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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ سپتمبر ٣٠
  

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

) ١١( 

  

  کار دموکراتيک انقالبی -۴

را در حرف و عمل تطبيق   و آننمودهدگاه ضمن رد سه ديدگاه فوق الذکر بر کار دموکراتيک انقالبی پافشاری اين دي

ما باور داريم که کار دموکراتيک انقالبی را بايد جدی گرفت؛ در راستای آن با انرژی و پشتکار فعاليت نمود؛ . می کند

  .ر دموکراتيک را در خدمت کار سوسياليستی قرار داداصول انقالبی را در کار دموکراتيک در نظر گرفت و کا

 محافل ترويجی محدود بمانند و مصروفيت و فعاليت شان را تنھا کتابخوانی ۀانقالبيون افغانستان حق ندارند که در چنبر

  . تئوری ھای کالسيکران مارکسيزم بسازدۀو بحث و جدل در بار

  انقالبیبدون تئوری.  ميان توده ھا برد و تئوری و پراتيک را با ھم گره زدترويج انقالبی را بايد از طريق تبليغ انقالبی

تئوری بافی و منحصر ماندن . نمی توان پراتيک انقالبی داشت و بدون پراتيک نمی توان انقالب را به پيروزی رساند

 توده ھا ۀنمی تواند کشتی مبارزدر محافل مطالعه و کتابخوانی، درد توده ھا را مدوا نمی کند؛ نمی تواند راھگشا باشد؛ 

که با عمل و پراتيک انقالبی پيوند   درآورد؛ مگر اينزرا به ساحل پيروزی برساند و پرچم سوسياليزم را به اھتزا

ی است که توده ئ توده ھاست، محل کار توده ھاست، جاۀميدان پراتيک و عمل ميدان توده ھاست، خانه و کاشان. بخورد

ی است ئ؛ جادارندرا از دستگاه استعماری ابراز می ۀ خود  کنند، به خشم می آيند و نفرت و کينھا در آن اعتراض می

 انقالبيون بايد در . و رعشه بر پيکر استعمار و استبداد می اندازدانداز شده که فريادھای حق خواھی توده ھا در آن طنين

  .تر سازند   را عميقتر و فشردهودخی ئ  تودهھای حضور داشته باشند و پيوندیچنين ميدان شکوھمند

 ؛مين استقالل ملیأمبارزه عليه اشغال و ت: در شرايط کنونی کشور ما، فعاليت عملی انقالبيون بر سه محور می چرخد

روند و يا ھم نيروھای  مبارزه عليه استبداد و جنايت و شناعت حاکميت طبقات مرتجع که عمال امپرياليزم به شمار می

 سوسياليستی از طريق ۀ و مبارزه برای جامع؛دی که در خارج از دولت پوشالی کنونی جنايت می کنندفاشيستی و مستب

ھر فعاليتی سوای اين سه محور، فعاليت غير انقالبی، غير کمونيستی و .  پرولتاريا و توده ھای زحمتکشۀرھبری مبارز

  .ًشديدا ارتجاعی و در خدمت امپرياليزم و اشغالگران است
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اين سه نوع مبارزه و فعاليت با ھم پيوند .  ملی، دومی دموکراتيک و سومی سوسياليستی استۀولی مبارز اۀمبارز

معذا، بر انقالبيون است که .  کار کمونيستی نيستھا الينفک دارد و جدا کردن آن و يا به طاق نسيان سپردن يکی از آن

 متمرکز  ـ دموکراتيک ملیۀوی خود را بر مبارزکه توان و نير  ايندر کنار کشور، ۀنظرداشت تضاد عمد با در

ی ميھن دوست ھستند که ميھن دوستی ئ سوسياليستی را نبايد فراموش کنند، زيرا انقالبيون تا جاۀسازند، مبارز می

که ميھن  تاريخ جنبش ما نشان می دھد، در صورتی. ی يعنی استقرار سوسياليزم کمک کندئپرولتری برای ھدف غا

گردد؛ چنانچه ميھن دوستی  منتج به انحرافات می) ميھن دوستی پرولتری نباشد( سوسياليزم استوار نباشد ۀدوستی بر پاي

  .به انحراف کشاند» جمھوری اسالمی« چپ را تا سطح مبارزه برای ۀمحض، نيروھای عمد

حال حاضر خواھان  سوسياليستی است که ما در ۀ دموکراتيک و مبارزۀ ملی با مبارزۀنظرداشت پيوند مبارز با در

يعنی انقالب ملی ـ دموکراتيک را بايد . را سوسياليزم می سازد ی آنئانقالب ملی ـ دموکراتيک ھستيم که ھدف نھا

را بر ترويج انقالبی و اصول کمونيستی عيار ساخت، در   آند توده ھا، بايۀدھی مبارز به پيش برد و برای سمتھمزمان

ثمار و استبداد باقی می مانند و ت می شود و توده ھا کماکان در اسارت اسربودهارگر  طبقات استثمتوسط آن ۀغير آن ثمر

  .نمی توان به سوسياليزم رسيد

ھا، جلب و  انقالبيون کار دموکراتيک را به منظور روشنگری و آگاھی توده ھا، پيوند با توده ھا، ترغيب ھمبستگی توده

ھا و   تودهۀای جنايت و بربريت امپرياليزم و سمت و سو دادن مبارزجذب پيشروترين آنان به تشکيالت انقالبی، افش

دست  ھا روی ھا و نظريات انقالبی ميان توده  سياسی و بردن ايدهۀ صنفی توده ھا تا سطح مبارزۀارتقای مبارز

 ۀستند، مبارز سياسی توده ھا پھلو می زنند و به آن اھميت درخور قائل ھۀکه به مبارز انقالبيون ضمن اين. گيرند می

فعال باشيم و برای ) سياسی و اقتصادی( دموکراتيک ۀما بايد در ھر دو جبھ. ھا را نيز فراموش نمی کنند اقتصادی توده

  ١.ای ھم از پھلو زدن به اين دو نوع مبارزه و تبليغات در راستای آن، درنگ نکنيم لحظه

 سياسی برای راندن  اشغالگران و ۀ رفته و مبارزبينما از که استقالل سياسی کشور   ايندر پھلویبا اشغال افغانستان 

در اولويت قرار دارد، در عين زمان ستم و فشار ) سرمايه داران کمپرادور و مالکان ارضی(سرنگونی ايادی پوشالی 

. برند سر میه ھای کشور ما در بدترين وضعيت اقتصادی ب توده. ھا را تيره و تار ساخته است اقتصادی، روزگار توده

 ه از سوی محتکرين، استثمار بی رويتوسطھا  ھا جوان بيکار است، از سوی ديگر افزايش قيمت سو ميليون اگر از يک

ھای توليدی، برخورد غير انسانی در سکتور خدماتی، نبود بيمه و  سرمايه گذاران کمپرادور در فابريکه ھا و شرکت

 مافيای جھادی، عدم به وسيلۀھای زراعتی دھقانان  صب زمين، غ و طالبانھا ھای جھادی حقوق تقاعد، عشرگيری

اجرای اضافه کاری، عدم پرداخت معاش به وقت و زمان معين و گاه زير زدن آن، شرايط بد کار، استخدام کودکان در 

 در گری، بيگاری دھقانان ی و دريوزهئکار، بردگی اطفال در کوره ھای خشت پزی، استخدام کودکان و زنان برای گدا

رو بر  از اين. نيستی سوق داده استسوی زندگی اقتصادی کارگران و تمام طبقات زحمتکش را به ... روستاھا و

                                                 
 احتياجات ۀتبليغ می کنند، در عين حال تبليغ بر زمين خواست ھای فوری اقتصادی ۀسوسيال دموکرات ھا ضمن اين که بين کارگران بر زمين «1

 ضد تعديات پوليسی که در ھر اعتصاب و در ھر يک از تصادمات کارگران با هسياسی فوری، بدبختی ھا و خواست ھای طبقة کارگر، تبليغ ب
 نظر اين که ستمديده ۀً عموما و از نقط نظر يک ھم کشور روسۀ ضد محدوديت حقوق کارگران از نقطهداران بروز می کند، تبليغ ب  سرمايه

 برجسته و قره نوکر استبداد را که در تماس مستقيم با ۀ ضد ھر نمايندهًترين و مسلوب الحقوق ترين طبقات ھستند خصوصا و باالخره تبليغ ب
ھمان طور .  با آن مربوط می نمايند کارگر را آشکارا به وی نشان می دھد نيز به طور الينفکیۀگيرد و بردگی سياسی طبق  کارگران قرار می

 اقتصادی وجود ندارد که نتوان از آن برای تبليغات اقتصادی استفاده نمود، به ھمين منوال ھم در ۀای از زندگی کارگر در رشت  لهأکه ھيچ مس
ل دموکرات ھا اين دو نوع تبليغ به در فعاليت سوسيا. ای وجود ندارد که نتوان آن را موضوع تبليغات سياسی قرار داد  لهأ سياسی ھيچ مسۀرشت

خواه تبليغات اقتصادی و خواه تبليغات سياسی ھر دو به طور يکسان . طور تفکيک ناپذيری ھمانند دو طرف يک مدال به يکديگر مربوطند
 طبقاتی ۀھبری مبارزبرای بسط شعور طبقاتی پرولتاريا ضروری می باشد، چه تبليغات اقتصادی و چه تبليغات سياسی به طور يکسان برای ر

  )ـ لنين  وظايف سوسيال دموکرات ھای روس(» . طبقاتی مبارزۀ سياسی استۀکارگر روس ضروری می باشند، زيرا  ھر مبارز
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ھای   اقتصادی را فراموش نکرده و تالش کنند تا انواع گوناگون اين ستمۀانقالبيون است که تبليغات در بخش مبارز

که در راستای کاھش رنج و ستم   اين مبارزه ضمن اين.ايندنم سياسی تبديل ۀاقتصادی را به اعتراض سياسی و مبارز

بر طبقات زحمتکش مفيد واقع شده و سبب بھبود نسبی شرايط اقتصادی زحمتکشان می شود، طبقات حاکمه را وادار به 

ل لنين  اقتصادی توده ھا، اشغالگران و دولت پوشالی را بايد به قوۀانقالبيون با حمايت از مبارز .کند عقب نشينی می

  . »در حالت خوف دايمی نگه دارند«

 زمينه جدی ين دموکراتيک ماست که بايد کار و تبليغات را درۀ مھم مبارزۀ سياسی جنبۀاما چنانچه تذکر رفت، مبارز

 و  ستم و تعدیبا و فاشيست ھای طالب و داعش انی و عمال پوشالی آنئـ ناتو یئامپرياليست ھای امريکا، چون گرفت

 برخوردار می سازدی ئ اھميت بسزااز در اين عرصه  را دموکراتيکۀ روا می دارند، مبارز در حق مردم ماجنايتی که

  .شودن دست کم گرفته به ھيچ صورت بايدکه 

رود، موضعگيری صورت   که بر طبقات زحمتکش مییدر بخش مبارزه و تبليغات سياسی بايد عليه ھر نوع ستم

 سياسی و تبليغات ۀرفته تا بزرگترين ستم، بايد در رئوس کار دموکراتيک و مبارزاز کوچکترين ستم و تعدی گ. گيرد

القلب بايد   دشمنان بيرحم و قسیتوسط تحقير و توھين زحمتکشان گرفته تا کشتار آنان یاز افشا .سياسی قرار بگيرد

رای ما کم اھميت جلوه کند و مربوط به زحمتکشان نبايد بۀ لأ ھيچ مس. سياسی ما باشدۀ کار دموکراتيک و مبارزءجز

  .آن بگذريمکنار نبايد در قبال آن بی تفاوت بمانيم و با کرختی از 

 توجه ،با وجودی که تبليغات سياسی و تبليغات اقتصادی دو روی يک سکه ھستند، اما چنانچه گفته شد در ميان اين دو

کارگر، دھقان و ( اقتصادی طبقات زحمتکش ۀمبارزدر :  سياسی و تبليغات سياسی باشد، زيراۀبيشتر ما بايد بر مبارز

 کاری خود فعاليت می کند و به ندرت اتفاق می افتد ۀھر طبقه منافع خود را تعقيب کرده و در ساح) خرده بورژوازی

 اقتصادی دھقانان حمايت کنند و عکس آن؛ طور مثال اگر کارگر شرکت افغان بيسيم برای بھبود ۀکه کارگران از مبارز

 به حمايت از اين اعتراض ھيچ گاهی ئ اقتصادی بزند، يک دھقان روستاۀيط کار و يا بيمه دست به اعتراض و مبارزشرا

 صنفی است که در چارچوب منافع اقتصادی طبقاتی شکل ۀً اقتصادی عمدتا مبارزۀ، زيرا مبارزخيزد بر نمیو مبارزه 

  .گيرد می

رياليست و دولت پوشالی و فاشيست ھای طالب و داعش تمام طبقات که ستم و تعدی اشغالگران امپ یئجا ولی از آن

 طبقات زحمتکش سھم تمام سياسی، ۀرو در اين مبارز  فالکت و نيستی می کشاند، از اين سویزحمتکش را به

ھا تھديد  ی که منافع بورژوازی ملی از سوی امپرياليستئکارگران، دھقانان و خرده بورژوای و در جا. گيرند می

معذلک، .  به اشکال گوناگون سھم می گيرندھاشود، ھمه در مبارزه عليه ستم اشغالگران امپرياليست و ايادی آن می

چ فرصتی را ھای ستمديده و زحمتکش است که بايد در راستای آن فعال بود و ھي  ھمبستگی تودهۀ سياسی، مبارزۀمبارز

ً سياسی جدا توجه ۀ مبارزۀنقالبيون است که به افشاگری در زمينبر ا. ًدھی آن بايد جدا تالش نموداز دست نداد و در سمت

. » سياسی شرط ضروری و اصلی پرورش روح فعاليت انقالبی توده می باشدۀھای ھمه جانب افشاگری« زيرا ؛نمايند

  )لنين(

 که در حال اين افشاگری ھای سياسی.  افشاگری ھای سياسی استۀيکی از بخش ھای مھم تبليغات سياسی، کار در زمين

نظرداشت وضعيت اشغالی کشور ما عليه امپرياليزم و ايادی آن، عليه فاشيست ھای طالب و داعش و عليه  حاضر با در

ی ئ ارتجاعی که در صف اشغالگران قرار دارند صورت می گيرد، می تواند در آگاھی مردم نقش بسزاۀطبقات حاکم

يت و بريريت و شناعت ستمگران اشغالگر و عمال پوشالی آن و ساير در ضمن، افشاگری ھای سياسی عليه جنا. کند أايف

 اعالم جنگ عليه اشغالگران ۀمی تواند به مثاب» غير مدنی«و» مدنی«ی و ئی و غير انجوئفاشيست ھا و مزدوران انجو
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ه رشته ھای  ميان نوکران و جناح ھای گوناگون دولت پوشالی سبب بی اعتمادی بيشتر گردد و آنانی را ک؛تلقی گردد

  .ضعيفی با دولت پوشالی دارند، از دولت پوشالی جدا نمايد

 از کوچکترين و ادنی ترين مسائل گرفته تا قتل . افشاگری ھای سياسی را وسعت ببخشندۀانقالبيون وظيفه دارند که دامن

 برای افشاگری انقالبی ای  سازند، نارضايتی مردم را مايهء امپرياليست ھا و ايادی شان را افشاتوسطعام مردم ما 

توانند  خصوص در جريان اشغال کشور نمیه کمونيست ھای انقالبی، ب.  افشاگری پيشاھنگ باشندۀبسازند و در زمين

ی را بايد پيدا کنند که ئرود، بلکه اين توانا  کارگر میۀی بسازند که بر طبقئ را محدود به ستم و تعدخودھای  افشاگری

 ۀرود، وسعت بخشيده و با روحي ھا و جناياتی که بر ساير طبقات زحمتکش می  به تمام ستمھای شان را  افشاگریۀساح

 تعدی و ستمی که بر ساير طبقات گری کارگر از افشاۀنام طبقه اگر انقالبيون ب. انقالبی در اين راستا تالش نمايند

ًکارگر نمی تواند معرفت حقيقتا  ۀدر اين صورت معرفت طبق« به قول لنين ، ورزندءزحمتکش صورت می گيرد، ابا

 تمامھای سياسی،  ھا و فعاليت  پيشاھنگ پرولتاريا نياموزند که در افشاگریۀو اگر انقالبيون به مثاب» سياسی باشد

در اين «طبقات زحمتکش را که تحت ستم و تعدی قرار دارند، با ارزيابی و تحليل ماترياليستی در نظر بگيرند، 

  .»ًکارگر نمی تواند معرفت حقيقتا طبقاتی باشدصورت معرفت توده ھای 

ی باشد و ملغمه ای از سياست انقالبی و ضد انقالبی و تبليغ ئافشاگری سياسی نمی تواند التقاطی باشد، آش دستپخت انجو

تواند  نمی ؛ی باشد و له امپرياليست ھائافشاگری نمی تواند در کشور اشغال شده عليه بنيادگرا. انقالبی و ضد انقالبی

 باشد و له امپرياليست ھای واند عليه امپرياليست ھای انگليس نمی ت؛عليه امپرياليزم امريکا باشد و له امپرياليزم ايتاليا

تبليغ و يا ساکت .  اينھا در چوکات ناتو اشغالگران کشور ما و دشمن خلق ھای تھيدست ما ھستندتمام زيرا ؛ اروپاۀاتحادي

 آن فند گرفتن و در حرف ضد آنان شعار دادن، ۀ اشغالگران و يا از سازمان ھای مربوطماندن در مورد يکی از اين

  . افشاگری انقالبی نبوده، بلکه عمل ارتجاعی و ضد انقالبی است

افشاگری سياسی بايد بر بنياد اصول . افشاگری سياسی نمی تواند پوپوليستی باشد و يا با نبض انجوھا حرکت کند

 تمام ۀ سياست ھای اشغالگرانیافشاگری سياسی انقالبی، ضمن افشا. د و مبرا از انحرافات باشدمارکسيستی شکل بگير

امپرياليست ھای اشغالگر در کشور ما، تمامی جناح دولت پوشالی، فاشيست ھای طالب، داعش، جھادی ھا، انجوھا، 

  ٢.خود قرار می دھدحملۀ را آماج ... ھای مزدور، جواسيس و  مدنی، رسانهۀجامع

 کار دموکراتيک و کار اقتصادی توده ھا و در کل به ۀ سياسی و مبارزۀ انقالبيون بايد به مبارز:که نتيجه اين

کليت .  اعظمی ببرندۀسوسياليستی رسيدگی نمايند و از آن برای تقويت جنبش انقالبی و مبارزه عليه اشغالگران استفاد

که نتوانيم  در صورتی. را به مبارزان عمل تبديل می کند  و آنانھا نزديک کرده اين مبارزه، انقالبيون را به توده

گيريم، به انسان ھای ب سياسی و اقتصادی و کار دموکراتيک و سوسياليستی را به حيث يک واحد کل در نظر ۀمبارز

بيون ست نه انقالای ئ اکاديمسين ھای بورژواۀافاده فروش کتابی و طمطراق و ماجراجو تبديل می شويم که شايست

   ٣.کمونيست

                                                 
 مسائلی که در امر ۀما سوسيال دموکرات ھا موجبات اين افشاگری ھا را برای عامه مردم فراھم می سازيم؛ به اين صورت  که ھم... « 2

 ميان می آيد ھمواره با روح سوسيال دموکراتيک تشريح شده و ھيچ گونه چشم پوشی و اغماضی نسبت به تحريفات عمدی و غير تبليغات به
عمدی در مارکسيزم نخواھد شد؛ به اين صورت که اين تبليغات سياسی ھمه جانبه از طرف حزبی به عمل خواھد آمد که ھم حمله به حکومت 

 کارگر و استفاده از ۀاقتصادی طبقۀ  انقالبی پرولتاريا را در عين حفظ استقالل سياسی وی و ھم رھبری مبارزبه نام عموم مردم، ھم پرورش
آن تصادمات خود به خودی وی با استثمارکنندگان را که پيوسته قشرھای جديدی از پرولتاريا را برپا داشته و به اردوی ما جلب می نمايد، ـ 

  )ـ لنين  چه بايد کرد؟(» !زی متحد می سازدھمه و ھمه را در يک واحد اليتج
 واحد طبقاتی پرولتاريا، ۀجمع کردن مسايل اقتصادی و سياسی و فعاليت سوسياليستی و دموکراتيک در يک واحد کل و در يک مبارز...  «3

ا به منافع واقعی توده ھای  سياسی نمی شود، بلکه باعث تقويت آن می گردد، بدين معنی که آن رۀباعث ضعف جنبش دموکراتيک يا مبارز
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ی که برای اين ئثر فعال باشيم، بايد در انتخاب و تعيين ابزارھاؤطور مه  کار دموکراتيک بۀبرای اينکه بتوانيم در زمين

کار دموکراتيک ارتجاعی و غير انقالبی «ما در بخش . نوع مبارزه و فعاليت استفاده می کنيم، دقت الزم به خرج دھيم

گيرند، اشاره  نام کار دموکراتيک مورد استفاده قرار میه ھای غير انقالبی و ارتجاعی که ببه ابزار» ھا»بريستواکت«

  . کار دموکراتيک انقالبی به طور مختصر و گذرا بيان می گرددۀ در اينجا شماری از ابزارھای عمد.کرديم

 

                                                                                                                                                        
به خيابان و محيط کارگران و طبقات زحمتکش می کشاند، به » تنگنای اتاق کار روشنفکران«مردم نزديک می کند، مسايل سياسی را از 

 تمام ۀو زمين ستمگری سياسی، نمودارھای واقعی اين ستمگری را، که بيش از ھمه پرولتاريا از آن رنج می کشد ۀجای ايده ھای مجرد در بار
  )ـ لنين  وظايف سوسيال دموکرات ھای روس(» .تبليغات سوسيال دموکراسی است، قرار می دھد و بدين طريق اين مبارزه را تقويت می نمايد


