
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Scientific   علمی

  

  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ١٩

  

  تبليغ و ترويج
  

منظور از تبليغ، . مل و تحول آنستمقصود از ترويج، توضيح پديدۀ اجتماعی مورد نظر، علل وجودی و سير تکا

مروج ايده ھای متعددی . بيان و تشريح پديدۀ اجتماعی با استفاده از واقعيات مشخصی است که بر ھمه معلوم است

 را به اشخاص نسبتاً کمی می آموزد، ليکن مبلغ ايده ھای کمی را به افراد زيادی، به توده ھای وسيع انعکاس می

... ناخشنودی، نفرت(کامل ماھيت پديده کار مروج است، بر انگيختن احساسات مورد نظر توضيح و فھماندن . دھد

عمل عمدۀ مروج نشريات است : "از اين رو چنانچه لنين می گويد. در شنونده، کار مبلغ است) نسبت به رژيم حاکم

  ١."و عمل عمدۀ مبلغ سخنان شفاھی است

اشاعۀ مفھوم صحيح در بارۀ رژيم اجتماعی و "ران يعنی ترويج آموزش ھای سوسياليسم علمی در بين کارگ

در بارۀ روابط متقابل اين طبقات و (...) اقتصادی معاصر و مبانی تکامل اين رژيم و در بارۀ طبقات مختلف جامعه 

مبارزۀ آنان با يکديگر، در بارۀ نقش طبقۀ کارگر در اين مبارزه و روش آن نسبت به طبقاتی که در حال سقوط و 

جنبش کمونيستی بين المللی و طبقۀ "کامل اند و نسبت به گذشته و آيندۀ سرمايه داری و در بارۀ وظيفۀ تاريخی ت

با تمام (...) مفھوم حکومت مطلقه "کارگر جامعه، ترويج در زمينۀ  دموکراتيک در ميان کارگران يعنی اشاعۀ 

اختن آن و نيز اين موضوع که مبارزۀ موفقيت صور فعاليت آن و نيز مفھوم مضمون طبقاتی آن، لزوم سرنگون س

غير (...) آميز در راه آرمان  کارگری بدون حصول آزادی سياسی و دموکراتيزه کردن رژيم سياسی و اجتماعی 

  ٢."ممکن است

شرکت کمونيست "تبليغ در بين کارگران عبارت است از (...) تبليغ در بين کارگران ارتباط الينفکی با ترويج دارد 

خودی مبارزۀ طبقۀ کارگر و در تمام تصادماتی که کارگران به خاطر روز کار، ه ھا در تمام تظاھرات ھای خود ب

که ذھنشان در  پيدا می کنند و کمک به کارگران برای اينمزد کار، شرايط کار، ساعات کار وغيره با سرمايه داران 

تبليغ بر زمينۀ احتياجات "تبليغ در زمينۀ دموکراتيک در ميان کارگران عبارت است از . اين مسايل روشن گردد
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ليسی که در ھر اعتصاب و در ھر و ضد تعديات پهسياسی فوری، بدبختی ھا و خواست ھای طبقۀ کارگر، تبليغ ب

 ضد محدوديت حقوق کارگران از نقطه نظر يک هتبليغ ب. ادمات کارگران با سرمايه داران بروز می کنديک از تص

که ستمديده ترين و مسلوب الحقوق ترين طبقات ھستند خصوصاً، و باالخره تبليغ  کشور عموماً و از نقطه نظر اين

ارگران قرار می گيرد و بردگی طبقۀ کارگر را ه نوکر استبداد که در تماس مستقيم با که ضد نمايندۀ بر جسته و قرب

  ٣."دھد آشکارا به وی نشان می

تبليغ و ترويج حزب کمونيست در ميان ساير اقشار و طبقات مردم، مانند دھقانان و خرده بورژوازی شھری، در 

نھا با طبقۀ درجۀ نخست در زمينۀ دموکراتيک و مسايل عمده و مشخص طبقاتی خود آنھا و به منظور متحد ساختن آ

  .کارگر و بسيج آنھا برای انقالب است

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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