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 مقدمه
 

 که  نمودبرگزار خود را در شرایطی  دومین کنگرۀاز جنبش چپ افغانستان به حساب می آید،  بخشیسازمان انقالبی افغانستان که 

استعمارگران در صدد  ؛گذرد اری ایاالت متحدۀ امریکا میمدبه سرد خونخوارهای  ل کشور ما توسط امپریالیستسال از اشغا 11

در های تهیدست ما  قویت نموده و تودهتشان را  گرانۀ ورهای همسایه نقش مداخلهکش ؛هستندهای دایمی در کشور ما  هایجاد پایگا

، شدت استعمار تفاوت عمیق طبقاتی و ، فساد و اختطافتوهین و تحقیربیکاری، بیماری، ، فقر و گرسنگی قتل، کشتار، شکنجه، اسارت،

 .کنند را بیش از پیش احساس می

با تالش زنده یاد پاغر که . سس سازمان در میان ما نیستکه رفیق پاغر رهبر و مؤ نمودیمر خود را در حالی برگزا ما دومین کنگرۀ

رهبری مسوولیت کرد،  کاررای استحکام سازمان بوقفه  آخرین روزهای حیاتش بیتا « افغانستان گروه پیشگام»از ایجاد  ناپذیر خستگی

وریک و او با کار تی. برد سر میه و سرخوردگی و کسالت ب مزمن تشتت و سردرگمی دست گرفت که جنبش ما دره را در حالی ب

به توفان مبارزه اره دوب ءبه نحوی از انحاها و حتی افراد  ها، گروه که سازمان بینیم میاینک  بش ما را تکان مجدد داد، زیرانج سیاسی

 .تحرک نسبی قرار گرفته است در آستانۀ مجدداًچپ ما  و زنند پهلو می

تا کشتی سازمان را که او  درگذشت رفیق پاغر، نشست اضطراری مرکزیت را فرا خواندسازمان انقالبی افغانستان بعد از رهبری 

با تعهد مجدد به کار و هیچ تردیدی  بیاعضای سازمان تمام  .هدایت کندنجات به سوی ساحل ناخدایش بود، در میان امواج توفان 

 عالینمونۀ این  .ها حفظ نمودند های مختلف اپورتونیست چون مردمک چشم از دسایس و توطئهو ارثیۀ رفیق پاغر را  پیکار ادامه دادند

ایم که با از دست دادن  خ جنبش چپ شاهد بودهما در تاری زیرادهد،  نشان میو باور او را به تشکیالت مستحکم سازماندهی رفیق پاغر 

 و ابهامات قرار گرفته زیر سایۀکلیت کار تشکیالتی  ها شده، میدیس و نوها، یأ ها دچار انشعابات، بریدن ، سازمانیویاجرای مسوول

 .است کشاندهطلبی و ورشکستگی  ها را تا مرز تسلیم انحراف زننده حتی سازمان

مسیر پر پیچ و خمی را پیمود و دچار   1431هجری خورشیدی تا سال  1411ان ایجادش در از آوجنبش چپ افغانستان 

و بعد هجوم فاشیزم مذهبی به کشور، ضربات سنگینی  ، جنگ مسلحانهودتای هفت ثورک این جنبش بعد از .و تحوالتی گردید انشعابات

اشغال افغانستان در اواخر دهۀ هفتاد میالدی زیر نام به . دی نمودرا بر پیکرش متحمل گشت و شهدای بسیاری را تقدیم راه پرافتخار آزا

شتر از این جنبش ها را هرچه بی بر بدنۀ اندیشۀ چپ وارد نمود و این باعث شد تا توده دردناکای  اصطالح سوسیالیزم و کمونیزم، ضربه

جبران این . ار، استعمار، فقر، تجاوز و بدبختی نجات دهدتواند آنان را از زیر یوغ استثم هایی که فقط این اندیشه می فاصله دهد، توده

از سوی دیگر صدها مبارز پاکباز و انقالبی توسط سوسیال . های طوالنی را خواهد طلبید خیانت به طبقۀ کارگر و کمونیزم، سال

های عزیز شان را فدا  بارزه، جانو یا در سنگرهای داغ م جاودانه شدندها  اش یا در سیاهچال امپریالیزم شوروی و عمال دست نشانده

بذر  های ریخته شدۀ این عزیزان، خون. بی در کشورهای همسایه ریخته شدکردند و خون ده ها انقالبی دیگر بدست قصابان مذه

این راه  ۀانقالب را آبیاری و آتش افروخته شده از آن چون مشعل فروزانی راه رهایی زحمتکشان را روشن نموده و آنان را به ادام

بعد از خروج روسها، عرصه را بر ( جهادی و طالبی)های مذهبی  و پاره شدن افغانستان توسط فاشیست تکه. خواند جانباختگان فرا می

به عملگرایی  فعالهای  ، سازمانو از کار و پیکار دست کشیدند ندای به غرب پناهنده شد ، صدها شعلهفعالیت جنبش چپ تنگتر نمود

 باور بر یکدیگر تا حدی صدمه دید و در مجموع چپ در مرز کسالت قرار گرفت، عواملی که ، اعتماد وردندرو آو« دموکراتیک»

 .کردهای بیشتری همراه  با دشواریرا کارگر  مبارزه برای ایجاد حزب طبقۀ

دید و برای عملی ها آن را می  ینه ایکه از سالخواب دیر؛ تجاوز امریکا به کشور ما بود نقطۀ عطف 1001یازدهم سپتامبر 

حدۀ امریکا و های ایاالت مت افغانستان در حال حاضر یکی از نقاط بسیار مهم ستراتیژیک در سیاست. کرد اش لحظه شماری می کردن
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خواهند به نحوی در افغانستان دخیل و از نمد آن کالهی برای خود بسازند که  هر کدام از این کشورها می. رود متحدانش به شمار می

هزار سرباز  40سرباز ایاالت متحدۀ امریکا و بیش از  هزار00 نزدیک بهحضور . باشد میان نقش امپریالیزم امریکا تعیین کننده میدرین 

هرچند بسیاری از این کشورها بدون اجازۀ امریکا به . استناتو به خودی خود گواه مهم بودن افغانستان برای دولت امریکا و متحدانش 

های خود را به خاطر تأمین  که جواسیس و استخباراتچینمایند  توانند، اما تالش می ضایای افغانستان عمل کرده نمیطور مستقالنه در ق

  .هرچه بیشتر منافع خاص شان، دست و پا کنند

ریاست  نمایشی های تصویب قانون اساسی، انتخاباتوطنفروشی،  خاینانۀلویه جرگه های  های استعماری، تدویر کنفرانس

برابری حقوق زن و مرد،  دموکراسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، ،حقوق بشر، عدالت انتقالی مفاهیمی چون ری، پارلمانی وجمهو

  وغیره در پناه هزاران سرباز امریکایی و ناتو شورای عالی صلح ایجاد، ءشورای علما ، ساختنها حزب و نهاد مدنی، بازار آزاد ایجاد ده

، کاری انجام دیگر جز خدمت به منافع امریکا و کشورهای امپریالیستیکه هایی اند  از مفاهیم و پدیدهر خلق ما، و در میان قتل و کشتا

آن شده اند، بلکه با  ۀها نه تنها ذوقزد«چپ»که  کنند لیون دالری تطبیق میبا فندهای مها در حالی این مفاهیم را  مپریالیستا. دهند نمی

 .پیشی بگیرندنمانده و خاینان عقب از  این رقابتدوند تا در  ها می تسر به درگاه امپریالیس فرقِ

ها  امریکا و متحدان ناتویی آن، به تشدید رقابت میان امپریالیست ه وسیلۀاشغال افغانستان بپیشبینی کرده بودیم، که همانطوری 

بینیم که  وضوح میه باینک لیستی خواهد شد، های امپریا قربانی رقابت خواهد انجامید و این کشور ما خواهد بود که بار دیگر

. های روسی و چینی نسبت به گذشته بیشتر به افغانستان عالقمند شده، پای کشور ما را به سازمان شانگهای نیز کشانده اند امپریالیست

افغانستان آغاز  ۀی حل قضیبر طرح منطقوکارش را  به همین خاطر امریکا در افغانستان مخالف است، روسیه با ایجاد هر نوع پایگاه

 .نیز وارد رقابت قاپیدن منابع زیرزمینی افغانستان شده استچین و ، نموده

اشغال شده است، سازمان انقالبی افغانستان پیمانان متحدش  در شرایطی که کشور ما توسط نیروهای ایاالت متحدۀ امریکا و هم

الت ممکن نیست تا تشکیدموکراتیک باید به سوسیالیزم راه بزند، ـ  ملی بر مبارزۀکه از مع راهی جز مبارزه با آن نداشته و این مبارزه

دوامدار پراتیک انقالبی  که در پروسۀتشکیالتی چنین ضمن ایجاد  لذا. ولوژی مارکسیستی نداشته باشدقوی، مستحکم و استوار بر ایدی

های چپ  ها و گروه ها و وحدت اصولی با سازمان اندهی تودهافراد پراکنده در جنبش، سازم نمودنمتشکل  در، به وجود خواهد آمد

زیرا از یک طرف هر زمان دیگر است،  دانیم مبارزه در شرایط کنونی دشوارتر از که می با وجودی ؛کنیم ای درنگ نمی انقالبی لحظه

با هزاران جاسوس و و  «قوق بشرح»و « دموکراسی»شعارهای  با کشور جهان در افغانستان 10بیش از حضور امپریالیزم امریکا و 

که در صورت احساس خطر به شکار انقالبیون خواهند پرداخت و از سوی دیگر حاکم بودن و ایدئولوگ و کارشناس،  استخباراتچی

ق دانند و به ح می انقالبینیروهای مذهبی در هر گوشه و کنار کشور که اولین دشمنان شان را نیروها و افراد وابسته به جنبش چپ 

، «انقالبی»های «چپ»طلبی  ؛ در همین حال تسلیمافزاید ها از همه خطرناکتر اند، بر دشواری کار و مبارزۀ ما می ای گویند که شعله می

انقالبی،  مخدوش ساختن عمل انقالبی و غیرپول محوری، انجوبازی، ، ها امپریالیست ازتهمت زدن، خیالپردازی، شکوه و گالیه 

 .سازد ما را دشوار میسازمان  کار و مبارزۀ ،وریک و سیاسییو تشتت ت ها ای تعدادی از شعله میدییأس و نورفورمیزم، 

در کنار مبارزۀ مخفی و زیرزمینی تا حد امکان از  کنونی، سازمان انقالبی افغانستان با مطالعۀ دقیق و تحلیل مشخص از اوضاع

سازمان انقالبی افغانستان . سود خواهد برد ها و پیوند ارگانیک با توده شا های سازمانی و تشکیالتی شرایط علنی برای گسترش شبکه

و  گام برداردبه پیش  سوسیالیزمهای محروم و تهیدست برای ایجاد جامعۀ دموکراتیک نوین و  تالش خواهد ورزید تا در کنار توده

 . خ داریم که پیروزی از آن ماستما باور راس. دریغ نورزد ی خون اعضایش به پای نهال انقالبدرین راه از اهدا
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دهند، در شرایطی که به گمان خود  کمونیزم، قهقۀ شادی سر می «مرگ»در شرایطی که امپریالیست ها در جشن و پایکوبی 

سر انقالبیون در سرا پیکار و مبارزۀرا اعالم می دارند؛  «پایان تاریخ»های آن  ولوگا بر تابوت کمونیزم کوبیده و ایدئآخرین میخ ر

  .خشکاند این قهقه را در حلقوم شان میبرابری،  نا برای نجات از استعمار، استثمار و جهان

عاری از اشتباه و این اسناد معتقد است که  دومین کنگره، این برنامه و اساسنامه در تعدیالت سازمان انقالبی افغانستان با تصویب

و  ءکه در عمل با انتقادات سالم و پیشنهادات ارزندۀ اعضا تواند می شدهکمبود نخواهد بود و نقاط ضعف آنها زمانی برطرف 

از سوی سازمان  و اساسنامه هواداران بر اشتباهات و کمبودهای این برنامه و ءانگشت گذاردن از سوی اعضا. هوادارانش روبرو شود

 .خواهد پرداخت ها انقالبی افغانستان مورد استقبال قرار خواهد گرفت و در اسرع وقت به تصحیح آن

                                                                                              

 مرگ بر امپریالیزم

 !به پیش، در راه سوسیالیزم

 

 1431عقرب  13
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در افغانستان  ،ا بوده که با تحلیل مشخص از اوضاع برای تحقق کمونیزم .ل .معتقد به مانقالبی افغانستان  سازمان :ماده اول

دموکراتیک نوین و گذار به سوسیالیزم  ۀراه کسب قدرت سیاسی، ایجاد جامع در تهیدست و با دفاع از منافع زحمتکشان نمودهفعالیت 

، زیرا داند کارگر می ۀتاریا را خیانت به ایدیولوژی طبقاه کوچکترین تبانی با دشمنان طبقاتی پرولدرین ر ورزد و و کمونیزم تالش می

 .سازد س و بنیاد مبارزۀ ما را میم و صیانت از منافع طبقاتی آن، اُیکارگر هست ما پیشاهنگ سیاسی طبقۀ

 

 11 طرف بعد از یک از .ودالی استینیمه ف ـمره معتقد است که افغانستان کشور مستعانقالبی افغانستان  سازمان :ماده دوم

کشور ما اشغال و مستعمره شد، از سوی دیگر با  و امریکا به خاک ما تجاوز کردند ۀمپریالیستی به رهبری ایاالت متحدتامبر نیروهای اپس

ودالی بوده، در یتولید ما ف ۀ، بخش عمدمالکانه ۀتولید غیر ماشینی و بهر تولید زراعی، ابزار مردم در دهات با درصد هفتاد حدودزندگی 

. باشند ما می ۀهای اصلی سیمای جامع ودالی شاخصیصورت دو تولید بورژوایی و ف به این. باشد ارباب رعیتی حاکم می ۀدهات رابط

مشخصه افغانستان کشور  داران دالل و وابسته به امپریالیزم قرار دارد، لذا با این دو چنگ سرمایه اصلی بورژوایی در که تولید از جایی

 .باشد ودالی میینیمه فـ  همستعمر

 

و دموکراتیک ( بیرون راندن اشغالگران)ملی  ۀدموکراتیک است که با دو وظیف ـمرحله انقالب ما، انقالب ملی  :ماده سوم

در  ءیک مرحله به اجرا ر بوده، درجدا ناپذی( ملی آن ارجحیت دارد ۀبا اینکه جنب)دو وظیفه این . گردد تکمیل می( سرنگونی فیودالیزم)

، انقالب دموکراتیک نوین یگانه راه رسیدن به سوسیالیزم و گذار به مثل افغانستان ودالیینیمه ف ـدر کشورهای مستعمره . آید می

 .سازد را می اصلی سازمان ما ۀباشد که در شرایط کنونی وظیف کمونیزم می

 

به عنوان نیروی )پرولتاریا نیروی رهبری کننده است که با متشکل نمودن دهقانان در انقالب دموکراتیک نوین،  :ماده چهارم

راه پیروزی  ،و تجرید دشمن به اعلی درجه (بورژوازی ملی) با گسترش نیروی خودی، جلب نیروی بینابینی ؛رده بورژوازیو خُ( عمده

 .سازد انقالب را هموار می

 

شرایط ناگواری استثمار  دولتی در اکثراًبا تولید  کهز یک صد سال قبل نطفه بست کارگر در کشور ما بیش ا ۀطبق :ماده پنجم 

 های مختلف تولیدی، معادن، صنایع دستی و بخش تجاری مصروف کار بود، در زمان های هکه در بخش کارخان این طبقه. شد می

های تنظیمی و  و درگیری در جریان تجاوز شورویاین طبقه . باشد پیشرو می ۀکه طبق نشان داد ه،اعتراضات و تظاهرات زددست به 

در . شوند استثمار می شکلبدترین  ابسیاری از افراد این طبقه در ایران و پاکستان ب در حال حاضر. گشتطالبی تلفات بسیاری متحمل 

برای بهبود  ای برنامه و حامیان امپریالیستی آن کوچکترین پوشالیهزار کارگر به کار مصروف بوده، دولت  100داخل کشور حدود 

های امپریالیستی در  گذاری با سرمایه .داری با استثمار کارگران عجین شده است ، زیرا سرشت سرمایهندارندکارگر  ۀزندگی طبق

باالخره  و گردیدخواهد  برخوردار  آگاهی بیشتری روز از کمیت و این طبقه روز تا ،و خدمات تجارت تولید و ۀتوسع ما و کشور

 .دهد نمیزیرا این طبقه در انقالب جز زنجیرهای دستش چیزی از دست  ،خواهد کرد اداءش را به عنوان رهبر انقالب  ا نقش

به علت بیکاری  لومپن پرولتاریا. باشد می لومپن پرولتاریا اریستوکرات و خدماتی، طبقۀ کارگر شامل اقشار صنعتی، زراعی،

این قشر  ءساله که اکنون با طرق غیر مشروع زندگی دارند، جز 41بقایای بیکاران جنگ . سازد قشر وسیعی را در کشور ما می ،مفرط

 را بعد از طه با این قشر باید دقیق و هوشیار باشد و افراد آنبسازمان ما در را .باشند ها می هر نوع خدمتگذاری به امپریالیست ۀآماد ،بوده

 .تجدید تربیت کامل به صفوفش بپذیرد
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ها تحت ستم  این دهقانان قرن. دده غانستان کشور زراعی است که اکثر باشندگان آن را دهقانان تشکیل میاف :ماده ششم

اشغال ) گذشته ۀسه دهبیش از در  این طبقه. طعم خوشبختی را نچشیده اندگاهی در زندگی ، وداالن و مالکان ارضی قرار داشتهیف

دهقانان متحدین اصلی پرولتاریا در  .است گردیدهبیشترین قربانی را متحمل ( ونیجهادیان و طالبان و اشغال کن حاکمیت ،شوروی سابق

آگاهی دادن به  باشد، لذا بسیج و دشمنان انقالب ناممکن می بدون اتحاد پرولتاریا با دهقانان، پیروزی بربوده، انقالب دموکراتیک نوین 

مین رفاه أرساندن انقالب دموکراتیک نوین و انجام انقالب ارضی و تسر ه پرولتاریا با ب. استدهقانان از وظایف اصلی سازمان ما 

 .  بخشد این طبقه خاتمه می های تاریخی بر به ستم دهقانان،

   

اهل کسبه، مامورین هنرمندان، نویسندگان، داکتران، رده بورژوازی که شامل روشنفکران، در کنار دهقانان، خُ :ماده هفتم

 در انقالب دموکراتیک نوین متحد پرولتاریا بوده، اقشار میانه و، باشند های آزاد می وران و افرادی با شغل شهرتبه، دکانداران، پی پایین

در شرایط کنونی دانشمندان،  .شوند یگیرند و از متحدان نزدیک پرولتاریا محسوب م تهیدست آن بیشتر و زودتر در انقالب سهم می

را به  دکه نیروی خو با درنظرداشت این خبرنگارانو  ، ماموریننرمندان، داکترانویسندگان، همهندسین، تخنیکران، استادان، معلمان، ن

 .روند به حساب میپرولتاریا یا خرده بورژوازی  در قطاررسانند یا نه،  فروش می

ل نکرده، مشکالت انقالب را تحم که دارند، بار زیادیهای  ضعف حوادث سیاسی حساس بوده، اما با برابر روشنفکران در

 ،راه ۀی را در عمل کسب نکنند، در نیمآبدیده نشوند و اخالقیات پرولتر انقالبی وری و پراتیکیکه در ت تا زمانی انبسیاری از آن

سازند، اما در  را از روشنفکران پر می های کمونیستی در ابتدای تشکیل، صفوف خود احزاب و سازمان. انقالب را ترک خواهند کرد

 ،کارگر ۀی دیگر با وارد کردن پیشروان طبقبورژوایی و از سو طرف با بریدن روشنفکران از افکار خرده یک انقالبی از جریان پراتیک

  .گردد بورژوا منزه می صفوف حزب از روشنفکران خرده

 

ازی کمپرادور و بورژوهای امپریالیستی  بورژوازی ملی در شرایط کنونی فوق العاده ضعیف بوده، با هجوم کمپنی :ماده هشتم

آباد به  های صنعتی هرات، کابل و جالل های این طبقه، از شهرک و هر روز خبر ورشکستگی کارخانه در وضعیت ناهنجاری قرار دارد

خارجی دفاع  های سرمایهدر برابر که ظاهراً از حقوق شان  نمودهسیس أترا صنعتی  تا حال چندین اتحادیۀ این طبقه. رسد گوش می

 که از این طریق گردیده استداری قرین به صرفه نیست، به این طبقه واگذار  های سرمایه لید کوچک که برای کمپنیتو. کنند می

به علت ضعف اما وقتی  ،باشد همکاری با امپریالیزم می ۀطبقه بینابینی است و آماد ملیبورژوازی  .باشد مصروف استثمار کارگران می

، با نیروهای ضد امپریالیستی متحد گیرد قرار میورشکستگی  در مرزگیرد و  ها قرار نمی یمورد توجه و الطاف این کمپنسرمایه 

داری دالل تبانی کند و به انقالب پشت نماید، لذا انقالبیون باید در اتحاد با  تواند با سرمایه می این طبقه در جریان انقالب نیز. گردد می

 . دننرعایت ک اًمبارزه را با آن جد ـ وحدت سیاست و به آن نسپارند رهبری را هرگز ،این طبقه هوشیار و حساس باشند

شود، اما   متحد می ملیو امپریالیزم و تجرید دشمن به اعلی درجه با بورژوازی  ملیبورژوازی  بینتضاد  پرولتاریا جهت استفاده از

 .گردد ی نمیا کول به ساختن چنین اتحاد و جبهههای انقالبیون و به راه انداختن انقالب دموکراتیک نوین به هیچوجه مو فعالیت

  

. سازند کنند، پایگاه امپریالیزم را در دهات می مالکانه دهقانان را استثمار می ۀطریق کسب بهر مالکان ارضی که از :ماده نهم

دهه  سه بیش از جریان که در با این. گردد امالک مالکان تکمیل می ۀبا انقالب ارضی و مصادرپیروزی انقالب دموکراتیک نوین 

ظیمی سر تنرا ندارند، اما مالکان تازه به دوران رسیده که از درون جریانات  شان ۀموقعیت گذشت مالکان ارضی ضربه خورده، ،جنگ
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 های سیاسی برداری سازمان به بدترین وجهی دهقانان را استثمار کرده، مورد بهره حزب و های مسلح و بعضاً گروپ بر آورده اند، با

دموکراتیک نوین  در انقالب ، لذاباشد ها می خدمت به امپریالیست ۀ، آمادبودهابزار تولید  زمین واین طبقه صاحب . دهند قرار می

 .شود با امپریالیزم سرنگون می یکجا

 

 ،تی قرار داردهای امپریالیس این طبقه در خدمت کمپنی. ماست کشور بورژوازی کمپرادور پایگاه اصلی امپریالیزم در :ماده دهم

را به  های شان طریق آن نه تنها سرمایه از های امریکایی و اروپایی با تمام قوا تالش دارند تا این طبقه را تقویت نمایند و امپریالیست لذا

ای بسیاری ه بخش این طبقه همین حاال در. داننکشور مبدل گرد اصلی قدرت سیاسی در ۀبه گردانندآن را آینده  که دربلکار بیاندازند 

ساختمانی و تجارت صنایع، های مخابراتی، معادن، بانکداری،  در بخش ، مخصوصاًاست های امپریالیستی را به کار انداخته سرمایه

گردد و تمام  انقالب دموکراتیک نوین یکجا با امپریالیزم سرنگون می این طبقه در. کند زم عمل مییچون سگ پاسبان منافع امپریال

 .شود میاعالم ن ملی های آ دارایی

 

حداقل آن به سر رساندن انقالب  ۀبرنام. دارد (حداقل و حداکثر)ا دو برنامه  .ل .سازمان ما با اعتقاد به م :ماده یازدهم

 .دهد انجام انقالب سوسیالیستی، استقرار سوسیالیزم و گذار به کمونیزم تشکیل میرا آن  حداکثر ۀدموکراتیک نوین و برنام

 

سازمان ما معتقد است که جهت به فرجام رساندن انقالب دموکراتیک نوین به سه سالح انقالب ضرورت  :دهمماده دواز

ضروری بوده، بدون آن  ۀامپریالیزم و دولت دست نشاندی اند که جهت براندازی یتشکیل حزب، ارتش و جبهه متحد ملی ابزارها. است

 را  و سرنگونی امپریالیزم و دولت پوشالی آنطریق دهات  شهرها از ۀه و راه محاصرمان ما نبرد مسلحانی ممکن نیست سازیچنین ابزارها

 .به فرجام برساند

 

زیرا بدون ساختن  ،کارگر از وظایف اصلی و مرکزی سازمان ماست ۀطبق واقعی سیس حزبأتالش در جهت ت :ماده سیزدهم

به این خاطر، لنین پیشوای  .شود نمی سوسیالیستی ا رسیدن به جامعۀت شانزحمتک پرولتاریا و چنین حزبی، هیچ سازمانی قادر به رهبری

 در افغانستانکارگر  ۀحزب طبق. «پیکار برای احراز قدرت سالحی جز سازمان ندارد در پرولتاریا»: پرولتاریای جهان گفته است کبیر

 آید دون اندیشه به میان می های مائوتسه تلنینیس ـ از وحدت مارکسیست و کشوردر داخل ایدیولوژیک  ۀجریان کار عملی و مبارز

 .این زمینه برداشته و در این مسیر به پیش خواهد رفت های عملی را در نخستین گامسازمان انقالبی افغانستان  که

به گرمی فشرده، معتقد  کند کار می دون مائوتسه ۀاندیش ـ زملنینی ـ  حزب و فردی را که برای مارکسیزم سازمان ما دست هر نهاد،

سازمان ما نیاندیشیدن به وحدت اصولی را  .کند نمیفروشی  اصوله درین را و کوشد در راه تحقق آن می بوده،به وحدت اصولی 

 .کند ، اما سازش و انعطاف انقالبی را به هیچ وجه رد نمیداند می دون مائوتسه ۀاندیش ـ زملنینی ـ مخیانت به مارکسیز

 

تشکیل این جبهه چیزی جز . دموکراتیک نوین است بتشکیل جبهه متحد ملی یکی از ابزارهای دیگر انقال :مماده چهارده

یک نوع همسویی میان پرولتاریا و  این جبهه که شکل و فورم خاصی ندارد، عبارت از .پرولتاریا با بورژوازی ملی نیست اتحاد

پیش در مبارزه را ـ  وحدت سیاست بورژوازی ملیولتاریا درین جبهه با پر .باشد میدشمن مشترک  برانداختنبورژوازی ملی جهت 

 .داند آن را می ۀگیرد، چون نقش دوگان می
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گیرد، جز تثبیت موقعیت  اشغالگران صورت می ۀزیر سای که در ی رایسازمان ما شرکت در انتخابات ها :ماده پانزدهم

ی ریاست جمهوری و پارلمانی یک های نمایش انتخابات .داند د و ضد انقالبی میرا مردو ندانسته، آنچیزی اشغالگران و دولت پوشالی 

های قدرت هموار  و دشمنان طبقاتی زحمتکشان به کرسی جنایتکارانبرای ورود را گذشته نشان داد که امپریالیزم چگونه راه  دهۀ

 .برد چگونه برای تثبیت استعمار سود می« خوکدانی»و از  سازد می

 

برای پیوند با  یمجرای های علنی را  داند و فعالیت که پنهانکاری را اصل اساسی سازمانی می سازمان با این :دهمماده شانز

مدنی، پلورالیزم، انجو و دموکراسی  ۀمقوالتی چون جامعآورد، به این باور است که  سرپوشی برای کار مخفی به حساب می ها و توده

فقر، بیکاری،  ۀهای عمیق طبقاتی، اشاع استثمار و تفاوت ۀخدمت به امپریالیزم، ادام بردی جزهای اشغال، کار در زیر چکمهلیبرالی 

های بورژوایی با این تبلیغ که گویا ترقی و تعالی جامعه در پرتو این مقوالت میسر است، عمر  اعتیاد و تن فروشی نداشته، تیوریسن

رسند  های ما زمانی به خوشبختی و تعالی می که توده حالی در. دهند یش میرا افزا و غیرجهادی اشغال و حاکمیت جنایتکاران جهادی

 .استثمار برچیده شود رخت و پایان برسده که اشغال کشور ما ب

  

تا مغز استخوان  است وهای امپریالیستی  متشکل از مالکان ارضی و بورژوازی وابسته به کمپنی که پوشالی دولت :ماده هفدهم

 .گردد باشد، در انقالب دموکراتیک نوین یکجا با امپریالیزم سرنگون می امپریالیزم امریکا می ها، مخصوصاً یستوابسته به امپریال

 

رده بورژوازی دهات و دهقانان از مالکان ارضی، خُ متشکل و ودالی دارنددیدگاه ایدیولوژیک فیطالبان که  :ماده هجدهم

این نیرو که مخالف هر . باشد پاکستان می ه استخبارات کشورهای مختلف مخصوصاًکه وابسته بیست ، جاهلترین نیرواندفریب خورده 

با  د، اماجنگن طالبان گرچه در ظاهر علیه اشغالگران می. مافیای مواد مخدر قرار دارد امپریالیزم ونوع ترقی و پیشرفت است، در خدمت 

مستقیم در خدمت  صورت غیره سازند و ب رازتر میعمر اشغال را د های ماورای فاشیستی و ضد مردمی شان عمالً سیاست

کند، اتحاد با این  هرگز فراموش نمی سازمان ما ضمن اینکه دشمن اصلی و عمده را. های امپریالیستی در کشور ما قرار دارند ستراتیژی

 .شمارد را دشمن خلق می انقالبی دانسته، آن نیرو را ضد

 

ای استخبارات پاکستان م آن زیر پدُ رود و به شمار مینیروهای ماورای فاشیستی از  که حزب اسالمی گلبدین :زدهموماده ن

ها  در سازش با امپریالیستهمواره  این حزب. ها را اولین دشمنان شان می دانند ای شعله بوده، انقالبیبه شدت ضد  یقرار دارد، نیروی

( آن بخش نظامی)دیگر  پوشالی سهیم و نیم در دولت( آن سیاسی بخش)این حزب  نیم. کند ستانی می باج قرار داشته، با جنگیدن خود

 .دانیم را ضد انقالبی می ما این نیرو را از دشمنان خلق و اتحاد با آن .دنجنگ میو دولت پوشالی ها  ظاهراً علیه امریکایی

  

ضد مردمی است که  جریان، دساز یجهادی و غیر جهادی مکه بخش عمدۀ آن را جنایتکاران  اپوزیسیون پوشالی :بیستمماده 

هر نوع  ۀآماد اپوزیسیوناین . آید کن نیروهای امپریالیستی در کشور ما به حساب می وابستگی غرق بوده، جاده صاف تا فرق در

این نیرو که در آن . سازد دولت را می ۀس تا بدنأنامد، اما بخشی از ر را اپوزیسیون دولت می که خود ، با اینبودهوطنفروشی 

محسوب شمار دشمنان خلق  ، دراسترده بورژوازی مرفه شامل دوران رسیده و بخشی از خُه رژواهای وابسته، مالکان ارضی نو ببو

 .آید با دشمنان خلق به حساب می، اتحاد با آن همگامی شده
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های امریکایی  یستکه در حال حاضر در خدمت امپریال «حزب دموکراتیک خلق افغانستان»رهبری بقایای  :ماده بیست و یکم

 شرکت در دولت پوشالی و احزاب رسمی، مدافع اشغالگران هستند و از جاسوسی و مزدوری به سوسیالد و با و ناتویی قرار دارن

ان اتحاد با آنروند، سازمان ما  ی استحاله نموده اند، از دشمنان خلق ما به شمار میهای امریکایی و ناتوی امپریالیزم شوروی به امپریالیست

   .داند را ضد انقالبی می
 

که به آگاهی  زیر ستم چند الیه زندگی دارند، تا زمانی سازند و را می ۀ مازنان که نیمی از پیکر جامع :دومو  ماده بیست

ه با آگاهی از وضعیت این خود زنان هستند ک. رهایی یابند( جنسیتیملی، طبقاتی و )این همه ستم  طبقاتی نرسند، ممکن نیست از

 .توانند به رهایی واقعی دست یابند مارکسیستی میزیر رهبری تشکل  اجتماعی شان

نوع برخورد ابزاری، برخورد فیودالی و ارتجاعی نسبت به  ، هربه حساب آوردهسازمان ما کار میان زنان را از وظایف اصلی خود 

 نام، نشرات و کاسبکارانه از ۀاستفاد .رسد نمیه پیروزی قالبی بهیچ ان انزن شرکتزن را ضد مارکسیستی دانسته، معتقد است که بدون 

 .یمدان شدت خاینانه و ضد انقالبی میه تشکالت زن را ب

 

های فرهنگی،  علیه هر نوع سنن عقب مانده، باورهای جاهالنه، عقب ماندگی انقالبی افغانستانسازمان  :سومماده بیست و 

حل این . کند مبارزه می با قاطعیتستیزانه  باورهای زن ات سمتی، زبانی و مخصوصاًودالی، اختالفیمناسبات قبیلوی، قراردادهای ف

 سازمان ما معتقد به جدایی دین از سیاست بوده،. داند علمی دینامیکی می میکانیکی بلکه با برخوردنه درازمدت  را در ها سنت باورها و

چپ  نوع برخورد راست روانه و ین پدیده برخورد علمی داشته و از هردین را امر خصوصی دانسته، به ا کند؛ والریزم دفاع مییاز سک

 .ورزد می ءروانه درین مورد ابا

 

 ترین مسایل اجتماعی کشور ماست، با که یکی از ظریفمسئله ملیتی . ملیتی است افغانستان کشور چند :چهارمماده بیست و 

خود را  ها سایر ملیت ۀ طبقات حاکمۀنظران ناسیونالیزم تنگ و پشتونملیت  طبقات حاکمۀ ۀطلبان دو برخورد شئونیزم عظمت

طلبانه و ناسیونالیزم  علیه شئونیزم عظمت ها طبقات زحمتکش تمام ملیت کناردر  داند که سازمان ما وظیفۀ خود می. نمایاند می

اما نه زیر نظر ، باشد سرحد جدایی می ها تا معتقد به خود ارادیت ملیت انقالبی افغانستانسازمان . قاطع بپردازد ۀنظرانه به مبارز نگت

نابودی استثمار و برابری تمام  میان رفتن طبقات، حل اساسی این مسئله فقط با از. و دشمنان خلق های پوشالی ها و دولت امپریالیست

 .باشد می ها میسر انسان

   

ضد  مترقی و ـ کمونیستی، ملی زادیبخشهای آ دفاع از تمامی جنبش انقالبی افغانستانسازمان  :پنجمماده بیست و 

برخورد با تشکالت  درسازمان . از آنها چنین انتظاری دارد رساند و متقابالً تا حد توان به آنها یاری می ،خود دانسته ۀوظیف امپریالیستی را

انترناسیونالیزم خالف اصل  دیگران در امور داخلی خود را ۀتقابل برخورد کرده، هرگونه مداخلمارکسیستی با برابری و احترام م

 .داند ملزم به رعایت چنین اصلی می را نیز خود ،پرولتری دانسته

 

 پایان
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 سازمان انقالبی افغانستان اساسنامة
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 فصل اول       
 

 اصول تشکیالتی        

 

 :ذیل استوار است به شکلانترالیزم دموکراتیک ساختار تشکیالتی سازمان انقالبی افغانستان بر اصل س :ماده اول

 :پیروی می کند یتمام سازمان از انضباط واحد

 فرد از تشکیالت ـ

 اقلیت از اکثریت ـ

 های باال ارگان های پایین از ارگان ـ

 مرکزی  تمام سازمان از کمیتۀ ـ

 مرکزی کمیتۀبیوروی سیاسی و بیوروی سیاسی از  مسوول اجراییوی از  ـ

 سازمان ۀ مرکزی از کنگرۀتکمی ـ

 

 .شود های سازمان رعایت می رهبری جمعی و مسوولیت فردی در تمام بخش :ماده دوم     

 

 :اصل  انتخابی بودن :ماده سوم     

های سازمانی با  ی سازمان انتخابی ولی سایر ارگانمرکز ۀوروی سیاسی، اعضای اصلی و علی البدل کمیتییوی، بمسوول اجرای ـ

اصل لنینی اعتماد درون تشکیالتی را در   بایدو  دنتوان بوده نمی انتخابیاشت شرایط کنونی کشور ما و رعایت اصل پنهانکاری، درنظرد

 .ها رعایت کنیم مورد سایر ارگان

ل خود نبینند، های پایین تصمیمی را موافق حا باشد و الی که ارگان تصامیم ارگان های باالیی بر ارگان های پایینی مرعی االجرا می ـ

اگر ارگان  .فرستند رند و دوباره به ارگان باالیی میآو در آن صورت تصمیم را با توضیحاتی رد کرده و یا در آن تعدیل به وجود می

 .شود ءباالیی با تغییر و تعدیل موافق نباشد، در آنصورت تصمیم با توضیحاتی، همانگونه باید اجرا

 .مرکزی در حاالت اضطراری مرعی االجرا بودن دساتیر کمیتۀ ـ

 

 :اصل گزارش دهی :ماده چهارم     

 .دهند می باالترهای  ارگان های پایینی سازمان از طریق کمیته ها گزارش خود را به ارگان ـ

 .دهد وروی سیاسی مییبمسوول اجراییوی که مسوولیت بیوروی سیاسی سازمان را نیز به عهده دارد، گزارش کار خود را به  ـ

 .دهد مرکزی می به کمیتۀ وروی سیاسی گزارش کار خود رایـ ب

 .دارد های همگانی ارائه می مرکزی گزارش کار خود را به کنگره و نشست کمیتۀ ـ
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 فصــل دوم
 

 عـضویت

 

ای سازمانی ه سازمان را بپذیرد و در یکی از حوزه ده ساله باشد و برنامه و اساسنامۀهر هموطن ما که حداقل هف :ماده پنجم      

العضویت  درآورد، پنهانکاری را رعایت نماید، دساتیر سازمان را آگاهانه بپذیرد و حق ءسازمانی را به اجرا فعالیت کند، تصامیم

 .بپردازد، عضو سازمان انقالبی افغانستان محسوب می شود

 

 : وظایف عضو سازمان انقالبی افغانستان قرار ذیل است :ماده ششم      

 .ها مبارزه کند و وظایف سازمانی را فعاالنه انجام دهد منافع توده در راه اش را وقف انقالب پرولتری نماید،زمان باید زندگی عضو سا ـ

 .مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون را با جدیت و فعاالنه مطالعه کرده و به کار بندد ـ

 .تبعیت کرده، انضباط سازمانی را رعایت نماید از برنامه، اساسنامه، مصوبات و قرارهای تشکیالتی ـ

 .طور منظم ماهانه بپردازده حق العضویت خود را  ب ـ

 :نوعیت حق العضویت ها قرار ذیل است

 افغانی 10 :ـ متعلم و محصل

 افغانی 30، باشدافغانی  0000افغانی تا  4300 بینکه درآمد شان  یـ اعضای

 افغانی 100، باشدافغانی  10300انی تا افغ 0300 بینکه درآمد شان  یـ اعضای

 افغانی 100، باشدافغانی  10000تا  11000 بینکه درآمد شان  یـ اعضای

 افغانی 430، باشدافغانی  40000تا  11000 بینکه درآمد شان  یـ اعضای

 افغانی 330، باشدافغانی  10000تا  41000 بینی که درآمد شان یـ اعضا

 افغانی 1000، باشدافغانی  11000التر از ی که درآمد شان بایـ اعضا

 

عضو سازمان انقالبی افغانستان باید در کار و زندگی سازمانی سرمشق، صادق، درستکار و قاطع باشد؛ در برابر دشمن  :ماده هفتم     

فع سازمانی نماید، اسرار در  فکر مقام آسوده و کسب شهرت نباشد، از سرکوب و ارعاب نهراسد، منافع شخصی را تابع منا ،جسور باشد

باشد، انضباط سازمان را قاطعانه رعایت  ارت داشتهو اطالعات درونی سازمان را در هر شرایطی حفظ کند، در انتقاد و انتقاد از خود جس

 تالش ورزد،مان د، از اعتیاد دوری جوید، در حفظ اموال سازبپرهیز، اخالق پرولتری داشته باشد، از توهین و تحقیر زحمتکشان نماید

دپرستی و با خودنمایی، تکبر، خوعضو سازمان باید . شجاعانه کمبودها و انحرافات را نشان دهد و در راه رفع آنها کوشش کند

 ؛به مبارزه برخیزد اندیشی و جلوگیری از انتقاد قض دموکراسی درون تشکیالت و آزادقاطعانه علیه هرگونه ن ظاهرسازی مبارزه نماید؛

های سازمان را تبلیغ و ترویج نماید، نسبت به مسئلۀ زن برخورد  اهداف برنامه و سیاست جدید تالش نماید؛ ب اعضایدر جلب و جذ

؛ وحدت را پیروی کند، یعنی مارکسیزم را به کار ببندد، نه رویزیونیزم« سه آری و سه نه»مارکسیستی داشته باشد و همواره از اصل 

 .چین گر و دسیسه توطئهباشد، نه ایجاد کند، نه تفرقه؛ رُک و صریح 

 

 :   هر عضو سازمان حق دارد :ماده هشتم     
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شرکت کرده از حق انتخاب کردن و د نشو ی که به انتخاب گذاشته میمشخص های در انتخاب ارگانسوم  ۀبا درنظرداشت مفاد ماد ـ

 .باشد انتخاب شدن برخوردار می

نه بحث کند و نظر خود را اآزاد ها و سایر گردهمایی ها یت های سازمان در کنگره، کنفرانسمسایل، سیاست ها، برنامه و فعال در بارۀ ـ

 .آشکارا بیان نماید، از آن دفاع کند و پیشنهاد دهد

اش پاسخ داده شود و به پیشنهادهایش  االتؤتصامیمی که پیرامون زندگی سازمانی و فعالیت هایش اتخاد می گردد، اقناع شود، به س ـ

 .ی صورت بگیردرسیدگ

ری که به پنهانکا های سازمان بخواهد و تا جایی و سیاست االتر گزارش منظم پیرامون تصامیماز طریق مسوول حوزه از ارگان های ب ـ

 .دهدلطمه نزند، مسوول باید گزارش 

 

 :  سازمان انقالبی افغانستان بر اساس ذیل است در ءپذیرش اعضا :ماده نهم     

به استثنای )شوند  آزمایشی را گذرانده باشند، به عضویت پذیرفته می ۀ تعیین شدۀمیان کاندیداهای عضویت که دور اعضای جدید از ـ

 (.های کمونیستی آنان برای حداقل دو نفر از اعضای سازمان از لحاظ زمانی معین و مشخص باشد انقالبیونی که فعالیت

 .برسد بیوروی سیاسیحلی است که باید به تأیید های م های کمیته پذیرش عضویت سازمان از صالحیت ـ

 .معرفی شونداز اعضای سازمان  توسط یک تنمتقاضیان عضویت باید  ـ

 

  :    مراحل پذیرش عضویت در سازمان بر اساس ذیل می باشد :ماده دهم      

 .آغاز می شود رهوادابرای پذیرش عضویت در سازمان انقالبی افغانستان، کاندیداتوری عضویت از مرحله  ـ

باشد و پس از ارزیابی وارد  ماه حداقل با یکی از اعضای سازمان در تماس می دوبرای  هوادار. تشکیالتی نیست ۀ، عضو حوزهوادار ـ

 .آید شود و عضو آزمایشی به حساب می سازمانی می ۀحوز

 . عضو آزمایشی از تمامی حقوق عضو جز انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار است ـ

در  .تواند دست آورده میه آزمایشی عضویت سازمان انقالبی افغانستان را ب چهار ماه دورۀعضو آزمایشی پس از سپری نمودن  ـ

اش برای یکبار دو ماه تمدید  مربوطه را فراهم نسازد، عضویت آزمایشی چهار ماه قناعت کمیتۀکه عضو آزمایشی در این  صورتی

 .گردد می

 .سازمانی حاضر باشد ۀحوز هشتماه باید حداقل در  چهاردت عضو آزمایشی در م ـ

 .پردازد العضویت را می عضو آزمایشی نصف حق ـ

 من به»: دارد میاین تعهد را در حوزۀ خود ابراز  وگردد،  که عضو آزمایشی عضو رسمی شد، عضویت او برایش ابالغ می پس از آن ـ

های تهیدست و زحمتکش از  کشور از استعمار و نجات توده نمایم که برای رهایی هد میعضو صادق سازمان انقالبی افغانستان تع مثابۀ

سازمان ، ، اسرار سازمان را چون مردمک چشم عزیز داشتهفدا نمایم زحمتکشانجانم را در راه پر شکوه انقالب و استثمار مبارزه کنم، 

 « .دهمقرار و انقالب ازمان ام را در خدمت س توانایی مادی و معنویتمام را حمایت نموده و 

 

ها، اسناد و  گیری باید کلیه مسوولیت هر عضو بعد از کناره. طلبانه استعضویت و کناره گیری از سازمان داو :ماده یازدهم      

 .اش  تحویل دهد و اسرار سازمان را حفظ نماید دارایی سازمان را به حوزه
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 :     اقدامات انضباطی :ماده دوازدهم      

ا با سازمان قطع نموده و در این مدت عمالً تماس خود ر کردهالعضویت خود را پرداخت ن عضوی که سه ماه بدون عذر موجه حق ـ

 .کند گیرد و تصمیم خود را به ارگان باالتر اعالم می مربوطه در مورد عضویتش تصمیم می باشد، حوزۀ

مربوطه انجام  ۀاقدامات زیر با دو سوم آرای اعضای حوز ،قض انضباطدر صورت انجام ندادن وظایف مطروحه در اساسنامه و ن ـ

 :گیرد می

 .شود مربوطه داده می مسوول حوزۀاز سوی  اخطار، ـ

 .یابد مربوطه رسمیت می ۀسلب مسوولیت، با رأی دو سوم اعضای حوز ـ

باشد که در این مدت عضو حق  ی یکبار میماه برا چهارمدت تعلیق حداکثر . گردد ابالغ میمرکزی  ۀتوسط کمیت ،تعلیق عضویت ـ

 .برخوردار است ءحقوق اعضا سایرانتخاب و انتخاب شدن را ندارد، ولی از 

 .مرکزی است های کمیتۀ ز اشد مجازات سازمان و از صالحیتا ،اخراج ـ

 .شود کار گرفته مید از خود و تذکر به در مورد خطاهای جزئی، وسایل تربیت و تأثیرگذاری به صورت انتقاد و انتقا ـ

مرکزی را  ق بازخواست از کمیتۀ خود تا کمیتۀحاز زمان ابالغ در مدت سه ماه گیرد،  هر عضوی که مورد اقدامات انضباطی قرار می ـ

 .دارد
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 فصل سوم

 

 ارگان های مرکزی

 

تان، کنگره است که هر چهار سال یکبار با شرکت دو سوم عالیترین و باالترین ارگان سازمان انقالبی افغانس :ماده سیزدهم      

 .یابد نمایندگان رسمیت می

 تشکیلحداکثر ظرف دو ماه شود و پس از تصویب آن  وق العاده توسط دو سوم آرای کمیتۀ مرکزی فرا خوانده میف کنگرۀ ـ

 .نده داشته باشندیابد که حداقل بیش از نصف اعضای سازمان در آن نمای و زمانی رسمیت می گردد می

 

 :وظایف اساسی کنگره قرار ذیل است :ماده چهاردهم     

 برنامه، اساسنامه و مشی سازمان  و تعدیل  تصویب ـ

 انتخاب مسوول اجراییوی سازمان ـ

 .مرکزی سازمان البدل کمیتۀ مرکزی و تعیین تعداد و انتخاب اعضای علی تعیین تعداد و انتخاب اعضای کمیتۀ ـ

 

 .باشد بعدی مسوول می ۀمرکزی باالترین مرجع سازمان است که در برابر کنگر ۀدر فاصله میان دو کنگره، کمیت :ماده پانزدهم       

 .شود مسوول اجراییوی سازمان رهبری می مرکزی از طرف کمیتۀ ـ

داشته  میالبدل نیز حضور  لیکه اعضای عکمیته مرکزی  ال یکبار در وسط دو کنگره در جلسۀمسوول اجراییوی سازمان هر دو س ـ

 که دو سوم اعضای کمیتۀ در صورتی. شود به منظور جلوگیری از استبداد درون تشکیالتی به رأی گذاشته می( حیث ناظرمن) باشند

ث به حیمرکزی را  تن از اعضای دیگر کمیتۀ یکتوانند  ارزیابی کنند، میو مملو از کمبودها مرکزی کار مسوول اجراییوی را ناقص 

ماند، مگر  مرکزی باقی می ۀن عضو کمیتیوی، کماکامسوول اجرای .نمایندمسوول اجراییوی سازمان تا زمان برگزاری کنگره انتخاب 

در این جلسه ) .کزیت سازمان را از دست داده باشدکه شایستگی در مر و مملو از کمبودها باشد ی ناقصا اینکه کار او به اندازه

  .(توانند شرکت کنند ده باشند به حیث ناظر میکه در کنگره شرکت کر یهایتن از کادر هفتحداعظمی 

کیالتی سازمان است که امور روزمرۀ سازمان را زیر نظارت بیوروی سیاسی بلندترین مرجع تش ،کمیته مرکزی در فاصله میان دو جلسۀ ـ

 .  نماید دارد و جلسۀ کمیته مرکزی را دعوت می

 .کند گر، سازمان را نمایندگی میبا احزاب و سازمان های دی در مناسبات بیوروی سیاسی ـ

تواند قبل از موعود  ، میرت لزوم و به پیشنهاد دو سوم اعضاءدر صو ،گردد دایر می یکبار هر شش ماهمرکزی  کمیتۀنشست های  ـ

 . معینه دعوت شود

لی که بنابر دالیل را به جای عضو قب( مرکزی بدل کمیتۀال از میان اعضای علی)مرکزی با آرای دو سوم می تواند عضو جدید  کمیتۀ ـ

 .تعیین نمایدو یا دیگر حضور ندارد،  گیری کرده مختلف از کمیتۀ مرکزی کناره

که بنابر  مرکزی البدل کمیتۀ مرکزی با آرای دو سوم می تواند یکی از شرکت کنندگان کنگره را به جای یکی از اعضای علی ـ کمیتۀ

 .مرکزی تعیین نماید البدل کمیتۀ کند، به حیث عضو علی گیری می کناره دالیلی از مقامش

 اخراج شده حق دارد به تصمیم کمیتۀعضو  .بر دالیلی اخراج نمایندمرکزی را بنا ـ دو سوم اعضای کمیتۀ مرکزی می توانند عضو کمیتۀ

اعتراض کند  (دننمای می انتخابا عضو اخراج شده و دو تن ر مرکزی کمیتۀ را سه تن)تن از کادرهای سازمان  پنجمرکزی در حضور 

   .و از خود دفاع نماید
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 :های ذیل را ایجاد نماید ها باید کمیتهمرکزی به خاطر پیشبرد کار کمیتۀ :ماده شانزدهم    

 کمیته تشکیالتـ 

 ـ کمیته آموزش

 ـ کمیته مالی

 نشراتیو  ـ کمیته فرهنگی

وروی سیاسی یو وظایف مشخصی را به ب کندهای دیگری را نیز ایجاد  تهیر رهبری خود کمیمرکزی بنابر ضرورت می تواند ز کمیتۀ

 .بسپارد

 

 پایان
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