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  سازمان انقالبی افغانستان
 ٢٠١٧ اگست ٣١

  انقالبی و غير انقالبی ِکار دموکراتيک
  کار دموکراتيک و ديدگاه ھای متفاوت

) ۶( 

   :وجود دارد دموکراتيک  کارۀدر حال حاضر چھار ديدگاه در زمين

  دانستن آن» دام و دانه«و » ئیمصونيت قضا«ديدگاه فرار از کار دموکراتيک و،  

  ل و ه ھای طوي ديدگاه مخدوش کردن کار دموکراتيک با کار سوسياليستی يعنی ھمان مارکسيزم علنی که گاه با مقال

  ، مدنی سقوط می کندۀغامض و گاه ھم تا سطح فعاليت جامع

 ر اساس ديدگاه داده بلکه ب رار ن ستی ق ً شديدا ارتجاعی و غير انقالبی که کار دموکراتيک را در خدمت کار سوسيالي

 ، و آباد می گرددئیگرا پروژه و انجو و قانون

 ی رار دارد و ديدگاه کار دموکراتيک انقالبی که در پيوند با اصول انقالب ا، سازماندھی  ق وده ھ ا ت ديابی ب رای پيون ب

  .استحکام ھمبستگی توده ھا رويدست گرفته می شود و در نھايت به کار سوسياليستی ياری می رساندتوده ھا و 

  :ًدر اينجا ھر چھار ديدگاه را اجماال مورد بررسی قرار می دھيم

  

  : ـ فرار از کار دموکراتيک١

د و دچار  ار دموکراتيک تب می گيرن ه.  می شونداضطرابعده ای با شنيدن اصطالح ک انی ک دتا در خارج از آن ً عم

ار دموکراتيک » مائويزم«سر می برند و به بيماری مزمن ه کشور ب ا ک ستند، ب تال ھ ا مب وده ھ خيالی و تفننی و جدا از ت

ونی »مائويست«. سازگار نيستند ه«ھای وطنی، کار دموکراتيک را در شرايط کن ضا«و » دام و دان می » ئیمصونيت ق

ق« کار در ميان توده ھا را ندارند با  شعار ۀرضُن عآنان چو. دانند و از آن می ترسند ه سرگرمی مفتضح » جنگ خل ب

ل» انترناسيوناليستی«راه انداخته اند و با صدور قطعنامه ھای  ه طوي اه و گ اه کوت اگ رای رھ ی ب دم عمل وده ھای ئی، ق  ت

  .  افغانستان برداشته نمی توانندۀستمديد
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ه ھای  از کار ئی علنی را جزۀانقالبيون مبارز ه بھان ند و ب ا از آن نمی ترس مصونيت «ًو پيکار انقالبی می دانند و قطع

ا می ١.از اين کار با ارزش پا پس نمی کشند» دام و دانه«و » ئیقضا وده ھ ان ت ار مي د و از ک  آنانی که خطر نمی پذيرن

 تنھا به به اين شکل پنھان شوند و » مخفیۀمبارز« ضخيم ۀ ھای مبتذل زير پردئی تالش می کنند که با انقالبی نما،ترسند

ازی رو آورده ه ب ار و توطئ ودن افک وده،حرافی پرداخته، به مغشوش نم ه انقالب و ت د ً عمال ب ا خيانت می کنن يک . ھ

  .وری ھای مارکسيستیيھای ت مبارز انقالبی را فقط می توان در پراتيک انقالبی تشخيص داد نه با حمل پشتواره

تن »مائويست« ٢. مخفی، کار چپ انقالبی استۀی با مبارز علنۀھنر تلفيق مبارز ی و رف ھای وطنی از مبارزه و کار علن

اقی می سازد  شانۀ مشغل و به کتابخانه ھا پناه می برند،ميان توده ھا می گريزند سيزم ات دون شک می . را مارک ان ب آن

نوری ھای مارکسيستی پر کنند، يتوانند ده ھا چه که صدھا صفحه را با ت ار  بدون اي تای ک دمی در راس ه کوچکترين ق ک

وان و قابليت ه مارکسيزم اتاقی ب. ھای ستمديده بردارند ميان توده ه ت سيزمی ک ه مارک ا ب وده ھ درد توده ھا نمی خورد، ت

می توانند در حول و » ھا مائويست« متخصص تر از ئی ايدئولوگ ھای بورژوادر غير آنعملی داشته باشد نياز دارند، 

  .بافی کنند وریي مارکسيزم تحوش

. ًت و شھامت و نيت و ارادۀ کار در ميان توده ھا را ندارند، اکثرا از کشور فراری ھستندأھا که توان، جر»مائويست«

در غير آن يک انقالبی ماھر، کاردان و دانا، در  .منطق فرار ايشان نيز بی باوری به نيروی اليزال توده ھاست

اشته باشد، می تواند در بدترين شرايط نيز با رعايت پنھانکاری در ميان توده ھا بماند و قرار که نيت مبارزه د صورتی

ھيچ عقل سليم پذيرفته نمی تواند که فرار اينان به نيت تداوم مبارزه بوده باشد، زيرا تاريخ نشان . را بر فرار ترجيح بدھد

 را دوباره به قصد ميھن ترک کرده، در کنار توده ھا به انقالب داده است که انقالبيونی که نيت مبارزه داشته اند، خارجه

 ٣.شانه داده اند

، چنانچه ناينا. در کشورھای غربی» شورش«انجوايزم و : ھای فراری ما مصروف دو کار عمده ھستند»مائويست«

؛ ولی در عين حال )بیھمان کار علنی خاينانه و ضد انقال( ی ھستنده ئخود بر يکديگر سند می آورند، انجوبازان حرف

 گرفته اند و  اين اصل ء علنی و مخفی را به استھزاۀبه تن کرده اند، تلفيق مبارزرا »  مخفیۀمبارز«ردای ضخيم 

  . می خوانند تا ساده لوحان را بفريبند و فرار شان را انقالبی جلوه کنند »دام و دانه«و » مصونيت قضائی«بلشويکی را 

 اين تبليغات سياسی . انقالبيون برای سازماندھی توده ھا نياز به تبليغات سياسی دارند،طنیھای و»مائويست«اما خالف 

بدون تبليغات ساده، آسان و قابل درک .  نيمه مخفی و علنی امکان پذير استۀو سازماندھی توده ھا از طريق مبارز

مخفی ... ب، اعتراض، تجمع وتظاھرات، اکسيون، اعتصا. مشکل است به سازماندھی و آگاھی توده ھا پرداخت

 انقالبيون است تا از اکسيون ھا، ۀصورت گرفته نمی تواند، اينھا بايد در فضای باز و علنی صورت بگيرند و وظيف

  .برداری نمايند به سود کار مخفی و زيرزمينی بھره.. .تظاھرات ھا، اعتصابات، تجمعات و
                                                 

. » عکس کسانی را که آن را رھا می کنند يا از آن روی بر می تابند تقبيح کرده استهحزب نه تنھا فعاليت آشکار را تقبيح ننموده بلکه ب... « 1
  )  لنين- ارکسيست ھا مسائل مورد مشاجرۀ حزب آشکار و م(
 مسلحانه، بايد در انواع مبارزات علنی و غير علنی، قانونی و غير قانونی در شھرھا و ۀالبته در رابطه با گذاردن کار عمده در خدمت مبارز«

  )ساختمان حزب ـ مائوتسه دون(» .دھات تحت تسلط دشمن نيز وارد شد و ميان آن ھا پيوند مناسبی ايجاد نمود
ک کمونيست اشتباه بزرگی خواھد بود که خواست ھای فعلی کارگران را که به خاطر بھبودھای جزئی در برای ي «2

 ۀبه اين مبارزات، به بھان) پاسيو( تحقير بنگرند و يا يک برخورد غير فعال ۀشرايط کارشان مطرح می شود، با ديد
 ترويج و ۀدر بار( » .حانه است، داشته باشندانقالبی مسلۀ کمونيستی و اين که ھدف نھائی محتاج يک مبارزۀ برنام

  )١٩٢١در ) کمينترن(ست بين الملل تبليغ، تز تشکيالتی و ساختمان احزاب کمونيستی مصوبۀ سومين کنگرۀ کموني
نقالبی ً سازمان انقالبی افغانستان قطعا مخالف کار انقالبيون در خارج از کشور نيست، به شرطی که چنين کاری به موافقۀ يک تشکل ا3

صورت گرفته باشد و يا انقالبيون منفرد در خارج از کشور تشکالت انقالبی را در مبارزه عليه امپرياليزم ياری برسانند؛ اما وقتی فرار برای 
» سيس حزب کمونيست واقعیأت«و الف و پتاق » جنگ خلق«و » کار انترناسيوناليستی«سرگرمی مارکسيستی و تفنن باشد و با چيغ و ھياھوی 

  . در اروپا و تاختن بر رھبران جنبش  انقالبی کشور توأم باشد، چنين حضوری حقيرانه و ننگين است»» رويزيونيزم«مبارزه عليه «و 
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 وقتی فعاليت توده .و خيزش توده ھا، مخفی صورت گرفته نمی تواند توده ھا، اعتراض توده ھا ۀچنانچه گفته شد مبارز

 رد کردن چنين کار سترگ، کار انقالبيون . ھستند ريسک بپذيرند و به آن پھلو بزنندرھا علنی است، انقالبيون ناگزي

  ٤.ای و فراری است ھای بالماسکه»مائويست«ھاست؛ کار انقالبيون نيست، کار  نيست، کار دون کيشوت

ھای   علنی بستری برای رشد جنبشۀ مبارز. علنی زمينه را برای متحد شدن توده ھای ستمديده فراھم می سازدۀبارزم

ای مشکل است که بتوان   علنی روند اعتراضی مردم را شتاب می بخشد و بدون چنين مبارزهۀ مبارز.مردمی است

ھا و آگاھی دادن   علنی، صحبت و سخن از تودهۀمبارز مخفی با ۀبدون تلفيق مبارز.  مخفی را سروسامان بخشيدۀمبارز

توانند از آگاھی و سازماندھی توده ھا صحبت کنند  ی مینتنھا و تنھا انقالبيو. است» مائويستی«ھا عوامفريبی  به توده

ه ھا ک کمونيست. ای شرکت کنند ًکه عمال در جنبش ھا، اعتراضات، اعتصابات، تظاھرات ھا و کار روشنگرانه توده

، نترس و با شھامت ھستند، به فکر و باور اندھا  ھای مختلفه ھستند، ميان توده ھا از جور و ستم  تودهئیمتعھد به رھا

 نيمه فيودالی و در دوران حاکميت يک دولت استعماری متشکل ۀشان ايمان و ايقان دارند، و حتی در يک کشور مستعمر

م، روزنه ھا و دريچه ھای کار علنی زھای مزدور استعمار و امپريالي وهاز خاين ترين، جانی ترين و ارتجاعی ترين گر

  . ھا کمک کنند  تودهئیجو می کنند تا بتوانند به انقالب و رھا و را جست

ھای علنی  ھا به خوبی می دانند که کمونيست ھای انقالبی در ھر نوع وضعيت می توانند به اعتراض»مائويست«

 لنين اگر ۀ سياسی سود ببرند و به گفتۀھای موجود برای روشنگری و مبارز کترين روزنهھا پھلو بزنند، از کوچ توده

 از ینيرا به بعد موکول سازند دچار اشتباه ژرف و عقب نش  روی برتابند، بايد تقبيح شوند و يا اگر آنیاز چنين فعاليت

 ئی می ترسند و به زندگی خرده بورژوام جھانی می شوند؛ اما چون آنان از توده ھازاصول اساسی سوسيال دموکراتي

ھا و  ی و کار روشنگرانه برای سازماندھی حرکتئ  از مبارزات تودهخود فرار ۀ برای تبرئناچارعادت کرده اند، 

 خوب می دانند که انقالبيون ناينا. کشند  علنی تلوار میۀی و سمت و سوی ذھنيت مردم، عليه مبارزئ ھای توده جنبش

ھا استفاده کنند، در غير آن به يک گروه توطئه گر، بی عرضه،   قانونی و علنی برای سازماندھی تودهبايد از امکانات

  ٥.فراری، مبتذل و مرتجع تبديل می شوند، چنان که آنان شده اند

سازمان انقالبی ««  اشغال و دولت پوشالی و ساير خونخوران ممکن است کهۀکه آيا تحت سيطر در مورد اين

اصطالح جنايات و تجاوزات آنھا را عليه خلق و ه  عليه خود آنھا استفاده کرده و ب،از تربيون ھای خود آنھا» افغانستان

ھای خلق  و شرايط و اوضاع حاکم موجود در کشور را برای توده! ميھن و عليه خلق ھا و ملل جھان افشاء سازند

تشريح کرده و آنھا را از وضعيت اشغال نظامی و تسلط استعماری امپرياليست ھای امريکائی و ناتو و ماھيت دولت 

دست نشانده و جناياتی که ھمه روزه از طريق بمباران ھا و قتل و کشتار و تجاوز به توده ھای خلق روا می دارند و 

                                                 
کسی که در  عمل فراموش کند که وظيفه اش اين است که در طرح و تشديد و حل ھرگونه مسايل عمومی دموکراتيک در پيشاپيش ھمه  «4

ًله دفاع کنيم و آن تلفيق کار علنی و غير علنی است که خصوصا از أوظيفۀ مبرم ماست که از دو مس... دموکرات نيستباشد، آن کس سوسيال 
 مسايل کم اھميت تر، با ۀدفاع از موضع حزب در بار. حزب غير علنی مبارزه کنيم» کم بھا دادن به نقش و اھميت«ما می خواھد که با ھرگونه 

خصوص از ما می خواھد تا نسبت به آن دقت ه ًوارد خاص و در چارچوب قانونی، دقيقا يک ضرورت است که بتر، در م معيارھای متعادل
 يافتۀ مبارزه، محتوای آنھا را از بين نبرده و از خصلت مبارزه تغييرنظر داشته باشيم تا سر و ته اين اھداف و شعارھا زده نشود، تا شکل 

  )چه بايد  کرد؟ ـ لنين(» ...ريخی و ھدف تاريخی پرولتاريا را تحريف ننمايدجويانۀ آنھا نکاھد، و نيز دورنمای تا
  
پنھان » مخفی کاری« ضخيم ۀدر مورد آنانی که از کار علنی فرار می کنند و خود را در پرد) کمينترن( سومين کنگرۀ کمونيست بين الملل 5

ًی معموال در استفاده از امکانات فعاليت ھای قانونی برای ساختن يک از طرف ديگر، احزاب غير قانون«: ای دارد  کنند،  حکم داھيانه می
سازمان ھای زيرزمينی اين حقيقت . سازمان حزبی که بتواند آن ھا را در تماس و نزديکی مداوم با توده ھای انقالبی قرار دھد، کوتاھی می کنند

 که پيوسته مشغول توطئه بوده و نيروی خود را برای ئیه صورت گروه ھاامکان اين را به خود می دھند که فقط ب. گيرند  حياتی را ناديده می
 کمونيست ۀ سومين کنگرۀاصول تشکيالتی حزب، تز تشکيالت و ساختمان احزاب کمونيستی مصوب(» .کارھای بيھوده مصرف می کنند، درآيند

  )١٩٢١در ) کمينترن(بين الملل 
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؛ متذکر می ٦»ای آنھا طی دھه ھای اخير بوده اند و ھستند، آگاه سازندی که باعث اين ھمه مصايب و بدبختی ھئنيروھا

انقالبيون حق ندارند که چنين . »مائويستی«امکان انقالبی و امکان : شويم که در اين مورد دو امکان موجود است

کترين فرصت ھا وجود بياورند، از کوچه  مھارت انقالبيون در ھمين است که چنين امکانی را ب٧.امکانی را رد کنند

 ستمگران و غارتگران بپردازند، اما شرط اصلی برای ايجاد چنين امکانی، حضور انقالبيون در یاستفاده کنند و به افشا

 ۀھا حتی در سازمان ھای پوشالی که پاي انقالبيون وظيفه دارند که به اقناع توده. ميان توده ھا و کار در ميان آنانست

 و نفاق در آن اقدام کنند و صفوف انقالب را مستحکم هصفوف دشمن را پراکنده سازند، به تفرقی دارند بپردازند، ئ توده

کمونيست ھا بايد در تمام « :وظيفه می دھد) ھا»مائويست«نه به (ھمين است که مائوتسه دون به انقالبيون  .نمايند

طرف ه ھائی را که فريب خورده اند ب  تا تودهزنندبی دارند به تبليغات اقناعی دست ئ توده ۀسازمان ھای پوشالی که پاي

و ) ١٩۴۵ اپريل ٢۴ دولت ائتالفی، ۀوظايف در مناطق اشغالی جاپان، دربار (».ما و عليه دشمن ملت جلب کنند

ھر سازمان کمونيستی غيرقانونی بايد به طور کامل از امکانات جنبش کارگری «: ھمينگونه کمينترن ھدايت می دھد

فعاليت (» .ھای عظيم انقالبی شود کند تا با فعاليت شديد حزب، بتواند رھبر سازمان يافته و واقعی تودهقانونی استفاده 

  )١٩٢١قانونی و غيرقانونی، اصول تشکيالتی حزب، کمينترن 

ھای حراف چنين امکانی موجود نيست، زيرا آنان از ميان مردم فرار کرده اند، آنان ھرگز نمی »مائويست«اما برای 

اند که » ھای ضبط صوت دستگاه«ھای فراری ما به قول مائوتسه دون »مائويست«. ند چنين کاری را انجام دھندتوان

 ئی»ھا دستگاه«ھا به چنين   ناھضم شده چيز ديگری بلد نيستند و تودهۀجز تکرار طوطی وار معلومات تکه پار

کار ديگری  «نوجود بياورند، زيرا آناه را بھای فراری ھرگز نمی توانند چنين امکانی »مائويست «.ضرورت ندارند

ھا به  و توده» جز از برخواندن جمالت و کلمات منفرد و مستخرج از آثار مارکس، انگلس، لنين و ستالين بلد نيستند

توده ھا به پيشاھنگانی ضرورت دارند که در تلفيق کار علنی و مخفی و کار .  ندارندینياز» مستخرجين«چنين 

  . آنان برزمندئیسوسياليستی ماھر، دانا و کاردان باشند و در ميان توده ھا برای رھادموکراتيک و 

  

  ادامه دارد

 

                                                 
  )٢٠١۴ فبروری ٢۴پوالد، (» ١۴، بخش ...پاسخ به حمالت خصمانه «6
 که فاشيزم در آن حاکم است به طور کلی امکان ناپذير ئیتجربه به ما می آموزد اين نظريه، که گويا فعاليت علنی و يا نيمه علنی در کشورھا «7

 کلی به معنی دفاع و پشتيبانی از چنين نظريه ای به معنی دچار شدن به سستی و رخوت و به طور. باشد، نظريه ای است مضر و نادرست می
حقيقت امر اين است که در شرايط ديکتاتوری فاشيستی پيدا نمودن اشکال و اساليب . ًانکار کردن  ھرگونه کار و فعاليت واقعا توده ای است

 نشان خواھد ولی ھمانند موارد متعدد ديگر، خود زندگی و ابتکار توده ھا راه را. فعاليت علنی و يا نيمه علنی وظيفه ای است دشوار و بغرنج
  .ما بايد اين نمونه ھا را تعميم دھيم و به طور مناسب و سازمان داده شده، به کار ببريم.  را نشان داده اندئیو توده ھا تا کنون چنين نمونه ھا. داد
تلقی می کند، » موھن«کسی که ضرورت به کار بردن اين گونه تاکتيک ھا را نسبت به فاشيزم درک نمی کند و چنين برخورد و رفتاری را ... 

او نخواھد توانست توده ھا را در . او ممکن است رفيق بسيار خوب و شريفی باشد، ولی اجازه بدھيد که بگويم چنين رفيقی پرگو است نه انقالبی
.  ديميتروفـ گئورکی مبارزه در راه جبھۀ واحد عليه فاشيزم و جنگ(» .پيکار به خاطر سرنگون کردن ديکتاتوری فاشيستی رھبری کند

  ). به حيث دبيرکل انترناسيونال کمونيستی انتخاب شد١٩٥٣ديميتروف در ھفتمين کنگره در سال 
ِھای فراری به ھيچ وجه رفقای خوب و شريف نيستند، بلکه توطئه گران بی آزرم غير انقالبی و پرگو »مائويست«اينجا بايد عالوه کرد که 

  .ھستند


