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  مقدمه

د را در شرايطی برگزار کرد که بورژوازی امپرياليستی به طور بی  خوۀسازمان انقالبی افغانستان، سومين کنگر

پيشينه به قتل وکشتار، شکنجه و اسارت، فقر و گرسنگی، بيماری و بيکاری، توھين و تحقير، فساد و ارتشاء دامن می 

ه آزمايشگاه سالح اين کنگره در زمانی برگزار شد که ميھن عزيز ما ب. زند و توده ھای تھيدست ما را بی محابا می کشد

ھای سنگين امپرياليست ھا تبديل شده، رقابت امپرياليست ھا در کشور ما حاد شده، دولت پوشالی بويناکتر و متعفن تر 

 بورژوازی امپرياليستی سرو ۀوسيله از قبل عمل نموده،  در کنار نيروی سفاک طالب، داعشی ھای خونريز نيز ب

دست ما مشغول  است و گلبدين جنايتکار به حيث مھرۀ سياه دنائت و جنايت، در سامان گرفته به دريدن توده ھای تھي

  . مشغول خدمت شده استئی ـ ناتوئیکنار جناوران جھادی به امپرياليزم امريکا

اين کنگره در حالی برگزار شد که در ميان اين ھمه جنايتگستری خونين، چپ کشور ما در حالت نامطلوب و 

چپ ما، يا بی برنامه . دم پيوند عميق و فشرده با توده ھا، ابتکار عمل را از چپ گرفته استع. سر می برده پسيف ب

بدون مشی، برنامه و سياست . ثر برای سمت و سوی جريان مبارزاتی توده ھا نداردؤاست و يا ھم برنامه کاری م

 -  بخش ملی ئیياليزم و انقالب رھاانقالبی، چپ در رخوت و فالکت باقی می ماند و کوچکترين گامی برای راندن امپر

  .دموکراتيک برداشته نمی تواند

ی، ئ در ھدايت جنبش ھای توده مؤثر عملی انقالبی می تواند نقش ۀسازمان انقالبی افغانستان باور دارد که با برنام

 کاری، ۀميت برنامؤثر بخش ملی و رسيدن به سوسياليسم ايفاء نمايد؛ به ھمين منظور برای افزايش ئیجنگ رھا

ً سازمان را مجددا به بحث و تبادل نظر ۀ مصوب دومين کنگرۀ سومين کنگره سازمانی، برنامۀاعضای شرکت کنند

  .گذاشتند که منتج به تعديالتی شد که اينک به اعضای سازمان و جنبش انقالبی کشور ارائه می گردد

  

                                                                                               

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  

  ١٣٩۶عقرب ١٩
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   سازمان انقالبی افغانستانۀبرنام

  

بوده و ھدف نھائی ) ا. ل. م( سازمان انقالبی افغانستان معتقد به مارکسيزم، لنينزم، انديشۀ مائوتسه دون : اولمادۀ

به حيث پيشاھنگ پرولتاريا و مدافع پيگير منافع زحمتکشان  برای تحقق » سازمان انقالبی«. نيزم می سازدرا کمو آن

 حداقل آن ۀحداقل و حداکثر است که برنامۀ دارای دو برنام» سازمان انقالبی«. سوسياليزم در افغانستان مبارزه می کند

  .آن انجام انقالب سوسياليستی است حداکثر ۀبه سر رساندن انقالب دموکراتيک نوين و برنام

با تجاوز امپرياليزم امريکا ـ ناتو، .  وضعيت حاکم طبقاتی در کشور ما مستعمره ـ نيمه فيودالی است: دوممادۀ

ًکشور ما به مستعمره تبديل شده که بخش اصلی اقتصاد بورژوازی در کشور ما نيز عمدتا در چنگ بورژوازی دالل و 

درصد مردم به اقتصاد فئودالی در دھات با توليد  ٧۵  قرار دارد و در کنار آن زندگی در حدودوابسته به امپرياليزم

  . ما می باشدۀزراعی پراکنده و غير ميکانيزه وابسته است که اين دو اقتصاد، شاخص اصلی سيمای طبقاتی جامع

بيرون راندن (دو وظيفۀ ملی راز نوين است که با ت مرحلۀ  انقالب ما، انقالب ملی ـ دموکراتيک : سوممادۀ

با (اين دو وظيفه . گردد تکميل می) سرنگونی فيوداليزم(و دموکراتيک ) اشغالگران و سرنگونی بورژوازی کمپرادور

  .آيد  واحد به اجراء در میۀجدا ناپذير بوده، به حيث يک مرحل) که جنبۀ ملی آن در حال حاضر ارجحيت دارد اين

پرولتاريا با متشکل نمودن .  دموکراتيک ، پرولتاريا نيروی رھبری کننده است-  در انقالب ملی: چھارممادۀ

، جبھۀ  متحد ملی ضد بورژوازی امپرياليستی ايجاد )بورژوازی ملی(ُدھقانان، خرده بورژوازی و جلب نيروی بينابينی 

 اين ۀت و نيروھای محرکرکن عمدۀ انقالب دموکراتيک نوين مردم اس. و دشمن را به اعلی درجه تجريد می نمايد

نيروی اساسی انقالب را . ی ھستند که عليه امپرياليزم و فئوداليزم می جنگند کارگران، دھقانان و ساير طبقاتانقالب

 انقالب را از لحاظ کمی دھقانان ۀکارگران و دھقانان می سازند که با درنظرداشت اکثريت دھقانی کشور ما، نيروی عمد

  .می سازد

.  بزرگ صنعتی، کميت ناچيز داردۀ کمرنگ سرمايۀ پرولتاريای صنعتی در کشور ما به لحاظ توسع: پنجممادۀ 

ًپرولتاريا عمدتا در سکتور خدماتی مصروف فروش نيروی خود است و عده ای کمی از آن در سکتور زراعت به حيث 

کارگران فصلی و روز مزد . اندکارگر زراعتی و تعدادی ھم در فابريکه ھای توليد صنايع خفيفه  مصروف فعاليت 

 با دولت ئیلومپن پرولتاريا، بادرنظرداشت بيکاری و وابستگی عميق باندھای مافيا. طيف وسيعی را نيز می سازند

  .ًکتله ای نسبتا بزرگ از پرولتاريا را می سازد پوشالی،

ا صنعت بزرگ بورژوازی اين طبقه اگر از يک طرف ب.  کننده در انقالب داردتعيينپرولتاريای صنعتی نقش 

پرولتاريای . آشناست که سبب ھمبستگی صنفی اين طبقه می شود، در عين زمان عامل عمده در منضبط بودن آن است

طور پراکنده و سکتوری مصروف فعاليت است که انضباط پذيری و ھمبستگی آن را تضعيف ه خدماتی و زراعتی، ب

رساند و محل کار آن در حال  ار خود را به شکل انفرادی به فروش میپرولتاريای فصلی و روزمزد نيروی ک. می کند

 مادۀکه بيشتر آ لومپن پرولتاريا، از آنجائی. رود  است و در برابر ھمبستگی آن اين يک معضل به شمار میتغيير
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 و دقت و ، دولت پوشالی و امپرياليست ھا است؛ نيازمند رعايت احتياطئیخدمتگذاری به ستمگران، باندھای مافيا

  .ھوشياری سازمان ھای کمونيستی در عرصۀ  جلب آنان به انقالب است

 انقالب است؛ اما با درنظرداشت وضعيت کنونی و ۀبا درنظرداشت وضعيت فوق، پرولتاريا نيروی رھبری کنند

  .  کميتی آن نيروی عمدۀ انقالب به شمار نمی رود

ھا  اين دھقانان قرن. دھند اشندگان آن را دھقانان تشکيل می افغانستان کشور زراعتی است که اکثر ب: ششممادۀ

اين طبقه در نزديک به . تحت ستم فيوداالن و مالکان ارضی قرار داشته، در زندگی گاھی طعم خوشبختی را نچشيده اند

ل گرديده بيشترين قربانی را متحم) اشغال شوروی سابق، حاکميت جھاديان و طالبان و اشغال کنونی(چھار دھۀ گذشته 

دھقانان به حيث نيروی عمدۀ انقالب، متحدين اصلی پرولتاريا در انقالب دموکراتيک نوين بوده، بدون اتحاد  .است

پرولتاريا با دھقانان، پيروزی بر دشمنان انقالب ناممکن می باشد، لذا بسيج و دادن آگاھی پرولتری به دھقانان يکی از 

پرولتاريا در اتحاد با دھقانان و خرده بورژوازی با به سر رساندن . ستوظايف اصلی سازمان ما در حال حاضر ا

  .  بخشد ھای تاريخی بر اين طبقه خاتمه می انقالب دموکراتيک نوين و انجام انقالب ارضی و تأمين رفاه دھقانان، به ستم

دگان، داکتران، اھل ُدر کنار دھقانان، خرده بورژوازی که شامل روشنفکران، ھنرمندان، نويسن:  ھفتممادۀ  

ھای آزاد  وران و افرادی با شغل ، دکانداران، پيشه)آنانی که در بست ھای سياسی کار نمی کنند(مورين أکسبه، م

باشند، در انقالب دموکراتيک نوين متحد پرولتاريا بوده، اقشار ميانه و تھيدست آن بيشتر و زودتر در انقالب سھم  می

در شرايط کنونی دانشمندان، مھندسين، تخنيکران، استادان، . شوند پرولتاريا محسوب میگيرند و از متحدان نزديک  می

ن و خبرنگاران با درنظرداشت اين که نيروی خود را به فروش امورأمعلمان، نويسندگان، ھنرمندان، داکتران، م

  .رسانند يا نه، در قطار پرولتاريا يا خرده بورژوازی جا می گيرند می

ھای زيادی که دارند، بار مشکالت انقالب را  برابر حوادث سياسی حساس بوده، اما با ضعفروشنفکران در 

تحمل نکرده، بسياری از آنان تا زمانی که در تيوری و پراتيک انقالبی آبديده نشوند و اخالقيات پرولتری را در عمل 

 کمونيستی در ابتدای تشکيل، صفوف ھای احزاب و سازمان. کسب نکنند، در نيمۀ راه، انقالب را ترک خواھند کرد

سازند، اما در جريان پراتيک انقالبی از يک طرف با بريدن روشنفکران از افکار  خود را از روشنفکران پر می

بورژوا منزه   و از سوی ديگر با وارد کردن پيشروان طبقۀ کارگر، حزب از روشنفکران خردهئیبورژوا خرده

  . گردد می

ھای امپرياليستی و  ملی در شرايط کنونی فوق العاده ضعيف بوده، با ھجوم کمپنی بورژوازی : ھشتممادۀ

ھای اين طبقه، از  بورژوازی کمپرادور در وضعيت ناھنجاری قرار دارد و ھر روز خبر ورشکستگی کارخانه

دين اتحاديۀ اين طبقه تا حال چن. رسد آباد به گوش می ھای صنعتی کابل، ھرات، قندھار، مزار شريف و جالل شھرک

توليد کوچک که برای  . کنند ھای خارجی دفاع می ًصنعتی را تأسيس نموده که ظاھرا از حقوق شان در برابر سرمايه

داری کمپرادور  قرين به صرفه نيست، به اين طبقه واگذار گرديده است که از اين طريق مصروف  ھای سرمايه شرکت

باشد، اما وقتی به علت   بينابينی است و آمادۀ ھمکاری با امپرياليزم میۀقبورژوازی ملی طب. باشد استثمار کارگران می

گيرد، با نيروھای  گيرد و در مرز ورشکستگی قرار می ھا قرار نمی ضعف سرمايه مورد توجه و الطاف اين شرکت

بانی کند و به انقالب داری دالل ت تواند با سرمايه اين طبقه در جريان انقالب نيز می. گردد ضد امپرياليستی متحد می

پشت نمايد، لذا انقالبيون بايد در اتحاد با اين طبقه ھوشيار و حساس باشند، رھبری را ھرگز به آن نسپارند و سياست 

  . ًـ مبارزه را با آن جدا رعايت کنند وحدت
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با بورژوازی ملی پرولتاريا جھت استفاده از تضاد بين بورژوازی ملی و امپرياليزم و تجريد دشمن به اعلی درجه 

وجه موکول به ساختن چنين  ھای انقالبيون و به راه انداختن انقالب دموکراتيک نوين به ھيچ شود، اما  فعاليت متحد می

  .گردد ای نمی اتحاد و جبھه

کنند و يا ھم با ايجاد حلقه   مالکان ارضی که يا از  طريق کسب بھرۀ مالکانه دھقانان را استثمار می: نھممادۀ 

پيروزی انقالب . سازند  دھقانی را غارت می کنند،  پايگاه امپرياليزم را در دھات میۀ توده ھای ستمديدئیای مافياھ

با اين که در جريان بيش از سه دھه . گردد دموکراتيک نوين با انقالب ارضی و مصادرۀ امالک مالکان تکميل می

دارند، اما مالکان تازه به دوران رسيده که از درون جنگ، مالکان ارضی ضربه خورده، موقعيت گذشتۀ شان را ن

ًھای مسلح و بعضا حزب و سازمان به بدترين وجھی دھقانان را استثمار  جريانات تنظيمی سر بر آورده اند، با گروپ

 اين طبقه که صاحب زمين و ابزار توليد بوده و آمادۀ خدمت به. دھند ھای سياسی قرار می برداری کرده، مورد بھره

  .شود ھا می باشد، در انقالب دموکراتيک نوين يکجا با امپرياليزم سرنگون می اشغال امپرياليست

ھای  شرکت اين طبقه در خدمت .  بورژوازی کمپرادور پايگاه اصلی امپرياليزم در کشور ماست: دھممادۀ

الش دارند تا اين طبقه را تقويت نمايند و  تء با تمام قوائی و اروپائیھای امريکا امپرياليستی قرار دارد، لذا امپرياليست

ندازند بلکه در آينده آن را به گردانندۀ اصلی قدرت سياسی در کشور ھای شان را به کار بي نھا سرمايهاز طريق آن نه ت

ًھای امپرياليستی را به کار انداخته است، مخصوصا  ھای بسياری سرمايه اين طبقه ھمين حاال در بخش. مبدل گردانند

ھای مخابراتی، معادن، بانکداری، صنايع، ساختمانی و تجارت چون سگ پاسبان منافع امپرياليزم عمل   بخشدر

ھای آن ملی اعالم  ئیاين طبقه در انقالب دموکراتيک نوين يکجا با امپرياليزم سرنگون می گردد و تمام دارا. کند می

  .شود می

ت که جھت به فرجام رساندن انقالب دموکراتيک نوين به سه سازمان انقالبی افغانستان معتقد اس:  يازدھممادۀ

 اند که جھت براندازی امپرياليزم و دولت دست ئیحزب، ارتش و جبھه متحد ملی ابزارھا. سالح انقالب ضرورت است

 ممکن نيست سازمان ما نبرد مسلحانه و راه محاصرۀ شھرھا از طريق ئینشاندۀ آن ضروری بوده، بدون چنين ابزارھا

  .دھات و سرنگونی امپرياليزم و دولت پوشالی آن را  به فرجام برساند

 تالش در جھت تأسيس حزب واقعی طبقۀ کارگر از وظايف اصلی و مرکزی سازمان ماست، زيرا : دوازدھممادۀ

. يستبدون ايجاد چنين حزبی، ھيچ سازمانی قادر به رھبری پرولتاريا و زحمتکشان تا رسيدن به جامعۀ سوسياليستی ن

و از وحدت کمونيست ھای  حزب طبقۀ کارگر افغانستان در جريان کار عملی و مبارزۀ ايديولوژيک در داخل کشور

  . آيد انقالبی به ميان می

کند به  کار می دون سازمان ما دست ھر نھاد، حزب و فردی را که برای مارکسيزم ـ  لنينيزم ـ انديشۀ مائوتسه

نديشيدن به وحدت اصولی را خيانت سازمان ما ني. کوشد   تحقق آن میولی بوده و درگرمی فشرده، معتقد به وحدت اص

  .کند داند، اما انعطاف انقالبی را به ھيچ وجه رد نمی دون می ـ انديشۀ مائوتسه لنينيزم ـ به مارکسيزم

ين ارتش متشکل از ا.  برای به فرجام رساندن انقالب دموکراتيک نوين، نياز به ارتش انقالبی است: سيزدھممادۀ

با پيروزی انقالب دموکراتيک نوين، . کارگران، دھقانان و تمام طبقاتی است که عليه امپرياليزم و فئوداليزم می جنگند

 ارتش انقالبی  ھستند تا ديکتاتوری ۀ، تشکيل دھند)طبقاتی که طرفدار ايجاد جامعه سوسيالستی ھستند(طبقات خلق 

  .پرولتاريا را تسجيل نمايند

اين جبھه يک نوع .  متحد ملی يکی از سه سالح عمده انقالب دموکراتيک نوين استۀ تشکيل جبھ: چھاردھممادۀ

. باشد  ميان پرولتاريا، دھقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی جھت برانداختن دشمن مشترک میئیھمسو
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 متحد را ۀپرولتاريا، ساختن جبھ. گيرد ش میـ مبارزه را در پي پرولتاريا درين جبھه با بورژوازی ملی سياست وحدت

به بورژوازی ملی نه تنھا منحصر نمی سازد، بلکه در قسمت ايجاد اين جبھه با بورژوازی ملی بسيار محتاطانه عمل 

  .می نمايد، زيرا به نقش دو گانه و ضعفش در مبارزه با امپرياليزم واقف و آگاه است

 از مالکان ارضی و بورژوازی وابسته به امپرياليزم است، به حيث دولت  دولت پوشالی که متشکل: پانزدھممادۀ

مرتجع، پوشالی، مزدور و مجری سياست ھای اشغالگرانه، در انقالب دموکراتيک نوين با اشغالگران يکجا سرنگون 

  .می گردد

ه به استخبارات  طالبان که ديدگاه ايديولوژيک فيودالی دارند، جاھلترين نيرويست که وابست: شانزدھممادۀ

اين نيرو که مخالف ھر نوع ترقی و پيشرفت است، در خدمت امپرياليزم و مافيای مواد . باشند کشورھای مختلف می

ھای ماورای فاشيستی و ضد مردمی  جنگند، اما با سياست طالبان گرچه در ظاھر عليه اشغالگران می. مخدر قرار دارد

مستقيم در خدمت  سازند و به صورت غير ًال عمر اشغال را درازتر میخود در خدمت اشغالگران قرار گرفته، عم

که دشمن اصلی و عمده را ھرگز فراموش  سازمان ما ضمن اين. ھای امپرياليستی در کشور ما قرار دارند ستراتيژی

  .شمارد کند، اتحاد با اين نيرو را ضد انقالبی دانسته، آن را دشمن خلق می نمی

يروی جنايتکار مذھبی که دارای ديدگاه ايدئولوژيک فئودالی است، جزوی از پروژۀ اشغال  داعش، ن: ھفدھممادۀ

 امپرياليزم برای رقابت ھای امپرياليستی در ۀداعش، به حيث نيروی ذخير. و رقابت ھای امپرياليستی در کشور ماست

 انقالبيون است تا ماھيت اين ۀظيف ضد خلق قرار دارد که وۀرود و در جبھ منطقه، جزوی از دشمنان خلق به شمار می

  .دشمنان قسی القلب را به توده ھا شناسانده و در طرد ھر چه بيشتر آن تالش کند

الف ھا، جبھه ھا و شوراھای پوشالی که بخش عمدۀ آن را جنايتکاران جھادی و غير جھادی ت ائ: ھژدھممادۀ

کن نيروھای امپرياليستی در  غرق بوده، يا جاده صافسازد، جريان ھای ضد مردمی ھستند که تا فرق در وابستگی  می

ًاين جريان ھا که ظاھرا خود . طور مستقيم در خدمت امپرياليست ھا قرار  دارنده آيند و يا ھم ب کشور ما به حساب می

ز حکومت جا می زنند،  متشکل از  بورژواھای وابسته، مالکان ارضی نو به دوران رسيده و بخشی ا» اپوزيسيون«را 

ُخرده بورژوازی مرفه ھستند که جزوی دولت پوشالی محسوب می شوند و از اينرو در زمره  دشمنان خلق محسوب 

  .آيد شده، اتحاد با آن ھمگامی با دشمنان خلق به حساب می

ھای  که در حال حاضر در خدمت امپرياليست» حزب دموکراتيک خلق افغانستان« بقايای رھبری : نزدھممادۀ

 قرار دارند و با شرکت در دولت پوشالی و احزاب رسمی، مدافع اشغالگران ھستند و از جاسوسی و ئی ناتو وئیامريکا

 استحاله نموده اند، از دشمنان خلق ما به ئی و ناتوئیھای امريکا مزدوری به سوسيال امپرياليزم شوروی به امپرياليست

  .  داند یروند، سازمان ما اتحاد با آنان را ضد انقالبی م شمار می

 مدنی پوشالی و نھادھای استعماری که مستقيم و غير مستقيم با پول ۀ احزاب سرکاری، جامع: بيستممادۀ

بورژوازی امپرياليستی و دول مرتجع منطقه برای اشغال و امپرياليزم و دولت ھای مرتجع خدمت می کنند، جزوی 

 ماھيت اين یسازمان انقالبی افغانستان ضمن افشا. اعی، مزدور و در ضديت با منافع خلق قرار دارندنھادھای ارتج

  . با گردانندگان آن را خيانت ملی ـ طبقاتی تلقی می کندئینھادھا، ھر نوع ھمسو

جز گيرد،   را که در زير سايۀ اشغالگران صورت میئی سازمان ما شرکت در انتخابات ھا: بيست و يکممادۀ

ھای نمايشی  انتخابات .داند تثبيت موقعيت اشغالگران و دولت پوشالی چيزی ندانسته، آن را مردود و ضد انقالبی می

خصوص انتخابات اخير رياست جمھوری که منجر به ايجاد حکومت ه رياست جمھوری و پارلمانی يک دھۀ گذشته و ب
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اليزم چگونه راه را برای ورود جنايتکاران و دشمنان  شد، نشان داد که امپري"جان کری" ۀوسيله ب» وحدت ملی«

  .سازد و دموکراسی امپرياليستی چيزی جز  تثبيت استعمار نيست ھای قدرت ھموار می طبقاتی زحمتکشان به کرسی

اما استفاده از شرايط علنی، قانونی .  بنياد کار تشکيالتی سازمان ما بر پنھانکاری استوار است: بيست و دوممادۀ

کار دموکراتيک . را ناديده نمی گيرد ی است که سازمان ما آنئيمه قانونی برای تبليغ و ترويج انقالبی، زمينه ھاو ن

ًما قطعا انجوايزم، رفورميزم، حزب علنی، . سازمان در خدمت انقالب ملی ـ دموکراتيک و کار سوسياليستی قرار دارد

ر و خيرات و کمک ھای خيريه را جزوی از کار دموکراتيک ی، برنامه ھای بازسازی، توزيع خيئنھاد ھای پروژه 

  .ندانسته، بلکه خدمت به امپرياليزم و اشغالگران می دانيم

سازند زير ستم چند اليه قرار دارند، تا زمانی که به   زنان که نيمی از پيکر جامعۀ ما را می: بيست و سوممادۀ 

اين خود زنان ھستند که با .  يابندئیرھا) ملی، طبقاتی و جنسيتی(آگاھی طبقاتی نرسند، ممکن نيست از اين ھمه ستم 

  . واقعی دست يابندئیتوانند به رھا آگاھی از وضعيت اجتماعی و متشکل شدن در يک سازمان انقالبی می

سازمان ما کار ميان زنان را از وظايف اصلی خود به حساب آورده، ھر نوع برخورد ابزاری، فيودالی و 

  . رسد  به زن را ضد مارکسيستی دانسته، معتقد است که بدون شرکت زنان ھيچ انقالبی به پيروزی نمیارتجاعی نسبت

کند؛ دين را امر   دين از سياست بوده، از سکيوالريزم دفاع میئی سازمان ما معتقد به جدا: بيست و چھارممادۀ

ين مورد اباء اراست روانه و چپ روانه درخصوصی دانسته، به اين پديده برخورد علمی داشته و از ھر نوع برخورد 

  .ورزد می

ترين مسايل اجتماعی کشور   مليتی که يکی از ظريفألۀمس.  افغانستان کشور چند مليتی است: بيست و پنجممادۀ

نظرانۀ طبقات حاکمۀ ساير  طلبانۀ طبقات حاکمۀ مليت پشتون و ناسيوناليزم تنگ ماست، با دو برخورد شئونيزم عظمت

ھا عليه شئونيزم  داند که در کنار طبقات زحمتکش تمام مليت سازمان ما وظيفۀ خود می. نماياند ا خود را میھ مليت

سازمان انقالبی افغانستان وحدت مليت ھا را در . نظرانه به مبارزۀ قاطع بپردازد طلبانه و ناسيوناليزم تنگ عظمت

 ھمبستگی خلق ھای تمام مليت ھا در مبارزه عليه ۀتقويت روحيمبارزه عليه امپرياليزم امر حتمی می داند و در راستای 

  .امپرياليزم و فئوداليزم تالش می کند

ـ مترقی و   کمونيستی، ملی،ھای آزاديبخش  سازمان انقالبی افغانستان دفاع از تمامی جنبش: بيست و ششممادۀ

سازمان در . ًاند و متقابال چنين انتظاری داردرس ضد امپرياليستی را وظيفۀ خود دانسته، تا حد توان به آنھا ياری می

برخورد با تشکالت مارکسيستی با برابری و احترام متقابل برخورد کرده، ھرگونه مداخلۀ ديگران در امور داخلی خود 

  .داند را خالف اصل انترناسيوناليزم پرولتری دانسته، خود را نيز ملزم به رعايت چنين اصلی می

  

 قالبی افغانستان سازمان انۀاساسنام

  فصل اول       

 اصول تشکيالتی        

  

  : ساختار تشکيالتی سازمان انقالبی افغانستان بر اصل سانتراليزم دموکراتيک به شکل ذيل استوار است: اولمادۀ

  .کند  تمام سازمان از مرکزيت سازمان پيروی می

  ـ فرد از تشکيالت
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  ـ اقليت از اکثريت

  ارگان ھای باالن از ئيـ ارگان ھای پا

  ـ تمام سازمان از کميتۀ مرکزی 

  ی از  بيوروی سياسی و بيوروی سياسی از کميتۀ مرکزیئ اجرامسؤولـ 

 ـ کميتۀ مرکزی از کنگرۀ سازمان

  .شود ھای سازمان رعايت می يت فردی در تمام بخشمسؤول رھبری جمعی و : دوممادۀ

  : اصل  انتخابی بودن: سوممادۀ

ھای  يوروی سياسی، اعضای اصلی و علی البدل کميتۀ مرکزی سازمان انتخابی ولی ساير ارگانی، بئ اجرامسؤولـ 

توانند و اصل لنينی  سازمانی با درنظرداشت شرايط کنونی کشور ما و رعايت اصل پنھانکاری، انتخابی بوده نمی

  .گردد ھای تشکيالتی سازمان رعايت می اعتماد درون تشکيالتی در  مورد ساير ارگان

ن تصميمی را موافق ئيھای پا ارگان، ھرگاه باشد  میءنی مرعی االجرائي در ارگان ھای پائیـ تصاميم ارگان ھای باال

 ئیحال خود نبينند، در آن صورت مخالفت خود را با تصميم  اتخاذ شده با توضيحات کتبی دوباره  به ارگان ھای باال

 با مخالفت و ئیاگر ارگان باال.  را اخذ می کندئی ارگان ھای باالۀقراجع ساخته و در صورت تعديالت در تصميم، مواف

  . ھستندئینی مکلف به اجرای تصميم ارگان ھای باالئيتعديل موافق نباشد، در آنصورت ارگان ھای پا

  . بودن دساتير کميتۀ مرکزی در حاالت اضطراریءـ مرعی االجرا

  :دھیگزارش اصل : چھارممادۀ

  .دھند ھای باالتر می ول گزارش خود  را به ارگانؤسازمان از طريق کميته ھای مسنی ئيـ ارگان ھای پا

يت بيوروی سياسی سازمان را نيز به عھده دارد، گزارش کار خود را به بيوروی سياسی مسؤولی که ئ اجرامسؤولـ 

  .دھد می

  .دھد ـ بيوروی سياسی گزارش کار خود را به کميتۀ مرکزی می

  .کند ھای ھمگانی ارائه می  کار خود را به کنگره و نشستـ کميتۀ مرکزی گزارش

  

  فصل دوم

  عـضويت

  

ھای   ھر ھموطن ما که حداقل ھفده ساله باشد و برنامه و اساسنامۀ سازمان را بپذيرد و در يکی از حوزه: پنجممادۀ

دساتير سازمان را آگاھانه سازمانی فعاليت کند، تصاميم سازمانی را به اجراء درآورد، پنھانکاری را رعايت نمايد، 

  .العضويت بپردازد، عضو سازمان انقالبی افغانستان محسوب می شود بپذيرد و حق

  :  وظايف عضو سازمان انقالبی افغانستان قرار ذيل است: ششممادۀ

مانی را ھا مبارزه کند و وظايف ساز ـ عضو سازمان بايد زندگی اش را وقف انقالب پرولتری نمايد، در راه منافع توده

  .فعاالنه انجام دھد

  .ـ مارکسيزم ـ لنينيزم ـ انديشه مائوتسه دون را با جديت و فعاالنه مطالعه کرده و به کار بندد

  .ـ از برنامه، اساسنامه، مصوبات و قرارھای تشکيالتی تبعيت کرده، انضباط سازمانی را رعايت نمايد
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  .ـ حق العضويت خود را  ماھانه به طور منظم بپردازد

 مرکزی تصويب و به ۀ کميتۀوسيله  بيوری سياسی تنظيم، بۀوسيله  نوعيت پرداخت حق العضويت در سند جداگانه ب-

  .ين حوزه ھا رسانده می شودمسؤولاطالع 

عضو سازمان انقالبی افغانستان بايد در کار و زندگی سازمانی سرمشق، صادق، درستکار و قاطع باشد؛  : ھفتممادۀ 

 جسور باشد، در  فکر مقام آسوده و کسب شھرت نباشد، از سرکوب و ارعاب نھراسد، منافع شخصی را در برابر دشمن

تابع منافع سازمانی نمايد، اسرار و اطالعات درونی سازمان را در ھر شرايطی حفظ کند، در انتقاد و انتقاد از خود 

پرولتری داشته باشد، از توھين و تحقير جسارت داشته باشد، انضباط سازمان را قاطعانه رعايت نمايد، اخالق 

زحمتکشان بپرھيزد، از اعتياد دوری جويد، در حفظ اموال سازمان تالش ورزد، شجاعانه کمبودھا و انحرافات را نشان 

، تکبر، خودپرستی و ظاھرسازی مبارزه نمايد؛ ئیعضو سازمان بايد با خودنما. دھد و در راه رفع آنھا کوشش کند

انديشی و جلوگيری از انتقاد به مبارزه برخيزد؛ در جلب  ھرگونه نقض دموکراسی درون تشکيالت و آزادقاطعانه عليه 

لۀ زن أھای سازمان را تبليغ و ترويج نمايد، نسبت به مس و جذب اعضای جديد تالش نمايد؛ اھداف برنامه و سياست

يروی کند، يعنی مارکسيزم را به کار ببندد، نه پ» سه آری و سه نه«برخورد مارکسيستی داشته باشد و ھمواره از اصل 

  .چين گر و دسيسه ُرويزيونيزم را؛ وحدت ايجاد کند، نه تفرقه؛ رک و صريح باشد، نه توطئه

  :    ھر عضو سازمان حق دارد: ھشتممادۀ

 از حق شوند شرکت کرده ھای مشخصی که به انتخاب گذاشته می ـ با درنظرداشت مفاد مادۀ سوم در انتخاب ارگان

  .باشد انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار می

ھا آزادانه بحث  ئیھا و ساير گردھما ـ در بارۀ مسايل، سياست ھا، برنامه ھا و فعاليت ھای سازمان در کنگره، کنفرانس

  .کند و نظر خود را آشکارا بيان نمايد، از آن دفاع کند و پيشنھاد دھد

ش پاسخ داده شود و به  می گردد، اقناع شود، به سؤاالتانی و فعاليت ھايش اتخادـ تصاميمی که پيرامون زندگی سازم

  .پيشنھادھايش رسيدگی صورت بگيرد

 ئیھای سازمان بخواھد و تا جا  حوزه از ارگان ھای باالتر گزارش منظم پيرامون تصاميم و سياستمسؤولـ از طريق 

  . دھد حوزه بايد گزارشمسؤولکه به پنھانکاری لطمه نزند، 

  :   پذيرش اعضاء در سازمان انقالبی افغانستان قرار ذيل است: نھممادۀ

 شدۀ آزمايشی را گذرانده باشند، به عضويت پذيرفته تعيينـ اعضای جديد از ميان کانديداھای عضويت که دورۀ 

 سازمان از لحاظ زمانی ھای کمونيستی آنان برای حداقل دو نفر از اعضای به استثنای انقالبيونی که فعاليت(شوند  می

  ).معين و مشخص باشند

  .د بيوروی سياسی برسدئيھای محلی است که بايد به تأ ھای کميته ـ پذيرش عضويت سازمان از صالحيت

  .ـ متقاضيان عضويت بايد توسط يک تن از اعضای سازمان معرفی شوند

    :     مراحل پذيرش عضويت در سازمان بر اساس ذيل می باشد: دھممادۀ

  . ھوادار آغاز می شودۀـ برای پذيرش عضويت در سازمان انقالبی افغانستان، کانديداتوری عضويت از مرحل

باشد و پس  ھوادار برای دو ماه حداقل با يکی از اعضای سازمان در تماس می. ـ ھوادار، عضو حوزۀ تشکيالتی نيست

در غير آن،  روابط با او در چھارچوب . آيد  میشود و عضو آزمايشی به حساب از ارزيابی وارد حوزۀ سازمانی می

  .ھوادار سازمان تنظيم می گردد

  . ـ عضو آزمايشی از تمامی حقوق عضو جز انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است
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در . تواند عضو آزمايشی پس از سپری نمودن چھار ماه دورۀ آزمايشی عضويت سازمان را به دست آورده می ـ

 اش برای يک آزمايشی در اين چھار ماه قناعت کميتۀ مربوطه را فراھم نسازد، عضويت آزمايشیصورتی که عضو 

  .گردد بار دو ماه تمديد می

  .ـ عضو آزمايشی در مدت چھار ماه بايد حداقل در ھشت حوزۀ سازمانی حاضر باشد

  .پردازد العضويت را می ـ عضو آزمايشی نصف حق

گردد، و اين تعھد را در حوزۀ خود ابراز  می شد، عضويت او برايش ابالغ میـ پس از آن که عضو آزمايشی عضو رس

نمايم که  من به مثابۀ عضو صادق سازمان انقالبی افغانستان برنامه و اساسنامۀ آن را قبول دارم و تعھد می«: دارد می

نم، جانم را در راه پر شکوه ھای تھيدست و زحمتکش از استثمار مبارزه ک  کشور از استعمار و نجات تودهئیبرای رھا

انقالب و زحمتکشان فدا نمايم، اسرار سازمان را چون مردمک چشم عزيز داشته، سازمان را حمايت نموده و تمام 

  » .ام را در خدمت سازمان و انقالب قرار دھم  ھای مادی و معنویئیتوانا

ھا،  يتمسؤولگيری بايد کليه  و بعد از کنارهھر عض.  عضويت و کناره گيری از سازمان داوطلبانه است: يازدھممادۀ

که عضو کنار رفته، به  در صورتی. اش  تحويل دھد و اسرار سازمان را حفظ نمايد  سازمان را به حوزهئیاسناد و دارا

دشمن نپيوندد و اسرار سازمان را حفظ کند، برخورد با او به مثابه يک دوست خوب تنظيم می گردد و سازمان مکلف 

  . طه اش را با او حفظ کنداست راب

  :      اقدامات انضباطی: دوازدھممادۀ

ًالعضويت خود را پرداخت نکرده و در اين مدت عمال تماس خود را با  ـ عضوی که سه ماه بدون عذر موجه حق

م گيرد و تصميم خود را به ارگان باالتر اعال سازمان قطع نموده باشد، حوزۀ مربوطه در مورد عضويتش تصميم می

  .کند می

ـ در صورت انجام ندادن وظايف مطروحه در اساسنامه و نقض انضباط، اقدامات زير با دو سوم آرای اعضای حوزۀ 

  :گيرد مربوطه انجام می

  .شود  حوزۀ مربوطه داده میمسؤولـ اخطار، از سوی 

  .يابد يت، با رأی دو سوم اعضای حوزۀ مربوطه رسميت میمسؤولـ سلب 

باشد که در اين  مدت تعليق حداکثر چھار ماه برای يکبار می. گردد وسط کميتۀ مرکزی ابالغ میـ تعليق عضويت، ت

  .مدت عضو حق انتخاب و انتخاب شدن را ندارد، ولی از ساير حقوق اعضاء برخوردار است

  .شود  گرفته میـ در مورد خطاھای جزئی، وسايل تربيت و تأثيرگذاری به صورت انتقاد و انتقاد از خود و تذکر به کار

گيرد، از زمان ابالغ در مدت سه ماه حق بازخواست از کميتۀ خود  ـ ھر عضوی که مورد اقدامات انضباطی قرار می

  .تا کميتۀ مرکزی را دارد

ھر عضو سازمان که متھم به خيانت و جنايت در درون سازمان گردد و خيانت و يا جنايت آن عضو ثابت  -

  .    آراء در زمينه تصميم مقتضی اتخاذ خواھد نمودشود، کميته مرکزی با دو ثلت

  

 فصل سوم

  ارگان ھای مرکزی
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 عاليترين و باالترين ارگان سازمان انقالبی افغانستان، کنگره است که ھر چھار سال يکبار با شرکت دو : سيزدھممادۀ

  .يابد سوم نمايندگان رسميت می

شود و پس از تصويب آن حداکثر ظرف دو ماه  ی فرا خوانده میـ کنگرۀ فوق العاده توسط دو سوم آرای کميتۀ مرکز

يابد که حداقل اعضای کميته مرکزی، اعضای علی البدل کميته مرکزی و  گردد و زمانی رسميت می تشکيل می

  . ولين واحدھای سازمان در آن اشتراک نمايندؤمس

  :وظايف اساسی کنگره قرار ذيل است : چھاردھممادۀ

  برنامه، اساسنامه و مشی سازمان ـ تصويب و تعديل 

  ـ تصويب فعاليت ھا و گزارش ھای سازمان ميان دو کنگره  

  .البدل کميتۀ مرکزی سازمان  تعداد و انتخاب اعضای علیتعيين تعداد و انتخاب اعضای کميتۀ مرکزی و تعيينـ  

 مسؤولاست که در برابر کنگرۀ بعدی  ميان دو کنگره، کميتۀ مرکزی باالترين مرجع سازمان ۀ در فاصل: پانزدھممادۀ

  .باشد می

  .شود ی سازمان رھبری میئ اجرامسؤولـ کميتۀ مرکزی از طرف 

  .ی کميته مرکزی انتخاب می گرددأ مرکزی و به اساس رۀی به اساس کانديداتوری در کميت اجرائمسؤولـ 

البدل نيز   کميته مرکزی که اعضای علیی سازمان ھر دو سال يکبار در وسط دو کنگره در جلسۀئ اجرامسؤولـ 

در . شود به منظور جلوگيری از استبداد درون تشکيالتی به رأی گذاشته می) حيث ناظر من(داشته باشند  حضور می

توانند  ی را ناقص و مملو از کمبودھا ارزيابی کنند، میئ اجرامسؤولصورتی که دو سوم اعضای کميتۀ مرکزی کار 

. ی سازمان تا زمان برگزاری کنگره انتخاب نمايندئ اجرامسؤولگر کميتۀ مرکزی را به حيث يک تن از اعضای دي

ای ناقص و مملو از کمبودھا  که کار او به اندازه ماند، مگر اين ی، کماکان عضو کميتۀ مرکزی باقی میئ اجرامسؤول

 مسؤول عضويت کميته مرکزی از در جلسه سلب. (باشد که شايستگی در مرکزيت سازمان را از دست داده باشد

 .) توانند شرکت کنند  که در کنگره شرکت کرده باشند به حيث ناظر میئیاعظمی پنج تن از کادرھا ی حداجرائ

ـ در فاصله ميان دو جلسۀ کميته مرکزی، بيوروی سياسی بلندترين مرجع تشکيالتی سازمان است که امور روزمرۀ 

  .  نمايد ۀ کميته مرکزی را دعوت میسازمان را زير نظارت دارد و جلس

 مرکزی انتخاب می ۀی اکثريت اعضای کميتأـ بيوروی سياسی از اعضای کميته مرکزی از طريق کانديداتوری و  ر

  . گردد

  .کند ـ بيوروی سياسی در مناسبات با احزاب و سازمان ھای ديگر، سازمان را نمايندگی می

تواند  گردد، در صورت لزوم و به پيشنھاد دو سوم اعضاء، می بار داير میـ نشست ھای کميته  مرکزی ھر شش ماه يک

  . قبل از موعود معينه دعوت شود

را به جای عضو قبلی ) البدل کميتۀ مرکزی از ميان اعضای علی(کميتۀ مرکزی با آرای دو سوم می تواند عضو جديد  ـ

  . نمايدتعيينا ديگر حضور ندارد، گيری کرده و ي که بنابر داليل مختلف از کميتۀ مرکزی کناره

البدل کميتۀ  ـ کميتۀ مرکزی با آرای دو سوم می تواند يکی از شرکت کنندگان کنگره را به جای يکی از اعضای علی

  . نمايدتعيينالبدل کميتۀ مرکزی  کند، به حيث عضو علی گيری می مرکزی که بنابر داليلی از مقامش کناره

عضو اخراج شده حق . ی می توانند عضو کميتۀ مرکزی را بنابر داليلی اخراج نمايندـ دو سوم اعضای کميتۀ مرکز

  مرکزی و دو تن را عضو ۀسه تن را کميت(  مرکزی در حضور پنج تن از کادرھای سازمان ۀدارد به تصميم کميت

    .اعتراض کند و از خود دفاع نمايد) نمايند اخراج شده از ميان اعضای سازمان انتخاب می
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  :ھای ذيل را ايجاد نمايد   مرکزی به خاطر پيشبرد کارھا بايد کميتهۀ کميت: شانزدھممادۀ

   تشکيالتۀـ کميت

   آموزش و نشراتیۀـ کميت

   مالیۀـ کميت

   کار دموکراتيکۀـ کميت

ه ھای ديگری را نيز ايجاد کند و وظايف مشخصی را ب   مرکزی بنابر ضرورت می تواند زير رھبری خود کميتهۀکميت

 .بيوروی سياسی بسپارد
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