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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٢
  

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

) ١٣(  
   کار دموکراتيک انقالبی-۴

 :ن ھا و اتحاديه ھای صنفیانجم. ٣

ما برای . گيرد ًتبليغات شفاھی و نوشتاری عمدتا برای آگاھی و ايجاد ھمبستگی فکری توده ھا مورد استفاده قرار می

اين که بتوانيم در کنار آگاھی و ايجاد ھمبستگی فکری توده ھا، آنان را از لحاظ عمل نيز متحد سازيم، بايد برای کار 

 که می توان برای کار دموکراتيک استفاده ئیاز جاھا. ی برويم که توده ھا در آنھا حضور دارندئادموکراتيک به جاھ

برد، يکی ھم انجمن ھا و اتحاديه ھای صنفی و کوپراتيف ھای دھقانی و ساير سازمان ھای اجتماعی و صنفی مرتبط به 

  . زحمتکشان است

ه ھا و وحدت عمل آنان بايد ميان اتحاديه ھا، نھادھا، انجمن انقالبيون برای مسلح سازی فکری و ھمبستگی فکری تود

ی بروند و در سمت و سوی اين نھادھا بدون اين که خود را به رھبران خودساختۀ ئا، کوپراتيف ھا و حرکت ھای توده ھ

 می کنند، آنان عيينتاين توده ھا ھستند که رھبران خود را .  کنندأاين نھادھا تبديل کنند، بايد نقش انقالبی شان را ايف

.  می کنند و نيازی به رھبران و قھرمانان صادراتی ندارندتعيينرھبران شان را با معيارھای مشخص خودشان 

ی را رھبری ئ ھای توده کوپراتيف ھا و اتحاديهانقالبيون با مشی و خط درست و اصولی است که نھادھا و انجمن ھا و 

  .کنند می

ن، حقوقدانان، ان، متقاعدامورأن، مستری ھا، خبازان، نجاران، داکتران، انجنيران، ماتحاديه ھای معلمان، دريورا

، ...، خبرنگاران، کارگران سکتورھای خدماتی وغير خدماتی وءن، بازماندگان شھدامحصالن، جوانان، زنان، معلوال

ھای ورزشی، سازمان ھا و ، سازمان ...، فرھنگيان، عکاسان، ھنرمندان وءانجمن ھای زحمتکشان، کارگران، شعرا

انقالبيون بايد .  ھستند که انقالبيون بايد آنجا بروند و در ميان آنھا کار کنندئیجاھا... شوراھای قومی، واليتی و شھری و

در تمام اين اتحاديه ھا و انجمن ھا و نھادھا کار کنند، طرف زحمتکشان را بگيرند، به مسائل واقعی زندگی آنان 

ان را کمک کنند که اعتراضات و مبارزۀ شان سمت و سو بگيرد، بايد به آنان ياری برسانند تا از تمام رسيدگی کنند، آن

 که در حق آنان صورت می گيرد، آگاه شوند؛ بايد خواست ھای آنان را دسته بندی کنند، اولويت ئیخيانت ھا و جنايت ھا

ھا را که  ھای جزئی توده انقالبيون نبايد خواست. برسانند از جور و ستم ياری ئیبندی کنند و آنان را برای نيل به رھا
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ھا مطرح می شوند، ناديده بگيرند؛ نبايد خواست ھای کوچک  برای بھبود شرايط کار و زندگی کاری از طرف توده

  .آنان را حقير بشمارند و از شرکت در آن شانه خالی کنند

ی موجود نيست، انقالبيون وظيفه دارند که با ابتکار خود ئه  که اتحاديه ھا و انجمن ھای تودئیدر جای و يا بخش ھا

ی را در خارج از سازمان اما تحت رھبری سازمان ايجاد نمايند، ولی نبايد ئاتحاديه ھا و انجمن ھا و نھادھای توده 

 رنگ کردن فراموش کنند که اين اتحاديه ھا و انجمن ھا و نھادھا بايد صنفی باشند، نه تشکيالتی و محل به اصطالح

ی و ئ ھای توده ھمين گونه، با وجودی که بايد بيشترين بخش انرژی و توان انقالبيون برای فعاليت در اتحاديه. اعضاء

مستقل به مصرف برسد، اما در صورت نياز انقالبيون از نفوذ در ميان اتحاديه ھا و انجمن ھای دشمن غافل بوده نمی 

 تا افراد نفوذی؛ سازمان دھندگان مجرب، مبتکر، توانا، آگاه، خالق و از فن ًين مورد جدا ضرورت است ادر. توانند

  ١.باالی رعايت پنھانکاری برخوردار باشند

ی، مستقل و حتی اتحاديه ھای دشمنان، بايد فنونی را بياموزند که از ئانقالبيون برای ورود به اتحاديه ھای صنفی توده 

به اين منظور  . ھا بدرخشند دھی اتحاديه ھا و انجمنتماد قرار گرفته و در سمتمورد اعآن طريق در اتحاديه ھا جابجا، 

. انقالبيون به کادرھای متخصص در بخش ھای مختلف نياز دارند. انقالبيون بايد به تخصص توجه جدی داشته باشند

. دھی آنان بپردازندتا و انجمن ھا و نھادھای تخصصی براحتی داخل و به سمرفقای متخصص می توانند در اتحاديه ھ

 که ئیرفقا.  که وظيفۀ تعليم و تربيه را به پيش می برند، به خوبی می توانند در اتحاديۀ معلمان فعاليت کنندئیرفقا

تخصص فرھنگی و ھنری داشته باشند، زمينه ھای فراوان برای ورود به نھادھای فرھنگی و ھنری برای شان مساعد 

 ھا تدريس می کنند، می توانند اثرگذاری فراوان بر محصالن و در عين زمان اتحاديۀ  که در پوھنتونئیرفقا. می گردد

قوقدانان  و حقوق متخصص اند می توانند وارد انجمن حء که در بخش قضائیرفقا. استادان پوھنتون ھا داشته باشند

  ... کنند وأدھی آنان ايفشوند و نقش مؤثر در سمت

ه  دارند، می توانند نقش مؤثری در اتحاديه ھای پيشه وری و حرفئیپيشه وری آشنا که با کسب و ئیبه ھمين سان رفقا

ن دولت ايفای امورأ که در شرکت ھا، تصدی ھا، کارخانه ھا و سکتورھای خدماتی و به حيث مئیرفقا.  کنندأ ايفئی

 به سود کار دموکراتيک استفادۀ  کنند و از آنأوظيفه می نمايند، می توانند در ايجاد اتحاديه ھای صنفی نقش مؤثری ايف

  .اعظمی ببرند

انقالبيون بايد به ياد داشته باشند که ھدف از حضور ما در اين نوع اتحاديه ھا، انجمن ھا و نھادھا آگاھی، ھمبستگی و 

. ھای مخفی است ھمفکری و تقويت وحدت عمل توده ھا و از طريق آن جذب منضبط ترين و فعال ترين آنان به ھسته

 در اين نوع اتحاديه ھا و انجمن ھا کار برای منافع مشترک است، آگاھی و اتحاد زحمتکشان صنف ھا و طيف حضور

ھای گوناگون برای اعتراض و مبارزه است، ترغيب آنان برای اعتراض عليه شرايط بد کار، بی عدالتی، نابرابری، 

                                                 
 جوانان ھيتلری، سازمان ھای ورزشی، سازمان ۀاتحادي«: ی فاشيستی از قبيلئ نظير اين نوع کار در ساير سازمان ھای توده ئیشيوه ھا «1

  .استايتاليا، در کئوپراتيف ھا و غيره نيز امکان پذير و ضرور » دوپر الورو«و » کرافت دورچ فرود«ھای 
طوری محصور شده بود که دسترسی و تصرف آن برای ارتش مھاجم » تروا«. را به خاطر داريد» تروا«باستانی تصرف ۀ ، شما افسانءرفقا

ارتش مھاجم با وجود دادن قربانی ھای فراون فقط زمانی پيروزی را در آغوش کشيد که توانست به کمک اسب معروف . غير ممکن بود
  .قلعه يعنی به مرکز و به قلب اردوی دشمن رخنه نمايدبه درون آن » تروا«

تصور می کنم که ما کارگران انقالبی نبايد در رابطه با دشمن فاشيست که برای دفاع از خود در برابر مردم در پيرامون خويش، حصارھای 
  .احتی را به خود راه دھيمجانداری از جالدان و ميرغضبان کشيده است از به کار بردن اين گونه تجربه ھا ترديد و نار

تلقی می کند، او » موھن«کسی که ضرورت به کار بردن اين گونه تاکتيک ھا را نسبت به فاشيسم درک نمی کند و چنين برخورد و رفتاری را 
نست توده ھا را در او نخواھد توا. ممکن است رفيق بسيار خوب و شريفی باشد، ولی اجازه بدھيد که بگويم چنين رفيقی پرگو است نه انقالبی

  )ـ گئورکی ديميتروف  واحد عليه فاشيزم و جنگۀ مبارزه در راه جبھ(» .پيکار به خاطر سرنگون کردن ديکتاتوری فاشيستی رھبری کند
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ما بايد زحمتکشان را از اعتراض تا . ران استو مبارزه عليه ستمگ... تبعيض، توھين، تحقير، بيکاری، بيگاری و

مبارزه سمت بدھيم و از مبارزه عليه اشغالگران تا مبارزه عليه استثمار و سرنگونی طبقات حاکمه ياری و کمک 

  .برسانيم

ش دارند تا آنان منافع جداگانه دارند و تال. انقالبيون بايد به ياد داشته باشند که توده ھا به طبقات گوناگون ارتباط دارند

کار اول ما در اتحاديه ھا و انجمن ھا و نھادھا، کار ترويجی نيست، ترويج مرحلۀ دوم کار ما با . منافع شان تأمين شود

ھا را  انقالبيون در اتحاديه ھا و انجمن ھا و نھادھا با بحث ھای فلسفی و ايدئولوژيک نمی توانند توده. ھاست توده

توده ھا از اشغال و حاکميت دولت پوشالی ناراض . ھا را مايۀ کار خود ساخت تی تودهبايد نارضاي. انقالبی بسازند

ھا را با آگاھی توأم سازيم و آنان را به يک جمع معترض  ھستند، ما بايد اين نارضايتی را به تنفر تبديل کنيم، تنفر توده

ھم با پيشتازترين، پيشروترين و منضبط ترين آوريم، آن  و مبارز تبديل کنيم؛ پس از آن به کار ترويج انقالبی رو می

  . ھا کتلۀ توده

می شوند ضمن استفاده از شيوه ھای مختلف، می توانند در ميان اتحاديه ... انقالبيون وقتی وارد اتحاديه ھا و انجمن ھا و

 ھمان نفر موظف با يک نفر معتمد شروع به کار کنند و. ی به وجود بياورندئ ھا و انجمن ھا و نھادھا روابط شبکه

ساخته شود تا با فرد ديگر در ارتباط شود و اين تسلسل ادامه يابد تا جمعی از افراد به شکل شبکه تشکل بپذيرند و در 

  . کنندأپھلوی ھماھنگی، در سمت و سوی انجمن و اتحاديه نقش چشمگير ايف

وظيفۀ . ًی جدا از برخورد سکتاريستی پرھيز کنندئانقالبيون وظيفه دارند که در اتحاديه ھا و انجمن ھا و نھادھای توده 

کار و فعاليت ) بدون در نظرداشت تشکل سازمانی(ھر انقالبی است تا در چنين نھادھا و سازمان ھا با ساير انقالبيون 

ًکند و وحدت عمل انقالبيون را در اين سازمان ھا تقويت و استحکام ببخشد، اما بايد جدا مواظب باشد که  کار 

تواند صورت  وحدت عمل در سازمان ھای اجتماعی با افراد و تشکالتی می. کراتيک گاو شيری طرف مقابل نباشددمو

  .بگيرد که در پرتو اصول انقالبی، کار دموکراتيک خويش را طرح و عملی سازند

  

 : اعتصاب ھا. ۴

ر تشکالت صنفی و اجتماعی اقدام می زحمتکشان برای احقاق حقوق شان به تأسيس اتحاديه ھا، انجمن ھا، نھادھا و ساي

خودی آنھا می ه اين تشکالت صنفی در مرحله ای از نارضايتی و اعتراض قرار می گيرند که سبب حرکت خودب. کنند

ًخودی اکثرا ه  حرکت خود ب٢.»در واقع ھمان شکل جنينی آگاھی است«شود و اين حرکت خود به خودی به قول لنين، 

  . کندبه شکل اعتصاب تبارز می

با آن که اعتصابات برای تأمين منافع صنفی و اقتصادی صورت می گيرد و گستردگی سرتاسری ندارد، زيرا از يک 

طرف طبقات مختلف منافع مختلف دارند و از طرف ديگر ساحۀ کاری اقتصادی گوناگون است، ھمين است که 
                                                 

يگر  ھم در اين موقع دئیعصيان ھای ابتدا. در واقع ھمان شکل جنينی آگاھی است» عنصر خود به خودی«اين امر به ما نشان می دھد که  «2
کارگران ايمان ديرين را به خلل ناپذير بودن انتظاماتی که آنھا را تحت فشار قرار می داد از : ای مظھر بيدار شدن روح آگاھی بود  تا اندازه
 از فرمانبرداری ًنمی خواھم بگويم درک می کردند ولی حس می کردند و جدا... دادند و رفته رفته لزوم مقاومت دسته جمعی را  دست می

اعتصابات سال ھای .  ابراز يأس و انتقام داشت تا مبارزهۀولی مع الوصف اين به مراتب بيشتر جنب. مانه در مقابل رؤسا سرپيچی می نمودندغال
مناسب ۀ در اين دوره  خواست ھای معينی به ميان آورده می شود، از پيش لحظ: نود تظاھرات آگاھی را به مراتب بيشتر به مان نشان می دھند

ًھرگاه عصيان ھا صرفا قيام . نظر گرفته می شود، وقايع و نمونه ھای معروف جاھای ديگر مورد شور قرار می گيرد و غيره و غيرهدر 
اين اعتصابات به خودی خود ھنوز .  طبقاتی بودند ولی فقط نطفه ھای آنۀمردمان ستمکش بود، در عوض اعتصابات متوالی نطفه ھای مبارز

 ترديونيونی بود، اين عالمت بيدار شدن خصومت آشتی ناپذير کارگران و کارفرمايان بود، اما ۀاتيک نبوده بلکه مبارز سوسيال دموکرۀمبارز
کارگران در آن موقع به تضاد آشتی ناپذيری که بين منافع آنان و تمام رژيم سياسی و اجتماعی معاصر موجود است آگاھی نداشتند و نمی 

از اين لحاظ اعتصابات سال ھای نود، با وجود اين که نسبت به . ارت ديگر آنھا آگاھی سوسيال دموکراتيک نداشتندتوانستند داشته باشند، به عب
  )چه بايد کرد؟ـ لنين(» .ًپيشرفت بزرگی محسوب می شد معھذا باز دارای ھمان جنبه تماما خود به خودی بود» عصيان ھا«
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و کاری نيز گسترش پيدا نمی کند؛ اما بر اعتصاب از يک رشتۀ اقتصادی و سکتوری حتی به رشتۀ ديگر اقتصادی 

با وجودی که اعتصابات محدوديت ھای . انقالبيون است که در اعتصابات زحمتکشان شرکت کنند و به آن سمت بدھند

صنفی دارند، ولی انقالبيون وظيفه دارند در اعتصابات صنف ھای مختلف شرکت کنند و در راستای تبديل مبارزۀ 

  . به مبارزۀ سياسی از ھيچ نوع تالش دريغ نکنندھا  اقتصادی اين صنف

  

 :تظاھرات ھا و جنبش ھای مردمی. ۵

اعتصاب در کنار اين که يک حرکت . ًچنانچه در فوق بيان شد، اعتصاب عمدتا بر محور مبارزۀ اقتصادی می چرخد

ًپيشرونده است، اما عمدتا صنفی است؛ اکثرا با شکست روب ھای مختلف  نندگان بخشرو می شود؛ ميان اعتصاب که ً

 ئیھا پراکندگی موجود می باشد؛ تدارک برای اعتصاب عمومی مشکل و حتی ناممکن به نظر می رسد؛ لذا اثر گذاری

کارگران در کنار اعتصاب، به قول ستالين به مبارزۀ شان . ھای سياسی دارد، اعتصاب از آن محروم است که تظاھرات

با تظاھرات ھای سياسی در » .ند که عبارت از دمونستراسيون ھای سياسی بود نوين و نيرومندی اضافه کردۀاسلح«

 ۀ اقتصادی به وسيله اعتصابات، به مرحلۀدر محافل مطالعه و مبارز) ترويجی( پروپاگند ۀاز مرحل«حقيقت مبارزه 

  )ـ ستالين نحزب سوسيال دموکرات روس و وظايف مبرم آ. (»، وارد گرديد)تبليغی(مبارزه سياسی و آژيتاسيون 

آنانی را که زير يوغ . تظاھرات چرا اسلحۀ نوين و نيرومند است؟ تظاھرات کتله ھای وسيع مردم را به سرک می کشاند

ھای اعتراض  ستم قرار دارند، آنانی را که از ستم سياسی و استبداد و اشغال و استيال به ستوه آمده اند، به جاده

قات مختلف می آيند، می توانند کارگران باشند، يا دھقانان و اھل کسبه؛ می توانند اين به ستوه آمدگان از طب. کشاند می

ن دولت، پيشه امورأکارگران صنعتی باشند، کارگران خدماتی باشند، معلم و داکتر و حقوقدان و صاحبان مشاغل آزاد، م

... ورد تحقير قرار می گيرند ووران و اھل کسبه، محصالن و متعلمان، مليت ھای تحت ستم و گروه ھای مذھبی که م

تمام آنانی که در جبھۀ خلق قرار دارند و زير ستم و تعدی اشغالگران و دولت پوشالی و اقمار آن در روزگار تيره و تار 

  .ھا می آيند به سر می برند، در تظاھرات به سرک

نھا بر يک صنف مشخص ستم و اشغالگران، دولت پوشالی، فاشيست ھای طالب و داعش و ساير جالدان و دژخيمان ت

لذا، تظاھرات يکی از . تعدی روا نمی دارند، بلکه عليه طبقات، گروه ھا و قشرھا و صنف ھای مختلف خلق قرار دارند

ًتظاھرات، ضمن اين که سريعا کتله ھای وسيع . ی استئ ابزارھای نيرومند برای مبارزۀ دموکراتيک سياسی و توده

   ٣.ھا نقش چشمگيری دارد  تسريع آگاھی و بسيج تودهتوده ھا را جلب می کند، در

                                                 
ًسوی جنبش جلب می کند و آنھا را فورا ه طور سريع، توده ھای عظيم مردم را به اھرات، باھميت تظاھرات خيابانی در اين است که اين تظ «3

 مساعدی فراھم می آورد که در آن، ما بتوانيم جسورانه تخم ايده ھای سوسياليستی و آزادی ۀ گستردۀھای ما آشنا می سازد و زمين  با خواست
ثير آن قرار می أيابانی می گردد که بخش عقب افتاده و جبون جامعه، الجرم تحت تتظاھرات خيابانی، سبب آژيتاسيون خ. سياسی را بکاريم

. ن جسور را مشاھده کند و درک کند آنھا به خاطر چه می جنگنداکافی است فردی در طول يک دمونستراسيون به خيابان برود و مبارز. گيرد
ه بپيوندد و به سرودھای ھيجان انگيز گوش فرا دھد که سيستم موجود را فريادھای آزاديخواھانه را بشنود که از ھمه می خواھند به مبارز

به ھمين جھت است که دولت از تظاھرات خيابانی بيش از ھر چيز ديگری واھمه ...  می سازندءمحکوم کرده و تباھی ھای اجتماعی ما را افشا
خطر عمده ای که دولت . را نيز به اشد مجازات تھديد می کند» جکاون کناناظر«به ھمين سبب است که دولت نه تنھا تظاھر کنندگان بلکه . دارد

 ۀامروز، فردا به تظاھر کننده ای مبدل خواھد شد و گروه ھای تاز» ناظر کنجکاو«. را تھديد می کند در اين کنجکاوی مردم نھفته است
. ... وجود دارد» ن کنجکاواناظر«ار از اين قبيل را دور خود جمع خواھد کرد و امروزه در ھر شھر بزرگ، ده ھا ھز» ن کنجکاواناظر«

آنھا مشتاقانه می خواھند بفھمند چرا اين اغتشاشات . دھند  نشان می» کنجکاوی« اغتشاش و شورش ھجوم آور می شوند و ۀامروزه آنھا به صحن
زاقھا قرار می دھند؟ تحت چنين شرايطی، و بی نظمی ھا به وقوع می پيوندد؟ چرا اينھمه مردم خود را در معرض ضربات تازيانه و شالق ق

مشاھده می کنند که » ن کنجکاواناظر«. به صدای شالق و شمشير، با بی تفاوتی و بی اعتنائی گوش فرا نمی دھند» ن کنجکاواناظر«ديگر 
رکوب بيرحمانه با آنھا تظاھرکنندگان، جھت بيان خواست ھا و تقاضاھای خود در خيابان ھا اجتماع کرده اند و دولت با ضرب وجرح و س

ن اناظر«عکس، آنھا نزديکتر می آيند و تازيانه ديگر بين ه ب. ديگر با شنيدن صدای تازيانه فرار نمی کنند» ن کنجکاواناظر«. رفتار می کند
 ھمه، اعم از بر پشت» مساوات کامل دموکراتيک«اينک تازيانه و شالق با در نظر گرفتن . فرقی قائل نمی شود» شورشگران«و » کنجکاو

چون در اثر ضربات شالق . بدين ترتيب، ضربات تازيانه خدمت بزرگی به ما می کند. مرد و زن و بدون مالحظه سن و حتی طبقه فرود می آيد
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 ممکن ئیھا بکارد، تنھا و تنھا با تظاھرات» تخم آژيتاسيون سياسی و سوسياليزم«اما تظاھرات خيابانی که می تواند 

 ھا است که در آن کتله ھای وسيع توده ھا از طبقات مختلف زحمتکشان و طيف ھای گوناگون سياسی مدافع خلق و توده

شرکت نمايند و اشغالگران و دولت پوشالی را به واھمه و ترس وادارد، نه تظاھرات ھای خيابانی تشکيالتی که در آن 

  . مشابھت دارد» بيا مرا بگير«شرکت نکرده و بيشتر به محيط » کنجکاو«توده ھا و شالق خوران و تازيانه خوران 

مسلح « ھای خيابانی را فقط تشکالتی می توانند به شکل مؤثر رھبری نمايند که به قول ستالين ئیتظاھرات ھا و راھپيما

گری می پردازند  باشند، نه آنانی که به فرمايش اين و آن کميته به علنی» به اصول محکم و مخفی کاری غير قابل نفوذ

نقالبی نيست و با تاکتيک کار دموکراتيک اين نوع تظاھرات، تظاھرات خيابانی ا. و نامش را تظاھرات می گذارند

  .انقالبی منطبق نيست

ھای  انقالبيون بايد در تمام تظاھرات ھای خيابانی توده ھا شرکت کنند، شعار ھای خود را ميان توده ھا ببرند، سياست

ژخيمان را به ساير دخود را به آگاھی توده ھا برسانند و با خيزش و شورش توده ھا، اشغالگران و دولت پوشالی و 

  .تظاھرات خيابانی نيرومندترين وسيلۀ تبليغ انقالبی است، از آن بايد حد اعظمی سود برد. ندازندترس و لرز بي

اين جنبش ھا می توانند بر . در کنار تظاھرات خيابانی، انقالبيون نبايد از شرکت در جنبش ھای مردمی غافل بمانند

ما وظيفه داريم از ھر نوع . آمده باشند و يا ھم بر اساس خواست ھای طبقاتیھای دموکراتيک توده ھا به وجود  خواست

ھا کمک و ياری برساند، به مبارزۀ سياسی ياری برساند، به مبارزه عليه اشغالگران و  جنبشی که به آگاھی سياسی توده

ھای مذھبی که زير ستم  قليتما بايد از جنبش ھای مليت ھای محکوم و ا. ايادی بی مقدار آنان کمک کند، حمايت کنيم

ھای جوانان، محصالن،  ما بايد از جنبش. استبداد دولت پوشالی و اشغالگران خرد و خمير می شوند، حمايت کنيم

نبايد در مبارزۀ دموکراتيک، . ھا با تمام نيرو و توان تالش کنيم دھی اين جنبشحمايت کنيم و در سمت. ..ن، زنان وامتعلم

اين وظيفۀ انقالبی ماست که از ملل زير ستم اشغال و تجاوز . بخش ساير ملل را فراموش کنيمئيھادفاع از جنبش ھای ر

  .بخش آنھا حمايت کنيم و در حد توان به آنھا ياری برسانيمئيو مبارزۀ رھا

کار انقالبيون جدی، چنانچه . ًدر آخر اجماال تأکيد می کنيم که کار دموکراتيک جزء الينفک کار سوسياليستی است

ای ھم از کار دموکراتيک  ترويجی را فراموش نمی کنند، نمی توانند کار تبليغی را به طاق نسيان بسپارند و برای لحظه

ھا کمک کرد و  کار دموکراتيک يگانه راھی است که می توان از طريق آن به آگاھی و ھمبستگی توده. غافل بمانند

  . ی ارگانيک و فشرده قايم کردئ پيوند توده

استفاده کنند که اصول انقالبی  یانقالبيون بايد از تمام امکانات علني.  نيستئیر دموکراتيک، ريفورميزم و علنی گراکا

را لطمه نمی زند، ولی نبايد به حزب علنی و مارکسيزم علنی بچسبند و انجوايزم را در زمرۀ کار دموکراتيک جا بزنند 

انقالبيون نبايد کار دموکراتيک را تا .  استحاله نمايندئیه ريفورميزم بورژواًو تدريجا برنامۀ انقالبی سازمان مخفی را ب

                                                                                                                                                        
نگيختن تازيانه از وسيله ای جھت رام کردن مردم به وسيله ای  برای برا. تسريع می گردد» ن کنجکاواناظر«و تازيانه، گرايش به انقالب در 

علت ه بار نمی آورد، حتی اگر اينک تظاھرکنندگان به از اينروست که حتی اگر تظاھرات خيابانی نتايج مستقيمی برای ما ب. آنھا، مبدل می شود
 اکنون ما ضعف و ناتوانی زياد قادر نيستند دولت را وادار به قبول خواست ھای عامه کنند، با وجود اين، فدا کاری ھا و جانفشانی ھائی که ھم

ضربات شالق و تازيانه را به جان می خريم تا تخم آژيتاسيون سياسی و ... در تظاھرات خيابانی نشان می دھيم، صدھا بار جبران خواھد گرديد
 آينده دولت نيز ھمچون ما معتقد است که آژيتاسيون خيابانی، ناقوس مرگش را به صدا درآورده و در عرض دو، سه سال. سوسياليسم را بکاريم

اما جھت انجام اين منظور، سوسيال دموکراسی بايد دارای تشکيالت قدرتمند و يک پارچه ... شبح انقالب مردم در مقابلش نمودار خواھد گرديد
 ما ۀيفوظ. و دقيق تر گفته باشم دارای تشکيالت حزبی باشد که نه تنھا در اسم بلکه ھمچنان در اصول اساسی و نظريات تاکتيکی نيز متحد باشد

حزب سوسيال . اين است که در راه ايجاد اين حزب قدرتمند که مسلح به اصول محکم و مخفی کاری غير قابل نفوذ می باشد، کوشش کنيم
اين حزب بايد پرچم دموکراسی روس را در دست . عمل آورده دموکرات بايد از جنبش نوين خيابانی که تازه آغاز شده است، بھره برداری ب

 ۀ نخست مبارزۀبدين ترتيب، در مقابل ما يک دوره و در درج. را به پيروزی و فتحی که ھمه خواھانش ھستند، رھبری کند  و آنخود گرفته
  )ـ ستالين  حزب سوسيال دموکرات روس و وظايف مبرم آن(» .اين چنين مبارزه ای برای ما ضروری می باشد. سياسی قرار گرفته است
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ن بياورند و يا از آن چنان بترسند که برای تبرئه فرار از توده ھا، آن را با ترکيبات ئيھای جامعۀ مدنی پا سطح فعاليت

  .تحقير کنند» دام و دانه«و » ئیمصونيت قضا«مسخره ای مثل 

ً اشغال شده است، کار دموکراتيک انقالبيون عمدتا در خدمت تضاد ئی ـ ناتوئیشغالگران امريکاکشور ما که توسط ا

ھای طالب و  عمده قرار دارد و تمام خلق را بايد از طريق کار دموکراتيک عليه اشغالگران و دولت پوشالی و فاشيست

که با وجود اولويت مبارزۀ سياسی و افشاگری اما نبايد فراموش کرد . ج و ترغيب کرد و به آنان آگاھی دادييداعش تھ

جنايت ھا و تعدی و ستم اشغالگران و دولت پوشالی و ساير دژخيمان، در بخش اقتصادی نيز از خواست ھای توده ھا و 

  .طبقات زحمتکش بايد به دفاع برخاست

 زبان توده ھا صحبت کنند، برای بايد تالش کنند به. انقالبيون نبايد سبک انقالبی کار دموکراتيک را ناديده بگيرند

ً جدا پرھيز نموده، زبان غنی ئیاز حرافی، طمطراق و پرگو. ھا بنويسند و خواست ھای توده ھا را در نظر بگيرند توده

ھا را با مشی  صادراتی، تالش کنند اعتماد توده» قھرمانان«و » رھبران«ھا را بياموزند و به جای صدور  توده

ھا داوطلبانه با در  تراتيژی و تاکتيک صحيح و شيوۀ درست رھبری به دست بياورند، تا تودهصحيح، سياست صحيح، س

  . ی بپذيرندئ ھای توده نظرداشت پراتيک مبارزاتی، آنان را بر سکوی رھبری جنبش

  !ترويج بيشتر، تبليغ بيشتر: ميشتر ھمصدا می شويم. در آخر با ای 

  مرگ بر امپرياليزم

  !ه پيشدر راه سوسياليزم، ب

  سازمان انقالبی افغانستان
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