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  ترويج بيشتر و تبليغ بيشتر

  ميشتر. ای: ترجمه از اسناد کمينترن به قلم

  کتابخانۀ زابل: بازتايپ و تکثير

١  
  

در حالی که .  ما کم کاری در بخش تبليغات و آنھم تبليغات زنده استيکی از کمبودھای جدی جنبش انقالبی

ليون ھا دالر را در اختيار مزدوران داخلی اش قرار داده تا در ساحات گوناگون به تبليغ استعمار و ياستعمارگران م

پر کنند؛ جنبش ما تداوم حاکميت پوشالی مزدوران شان بپردازند و اذھان توده ھای تھيدست را با چرنديات ارتجاعی 

  .طور وحشتناکی در اين ساحه عقب مانده استه ب

 انقالبی که با درنظرداشت اين کمبود جدی، از طريق اعالميه ھا،  نشرات، ترجمه، جزوه ، سازمان ھای معين

بازتايپ  و تکثير و صحبت ھای شفاھی، کارھای تبليغی را روی دست گرفته اند، با انتقادات نادرست عده ای 

  .گفته تا کمبود خود را در اين عرصه استتار نمايند» حرافی«و »  خرده کاری«برو ھستند و اين عمل را رو

ميشتر از زبان .  ھا در تبليغات شان کار بگيرند، به گفته ایهکه از زبان تود در عين زمان عده ای به جای اين

می کنند که بر زبان نويسندگان شورای نظار، دشمن کار می گيرند، آنان در تبليغات شان از اصطالحاتی استفاده 

رفقای «: ميشتر می گويد. ای. حزب وحدت، پرچمی ھا و سائر مزدوران فرھنگی رژيم آخوندی ايران جاری است

کوشيده اند بيانيه ھا . ما در ديگر احزاب کمونيستی کوشيده اند به اصطالح به شکلی تصنعی زبان جديدی خلق کنند

ا واژه ھا و عباراتی که فاشيست ھا به کار می برند بيارايند، کوشيده اند خود را با زبان دشمن و مقاالت خود را ب

اين درک نادرست و . منطبق سازند، به جای آنکه آنچه را که نياز دارند از سرچشمه پر بار زبان مردم بگيرند

از عبارت پردازی ھای زبان موھن لمان چيزی نمی تواند نادرست تر از اين باشد که عناصری ادر . خطرناک است

 که ئیسف تبليغات شماری با اين واژه ھا آلوده است؛ واژه ھاأو با ت» .ھيتلر و گوبلز به عاريت گرفته شود
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را از طريق رسانه ھای استعماری شان به دست نوکران فرھنگی  استعمارگران و دشمنان طبقاتی مردم، ھيزم آن

مشکل افغانستان تبديل کردند؛ و حال ديده می شود که عده » جدی ترين«را به  آنآتش زدند و در اوج استعمار شان، 

ثير اين تبليغات استعماری قرار گرفته و اين أمی دھند، تحت ت» نبرد خلق«و » انقالب جھانی«ای که شعارھای 

  .اصطالحات در تبليغات شان را يافته است

 که برای توده ھا در حال حاضر  مبھم می باشند، نيز از  یئ ليست بلند باالی شعار ھا، شعارھاۀھمين طور عرض

را   را بلند کنيم که توده ھا عملی شدن آنئیما نبايد شعارھا. کمبودھايست که بايد به طور جدی به آن رسيدگی شود

  .در شرايط کنونی غير عملی بدانند، بلکه بايد شعارھای ما برای توده ھا عملی و قابل تطبيق باشند

. بايد با افکار مردم بازی کردن. فھم و دارای سياست روشن باشدت ما بايد به زبان ساده، روشن، شفاف، قابل تبليغا

در اين . ما حق نداريم با تبليغات مان مردم را گول بزنيم، يک روز از مداخله صحبت کنيم، روز ديگر از اشغال

را بر شعار ھای ما از دست می دھند و بر   اعتماد شانحالت ما نه تنھا که پيشاھنگ بوده نمی توانيم بلکه توده ھا

  .ما بی باور می شوندۀکار و مبارز

 تبليغی عليه مواردی که مربوط به دشمن می شود وبه سود ۀوقتی در ساح. ما در تبليغات خود بايد صادق باشيم

نمی توان در .  ثابت بسازيمزحمتکشان تھيدست نيست، موضع می گيريم، در عمل بايد اولين کسانی باشيم که آنرا 

را نداريم، عمل   توضيح آنئی تبليغی عليه اين يا آن مورد موضع گرفت، اما خود با عباراتی مبھمی که تواناۀساح

اگر شعار ما يک چيز و عمل چيز ديگری باشد، توده ھا شعار ھای . خود را تبرئه کرده ، ضد تبليغات مان عمل کنيم

را دروغ می پندارند و مطمئناً که با شعارھای دروغين مشت ھای شان را گره   و آنما را با ديده شک نگريسته

  . نخواھند کرد

    : ميشتر ھمنوا شويم.  تبليغات،  بگذاريد با ای ۀبا درنظرداشت کمبودھای جدی در زمين

  !ترويج بيشتر، تبليغ بيشتر

  

  کتابخانۀ زابل

  ترويج بيشتر و تبليغ بيشتر
 طريق بانکھا و تراست ھای خود، با محاکم، قانون و سربازخانه ھای خود و دستگاه قدرت سرمايه داری تنھا از

سرمايه داری ھمچنين به دليل اين واقعيت حکومت می کند . مالی و حکومتی نيست که حاکميت خود را حفظ می کند

و تعليم و تربيت، علم و ھنر، آموزش . که وسايل و امکانات تقريباً نامحدودی برای تبليغ و ترويج در اختيار دارد

 حاکم را به اذھان توده ھای مردم تزريق ۀ اينھا ھر روز عقايد طبقۀاتر و ھمئکتابھا و روزنامه ھا، راديو، سينما، ت

 اينھا می کوشند قلب ھا و اذھان زحمتکشان زير ستم را به سوی خود جلب کنند و به انحراف بکشند و ۀھم. می کنند

ديکتاتوری فاشيستی اين تبليغ را تا نھايت درجه شدت بخشيده .  خويش بگيرندۀند و زير سلطمورد حمله قرار دھ

 ۀتمام سازھای آن يک و ھمان ندا را سر داده اند و ارکستر وزارتخانه ھای تبليغی فاشيستی موسيقی کر کنند. است

  .خود را ساز کرده اند

آنھا مسايل ترويج . که به تبليغ و ترويج دشمنان ما کم بھا دھندبسياری از رفقای ما به گونه ای خطرناک تمايل دارند 

و تبليغ را ثانوی می دانند و قادر به درک اين امر نيستند که در موقعيت فعلی دقيقاً آن مسايل شديدترين و متمرکز 
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ليغ عقايد ما با  احزاب کمونيستی است که ھر روزه با تبۀن کننديياين يک تکليف مطلقاً تع. ترين توجه را می طلبد

 آشکار و پنھان می کوشد مالک اذھان  توده ھا ۀفاشيسمی که با ھر وسيل. شيوه ای نوين با فاشيسم به مقابله برخيزند

 ما با استدالل ھای ۀگار گرفتن ھر امکانی برای بردن عقايد ما به نزد توده ھا و مقابله تبليغ و باز ھم تبليغ، با ب. شود

 که با فاشيسم مسموم شده است، ئی ھا به منظور آوردن نسيم تازه نقطه نظر ما به فضافاشيست ھا و رفرميست

 ۀيکی از مھمترين پيش نيازھا برای يک مبارز. اکنون بيش از ھر زمان ديگر در مقابل احزاب کمونيستی قرار دارد

رب رفرميست ھا،  موفق به توھمات مخۀموفقيت آميز عليه سرکوبگران فاشيست و جنگ طلبان برای يک حمل

بھسازی کمی و کيفی تبليغات ما با انتشار کتاب ھای بيشتر، جزوه ھای بيشتر، روزنامه ھای بيشتر، کتابھای بھتر، 

  .جزوه ھای بھتر و روزنامه ھای بھتر است

  

  ماھيت تبليغ و ترويج چيست؟

اما از آنجا که در . نظر برسدالی که بارھا پاسخ داده شده است، بی ثمر به ؤال، سؤممکن است طرح مجدد اين س

که بعضی از آنھا فکر می کنند در حال  عمل بعضی از رفقای ما تبليغ و ترويج را با ھم اشتباه می گيرند، در حالی

ال را يادآوری می ؤما پاسخ لنين به اين س. حاضر تبليغ را بايد در پس زمينه قرار داد تا برای ترويج راه باز شود

  : تعريف ارائه شده از طرف پلخانف سخن می گفت، می نويسدۀارلنين که در ب. کنيم

که مروجی که مثالً به ) ھمراه پلخانف و با ھمه رھبران جنبش بين المللی کارگران(ما تا کنون فکر می کرديم «

 در داليل اجتناب ناپذير بودن بحران را.  بيکاری می پردازد بايد ماھيت سرمايه داری بحران را توضيح دھدألۀمس

 سوسياليستی مبدل گردد ۀ امروزی چگونه بايد ناگزير به يک جامعۀ امروزی بازگو کند و تشريح کند که جامعۀجامع

 تعداد ۀ آن چنان  متعدد که تنھا به وسيلئیايده ھا. را عرضه کند» ايده ھای بسياری«در يک کالم، او بايد .... و

له سخن می گويد برای توضيح دادن واقعيتی را أ ھمان مسۀراما يک مبلغ که در با. نسبتاً کمی درک خواھد شد

مثالً مرگ خانواده يک کارگر بيکار از . انتخاب می کند که مخاطبان او وسيعاً آن را بشناسند و برايشان متمايز باشد

» توده ھا « تنھا يک ايده بهۀو با استفاده از اين واقعيت ھمه کوشش خود را صرف ارائ.... گرسنگی، فقر فزاينده و 

می کند، يعنی ايده تضاد احمقانه بين افزايش ثروت و افزايش فقر، مبلغ خواھد کوشيد خشم و نارضايتی را عليه اين 

  ».بی عدالتی آشکار در ميان توده ھا برانگيزد و توضيح کاملتر اين تضاد را به مروج واگذار کند

يک را  و ھيچ. دو نبايد به بھای ديگر خوار  شمرده شوديک از آن  ھيچ. ترويج و تبليغ بايد مکمل يکديگر باشند

 در حال حاضر تصور می کنند زمانی که ما مستقيماً برای آزادی ءاگر بعضی از رفقا. نبايد به جای ديگری گرفت

ھای دموکراتيک مردم تبليغ می کنيم ضروری است ترويج و تبليغ را برای ديکتاتوری پرولتاريا محدود سازيم، اين 

» !رولتاريازنده باد ديکتاتوری پ« که فکر می کنند نمی توان بدون اضافه کردن ئیھمچنان آنھا( در اشتباه اند ءرفقا

آيا ھيچ ضرورتی دارد که برای بھتر راه يافتن به ). برای خواسته ھای مھم از اين يا آن نوع تبليغ کرد، در اشتباھند

عکس، ه م؟ بئي کمونيسم سخن بگوۀ خلق، کمتر در بارۀ متحد و سازماندھی جبھۀميان توده ھا به منظور ايجاد جبھ

اما تنھا در شرايط .  اصول خود صحبت کنيمۀ قدرت شوراھا و در بارۀ بار کمونيسم، درۀبايد ھر چه بيشتر در بار

االت را ؤ شروع تبليغ خود قرار دھيم و بايد سۀمناسب بايد تجربيات بالواسطه، نيازھا و خواسته ھای توده ھا را نقط

 طرح مسايل غامض االت با توضيحات و پيچ در پيچ طوالنی و بدونؤزنده و روشن و بدون پيچيده تر ساختن اين س

دورنمای آن را . اما در عين حال بايد سياست خود را توضيح دھيم و داليل آن را روشن کنيم. مئيتئوريک پاسخ گو

در کار تبليغ از .  ما برای ديکتاتوری پرولتاريا پيوند داردۀتصوير کنيم و نشان دھيم که چگونه اين سياست با مبارز
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 توده ھا قابل فھم می باشند، ۀ منفجره را دارند و مستقيماً به وسيلۀلی که حکم مادملموس ترين مسايل توده ھا، مساي

مسايلی از قبيل مرگ يک کارگر بيکار از گرسنگی، يک مورد از تشابه يک حکم خونبار دادگاه . استفاده می کنيم

ل ديگر که کمتر مفتضح کننده اند کيد می کنيم در حالی که تعمداً از روی بسياری مسايأما برا اين مورد ت... طبقاتی و

به سادگی می گذريم، اما در عين حال در ترويج خود نشان می دھيم که مرگ يک کارگر بيکار از گرسنگی و وقايع 

 سرمايه داری اند و تکرار بی پايان چنين حوادثی را تنھا با ۀوجه اتفاقی نيستند، بلکه يک عارض مشابه به ھيچ

  .جاد ساختمان سوسياليسم می توان مانع شدنابودی سرمايه داری و اي

 استدالل ھا و ۀ تبليغی بگنجانيم و ھمۀما بايد از اين عادت زشت و بی معنی که ھمه چيز را در يک بيانيه يا مقال

 داريم که سراپا استدالل و ئیما با بيانيه ھا و مقاالتی آشنا. خواسته ھای خود را در آن رديف کنيم، اجتناب ورزيم

در بيانيه ھا و . ه اند اما به جای برانگيختن و بيدار کردن مردم به احتمال بيشتر آنھا را به خواب می برندخواست

مقاالت تبليغی ما ھمه چيز را بر يک انديشه واحد متمرکز می کنيم تا تز خود را در کار تبليغی از ھر نقطه نظر 

ھر لحظه به آن  گفت اما ھنر فرد مبلغ آن است که بتواند در البته مطالبی بسياری را می توان به توده ھا. بپرورانيم

ثرترين است، تنھا مطالبی را بگويد که در آن لحظه معين بتواند بدون استدالل تفصيلی مردم را ؤچيزی بپردازد که م

 تبليغ تجلی مھارت در» ثروتمندان را وادار کنيد بپردازند«شعار رفقای فرانسوی ما . برافروزد و شعله ور سازد

شعار بدون احتياج به توضيحات تفصيلی و طوالنی در اذھان . اين شعار مثل روز برای توده ھا روشن است. است

  .توده ھا نفود می کند، بدون استدالل ھای مفصل آنھا را متقاعد ساخته آتش درون شان را شعله ور می سازد

ری است پيشتر برويم که تنھا ديکتاتوری پرولتاريا، البته در کار توضيحی، ما ھمواره اعالم خواھيم کرد که ضرو

در حال . طور دايم نيازھای زحمتکشان را برآورده سازد و به کمبودھا پايان دھده  می تواند بئیتنھا قدرت شورا

حاضر توده ھای وسيعی از مردم نسبت به اين ايده نگرشی ترديدآميز و يا حتی منفی دارند و تبليغ و ترويج ما 

بنابر اين ما ھمواره بايد ترويج و تبليغ را مکمل ھم سازيم، بدرستی رابطه . آن را برايشان تسھيل خواھد کردپذيرش 

  .بين آن دو را برقرار کنيم و ھر دو را تکامل بخشيم و ارتقاء دھيم

  

  با چه کسی صحبت می کنيم و برای چه کسی می نويسيم؟

با چه کسی صحبت می کنيم و برای چه کسی می نويسيم؟ آيا : اولين سؤالی که بايد از خود بکنيم اين است که

ند؟ آيا با کارگرانی صحبت امخاطب ما رفقای حزبی ھستند، کارگران غير حزبی ھستند و يا اعضای احزاب ديگر

می کنيم که ما را می شناسند و به ما اطمينان دارند يا مخاطب ما آن زحمتکشان، آن دھقانان و پيشه وران و 

 مشخص را برای تمامی مردم ۀران مستقلی ھستند که ھنوز با بی اعتمادی به ما می نگرند؟ آيا بيانيروشنفک

 معين را برای مردم جوانتر ۀ معين و برای گروه ھا و اقشار معين؟ آيا مقالۀزحمتکش می نويسيم، يا برای يک طبق

دھقانان؟ مخاطب ما کيست، چه کسی بايد  بزرگ صنعتی يا برای ۀخود می نويسيم و يا برای کارگران در يک منطق

الی که اغلب پرسيده نمی ؤال اول است، سؤ خاصی بايد به دست بيايد؟ اين سۀثير پذيرد و چه نتيجأاز کلمات ما ت

ی ھمان سخنرانی ھا را می کنند که در کنفرانس ئھستند کسانی که در ميتينگ ھای توده . شود و پاسخ داده نمی شود

ه ب... بی؛ در ميتينگ ھای جوانان دقيقاً ھمانگونه سخن می گويند که در جمع کارمندان  پير و ی حزئھای منطقه 

طور کلی آنھا با مردم زنده سخن نمی گويند بلکه با مخاطب مجردی صحبت می کنند که بايد زحمت نفوذ کردن در 

 دھد و عقايد خود را در اذھان که سخنران به خود زحمت به جای آن. ايده ھای سخنرانان را بر خود ھموار کند
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اينھا بيانيه ھا و مقاالتی ھستند که احتماالً برای آرشيوھای تاريخ جھان و يا برای عالم . شنوندگان خود رسوخ دھد

  . که بايد مخاطب قرار گيرندئینماھای ايرادگير و يا برای دانشمندان نوشته شده اند، نه برای توده ھا

ان به بسياری از اين بيانيه ھا و مقاالت ايراد گرفت، آنھا تنھا يک نقض کوچک دارند، از نقطه نظر تئوريک نمی تو

کافی نيست چيزی گفته شود که . خواننده پس از خواندن بی تفاوت می ماند، ھيچ واکنشی در او بيدار نمی شود

ھا و اقشار مشخص و توده اشتباھی در خود نداشته باشد، بايد به طريقی آن را  گفت که در شرايط مشخص بر گروه 

  .ثير بگذاردأھای مردم ت

مروجان و مبلغان ما بايد اين . دئيرا بگو که چه بگوئيد، نينديشيد؛ اما بيشتر به اين فکر کنيد که چگونه آن به اين

کسی طور کامل به اين ھشدار توجه کنيم بايد بدانيم که با چه ه که ب به منظور اين. ھشدارگونه را به خاطر بسپارند

ج می کند، و از ھمه ييبرای چه کسی می نويسيم، بايد بدانيم چه چيزی خواننده يا شنونده را تھ. صحبت می کنيم

االتی را می طلبد، چه استدالل ھای اشتباھی در ذھن او کاشته اند و چه محيط ؤ معين پاسخ چه سۀمھمتر در لحظ

 شروع ۀھا و نيازھا، اميدھا و ھراس ھای اين مردم را نقطمی بايد آرزو. اجتماعی و سياسيی بر او تاثير می گذارد

 درستی آنھا اين مردم را متقاعد سازيم، به اجرای آنھا جلب ۀخود قرار دھيم و به تزھا و تصميماتی که بايد در بار

 که نمی  رائی ھفتم انترناسيونال کمونيستی، آن کمونيست ھاۀرفيق ديمتريوف در سخنرانی پايانی خود در کنگر. کنيم

کار گيرند که برای توده ھا ملموس و قابل فھم باشد، آن ه توانند ساده و مشخص صحبت کنند و تصاويری ب

 را که ھنوز نمی توانند فرمول ھای انتزاعی را که حفظ کرده اند کنار بگذارند، بی رحمانه به باد انتقاد ئیکمونيستھا

  :رفيق ديمتريوف گفت. گرفت

تصور می کنند که ھر چه کلمات دھان پرکن تر و فرمولھا و تزھای غير قابل فھم تر برای بسياری از رفقای ما «

آنھا فراموش می کنند که بزرگترين رھبران و تئوريسن . ج و تبليغ آنھا بھتر خواھد بودييکار گيرند، تھه توده ھا را ب

ردمی سخن می گفتند و می نوشتند، زبانی  کارگر در عصر ما يعنی لنين و ستالين ھمواره به زبان کامالً مۀھای طبق

ھر يک از ما بايد اين را يک قانون، يک قانون بلشويکی، يک قانون . که برای توده ھای وسيع مردم قابل فھم بود

  : بدانيم کهئیابتدا

ی  و می نويسئیھنگام نوشتن يا سخن گفتن ھمواره صفوف کارگران را در نظر داشته باش، که بايد از آنچه می گو

 را که برايشان می نويسی و برايشان سخن ئیبايد آنھا! بايد خطاب تو را باور کنند و آماده پيروی از تو باشند. نرمند

  ». در مدنظر داشته باشیئیمی گو

ن کننده حق با ماست، اما بايد توده ھا را بر اين امر يياين يک واقعيت تاريخی است که در مورد تمام مسايل تع

 و تنھا زمانی بر حق می مانيم که نه به صورت افرادی اصولی و خشک، بلکه به صورت مروجان و متقاعد سازيم،

مبلغان واقعی به آنھا نزديک شويم، زمانی که بخواھيم توده ھا امروز زبان ما را فراگيرند، بلکه در عوض دريابيم 

  .که وظيفه ما است زبان آنھا را فرا گيريم
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