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 Political  سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٧ سپتمبر ١٣

  انقالبی و غير انقالبی ِکار دموکراتيک

  کار دموکراتيک و ديدگاه ھای متفاوت

 )٨( 

  

  :ھا»اکتوبريست«نقالبی  ـ کار دموکراتيک ارتجاعی و غير ا٣

 کار دموکراتيک ارتجاعی، غير انقالبی و در خدمت :ھاست»اکتوبريست«ديدگاه سوم در مورد کار دموکراتيک، ديدگاه 

ی ئھای امريکا ارتجاعی و ضد انقالبی پس از اشغال کشور ما توسط امپرياليست» کار دموکراتيک«بازار . اشغالگران

ھا از کار دموکراتيک »اکتوبريست« ١.ناميد» اکتوبريست« اصلی اين بازار را می توان معامله گران.  گرم شدئیـ ناتو

 را برای اھداف ئیآنان علنی گرا.  ھستندئیگرا و علنی» کار دموکراتيک«فرار نمی کنند، بلکه عاشق سينه چاک 

ً نھادھای ظاھرا  وئیخاص به پيش می برند و ھمين است که کار مخفی و سازمان مخفی را قربانی علنی گرا

 اين جمع به نام کار دموکراتيک، ضد انقالبی عمل نموده، به امکانات و روابط معينی دست می ٢.دموکراتيک می سازند

                                                 
... و» دموکراسی«، »حقوق زن«، »حقوق بشر«غين  با اشغال افغانستان و بيانيه ھای درو٢٠٠١ اکتوبر ٧ھای وطنی پس از » اکتوبريست «1

 ۀاز زمان بر سر قدرت آمدن دولت ھای عبوری انتقالی و مداخل«: تسليم دموکراسی اشغالی شدند و در نشرات علنی شان اعالم کردند
د کنند و دست به تشکيل سازمان کشورھای سھيم در ائتالف ضد تروريزم، شرايطی به وجود آمد که نيروھای ملی و دموکراتيک توانستند سر بلن

ھا، مجامع و انجمن ھائی بزنند، تا بتوانند شرايط موجود را تحليل نموده با مغتنم شمردن آن راه نجات از حاکميت تفنگ ساالری و رسيدن به 
  »١٣٨٢ماه اسد . رفاه و سعادت مردم را دريابند

امپرياليستی امريکا ـ ناتو برای پياده شدن دموکراسی امپريالستی شکر کشيدند و با  بورژوازی ۀوسيله  با اشغال افغانستان بی ماھا»اکتوبريست«
ھمان کاری که امپرياليست ھای . عرقريزی شروع کردند به ساختن احزاب و انجوھا و نھادھای سرکاری  و نامش را گذاشتند کار دموکراتيک

  .اشغالگر و دولت پوشالی به آن سخت نياز داشت
ليبرال . »ای داريم  خدا را شکر مشروطه«ليبرال بر اين باور است و آن را موعظه می کند که «: می نويسد» يزم و ريفورميزممارکس«لنين در 

 اکتوبر ھر قدمی که از سوی دموکراسی که از ريفورميزم فرا رود، ديوانگی، جنايت و گناه است؛ تنھا ١٧ھنگامی که اصرار می ورزد پس از 
  ».کنداز بورژوازی دفاع می 

آزادی ھای مدنی، نقض ناپذيری حقيقی حقوق فرد، آزادی عقيده، « پس از اعتصاب عمومی اکتوبر، تزار در بيانه ای ١٩٠٥ اکتوبر ١٧در 
ھای وطنی نيز پس »اکتوبريست«.  روسی اين بيانيه را اساس فعاليت شان قرار دادندی»اکتوبريست ھا«وعده داد و » بيان، حق انجمن و تشکل

، به طور بی ئی، حق تأسيس انجمن و حزب از سوی اشغالگران امريکا»آزادی عقيده و بيان«، »آزادی ھای مدنی« با اعالم ٢٠٠١کتوبر  ا٧از 
سابقه در اين راه عرق ريختند و به ساختن احزاب و انجوھا و ساير نھادھای سرکاری مصروف شدند و اين گونه دموکراسی امپرياليستی را 

به خود حق می دھد که اعالم کند که امپرياليست ھا دموکراسی را در کشور ما » سوسياليزم کارگری«مين است که امروز تثبيت نمودند و ھ
  . عملی کرده و ديگر نياز نيست که دموکراسی را يکی از مراحل انقالب دانست

 غلتيدند و ذوق زدگی رفقای ئیبه علنی گراھای وطنی بالفرض بنويسند که به جای تلفيق کار علنی با مخفی، »اکتوبريست« اگر روزی 2
مصروف در کار علنی و قانونی چنان بود که فراموش کردند متعلق به سازمان مخفی اند؛  اين نوع اظھارات را نمی توانيم با درنظرداشت 

زۀ آن را نبسته، صادقانه خواند و ھا ابزارھای کار دموکراتيک ارتجاعی و ضد انقالبی شان را از بين نبرده و در و دروا»اکتوبريست«اينکه 
  .انتقاد از خود انقالبی ناميد
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رود که احزاب علنی قانونی خود   پيش میئیمی سازند و تا جا» چھره«يابد و اعضای خود را با کارھای دموکراتيک 

  .می داند» فلتر انقالبی بودن«را 

زا و  پول» کار دموکراتيک«ھا با دموکراسی اشغالی شادی مرگک شده، تمام توان و انرژی شان را به »اکتوبريست«

  .مول استفاده می برندأزا اختصاص داده که از ابزارھای گوناگون برای اين م رابطه

  :قرار می دھيمھا را مورد مالحظه »اکتوبريست» «کار دموکراتيک«در اينجا مھمترين ابزارھا و بخش ھای 

    

 :ِحزب علنی قانونی.١

حزب پرولتری غير : کمونيستھا و انقالبيون در جريان پيکار سخت و خونين عليه سرمايه و امپرياليزم يک حزب دارند

ما باور داريم که تنھا و تنھا حزب لنينی می .  حزب لنينی، ستاد رھبری پرولتاريا و زحمتکشان است٣.علنی و مخفی

مپرياليزم و ايادی پوشالی، مرتجعين و ساير دژخيمان کارگران و زحمتکشان برزمد و انقالب را به ثمر تواند عليه ا

راه نجات توده ھای ما، ايجاد حزب لنينی است که با ھسته ھای مخفی بتواند کار مخفی و علنی را وفق دھد؛ . برساند

زند؛ از ريفورم به سود زحمتکشان استفاده کند، ولی سوسياليزم را با دموکراتيزم پيوند و ميان ترويج و تبليغ پل ب

 .پيگيرانه عليه ريفورميزم بايستد و با آن مبارزه کند

حزبی که لنينی نباشد، حزبی که به مثابۀ پيشاھنگ پرولتاريا عمل نکند، حزبی که پيشوای سياسی طبقۀ کارگر نباشد، 

ک طبقۀ کارگر نباشد، حزبی که به گفتۀ لنين عالی ترين شکل حزبی که ستاد جنگی پرولتاريا نباشد، حزبی که جزء الينف

تجمع پرولترھا نباشد و کليه اشکال ديگر تشکيالتی زحمتکشان تحت رھبری سياسی آن نباشد؛ به گفتۀ ستالين به درد 

  . مبارزۀ انقالبی پرولتاريا نمی خورد و پرولتاريا را نمی تواند برای احراز قدرت سياسی رھبری کند

                                                                                                                                                        
 آن سبب انحرافات و حتی تسليم طلبی ملی ـ طبقاتی شده است، با ئیدر صورتيکه يک سازمان جدی و انقالبی به اين باور برسد که علنی گرا

ی کند، رھبری انقالبی يک سازمان  حق ندارد سياست تسليم طلبانۀ را بر گردن اين و آن رفيق بار نم شرافت انقالبی از خود انتقاد می کند و آن
بر رھبری .  کار کرده اندئی و علنی گرائیھای سال برای قانون گرا  ھای آنانی بار کند که به اساس ھدايت رھبری سال  اش را به شانه  قانونی

 ملی ـ طبقاتی اش را بپذيرد و با شرافت يک انقالبی ۀلبانوليت سياست  ھای تسليم طؤکه شرافت انقالبی داشته باشد، مس است، در صورتی
  .ريشه ھای آن را ارزيابی و برای درسگيری در اختيار صفوف خود و جنبش انقالبی قرار بدھد

قدم نمی خواند، » ذوقزدگی رفقای مصروف در کار علنی و قانونی«که  اش را ضمن اين  ئی و قانون گرائی يک سازمان جدی انقالبی علنی گرا
را که سبب علنی ...)  ھای سرکاری و  حزب قانونی، انجوھا، انجمن(درنگ تمام منفذھا  ًاوال، در اسرع وقت و بدون: ھای آتی را بر می دارد

ً شده بسته می کند؛ ثانيا، ھر چه عاجل ريشه ھای ايدئولوژيک و سياسی انحرافات، سياست ھای غير انقالبی و مشی نا اعالم شدۀ ضد ئیگرا
 سازمان شده و سازمان مخفی را تا سطح خدمتگذار سياست ھای ئی و قانون گرائیرکسيستی حاکم بر سازمان را که سبب علنی گراما

ھا شريک می سازد؛    و ھواداران سازمان، جنبش چپ و تودهءن آورده، بررسی می نمايد و نتايج آن را با اعضائيامپرياليستی اشغالگران پا
 ستمديده که به نام آنان انجو زده، فھرست اسمای شان را  به استخبارات ارائه کرده، از زنان و کودکانی که قربانی اشغال ًثالثا، نزد توده ھای

ًاز خود انتقاد  می کند؛ و رابعا، در عمل نشان می دھد که راھی سوای راه ...  بلعيده وئیامريکا شده و به نام شان فندھای ميليون يورو
 و ضد مارکسيستی را در پيش گرفته و عليه تمام انحرافات ضد انقالبی در حرف و عمل مبارزه می کند؛ آنگاه است که ئیارتجاعی، غير انقال

رفقای مصروف در کار علنی و «بر کمر » ذوقزدگی«گيرد، در غير آن شالق   ھا اين سازمان و انتقاد از خود آن را جدی می  مردم و توده
  !غوندی خير نشستن، عمل غير انقالبی استکردن و خود در   حواله» قانونی

  
از مارکس و انگلس گرفته تا لنين و . کيد کرده اندأ کمونيست ھا برای الغای مالکيت خصوصی سرمايه ھميشه بر ايجاد حزب مخفی انقالبی ت 3

می »  حکومت موقت انقالبیۀباردر«لنين در .  پرولتاريا مھم دانسته اندۀستالين و مائوتسه دون، حزب مخفی انقالبی را برای مبارز
يک سازمان «مارکس در بررسی  تاکتيک ھای قبل و بعد از انقالب و به دنبال  پيروزی دمکرات ھای خرده بورژوا، روی لزوم ايجاد «:نويسد

» وا دمکراتيکتنزل آن به نقش زائده حزب رسمی بورژ«او با قدرت زياد عليه . پافشاری می کند»  حزب کارگرانۀمستقل مخفی و گسترد
  » ....مبارزه کرده

 ئیقسمت اعظم اعضا. سازمان محکم قبلی اتحاديه فوق العاده سست شده بود) ١٨۴٩ و ١٨۴٨يعنی در (در ھمان زمان « : مارکس می نويسد
اجتماعات و . ائی کافيستًکه مستقيما در جنبش انقالبی شرکت داشتند، معتقد بودند که زمان  اجتماعات مخفی گذشته و فعاليت ھای علنی به تنھ

در نتيجه در حالی که حزب . محفل ھای جداگانه باعث می شدکه تماس ھای آنھا با کميته مرکزی سست شده و بتدريح به حال رکود درآيد
 دست لمان خودش را بيشتر و بيشتر سازمان می داد، حزب کارگران فقط موقعيت محکم خود را ازادموکراتيک،  حزب خرده بورژوازی، در 

ًداد، حداکثر  در مکان ھای جداگانه برای مقاصد محلی  متشکل باقی ماند، و به اين ترتيب در جنبش عمومی کامال تحت سلطه و رھبری 
  ».دموکرات ھای خرده بورژوا قرار گرفت
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از اينجاست لزوم تأسيس حزب جديد، حزب مبارز، حزب انقالبی، حزبی به قدر کفايت جسور تا «: ين می نويسدستال

بتواند پرولترھا را به مبارزه در راه تصرف حکومت سوق دھد، به اندازۀ کافی مجرب تا بتواند در شرايط غامض و 

ارای قابليت انعطاف تا از ھرگونه موانع نامرئی در راه پيچيدۀ اوضاع انقالبی به کنه کارھا پی برد، به اندازۀ کافی د

  .مقصود بگذرد

راجع به (» .بدون چنين حزبی تصور سرنگون ساختن امپرياليزم و به دست آوردن ديکتاتوری پرولتاريا را ھم نبايد کرد

  ).اصول  لنينيزم

يزم و تصرف قدرت سياسی و ديکتاتوری حزبی که به مثابۀ پيشاھنگ طبقۀ کارگر، توده ھا را تا نابودی کاخ امپريال

پرولتاريا رھبری می کند، چنين حزبی، حزب حقيقی انقالبی است و حزبی که به اساس قانون اساسی کشور تأسيس شده 

اش   و توده ھای مردم به دستگاه ھای امنيتی و امپرياليزم باشد و حتی نتواند در برنامهءو کارش ھياھو و افشای اعضا

ًای و شترمرغی است که قطعا  چيزی درج کند؛ چنين حزبی، حزب بالماسکه) امپرياليزم(»  جھانیۀجامع«ِعليه اشغال 

  .ملوث با تسليم طلبی ملی ـ طبقاتی است

حزب انقالبی و پرولتری برای اجرای عمل موفقانه عليه امپرياليزم و دشمنان طبقاتی، نيازمند رابطۀ مستقيم با سازمان 

ای است و بايد در سازمان ھای ارتجاعی نفود کند و از آن به سود خلق و انقالب کار  ی و تودهھای غير حزبی پرولتر

ھای  ھا، سازمان حزب پرولتری و انقالبی بايد در اتحاديه ھا، انجمن ھا، سازمان ھای زنان، مطبوعات و رسانه. بگيرد

کار کند، اين سازمان ھا و نھادھا را .. .ھا و ھای محصلی، کوپراتيف فرھنگی، ھنری و ادبی، جامعۀ مدنی، جنبش

سمت و سو بدھد، آنھا را به حزب پرولتری نزديک ساخته و چنان با صداقت و فداکاری و قربانی در اين سازمان ھا 

ًکه يک ھستۀ کوچک ظاھرا مخفی طبق قانون اساسی  کار نمايد که اين سازمان ھا رھبری حزب را بپذيرند، نه اين

 دست بزند ئی ھستۀ مخفی را در خدمت اين حزب قرار دھد، روابط را مخدوش سازد، به علنی گراحزب علنی بسازد و

  .ھای گوناگون و جداگانه پول درآوردن را ھدف قرار دھد ی تأسيس کند که از آدرسئ ھای حاشيه و سازمان

يد که ھمه در آخر به برای انقالبيون، سازمان ھای غير حزبی يک ھدف را در زنجيره ھای تخصصی تقعيب می نما

يک ھدف ياری می رسانند که در حال حاضر عبارت از مبارزه عليه اشغالگران و راندن امپرياليزم و سرنگون ساختن 

ھای  دولت پوشالی و برقراری جامعۀ دموکراتيک نوين در کشور ماست؛ غير از اين، سازمان ھای غير حزبی به دکان

  .فعاليت آنھا به ھيچ وجه انقالبی بوده نمی تواند می ماند که ئیمعامله گری و عايدزا

اما حزب علنی حزب بورژواھاست که در چارچوب قانون اساسی تأسيس می شود و برای بلشويک ھا صحبت از يک 

.  ھدف اين نوع حزب، مبارزه برای انتخابات پارلمانی و پارلمانتاريزم است٤.حزب علنی احمقانه و رذيالنه است

ھا، انحالل طلبی  تأسيس حزب علنی توسط کمونيست. شرايط کنونی نمی توانند حزب علنی تأسيس کنندکمونيست ھا در 

سازمان مخفی و ليبراليزم عيان و آشکاری است که زمينه را برای امپرياليزم مساعد می سازد تا در آن نفود نموده، 

ھد و ھرگاه به آن نياز نبود  از طريق دولت حزب را در اختيار خود بگيرد، برای سياست ھايش مورد استفاده قرار د

اش نياز دارد که حزب  امپرياليزم برای تثبيت دموکراسی غارتگرانه. اش را مھر و الک کند پوشالی در و دروازه

 برای )NDI(انستيتوت ملی دموکراسی سازی را تشويق کند و به ھمين منظور در اوايل صدور دموکراسی اشغالی، 

  .ھا تشويق و ترغيب نمود  آموزشی گذاشت و احزاب را برای ائتالف ھا و جبھه سازیھای احزاب برنامه
                                                 

ين و توده ھا می تواند حتی وسيع تر ، پيوند بين زيرزم»فرصت ھای قانونی«امروز به دليل آگاھی طبقاتی بيشتر توده ھا و تا حدی به دليل « 4
صحبت از يک حزب علنی احمقانه و رذيالنه است اما تا آنجا که به ھسته ھای حزبی . و نزديک تر از گذشته باشد و اغلب نيز چنين است

ده اند و نمی توانند به برای کار آنھا در ميان توده ھا به ھيچ وجه ھمه تجربه نش» فرصت ھای قانونی«سوسيال دموکرات ما مربوط می شود 
  )١٩١٣ـ لنين،   کارگران و فعاليت زيرزمينیۀتود.(»پايان برسند
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 گردانندگان حزب علنی ادعا نمی کنند که گويا باور به ھستۀ مخفی ندارند، ٥.حزب سازی علنی، تز و شيوۀ کادتی است

رود، و  مترين بخش کار به شمار میاز نظر آنان مھ) آنھم قانونی( آنان سنگين است و فعاليت علنی ئیاما پلۀ علنی گرا

فلتر انقالبی «انطباق دھد، بلکه حزب علنی را » خود را با جنبش قانونی«نه تنھا باور دارند که سازمان غير قانونی بايد 

  . نيز می دانند» بودن

ونی و حزب غير قان«لنين در رسالۀ . حزب سازی علنی، رفتن به سوی انحالل طلبی و يا خود انحالل طلبی است

ھستند، اما امروز از گفتن صريح آن بيم » علنی«انحالل طلبان طرفدار حزبی قانونی و «: می نويسد» فعاليت قانونی

آنھا چيزی در بارۀ قانونی کردن حزب . از اين رو آنھا تصميم گرفته اند ھمان تزھا را کمی پوشيده بيان کنند... دارند

تشکيل سازمان ھای سياسی ...  می ورزندءدن آن به صورت بخش بخش اکتفانمی گويند، بلکه به ستايش از قانونی کر

ًيعنی دقيقا ھمان قانونی کردن بخش بخش . کوف ترويج می کنند.ر. ًقانونی دقيقا ھمان چيزی است که لويتسکی، ن

احزاب  که ئیھا»اکتوبريست«: ھای وطنی ما مصداق می يابد»اکتوبريست«ًو اين دقيقا بر حال و وضعيت » .حزب

باره اعالم کنند که ھمه  کشند يک علنی مختلف تأسيس کرده اند، ثقل کار شان بر احزاب علنی است؛ اما خجالت می

زنند و به اين صورت ھستۀ مخفی را در   دست میئیچيز در راستای احزاب علنی؛ لذا به تکه پاره ھای انجمنی و انجو

قرار می دھند که در آخر کار )  ھای قانونی و انجوھای قانونیحزب قانونی، انجمن(خدمت بخش ھای مختلف قانونی 

  .ِچيزی مخفی باقی نمی نماند، جز يکی دو نفر و اين؛ يعنی خود انحالل طلبی ھستۀ مخفی

تالش قسمتی از روشنفکران حزبی برای «انحالل طلبی عبارت است از «: انحالل طلبی چيست؟ لنين می نويسد

سازمان موجود حزب و تبديل آن به ھر قيمتی که شده به «) ھدام، برانداختن و موقوف ساختنيعنی پراکندن، ان(» انحالل

يعنی در چھارديوار قانونيت و موجوديت (» يک تجمع بی شکل و محدود ساختن آن در چھار ديوار فعاليت علنی

يعنی تجربيات (» نت ھایولو اين که اين علنی بودن به قيمت استنکاف آشکار از برنامه، تاکتيک و س«) »آشکار«

  ٦.تمام شود» حزب«) پيشين

                                                 
کادتھا . ھمانگونه که مطبوعات سوسيال دموکرات در موارد متعددی نشان داده اند، اين تز به ھيچ رو با تز حزب کادت تفاوتی ندارد «5

و به خاطر اين واقعيت که شرائط عوض شده اند، حزب بايد خود را با ... » بمانددر مجموع حزب آنھا مجبور است غير قانونی«پذيرند که  می
اگر نه تنھا فعاليت ممکن، » فعاليت قانونی«اينست که ... از نظر آنھا چيز اصلی و اساسی، فعاليت قانونی است... جنبش قانونی انطباق دھد

  )ـ لنين حزب غير قانونی و فعاليت قانونی(» .دست کم مھم ترين، پايدار ترين و  اصلی ترين فعاليت است
اين حزب با وجودی که در مقدمۀ برنامه ادعا دارد . ً به طور نمونه، برنامۀ يکی از احزاب علنی قانونی را اجماال مورد بررسی قرار می دھيم6

ی امحای کامل آن ھا و دستيابی به بھروزی ما که وظيفۀ اساسی خود را نه تفسير و تشريح بی پايان تيره بختی ھا، بلکه بسيج مردم برا«که 
ای که ماھيت ملی   برقراری حاکميت سياسی«: اش را تدوين می کند  ؛ چگونه با قيمت استنکاف آشکار از برنامۀ اصلی، برنامۀ قانونی»دانسته

ای دموکراسی و دفاع از آن به ھر شکل  استقرار و تحکيم پايه ھ-و مردمی داشته، کار را به اھل کار بسپارد و در برابر مردم حسابده باشد 
 سيستم اقتصادی ای که متضمن - موثر؛ دفاع از اعالميه جھانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد؛ منع آزار، شکنجه و ھر نوع تعزير 

الح سراسری بدون قيد و ھای بيرونی بوده بشرطی که منافی استقالل کشور نباشد ـ خلع س  رفاه عامه، رشد سرمايه ھای ملی و جلب سرمايه
 - شرط گروپ ھای مسلح، ايجاد اردو و پوليس ملی حافظ استقالل ملی، تماميت ارضی و عاری از کليه مناسباتی که منافی وحدت ملی باشد 

وری بر مکلف دانستن کشور روسيه به پرداخت غرامت جنگی و پاک کاری ماين ھای کشت شده در افغانستان ـ  مخالفت با ھرگونه تجاوز کش
 شان ـ  مبارزه بنيادی و پيگير بر ضد تروريزم در ھر جا، با کليه اشکالش و ئیی ملت برای رھا  کشور ديگر، دفاع از جنبش ھای آزاديخواھانه

، کوتاه ساختن دست حاميان خارجی آن از کشور ما ـ دفاع از حقوق زن بر پايه تساوی حقوق زن و مرد ـ ريشه کن کردن کشت، توليد، قاچاق
ترويج و استعمال مواد مخدر ـ حمايت از توجه ھمه جانبه و جدی به وضع زندگی متقاعدين و سالمندان و پرداخت حقوق آنان ـ تنظيم فعاليت 

  »...ھای حزب در چھار چوب قانون اساسی افغانستان با تمام کمبودھای معين آن و
 نه تنھا ھيچ نوع ئی ـ ناتوئیه شده، اما عليه امپرياليست ھای امريکااين حزب در برنامه اش طالب غرامت و ماين روبی کشور از روسي

که در حالی که کشور خودش اشغال شده، در  مضحک تر اين. ای ندارد بلکه به طور تأسف انگيز و دردناک و پرسش انگيز الل است  برنامه
اين حزب با اين برنامۀ مسخره و مبتذل و !! دفاع می کندبخش کشورھای ديگر   ئیبرنامۀ حزبی آن را مسکوت گذاشته، اما از جنبش ھای رھا

امحای کامل تيره بختی ھای بی پايان از طريق «ارتجاعی و تنظيم فعاليت در چارچوب قانون اساسی افغانستان ھر چه انجام داده می تواند، جز 
  . »بسيج مردم

با طرد اپورتونيزم در راه «مونيستی بين المللی و افغانستان در جزوۀ ھای افغانستان با در نظرداشت تجارب پيشين جنبش ک  گروه انقالبی خلق
حزبی که ... وحدت خلق با حزب پيشاھنگ طبقه کارگر امکان دارد و بس... «:  حزب انقالبی می نويسدۀدر بار» انقالب سرخ به پيش رويم

د فشرده با توده ھا داشته باشد، اصل انتقاد و انتقاد از خود را  ا را رھنمای عمل مشخص مبارزات انقالبی خود قرار دھد، پيون-  ل - م: بتواند
  » ...ًبکار برد؛ ما در مورد حزب با اصول باال عميقا اعتقاد داريم
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از روی اين قرار به طور . اين بود قراری که حزب چھار سال و اندی پيش در بارۀ انحالل طلبی صادر کرده بود

کار «ماھيت آن روی برتافتن از . واضح مشھود می گردد که ماھيت انحالل طلبی چيست و چرا آن را تقبيح می نمايند

لذا آن چه که . نحالل آن و تبديل آن به ھر قيمتی که شده به يک تجمع بی شکل در چھار ديوار قانونيت است، ا»مخفی

 و بدون چون و -آن چه که حزب تقبيح می کند. و به ميان کشيدن لزوم آن نيست) قانونی(حزب تقبيح می کند کار علنی 

» .است که البته نمی توان نام حزب بر آن نھاد» آشکار« تبديل حزب قديمی به چيزی بی شکل و -چرا ھم تقبيح می کند

  )ـ لنين  حزب آشکار و مارکسيست ھاۀمسايل مورد مشاجر(

ًھا با ساختن احزاب علنی، چنانچه تذکر رفت، عمال ھسته ھای مخفی شان را در چھار ديوار فعاليت »اکتوبريست«

ھا اکت و ادای آن را در می آورند و ھسته ھای مخفی را به ًعلنی محدود ساخته اند، عمال با کار مخفی وداع گفته و تن

 .يک تولی پراکنده، خرده بورژوا و بی شکل و بی چھره تبديل کرده اند که در آن ھر چه می توان يافت، جز بلشويزم

رخ، ھا گاه س»اکتوبريست« .ھا مانند جاغور مرغ پر است از انواع و اقسام مواد غيرمتجانس»اکتوبريست«ھای  ھسته

و »  جھانیۀجامع«گاه زرد؛ گاه انقالبی، گاه ضد انقالبی؛ گاه اپورتونيست راست، گاه اپورتونيست چپ؛ گاه ھواخواه 

در عمل انجوباز در حرف ضد انجو؛ در عمل مدالگير، در حرف ضد مدال؛ در عمل فندگير، در حرف . گاه ضد آن اند

ھای وطنی است و اين » اکتوبريست«؛ اين ويژگی مسلم ...ضد فند؛ در عمل طرفدار اشغال، در حرف ضد اشغال و

  . يعنی تجمع بی شکل به قيمت استنکاف آشکار از برنامه ھای انقالبی

فعاليت علنی با حزب سازی علنی تفاوت . ھا با روح فعاليت علنی در تضاد قرار دارد»اکتوبريست«احزاب علنی 

ه در فعاليت ھای علنی با جديت و پيگيری کمونيستی بايد شرکت کرد،  کمونيست ھا نه تنھا باور دارند ک٧.ماھوی دارد

کنند،  دھند، تقبيح می  قائل نيستند و آن را رد می کنند و يا به آن کم بھا میئیبلکه کسانی را که به اين بخش فعاليت بھا

ھای علنی و   به فعاليتھای انقالبی حزب سازی علنی و قانونی را خالف مارکسيزم می دانند که ربطی اما کمونيست

اما حزب . ھا معلوم و مشخص است ساحۀ فعاليت ھای قانونی و علنی کمونيست. قانونی از موضع مارکسيستی ندارد

در تاريخ جنبش چپ افغانستان ھيچ گاه بحث از . علنی چنانچه تذکر رفت، نمی تواند فعاليت کمونيستی و انقالبی باشد

جريان دموکراتيک نوين . ذريم از اين که در دولت پوشالی ثبت و راجستر گرددحزب سازی علنی صورت نگرفته، بگ

اش، ھيچ گاه شعار حزب سازی علنی بلند نکرد، بلکه شماری از گروه ھای   و مارکسيزم علنیئیبا تمام علنی گرا

ھر زدن يک جريان اما امروز آنانی که حتی مخالف م. منشعب از آن حتی مخالف مھر زدن بر فعاليت ھای علنی بودند

ھای دولت پوشالی می سپارند تا حزب رسمی و علنی و  بر ساحۀ کارھای علنی بود، لست ده ھزار نفری به ارگان

عناصر «فکر کنند، بر ديگران انگ » عناصر مشکوک«که خود را  که به جای اين قانونی شان را ثبت کنند و بدتر اين

  ٨.می زنند» مشکوک

                                                                                                                                                        
آقايان، در مفھوم اين چرخش تاريخی کمی تعمق «: در اينجا به ياد سخنی از لنين می افتيم که طرفداران حزب علنی را مخاطب قرار داده است

در بين نيست، ولی در عصر » مبارزه برای حزب آشکار« درخشانی دارد شعار ۀ يعنی ھنگامی که فعاليت آشکار توسع١٩٠۵ ۀدر دور: کنيد
شعار روی ) به پيروی از بورژوازی( فعاليت آشکار ضعيف شده است قسمتی از سوسيال دموکرات ھا ۀضد انقالب، يعنی ھنگامی که توسع

آيا ممکن است که ھنوز ھم مفھوم و معنای طبقاتی اين چرخش . را به ميان می کشند» بارزه برای حزب آشکارم«و » کار مخفی«برتافتن از 
  )  حزب آشکار و مارکسيست ھا ـ لنينۀمسائل مورد مشاجر(» روشن نباشد؟

وقتی : گوش کرد که می گويد) ی زندًيا کسی که موقتا خود را به ساده لوحی م(آيا با اين وضع می توان بدون تبسم به سخن آن ساده لوحی  «7
ھر دو طرف به فعاليت آشکار مشغولند ديگر چه جای مشاجره است؟ آقای عزيز، مشاجره بر سر ھمين است که آيا اين فعاليت را بايد برای 

اجره فقط ـ  و به طور کلی مش!  ضد آن و مخالف با روح آنهو طبق روح آن انجام داد يا اين که برای خوار نمودن آن، ب» کار مخفی«دفاع از 
 ۀمسايل مورد مشاجر(» ...ـ بر سر اين است که اين کار علنی طبق روح ليبرالی صورت می گيرد يا طبق روح دموکراتيک پيگير! »فقط«

  )ـ لنين  حزب آشکار و مارکسيست ھا
 ل خويش و بدون آنکه مھر و نشان -يح م  توده ھای کثيری را با مشی صحۀکمونيست ھا يک حرکت در سطح دموکراتيکی و در برگيرند «8

» رھبری«. را قريب پيروزی سازند مين نموده و آنأ حقانيت را در مورد تألۀجريان يا سازمان مشخص را بر پيشانی آن بکوبند می توانند مس
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به خوبی . به برنامه ھای احزاب علنی مراجعه کنيد. ِيفورم نيست، بلکه خود ريفورميزم استحزب علنی مبارزه برای ر

می بينيد که برنامه ھای اين احزاب بر ريفورميزم می چرخند، زيرا قانون اساسی کشور تنھا به احزابی اجازۀ فعاليت 

زاب علنی، تضاد عمده معلوم نيست؛ جبھۀ در برنامه ھای اح. می دھد که در چارچوب برنامۀ ريفورميستی فعاليت کنند

دشمن و جبھۀ خلق مشخص نيست؛ مرز ميان طبقات معلوم نيست؛ ادبيات آن مبھم، گنگ و تسليم طلبانه است؛ آلوده با 

ھا »اکتوبريست«و . ھمه چيز درھم و برھم است: خالصۀ کالم... اصطالحات چند پھلو برای تفسيرھای دلخواه است و

سپارند  ھای دولت پوشالی می ھای ستمديده را با عوامفريبی به ارگان  برھمی لست ھزاران تن از تودهبرای اين درھم و

  . برسندئیبورژوا ھای روشنفکرانه و خرده تا حزب را ثبت کنند و به ترضيۀ خودخواھی

ھا در  يستکمون.  و توده ھای مردم به دستگاه ھای استخباراتی امپرياليزم استءحزب علنی افشای عمدی اعضا

حاکم » دموکراتيک«داری   که سرمايهئیکشورھای اشغال شده و با حاکميت اختناقی و استبدادی و حتی در کشورھا

ھای مطمئن  ھا که پناھگاه شود تا توده حزب علنی و علنی گری سبب می. گيرند ًاست، پنھانکاری را جدا در نظر می

خصوص که ه  شوند، بئیھای استخباراتی شناسا رۀ ھويت به سازمان تذکۀروند، از طريق ارائ انقالبيون به شمار می

 ده ھزار ۀارائ.  ده ھزار تذکرۀ ھويت اعضای حزب درج نموده استۀدولت پوشالی يکی از شروط ثبت حزب را ارائ

مديدۀ تذکرۀ توده ھای مردم به دولت پوشالی و دستگاه ھای استخباراتی آن، بدترين خيانت به توده ھا و خلق ھای ست

، دستگاه ھای مخوف امنيتی اشغالگران به سراغ اين توده ھا )خورد که می( بخورد تغييرماست و اگر وضعيت کمی 

شگفت آور اين که احزاب علنی که می تواند ليست ده . خواھند رفت و روزگار آنان را تيره تر و سياه تر خواھند ساخت

 واليت کشور نمايندگی باز کنند و ٢٠خبارات ارائه کنند و در بيش از نام اعضای حزب به استه ھزار نفری توده ھا را ب

مدعی مبارزه عليه اشغالگران نيز باشند، ولی نتوانند و يا نخواھند اين ده ھزار توده را عليه اشغالگران مسلح کنند و 

  . مبارزه مسلحانه را آغاز کنند، تعريف چنين حزبی را به خوانندگان می گذاريم

ھا   پنھانکاری توسط سازمان جوانان مترقی و کشاندن رھبران و کادرھا و صفوف و روشنفکران به جادهعدم رعايت

 شوند؛ و ئیباعث شد که رھبران و کادرھا و صفوف و روشنفکران ھواخواه اين سازمان از سوی دولت حاکمه شناسا

ه و در پشت ميله ھای زندان قرار گرفتند و ی به دام دشمن افتادئ چه در ھمان زمان و چه در سال ھای بعد صدھا شعله

آموزد و دوباره بر ھمان  سازمان و تشکلی که از آن تجربۀ دردناک نمی. يا ھم با قساوت بی نظير شکنجه و شھيد شدند

 و توده ھا ءگذارد، جز اين که به اعضا گام می) حزب علنی سرکاری(راه، اما اين بار به شکل ارتجاعی و غير انقالبی 

  ٩.دھد خيانت می کند، چيز ديگری انجام نمی

  

                                                                                                                                                        
اعتصابات می زد، در آخر جز ھای اعتصابات ھميشه زياده روی کرده و مصرانه مھر جريان شعله جاويد را بر پيشانی   که در مورد خواست

ـ   با طرد اپورتونيزم در راه انقالب سرخ به پيش رويم(» .آن که ناکامی و افسردگی را نصيب اعتصابات سازد، کاری از خود باقی نمی گذاشت
  )گروه انقالبی خلق ھای افغانستان

 لنينيست ھای - مارکسيست.  رابطه می گيرد با توده ھای خلقً ايدئولوژيک بوده و مستقيماألۀًاما از ديد پرولتری، مخفی کاری اساسا مس« 9
واقعی که آماده پيکار مرگ و زندگی با دشمنان خلق باشند تنھا زمانی می توانند به پنھانکاری برخورد انقالبی نمايند که در ميان توده ھا بوده و 

ست ھاست و بدون آنھا پنھانکاری به يک امر بی معنی و تصنعی بدل توده ھا نھانگاه بزرگ و امن کموني. از حمايت وسيع آنھا برخوردار باشند
و جريان را » سازمان«ًھمان طوريکه ديديم آنھا با علنی گری ھای خويش تقريبا  ھمه افراد . اين چيزھا مطرح نبود» رھبران«برای . می شود

در مقابل تمام عقل و کفايت شان را در .  استھزا می گرفتندبه دولت شناسانده و امر مخفی کاری به خاطر تدارک در کار در روستاھا را به
از يکسو خود و اکثريت به اصطالح کادرھا و اعضا را با مظاھره و متنگ در کوچه و بازار ... گذارده بودند»  م- ج -س «نگھداشتن » مخفی«

می کردند که مبادا کسی ! وی ديگر بشدت مخفی کاری بيرون می ريختند که ھرکس به آسانی می توانست بيشتر  رابطه ھا را بفھمد ولی از س
اما به عقيده ما عدم اثبات موجوديت يک سازمان و شناخته نشدن نام و نشان آن به مفھوم پنھانکاری . از موجوديت و نام سازمان با خبر شود

ايد توسط مردم شناخته شده و آنھا و جودش را يک سازمان انقالبی زبده اگر در ميان خلق است و کمر بخدمت خلق بسته می تواند و ب. نيست
حس کنند و اما مخفی کاری بايد در جھت علنی نشدن رھبری، کادرھا و اعضا و اطرافيان و حفظ کامل مناسبات تشکيالتی در برابر دشمنان 

  )نستانـ گروه انقالبی خلق ھای افغا  با طرد اپورتونيزم در راه انقالب سرخ به پيش رويم(» .انجام می گيرد
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