
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 
 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١١ دسمبر ٢٩

 

 

 

 

 

 

  .بدون تيوری انقالبی جنبش انقالبی نيز نمی تواند وجود داشته باشد

  لنين

 

 ديالکتيِک حرف و عمل

١  
 پيشگفتار

  

 به طور مداوم در برابر اين پرسش اعضای شان که چرا ئیمان ھای اپورتونيست، مدالگير، تسليم طلب و انجوساز

حرف زده و با علم کردن » عمل«نمی توانند در بيشتر از يک دھه سند تيوريک ارائه نمايند؛ با خدعه و تزوير از 

  !اعمال ضد مارکسيستی، ظاھراً اعضای خود را قناعت می دھند

ھای گوناگون   پرسش، پس از آنکه سازمان انقالبی افغانستان به طرز بی سابقه ای به کار تيوريک در عرصهاين

دست زد و جنبش انقالبی ما را بار ديگر به شور آورد، نزد بيشتر اعضای اين سازمان ھا به شکل جدی مطرح 

ان را شوکه کرده و به نتيجه می رسند که  از رھبران اپورتونيست شان می گيرند، آنءگرديده، اما پاسخی که اعضا

  .جار می زنند» قھرمانان عمل« بيش نيستند که به ناحق خود را ئیرھبران شان پھلوان پنبه ھا

بدترين اعمال ضد مارکسيستی را » عمل«به نام » قھرمانان عمل«اما اعضای آگاه اين سازمان ھا بايد بدانند که اين 

 تيوری مارکسيستی ماِت مات اند، زيرا اعمال کنونی اينان با تيوری ھای کالسيکران انجام می دھند و عمالً در کار
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مارکسيزم در ضديت مطلق قرار گرفته و ناگزيز تيوری ھای انقالبی را کنار گذاشته، بر تيوری ھای ارتجاعی و 

ند از روی عوامفريبی استعماری تکيه زده، حرکات و اعمال شان را با منطق استعماری تول و ترازو کرده، ناچار

  . کنند ادعای مبارزه ،مطلق

که تيوری انقالبی، حرکت اين سازمان ھا را رھبری نمی کند، در ژوليده فکری، انارشيزم سياسی و  ئیاز آنجا

اپورتونيزم به سر برده در يک جا عليه اشغال ھستند، در جای ديگر حامی اشغال؛ در يک جا مرگ بر امپرياليزم 

را نياز می دانند؛ در يک جا ُدم انجوھا را زير پای » جامعۀ جھانی«، در جای ديگر حضور شعار می دھند

می کنند؛ در يکجا با » قدردانی«استخبارات کشورھای غربی می خوانند، در جای ديگر انجوھای شان از غربی ھا 

می کنند؛ در يک » تحريم«ا ريزند و در جای ديگر انتخابات ر سياه کردن انگشت ھا در انتخابات پوشالی رأی می

جا پارلمان را طويله می گويند، در جای ديگر آن را به دومای روسيه تشبيه می کنند؛ گاه با خاينان جبھۀ واحد 

که برای کرزی در فالن واليت با پنج ھزار نفر کمپاين کرده  سازند، گاه آنان را خاين می گويند؛ زمانی از اين می

  . ند، گاھی او را شاه شجاع ثالث می گويند وغيرهاند خود را قھرمان می دان

ولوژی قطعه قطعه ئنمای عمل شان نبوده، بين چند ايد است که تيوری انقالبی رھئیو اين دقيقاً وضعيت سازمان ھا

ای که از تيوری انقالبی فاصله می گيرند به ھمان اندازه به تيوری و عمل ضد انقالبی نزديک  شده و به ھر اندازه

 وقتی تيوری و حرف انقالبی اساس فعاليت يک سازمان را نسازد، عمل و پراتيک آن سازمان به ھيچ. وندش می

 به گفتۀ لنين، در گام نخست به ئیچنين سازمان ھا. باشد وجه انقالبی نبوده، در خدمت ضد انقالب و ارتجاع می

تاريخ نشان داده است که اين نوع سازمان ھا . اکونوميزم و اپورتونيزم غلتيده و در نھايت به تروريزم رو می آورند

  . دير يا زود در برابر دشمن زانو زده، ھست و بود خود را می بازند

از اينرو ما در اين جزوه تالش می کنيم تا به حيث يکی از سازمان ھای انقالبی که به کرات با ادعای مسخرۀ 

 رابطۀ ديالکتيکی حرف و عمل را بيشتر مورد بحث اپورتونيست ھای مدالگير روبرو شده ايم،» عمل«و » حرف«

م که در شرايط کنونی، حرف انقالبی و ئيقرار داده، به بررسی دقيق و انقالبی حرف و عمل بپردازيم و توضيح نما

عملی که بر حرف انقالبی استوار باشد، از نيازھای مبرم و اساسی جنبش انقالبی ماست و به حيث گردان پيشاھنگ 

  .مکثی به پيش رويم و رابطۀ ديالکتيکی اين دو را فراموش نکنيم فه داريم که در اين راستا بیجنبش وظي

  

  ديالکتيِک حرف و عمل
  

 و الشخوران متحد آنان با ھجوم ھزاران ئیاشغالگران امريکا. اوضاع ميھن ما روز تا روز پيچيده تر می شود

گرگان منطقه برای بريدن . ورزند وطن ما تالش میسرباز و صدھا جاسوس به خاطر استقرار دايمی بر سينۀ 

کالھی از نمد ملک اشغالی ما به ھر دنائتی دست زده، از دادن رشوه ھای رسوا به سردمداران بی مقدار رژيم 

کارگران، دھقانان و طيف ھای مختلف زحمتکشان ھموطن ما در زير ساطور فقر، . پوشالی اباء نمی ورزند

دروغين » علم«طالبان و القاعده اين جاھل ترين جانوران روی زمين، با . گی جان می کنندبيکاری، اعتياد و آوار

جنگساالران اين جرثومه ھای خاين و .  و اعمال جنايتکارانه به تثبيت موقعيت اشغالگران می پردازندئیرھا

متی برای اشغالگران دريغ بنيادگرا در کنار مزدوران تکنوکرات و جامعۀ مدنی برای ادامۀ اشغال کشور از ھيچ خد

جنبش پرولتری کشور که با وطنفروشی ھای خلق و . نورزيده، نفس ھای شان را در سينۀ اشغالگران می شمارند
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ی با ضربات سنگينی روبرو گشت و برخی از سازمان ھای اين جنبش که ئ پرچم و جان باختن صدھا انقالبی شعله

ای از آنھا در مغازله با  ن به سالمت بردند، با درد و دريغ که عدهاز زير ساطور جبار و جنايتبار سی ساله جا

با اين ھمه . اشغالگران و آويختن مدال اشغال بر سينه، در تضعيف اين جنبش، آگاھانه و ناآگاھانه خدمت می کنند

ردھا، با کار اينک روزگار کنونی از مارکسيست ھای انقالبی می خواھد که با ارزيابی دقيق ازين پيچيدگی ھا و شگ

پرحوصله و آگاھگرانه ميان توده ھای نامراد کشور، حزب ظفرنمون زحمتکشان کشور را ايجاد، اشغالگران و 

 از خون و خاکستر غرق نمايند و با انقالب عميق اجتماعی، پرولتاريای پيروز ئینوکران رنگارنگ آنان را در دريا

تا سازمان ھای چپ انقالبی اوضاع را با دقت ارزيابی . انندکشور را بر سکوی قدرت و رھبری دولت رنجبران بنش

نکنند، حرف ھا، سياست ھا و تيوری ھای منطبق با اين شرايط را وضع ننمايند و به پيروی از آن به عمل انقالبی 

  . دست نزنند، به سر رساندن اين کار بزرگ ميسر نيست

ای که با ھم ارتباط  دو مقوله. چيز ديگری نيست» پراتيک«و » تيوری«دو مقوله ای غير از » عمل«و » حرف«

ين دو اارزيابی جدا و تجريدی ھر يک از. ديالکتيکی دارد، يکی بر ديگری اثر متقابل داشته و يکی مکمل ديگريست

 تشکالت انقالبی با چنين . دگماتيک چيزی نيستئیگرا مقوله بدون ديگری، جز نقض اصول ديالکتيک و يک جانبه

چون . گری ميتافزيکی قادر نيستند کوچک گامی در راه پيروزی انقالب پرولتری بردارند يکجانبهفراموشی و 

پرواز با يک بال ممکن نيست، لذا حتی کم بھا دادن به يک جھت و پر بھا دادن به جھت ديگر دو مقولۀ حرف و 

  . سازدعمل، سازمان ھای انقالبی را به امراض کشندۀ اپورتونيزم چپ و راست مبتال می 

ھر تشکل انقالبی قبل از آنکه دست به عمل شود، در پرتو مارکسيزم ـ لنينيزم ـ انديشۀ مائو، با توجه به مرحله و 

شرايط خاص انقالب، تيوری ھا و سياست ھای خاصی را که تمام جوانب عمل انقالبی را در بر می گيرد، با تحليل 

 که در کنگره به تصويب رسيده، با مشوره و نظر مشخص از اوضاع مشخص در پرتو مشی حزب يا سازمان

گيرد و   و ھواداران سازمان قرار میءرساند، و اين سياست ھا آگاھانه مورد قبول تمام اعضا کادرھا به پختگی می

ای،  ھا لحظه اين سياست. با چراغ رھنما قرار گرفتن آنھا، اعضای سازمان دست به اجرای عمل انقالبی می زنند

تراوش مغز ھيچ فرد فاشيست و انحصارطلبی نبوده، اعضای سازمان بدون تحکم و آگاھانه آن ھا را در واکنشی و 

بينند، لذا در پيروزی و شکست آن ھا خود را  عمل پياده می کنند و چون تصوير خود را در حرف و عمل آن می

يب ضد انقالبی باقی نمی ماند، و دھھا ع» کرمی شدن«، ئیر کردن، پشت سر گوئی برای ِزر زِ سھيم دانسته، جا

 که سراپای سازمان ھای منحرف و مدالگير و تسليم طلب و اپورتونيست را احتوا و به اين خاطر ھر ئیکمبودھا

  . روز در آن ھا نونھاالن انقالبی يا می خشکند يا ناراضی می شوند

  :رفيق مائو در مورد رابطۀ حرف و عمل چنين می گويد

ھای عملی يک حزب انقالبی است که در پروسه و در نتيجۀ  ليه فعاليتسياست مبدای حرکت ک«

يک حزب انقالبی در اقدام به ھر عملی اجباراً سياستی . ابديی ھای حزب تبلور م  فعاليتئینھا

آميزی  که از اتخاذ يک سياست سر باز زند به ناچار سياست اشتباه نمايد و در صورتی اتخاذ می

 نکند به ناچار آن را کورکورانه به ءانچه سياست موجود را آگاھانه اجراگيرد و چن را در پيش می

.  اجرای سياست استئیناميم پروسه و نتيجۀ نھا آنچه که ما تجربه می. آورد مرحلۀ عمل در می

توانيم ثابت کنيم آيا اين سياست  تنھا از طريق پراتيک خلق يعنی از طريق تجربه است که ما می

.  معين کنيم که اين سياست تا چه اندازه درست و تا چه اندازه غلط بوده استصحيح بوده يا نه و

تواند با اين يا آن  ھای انقالبی نمی ولی پراتيک خلق و به ويژه پراتيک يک حزب انقالبی و توده
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که عملی انجام گيرد ما بايد سياستی را که طبق  بدين جھت قبل از آن. سياست در ارتباط نباشد

در . مئيھا به روشنی تشريح نما ايم برای اعضای حزب و توده د فورمول بندی کردهشرايط موجو

ھای سياسی حزب ما به دور خواھند ماند،  ئیھا از راھنما غير اين صورت اعضای حزب و توده

  ». خواھند نمودءکورکورانه عمل خواھند کرد و سياست اشتباه آميزی را اجرا

اين سياست بايد . ی خواھد تا سياستی را کورکورانه بر توده ھا تحميل ننمايندرفيق مائو به روشنی از پيروانش م

اين سياست نبايد برای .  که برای اجرای آن وارد عمل می شوند، قرار گيردئیھا  و تودهءد کادرھا، اعضائيمورد تأ

اين که کمبود و نبود مشی را پوشانده و به ارضای موقتی روشنفکران احساساتی و خرده بورژوا پرداخته شود، 

  .ای، واکنشی و احساساتی طرح گردد لحظه

و باور به رھبران، کادرھا و اعضای » انشعاب«تشکالتی که به پختگی تشکيالتی رسيده باشند، بی ھراس از 

ت أنامه، اساسنامه و مشی سازمان، ھيسازمان به رأی و انتخاب درونی پرداخته و با تدوير کنگره و تصويب بر

. ن می نمايندييرھبری را برای پياده نمودن اين مشی و نظارت بر عملکرد کادرھا، اعضا و ھواداران سازمان تع

روزانه، ميان مدت و درازمدت، حدود کار دموکراتيک و کار سوسياليستی، انتشارات، حدود کار برنامه ھای کاری 

 و ھوادران سازمان، آموزش زندۀ مارکسيستی و تطبيق اين ءر برای آگاھی اعضاييعلنی و کار مخفی، تحليل ھر تغ

ب افراد جديد به صفوف  و ھواداران سازمان، تالش برای جذءآموزش ھا به صورت پويا و رشد تيوريک اعضا

ی، زنده نگھداشتن سياست انتقاد و انتقاد از خود، فروزان نگھداشتن ياد رھبران انقالبی، تدارک ئسازمان، کار توده 

برای تشکيل حزب پرولتری و تدارک برای جنگ خلق را تدوين و با رھبری و مديريت مجرب به انجام اين کارھا 

کنند و با فاشيزم  زمان ھای مخفی برای تدارک مبارزۀ مسلحانه کار میدر دوران اشغال که سا. پردازد می

جنايتگستر جھانی روبرو ھستند، به سر رساندن ھر يک از موارد باال تنھا حرف نه که عمل امپرياليزم امپراتوری 

   .جدی و انقالبی نيز است

پرولتاريا برای «م می دارد که وقتی لنين با صراحت از حزب پيش آھنگ قوای انقالبی صحبت می کند و اعال

، ارزش واقعی سازمان و رشد آن تا مرحلۀ تشکيل پيشاھنگ پرولتری را »احراز قدرت سالحی جز سازمان ندارد

اين سازمان حدود و ثغوری دارد که بدون مشخص شدن آن، ھرگز نمی توان بر آن نام . خاطرنشان می سازد

ھای  پرولتری و حتی سازمان ب و مشخصاتی دھھا تشکل غيرچون بدون چنين چارچو. سازمان لنينی گذاشت

اش مشخص  يک سازمان در برنامه. سياسی نيز وجود دارند که نمی توان اين سازمانھا را از آنھا تشخيص داد غير

پس . سازد مشخص شدن اين ايديولوژی موقف طبقاتی آن را روشن می. می سازد که پيرو کدام ايديولوژی است

اين سازمان ھا ساختار خاص . ای ھيچ سازمانی نمی تواند ادعای انقالبی بودن داشته باشد رنامهبدون چنين ب

تشکيالتی که در آن ارگان ھای رھبری و شيوۀ کار رھبری مشخص می گردد، با درج در اساسنامه مرز تشکيالتی 

ص شرايط انقالب برنامۀ آنی خود را با سازمان ھای غير پرولتری روشن و مشخص می سازند و در نھايت با تشخي

تصويب چنين برنامه، . و آتی خود را مشخص ساخته به انتخاب ارگان ھای معين در سازمان دست می زنند

اساسنامه، مشی و ارگانھای رھبری در سازمان ھای انقالبی فقط از طريق تدوير کنگره ميسر بوده، سازمانی که 

» عمل«و » حرف«ی تشکيالتی بوده، ادعای ئاين ھمه ضروت ھای پايه قادر به تدوير چنين کنگره ای نباشد، فاقد 

چون اگر مشی و برنامۀ رھنما وجود نداشته باشد، بر کدام . از سوی آنھا ادعای غير مارکسيستی و مسخره می باشد

در ترين مسايلی است که ديالکتيک تيوری و عمل را  ئیانقالبی شد؟ اين از ابتدا» عمل«اصول می توان مدعی 

ن رسميت انقالبی ييدر اين تشکالت ھيچ عملی باالتر از تدوير کنگره و تع. سازمانھای انقالبی مشخص می سازد
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  .  برای ارگانھای رھبری آن نيست

اشغالگر و » دوست«، دولت ھای »شريف« و انجوگرا که نمی خواھند دونرھای بعضی از سازمانھای مدالگير

مناسبات اين سازمان ھا شبيه به مناسبات (» شفاھی«فگار کنند، با ادعاھای را با گل ا» عزيز«سفارتخانه ھای 

مخفی «دولت حبيب هللا کلکانی است که ھر چيزی را شفاھی ارزيابی می کنند و دليل مسخرۀ آنھا اين است که ما 

که شب و روز در  که معلوم نيست اين مخفی کاری برای چيست، درحالی!! را رعايت می کنيم» کاری

ين ھا زير فشار سازمان انقالبی ااما بعضی از. ھای اشغالگران لميده و تا کاخ سفيد ھم رسيده اند فارتخانهس

از جمعبندی تشکيالت شان را تھيه کنند که باز ھم اگر چنين » مھم«افغانستان گويا تصميم گرفته که نوشتۀ بسيار 

اوضاع )  باالخره آنھا را وادار کرد تا سطری بنويسندشد، حقانيت و موفقيت از سازمان انقالبی افغانستان است که

که بدانند حرف شان چقدر مورد قبول صفوف قرار می گيرد، آن را بر آنان تحميل می  را ارزيابی می کنند و بی آن

ای در رد گفته ھای شان بر زبان آورد و يا از آن انتقاد  نمايند که اگر از افراد صفوف کسی گستاخی کرد و کلمه

  . ھم خواھد شد» وردار«اش قطع و  »مستمری«رد، ک

 و متحدان ئیله، اشغال کشور توسط اشغالگران امريکاأای انقالبيون کشور ما مھمترين مسدر شرايط کنونی بر

ين مرحله از نظر ما ھر سازمانی که ادعای مارکسيست، لنينيستی دارد و وفادار به ادر. امپرياليستی آنان است

در مقابله با ) در پرتو ايديولوژی رھنما(که تمام طرح ھای سياسی و تشکيالتی خود را  ، جز اينانديشۀ مائو است

که کشور ما در زير  اين. ھا تدوين نمايد، فکر ديگری داشته نمی تواند اين اشغال برای راندن امپرياليست

انه و درازمدتی را تدوين نمايد، ھای اشغال قرار دارد و برای برچيدن بساط اين اشغال چه برنامه ھای روز چکمه

ن می کند و به قول لنين بدون آن ييھمان حرف، تيوری و يا سياستی است که به قول مائو نقطۀ مبدای پراتيک را تع

ين حال اگر کار دموکراتيک صورت می گيرد، اگر کار سوسيالستی ادر. جنبش انقالبی نمی تواند وجود داشته باشد

ھای ر مالی روی دست گرفته می شود، اگر به آگاه کردن مستقيم روشنفکران و توده به راه می افتد، اگر کا

در ھر يکی ازين عمل ھا بايد معيار اساسی ... لۀ انتخابات مطرح می گردد وأزحمتکش اقدام می شود، اگر مس

.  عمل خدمت کنندچون تمام اين عمل ھا در آخرين تحليل بايد به اين. دشمن اصلی باشد و عمل اصلی فراموش نشود

به طرح سياست ھای پاره » حرف«در صورتی که يک سازمان فاقد مشی تدوين شده و به تصويب رسيده باشد، در 

، ژوليده فکری بر آن حاکم می شود، مطمئناً در »بين چند ايديولوژی قطعه قطعه شده«پاره و مجزا از ھم رسيده، 

ھا چيزی جز خدمت به اشغال و » عمل«ه شده، نتيجۀ اين نيز دچار سردرگمی و عملکردھای کورکوران» عمل«

اشغالگران را » رفيق وار«به شکل » عمل« می رسد که در ئیاين سازمان باالخره به جا. امپرياليزم نخواھد بود

که  و آن اين» وليت شان در افغانستان عمل نمايندؤمس«وليت ھای شان ساخته، پيشنھاد می کند که به ؤمتوجه مس

ران شرير را که يا مالکان ارضی و يا دالالن کمپرادور اند و پايگاه اساسی اشغال و امپرياليزم را در وطن جنگساال

  پس از آنئیچنين سازمان ھا! را از دست ندھند» رفقای انقالبی«ما می سازند، دستگير و محاکمه کنند تا دل اين 

وند، خجوالنه و شرمندوک ديدگاه ھای استعماری شان که با افشاگری ھای سياسی سازمان ھای انقالبی روبرو می ش

  .را ماستمالی کرده، چيز ديگری عرضه می کنند

 و ء به خورد اعضائیانقالبی را با احساسات خرده بورژوا» دلنشين«و » شيرين«آنانی که در ظاھر کلمات شفاھی 

سرگردان اند و قادر به » شغالا«و » مداخله«ھای  خود می دھند و درميان تيوری» مادون«و » مجبور«صفوف 

از يک طرف وقتی در زير شالق .  دارندئینيز چنين سرگردانی ھا» عمل«دل کندن از انجو و مدال نيستند، در 

 می گردد، به ھمان احساسات ءخردکنندۀ انقالبيون قرار می گيرند و ھر سانتی انحراف آنھا ارزيابی و افشا
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شده و ھست و بود خود را روی بازار » دوآتشه«پناه برده، يک شبه » سبکسرانه«و » گانه بچه«و » ای لحظه«

ی بورژوازی را »يورو«و » دالر«پناه می برند و فردا که شھد شيرين » مرگ به اشغالگران«کرده به شعار 

خزيدن به سفارتخانه ھای » عمل«پذيرش مدال ھای امپرياليستی، » عمل«ضد انقالبی چون » عمل«چشيدند، به ھر 

دی و .آی.ای.اس.ليون دالری از يويگرفتن فندھای م» عمل«غالگران و خوش و بش با وزرای خارجۀ استعمار، اش

تشکيل دھھا نھاد دروغين به نام يتيم و يسير و سپانسر نمودن آنان توسط نوچه » عمل«نھادھای ديگر امپرياليستی، 

فندھای شان را فقط دونرھا و نھادھای زير  که ئیتشکيل انجوھا» عمل«ھا و سازمان ھای کشورھای اشغالگر، 

رسيدن تا کاخ » عمل«عکس گرفتن با رھبران اشغالگران و جواسيس غربی، » عمل«پردازند،  نظر اشغالگران می

» عمل«ھای استعماری بسيار مھم،  جلسهحضور در » عمل«سفيد و افتخار نشر گزارش آن در سايت ھای متعدد، 

» عمل«، »ئیکرا«استخدام افراد » عمل«ق بشر به درگاه يوناما و به اين خاطر راه اندازی تظاھرات روز حقو

دعوت زنان و مردان خارجی که گاه اين خارجی ھا بر سر ھمان » عمل« محافل ھشت مارچ در ھوتل ھا و ئیبرپا

رفت » عمل«را فراموش نمی کنند، » پيشاھنگان« به اين ئیانقالبی کمک صدھاھزار يورو» عمل«ستيج دست به 

 ھای غير منقول، و ئیو آمد دسته دسته زنان و مردان در داخل و خارج برای رسيدگی به حسابھای بانکی و دارا

 ينادر(برگزاری جلسات کسل کنندۀ چند ماھۀ رھبری بدون نتيجه و گزارش به صفوف آنھم سالی چند بار » عمل«

ای پنھانکاری وجود  ين زمينه در ھيچ زمينها دروالن مالی مشخص اند و جزؤسازمان ھا بعد از رھبری، فقط مس

موران غير سازمانی نيز أسازمانی به استخدام م» مورانأم«نمودن به اين کارھا در کنار » عمل«برای ). ندارد

ين سازمان ھا ايديولوژيک و تشکيالتی نه بلکه به روابط و مناسبات اشيوۀ روابط و مناسبات در. پرداخته می شود

 خود را انقالبی جلوه می ، و ضد انقالبیانحرافیھای »عمل«اين سازمانھا با چنين . ارتی شباھت دارديک کمپنی تج

  !!دھند
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