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  اسنادی از دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان

  

  پيشگفتار

سازمان انقالبی افغانستان افتخار دارد که منحيث سازمان پيشاھنگ طبقۀ کارگر و مدافع زحمتکشان ستمديده، دومين 

اش را در زمانی برگزار نمود که درد از دست دادن مؤسس و رھبر سازمان ما رفيق پاغر که زندگيش را به پای  هکنگر

سدر انقالب ھديه کرد، بر روان ھر کدام ما سنگينی می کند و با درد و اندوه که جايگاه آن زنده ياد در اين کنگرۀ شکوھمند 

ندھی آن رھبر عزيز مشعل تابناکی است که در تعھد و باور ما به رھايی خالی بود؛ ولی انديشه، پيکار، شھامت و سازما

ھراس از تمامی دشواری ھا،  ھای ستمديده از زير يوغ استعمار و استثمار فروزان است، به اين خاطر سازمان ما بی توده

ای از مبارزه عليه  لحظهرزمد و  ھای مذھبی و حاکميت اشغالگران برای استقالل و آزادی می تھديدھا، اختناق فاشيست

  .نشيند طلبان عقب نمی دژخيمان و تسليم

دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان با حضور رفقای شرکت کننده از واليات مختلف بعد از يک دقيقه سکوت به ياد 

ھا و  امپرياليسترفيق پاغر رھبر و بنيانگذار سازمان ما، به ياد جانباختگان خلق زحمتکش افغانستان در بمباردمان 

انتحارھای طالبان و به ياد تمامی جانباختگان کمونيست و مبارز در سراسر گيتی، و بعداً پخش سرود جاودان انترناسيونال 

ـ ادامه  ساما(در ابتدا يکی از رفقای سازمان، پيام سازمان آزاديبخش مردم افغانستان . در فضای رفيقانه به کارش آغاز کرد

. به مناسبت برگزاری دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان از سوی آن رفقا فرستاده شده بود، قرائت نمودرا که ) دھندگان

دون با تحليل  ـ انديشۀ مائوتسه سپس کنگرۀ سازمان با درک رسالت پرولتری و انقالبی سازمان، در پرتو مارکسيزم ـ لنينيزم

بش چپ داخلی، وضعيت کشور و بحث بر ساختار تشکيالتی و نحوۀ المللی کمونيستی، جن از وضعيت جھانی، جنبش بين

 .مقدار آن به کارش ادامه داد  ھا و ايادی بی تر و پيگيرتر عليه امپرياليست رھبری سازمان و تأکيد بر مبارزۀ جدی

 تعديالتی را اعضای کنگره با مرور دقيق و جمله به جملۀ برنامه و اساسنامۀ سازمان، با تحليل مشخص از اوضاع مشخص،

در برنامه و اساسنامۀ سازمان با اکثريت آراء به تصويب رساندند، و بعد از آن بر اساس وظايف کنگره، مسئول اجرائيوی 

  .البدل جديد با رأی سری و مستقيم شرکت کنندگان انتخاب گرديدند سازمان، اعضای کميتۀ مرکزی جديد و اعضای علی

در وضعيتی برگزار گرديد که امپرياليزم امريکا با شرکای خونريزش بيش از ده سال است کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان 

ھای دولت پوشالی از ھيچ نوع ظلم و ستم بر  اين جناوران کثيف با جرثومه. که کشور ما را به اشغال درآورده است

 شدت استعمار و توحش کاھش نيافته، ھای تھيدست و زحمتکش ما دريغ نورزيده، در بيش از چھار سال گذشته نه تنھا توده

  .جمعی به نمايش گذاشته است ھای دسته  بلکه شناعت و خباثت خود را با ادرار بر اجساد و قتل

اشغالگران با آزمايش اسلحۀ مدرن و اعزام سربازان و جواسيس بيشتر به کشور ما در بيش از چھار سال گذشته، بمباردمان 

زحمتکشان را بيشتر ساخته، به عقايد مردم توھين روا داشته و کشور ما را بيش از پيش به روستاھا را شدت بخشيده، کشتار 

تجاوز، جنگ، اشغال و استعمار سبب شده است تا فقر افزايش يابد، گرسنگی به اوج خود برسد، . اسارت خود درآورده اند



ز کشور، ترک تابعيت، اعتياد، خودسوزی گری، آوارگی، فرار ا مرگ و مير کودکان و زنان بيشتر شود؛ گدايی، روسپی

وغيره که از پيامدھای شوم دموکراسی امپرياليستی است، زندگی زحمتکشان تھيدست را به جھنمی مبدل سازد و ميھن ما در 

  . آتش آن بسوزد

دترين دولت ترين و فاس سازمان انقالبی افغانستان در حالی دومين کنگره را برگزار نمود که دولت کرزی به حيث پوشالی

زند و سرزمين ما را که به  می» شھامت«تاريخ افغانستان بر سينۀ آنانی که مادر وطن را مورد تجاوز قرار داده اند، مدال 

گفتۀ فريدريش انگلس، سرزمين مردمانی شجاع و دليری است که تنفر رام نشدنی از قدرت داشته و آزادمنشی، نيرومندی و 

در چنين . ، به حراج گذاشته، پيمان ستراتيژيک با اياالت متحدۀ امريکا را نھايی ساخته اندباشد استقالليت ويژگی آن می

مصروف داللی بوده، تمامی جنايتکاران، » منافع ملی«گرايی و  ھای سياسی نيز با شعارھای مدنی وضعيتی، روسپی

ر برابر ساالنه چھار مليارد دالر به فروش خاينان، وطنفروشان و نوکران بيگانه به عنوان فرزندان ناخلف، مادر وطن را د

  .رساندند

اين کنگره در حساس ترين وضعيت کشور ما برگزار گرديد، در وضعيتی که جنايتکاران امريکايی و ناتويی با جنايتکاران 

ھای  و راست، روشنفکران و کارشناسان اخته و روسپی» چپ«جھادی، طالبی، تکنوکراتی، ھفت ثوری، انقيادطلبان 

کنند،  سازند، بر دختر و پسر آنان تجاوز می ھا و انتحارھا رنگين می ھای ما در بمباردمان ياسی زمين را با خون تودهس

ھا  کنند، به اغوا و فريب توده مکند، ھستی شان را برباد و از چپاول و غارت شان دريغ نمی شيرۀ جان زحمتکشان را می

  .زنند ھای زحمتکشان نيشتر می ھا و جراحت قلمداد کرده، بر زخم» منافع ملی «پردازند، و در نھايت تداوم استعمار را می

ھای آزادۀ ليبيا و  ھای جھانی از کشتار خلق در بيش از چھار سال گذشته در کنار کشتار توده ھای کشور ما، امپرياليست

ھای   ثمرۀ خيزش تودهز ھم پاشيد وھای مستبد شماری از کشورھای خاور ميانه و افريقا ا عراق فروگذاشت نکردند؛ رژيم

ھای امريکايی را در اين مناطق  مليونی را غارتگران تازه ربودند؛ القاعده به سوی يمن و سوماليا رفت تا منافع امپريالست

ھای امريکايی  ھای اعتراضی در سطوح گوناگون شد؛ امپرياليست تضمين نمايد؛ بحران مالی امريکا باعث بروز جنبش

  ... رق آسيا را روی دست گرفتند وستراتيژی اشغال جنوب ش

سازمان ما در بيش از چھار سال گذشته با در نظرداشت رشد کمی و کيفی، دستاوردھای زيادی داشته است که به کار، 

ما . گردد، اما در جريان عمل و کار انقالبی منطقاً از کمبودھايی نيز مبرا نبوده است فداکاری و زحمتکشی اعضايش بر می

ھا و  يابی ضعف  که محض از طريق مبارزۀ ايديولوژيک و اصول انقالبی انتقاد و انتقاد از خود و ريشهباور داريم

  . ھا را تالفی نمود و سازمان را در پراتيک انقالبی به سازمان بلشويکی و پرولتری مبدل کرد توان آن اشتباھات می

ل گذشته، سانتراليزم دموکراتيک را رعايت نموده، راه را بر سازمان انقالبی افغانستان افتخار دارد که در بيش از چھار سا

پذيری، اربابی و آقايی بسته و در فضای کمونيستی و با رعايت اخالق انقالبی و از خودگذری  فاشيزم فردی، تحکم

برگزار اش را  اش را در سطوح سوسياليستی و دموکراتيک به پيش برده است، و اينک با سرافرازی دومين کنگره مبارزه

نمود که نشاندھندۀ رعايت اصل انقالبی سانتراليزم دموکراتيک است، زيرا بدون اين اصل ادعای انقالبی و مارکسيست بودن 

  .دانيم را کاذبانه می

نمايد و باور دارد که اين  مرکزيت سازمان از تمام رفقايی که در اين کنگره  شرکت ورزيده بودند، رفيقانه سپاسگزاری می

ھا، انتقادات و رھنمودھای تازۀ رفقا، مبارزۀ قاطع، پيگير و دوامدار  ازمان را استحکام بيشتر بخشيده؛ بحثکنگره س



بخش  سازمان را عليه اشغالگران، دولت پوشالی و ساير دژخيمان بيش از پيش گسترش داده و سازمان ما را در نبرد رھايی

  .رساند ی میعليه استعمارگران و استثمارگران و نبرد طبقاتی يار

ھای گوناگون کار سازمان،  سازمان ما با در نظرداشت اھميت مسايل داخلی و خارجی، به طور مختصر و گذرا عرصه

اوضاع جھانی و وضعيت سياسی، و وظايف کنونی انقالبيون را در اين گزارش مورد بحث قرار می دھد تا باشد که حرفی 

  . برای انقالبيون واقعی کشور داشته باشيم

  

  کميتۀ مرکزی سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩١ماه قوس 

  

  

  پيام ساما ـ ادامه دھندگان به مناسبت برگزاری دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان

  

تان  بزرگ از تدوير نشست. فرستيم درود می شما به ما سازمان مرکزی کميته نام به و افغانستان خلق نام به! ارجمند رفقای

 و تحکيم آن تشکيالتی ـ فکری بھتر انسجام گام بزرگی در جھت و سازمان فکری بلوغ را شما اقدام اين ما. مباخبر شدي

 .ميگوئيم شادباش را دانسته آن رھبری و با مرکزيت بيشتر رابطۀ اعضا

. نيست تان  مياندر» پاغر«سازمان رفيق  بنيانگذار و رھبر که کنيد می برگزار را نشست اين در حالی شما !ارجمند رفقای

 که بيانگر آنست ايم، داده دست از را خود کادرھای و ترين رھبران برجسته و اندی سال سی طی که تجربۀ دردانگيز ما

 داشتن رھبران با انقالبی سازمان يک. زند می ھم نيز به را ھا سازمان استوارترين توازن و فرھيخته فقدان رھبران فرھمند

 رھبران ولی کمبود کند؛ غلبه زودی مھمی به ـ سياسی ايدئولوژيک بر کمبودھای  پيگير ميتواندو کار کادرھای ورزيده و

در  را بزرگی ھای نقش ھا که شخصيت طوريست ما ويژگی جامعۀ. توانند نمی کرده گاھی نسلھا ھم جبران را انقالبی

 ايدئولوژيک، کنار پيوند در گاھی ھم قالبيونحتی ان فرھنگی عمومی، روند از اين با تأثيرپذيری و اند ايفا کرده جامعه

 .سازند تمرکز می گرھگاه را شان رھبران

زود  يا دير جامعه چه سازمان و چه. رسد نمی پايان به تاريخ دار، نام رھبران شھادت و مرگ با که معتقديم ما حال اين با

الزم،  تجربۀ باال، فھم فکری، پختگی از ھمراھانش، به مقايسه با که کادری، ھمين. بسازند بايد و سازند می را رھبران خود

 را رھبری ظرفيت او در اين حال برخوردار است،... و بيشتر اتوريتۀ و مديريت جرئت، مناسب، و باور، شخصيت صداقت

 ھای ويژگی و ساخته آماده را تکاملش زمينۀ تا الزم است مساعد اجتماعی و محيط شرايط برای رھبرشدنش. دارد

رھبران  ميتوانستند که در جو مساعد مستعدی انسانھای بسا چه. بسازد فرھمند او رھبری بپروراند و از را اش یشخصيت

  .است خفه کرده در نطفه شان را استعداد محيط اجتماعی نامساعدت ولی شوند ای  برجسته

 جمعی. گذارد می اثر ھا يتساختن شخص بر اجتماعی ھستی نسبت ھمان به است مھم در تاريخ شخصيت نقش که قدر ھمان

در ھمراه  و جمعی و ھمکاری رفاقت مساعد محيط ايجاد با اند بايد را کشيده شان رھبران يا و رھبر فقدان رنج که و نھادی

نه  و موجود کاری با محيط متناسب نسبی برازندگی(جمع  در ھمان موجود شخصيت ترين برازنده با ھا ساختن تمام انرژی



 شان ضعف نقطۀ به فقدان رھبری تا بسازند رھبر شان برای) شود متحقق بايد زندگی تمام در طول که آلی معيارھای ايده

 انقالبی از جنبش به بااالثر و انقالبی به سازمانھای شايسته رھبران کردن عرضه و کنونی پرورش در لحظۀ. بدل نشود

 .ميشود مواجه به مشکل آن رھبری و انقالبی آن سازماندھی جنبش بدون است که ھای مھمی نيازمندی

نھادھای  و ميدانيم بزرگ جنبش چپ مشاکل از يکی نيز آن را که کرديم تکيه جھت از آن اينجا در و مسئله بر اين ما

 ھای در عرصه ديگر از سوی. پُر شود رھبری در جنبش تا خالی کنند اقدام آن در حل بايد خود نوبۀ به ھر يک مربوطه

 کافی به قدر مان مشترک در جلسات انقالبی نيروھای وحدت و ضرورت المللی بين و ملی ـ سياسی کمختلف ايدئولوژي

 دو سازمان آيندۀ مشترک جلسات را وظيفۀ ھا بحث آن تداوم و طرح لذا ايم؛ رسيده واحدی به نتايج و عمدتاً  کرده بحث

 .کنيم آرزو می تان و سازمان جلسه به بزرگی ھای روزیپي ھا عرصه در ھمه تان بيشتر استحکام و يقين به اميد با. دانستيم

 رفيقانه مجدد ھای سالم با

 )دھندگان ادامه ساما ـ(افغانستان مردم آزاديبخش سازمان

.ادامه دارد  


