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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٧ سپتمبر ٠۴
  

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

 )٧(  

  : ـ  کار دموکراتيک، ملغمه ای از مارکسيزم علنی و مطالبات جامعه مدنی٢

 ۀت و مطالبات جامعديدگاه دوم، ديدگاه مارکسيزم علنی و در عين زمان تنزل کار دموکراتيک تا سطح کار و فعالي

ً بر می گردد به ١.مدنی است و افرادی به نام » سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان« اين ديدگاه عمدتا

 ساسیاپدانتيست ھای ما، چھار عيب . ٢سفانه ھر دو به بيماری بِد پدانتيزم دچار ھستندأکه مت» فعالين سوسياليست«

ً در اروپا است و در داخل بيشتر به جمعی از انديوالن تشکيالت بنيادی سازمانی و تئو: دارند ريک آن عمدتا

کتابخوان شباھت دارند تا يک سازمان مستحکم کمونيستی؛ برنامۀ عملی کوتاه مدت و درازمدت ندارند و اگر بخشی 

انکاری از آن چنين برنامه ای ھم داشته باشد، ربطی به وضعيت طبقاتی و سياسی کشور ما ندارد؛ اينھا به پنھ

ارزشی قائل نيستند و اين اصل بلشويکی را جبن و ترس می دانند و شماری از آنان در اين عرصه تا سطح 

پوپوليست ھای غيرتی سقوط می کنند و بر بنياد ھمين برخورد پوپوليستی، گرايش انحرافی به مارکسيزم علنی دارند 

د؛ عطش عجيب به بحث ھای تئوريک دارند و بدون و مرز ميان کار دموکراتيک و سوسياليستی را مخدوش می کنن

اين که خود بتوانند از لحاظ عملی نقشۀ راه انقالبی ارائه کنند، بدبينی عجيبی با چپ ھای مائوتسه دون انديشه دارند؛ 

  .اين درحاليست که چھره ھای شاخص اين جمع، سازمان قبلی شان را با آثار  مائوتسه دون نقد می کردند

را مورد بررسی  ا از ساير عيب ھای جدی اين جمع می گذريم و مارکسيزم علنی و کار دموکراتيک آناندر اينجا م

ی ھای وافری ئبخشی از اينھا که به دموکراسی در عصر امپرياليزم باور ندارند، با ضد و نقيض گو. قرار می دھيم

                                                 
ً تئوری نويسی و کتاب خوانی دارد1 .  مارکسيزم اين ديدگاه، مارکسيزم تجريدی است، به مسائل و رويدادھای روزانه کاری ندارد، عمدتا

 اکاديميک چاپ ۀلکه برای روشنفکران عرصمراجعه کنيد که نه برای کارگران ب» کمون«است، بطور نمونه به » تخصصی«نشرياتش 
 تودھای ستمديده عالقه ای ندارد، به جای پرداختن به ستم و تعدی روزانه که ۀنشريات دموکراتيک اين جمع ھم به زندگی روزان. می شود

پراتيک و عمل کاری مارکسيزم علنی  به . بر کارگران و زحمتکشان کشور می رود، به مارکسيزم خيالی، جامد و تفننی چسبيده است
  . بحث و کتاب استۀی که تحت استعمار قرار دارند، ندارد؛ سخت واله و شيفتئ راه عمل برای تغيير شرايط توده ھاۀندارد، نقش

پدانتيست ھا مصرانه تالش می کنند پيشداوری ھای .  پدانتيزم تفکری را می گويند که سعی در کاربرد قواعد کتابی و تئوريکی خود دارد 2
ما ھم » فعالين سوسياليست«.پدانتيست ھا کمالی ندارند جز الگوسازی و کاپی برداری. کار برند و پراتيک را با آن تطبيق بدھنده خود را ب

ما تالش می کنيم در يک فرصت مناسب،  به  نقد . کمالی ندارند، جز الگوسازی منصور حکمت و کاپی برداری ناھنجار از تروتسکی
  .ين سوسيال راکسيونرھای پدانتيست بپردازيمديدگاه ھای بيشتر ا
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 اشغالگران را استبداد خونين می که دموکراسی ضمن اين.  دموکراسی، حرف ھای مبتذل عرضه می کنندۀدر زمين

که از اشغال امپرياليزم  خوانند اما باور دارند که دولت کنونی افغانستان يک دولت دموکراتيک است؛ ضمن اين

که   کھنه در افغانستان می خوانند و ضمن اينۀصحبت می کنند که با استبداد خونين ھمراه است، دموکراسی را پديد

 بدبختی ھای توده ۀی و بورژوازی غير امپرياليستی فرقی قائل نمی شوند و عامل ھمميان بورژوازی امپرياليست

  .ع می کنندا قانونمند سرمايه دارانه به شدت دفۀی سرمايه می خوانند، اما از جامعئھای ستمديده را سودجو

 کار دموکراتيک ی ھای متعدد، سبب شده است که راه گم شوند و اين راه گمی در تفکيک ميانئاين ضد و نقيض گو

اينھا کار دموکراتيک را با کار سوسياليستی خلط . وضوح به مشاھده می رسده و کار سوسياليستی اين جمع نيز ب

 يک ھستی مخفی انقالبی از طريق کار ۀکه به مثاب می کنند،  ميان تبليغ و ترويج فرقی قائل نمی شوند و به جای اين

ً به بحث ھای تئوريک مارکسيستی علنی گرايش دارند، حتی نشريه دموکراتيک با توده ھا پيوند برقرار کند،  عمدتا

ھای ظاھراً دموکراتيک اين جمع، به جای تبليغات زنده به بحث ھای تئوريک می پردازند که قطعاً در تھييج توده ھا 

  .  بی اثر ھستند

نشر می شود، به جای تبليغ زنده و  مثال در يکی از نشرات دموکراتيک اين جمع  که ظاھراً برای کارگران ۀبه گون

رو می شويم که برای کارگران افغانستان نه تنھا تھييج کننده نيست، بلکه  هانقالبی با بيانات مطول تئوريک روب

 با وجودی که در برنامۀ يکی از تشکالت مربوط به اين ديدگاه، کار دموکراتيک تا سطح ٣.شديداً کسل کننده است

ر می شود، با ، اما در نشريۀ علنی که در وب سايت اين تشکل نيز نش٤تنزل داده شده»  مدنیۀجامع«فعاليت ھای 

  . رو می شويم که به قول گئورکی ديميتروف چيزی نيست جز شيوۀ کودکانۀ تبليغاته ی روببحث ھای مارکسيستي

                                                 
، » نظام سرمايه داری استۀفساد خميرماي«ندازيم با مقاله ھای مطول تئوريک مثل ريه ھای کارگری اين جمع نگاھی بي اگر به يکی از نش3
، »رگر بر فرق سرمايه دارامروز سيلی سرمايه دار به روی کارگر فردا پتک کا«، »نظام سرمايه داری عصر برده داری جديد است«
رو می شويم که فھم آن با در نظرداشت سطح سواد تعليمی کشور ما برای کارگران چه که حتی ه روب... و»  کارگرۀ پيدايش طبقۀزمين«

ی که ئز اشياوسايل توليد چيزی نيستند، به ج«: مثالً در يکی از مقاله ھا نوشته شده است. بسياری از مکتب خوانده ھا نيز  مشکل خواھد بود
ترويجی در نشريۀ علنی و  ۀاز اين نوع عبارات پيچيد» . کارگر به شکل کار مرده تراکم يافته و از کارگر بيگانه شده استۀدر آن کار زند

ی ئھدف از نگارش اين نوع مقاله ھا آگاھی کارگران و زحمتکشان نيست، بلکه حرافی و خودنما. دموکراتيک اين جمع فراوان است
ارند که برای آنان ھای مغلق و کلمات غامض و پيچيده ندارند، بلکه نياز به ادبياتی د رانه است؛ زيرا کارگران نيازی به فورمولروشنفک

  .ج و راھنما باشدقابل فھم، مھي
 جالبی از يکی از شرکت  نامۀ١٢رئيس جلسه رفيق کيسينن . ھنگامی که من به کنگره گزارش می دادم«: گئورکی ديميترف می نويسد

  :من اين نامه را برای شما قرائت می کنم. کنندگان در کنگره دريافت کرد که خطاب به من بود
خواھش می کنم وقتی به کنگره گزارش می دھيد روی اين موضوع نيز تکيه کنيد که تمام تصميمات و قطعنامه ھای کمينترن در آينده «

زحمتکشان، ولو  ۀی که آمادگی الزم را دارند بتوانند آن ھا را درک کنند، بلکه برای ھمئا کمونيست ھاطوری تنظيم و نوشته شود که نه تنھ
قرارھا و اسناد کمينترن بايد به ترتيبی تھيه شود که اگر کسی آن را بخواند فوراً . گونه آمادگی قبلی نداشته باشند، مفھوم باشد اين که ھيچ

بعضی از ارگان ھای عالی حزب اين موضوع را .  می خواھند و کمونيسم چه منافعی عايد بشر خواھد کردبتواند بفھمد که کمونيست ھا چه
ضرور است که به اين ارگان ھا به طور خيلی جدی يادآوری شود که آن ھا بايد برای کمونيسم به زبان قابل فھم تبليغات . فراموش می کنند

  ».کنند
 خود عقيده و تمايل ميليون ھا کارگر را بيان کرده ۀشته است، ولی ترديد ندارم که اين رفيق با اين نامنمی دانم کدام رفيق اين نامه را نو«

بسياری از رفقای ما اين طور خيال می کنند که ھر قدر در تبليغات خود کلمات پر آب و تاب و مطنطن تر استعمال کنند و ھر اندازه . است
اين ھا فراموش می کنند که . ه کار ببرند، گويا به ھمان اندازه تبليغات شان بيشتر مؤثر خواھد افتادفورمول ھا و تزھای مغلق و نامفھوم ب
 کارگر عصر ما لنين ھميشه به زبانی که برای توده ھای وسيع کامالً مفھوم باشد صحبت می کرد و ۀھمانا بزرگترين رھبر و تئوريسين طبق

  .می نوشت
  :ی را به مثابه يک قانون بلشويکی فرا گيريمئه و اصل ابتداھر کدام از ما بايد اين قاعد«
حرف تو را بفھمد، به شعار و دعوت . وقتی می نويسی و يا صحبت می کنی ھميشه بايد در فکر يک کارگر ساده باشی که تو را درک کند«

بايد فکر کنی برای چه کسی می نويسی و با ! داردتو عقيده و اعتماد پيدا کند و اين که وی آمادگی الزم را برای طرفداری و پيروی از تو 
  ».کنی  کی صحبت می

در » سازمان سوسياليست ھای کارگری افغانستان «ۀ به شماری از وظايف و مطالبات دموکراتيک که در برنامۀ مصوب کنفرانس ساالن4
 ۀجامع«فاوتی با مطالبات و وظايف نھادھای مالحظه می شود که اين وظايف و مطالبات ھيچ ت.   درج شده، نظری می اندازيم١٣٨٧جدی 
سازمان سوسياليست ھای کارگری خواھان آنست تا بايد ھر چه . ١٠«: ھا فعاليت می کنند، ندارند افغانستان که با پول امپرياليست» مدنی

فراھم . ١١ گذاشته شود؛ ءا کودکان به اجرۀمين شرايط مناسب جھت فراگيری تعليم و تربيه برای ھمأزودتر ممنوعيت کار کودکان و ت
دولت افغانستان موظف است که در .  صحی و درمانی رايگان وظيفة يک دولت و حق ھر شھروند کشور  استۀنمودن تسھيالت و بيم
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دمان می شوند و طالبان ی بمبارئی ـ ناتوئدر حالی که در کشور اشغالی ما  کارگران توسط امپرياليست ھای امريکا

فاشيست کارگران معادن وغيره را به رگبار می بندند و می کشند و ساير زحمتکشان را قتل عام می کنند و به 

 عام فھم و گيرا ۀکه با زبان ساده، با شيو اسارت می کشند، شکنجه می کنند و نابود می کنند، اين جمع به جای اين

 کودکانه متوسل ۀد، به شيونانان و ساير زحمتکشان را تقويت ک کارگران و دھقد و ھمبستگی کنءاين جنايات را افشا

 هشخصيت می يابند و ب) وسايل توليد (ء توليد اشياۀدر پروس... «: دموکراتيکش چنين می نويسدۀد و در نشريمی شو

 خرده :که ساير طبقات و اقشار زحمتکش نظير در حالی«، »...عکس شخصيت کارگر به اشيا مبدل می گردد

ی، حتی دھقانان فقير، دارای مالکيت کوچک بوده بناًء کوته بين، ئبورژوازی شھری، خرده بورژوازی روستا

برخی ھا با خرده مالکيت شان خود را خود .  کارگر و سرمايه دار در حال نوسانندۀی روابط کھن و بين طبقادار

نی خود استثمار می شوند و زمانی ھم ديگران را ، تعدادی زما)خود برای خود توليد می کنند(استثمار می کنند 

 کارگر فاقد موقعيت ثابت اجتماعی در نظام ۀخالف طبق بدين معنی که اين کتله ھای اجتماعی. استثمار می کنند

) طبقه(خود انديش و در آخرين تحليل مربوط خانواده ه توليدی بوده و دارای روابط کھن، دارای افکار ارتجاعی، ب

  ٥».اندبورژواھا 

                                                                                                                                                   
گی و تسھيالت مناسب برای سالمندان، معلولين و کودکان بی مين زندأدولت موظف به ت.١٢سراسر کشور اين تسھيالت را فراھم سازد؛ 

گی و مراکز نگھداری مناسب برای سالمندان و معلولين را در سراسر کشور و مچنان مکلف است تا حقوق بازنشستو ھ. پرست استسر
دولت موظف . سازمان سوسياليست ھای کارگری خواھان محو توليد و قاچاق مواد مخدر است. ١٥ شھروندان فراھم سازد و ۀبرای ھم

  ». دولتی اقدام نمايدۀو اجتماعی اعتياد، به تداوی معتادين به ھزيناست در ضمن مبارزه با علل مادی 
اين نوع مطالبات، مطالبات رفورميستی است که تھی از محتوای انقالبی است و به مبارزه عليه اشغالگران و طبقات حاکمه و دولت پوشالی 

ی توده ھای ما را تيره و تار ساخته اند، دولت پوشالی و اربابان ی که زندگئمدد و ياری نمی رساند؛ زيرا با اين نوع مطالبات، مسببين باليا
يا دست ندارد، می تواند خارجی آن محسوب نشده، بلکه القای اين فکر ارتجاعی در اذھان توده ھاست که دولت پوشالی نه تنھا که در اين بال

ی قاچاق مسبب اين ئاعتياد از دولتی که خود با حلقه ھای مافيا آن نيز کار کند، مثالً درخواست مبارزه با علل مادی و اجتماعی برای محو
  . بال است و ھر روز بر تعداد معتادان می افزايد، عوامفريبانه است

اين نوع درخواست ھا و . کار دموکراتيک بايد بر افشاگری انقالبی استوار باشد نه بروی عوامفريبی و گمراه کردن توده ھای زحمتکش
افشاگری انقالبی نيست، بلکه درخواست دادن ھاست؛ » جامعه«است، زيرا کار اين »  مدنیۀجامع«در حال حاضرکار مطالبات از دولت 

سوسياليست ھای «، عکس »جامعه«ن اين انجام می دھد، زيرا فعاال» سوسياليست ھای کارگری«بھتر و خوبتر از » جامعه«چيزی که اين 
» جامعه«اين نوع مطالبات را از نزديک به گوش دولت می رسانند، اما امری را که اين در کشور حضور دارند و ھرازگاھی »  کارگری

  . قطعاً انجام نمی دھد و نمی تواند انجام بدھد، افشاگری سياسی است، چيزی که روح کار دموکراتيک انقالبی را می سازد
به ياد می آورم که پيش از روی کار آمدن ھيتلر جلسه ای . ممی خواھم در اين رابطه نمونه ای را ذکر کن«:  گئورکی ديميتروف می گويد5

برادران اسکليارک، محتکرين و کاله برداران  ۀتشکيل اين جلسه ھمزمان بود با محاکم. با حضور بيکاران در برلين تشکيل  شده بود
 خاصی توانست از جريان اين محاکمه برای  سوسياليست با مھارت- يک سخنران ناسيونال . دادرسی چند ماه به درازا کشيده بود. معروف

ی که اين دو ئوی قبل از ھر چيز يک رشته از کاله برداری ھا، احتکارات و ساير خالفکاری ھا. خود استفاده کند ۀاھداف عوام فريبان
ھد کشيد و حساب کرد که کيد کرد که اين محاکمه ماه ھا به درازا خواأله تأوی سپس روی اين مس. برادر مرتکب شده بودند نشان داد

سخنران در ميان کف زدن ھای شديد حضار اظھار داشت که . لمان تمام خواھد شدااين دو نفر صدھا ھزار مارک برای مردم  ۀمحاکم
ی که برای مخارج اين ئگو تيرباران شوند و پول ھا و راھزنان و غارتگرانی از قبيل برادران اسکليارک بايد بی درنگ و بدون ھيچ گفت

  .دادرسی پيش بينی شده بود به نفع بيکاران منظور گردد
اما بر اثر پافشاری و اصرار حضار که . صحبت نمی داد ۀولی رئيس جلسه به او اجاز.  صحبت خواستۀسپس يکی از کمونيست ھا اجاز

ا پشت تربيون قرار گرفت تمام وقتی کمونيست م. مايل بودند حرف ھای يک کمونيست را بشنوند مجبور شد با تقاضای او موافقت کند
  اما ببينيم او چه گفت؟. حضار با بی صبری منتظر بودند تا ببينند ناطق کمونيست چه خواھد گفت

کارگر را نشان داده و عمده  ۀپلنوم راه نجات طبق.  ھم اکنون پلنوم انترناسيونال کمونيست خاتمه يافتءاو با صدای قوی و رسا گفت که رفقا
پلنوم ). خنده(» لب کنيمکارگر را به سوی خود ج ۀاکثريت طبق«ی را که در مقابل ما قرار دارد عبارت از اين است که ا ترين وظيفه
پلنوم از ما خواست تا اين جنبش را بيش از پيش ). خنده(بدل شود » سياسی«کيد کرد که جنبش بيکاران بايد به يک جنبش أھمچنين ت

  ).خنده... (گسترش دھيم
  ».توضيح می دھد«رفيق ما احتماالً خيال می کرد که دارد تصميمات صحيح پلنوم را . رانی خود را در ھمين روح ادامه دادناطق سخن

آيا يک چنين ناطقی می توانست بيکاران را جلب کند؟ آيا اين موضوع که اول بايد بيکاران را به سياست کشاند و بعد آنھا را انقالبی نمود و 
باالتری ارتقاء يابد می توانست بيکاران و شنوندگان را ارضا نمايد و خواست ھای  ۀيج کرد تا جنبش بيکاران به مرحل شان را بسۀسپس ھم

  مبرم و ضروری آنان را برآورده سازد؟
ه تا آن لحظه ثر فراوان شاھد بودم که چطور بيکاران شرکت کننده در اين جلسه کأتاالر نشسته بودم و با اندوه و تمن که در گوشه ای از 

وافر از خود نشان می دادند که سخنان يک کمونيست را گوش کنند و راه صحيح مبارزه برای رسيدن به مطالبات خويش  را از او  ۀعالق
 و سرانجام وقتی که رئيس. ياد بگيرند، اول متحير و ھاج و واج ماندند و بعد ھم بی تفاوتی خويش را آشکارا نسبت به ناطق بروز دادند
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ی آنان از اسارت و ستم ئ کودکانه، نه تنھا که ھيچ کمکی به طبقات ستمديده و زحمتکش برای رھاۀبا اين شيو

امپرياليزم و دولت پوشالی انجام داده نمی شود، بلکه ھمبستگی آنان عليه بورژوازی امپرياليستی لطمه می بيند، 

زمان اشغال يک کشور توسط امپرياليست ھا ھمبستگی توده در . چيزی که به سود امپرياليزم و دولت پوشالی است

اما،  . در صدر تبليغات و کار دموکراتيک کمونيست ھا قرار می گيرد) کارگران، دھقانان و خرده بورژوازی(ھا 

ديگر بدبين می کند،  که ھمبستگی توده ھا را تقويت کند، آنان را به يک  دموکراتيک اين جمع، به جای اينۀنشري

مارکسيست ھای انقالبی نبايد در پھنۀ تبليغات، . توده ھا را پراکنده و صفوف دشمن را مستحکم می سازدصفوف 

تفکيک ميان دشمن عمده و جبھۀ خلق را فراموش کنند، نبايد ميان آنان سبب افتراق شوند و توان و انرژی توده ھا 

  .را کاھش دھند

يھن قائل نيستند، مبارزه برای استقالل ملی را ارتجاعی می که برای کارگران م از آنجائی» فعالين سوسياليست«

 دموکراتيک انقالب باور ندارند و دولت پوشالی کنونی را دولت دموکراتيک دانسته، ميان ۀاينان که به مرحل. خوانند

اد در کار دموکراتيک تفکيک قائل ھستند و با پاندانتيزم بد شان تض» جناح تروريست و غير تروريست سرمايه«

 کشور ما را تضاد ميان کار و سرمايه  می خوانند؛ کار دموکراتيک شان نيز با اين باورھای ضد انقالبی و ۀعمد

کمونيستی آلوده است و ھمين است که توده ھا به آن پشيزی اھميت نداده؛ نه تنھا گامی در راستای آگاھی سياسی 

  .ی می کنندئافکار ارتجاعی؛ به تسليم طلبی ملی ـ طبقاتی رھنماتوده ھا برداشته نمی توانند، بلکه توده ھا را با اين 

  

 

                                                                                                                                                   
له ابداً أطبيعی است که من ھم از اين مس. دجلسه با خشونت سخن ناطق را قطع کرد جلسه ھم ھيچ گونه اعتراضی به اين عمل رئيس نکر

  .دچار تعجب نشدم
 در ، کسی که اين طور تبليغ می کندءرفقا. لمان نيستاو اين امر ھم تنھا مختص . م نيستمتاسفانه اين گونه نمونه ھا در آژيتاسيون ما ک

و من فکر می کنم ديگر وقت آن رسيده است که به اين شيوه ھای تبليغاتی که چيزی جز شيوه ھای . واقع عليه خودش تبليغ کرده است
  ».تبليغات نيست، خاتمه داده شود ۀکودکان

 دھقانان را بمباردمان می کند، ما ھو به ھو ھمين گونه اند، در حالی که بورژوازی امپرياليستی بی وقفه خانه ھای» فعالين سوسياليست«
 خرده بورژوا و دارای افکار ارتجاعی می خوانند و راه نجات را تنھا و تنھا در ۀھا در آژيتاسيون شان، دھقانان را طبق» سوسياليست«اين 

 کارگری، در شانزده سال ی در کنار خانواده ھایئدر حالی که خانواده ھای دھقانی و خرده بورژوا. مبارزه ميان کار و سرمايه می دانند
 ۀ طبقۀما در آژيتاسيون شان اينھا را مربوط به خانواد» فعالين سوسيالست«گذشته، قربانيان اصلی جنگ ارتجاعی امپرياليستی ھستند، 

  .بورژواھا می دانند، آن ھم در حالی که جنگ کنونی اشغالگرانه را جنگ  ميان کار و سرمايه می خوانند
  .که از يکسو کودکانه است، از سو ديگر ارتجاعی و تبليغ عليه خود و به سود دشمن است ن ايناين نوع تبليغات ضم


