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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ اگست ٢۴
  

  

  انقالبی و غير انقالبی ِکار دموکراتيک

   کار دموکراتيک در افغانستانۀپيشين

 )۵( 

ی  رار کار دموکراتيک برای چپ ھای انقالب دئولوژيک ق ار اي سترۀ وسيعتری در خدمت ک ا گ ه ب زار سياسی است ک اب

ل  می اربرد اصطالحات و نق ستی و عدم ک ولھای گيرد، اما در ظاھر با زبان غير مارکسي ستی ق ه کموني رده  ب يش ب  پ

ه ا و درھای بيشتری ببرند ند که عقايد و نظرات خود را در ميان تودهاھا با اين کار قادر کمونيست. شود می ستره ب ن گ ي

  .      صفوف حزب جذب گردندبهشايسته ترين افرادی دست يابند تا 

 در دوران اشغال که تضاد عمده ميان خلق و امپرياليزم است، .شکال خاص خود را دارداکار دموکراتيک در ھر دوره 

انکاری برساند، در مخالفت با تجاوز و که خللی به پنھ بايد از تمام ابزارھای تبليغاتی و تشکيالتی دموکراتيک بدون اين

توان با   اين کار را می١.شودِ متحد ملی ضد امپرياليستی بيشتر تقويت ۀ و از اين طريق جنبش و جبھگردداشغال استفاده 

ھای مختلف و در  جلسهی، ئ کمونيستی، رسانه ھا، مالقات ھا، سازمان ھای پايه نفوذ در تشکالت سياسی غير

  .  انجام داد... وريهشوراھای ده و ق

نفوذ در اردو و سازمان ( ضد اشغالگران جاپانی تمامی فعاليت ھای دموکراتيکش را هحزب کمونيست چين در مبارزه ب

ھای زنان  ھای روشنفکری، کار در ميان انجمن ھا و جمعيت ی حزب گوميندان، تبليغ در درون اتحاديهئ ھای توده

 ميان خلق چين و امپرياليزم جاپان بود، متمرکز و ھر کاری راکه به محکم در خدمت تضاد عمده که تضاد) وغيره

  .کرد  میطرد و نابودرا  کرد، خيانت عظيم ملی دانسته، عامالن آن کردن ميخ اشغال کمک می

ی ۀ کشور ما تحت سيطرچون  اشغالگران قرار دارد، محور اصلی کار دموکراتيک ما را مخالفت با اشغال، ھمبستگی مل

یعلي اولگران م ارتگران و چپ دمت غ اعی در خ ای ارتج ام نيروھ الی و تم ت پوش غالگران و دول ازد ه اش ون . س انقالبي

ار دموکراتيک  ضمن اين ه (که به جھت ملی ک ق علي ستگی خل ان و تقويت ھمب ادی آن غالگران و اي ات اش شاگری جناي اف

ه شمار  ستمگریاھميت فراوان قائل ھستند، در عين حال در افشا) استعمار ال اشغالگران ب ی ھای طبقات حاکمه که عم
                                                 

سياست ما در مناطق تحت اشغال دشمن و تحت سلطۀ گوميندان عبارتست از گسترش حداکثر جبھه متحد از يک طرف و مخفی کاری و  «1
ارزاتی سياست ما بايد مبتنی باشد بر مخفی کاری و فشردگی، کار طوالنی در حالت فشردگی از طرف ديگر، يعنی از لحاظ شکل سازمانی و مب

  )ـ مائوتسه دون   سياستۀدر بار(» .مخفی جمع آوری نيرو و انتظار فرصت مناسب
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ه ۀ تعدی اشغالگران و تقويت روحيی افشاا و موازی بورزند روند، غفلت نمی می ن اشغال ب ه اي ا علي ق ھ  ھمبستگی خل

  . پردازند روند، نيز می مبارزه عليه طبقات ستمگر که در خدمت امپرياليزم و متکای اشغالگران به شمار می

شينه،عرصاين  از انحراف و لغزش ھای غير انقالبی در برای اجتناب ه پي ا ب ار دموکراتيک در کشور ۀ بھتر است ت  ک

ه زده کنظری بيف ی را لطم بش انقالب ه سير حرکی جن رويم ک نيم و از نکات منفی آن بياموزيم تا دوباره بر ھمان راھی ن

  . است

ق ن محمودی از مبارزان جنبش مشرا ياد داکتر عبدالرحمگرامی ه در خدمت خل ود ک وکراتيکی ب ار دم وطه، بنيانگذار ک

ا ت. قرار داشت ود و در أاو ب ی نم ا معرف ستی را در کشور م شه ھای مارکسي وبر، اندي روزی انقالب اکت ذيری از پي ثيرپ

ستی» مناظره«نام ه ای ب رساله اور مارکسي رد ب ان ک دؤ ماو. اش را بي ق «ۀسس جري دای خل ز » ن ودني د. ب دای  «ۀجري ن

ده در ۀرژيم حاکم .در ھمان شرايط و روزگار به سود خلق افغانستان تبليغ می کرد» لقخ ن جري  وقت با درک اھميت اي

 قانونی کار ۀاين اولين تجرب. ن محمودی را زندانی نموداصدد توقيف آن برآمد و اين جريده را متوقف و داکتر عبدالرحم

وده وۀ حاکميت طبقتحتی ئ دموکراتيک ت اعی ب ه؛د ارتج ود  طبق اخته ب اکم س تبداد را ح ان و اس اق و خفق ه اختن . ای ک

د   حاکمه نشان داد که مبارزان راه نجات تودهۀاز سوی طبق» ندای خلق «ۀتوقيف جريد ان باي اق و خفق ھا در شرايط اختن

ی طب ه دموکراسی قالب د و ب اکم دل خوش ۀقًبر شيوه ھای جديد مبارزاتی فکر کنند و تداوم کار را جدا در نظر بگيرن  ح

  .نکنند

يم . سفانه مبارزان ما از اين رويداد نياموختند و دوباره به سراغ کار دموکراتيک قانونی رفتندأمت ر رح ه داکت ھمين بود ک

ودی  د١۴محم ف جري د از توقي ال بع ق «ۀ س دای خل ا در» ن ر سياست طبق ب الم دموکراسی ۀنظرداشت تغيي اکم، اع  ح

يم محمودی از سوی گرامیرا نشر نمايد اما درخواست » ندای خلق «ۀره جريدفريبنده، تالش نمود تا دوبا ر رح  ياد داکت

ات و فرھنگ طبق ه طبقۀوزارت اطالع شان داد ک ود ن ن خ د و اي ه رد ش یۀ حاکم ا نم ه قطع شرات دتوان ً حاکم اپ ن  چ

شر . د نمايأ در آگاھی مردم و توده ھا نقش چشمگير ايفدتوان ای را بپذيرد که می پيشرونده رای ن پس از رد درخواست ب

د»ندای خلق «ۀمجدد جريد ا جري ام ه  بای ه، تالش صورت گرفت ت ه مس» ودان«ن شر ؤب ادی محمودی ن ر ھ وليت داکت

شه ھای دموکراتيک » شعله جاويد «ۀی صورت نگرفت و باالخره جريدئگردد، اما به اين درخواست نيز اعتنا ناشر اندي

دير ازی و م سنوين با صاحب امتي ور وقت ثبت و گرامیولی ؤ م يم محمودی در وزارت اطالعات و کلت ر رح اد داکت  ي

مار ين ش ل ١۴ آن در ۀاول د١٣۴٧ حم شر ش ود. ن ده ب شراتی آن درج ش رام ن سمتی از م ت « : در ق ن واقعي ا درک اي ب

ده ج دردناک که افغانستان امروز در صف عقب مان ام رن ته و تم رار داش ان ق رين ممالک جھ ردم ت ا ناشی از ھای م  م

ا و  اين جريده برای افشا،ـ اجتماعی کنونيست سيستم اقتصادی سمانی ھ ا و پ سامانی ھ ن ناب ام اي ق تم ی ھمه جانبه و عمي

گير نجات خويش شروع راه ھای قاطع و پيه ھا و پی بردن ايشان ب علل و موجبات آنه  ستمکش خود بۀآگاه ساختن تود

نوين عصر ما برای ايجاد ھرگونه دگرگونی عميق اجتماعی و سياسی بيش از ھمه  ۀبر اساس انديش. به نشرات می نمايد

ر آن شيو. کار پرداخته  ايديالوژی بۀالزم تر آنست تا ذھنيت عامه را مساعد ساخت يعنی در زمين ا ب ا در ۀبن شرات م  ن

ان ھای افغانستان به ايديالوژی مترقی و پيشرو بوده و مصم  سياسی آشنا ساختن تودهۀزمين م است تا اين ايديالوژی را چن

وده و راه نجات شان ه با خصوصيات ملی خويش درآميزد که شکل معين ملی را ب خود گرفته برای توده ھا قابل ھضم ب

ی و چه در  اس مل را برای رسيدن به يک آرمان عالی ھموار سازد، و با ھرگونه انحرافات ايديالوژی مترقی چه در مقي

  - نقل قول از طرف پورتال ويراستاری شده است-».ارزه خواھد کردالمللی مب مقياس بين

د د «ۀجري عله جاوي ن» ش نفکران نقش چشمگير ايف ضمن اي ه روش اھی ب اندن آگ ه در رس رام أک ه از م ا چنانچ رد، ام  ک

دۀًنشراتی آن به مالحظه می رسد، اين جريده عمدتا يک جريد ا جري یۀ ترويجی بود ت ه .  تبليغ ده ب ن جري صراحت در اي
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ا سطح  ستی ت اء فعاليت مارکسي ه نحوی از انح ار تبليغی مخدوش و ب ار ترويجی و ک مالحظه می شود که مرز ميان ک

  .مارکسيزم علنی کاھش داده شده است

ه» شعله جاويد «ۀ جريدۀه شماردبا مرور ياز ه  به خوبی می بينيم که اين جريده به جای پرداختن به ستم ھای روزان ای ک

وده ا بر ت هھ شر مقال ه ن ت، ب ود  می رف ستی مصروف ب ار کموني رويج افک ی و ت شه. ھای تحليل ده، ناشر اندي ھای  جري

 ۀاين جريده که در مطبع.  انديشه ھای سوسياليستی و مارکسيستی استردموکراتيک نوين است، اما بيشترين تمرکز آن ب

ا ن ستیدولتی چاپ و با جواز وزارت اطالعات و کلتور وقت نشر می شد، ب ا خودداری از ( شر مطالب  سوسيالي ط ب فق

سه دون شه مائوت زم، اندي سيزم، لنيني ر مارک ی داشت) ذک سيزم علن ه مارک سيار جدی ب رايش ب ای اصلی  ٢.گ ام ھ درج ن

  .بودی ئبه علنی گرا» شعله جاويد «ۀ شيفتگی گردانندگان جريدۀنويسندگان بر مقاله ھای جريده، نشاندھند

دند، مت که از مبارزان راه توده ھا و ناشر انديشه ھای انقالبی محسوب می» له جاويدشع «ۀگردانندگان جريد ه أش فانه ن س

» ندای خلق «ۀدرس گرفتند، نه از عدم پذيرش درخواست ھای شان برای نشر مجدد جريد» ندای خلق «ۀاز توقيف جريد

دگان تالش مستمر برای. »ودان «ۀو نه ھم عدم اعتنای دولت وقت برای نشر جريد ه گردانن  نشر جريده، گواه اين است ک

د» شعله جاويد «ۀجريد رده بودن ا انتخاب ک ه،کار نشراتی را تنھا راھی برای کار در ميان توده ھ ار ک ن ک د  اي  نمی توان

دون در» ايسکرا «ۀثر از نشر روزنامأمت ازمانی در دو  نباشد؛ اما ب اختار س نظرداشت شرايط و اوضاع دو کشور و س

ه در ئزب بلشويک علنی گراح. کشور ان مترقی ک ازمان جوان ا س ود، ام ته ب ی گذاش ار مخف ر ک ی نمی کرد و اساس را ب

ره  علنیۀقرار داشت، يک سازمان پراکند» شعله جاويد «ۀعقب جريد ه چھ ی  ھای گرا بود که رھبران اصلی آن ھم علن

  .بودند

ه ی، خلط کار ترويجی و کار تبليغی، خوشبينی برای تئعلنی گرا ی و محدود شدن فعاليت ب ا فعاليت ھای علن داوم کار ب

دۀکار نشراتی و قانونی و نياموختن از ماھيت واقعی طبق شر جري ه ن د «ۀ حاکمه سبب شد که رژيم حاکم را » شعله جاوي

 اين جريده از سوی رژيم وقت توقيف شد و ١٣۴٧ جوزای ٢٣ آن در ۀبيش از سه ماه تحمل نکند و با نشر آخرين شمار

  .شماری از گردانندگان آن زندانی شدند

عل» شعله جاويد «ۀسيس شد، نشر جريدأ ت١٣۴۴ ميزان سال ٢٣سازمان جوانان مترقی که در  ان ش  ۀو فعاليت ھای جري

ر نظر داشت د را عمال زي ا و . ًجاوي ق کادرھ ود و اکثريت مطل ی ب ازمان علن ی، يک س ام مخف ا وجود ن ازمان ب ن س اي

ده  شرکت و سخنرانی می» شعله جاويد«ھای   ھا و ميتنگرھبری آن در تظاھرات ه شمول زن ه را ب م ھم د و رژي کردن

د يادان اکرم ياری و صادق ياری که نه در تظاھرات م در جري ه ھ د و ن د «ۀھای جريان سخنرانی می کردن عله جاوي » ش

ل » ن مترقیسازمان جوانا«ی حاکم بر ئ علنی گرا٣.شناخت ای به نام شان درج می شد، می مقاله ه محف اين سازمان را ب

                                                 
ش بين الملی مصادف بود با نودوھشتمين سالروز تولد والديمير ايلچ لينن رھبر و سازمانده بزرگ جنب)  اپريل- ٢٢(روز دوشنبه گذشته  «2

ن ينل. گ کبير را از ياد نخواھند برد پردرخشش اين پيشاھنۀگاه سيمای درخشان و نبوغ آفرينند  سراسر جھان ھيچۀخلق ھای رزمند. کارگری
دھا و آموزش  دانش نو را با رھنموۀجھانبينی پيشرو را در دوران امپرياليزم و انقالبھای پرولتاريائی تکامل داد و بر ژرفای آن افزود و گنجين

 ۀنبرد دليران. ين شکنی ديگر بودئاو در سراسر زندگی بارور خود دشمن آشتی ناپذير سازشکاری و ھرگونه آ. ھای پر ارج خويش غنی ساخت
ن، ن با پايه گذاری يک سازمان نويينل.  رھسپاران راه خلق رھنمود درخشانی استۀاو با نمايندگان گرايش راست در بين الملل دوم برای ھم

ی و آزادی خلق ميھنش قرار داشت، نابود ساخت و با اين پيروزی شگرف و دورانساز ئی را که بر سره راه رھائپيکارجو و آبديده دشواری ھا
  ). ١٣۴٧ ثور ۵ چھارم، ۀ جاويد، شمارۀ شعلۀجريد(» ...افق نوينی بروی خلق ھای ستمکش دنيا کشود

 واضح مارکسيزم علنی است که ۀ نمونۀه در وزارت اطالعات و کلتور وقت نشر شده، نشاندھند قانونی و ثبت شدۀپاراگراف فوق که در جريد
  .ًقطعا با کار يک سازمان بلشويکی ھمخوانی ندارد

  
ري «بسيانوشته بوديم که » شعله جاويد «ۀدر مورد نقش زنده ياد رفيق اکرم ياری در جريد» اکرم ياری، مبارز انديشه و عمل« ما در رسالۀ 3

باشد   ي سازمان میھبرد در رنديشمندترين فره ترين و ابدن می داد که او زنشاو نوشته مي شد ري فيق يارين نوشته ھا به قلم اكثر اند كه امتفق 
 راحتي نامش ، شته باشدرز داتبار گاآن روزعلني رزات مبادر ين جنبش وی که نمی خواست به عنوان پيشوای ا. ان او را قبول داشتنديگرو د
دمند و ھبر خررساخت كه می ينگونه ثابت ابه د و كمك  مي كرن شادر  نوشته ھای نيز ان يگرنمی آورد و با دنوشت  مقاالتي كه ميي پادر 
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ود ی«. روشنفکرانی تبديل کرده بود که مصروفيت مبارزاتی شان تظاھرات و ميتنگ ب ان مترق ه جای » سازمان جوان ب

والدين و دارای پاي ضبط، پ ازمان من ودهۀيک س ه يک اتحاديئ  ت شابه ب لۀی، م ه محف ود ک نفکران ب ای   صنفی روش ھ

م . ندگوناگون در آن شرکت کرده بود دی از ھ ل اصلی و کلي ا از عل وده ھ عدم پيوند اين محافل گوناگون روشنفکری با ت

  ٤.بود» شعله جاويد«پاشيدن جريان 

گروه  :ی سازمان جوانان مترقی به سه سندی که در اختيار داريم، مراجعه می کنيمئبرای بررسی بيشتر علنی گرا

اساس « :نويسد می) ١٣۵٢(» ونيسم در راه انقالب سرخ به پيش رويمبا طرد اپورت«انقالبی خلق ھای افغانستان در سند 

 تا روزھای پريشانی و زوال مشی علنی شھری ١٣۴٧از سال » شعله جاويد«زير نام جريان » س ـ ج ـ م«فعاليت ھای 

کردن کرد پيدا  حس می) تنگيمظاھره و م( سوزانی به مبارزات علنی ۀکه عالق» رھبری«برای . و روشنفکرانه بود

ھای کشورھای مختلف،  از تجليل روزھای تاريخی، پشتيبانی از جنبش .زمينه و تمسک برای اينکار اشکالی نداشت

 کارگران و کارمندان برخی موسسات گرفته تا اعتراض عليه اخراج معلمان و متعلمان، ھمه می تپشتيبانی از حرک

از » رھبری«. تنگی در صحن پوھنتون و يا يکی از مکاتبيای باشند جھت يک مظاھره يا کم از کم م توانستند بھانه

  ».ًھمان آغاز برآمد علنی عمال تھداب بدترين اشکال علنی گری را گذاشت

ا«ـ تئوريک   سياسیۀ، نشري»مشعل رھائی« ی گرا) ١٣۵٩( »یئسازمان رھ ورد علن ان مترقی ئدر م ی سازمان جوان

ی رۀچون فاقد يک برنام» م.ج.س«« :می نويسد ين عمل ات وشن، مشی مع شکيالت منضبط و دارای امکان  سياسی و ت

ود دود ب ا،مح اًء بن ام توان ا تم اھرات، مئ ب طح تظ ی در س ان علن ن جري ست اي ی توان ط م ای يی فق ه ھ ا و اتحادي تنگ ھ

ارزات از آنجائی. روشنفکری فعاليت خود را سازماندھی نمايد ن مب سيار اي ا وجود اھميت ب ه فعا بنابر اين ب ه کلي ليت ک

ست » م.ج.س«( اين جھت تکامل کرد در سطح دموکراتيک ـ روشنفکری و علنی قرار گرفت و در» م.ج.س«ھای  نتوان

ه  در کار علنی ھم به فعاليت درست در جھت جلب توده ھا بپردازد و موفق به ايجاد تشکيالت ھای صنفی ی و نيم ـ علن

ورد توجه  ی را م شکيالت ھای علن ار در ت دادعلنی نگرديد و ک رار ن ه ھای تئوريک) ق شد در زمين ادر ن ـ سياسی و  ق

د  ا باشد و بتوان وده ھ ا ت د ب ه استحکامش در پيون د ک ری تکامل کن ستحکم پرولت سازمانی در جھت ايجاد يک سازمان م

ل ھای -».مناسبات صحيح ميان کار سوسياليستی و دموکراتيک، ميان کار مخفی و علنی را در سازمان برقرار سازد  نق

   -ول از طرف پورتال ويراستاری شده استق

ی گرا١٣۶٧که در جدی »  اخگر و ساووۀ انقالبی ھای افغانستان در بارۀدو سند از جرگ«و  ه علن ی ئ نشر شده است، ب

د ومی« :سازمان جوانان مترقی چنين اشاره می کن وين منحيث المجموع از لحاظ فعاليت عم ان دموکراتيک ن اش  جري

د فعاليت دموکراتيک در خدمت بيشتر به فعاليت د ه باي د ک دا نتوانست درک نماي ده و اب ًموکراتيک و آن ھم در سطح لمي

رد رار گي ستی ق دن . کار سوسيالي ين لمي ان را ب» م.ج.س«چن ی گری سوق داده و ضربه ه جري ه سوی علن ام ب طور ع

  ».پذيرش نمود
                                                                                                                                                        

به اين نتيجه رسيديم که اظھارات ما » شعله جاويد «ۀ؛ ولی با مرور نوشته ھای جريد»...ی استئھای خرده بورژوا  پرستیشخصيت عاری از 
شد؛ نادرست، سطحی و بر حدس و گمان و شنيدن ھا استوار  ھای جريدۀ شعله جاويد به قلم رفيق ياری نوشته می  که اکثر نوشته ندر مورد اي

 زنده ياد رفيق اکرم ياری عليه ۀما، ھيچ سندی مبنی بر مبارز. ينجا از خود انتقاد کنيما دارد که برای اين سطحی نگری، دریبوده است، لذا جا
ی ئی جريان شعله جاويد و سازمان جوانان مترقی در دست نداريم و اين نشان می دھد که زنده ياد ياری با سياست علنی گرائگراسياست علنی 

  .آن دوره مشکلی نداشته، با وجودی که خود تالش کرده تا در فعاليت ھای علنی سھم نگيرد
علت اساسی از ھم «:  بعضی از سايت ھا به اسم او نشر شده، می نويسدکه در» انقالب و مسئله ملی «ۀ زنده ياد رفيق اکرم ياری در نوشت4

 کارگر نوجوان که خود از لحاظ ذھنی و اقتصادی تا حدودی خرده ۀضعف طبق... پاشيدن جريان شعله، جای باز نکردن آن در دھات بود
. ًا مجبورا در چارچوب روشنفکران محدود می ساخت، و لمپنی بيشتر در ميان شان رايج است، جنبش شعله ره ئیبورژوا است و ذھنيت قبيل

که اپورتونيزم ظھور نمايد، حتی بيشتر يکی از علل  ی، نيروی واقعی نيست، خاصه آنئ توده ۀچون خواست ھای روشنفکرانه، بدون پشتوان
  -طرف پورتال ويراستاری شده است نقل ھای قول از - ».رشد اپورتونيزم، در جريان شعله، ھمين منحصر ماندن آن در قشر روشنفکران بود
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ی  دوم بۀ اول و جريان را در درججۀرا در در» م.ج.س«اين کمبود  تاوردھای فعاليت علن ه دس د ک ه جھتی سوق می دھ

ام می ه  کار و بار ديموکراتيک دور می زد در خدمت کار سوسياليستی که بۀرا که در ساح دتا انج د عم ی باي ًطور مخف

عمل آمد تا دستاوردھای فعاليت مخفی در ھمان حد ناچيزی ھم که قرار داشت در خدمت ه شد قرار دھد، بالعکس تالش ب

  ».يت ھای علنی و علنی گری ھا قرار گيردفعال

ی گرا ار دموکراتيک و علن تباھات ک د از اش ستان باي بش چپ افغان ی«ی ئجن ان مترق ازمان جوان ا » س ت، ام ی آموخ م

اأمت ت، آن طوریئسفانه جمعبندی ھ تباھات صورت گرف ن اش ه از اي د ی ک ه باي شد،ک ق ن پس از انحالل سازمان .  تطبي

ی، در دور ازمان جوانان مترق ه دو س ستان ک ه افغان اوز شوروی ب ا«ان تج اما«و » یئرھ سلحانه شرکت » س رد م در نب

ابی می گشت،  داشتند، اصطالح کار دموکراتيک بسيار به کار برده می شد و چون حرکت توده ھای مردم اسالمی ارزي

د،  ی کردن سبيح گردان ازخوانی و ت د، نم ا ريش ماندن ده، اعضای آنھ لذا اين دو سازمان با اداھای اسالمی وارد جنگ ش

د؛ن ناتوانی تا توان داشتند اداھای اسالمی  آدر لنگی و پکول پوشيدند و رقرا فراموش نکردن ه ھای برف  ء شھدا اعالمي

ی، جمھوری اسالمی«شتند، به جمعاوری عشر پرداختند و باالخره شعار  و حديث نوتآي ه غرب ی را » نه شرقی ن خمين

تار اخالق، » یئرھا«نوشت و سازمان » هللا بسم«ی پيش رفت که بر ارگان مرکزی خود ئتا جا» ساما«. ٥پذيرفتند خواس

رال ضيا» اسالم عزيز«مطابق ... فرھنگ، حقوق زنان و ر مرگ جن ن جاسوس  اءشد و ب يا"ي ق ھای "س  و قصاب خل

  ٦.افغانستان، پاکستان و فلسطين تسليت گفت

ه نتيجۀ آن جز ئتمام اين اعمال ضد کمونيستی به نام کار توده  د ک ی داده ش بش انقالب ه خورد جن ار دموکراتيک ب ی و ک

ه  ين دو سازمان يکاھيچ يک از. ی اسالمی در افغانستان چيز ديگری نبودئتقويت تنظيم ھای جھادی و بنيادگرا بار ھم ب

درت  ف ق ای مختل ادگرا در دوره ھ ات بني گ و جريان ک از جن ابی تئوري اتی و ارزي ت طبق اماھي ال آنھ  و امي

ا ئمشعل رھا(ھای غربی در افغانستان نپرداختند  امپرياليست رد، ام ار را ک ن ک ا حدی اي ی در آغاز جنگ ضد روسی ت

 بود، نتوانست به نيازھای اصلی جنبش پاسخ بگويد و به اين صورت تا امروز چون خود مملو از اشتباھات راست روانه

شت ) کند به نحوی بر چپ سايه افکنده و به شيوع انحراف کمک می ه انجو و پ و به نام استفاده از امکانات غرب، رو ب

اابه مارکسيزم شده، پای شان در ترويج و تبليغ مارکسيستی شل شد و حت ار دموکراتيک و  به مشخص کردن مرزھ ی ک

 و ءخط ھای سرخ آن نيز نپرداختند و به اين صورت بدترين نوع کرنش در برابر اشغال و امپرياليزم را به خورد اعضا

  .صفوف خود دادند

 پس از پايان جنگ ضد سوسيال امپرياليزم شوروی، کار دموکراتيک خود را در خدمت تنظيم ھای جھادی قرار »ساما«

ا   فعاليت ھای دموکراتيکۀن عبدالرشيد دوستم را نيز در زمرداد و حضور در جش رد؛ ام ا«اش درج ک پس از » یئرھ
                                                 

بعد از ظھور دين مبين اسالم . در دوره ھای قبل از اسالم زنان مانند اشيا خريد و فروش می شدند و نوزدان دختر را زنده به گور می کردند« 5
، به آن حيثيت بخشيد و در فعاليت اسالم به زن به عنوان انسان مستقل اھميت قايل شده. اين رسم جھالت و ضد بشری به کلی مردود شناخته شد

... بودند زنانی که در جنگ ھای نجاتبخش اسالم سھم گرفته و به مقام فرماندھی نيز رسيدند. ھای اجتماعی و حتی جنگ شرکتش را مجاز شمرد
نعنات ملی و فرھنگ ما خواستار حقوق و مساوات از نوع سازمان زنان خلق و پرچم نيستيم بلکه خواھان حقوق و مساوات در چارچوب ع

اسالمی ما مطابقت نداشته ۀ حقوق و مساوات خواھی زنان خلقی و پرچمی از يکطرف با عنعنات ملی و فرھنگ جامع. اسالمی ما ھستيمۀ جامع
، يکی از نشريه ھای دموکراتيک بخش زنان، دوره دوم سال اول(» .و از جانب ديگر مروج فرھنگ استعماری روسيه در کشور ما می باشد

  - نقل ھای قول اين صفحه به وسيلۀ پورتال ويراستاری شده است- ). ١٣٦٦ جدی ٣شماره 
تبليغات ارتجاعی، ھيچ پيوندی با .  کار دموکراتيک برای يک سازمان انقالبی شرم آور، مسخره و مفتضحانه استۀاين نوع تبليغات در عرص
اين نوع تبليغات ارتجاعی و غير انقالبی، ضمن . ًا ارتجاعی و ضد انقالبی است کار سوسياليستی ندارد، بلکه شديدۀترويج مارکسيستی و عرص

تحريف حقايق، توده ھای زن را به گودال گمراھی سوق داده، راه نجات شان را در چيزی وانمود می سازدکه متأسفانه ستمبار و يکی از عوامل 
  .ھای ماست  تيره بختی زنان و توده

ھور پاکستان را به فاميل ايشان، مردم و حکومت آن کشور تسليت گفته و به بازماندگان مرحومی از بارگاه ايزد ما مرگ نابھنگام رئيس جم «6
  ). ١٣٦٧ ، سرطان و اسد ٩ و ٨يکی از نشريه ھای دموکراتيک بخش زنان، دور دوم، سال اول،  شماره « .متعال صبر جميل می طلبيم

ل سليم می تواند ادعا کند که اين تبليغ ربطی به ترويج انقالبی و کمونيستی دارد؟ اين نوع تبليغ که کدام عق. اين ارتجاعی ترين نوع تبليغ است
  .ھيچ ربطی به تبليغ انقالبی ندارد، نه تنھا در آگاھی دادن به مردم ممد واقع نمی شود، که ذھن و فکر توده ھا را مسموم می کند
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رانس  سرنگونی رژيم پوشالی از کار دموکراتيک برای جلب کمک ھا استفاده کرد و به اين منظور محافل و تحصن، کنف

شنیھای تعارفی در ھوتل ھای  شری وفي وق ب وکس، تظاھرات ھای حق ودماندھی سازرا ...  و ل د نم وع پيون ه ھيچ ن  ک

اين سازمان باری برای جلب کمک در . ای به سازمان ھم جلب نشد ی در آن مشھود نبود و از اين طريق ھيچ تودهئ توده

را از  در کابل و ساير والياتت شورای نظارااوج جناي ، احمدشاه مسعود را در يکی از ارگان ھای دموکراتيک خود مب

ا« دموکراتيک کار. جنايت درج کرد ازمان رھ وده» یئس د ت وع پيون يچ ن ن دوره ھ ن سازمان بئ در اي رای اي اری ب  ه ب

ستان«بود که خود اين سازمان در زمان » ارزشی ھياھوی بی«نياورد، و ھمان  ه را  آن» گروه انقالبی خلق ھای افغان ب

   ٧. بودگرفتهنقد 

ا«کار دموکراتيک  ا» یئسازمان رھ ستی طالب ارت فاشي روژه تنظيم شددر ام ا«. ن در چارچوب پ ه » یئسازمان رھ ب

ود، ده  را ) توده ھاۀبدون حضور مستقالن(سيس انجو پرداخت، جشن نوروز برپا کرد، تظاھرات خودی أت دازی نم راه ان

تعماری  ای اس ا نھادھ وکراتيکش ب ھا سفر خارجی انجام داد، به پارلمان ھای استعمارگران رفت و به روابط نھادھای دم

ز ف ست از مراک ا ژورنالي د، ده ھ ته ش اب نوش ايش کت ره ھ ا و چھ ت ھ رای فعالي رد، ب ت ک ايزه درياف ت، ج ر فروخ خ

اطی راه ه اش ديدن ب مربوطه عمل آوردند و خبررسانی کردند، مواد کمکی توزيع کرد، کورس ھای سواد آموزی و خي

وده  آگاھی دادن تودهنه برای » کار دموکراتيک«اين ... اندازی نمود، عکس و فلم گرفت و ستگی ت رای ھمب ه ب ھا بود، ن

ود؛  ابرينھا و نه ھم برای پيونديابی با توده ھا، بلکه ھدف آن جلب کمک ھای بيشتر ب ی بن ار دموکراتيک انقالب ا ک ً قطع

    ٨.به آن باور داشت» گروه انقالبی خلق ھای افغانستان«نبود، ھمان کاری نبود که 

گِ» پيکار«، سازمان »ساما«و » یئرھا«در کنار سازمان ھای  ا تفن اطی از کشور ب امۀکميت «چند سالی در نق در »  ام

رور   اين سازمان ضمن اين.جنگ ضد روسی شرکت کرد ه م رد، ب يش بب ه پ ی را ب ار دموکراتيک انقالب ست ک که نتوان

ر انجوھای ئزمان انجو زده شد و چنان در ثروت انجو د او غبطه میی غرق شد که حتی سازمان ھای ديگر ب  ٩.خوردن

ست » حزب««ی آن به ئيکی از علل فروپاشيدن اين سازمان بود که ميراث انجو» پيکار«انجوبازی  » )مائويست(کموني

  !! اروپا رسيد آن به»اصوليت انقالبی پرولتری«بخش و 

                                                 
 ا و در خدمت کار - ل– علنی اگر با رعايت اصول م ۀطور کلی ھر نوع مبارزه ی و بسسات ارتجاعؤتنگ ھا، شرکت در ميمظاھرات، م «7

خدمت ... تنگ ھا  و مظاھراتيرا در م» رھبری«فکر ھدايت کننده . مخفی و متشکل ساختن نيروھا نباشد به ھياھوی بی ارزشی بدل می گردد
 انديشه ھای شان ھمان احساسات و افکار خرده بورژوائی و اپورتونيستی سوی انقالب نمی ساخت، بلکه احساسات وه صادقانه به خلق وگامی ب

با طرد اپورتونيزم در راه ( » .بود که با يک چنان خط مشی سياسی جدا از توده ھا، محدود بر روشنفکران، شھری و علنی آنان تناسب داشت
  )انقالب سرخ به پيش رويم

يک گروه، . ی استئکه ھمان علنی گرا» رھبری«سان ه يکی برخورد غلط و ضد انقالبی ب.  علنی دو نوع برخورد وجود داردۀبه مبارز «8
تنگ ھا و انواع گوناگون فعاليت ھای علنی را جدا از توده ھا و بی ي و زير نام مشخص شان جريان تظاھرات، مءسازمان يا حزب با تمام اعضا

دشمن طبقاتی ساطور به دست شناسانده و او را در قلع و قمع بيدريغ انقالبيون ه توجه به آنھا راه انداخته، بدين ترتيب يک يک افرادش را ب
در اين جھت سير می کرد و مساعدت بزرگی به ) ی از آنھا آورديمئپيشتر نمونه ھا(» شعله جاويد«ھای علنی   تمام فعاليت. ياری می رساند

  .ارتجاع بود
تنگ يمارکسيست لنينيست ھا کليه اشکال مبارزات علنی و شھری مثل مظاھرات، م: استی ئ علنی از ديدی پرولتارياۀبرخورد ديگر به مبارز

آنھا در خدمت مبارزات انقالبی توده ھا و کار بسيجی ۀ که در تحليل نھائی ھم ھا، شرکت در اتحاديه ھای صنفی، قانونی و غيره را در صورتی
ه و از آن به عنوان وسيله ای در خدمت به اھداف مذکور استفاده می برد، زيرا در  اصلی يعنی روستا باشند، قبول داشتۀمخفی و مبارزه در ساح

اگر تظاھراتی با خواست توده ھا برپا گردد، شرکت افراد از يک گروه يا سازمان .  علنی در حدود وسيعی می توان با توده ھا پيوند يافتۀمبارز
شرکت و رھبری . ح، آگاه ساختن توده ھا و در مرحله ای بسيج آنھا می باشدخاطر نظم و دادن سمت صحيه مارکسيست  لنينيستی در آن ب

مارکسيست لنينيست ھا در اين مبارزات به تربيت و تجربه يافتن توده ھا، باال رفتن شناخت آنھا از دشمنان و چگونگی مبارزه و آمادگی شان 
  )اه انقالب سرخ به پيش رويمبا طرد اپورتونيزم در ر(» .برای نبردھای آتی عالی تر، می انجامد

ًشخصا يکی از مجاھدين ھمين احزاب بود و سالح } )اصوليت انقالبی پرولتری(مربوط به سازمان پيکار برای نجات افغانستان {نقد نويس  «9
 نقل -).١٣٨٤ جدی  جاويد، شماره دھم، دوره سوم ماهۀشعل(» .و اسناد رھبر سازمان اسالمی مربوطه را نزد خود داشت» کميته امام«ھای 

  -ھای قول ھمه به وسيلۀ پورتال ويراستاری شده اند
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اکم اس ار دموکراتيک ح ورد ک ی در م ر انقالب دگاه ھای غي م دي وز ھ شينه، ھن دگاه ھای . تبا درنظرداشت اين پي ن دي اي

ا در أارتجاعی در بخش کار دموکراتيک، کار سوسياليستی چپ انقالبی را نيز ضربه زده است و مت دگاه ھ ن دي فانه اي س

  . »ھر چه برو عادت نبرو« لغمانی ھای عزيز ما ۀعده ای به عادت تبديل شده است، ھمان عادتی که به گفت

ی در پھنما، در بخش بعدی، ضمن بررسی ديدگاه ھای غ ز ۀير انقالب ی را ني ار دموکراتيک  انقالب ک، ک ار دموکراتي  ک

  .مورد بررسی قرار می دھيم

  

  

  

 


