ون، دس ی«ھم اکن ا » امنيت مل فارتخانه ھ ا، س ه ھ ر وزارتخان در اکث

انی، )گيرد صورت می» امنيت ملی«ريق ات وزارت خارجه در سفارتخانه ھا از طتعيينبسياری از ( انه ھای ھمگ ، رس

ای جامع ا، نھادھ الی، انجوھ د خصوصی و ۀاحزاب علنی و قانونی، مؤسسات تحصيالت ع ارف، بخش تولي دنی، مع  م

رول و نظارت می ئیارگ نفوذ فوق العاده داشته، حتی بخش ھا م کنت د از پوليس و اردو را ھ سياری از مس. کن والن ؤب

  . در امريکا و انگليس درس می خوانند و تعليمات نظامی را در آنجاھا فرا می گيرنداين اداره

ام  ه در تم د ک ستان فعاليت می کن ان دولت افغان ه اصطالح مخالف اين اداره نه تنھا در مورد القاعده و طالبان و يا ديگر ب

رد، خط سي زمينه ھا حرکت ا را ًھای سياسی و مخصوصا تشکيالتی را زير نظر می گي انه ھ سياری از رس يناسی ب  تعي

ا،  وذی ھ ق نف ر رسمی را از طري ی غي شکالت انقالب ردازد و مخصوصا ت ی پ ول م انونی پ ر احزاب ق ه اکث د، ب ًمی کن

ز  کنترول تليفون ھا، عکاسی، ثبت صدا وغيره زير نظارت گرفته، اطالعات معينی را آرشيف کرده، افراد خاصی را ني

رده، در سطح. نمايد کنترول می اد ک  شھر کابل دھھا مھمانخانه، محل مالقات و محل رفت و آمد افراد خاص خود را ايج

که سی آی ای و انتلجنس سرويس  ين ابگذريم از.  می شوندتعييناکثر والی ھا و ولسوال ھا به مشوره و نظر اين اداره 

ار  دان در کن ی«با دھھا دفتر، ديوان و زن ستقل خود ني» امنيت مل ار م ه ک یب ام ھای  ز م ه ن ا ب د و جواسيس آنھ پردازن

  . مدنی، رسانه ھا و نھادھای اجتماعی فعاليت دارندۀمختلف در اکثر دفاتر انجوھا، نھادھای جامع

ا ٢۶در شرايط کنونی  ان ب وده، ب۶٠ کشور جھ تخباراتی مصروف ب ه فعاليت ھای اس ستان ب ه  ھزار جاسوس در افغان

ستان . ددنبال منافع خود سرگردان می باشن د، عرب ه، ھن يه، ترکي اتی روس اطالعات ايران، آی اس آی، شبکه ھای اطالع

ز اسعودی، ازبکستان،  ه يکی از مراک ل ب وده و کاب لمان، فرانسه و جاپان در کنار سی آی ای و انتلجنس سرويس فعال ب

  .مھم ھماھنگی ھا و رقابت ھای جاسوسی در جھان مبدل شده است
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ن خاطر  به روشئیچنين کشمکش ھا ه اي ته باشد و ب ده داش ده و بازن د برن ا باي ن جدال ھ االخره اي ه ب نی نشان می دھد ک

اتی  انقالبيون نمی توانند از سير تا پياز خود را زير نام استفاده از شرايط علنی روی بازار کنند و در چنين گرداب اطالع

  ».و حضور اين ھمه جاسوس، پنھانکاری را اصل قرار ندھند

ال ائيمپ «ۀرس ی و رابط» نھانکاری را رعايت نم تفاده از شرايط علن ر اس ين تۀب اری چن ی ک ا مخف یأ آن ب د م  :ورزد کي

ادر . استفاده از شرايط علنی، موھبتی است که بايد سازمان ھای انقالبی از آن سود ببرند« زيرا ھيچ سازمانی در جھان ق

ي ه پ ايش را ب وده، کارھ ان نم ام اعضايش را پنھ ردنيست كه تم ارت . ش بب ه مھ م ب از ھ ار مخفی ب ی و ک ار علن ق ک تلفي

ه عکس آن ه گر ساخته و ب رال و معامل رش، ليب را  انقالبيون بستگی دارد، زيرا سنگينی پله کار علنی، سازمان را بی ب

سا ی ن شکيالتش را علن زد، محافظه کار می سازد و اساس اين اصل آن است که يک سازمان انقالبی بايد به ھيچ عنوان ت

  .معدودی که پوشش خاص طبيعی داشته و مورد پيگرد قرار ندارند، کارھای علنی را ھدايت کنندۀ بلکه عد

ه  ای پاي ازمان ھ اد س د، شرکت در اعتراضات و ئايج انونی ان ه رسمی و ق اعی ک شکالت صنفی و اجتم وذ در ت ی و نف

ی، صه  که بئیھا نمايش م زن ا، قل اراه می افتد و سمت و سو دادن آنھ انه ھ ه شکل ئیحبت و موضعگيری در رس ه ب  ک

ره  انی وغي دی و اجتماعات دھق قانونی کار می کنند، کار در مکاتب و مؤسسات تحصيالت عالی، کار در مؤسسات تولي

نئیًتماما زمينه ھا داز  است که يک انقالبی می تواند از علنی بودن آن سود ببرد، بدون اي واردی ان ين م ه در چن ار ۀک  ک

  .علنی را رعايت نکندمخفی و 

رد و ادعای  رو ب ر ريگ ف پنھانکاری يک اصل تشکيالتی در مبارزه با دشمنان انقالب است که نمی شود فقط سر را زي

ودن سازمان . را کرد آن شويک ب ر بل شويک و غي ی، بل ر انقالب با رعايت و عدم رعايت اين اصل می توان انقالبی و غي

  . ترين و جدی ترين معياری است که بايد با آن سره را از ناسره جدا کردئیااين ابتد. ھای انقالبی را محک زد

ل در ئیھا بعضی از سازمان ده، عوض کاب ا روی داخل را ندي ال ھ  که در بيرون از کشور شکل گرفته و اعضای آن س

انی ا زم ته ت ستر اخت برلين به تجليل روز کارگر می پردازند، ضرورتی به پنھانکاری نداش ه در ب اق در داخل کشور ک ن

ات فقط تغيير مارکسيستی است که ۀاين منطق فلسف. را کسی باور کند  شانی ھائیامتحان نشوند، ممکن نيست انقالب گو

ای  ه ھ ام زمين د و تم رون می دون ه بي ه گرمکی ب دک چپ ا ان ه ب شکالت ک ا ممکن است و بعضی از ت ده ھ در داخل پدي

ار ه رعايت آن نمی رھايشی را در کشورھای مجاور در اختي وده، ضرورتی ب ا اصل پنھانکاری موافق نب ز ب د ني  دارن

د ا. بينن ارزه و رھ ه مب د ب ه متعھ ونی است ک شکالت و انقالبي ده از ت ط ضرورت آن ع ال ئیپنھانکاری فق ق از چنگ  خل

ان کیا امپرياليزم بوده و لحظه ار  از چنين تفکری فروگذاشت نمی کنند و به اين خاطر در رعايت مرز مي ی و ک ار علن

  ٢».مخفی دقيق اند

                                                 
 تھيه و ١٣٨٦است که در اسد » گروه پيشگام افغانستان«در زمان » سازمان انقالبی افغانستان«رساله ای از » ميئپنھانکاری را رعايت نما «2

در اين رساله ضمن . ی آن به حالت خود باقی استادر درون تشکيالت در دسترس رفقای سازمان قرار داده شده بود که کماکان محتو
شرايط علنی تذکر داده شده است، که بنابر محرميت تا اکنون انتشار بيرونی نيافته است؛ اما در  مخفی و استفاده از ۀموضعگيری، فنون مبارز

 سال قبل فورموله شده است، با خوانندگان ١٠اينجا الزم ديده شد که بخشی از موضعگيری ھای سازمان در زمينۀ پنھانکاری و کار علنی که 
که  ھا و تجاوز امپرياليزم، با دورانديشی اين»چپ «ئیگرا اوائل ايجاد با در نظرداشت علنی، در »گروه پيشگام افغانستان«. شريک ساخته شود

امپرياليزم دشمن توده ھا و انقالبيون است و انقالبيون نبايد شکار بازی ھای شھرت طلبانه ای گردند که توسط امپرياليزم و دولت پوشالی راه 
  .که نتايج مطلوبی در پی داشتاندازی شده، تصميم به تحرير اين رساله گرفت 

 ھستند، بلکه ئیًکه واقعا عليه علنی گرا ً سال اشغال و تجاوز ظاھرا به اھميت پنھانکاری پی برده اند، آنھم نه برای اين١٦عده ای، اينک پس از 
اينان اکنون اينجا . مرکز شده استًبرای اين که بازار انجوبازی در حال کساد شدن است و چشمه ھای اقتصادی عمدتا در دست دولت پوشالی مت

 ئیبه جای بردن آگاھی و فرھنگ  انقالبی بين توده ھا...  غلتيده اندئیبه جای تلفيق کار علنی با کار مخفی، به علنی گرا«گويند که   و آنجا می
آنان در سيمای آنان به جای انقالبيون مصمم ًکه تازه با آن پيوند يافته اند عمال روحيه و فرھنگ غير پرولتری را ترويج کرده اند و بسياری از 

 را می بينند که ھم و غم شان را کار علنی می سازد و می گويند که سازمانی مخفی کوچک ئی مسلحانه، ليبرال ھاۀو با تجربه سال ھا مبارز
ليکن اگر اين استفاده با احتراز از . کن نيستترين منافذ کار علنی و قانونی را بايد فرصتی مغتنم بشمارد که بدون آن پيونديابی با توده ھا مم

  ». توام نباشد، فاجعه به بار خواھد آوردئی و قانون گرائیعلنی گرا
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ال و رس ستان در پرت ی افغان ازمان انقالب ائيم «ۀس اری را رعايت نم ين کنگرۀ، در برنام»پنھانک ازمان ۀ مصوب دوم  س

با مطالعۀ دقيق و مشخص از اوضاع کنونی، در کنار مبارزۀ مخفی و زيرزمينی تا حد امکان  « سازمانتصويب کرد که

س رای گ ی ب رد و از شرايط علن د ب ا سود خواھ وده ھ ا ت د ارگانيک ب شکيالتی اش و پيون ازمانی و ت ای س بکه ھ ترش ش

ودهئیکه پنھانکاری را اصل اساسی سازمانی می داند و فعاليت ھای علنی را مجرا سازمان با اين ا ت د ب ا و   برای پيون ھ

والتی چون ج ه مق اور است ک ن ب ه اي ه حساب می آورد، ب ار مخفی ب رای ک وراليزم، انجو و ۀامعسرپوشی ب دنی، پل  م

ق  اوت ھای عمي تثمار و تف ه اس اليزم، ادام ه امپري اربردی جز خدمت ب دموکراسی ليبرالی در زير چکمه ھای اشغال، ک

ورژوا الی ئیطبقاتی، اشاعۀ فقر، بيکاری، اعتياد و تن فروشی نداشته، تيوريسن ھای ب ا ترقی و تع ه گوي غ ک ن تبلي ا اي  ب

  ». مقوالت ميسر است، عمر اشغال و حاکميت جنايتکاران جھادی و غير جھادی را افزايش می دھندجامعه در پرتو اين

ستی(سازمان انقالبی افغانستان باور دارد که از دو ديد  وان ) کمونيستی و اپورتوني ردمی ت ی برخورد ک ه فعاليت علن . ب

ه سليم شدن ب ر ھر ويژگی اصلی اپورتونيست ھا به قول لنين عبارت است از ت اتوانی مقاومت در براب ی، ن  وضعيت آن

افع درازمدت و اساسی حزب در . آنچه متداول روز است و کوتاه بينی و جبن سياسی ردن من انی ک اپورتونيزم يعنی قرب

ای . ازای منافع آنی، زودگذر و کوچک ود در تجارت و احي صادی، کوچکترين بھب ق اقت اپورتونيست با کوچکترين رون

اعی را ۀتان در بار»جمله پردازی«، »بورژوازی را نترسانيد، نرانيد« :، فرياد می کشدئیواليبراليزم بورژ  انقالب اجتم

د ار بگذاري ن٣.کن د،   از اي ا می انجام وده ھ ه انقالب و ت ه خيانت ب ه در نھايت ب ستی را ک ی اپورتوني ا فعاليت علن رو م

ه از دو مس« ريم کهمطرود و فعاليت علنی انقالبی را رعايت می کنيم و باور دا يم و آن أوظيفۀ مبرم ماست ک اع کن له دف

ه  ا ھرگون ه ب ه نقش و اھميت«ًتلفيق کار علنی و غير علنی است که خصوصا از ما می خواھد ک ا دادن ب م بھ حزب » ِک

اۀدفاع از موضع حزب در بار. غير علنی مبارزه کنيم وارد خ ر، در م ادل ت ص و  مسايل کم اھميت تر، با معيارھای متع

ا ه ًدر چارچوب قانونی، دقيقا يک ضرورت است که ب يم ت ته باش خصوص از ما می خواھد تا نسبت به آن دقت نظر داش

ارزه تغييرسر و ته اين اھداف و شعارھا زده نشود، تا شکل  رده و از خصلت مب ين نب  يافتۀ مبارزه، محتوای آنھا را از ب

  ٤»...ھدف تاريخی پرولتاريا را تحريف ننمايدجويانۀ آنھا نکاھد، و نيز دورنمای تاريخی و 

ی دست می  .ی داردرعايت رابطه ميان کار مخفی و کار علنی برای انقالبيون اھميت خاص زيرا آنانی که به فعاليت علن

ه  زنند مربوط به سازمان مخفی و زير زمينی وغير قانونيی ھستند که مبارزه عليه اشغالگران و ارتجاع در صدر برنام

ه ھای  ا زود ب ر ي واریمبارزاتی شان قرار دارد و در کشوری که استبداد، ارتجاع و امپرياليست ھا حاکم ھستند و دي  چن

دايت آن  اری و ھ دون رعايت مخفی ک ی ب ار علن د پرداخت، ک ا خواھن ستتوسطکمونيست ھ و اصول ۀ ھ ی در پرت  مخف

ست  است که بدون شئی و قانون گرائیانقالبی و کمونيستی، علنی گرا ه، ارتجاع و امپريالي بھه با سازش با دستگاه حاکم

ا اجرا نءھ اری ضمن اي ين ک د و چن د ش ا و تقويت   خواھ ست ھ ود امپريالي ه س اعی و ب ديدا ارتج ست، ش ی ني ه انقالب ًک

ود«کيد می کند که أ از ھمين رو لنين ت.رميستی اشغالگران استوفيسياست ھای ر ه فعاليت ۀدر ميان ت ل ب ارگران تماي  ک

آن کسی که اين واقعيت . زيرزمينی احياء می شود و رشد می کند و احترام به فعاليت زيرزمينی بار ديگر زنده می گردد

وکراتأرا  ه يک دم ا فعاليت  ...سفبار می داند يک ليبرال است نه يک سوسيال دموکرات، يک ضد انقالبی است و ن تنھ

                                                                                                                                                        
اگر از  ده ھا نمونۀ فاجعه بار .  شان، مدتھاست فاجعه به بار آورده استئی و قانون گرائیاينان می دانند و بھتر از  ھمه می دانند که علنی گرا

ی کنفرانس بروکسل ديديم که چگونه سه کارکن اناث جامعۀ ئ ھای حاشيه تجمع شان بگذريم، اوج اين فاجعه را در ئیون گرا و قانئیعلنی گرا
سال ھای سال ترويج کرده اند، در اين » ليبرال ھا« فاجعه باری ھستند که ئی و انجوگرائی، قانون گرائیمدنی که محصول ھمان علنی گرا

  .ًقبال گفته اند و بسيار ھم گفته اند» ليبرال ھا«آوردندکه اين  آن چيزی را بر زبان اجالس
ـ در باره مبارزه عليه )١٩٠٦ اکتوبر، ١٨چاپ شده در وستينگ ژيزنی شماره (» قوی است) تفنگ(راديکال روسی در شکاف درجه  «3

  رويزيونيزم، لنين
   به سوی وحدت، لنين4
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ا از زيرزمينی است که مسائل انقالب رو به رشد، ھدايت  ارگر دقيق ًکار انقالبی سوسيال دموکراتيک و جذب توده ھای ک

  )١٩١٣ کارگران و فعاليت زيرزمينی، ۀتود (».طريق اين کار را مطرح می کند و برای آنھا راه حل ارائه می دھد

ازاکار علنی در شرايط استعماری امروز و در حاکميت استبداد و اختناق و حت د س ی نيازمن ا و  مان در کشورھای غرب ھ

ی و طبق ر دين ی و غي م پوشالی و فاشيست ھای دين ه اشغالگران، رژي ی است ک ه آن ۀ حاکمۀھسته ھای مخف  سرمايه ب

ار . ٥دسترسی نداشته باشند و با رعايت مخفی کاری ادامه کاری انقالبی را تضمين کرده بتوانند ه ک ذکر داد ک د ت ه باي البت

تثن سازمانی و خود را از صفوفی زندگی کردن در خانه ھای امخفی به معن ه اس ا«ی اـ ب ان کردن  »ءکالس رفق ـ پنھ

ون را از  د انقالبي ا دشمن نتوان نيست، بلکه مبارزه در متن حوادث و در کنار توده ھا و مثل توده ھا زندگی کردن است ت

اگزير زي. سازمان مخفی به معنی زيرزمينی شدن و در الک خود پوسيدن نيست. توده ھا  تشخيص نمايد ارز ن را يک مب

ه اش ی کار کند، در منطقه ای زندگی کند، خانواده و دوستان و اقاربئیاست در جا اعی روزان  داشته باشد و روابط اجتم

نا چنين مبارزی را ھمه می شناسند، نام و ھويت خانوادگی. مين کندأرا ت ارش آش ا محل ک د، ب د، ئیاش را می فھمن  دارن

   ٦.ندانند، عضويت، جايگاه و روابط او در سازمان مخفی کمونيستی استاما چيزی را که بايد ھمه 

ا  د و ب ار کنن د، ک ه بدھن ا ادام وده ھ اير ت انقالبيون بايد در جامعه حضور داشته باشند، به کار و زندگی عادی خود مثل س

د امان نگه ن در دشمۀھوشياری انقالبی در راستای تطبيق کار مخفی و کار علنی تالش کنند و خود را از ضرب در . دارن

ارز ه حيث مب وان ب ی اچنين حالتی می ت ال در کارھای علن ین فع وده ئ رد و آنت ا  شرکت ک رای . را سمت و سو دادھ ب

ران ۀانقالبيون الزم و حتمی نيست که رھبران علنی خودساخت ه رھب ستند ک  اکسيون ھای علنی شوند، زيرا اين توده ھا ھ

   . مخفی دورافتاده از توده ھا و جا خوش کن در خانه ھای سازمانیۀتور و ھدايات ھستعلنی را خلق می کنند، نه دس

د فراموش نبايد کرد که اگر از يک طرف يک مبارز انقالبی، زندگی مخفی دارد، از طرف ديگر  ودهباي ان ت ا و  در مي ھ

ا  توده؛ کار کندتوده ئیھای  جنبش انونی دئیھ ی و ق ال، علن ادی، نورم دگی ع ه زن ان کردن  ک رای پنھ زی ب ته و چي اش

ند و. ندارند ته باش ی داش ند، اعتصاب مخف ته باش ی داش  ...توده ھا نمی توانند اعتراض مخفی داشته باشند، تظاھرات مخف

ای  بش ھ راض و جن ت، اعت یحرک وده ئ ستندت ی ھ ه علن ا.  ھم بش ھ رکتئیجن ا، ش ه ھ ه در کارخان ا و   ک اده ھ ا، ج ھ

ی مبارزات .علنی ھستنداجتماعات جريان دارند، ھمه  وده ئ ی است، اعتراضات ت ی علن وده ئ صابات ت ی است، اعت  علن

یزحمتکشان علنی است، تظاھرات و تحصن و جنبش ھای  وده ئ ستندت ی ھ ارز.  علن ه شکل مب ا چه ۀھنگامی ک وده ھ  ت

                                                 
کيالتی و چپی شان را حتی در کشورھای غربی افشاء نمايند و در دام آزادی بيان، تظاھرات  کمونيست ھای انقالبی مجاز نيستند که ھويت تش5

ھرگاه سرمايه نيرومند شدن و قوام يافتن کمونيست ھا را برای رھبری جنبش ھای . دول سرمايه داری بيفتند... خيابانی، اکسيون و نشرات و
  . ند نشست و بی درنگ به سرکوب کمونيست ھا مبادرت خواھند ورزيد مالحظه کند، دول سرکوبگر سرمايه آرام نخواھتوده ئی

» امنيت ملی«ًچپ ھای انقالبی که در خارج از کشور به سر می برند، بايد جدا آگاه باشند که در صورت کار مستمر و پويای آنان، حتی ھمين 
رفقای ما بايد . ر برای خاموشی رفقای چپ استفاده خواھد نموددولت پوشالی آرام نخواھد نشست و از وسايل و ابزارھای گوناگون به شمول ترو

از اشرف دھقانی، زنده يادان داکتر غالم حسين فروتن و تراب حق شناس بياموزند که حتی در ھمان خارجه، پنھانکاری را رعايت نمودند، 
  .وشه ای از جھان آرام نمی گذاردچون به خوبی درک می کردند که دشمن طبقاتی کين توز، کمونيست ھای فعال را در ھيچ گ

رفقای انقالبی ما در خارجه نبايد احتياط را فراموش کنند و وارد بازی ھای دموکراسی بورژوازی شوند و با عکس و نام اصلی در فضای 
ژگی بارز يک درخور خصوصيت يک انقالبی نيست، بلکه وي» چھره سازی«. مجازی و با نام ھای اصلی در اکسيون ھا خود را چھره کنند

  .خرده بورژوای شھرت طلب است که با اخالق کمونيستی در شرايط کنونی ما سازگاری ندارد
ًمثال، . ً شماری از سازمان ھا چنان ليبرال، بی برش و به بازار مکاره تبديل شده اند که در آن قطعا نمی توان چيزی به نام پنھان کاری يافت6

تسليم «برگزار می کرد و افرادی با گرايش ھای گوناگون و تشکالت مختلف، حتی شماری از » فل يادبودمح«يکی از اين سازمان ھا ھر ساله 
 اينجا انديوال بازی است و نه يک سازمان مخفی ئیرا نيز دعوت می کرد و صد تا دو صد نفر گردھم می آمدند تو گو» طلبان غوند شمالی

 می کردند، حتی تالش می کردند بفھمند که کی مربوط ئیآنان يکديگر را خوب شناسا. ه استبلشويکی که راه درازی برای مبارزه انتخاب نمود
د؛ را تکرار می کنن» مبر نو١٢محفل «ز می شوند، ھمان قصۀ ًھا بعد، تصادفا پيش رويت سب  ای از آنان سال  وقتی عده. به کدام خانواده است

 می گويند که در جريان ھستيم، کاکا فالنی خان گفته است که حاال با ما نيست و ئیا پرروای بيگانه ھستی، ب  لهأھرگاه منکر شوی که با چنين مس
» رھبر«کند و ھی شله می شود و شله می شود که رھبر تان کيست؛ چون در ھمان بازار مکاره خوب ياد گرفته اند که   با سازمان ديگر کار می

چرا يک کمونيست انقالبی حق نداشته باشد، . ً در يک ھستۀ ظاھرا مخفیئیت علنی گرااين است فضاح! را بشناسند تا تعظيم را فراموش نکنند
   ترک نگويد؟ئیای را تنھا و تنھا برای ھمين فضاحت علنی گرا چنين ھسته
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ی باش الی علن غالگران و دولت پوش تبداد و ارتجاع و اش ه اس م علي ن برای احقاق حقوق صنفی و چه ھ ا در اي وده ھ د، ت

سترده  ده، اعتراضات گ ع ش مبارزات علنی، رھبران خود را پيدا می کنند، آنان را به پيش می رانند و دور و بر آنان جم

ول می . تر شان را سازمان می دھند ران شان قب توده ھا، جسورترين، مبتکرترين و آگاه ترين انسان ھا را به حيث رھب

  . کنند

ه حساب روديک سازمان انقالبی ب ارز ب د در . ا کار در ميان توده ھا می تواند جدی، پيگير و مب ازمان نتوان ر يک س اگ

سازمان .  می شوداھميتميان توده ھا فعاليت نمايد، آنھم فعاليت دوامدار، زنده و ھمه جانبه، اين سازمان دير يا زود فاقد 

ا » ئیمصونيت قضا«دانستن و يا »  دانهدام و«و کار علنی را » رعايت مخفی کاری «ۀ بھانه که بئیھا ردن، ب وان ک عن

زمن  اری م ه بيم ند، ب ته باش د نداش ا پيون وده ھ رافيت چپ«ت وند و ب٧»اش تال می ش رافيت را ه  مب ن اش ضح اي طور مفت

د و » جنگ خلق«تئوريزه کرده، در غوندی خير نشسته شعار  د سر می دھن ا«در ھالن ه »  طوالنیئیراه پيم رلين ب از ب

 در نيم ئیرا در وب سايت ھا و نشرات شان انعکاس می دھند؛ تو گو ورگ راه می اندازند و بعد ھم با غر و فش آنھامب

  ٨!! شمالی سوسياليزم را به پيروزی رسانده و بشريت را از ستم امپرياليزم نجات داده اندۀکر

ابع مشی و اين رد، ت ی رويدست می گي ار علن رای ک شکل استکه کدام تشکل چه شيوه ای ب ان ت اگر يک .  سياست ھم

انه ئی به بھانه جوتوده ئیتشکل به نيروی اليزال مردم باور نداشته باشد و از شرکت در ميان جنبش ھای  دد ش  ھای متع

اھ.خالی کند، اين نوع تشکل در کار علنی دچار اپورتونيزم می شود ه شکل راست و گ م ی اين اپورتونيزم می تواند ب  ھ

د،  وضوح ديده می شود شماری از آنانی که به نيروی اليزال تودهه در کشور ما ب.  کندبه شکل چپ تبارز اور ندارن ا ب ھ

شان دادن  به انجوھا چسبيدند و انجمن ھای سرکاری تمويل شده از غرب و رای ن اه ب اه گ د و گ ی راه انداختن احزاب علن

ا امپرياليستی امريکا تا ۀروابط شان با غرب، از چاپ جوايز کنگر ز اب دءمدال ھای امپرياليستی ني ونيزم . نورزيدن  اپورت

                                                 
اشرافيت «يماری  می ترسند و فرار را بر قرار ترجيح داده اند، مبتال به ب"جن از بسم هللا"که از توده ھا چون » مائويست« عده ای به نام 7

» یئمارکسيزم مطالعه «ِاينان که از کنار توده ھای کشور فرار کرده اند، برای ترضيۀ خودخواھی ھای روشنفکرانۀ شان به تفنن . ھستند» چپ
 نمودن يک روز را اينان که توان سپری. مابانه از توده ھا و مردم می خواھند که اينان را به حيث رھبران کمونيست قبول کنند چسبيده اند و قيم

  .راه می اندازند» جنگ خلق«در کنار توده ھا ندارند، در ھالند برای توده ھا حزب می سازند و 
: او برای فرارش به استخبارات ھالند توضيحاتی جالبی دارد. نام دارد» پوالد«مبتال است،  » اشرافيت چپ«يکی از کسانی که به بيماری 

او به . من در پاسخ گفتم که اين عقيده و نظر امپرياليست ھا و مرتجعين است. ت که مائويسم يعنی تروريسمحتی زمانی که مصاحبه کننده گف«
جواب من گفت که چرا به اين کشور امپرياليستی پناھنده شده ای؟ من در پاسخ به وی گفتم که در اين کشور اکثريت قاطع آن ھا کارگران و 

فراری از آن » مائويست«ديم که آيا در جھان کشوری وجود دارد که اکثريت آن سرمايه دار باشد که ًاوال، نفھمي!  »ديگر زحمتکشان ھستند
تی أًفرار کرده است؟ ثانيا، ما تصور نمی کنيم که يک فراری از چنين جر) ھالند(منزجر و به کشوری با اکثريت قاطع کارگران و زحمتکشان 

به . ز ساده لوحانی باشد که اين فراری شعار ضد امپرياليستی فرياد کند و آنان ھم لبيک بگويندبرخوردار باشد و استخبارات ھالند ھم مجمعی ا
نظر ما، او صاف و ساده گفته است که زمانی عضو سازمان پيکار بوده، آن سازمان را با انجوبازی به سمت انحالل برده و اکنون از مبارزه 

سمپاشی کند که قناعت طرف مقابل را ھم » مارکسيستی«ش انقالبی و رھبران آنان با کسوت دست به سر شده، تصميم دارد در ھالند عليه جنب
  .   فراھم ساخته است

ًپس در شرايط فعلی نظرا و عمال و تا حد «: امپرياليست ھا می داند» دام و دانه«کار علنی را » کمونيست مائويست افغانستان» حزب ««8 ً
زه ممکن است و در واقع ھمين وضعيت، جنبه خطرناک شرايط فعلی برای منسوبين جنبش چپ افغانستان را معينی استفاده از اشکال علنی مبار

در واقع بايد گفت که شيوه عمده فعلی شکار انقالبيون توسط . تشکيل می دھد و نه خطر فوری شکار قھری انقالبيون توسط نيروھای مذھبی
برنامه و اساسنامه «نگاه اوليه ای به (» .است و نه تير و خنجر» دام و دانه«شانده، استفاده از امپرياليست ھا و مرتجعين مربوط به رژيم دست ن

  )»سازمان انقالبی افغانستان
امپرياليست ھا خواندن و به آن جنبۀ خطرناک » دام و دانه«از مبارزۀ علنی و آن را » حزب«برداشت عاميانه، ضد انقالبی و ضد کمونيستی 

  .، در حقيقت فرار از کار ميان توده ھای ستمديده تلقی می گردد و لميدن در الک گروھیشرايط فعلی دادن
ٌاو که عرضۀ ھيچ نوع کاری را ندارد، تصور . در شرايط اشغال، کار علنی را بدون مصونيت اشغالگران محال می داند» پوالد«ھمين گونه، 

حتی در دموکراسی ھای بورژوائی در «: بر ھمين مبنا است که می نويسد. ط می کندکودکانه از کار علنی دارد و آن را با کار سوسياليستی خل
  » .داری ھم کمونيست ھای انقالبی نمی توانند به آسانی فعاليت علنی نمايند  کشورھای سرمايه

ای و   رکسيزم ناب مطالعهما«که توان تحليل و تجزيۀ پيوند کار مخفی با کار علنی را ندارد و از سوی ديگر در تالش است تا » پوالد«
اش را تبرئه کند، عليه کار علنی تلوار می کشد و آن را در خدمت اشغالگران می داند؛ اما او خوب می فھمد که کار علنی ارتجاعی، »نوشتاری

ين که عليه کار علنی قيام ولی چه چاره ای دارد جز ا. غير انقالبی و ضد کمونيستی با کار علنی انقالبی، پيشرو و کمونيستی تفاوت ماھوی دارد
کند تا فرارش را استتار نمايد، زيرا اگر با کار علنی موافقه کند، از او ناگزير خواسته می شود که او در کجا و به چه شکلی کار علنی انجام 

  خواھد داد، در ميان توده ھای ستمديده يا در محل اقامتش در ھالند؟
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ده چسبيده آنان ۀمزمن راست که مدتھاست چون اختاپوس بر بدن ديل ش ساد سياسی تب ار یضربات مھلکو ، به ف ر اعتب  ب

  .را خيانت به توده ھا و انقالب به حساب نياورد  که نمی توان آن استجنبش چپ وارد ساخته

ا انقالبيون کار علنی ر شرده ب د ف رای پيون ی ب ار فعاليت مخف ساد سياسی بلکه در کن ا نه برای سوق تشکيالت به سوی ف

دتوده ئیتوده ھا و آگاھی آنان، تقويت پيوند  ام می دھن ا انج وده ھ اور ت اد و ب ه.  و کسب اعتم ا سفارت خان ط ب ا،  رواب ھ

وروزا وسای جمھور اشغالگران، پارلمان ھای اشغالگران، انؤوزرای خارجه و ر رزا و ي ... جوبازی، ايجاد نھادھای دال

د، بلکه عمال ءنه تنھا جز ه حساب نمی رون هخدمت باعث ً فعاليت ھای علنی و دموکراتيک ب ز از ب  اشغالگران و گري

د فعاليت ھای . توده ھا، خانه نشينی سازمانی و عدم اعتماد و باور توده ھا بر انقالبيون می شود ه تالش می کنن انی ک آن

ی ع ودلن وخ ای انج ر نھادھ گاهئی را ب اختن پرورش ان، س ان و کودک ت از زن گ و   حماي ان جن ه قرباني ک ب ا و کم ھ

گيرند، زيرا اشغالگران با صراحت اعالم کرده اند که  شلتربازی ھا آباد کنند، مورد تحسين و تکريم اشغالگران قرار می

يم را ت از حقوق زنان و کودکان به افغانستان آمده اند و به ھمين منظور فندھای ميليون دالری برای حماي برای تربيت يت

شکالت انجو ا دل و ئیھا و دستگيری از قربانيان جنگ و زنانی که مورد خشونت واقع شده اند، اختصاص داده و ت  را ب

انند م ن اشغالگران در بخش امتخصص. جان کمک و ياری می رس د، فل شکالت سياسی می آين ه کمک ت ھای مختلف ب

د،  ه می کنن ستند تھي ستندسازان م سند، م اب می نوي سندگان کت ازند، نوي سازان برای فعاليت ھای اين تشکالت فلم می س

ازند وانش  منسوبينۀ سفر و معالجۀکنند، بنيادسازان زمين خبرنگاران خبر و گزارش آماده می ساعد می س ه ...  را م و ب

د(  به سازمان مخفیشکلن اي ته باش ا) اگر وجود داش ه شناس وده، ب وذ نم شکيالتی آن ئیآھسته آھسته نف  حدود و ثغور ت

تخباراتی ه را کتگوری کرده، ب  فعاليت ھا و روابط آنۀپرداخته، ساح ار نھادھای اس ستقيم در اختي ر م طور مستقيم و غي

  .نين سازمانی را از درون منفجر می کنندقرار می دھند و باالخره با امکانات فراوان مالی چ

ردن و ت دا ک ان پي ان ن ولی و مک د پ گاه درآم ان و فروش ی، دک صارفمين أفعاليت علن ازمانی و م ای س ه ھ د « خان تقاع

ده ،نيست» مبارزاتی وده ھاست، آبدي  بلکه بستری برای پيوند ارگانيک با توده ھاست، پرورش توده ھاست، آموختن از ت

ه شدن در ميان ت ان ب رين ھای آن ا سمت و سو داده شوند، جذب بھت وده ھاست ت ی ت ران علن ه رھب وده ھاست، کمک ب

  ... طبقاتی است، ترغيب و تشويق اتحاد و ھمبستگی توده ھاست وۀتشکالت انقالبی است، تقويت روحي

ه.نيست» چھره سازی«فعاليت علنی برای  ی را ک د فعاليت علن ا  کمونيست ھای انقالبی حق ندارن د ب دون شک و تردي  ب

رای  راه است، ب الی ھم ازی«خطرات احتم ره س دزا» چھ رای درآم ا را ب ره ھ د و چھ تفاده کنن دست آوردن ه  و بئیاس

ی، . فعاليت علنی ارضای خودخواھی روشنفکرانه نيست، شھرت و طعنه زدن و پيغور دادن نيست. امتيازات فعاليت علن

را ؛ف اصلی رويدست گرفته می شودروی سياست انقالبی، برای کمک به ھدر ب ه نباشد، زي  اگر چنين نباشد، بھتر آن ک

ا ھای ئی جاده ريختن ھای تشکيالتی و ماجراجوبهچھره سازی،  ه مبتذل، نه تنھ اند، بلکه ب اری نمی رس  ھدف اصلی ي

ی، صف ت علن ق فعالي اذب از طري ای ک ازی ھ ره س ا و چھ ی ھ ھرت طلب را ش د، زي ی زن ه م دف اصلی را لطم وف، ھ

بش ه را با خطرات امنيتی روب) ًاحتماال توده ھا(ھواخواھان و افراد مرتبط  رو می سازد، چيزی که به جز لطمه زدن جن

   ٩.، پيامد ديگری نداردتوده ئی

                                                 
ديگر بمنزلة » ـ م  ـ ج س«برای جريان تحت رھبری «می نوشتند که »  !راه انقالب سرخ به پيش رويمبا طرد اپورتونيزم در « آنانی که در  9

را به عنوان تاج افتخار پيشاپيش ھمه بلند کرده و ساعت ھا را در داخل » شعله جاويد«ايفای وظيفه عظيمی درآمده بود که شعار چند متری 
ه سطح مخاطبين و خواست ھای خلق به سخنرانی ھای بيھوده بگذرانند، نطق ھا و سخنرانی ھای پوھنتون يا چند خيابان ھمين شھر بدون توجه ب

، اکنون خود دچار ھمين وضعيت ».که فقط می توانست در خدمت ارضای اميال ارتجاعی به معروفيت رسيدن و زبانزد شدن خود نطاقان باشد
 ۀنطاقان جريان دموکراتيک نوين که حرف ھای جدی برای گفتن داشتند ـ  وظيفشده اند و برای معروفيت و چھره سازی ـ خالف سخنرانان و 

 و سفرھای غربی می سازد، که از اين ئی لويه جرگه و پارلمان و جاده ھا و مراسم دادخواھی و انجوۀعظيم آنان را  نطق ھای سرکاری در خيم
  .نيز جا گرفتند» اوباما«بان  که در قصر سفيد بر زئیطريق به معروفيت و شھرت رسيده اند، تا جا
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ه .  صورت بگيردپروپوزل سازی به ھدف  نبايدکار علنی ی را ب ازیانقالبيون حق ندارند فعاليت علن وزل س ديل پروپ  تب

ره دار تکنند و در ا دهول و آخر ھر اکسيون يک درجن کم اال بدون د، .  و ب رت دارن اری نف ين ک ردم از چن وده ھای م ت

رای سود م ب شکيالتی تصور می کنند برای پروژه سازی مورد استفاده قرار گرفته اند و يا ھ ستی ت ا از . سکتاري ھدف م

ا » انعکاس فعاليت ھا در مطبوعات« جزوه از ۀفعاليت ھای علنی، تھي د ب ذکر رفت پيون ا چنانچه ت ست، بلکه ھدف م ني

  . و بردن سياست درست ميان توده ھا و بلند بردن آگاھی توده ھاستتوده ئیتوده ھا به منظور ايجاد جنبش ھای 

وده.  توزيع کمک ھای خيرخواھانه نيست؛فعاليت علنی، توزيع مواد کمکی و ادويه نيست د ت ا حق ندارن ا  کمونيست ھ ھ

اولگران و را گدا ترب الی و چپ غالگران، دولت پوش ا را از اش وده ھ ه و خشم ت د آتش کين يه کنند، کمونيست ھا حق ندارن

ر ۀوظيف. غارتگران با دادن مواد کمکی و خيريه خاموش نمايند  کمونيست ھاست که آتش کينه و خشم توده ھا را فروزانت

وھبتی که با دادن مواد کمکی و انجام فعاليت ھای  سازند، نه اين ده ھای م ه ھای منتظر رزق دھن ه کتل خيريه، آنان را ب

د ديل کنن دھا. تب ه پيون شان داده است ک ارب ن ت، ئیتج ده اس اد ش ه ايج ن و ادوي ای آرد و روغ ای کمک ھ ر اعط ه ب  ک

ه، م.  توده ھا را کشته استسلحشورانۀ ۀپيوندھای زودگذر بوده و روحي ا با دادن روغن و آرد و توزيع کمک ھای خيري

ا به بار می آوريم، به  را طماع بآنانکه آموزش انقالبی بدھيم،  توده ھا را به جای اين وده ھ خوبی ه خصوص که حاال ت

  .می دانند که در پشت ھر کمک خيريه چه چپاول و غارت پروژه ای نيست که جريان ندارد

ام کمونيست ھا در کنار فعاليت علنی غير قانونی می توانند در  فعاليت ھای ع د تم ا نباي د، ام ز شرکت کنن انونی ني ی ق لن

 در صورت .فعاليت علنی قانونی منوط به شرايط ھر کشور است. فعاليت علنی را محدود به فعاليت علنی قانونی بسازند

ی موجود  ی انقالب رای فعاليت علن ه ای ب يچ روزن ه ھ تبداد ک ق اس ستحاکميت مطل ه ني ود ک د ب ، مشکل و دشوار خواھ

دکمونيست ھا  اگزيه در صورت ب. در فعاليت ھای علنی قانونی شرکت کنن ون ن ه ای، انقالبي ين روزن  ردست آوردن چن

ندۀھستند متوجه درج انونی باش ی ق االی ريسک شرکت شان در فعاليت ھای علن ا در حاکميت.  ب ھای ارتجاعی و  ام

ه  فعاۀاجاز» دموکراتيک«ًکشورھای اشغال شده که به نھادھای اجتماعی ظاھرا  ا وظيف ليت داده می شود، کمونيست ھ

 . دارند وارد اين نھادھا شوند و در آن به سود توده ھا و انقالب به فعاليت بپردازند

ا توسع« :لنين می گويد د ب ه باي ستردهۀحزب متشکل است از ھسته ھای غير قانونی سوسيال دموکرات ک ر و   ھرچه گ ت

ا«ری قانونی مختلف پر شاخ و برگ تر شبکه ای از انجمن ھای کارگ وده ھ ين ت » تکيه گاه ھائی به منظور فعاليت در ب

  ».برای خود ايجاد کند

ه ئیتکيه گاه ھا ارگران و زحمتکشان است، ن اعی و صنفی ک  که لنين از آن ياد می کند، انجمن ھا و سازمان ھای اجتم

الی م پوش ده در رژي ی ثبت ش ه. حزب علن ده ک ستر ش انونی و راج ت فعاليت احزاب ق انون اساسی دول ارچوب ق  در چ

ستی استيًپوشالی تنظيم شده اند، به ھيچ صورت فعاليت علنی انقالبی شمرده نمی شود، بلکه قطعا يک فعاليت ر . فورمي

اعی صنفی در  ای اجتم ازمان ھ انونی از س می ق زاب رس ه عوض اح د ب ی توانن ی م ای علن ت ھ رای فعالي ون ب انقالبي

اد توسطبھتر خواھد بود اگر اين سازمان ھای اجتماعی . ستفاده کنندچارچوب فعاليت ھای قانونی ا  خود زحمتکشان ايج

ا خود دست ۀ در صورتی که چنين نباشد، وظيف.شده باشد وده و ي  انقالبيون است که برای ايجاد آن ھمکاری و فعاليت نم

ازمائیين سازمان ھانبه ايجاد چ وع س ون  بزنند، ولی نبايد فراموش کنند که اين ن شکيالتی انقالبي اه ت ا اتراقگ ستن ھ ، ني

  ١٠.بلکه دريچه ای برای جلب و ايجاد پيوند فشرده با توده ھا است

                                                 
د .  يافته اندتغييری که به انقالب منجر می شوند، شکل ھای تکاملي «10 ه اشکال سازماندھی باي ريم ک ين نتيجه می گي ا چن راز اين واقعيت م  تغيي

ه  ھا بايد انعطاف بيشتری داشته باشد و اين»ھسته«يابند، که شکل  ات ن شتر اوق ا واسطکه تکامل اين ھسته ھا در بي ستقيم، بلکه ب ه صورت م  ۀب
«پيرامونی«سازمان ھای  ده ھای ھسته ھای .  قانونی صورت می گيرد و غيرهِ د اي ه امکان می دھن سازمان ھای قانونی تکيه گاه ھائی ھستند ک
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ا و اتحادي ا را ته ھای ارتجاعيقابل تذکر است که انقالبيون بايد برای ورود به انجمن ھ الی آنھ ه دولت پوش سيس و أی ک

ون  ً زيرا دولت پوشالی قطعا اجازه نمی؛اط باشندبرای اغفال مردم مورد بھره برداری قرار می دھد، محت ه انقالبي دھد ک

ون ضمن . لگام اين گونه سازمان ھای اجتماعی را از دست غالمان حلقه به گوش دولت دست نشانده بيرون بکشد انقالبي

د در ، نبايد انرژی خود را کنند نمیکه فعاليت در چنين انجمن ھا را برای سمت و سو دادن آن فراموش  اين ه می توانن ک

  ١١.انجمن ھای زحمتکشان مورد استفاده قرار دھند، در اين گونه نھادھا ھدر دھند

  

  

  

  

 

                                                                                                                                                        
ه ايتغييرست که ما شکل تأثيرگذاری خود را ااين بدان معن. ھا نفوذ کنند غير قانونی به درون توده يم، ب ذاری  می دھ ن تأثيرگ ه اي ه ب ن منظور ک
  )ـ لنين حزب غير قانونی و فعاليت ھای قانونی(» .جھتی غيرقانونی بدھيم

ه . اين درست است. ھر کارگر سوسيال دموکرات بايد به قدر امکان به اين سازمان ھا ياری نمايد و در آن ھا به طور فعال کار کند« ن ب يکن اي ل
ا را : ار آن شويم که اعضای اتحاديه ھای صنفی فقط سوسيال دموکرات ھا باشندھيچ وجه به نفع ما نيست که خواست أثير م وذ و ت اين امر دائره نف

رد در اتحادي. در توده محدود خواھد ساخت ان و حکومت پی می ب ه کارفرماي ارزه علي رای مب زوم اتحاد ب ه ل ه ب ارگری ک  صنفی ۀبگذار ھر ک
ه  ۀاگر اتحاديه ھای صنفی ھم. شرکت نمايد ن اتحادي دائی رسيده باشد، متحد نمی ساختند، اگر اي کسانی را که فھم شان ولو فقط تا اين درجه ابت

ا  ھای صنفی سازمان ن سازمان ھ ه اي در ک ھائی بسيار وسيع نبودند، آن وقت خود ھدف اتحاديه ھای صنفی ھم غير قابل حصول می شد و ھر ق
  )چه بايد کرد؟ـ لنين(» ...يز در آن ھا وسيع تر می گرددوسيع تر باشند  ھمان قدر نفوذ و تأثير ما ن

اين .  ارتجاعی است که برای اغفال کارگران مورد بھره برداری قرار می گيردۀًقطعا يک اتحادي»  ملی کارگران افغانستانۀاتحادي«ً مثال، 11
انقالبيون می توانند به طور نفوذی در . ران قرار دارداتحاديه که عضويت سازمان بين المللی کار را دارد، در خدمت دولت پوشالی و اشغالگ

را رعايت کنند و نبايد بيش از نياز نيروی خود را در چنين » حق داشتن، اندازه نگه داشتن و سود جستن«اين اتحاديه کار کنند، اما بايد اصل 
   .ای ضايع کنند  اتحاديه


