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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠۴
 

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

) ١٢( 

  

   کار دموکراتيک انقالبی-۴

  :ای کار دموکراتيک انقالبیابزارھ

ھيچ نوع محدوديتی بر اين ابزارھا نيست، مگر . انقالبيون برای کار دموکراتيک ابزارھای گوناگون را به کار می برند

نيمه انقالبی (ھا باشد و يا به شکل عوامفريبانه پنجاه پنجاه  اين که ضد مردم و به سود اشغالگران و دشمنان طبقاتی توده

 که انقالبيون برای کار دموکراتيک مورد بھره برداری قرار ئیابزارھا. مورد استفاده قرار بگيرند) انقالبیـ نيمه ضد 

ًمی دھند، بايد ھمه جانبه بررسی و تحليل شوند تا ظاھرا با نام کار دموکراتيک، به اشغال و دولت پوشالی کمک نکند و 

 را يادآور می شويم که می توانند ئیين قسمت مھمترين ابزارھادر ا. دموکراسی غربی آن توسط انقالبيون تثبيت نشود

  :برای کار دموکراتيک انقالبی مورد بھره برداری قرار گيرند

  

 :تبليغات شفاھی. ١

لذا، تبليغ شفاھی يکی از ابزارھای بسيار مھم و سودمند . ًچنانچه لنين گفته است، تبليغات عمدتا شفاھی صورت می گيرد

ن برجسته، آگاه، دانا، ھوشيار، اانقالبيون بايد از اين ابزار استفادۀ اعظمی ببرند و مبلغ. نقالبی استکار دموکراتيک ا

 را درين زمينه آموزش ءمبتکر، جسور، ورزيده، انقالبی و تصميم گيرنده را در اين راستا موظف سازند تا تمام اعضا

  .وندن ورزيده مبدل شادھند و در نتيجه تمام انقالبيون به مبلغ

تبليغ شفاھی فرصت می دھد تا با توده ھای مردم به شکل حضوری و مستقيم در تماس شويم، اعتماد و باور را افزايش 

مبلغی که وظيفۀ تبليغ شفاھی را به پيش می برد، بايد از ھر فرصت، از ملی . االت توده ھا پاسخ ارائه کنيمؤدھيم و به س

ھای  ی، از مھمانی ھا گرفته تا مراسم عروسی تودهئ ته تا اجتماعات تودهبس و تکسی گرفته تا دفتر، از کوچه گرف

مبلغ بايد گنگ و الل نباشد، گپی . استفاده کند... ، از مکتب گرفته تا پوھنتون و مؤسسات تحصيالت عالی وئیروستا

 نبايد لغت پرانی و جمله برد، مبلغی که تبليغ شفاھی را پيش می. برای گفتن و صحبتی برای آگاھی توده ھا داشته باشد
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بازی و حرافی کند و توده ھا را با سخنرانی ھای خسته کن، جمله پردازی ھای تصنعی، لغت پردازی ھای کسل کننده و 

ھا  ھا صحبت کند، بايد به نظرات توده مبلغ بايد به زبان توده. عبارات و اصطالحات غامض و پيچده از خود براند

ن را با شور و شوق فراوان بشنود؛ با حوصله، متانت و تواضع، نظرات خود را بيان کند، احترام بگذارد، نظريات آنا

  .کنند د میئيًھا دفعتا با نظرات او ھماھنگ می شوند و افکار او را تأ ًحتما نبايد انتظار داشته باشد که توده

چيزی را که به . می کند، باور داشته باشدمبلغی که تبليغ شفاھی را پيش می برد، بايد به ديدگاه ھا و مواضعی که ارائه 

ًمثال، اگر يک تشکل سياسی خود انجودار باشد و . گويد، بايد در زندگی سياسی خودش نيز رعايت کند ھا می توده

برد،  ھای امپرياليستی را يکی بعد از ديگر تحويل بگيرد، مبلغی که تبليغات شفاھی آن تشکل را به پيش می مدال

اگر چنين کند، در اين صورت . ھای امپرياليستی موضعگيری کند ھا عليه انجوايزم و مدال يان تودهتواند در م نمی

ًوجدانا نارام و ناراحت می باشد زيرا تشکل خودش نيز به عين عفونت گرفتار است و اين نارامی وجدان، او را از 

ًکند؛ ثانيا، در  مساری در اين مورد صحبت میاگر او انقالبی باشد، در قدم اول با شر. لحاظ ذھنی شالقکاری می کند

ھای متعفن از نوع اين  ًتشکل خود به مخالفت می پردازد و خواھان توضيح می شود؛ ثالثا، در صورتی که با استدالل

رو شود، ھيچ راھی ندارد جز اين که امروز يا فردا با ھمان تشکل ه که مدال و انجوی ما با ديگران فرق دارد، روب

و اگر انقالبی نباشد، مدالگيری و انجوبازی برايش عين انقالب است، با فند اشغالگران مست می شود، . ظی کندخداحاف

آروغ می زند و اسبش زين است و نفسش ھم از جای گرم باال می شود و چنان چشم سفيد است که در عالم خيال فکر 

داند که مدتھاست در سيستم ارباب ـ رعيتی حاکم به ِکند که سوپر انقالبی کشورش است؛ اما بدبخت بيچاره نمی  می

  !ًگروگان گرفته شده، و ديگر قطعا انقالبی نيست

  ١!انتخاب ميان اين دو، مبلغ انقالبی را از غير انقالبی تفکيک می کند؛ راه سوم وجود ندارد

ه تراشی ھای مبتذل پرھيز کند، قھرمان از اسطور. مبلغ انقالبی که تبليغ شفاھی را پيش می برد، بايد واقعبينانه تبليغ کند

ھا ارائه نکند،  ھای من درآوردی به توده ھای مسخره را کنار بگذارد، ناآگاه را بحرالعلوم معرفی نکند، نمونه بازی

 از منطق و استدالل کار ئی نکند، پنھانکاری را رعايت کند، به جای زورگوئیدروغ نگويد، توطئه نکند، ماجراجو

ای ھم از  و با وقار باشد، مطالعه را فراموش نکند، در خم و پيچ زندگی توده ھا آزموده شده باشد و لحظهدب ؤبگيرد، م

  .ھا باشد  تودهئی که بر آنان می رود غافل نماند و زبان گويای درد، خشم، رنج، اميد و رھائیھا ستم

  

  : تبليغات نوشتاری .٢

. گيرند  نيز در ساحۀ کار دموکراتيک و سوسياليستی در نظر  میانقالبيون ضمن تبليغات شفاھی، تبليغات نوشتاری را

، نويسندگان و فرھنگيان پوشالی در خدمت اشغالگران قرار ئی ـ ناتوئیبا اشغال کشور ما توسط غارتگران امريکا

غات از طريق ھا دالر برای پيشبرد  تبلي ھا روزنامه، ھفته نامه، ماھنامه و گاھنامه ثبت کردند و ميليون گرفتند و ده

دريچه ھای نشراتی به جيب اين روشنفکران و نويسندگان واريز شد تا تجاوز و تھاجم اشغالگران را تئوريزه نموده، 

امپرياليزم و دولت پوشالی تالش دارند تا تمام . فکر مردم را مديريت کرده و اشغال کشور ما را به سود مردم جا بزنند

 خود داشته باشند و با زھر و سم اشغالگری اذھان مردم را مشوب و آلوده سازند که روزنه ھای تبليغاتی را در اختيار
                                                 

ی کنفرانس بروکسل ديده شد که چگونه سه خانم از اشغالگران حمايت کردند و به نمايندگی مستقيم و غير مستقيم از ئ ھای حاشيه جلسه در 1
 سال با انجوھا و ھای ی بروکسل راه نيافته اند، بلکه سالئ ھای حاشيه جلسهاين سه خانم به يکبارگی تا . دولت پوشالی حضور پيدا کردند

اينان مالمت نيستند، بار اصلی مالمتی بر دوش آنانی است . و سفارت خانه ھا برای گرفتن فند و امکانات ھدايت و رھبری شدند»  مدنیۀجامع«
 عادت دادند که به اين کار ناميمون سوق دادند و آنان را چنان» از ما خوب از ديگران بد«ھای سال اينان را با فريب دادن اين که   که سال

ھا برای شان نه تنھا به امر عادی تبديل شد، بلکه به اين باور نيز رسيدند که کار و فعاليت شان را از طريق   جلسهشرکت در چنين مجامع و 
  . ًبه پيش ببرند، چيزی که عمال از ھدايتگران گذشته آموخته بودند» جامعه مدنی«معبرھای 
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در چنين .  ھم موفق بوده اندئیھا در زمينه تا جا متأسفانه در نبود نشرات انقالبی و تبليغات نوشتاری کافی، امپرياليست

ھا تشکيل بدھيم و به کمک  ا و روزنامهھ ھا، جزوه ارتش کاملی از کتاب«ميشتر وظيفۀ ماست تا . حالتی، به قول ای

، لذا تبليغات نوشتاری اھميت فراوان دارد و بايد از طريق اعالميه، تراکت، »آنھا با تبليغات وحشتناک دشمن مقابله کنيم

ليونی يھای م عليه جبھۀ دشمن رفت و برای آگاھی و ھمبستگی توده... پوستر، نشريه، مجله، جزوه، رساله، کتاب و

  .قفه کار کردبدون و

ًبرای اين که تبليغات نوشتاری ما چون دشنه کارگر باشد، بايد جدا متوجه بود تا عليه سبک الگوسازی مبارزه شود و به 

جای نوشتار کرخت و بی جان و تخدير کننده، تبليغات زنده، تند و تيز، پويا، غنی، به زبان توده ھا، کانکريت و 

  ٢. را در تبليغات نوشتاری رعايت کردئیمشخص و عاری از ابھام و سفسطه گو

  :ًبه اين منظور موارد آتی را بايد جدا در نظر داشت

در يک مقاله بايد مشخص صحبت کنيم و آن را به يک جزوۀ تئوريک تبديل : ـ تبليغات نوشتاری بايد مشخص باشد

ناه ببريم و تا که از ديکتاتوری پرولتاريا ای از استدالل ھا و خواست ھا پ شايسته نيست که در يک مقاله به سلسله. نکنيم

مقالۀ تبليغی بايد مشخص باشد، سبب برانگيختن . اين شيوه غلط و نادرست است. صحبت نکرده باشيم، آرام شده نتوانيم

احساسات در توده ھا شود، سبب آگاھی توده ھا شود، توده ھا بفھمند که در مورد چه صحبت شده است و تا چه اندازه به 

  .دگی روزانۀ آنان مربوط استزن

در مقالۀ تبليغی شيوه ای بايد رويدست گرفته شود که نياز به توضيحات تفصيلی نداشته باشد، به اين منظور بايد مشخص 

دون به  با شعارھای مطول و مبھم و تبديل کردن مقاله به قول مائوتسه. صحبت شود و شعار مشخص ارائه گردد

ج آنان شويم، بلکه چنين مقاالتی برای توده ھا ييھا آگاھی بدھيم و سبب تھ می توانيم به تودهنه تنھا ن» دواخانۀ چينی«

 داريم که ھر کدام ادعا دارند به دفاع از  ًمثال، دو نشريه. ًکسل کننده خواھند بود و از آنھا قطعا استقبال نخواھند کرد

غال شده، تصميم دارند در مورد وضعيت کودکان ھر دو، در حالی که کشور اش. کارگران و زحمتکشان می نويسند

جامعۀ سرمايه داری با تمام زرق و برق، تکنالوژی، ثروت، وفور مواد خوراکی و تسھيالت «: اولی می نويسد. بنويسند

زندگی، در تضاد طبقاتی، تنش ھای تبعيضی، جنسی، نژادی، مليتی و سنی به سر برده؛ نفوس تمام دنيا را به اکثريت 

ه داری زمانی بھتر درک می شود که صاحبان ب عمق فجايع نظامی سرمايه... ان و اقليت جنتيان تقسيم کرده استدوزخي

طور آشکار و محيالنه تمام قوانين ساخت خودشان، اصول ه خاطر انباشت سرمايه، سود و ارزش اضافی روزمره ب

افغانستان «: و دومی در زمينه چنين می نويسد» .نددينی، ارزش ھای فرھنگی، معيارھای اخالقی و انسانی را زير پا کن

در اين ميان بدترين جنايت . ھا زحمتکش يا کشته می شود و يا ھم زخمی اينجا ھر روز ده. به قتلگاه کودکان تبديل شده

اين . افغانستان در حال حاضر برای کودکان، کشور نه بلکه يک قتلگاه است. در مقابل کودکان صورت می گيرد

داران، تاجران، سوداگران، ارباب ھا و خان ھا و دولتمردان بلند پايه نيستند، بلکه  ان فرزندان ثروتمندان، سرمايهکودک

ھای زحمتکش ھستند که با بيرحمی کشته و زخمی می  فرزندان زحمتکشان يعنی کارگران، دھقانان و ساير انسان

  ».شوند

                                                 
ما بايد در دفاع از حقيقت استوار باشيم و حقيقت ايجاب می . گزنده و روشن باشد، و با نھايت دقت اداره شودروزنامه شما بايد تند و تيز، « 2

روزنامه ھای تحت رھبری حزب ما . ما کمونيست ھا پوشاندن نظريات خود را پيوسته شرم آور شمرده ايم. کند که موضعی صريح اختيار کنيم
برای ما، برای . ار باشند، موضع صريح داشته باشند، تيز و برا باشند و ھرگز نبايد در ابھام بمانند کار تبليغاتی ما بايد جاندۀو مجموع

ما که می خواھيم شناخت حقيقت را به خلق بياموزيم و او را به مبارزه به خاطر رھائی . پرولتاريای انقالبی، سبک پيکارجويانه الزم است
جين سوی  «ۀت تحرير روزنامأ با ھيمصاحبه(» .کار نيايده تيغی که برائی ندارد ب.  ای نيازمنديمخودش برانگيزيم به چنين سبک پيکارجويانه

  )ـ مائوتسه دون»ژيبائو
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با تئوريک ساختن مقاله ای که بايد برای آگاھی کارگران و . ردبه نظر ما، اولی چيزی برای گفتن به توده ھا ندا

 که ئیھا ًزحمتکشان به نشر برسد، نويسنده عمال تصميم دارد چيزی برای توده ھا نگويد و فقط برای بيان تئوری

مقالۀ اولی .  که ھمين اکنون زير بمباردمان اشغالگران کشته می شوندئیآموخته دست به قلم برده نه برای آگاھی توده ھا

ادامه يافته است، درک آن » ارزش اضافی«و » سود«، »انباشت سرمايه«که جھت مشخص ندارد و با اصطالحات 

ھا به خواندن چنين مقاالتی  ج توده ھا است و ھمين است که تودهييبرای کارگران مشکل است، به اين خاطر عاری از تھ

ًنده برای آگاھی کارگران و زحمتکشان، مشخصا از قتل عام کودکان اما در مقالۀ دومی، نويس. رغبت نشان نمی دھند

را نمی کشند، بلکه کودکان ... توسط اشغالگران می گويد و اين که اشغالگران کودکان سرمايه داران و تاجران و

 ھای ای است از يک مقالۀ مشخص، روزانه و بدون تفصيل مقالۀ دومی نمونه. زحمتکشان را می کشند، صحبت می کند

  . کند  میأتئوريک و اصطالحات، که در بلند بردن آگاھی توده ھا نقش ايف

وقتی به تبليغات نوشتاری دست می زنيم، بايد مشخص کنيم که برای کی : ـ مخاطب تبليغات نوشتاری بايد مشخص باشد

ندارند مخاطب ما ھستند يا می نويسيم، خوانندۀ مقاله و نشريۀ ما کيست؛ آيا توده ھای زحمتکش که سطح باالی سياسی 

نوشته می کنيم، ) خصوص کارگران و دھقانانه ب( اگر برای توده ھا ٣روشنفکران اکادميک و متخصص امور سياست؟

در صورتی که تفکيک نکنيم که مقاله و تحرير ما برای کدام بخشی از جامعه است و . بايد سطح آنان را در نظر بگيريم

ھای انتزاعی را در آن بگنجانيم،  ای از فورمول خش بگذارد، دست به قلم ببريم و سلسلهچه اثری می تواند بر ھمان ب

ھای تاريخ جھان و يا برای عالم نماھای ايرادگير و يا برای  ًاحتماال برای آرشيف«ميشتر . به قول ارا  ئیچنين مقاله ھا

  .»رند که بايد مخاطب قرار گيئیھا دانشمندان نوشته شده اند، نه برای توده

 از ساحۀ کار دموکراتيک را می آوريم که برای کارگران و زحمتکشان ئیبرای وضاحت موضوع دو نمونه از مقاله ھا

ً کارگر افغانستان فعال برای کسب حقوق اوليه و اولين جرقه ھای ۀولی آنچه طبق«: مقالۀ اولی می نويسد. نوشته شده اند

 کارگر از ۀچيزی که طبق. ه استقالل مبارزاتی و وحدت طبقاتی خويش استبيداريش نياز دارد، کسب آگاھی اين طبقه ب

 تبليغات گمراه کننده چپ پوپوليست ـ ناسيوناليست از آن محروم بوده است و از سوی ۀوسيله يک سو طی نيم قرن ب

 شده و  نيروھای راست ارتجاعی با تمام تعصب سرکوبۀوسيله حيث يک طبقه ب ديگر سال ھاست که اين طبقه من

اين طبقه را گمراه کرده، به زور ميله تفنگ در سنگر دفاع ) خلق ـ پرچم(عالوه بر اين ھا، احزاب مدافع سرمايه دولتی 

: و دومی چنين می نويسد» .از امپرياليزم متجاوز روس برده، کارگران دارای تمرينات مبارزاتی را به قتل رسانده اند

انسان ھای وطن ما ھستند که در وضعيت بسيار بد اقتصادی زندگی و کار می کارگران از فقيرترين و غريب ترين «

اين انسان ھای زحمتکش که مالک ھيچ چيز نيستند، يا بايد برای صاحبان کار، يعنی اربابان و کارفرمايان چون . کنند

دريجی در کارخانه ھا، برده ھا تا آخر عمر کار کنند، در جريان کار بميرند، دست و پای شان قطع گردد و با مرگ ت

زندگی شان پايان يابد؛ يا بايد با ھم متحد شوند، کمک ساير زحمتکشان ... شرکت ھا، تصدی ھا، ادارات دولتی، معادن و

                                                 
کار گيرند، ه بسياری از رفقای ما تصور  می کنند که ھر چه کلمات دھن پرکن تر و فرمولھا و تزھای غير قابل فھم تر برای توده ھا را ب «3
آنھا فراموش می کنند که بزرگترين رھبران و تئوريسن ھای طبقة کارگر در عصر ما يعنی لنين و ستالين .  بھتر خواھد بودج و تبليغ آنھاييتھ

ھر يک از ما بايد اين را يک . ًھمواره به زبان کامال مردمی سخن می گفتند و می نوشتند، زبانی که برای توده ھای وسيع مردم قابل فھم بود
  : بدانيم کهئیشويکی، يک قانون ابتداقانون، يک قانون بل

بايد خطاب تو را .  و می نويسی نرمندئیھنگام نوشتن يا سخن گفتن ھمواره صفوف کارگران را در نظر داشته باش، که بايد از آنچه می گو
گئورکی ديميترف، (» .ر داشته باشی مدنظئی را که برايشان می نويسی و برايشان سخن می گوئیبايد آنھا! باور کنند و آماده پيروی از تو باشند

  )کنگره ھفتم کمينترن
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 و آزادی خود رسيده و زنجيرھای بردگی را بشکنند، و تاريخ نشان داده است که ئیرا جلب نمايند و با اتحاد، به رھا

  ».دوم را انتخاب کرده و برای نجات شان راھی جز اين ھم ندارندکارگران در نھايت راه 

در بھترين حالت يک روشنفکر با سطح و سواد . نمونۀ اول، مقاله ای است که مخاطب آن يک کارگر کشور ما نيست

ندن خواننده پس از خوا«سياسی که حداقل با اصطالحات سياسی آشنا باشد، مخاطب آنست و از اين رو به قول ميشتر 

، اما در مقالۀ دومی که به زبان ساده، بدون استفاده از »بی تفاوت می ماند، ھيچ واکنشی در او بيدار نمی شود

اصطالحات و بحث ھای تئوريک به زندگی کارگری در افغانستان می پردازد، می تواند در خواننده که ھمانا کارگر 

اش کمک کند؛ زيرا مقالۀ دومی مبرا از سبک  ی و ھمبستگیستمديدۀ کشور ماست واکنشی را بيدار کند و برای آگاھ

  ٤.الگوسازی است و مخاطب خود را تشخيص نموده، به زبان مخاطب سخن گفته است

مقالۀ اولی در اوج کشتار کارگران و زحمتکشان افغانستان به بحث ھای تئوريک پرداخته و درد و ستم جاری بر کارگر 

. موضوعاتی تماس گرفته که کارگر ما را در مبارزه عليه اشغال و کشتار کمک نمی کندافغانستان را فراموش کرده، به 

که کارگر را  ادامه يافته، جز اين... و» سرمايه دولتی«و » چپ پوپوليست ـ ناسيوناليست«اين مقاله که با اصطالحات 

اما مقالۀ دومی که به زندگی کنونی . تبه سردرگمی دچار نمايد، ثمرۀ ديگری ندارد؛ فلھذا نمونۀ بد تبليغ نوشتاری اس

کارگران و زحمتکشان ارتباط دارد و بدون کاربرد اصطالحات مورد منازعه تحرير يافته، نمونۀ خوبی از تبليغ پويا 

  ٥. گرددتاست که بايد بيش از پيش تقوي

 اثرگذاری تبليغ ما در مخاطب زبان تبليغات نوشتاری می تواند نقش مھمی در: ـ زبان تبليغات نوشتاری بايد تازه باشد

ی، سليس، ساده و روان باشد، تبليغات نوشتاری اثر ئاگر زبان تبليغات نوشتاری، زبان تازه، روشن، توده . داشته باشد

روح و مرده و  فراوان بر مخاطب می گذارد و اگر کسل کننده، غامض و پيچيده، مشبوع از اصطالحات و عبارات بی

ارنواالن آلوده باشد، چنين تبليغ نوشتاری، خواننده ندارد و څ از نوع ادبيات و واژه ھای قضات و یئبا ادبيات و واژه ھا

  .اثر مثبت بر مخاطب گذاشته نمی تواند، بلکه مخاطب را بيزار و بدبين می سازد

ھا  زبان توده. بياموزيمبرای اين که در تبليغات نوشتاری از زبان تازه، رسا و پويا استفاده کنيم، بايد زبان توده ھا را 

ھا ندارد و تنھا مايۀ  نبايد زبان توده ھا را با اصطالحاتی ملوث و آلوده سازيم که ھيچ ربطی به توده. غنی و پويا است

ای است که در خدمت دولتمردان و اشغالگران قرار دارند و برای مقاصد صنفی  جنگ زرگری روشنفکران ابتر و اخته

  ٦.توان يافت و عباراتی را به کار می برند که در زبان توده ھای مردم نمیو محفلی شان اصطالحات 

                                                 
ن خود را مورد توجه قرار دھند و در فکر کسانی باشند که مقاالت و اًکمونيست ھا اگر واقعا می خواھند کار تبليغاتی کنند، بايد مخاطب« 4

ًن معنی است که آنھا اصال  خيال ندارند کسی مقاالت شان را شعارھای آنھا را می خوانند يا نطق ھا و گفتار شان را گوش می دھند؛ واال اين بدا
ًبسياری گمان می کنند آنچه می گويند يا می نويسند، برای ھمه مفھوم است ولی غالبا در عمل به ھيچ .  شان گوش فرا دھدۀبخواند و يا به گفت

آيا می ... ند، چگونه می خواھند که مردم آنھا را بفھمند؟وجه چنين نيست؛ وقتی که آنھا به سبک الگوسازی حزبی می نويسند و صحبت می کن
ن ما به جای کوشش در شناختن مخاطبين و سعی در ااگر مبلغ... توان بدون توجه به خواننده و شنونده مقاله ای نوشت و يا نطقی ايراد کرد؟

  )ـ مائوتسه دون  مبارزه عليه سبک الگوسازی در حزب(» .جائی نخواھد رسيده تحقيق و تحليل آنان کاری جز سخن پردازی نکنند، کار شان ب
 محلی حزب ما سرمقاله ای ۀدر يک ولسوالی در کشوری که حزب ما در آن غير قانونی است دو کودک از گرسنگی تلف شدند اما روزنام «5

رگ، کارگران دست به اعتصاب  بزۀدر يک کارخان.  ديگری را از يک کشور فاشيستی در نظر بگيريدۀدر باره جاپان منتشر کرد، نمون
.  آخر به چاپ رساند و تمام صفحات ديگر را به مسايل کلی سياسی تخصيص دادۀ محلی گزارش اين امر را در صفحۀاعتراضی زدند، اما کميت

  )ميشتر. به قلم ای! تبليغ بيشتر، ترويج بيشتر(» .باشند  اينھا شيوه ھای بد تبليغ می
  
اما گروه ھای .  طبقات خدمت می کندۀتباط و آميزش مردم در يک جامعه به گونه ای برابر و بی طرفانه به ھم ارۀزبان به عنوان وسيل«  6 

متنوع و مختلف اجتماعی و طبقات در برخورد با زبان بی تفاوت و بی طرف عمل نمی کنند؛ آن ھا می کوشند از زبان به عنوان وسيله ای 
ھا می کوشند تا اصطالحات و زبان رمزآلود مخصوص خود را به زبان مشترک و واحد ملت تحميل آن . برای تحقق منافع خود استفاده کنند

اليه ھای باالئی طبقات ثروتمند چون برگزيدگان اشراف و اقشار باالئی بورژوازی در اين ميان ادبيات و زبان ھای صنفی و زبان ھای . کنند
  ...خاص خود را از مردم  جدا می کنندِافل خاص به وجود می آورند و به شکلی حمربوط به م
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انقالبيون بايد به زبان توده ھا صحبت و نوشته کنند و متوجه باشند که در نوشتار و صحبت ھای خود از اصطالحاتی 

ًه می کنند، جدا خودداری ًکه دشمنان ظاھرا برای حسن نيت ولی برای نفاق ميان کتله ھای وسيع توده ھا از آن استفاد

ھر واژه و . ھا ما ھيچ اصطالح ملی و غير ملی نداريم، مگر زبان توده. کنند؛ زيرا زبان تبليغات ما زبان توده ھاست

کلمه و اصطالحی که برای توده ھا قابل فھم باشد، بايد آن را به کار گيريم؛ نبايد اصطالحات خارجی را به طور 

گيرند که  ھا کار می ِکمونيست ھا وقتی از اصطالحات بيرون از زبان توده. يغات خود بسازيممکانيکی وارد زبان و تبل

آن را خوب و مفيد تشخيص دھند، نه برای برآورده شدن اميال و آرزوھای قشر خاص که می خواھند زبان روشنفکران 

ًاوال، زبان را بايد «: به صراحت می گويددون  مائوتسه. آن بپردازند» نخبه سازی«را از زبان توده ھا جدا سازند و به 

ًثانيا، از ...  زبان خلق بسيار غنی و زنده است و زندگی واقعی را منعکس می کندۀگنجين. نزد توده ھای مردم آموخت

طور مکانيکی يا بدون ه ما نبايد اصطالحات خارجی را ب. زبان ھای خارجی بايد آنچه مورد احتياج است، بگيريم

البته ما با استعمال ... کار بريم، بلکه بايد از ميان آنھا آنچه برای ما مفيد و خوب است بيرون بکشيمتشخيص به 

ًاصطالحات و کنايات مرده جدا مخالفيم، اين امر روشن است؛ ولی ما بايد آنچه را که خوب و ھنوز معتبر است، 

  ».بپذيريم

اين زبان را . م و بنويسيمئياست ورد زبان مردم ماست سخن بگوھای سال  ما بايد به زبان مردم خود، آن زبانی که سال

تنھا با رفتن . »کافه ادبيات افغانستان«و » انجمن قلم افغانستان«ھا بايد آموخت، نه پشت ميزھای مطالعه و  در ميان توده

چپ افغانستان متأسفانه در ادبيات . ميان توده ھاست که ما غنی ترين اصطالحات و کلمات و زبان را از آنان می آموزيم

ًاصطالحاتی شکل گرفته که به زبان توده ھا ارتباط ندارد، بلکه به شکل تصنعی توسط محافل صنفی که خود را اکثرا 

کمونيست ھا حق ندارند از . می خوانند وارد زبان شده و تنھا و تنھا در ھمان سطح روشنفکری باقی مانده است» نخبه«

 استفاده کنند که به شکل تصنعی و به وسيلۀ دشمنان مردم برای برآورده شدن اھداف ئی ھااصطالحات و عبارات و واژه

   ٧.خاصی استفاده می شوند

بايد آموخت «: ديميتروف می گفت. تبليغات نوشتاری و شفاھی ما بايد با آنچه گئورکی ديميتروف گفته است، عيار شود

ه زبان مبارزان در راه امر توده ھا صحبت نمود که ھر کالم آنھا و ھر که با توده ھا نه به زبان فرمولھای کتابی بلکه ب

اگر ما نتوانيم به زبانی که برای توده ھا قابل .  آنھا، انديشه ھا و احساسات ميليون ھا زحمتکش را منعکس می کندۀايد

يلی از آن به ما ھنوز خ. درک است سخن گوئيم، ھضم تصميمات ما از طرف توده ھای وسيع غير ممکن می شود

. طور ساده، کنکرت و با استفاده از  تصاويری که برای توده ھا آشنا و قابل فھم است صحبت کنيمه دوريم که بتوانيم ب

در واقع اگر تراکت ھا، روزنامه ھا، قطعنامه ھا و . ما ھنوز نمی توانيم از فرمول ھای مجرد و محفظ صرف نظر کنيم

ًيد، خواھد ديد که آنھا غالبا با چنان بيان سنگينی نوشته شده اند که حتی کادرھای تزھای ما را از نزديک مالحظه کن
                                                                                                                                                        

ِثانيا ميدان عمل .  واژگان ويژه ندارند و  اين ھر دو را از زبان ملی به عاريت می گيرندۀًاوال اين ادبيات صنفی و محفلی نظام دستوری و گنجين ً
پس، اين . باط و آميزش ھمه مردم استفاده شوندآن ھا محيطی تنگ و باريک از اقشار باالئی جامعه است و ھرگز نمی توانند به عنوان ابزار ارت

 آنان ۀادبيات صنفی و محفلی از خود چه دارند؟ آن ھا مجموعه ای از واژگان مخصوص اشراف يا اقشار باالئی جامعه ھستند که خواست و سليق
 کشند و اصطالحات و جمله سازی  اصطالحات و جمله بندی ھائی که رشادت، آراستگی و اصالت را به رخ میۀکنند؛ مجموع  را منعکس می

ِھای سخت و زمخت زبان ملی جائی در آن ندارد؛ مجموعه ای از واژگان بيگانه که با وام گرفتن نظم دستوری و ديگر واژگان زبان ملی معنا 
اين .  انحطاط و نابودی استلفه ھای استقالل و محکوم بهؤبنابر اين، اين ادبيات صنفی و خاص شاخه ای از زبان ملی است و فاقد م. می يابند

تواند تکامل و توسعه يابد و به صورت زبانی مستقل جای گزين زبان ملی شود، چيزی جز فراموشی دورنمای   تصور که اين ادبيات صنفی می
  )ـ ستالين  مسائل زبان شناسی، نگاه مارکسيزم به مسائل زبان شناسی(» ...تاريخی و متدولوژی مارکسيستی نيست

  
 ما در ديگر احزاب کمونيستی کوشيده اند به اصطالح به شکلی تصنعی زبان جديدی خلق کنند، کوشيده اند بيانيه ھا و مقاالت خود را رفقای« 7

ه آنچه را که نياز  با واژه ھا و عباراتی که فاشيست ھا به کار می برند بيارايند، کوشيده اند خود را با زبان دشمن منطبق سازند به جای آنک
ميشتر  از اسناد . به قلم ای! تبليغ بيشتر، ترويج بيشتر(» .اين درک نادرست و خطرناک است.  پر بار زبان مردم بگيرندۀ از سرچشمدارند

  )کمينترن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 دنويسی يا حرف می زنی، ھمواره باي وقتی می... حزب ما نيز به زحمت آنھا را می فھمند تا چه رسد به کارگران ساده

 در فکر کسی دباي. ر باشد به دنبال تو بيايدبه کارگر ساده ای فکر کنی که تو را بفھمد، به پيام تو ايمان پيدا کند و حاض

  ».باشی که برايش می نويسی و صحبت می کنی

ھای ستمديده  انقالبيون با استفاده از اين شيوۀ بلشويکی ادعا کرده می توانند که تبليغات نوشتاری شان در خدمت توده

و ايادی پوشالی آنھا است، در غير آن تبليغات است و ھدف آن آگاھی دادن و بسيج توده ھا برای مبارزه عليه اشغالگران 

مانيم و توده ھا رغبت و  ما به عبارت پردازی ھای مضحک و روشنفکرانه می ماند که خوانندۀ آن فقط خود ما باقی می

  .شوقی برای خواندن آن نشان نداده و پشيزی به آن ارزش قائل نمی شوند

ی بايد کوتاه نويسی را در نظر داشته ئدر تبليغات نوشتاری توده : اشدـ تبليغات نوشتاری بايد کوتاه، روشن و صريح ب

ی وقت کافی ئ  که توده ھا قربانيان اصلی استعمار و استثمار ھستند، آنان برای مقاله ھای چند صفحهئیاز آن جا. باشيم

ای مبھم که با نوار تيوری  توده ھا از مقاله ھ٨.ندارند؛ آنان عالقه دارند مقاله ھای کوتاه، روشن و صريح بخوانند

پردازی ھا پيچانده شده باشد، استقبال نمی کنند؛ توده ھا می خواھند پيام روشن و صريح دريافت کنند؛ رنج ھا و 

. دردھای شان به طور روشن و واضح بيان شوند و ستمی که بر آنان می شود، به شکل روشن و صريح افشاء شود

 جمع می شوند که بازتاب دھندۀ زندگی آنان باشد؛ آنان ئیند، آنان به دور شعارھاھا شعار بازی ھا را خوش ندار توده

 کند، نه شعار دروغين، کاذب و أج و ھمبستگی آنان نقش ايفييميل به شعار روز دارند، به شعاری دارند که در تھ

 را نبايد با شعارھای چند پھلو ذھن توده ھا. انقالبيون بايد شعارھای واضح، روشن و بدون ابھام ارائه کنند. فريبنده

ھا قابل فھم بوده و ورد زبان آنان  مغشوش ساخت؛ شعارھای ما بايد تا حدی روشن، واضح و ساده باشند که برای توده

  ٩.شود

                                                 
را چ. شباھت دارد» نوارپيچ دراز و متعفن پاھای زن تنبل« به نوشتن مقاالت طوالنی اما توخالی عادت کرده اند که بيشتر به ءبرخی از رفقا« 8

. آنھا نمی خواھند که توده ھا اين مقاالت را بخوانند: بايد چنين مقاالت طوالنی و توخالی نوشته شود؟ اين فقط می تواند يک توضيح داشته باشد
اين چگونه ممکن است آنھا به خواندن . وقتی که مقاالت مفصل و خالی از موضوع باشد، توده ھا با اولين نگاه فقط سرشان را تکان می دھند

که افراد ساده را مرعوب کنند، بر آنان اثر نامطلوبی باقی گذارند و  مقاالت رغبت کنند؟ اينگونه مقاالت به ھيچ کار ديگری نمی آيند به جز اين
 در چنين ...ما در زمان جنگ ھستيم و بايد بياموزيم که چگونه مقاالت مان را مختصر و مفيد بنويسيم... به عادات ناپسند وادار شان نمايند

که مقاالت طوالنی و توخالی خوب نيستند، بدان معنی است که  آيا اين... وضعی اگر مقاالت طوالنی باشند، چه کسی آنھا را خواھد خواند؟
 ھای ما با نوشته... به سخن پردازی  بيھوده، به ھر شکلی که باشد، بايد خاتمه داد. مقاالت کوتاه و توخالی خوب اند؟ نه اين ھم خوب نيست

يقين، ما در زمان جنگ به مقاالت کوتاه نيازمنديم، . مفصل و تو خالی قالبی مخالفيم، ولی اين بدان معنی نيست که ھر چه کوتاه باشد خوب است
ه پرچانگی ما بايد ب...  کمتر قابل قبول بيشتر قابل اعتراضندامقاالت بدون محتو. ولی احتياج ما قبل از ھمه به مقاالت با مضمون زيادتر است

  )ـ مائوتسه دون  مبارزه عليه سبک الگوسازی در حزب(» .ھای بی انتھا و توخالی خاتمه دھيم
اولين اصل آن است که شعارھای زياد بيرون ندھيم، نبايد توده ھا را با لست طوالنی از . بايد با دقت ويژه شعارھای خود را انتخاب کنيم« 9

تبليغ ما نبايد لحنی . له را مغشوش می کند و نيروی ضربتی ھر شعار جداگانه را  تضعيف می کندأاين کار تنھا مس. رو کنيمه شعار روب
گونه ای ه بايد وجوه مختلف زندگی اجتماعی، منافع و نيازھای زحمتکشان را در بر گيرد و با پيگيری ب. يکنواخت و خسته کننده داشته باشد

ثير آن مصون بماند، برای کسب اين توانائی أکس نتواند از ت که ھيچ طوریه ب م رانده شود، با چکش به درون آگاھی مردئیخستگی ناپذير، گو
شعارھای پيچيده و يا دو پھلو نبايد داده  . بايد به عميق ترين اميدھای آنان مربوط باشند. ھا قابل فھم باشد  ًشعارھای ما بايد مستقيما برای توده

 و ساده و برای ذھن ھر کسی قابل فھم باشند، حتی اگر اين فرد از نظر سياسی مجرب نباشد، بلکه اين شعارھای ما نه فقط بايد روشن. ...شوند
 که با ئیشعارھا. ً در آينده ای که کامال در ورای افق نيستءھا عملی به نظر برسند، قابل اجرا   باشند و برای تودهءًشعارھا بايد واقعا قابل اجرا

گروه . رنامه ھای ما در نظر توده ھای مورد خطاب يا غير قابل فھم و يا غير عملی باشند شعارھای بدی ھستند بالترديد شان با بۀوجود رابط
گرايانه خواھد بود اگر اين شعارھا را بدھيم و خود را با اين فکر تسکين دھيم که اگر توده ھا نمی فھمند بدا به حال شان، اين ما ھستيم که 

  .ھا که به ما گوش نمی دھندحقانيت تاريخی داريم و نه آن
 مستقيم برای ۀزيرا ھدف ترويج و تبليغ ما متقاعد ساختن توده ھاست، البته عالی می بود اگر توده ھا ھم اکنون آماده بودند تا به مبارز

ھيم که توده ھا را به مبارزه رھنمون  را بدئی بايد شعارھاءکه برای اين عمل آماده نيستند ما ابتدا ديکتاتوری پرولتاريا اقدام کنند، اما از آنجائی
ی دور دست مربوط شوند و رابطه ای با نيازھای مستقيم ا را طرح کنيم که در خود درست اما تجريدی باشند و به آينده ئیاگر شعارھا. شود

ا در چند کالم کوتاه، ساده و پر معنی  حزب رۀتبليغ خوب آن است که بتوانيم آرزوھای توده ھا و اراد. توده ھا نداشته باشند، اين تبليغ بد است
  )ميشترـ اسنادی از کمنترن. به قلم ای ! تبليغ بيشتر، ترويج بيشتر(» .بيان کنيم
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انقالبيون نبايد تبليغات نگارشی را کار بی اھميت تلقی کرده و بدون : والنه و سريع باشدؤـ تبليغات نوشتاری بايد مس

 که در کار تبليغات نوشتاری سھم دارند، بايد نوشته ھای شان را ئیرفقا. ت به تبليغات نوشتاری دست بزنندوليؤمس

نمايند، موضوعات مورد نياز را والنه تحرير کنند، بار بار مرور کنند، عبارات سخت و زمخت آن را حذف ؤمس

  .نقص و آمادۀ نشر برای توده ھاستفزايند و اطمينان حاصل کنند که مقاله ھای شان حتی المقدور بی بي

وقتی يک رويداد و حادثه ای به وقوع . ضمن چند بار مرور و اصالح مقاله ھا، نبايد سرعت کار را فراموش کرد

رفقای ما نبايد . فزايند و به آگاھی توده ھا بيءًپيوندد، مبلغان بخش نوشتار بايد دفعتا به آن پرداخته، نيت دشمن را افشا می

ھا را از  ھای دشمن پرداخته، توده از دست بدھند؛ در زودترين فرصت بايد به رد استدالل ھا و موضع گيریوقت را 

ھا و  بايد از وب سايت... درکنار استفاده از مقاله ھای کوتاه، اعالميه ھا، شبنامه ھا و. لحاظ ذھنی مسلح سازند

 نبايد فراموش کنيم که رعايت پنھانکاری در شبکه .ھای اجتماعی در اين زمينه استفادۀ اعظمی صورت بگيرد شبکه

...) فيس بوک، تويتر، گوگل پلس و(ھای اجتماعی از مبرميت خاصی برخوردار است؛ زيرا شبکه ھای اجتماعی 

ای از   ھستند که دشمن از طريق آن به اطالعات استخباراتی دست می يابد، بنابرين نبايد کوچکترين نشانهئیدريچه ھا

تمام تبليغ نوشتاری ما از طريق شبکه ھای اجتماعی بايد با . التی و فعاليت کمونيستی در آن به مشاھده برسدتعلق تشکي

نام ھای مستعار صورت بگيرد و حتی المقدور تالش شود تا نوشته ھای ما از دو الی سه پاراگرف بيشتر نباشد، زيرا 

رو ھستند که فرصت مقاله خوانی ه  در اين شبکه ھا روبکاربران شبکه ھای اجتماعی با سيلی از نوشته ھا و نظرات

  . گيرد ھای دور و دراز را از آنان می

) خصوص به زبان سادهه ب(وب سايت ھا، نشريه ھا، رساله ھا، جزوه ھا، بروشورھا، پوسترھا، ترجمه ھا، کتاب ھا 

  .ری از آنھا کار گرفت ھستند که می توان برای تبليغات نوشتائیاز ابزارھا... وشعارھای ديواری و

  

 


