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 Political سياسی

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٣ جنوری ٠٢

  اسنادی از دومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستان

٢  
  گزارش فعاليت سازمان از کنگرۀ مؤسس تا دومين کنگره

زار میسازمان انقالب ازمان برگ د ی افغانستان دومين کنگرۀ خود را در نبود رفيق پاغر رھبر و بنيانگذار س ا در . نماي م

ه اعالميه دگی پرافتخارش، نمون اغر در زن ق پ ه رفي تيم ک ای از يک  ای به مناسبت درگذشت اين انقالبی کمونيست نوش

الی از ايجا د س وز چن ود؛ ھن داکار ب ت، انقالبی واقعی و يک رھبر ف ا دراي ته است ام ستان نگذش ی افغان ازمان انقالب د س

ا در  استواری، فداکاری، وفاداری به انقالب و خدمت به توده ھا و فھم سياسی ازمان م ا س د ت شکيالتی او باعث گردي ـ ت

ردد دل گ ستان مب ی افغان بش چپ انقالب نج س. مدت بسيار کم به سازمان مطرح در جن اغر در پ ق پ ه رفي اليتی را ک ال فع

سيار . مانند است نظير و بی گذشته برای جنبش چپ انقالبی انجام داد، بی اغر در مدت ب سازمان ما زير رھبری رفيق پ

ل مالحظه دل گشت و از لحاظ کمی و کيفی رشد قاب وی مب ود کم با تشکيالت منضبط و زيرزمينی به سازمان ق . ای نم

ری رف ستان تحت رھب ی افغان ازمان انقالب ه س اری را ک اھی و تغذيک ردن سطح آگ د ب اطر بلن ه خ اغر ب ق پ  تيوريک ۀي

ھا  ھای مدعی مبارزه است که بيش از سه دھه از ايجاد آن اعضای سازمان و جنبش انجام داد، بيشتر از کار آن سازمان

  .گذرد می

ود ری سازمان انتخاب نم ه رھب ا آخرين کنگرۀ مؤسس سازمان انقالبی افغانستان رفيق پاغر را با رأی اکثريت ب  و او ت

ا شۀ ءلحظات زندگی اعتماد رفق زم ـ اندي سيزم ـ لنيني اطع از اصول مارک اع ق ا دف ذير، ب ارزۀ خستگی ناپ ار و مب ا ک  را ب

ظ  مائوتسه ازمان حف ی و خارجی و سمت و سو دادن س دون، با مبارزه عليه امپرياليزم، دولت پوشالی و ستمگران داخل

زاری ؤ مرکزی سازمان با نشست اضطراری، مسبا درگذشت رفيق پاغر، کميتۀ. کرد ول موقت سازمان را تا زمان برگ

ار سازمان را در . ن نمودئيکنگره با رأی اکثريت اعضای کميتۀ مرکزی تع ازمان چگونگی ک ۀ مرکزی س و اينک کميت

  :نمايد ميان دو کنگره در ابعاد مختلف به دومين کنگره ارائه می

ه سبب سازما: کار تيوريک ـ سياسی. ١ ستان ک بش چپ افغان ا درنظرداشت رخوت تيوريک جن ستان ب ی افغان ن انقالب

ه  ر و ب سجم، پيگي ار تيوريک من ا ک ه ب رد ک ده است، تالش ک اگون تيوريک ش دلمردگی، يأس، نوميدی و انحرافات گون

ان ار تک ن ک ا اي بش را ب  داده، شور و وقت، از يک طرف تا حدی به رفع تشتت تيوريک کمک کند و از طرف ديگر جن

د اد نماي ار . شوق انقالبی را ميان اعضای جنبش ايج ه ک وانش ب د ت ان دو کنگره، در ح ين منظور، سازمان در مي ه ھم ب

  .تيوريک پرداخت
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يش« مؤسس سازمان، ۀ کنگرۀبر اساس فيصل ه پ ازمان تع» ب ان تيوريک ـ سياسی س وان ارگ ه عن يب ه کميتئ د و ب  ۀن ش

از ھمين . د تا با درنظرداشت نيازھای تيوريک و سياسی جنبش، در اين راستا کار نمايدمرکزی سازمان وظيفه سپرده ش

  :را به منظور تغذيۀ تيوريک به نشر سپرده است» به پيش«رو سازمان تا زمان برگزاری کنگرۀ دوم، سه شماره 

ماره اول(ـ اسنادی از کنگرۀ مؤسس سازمان انقالبی افغانستان  يش ش ن شمار): به پ زاری در اي ازمان گزارش برگ ه، س

بش چپ گذاشت دودی از جن . کنگره، مشی سازمان و جمعبندی از جنبش چپ را ارائه کرد و آن را به دسترس افراد مع

رار داد ۀاول، ضمن ارائ» به پيش« ورد بررسی ق  مشی سازمان؛ اشتباھات، کمبودھا و انحرافات جنش چپ کشور را م

  .مان را منعکس ساختو وضعيت سياسی کلی کشور و مشی ساز

وار؟ ۀـ جامع ای خونخ ست ھ ا امپريالي انی ي ماره دوم( جھ يش ش ه پ يل): ب ه وس ا ب شور م ه ک ن ک ت اي ا درنظرداش  ۀب

سته »  جھانیۀحضور جامع«ھا و مبلغان اين اشغال، آن را  ھا اشغال شده است و تيوريسين امپرياليست ا دان در کشور م

ا م از کشور م شريح و ماھيت  یو شماری اين حضور را ني ا ضمن ت د ت ر آن ش ستان ب ی افغان ازمان انقالب ذا س د، ل دانن

انی«امپرياليزم و نقاب دروغين  ۀ جھ تراتيژی غارتگران»جامع ه س ستۀ، ب ردازد،   امپريالي ان بپ ستان و جھ ا در افغان ھ

ه گيری طيف موضع سجم يافت د و نظر من رار دھ ر س ھای گوناگون را در اين باره مورد بررسی ق ورد ت ازمان را در م

  .ھا بيان نمايد امپرياليست

سازمان انقالبی افغانستان، برای اين که وضعيت کنونی جامعه را ): به پيش شماره سوم( افغانستان ۀـ تحليل طبقات جامع

ۀ  ات جامع ل طبق زرگ تحلي ار ب ه ک د، ب شخيص نماي ق را ت و آن دوست و دشمن خل د و در پرت ابی کن بھتر تحليل و ارزي

ی. نستان دست زدافغا ا ب وده ب تھيۀ اين نوشته در تاريخ جنبش چپ م ابقه ب هه س ه رگ ا خصوص در اوضاعی ک ی از ئھ

ا را می » شبه تروتسکيستی«افکار انحرافی  شور م به نحوی از انحاء در جنبش ما راه يافته است، نياز مبرم انقالبيون ک

  .جمه گرديداين شماره از سوی سازمان به زبان انگليسی نيز تر. ساخت

  :، سازمان کتب و نوشته ھای ذيل را تھيه و در دسترس انقالبيون قرار داده است»به پيش «ۀدر کنار نشر سه شمار

اتی ته است: تاريخ، نبرد طبق بالً نوش ستان ق ی افغان ازمان انقالب ورد س ن م اتی««: در اي رد طبق اريخ، نب ات » ت رد طبق نب

نوشتن چنين تاريخی، نياز اساسی کشور ما را در شرايطی می سازد . ی کشدزحمتکش عليه طبقات حاکم را به تصوير م

يش  که امپرياليست شتر از پ ات محکوم را بي ان ارضی ھر روز طبق رادور و مالک ھای خونخوار با طبقات بورژوا کمپ

اريخ معاص. کنند سالخی می ار ت رای نخستين ب ستان را سازمان انقالبی افغانستان با درک رسالت تاريخی خود ب ر افغان

ه می اتی ارائ د طبق ه  از دي اريخ برجسته سازد ک شيب ت راز و ن ر ف د پ اريخ را در رون ازندگان واقعی ت ا نقش س د ت نماي

  .شماری از نويسندگان مرتجع آن را به پای عفريت استبداد و استعمار گرده زده و مسخ کرده اند

وده و سازمان انقالبی در اين نوشته تالش نموده است که واقع ه ب اتی آنطوری ک يت دو طرف را در اين روند و نبرد طبق

غ و  است، نشان دھد، زيرا معتقد است که تاريخ نبرد طبقاتی است و در اين مقابله دو طرف نبرد يکی در برابر ديگر  تي

ی وار م شند تل اروا. ک ا ک تبدادگری ئیم ا، اس اول ھ ا، چپ ای طبق ھ ل ۀھ تثمار جانب مقاب ر و اس اکم و فق ايش  ح ه نم را ب

ته يم گذاش ته باش ون داش رای انقالبي ی ب شان و حرف رای زحمتک اری ب يم ک سته باش دواريم توان ه امي م ک ار ترجم» .اي  ۀک

رار داده  ان ق ی جھ انگليسی اين اثر ماندگار به وسيلۀ سازمان ادامه دارد که در آيندۀ نزديک به دسترس جنبش چپ انقالب

سمتاين کتاب مورد توجه رفق. خواھد شد ا ق ه م ا ای جنبش و ساير رزمندگان عزيز قرار گرفته، ک ۀ آن ئیھ  از دو نمون

  :کنيم را نقل می

 شاعر، مؤرخ، مبارزاتی ارادۀ و روين با که ستيکتاب عنوان: طبقاتی نبرد خ،يتار «:پلوم انجنير نسرين معروفیرفيق د

 و راستاریيو .است شده پاغر نگاشته قيرف ادي زنده ،»افغانستان آزاد آزاد ـ افغانستان«پورتال  سنده و ھمکار قلمیينو

 تمثالی اثر ارزنده، نيا پوش ريتصو با توأم خاص، صحافت با افغانستان انقالبی و جانفشانی سازمان ابتکار به آن انتشار
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 انستان،افغ قرن چند خيتار از بازتابی که ارزشمند اثر نيا »طبقاتی نبرد خ،يتار«موضوع ... طبقاتی نبرد از است

 تاز و تاخت و تھاجمات مورد شهيا ھميآس قلب ثيح آن به یژيسترات و ائیيجغراف تيبه موقع نظر که نیيسرزم

 ريس در را آن تياھم که مختلف ھای تيمرور مدن و عبور را نيسرزم نيا تي اھم.باشد گرفته، می قرار گانگانيب

 تحوالت با ھمواره که شود می دهيخی، ديتار بزرگ اناتيجر بطن کشور در ني ا.کند می انيسازد، ب می روشن خيتار

 و جاسوسی انت،يخ و تيچپاول، جنا و چور وحشت، و دھشت ھا، رانیيو و حمالت ماجراھا، حوادث و از پر گوناگون

 دربند دگانيماست بر ستمد مردم خیيتار دشمنان ارمغان عيفجا ن ھمهيا. است کرده نرم پنجه و دست... و خودفروختگی

 اجنبی، انحصارطلبی نوکر و تيکفا بی خودکامه، شاھان جوالنگاه مختلف ھای نظام سلطۀ بار ريز که و بوم مرز نيا

ت يحاکم ،»خلق کيدموکرات« حزب  نيخا و تکاريجنا باند اتيجنا خاندانی، کتاتوریيد و طالئی خاندان و تخت تاج

آزرم  بی استعمارگران ارتجاعی فرھنگی استبداد با بیطال و جھادی از اعم اسیيس اسالم ارتجاعی طبقات روھایين

 دھھا به متجاوز دست تاز کهي ثيح به شان داخلی و خارجی انيحام با نينو استعمار امروز تا که غربی بوده و شرقی

 نظامی و اسی،يس اقتصادی، تيحاکم اند صدد در افغانستان، ما کشور در خون ھای یختن جوير با و زند می توطئه

 .دينما برقرار آن، خفتۀ خون و به خاک و دهيستمد خلق باالی را خود نگیفرھ

ان يو حام ارتجاع جمھور، رؤسای و شاھان، حکمرانان، شانیيپ بر که است ننگی لکۀ ددمنشی و دردناک عيفجا نيا ھمۀ

 مرزمانش در سازمانو ھ و ھمکاران پاغر ادي زنده سنخ از خواهيآزاد و مبارز مؤرخان تا و دهيگرد حک شان اتيجنا

 ھای خون خلق به آلوده دستان و ن،يننگ نام که گذارند نمی وجود دارند، ھرگز آن از خارج و انقالبی افغانستان

 فراموشی و به شده زدوده افغانستان ما کشور خيتار صفحات از ما، مردم خفتۀ خون و به خاک و دهيستمکش ده،يرنجد

 .شوند سپرده

ھا،  خان جانب از دھقانان بضاعت بی قشر امان بی سرکوب و فرھنگی اقتصادی، استثمار انگريب خیيتار اثر نيا

 داران هيسرما عنیي جامعه محدود قشر دست به هيسرما تمرکز بعداً با و بزرگ، و کوچک ندارانيو زم اربابان

 برخورد و علمی قاتيتحق بر مبتنی فرھنگی و اقتصادی اسی،يس ھای دهيپد از استدالل مؤلف و لي تحل.باشد می

 عادالنه قضاوت به وی اعتقاد بند، در ھای خلق آزادی راه در تعھد مبارزاتی و التزام تيرعا با  وی.باشد می نانهيواقعب

ستمگران  استثمارگران، استعمارگران، ھا، شاھزاده و ای شاھانيدن بندھای و ديق از آزاد... و اسیيس خی،يع تاريوقا از

ھای  تيواقع با آن انطباق و افغانستان خواهيو آزاد سلحشور ھای خلق مبارزاتی خيتار به دنيبخش تيحقان و مرتجعان،

 ھا، توانائی ھا، نارسائی ھا، روسی، رسائی ضد مقاومت جنبش و مبارزاتی ھای سازمان و نھادھا معرفی جامعه، نیيع

 ھای از جنبه بلکه ک جنبهي از فقط نه افتاده تفاقا آنچه و ليمسا طرح در... ھا و آن اشتباھات ھا، تيمحدود و ھا زبونی

 سندۀيکه نو ماست قرن چند خيتار دوران برجستۀ ھای ژگیيو ھا نيا. است داده قرار مداقه و مالحظه مورد مختلف

 .اند درآورده ريتحر رشتۀ به و ھمسنگرانش ھمرزمان و پاغر ادي زنده افغانستان درد با و مبارز

و  بالغت و فصاحت جسارت، و جرأت افته،ي نگارش اثر نيا در که و ارزشمندی گرانبھا فکاراز ا تذکر با رياخ در

 آنھا توانسته چه گذاشت، ديبا ارج اسیيس و خیيتار اناتيجر قبال در را انقالبی ن ھمرزمانيا جانبۀ ھمه و موقف قاطع

 به خصوص آزاده ھای افغان ھمۀ برای انقالبی و خواھانهيافکار آزاد گسترش جھت را بس بزرگی تيمسؤول اند

 .دھند انجام آن دارند، بند در انسان آزادی و استقالل حصول قبال در را میيعظ ت بسيمسؤول که کشور ندۀيآ ھای نسل

 ليمسا از ھمه جانبه ابیيارز قاطع، برخوردھای و ھا وهيش نيبستن چن کار با به که است آن بر دهيرا عق قلم نيا

 پر خيتار اوضاع به جوانان را شد خواھند رزمنده قادر روھایين ريسا و افغانستان انقالبی  سازمان...و اسیيس خی،يتار

 .آشنا بسازند دارد، انيجر افغانستان ما کشور در که فعلی خونبار حوادث و گذشته ماجرای
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 در قبال را خود  مبارزاتیو وجدانی انسانی تيمسؤول است توانسته اثر ارزشمند نيا پخش با افغانستان انقالبی سازمان

  . دھد انجام کنونی مقطع در و توان در حد آن دۀيکش اسارت به و دهيستمد خلق و خ کشوريتار

و  اشغالگران هيعل انقالبی ریيجھتگ و ملی ر مقاومتيمس در مبارزه» طبقاتی نبرد خ،يتار«دان، يجاو اثر نير اياخ در

حاکم بر  که را جامعه طبقاتی ھای نظام به دادن انيپا و ھمچنان شریب ضد نظام سرنگونی و استثمار ستمينابودی س

که  را جھانی. مينما می ديتأک جھان دۀيستمد ھای خلق زاليال رویين به هيتک با است ھای افغانستان خلق سرنوشت

به  مانيا با توان می صرف و است استعماری روھایين نيب آن مجدد ميتقس دن ويکش غارت به آرزومند سمياليامپر

 به خود را آرزوئی نيچن که فھماند ارتجاع و زمياليامپر به دهيآن رزم هيعل دگانيستمد و زحمتکشان مسلحانۀ مبارزات

 »...برد خواھند هيسرما گورستان به

 به را ھنيم خيتار کتب نيبزرگتر از کیي» افغانستان انقالبی سازمان«و  پاغر روان شاد «:داکتر مير عبدالرحيم عزيز

 چي ھ.بود خالی حال تا کتاب نيا جای. کند می کش شيپ کشور واقعی انيگرا ملی و ونين، انقالبيراست ه مبارزانيکل

 عده. دھد قرار ابیيارز مورد و سديبنو آن طبقاتی بُعد در را کشور خيتار تا نداده بروز شھامتی از خود ندميا تا مؤرخی

و  کيتار ھای دگاهيد از را خيتار ھم گريد عدۀ و پرداخته اجانب به ستهواب و ملی ش رھبران ضديستا به نياز مؤرخ ای

 .اند اه کردهيس را ای صفحه چند و درآورده ريتحر رشتۀ به شيخو خاص قۀيو سل به ذوق قومی و نژادی نی؛يد تعصبات

 قالبی نماھائیان از میيعظ قشر که لحظاتی نيدرا را باالخص خیيبزرگ تار خالی نيا توانسته انقالبی اثر نيا

 .پر کند اند، ر افتادهيگ استعمار عنکبوت تار در متقلب انيگرا ملی و مضحک

به ارتباط  کيوريت مباحث نبود مجموع در اما. دارد ما کشور در طوالنی سابقۀ ش،يکاستی ھا و کم با ھمه نگاری خيتار

 ريپذ پيسھولت آس به نيمنتقد برای را نيرخمؤ اکثر آثار خی،يتار اناتيجر کيستماتيس ليتحل فقدان و خیيتار حوادث

 و نظری گسترش مباحث و خيتار علم تکامل و رشد نيب رابطه اند نخواسته اي و نتوانسته ما نيمؤرخ اکثر. ساخته است

 نقش و دانسته عتيفوق طب روھایين عملکرد شگاهيآزما را خيتار ن،يمؤرخ از گریيد فيط. وند دھنديپ را خيتار عقلی

 می کارزار وارد» نبرد طبقاتی خ،يتار«کتاب  که جاست نيھم. اند انگاشته دهيناد خ رايتار دھندۀ چرخ واقعی روھایين

 و سندهينو دماغی و توانائی علمی و کشور اسیيس طيشرا کهيتا جائ را کشور خيتار در ميعظ خالی نيا و شود

 .کند می پر داده، اجازه سندگانينو

 ليو تحل برھان و ليدل با که نيا مگر خورد، نمی ما مردم ميعظ ھای توده درد به نقلی و فیيتوص صرفاً  نگاری خيتار

 حاکم قشر اهيکارنامۀ س بررسی گذشته، اجتماعی و اسیيس ھای بحران فھم و خيتار از آگاھی. باشد ھمراه علمی حوادث

 انيحام و حاکمان داخلی با ئیارويرو در مبارز و روشنفکر طبقات و اقشار ھای شکست و ھا تيدرک موفق زورگو،

 نسبت تر قيعم را خيتا تار دينما می جابيا سمياليامپر عملکرد به بردن پی و کشور به نانيانت خايخ افشای شان، اجنبی

 پرستی قھرمان و شاھان امپراتورھا، اعمال حيتوض تنھا و تنھا خيتار که د دانستيبا ھم را نيا. نمود مطالعه گذشته به

 .اند منھمک آن در سان ارتجاعيل کاسه و اهيس ن چھرهيمؤرخ از ای عده امروز که ستين ورآ تھوع ھای

 راه منطقی و کند می رھنمون مردمی رسالت واقعی درک سوی به را ما کتمان، و تعصب بدون خيتار ابیيارز و ليتحل

 در »انقالبی افغانستان سازمان«و » پاغر« روان شاد که است نکته نيھم درست. دھد می نشان ما به را خیيفھم تار

 خيتار و متداول برداشته قاتيتحق پھلوی در را دیيجد گام» طبقاتی نبرد خ،يتار«ن يتدو در رسالت خود انجام راستای

 قومی، از تعصبات دور اثر نيا. اند داده قرار ابیيارز و کاوش مورد آن کيستماتيو س علمی نحوی به را کشور

 ميعظ ھای کتله نيگردشی، ا پادشاه از دوری ھر در که دينما می درآمده و اقامه ريتحر رشتۀ هب سمتی و مذھبی نژادی،

 دھندۀ چرخ ھا توده. باشند دهيگرد بينص را مثبتی که سھم نيا بدون شده متحمل شتريب را بتيمص که اند بوده مردم

. رنديگ بھره شيمبارزات خو از که اند سته، نتوان»تیيرع ـ ارباب«ستم يس تيحاکم و تسلط نسبت اما اند بوده خيتار
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 قرن تمام و ١٨ قرن مۀ دومين» تیيـ رع ارباب« کشی بھره رحمانۀيب ستميس و سميوداليف تيحاکم» طبقاتی نبرد خ،يتار«

 و نموده حيکامل تشر با وضاحت را افغانستان ٢١ قرن اول دھۀ حوادث و ٢٠ قرن داری هيسرما جوانه ھای و ١٩

 کند ان میيب ارزشمند اثر نيا. سازد می آشنا آن مابعد و ودالیيف نظام طبقاتی - انسانی ضد تيماھ به ر کلد را خواننده

اجانب  چاکری و نوکری در را خود ودالی چطوريف فاسد نظام تداوم و خود بقای برای) اول ودال ھایيف(فاسد  رانيام که

 اکنون تا حالت نيا که گرفتند می چهيباز به را زحمت کشان و قاناندھ ودالی،يف ستميس تيحاکم از استفاده با و داده قرار

 .است افتهي ادامه مختلف به اشکال ھم

 الزم مورد دقت با و صيتشخ درستی به آن خیيتار ريس در را افغانستان خيتار قانونمندی» طبقاتی نبرد خ،يتار«کتاب 

 نيمجموع قوان در و خیيتار عيوقا در مؤثر عوامل کشور، تحوالت شناخت در کتاب نيا. است داده ابی قراريارز

 قرار نيمحقق ارياخت در ای مالحظه قابل معلومات افغانستان ٢٠ و ١٩، ١٨ قرون جامعۀ و توسعۀ رشد بر حاکم عمومی

 کشور خیيتار ابی حوادثيارز و مطالعات در را کتاب نيا قاتیيتحق روش ديبا نيکه محقق مينما می شنھاديپ من. دھد می

 را خیيتار معلول و تر علت منصفانه و قتريعم بتوانند قومی و زبانی نژادی، مذھبی، تعصبات از دور تا ببندند کار به

 »...سازند خارج کی آنيمکان حالت از را افغانستان خيتار مطالعۀ و بکاوند

تفاد«، »ديالکتيک حرف و عمل«نوشته ھای  ستی، اس ام ۀکمک ھای امپريالي ا ھمگ ا؟تاکتيکی ي ا امپرياليست ھ ، »شدن ب

زب«« ست » ح ست(کموني ست) مائوي ستان، از ورشک کافغان ا فالکت پراتي س«، »گی تيوريک ت م ۀلأم الی؛ بحث مھ  م

دئولوژيک رديم؟«، »اي شعاب ک را ان ا چ سيزم«، »م ست از مارک وايزم، گس ا انج د ب ه «، »پيون ارز چ ست، مب اين کي خ

ا «، )دری، پشتو و انگليسی(» ی رود؟افغانستان به کجا م«، )دری و پشتو(» کسيست؟ ستان ب ديدار سازمان انقالبی افغان

ال د کمونيست نيپ رانس کنگر«، »حزب متح زارش نخستين کنف ستانۀگ ی افغان ازمان انقالب اری، «، » موسس س رم ي اک

ستان«، »مبارز انديشه و عمل ار زحمتکشان افغان وب زحم«، »رفيق احمد، رھبری از تب ر محب د رھب ق مجي تکشان رفي

  .در اين مدت منتشر شده است» پيام ھا به مناسبت در گذشت رفيق پاغر «ۀو جزو» افغانستان

رده  در ھمين حال سازمان مواضع سياسی خود را در قبال حوادث داخلی و خارجی در اعالميه ھا و پيام ھای آتی بيان ک

  : است

شور« تقالل ک الگرد اس ومين س ود وس غالگران، ن ر اش رگ ب عار م ا ش اب ل نم سی(» مئي را تجلي شتو و انگلي ، )دری، پ

 و ناتو خلق سوريه را سالخی می کنند؛ با ھمبستگی با خلق سوريه، اين جنگ استعماری را ئیھای امريکا امپرياليست«

ھشتم مارچ، روز «، »!بريده باد دستان اشغالگران«، »!اول می، بر کارگران سراسر جھان مبارک باد«، »!مئيتقبيح نما

م  زحمتکش را گرامی میزنان اد«، »!داري غالگران گرامی ب ه اش ا علي وده ھ تاخيز ت ا «، »!سوم حوت، روز رس فقط ب

؛ جانوران وحشی اند، عليه ئیاشغالگران امريکا«، »! اشغالگران را به خاک ماليدۀاتکاء به بازوی توده ھا می توان پوز

ااز اشغالگران روسی ت«، )دری و پشتو(» !آنان به پاخيزيد تئیا اشغالگران امريک ه جنايت و خيان  ۀاعالمي(» ؛ سه دھ

انۀلوي«، ))ادامه دھندگان(مشترک سازمان و ساما  ادر فروشی خاين ردم «، » جرگه عنعنوی، نمادی از م ارتگران، م غ

اليزم، «، »!را با بحران گرسنگی مواجه ساخته اند، عليه آنان بپاخيزيم ر امپري وبر«با شعار مرگ ب تم اکت يح ر» ھف ا تقب

اما ۀاعالمي(» !مئينما دگان( مشترک با س ه دھن تبداد عمل می«، ))ادام ونينتر از اس تعمار خ ا، اس د در ليبي ا، «، »کن اوبام

اۀماسکی بر چھر اليزم امريک اد«، » خونريز امپري ارک ب ان مب ارگران جھ ر ک ات، چپ «، »!اول می ب ا تحريم انتخاب ب

مسالروز تأسي«، »منحرف را بی نقاب سازيم ستان را گرامی می داري ی افغان خون «، »س رود خروشان سازمان انقالب

م ی داري ی م گ را گرام شان يکاولن ق زحمتک ت«، »خل شعل راه ماس خندان، م يدال س ون س انی « ،»خ وونکو توپ د ښ

ړزاوه د ول تراتيژيک تعھ ه«، »اعتصاب، د الس پوڅو س م سفاک واليت فقي ر رژي ه «، »مرگ ب امی ب دگان گ ه دھن ادام

ط «، »با درفش سرخ پرولتری به پيشواز روز جھانی کارگر به پيش«، »وجل ه«به انتخابات زير اشغال فق ، »مئيبگو» ن
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غالگران « ر اش ا(در براب اتوئیامريک ستيم)ئی ن ان باي شانده و جنگ ارتجاعی طالب شترک ۀاعالمي(» !، دولت دست ن  م

رو می  ما در ۀھوادران رزمند«، ))ادامه دھندگان(سازمان و ساما  ا را ني مبارزه عليه استعمارگران و دشمنان توده ھا م

تقالل، وظيف«، »بخشند رای اس ارزه ب ی استۀمب رم چپ انقالب ه دارد«، » مب اغر؛ آرام بخواب، راھت ادام ق پ ، »!رفي

ق است«، »!زنی که جاودانه شد« ه مناسبت درگذشت«، »مينا، راھت مشعل فروزان مبارزه خل ی ب ازمان انقالب ام س  پي

يظ ق حف بش چپ«، »رفي ترگ جن ر س د، رھب يض احم ق ف شتو(» رفي ام کنگر«، )دری و پ ی ۀپي ازمان انقالب  مؤسس س

اد«، )دری و پشتو(» افغانستان ا گرامی ب ی کشور م بش انقالب ر جن شتو و دری(» !ياد رفيق احمد، رھبر کبي اد و «، )پ ي

ا ھدای راه رھ اطره ش مئیخ ی داري ی م ستان را گرام شان افغان ښانو «و »  زحمتک ستان د زيارک د، د افغان ری مجي ملګ

  .» الرښودیانقالب

ران و » رنجبر«برخی از اين اعالميه ھا در  ران اي ان«ارگان سياسی حزب رنجب ران » توف ار اي ان سياسی حزب ک ارگ

  . درست و انقالبی سازمان ما می باشدھای مختلف به نشر رسيده است، که نمايانگر موضعگيری توفان و سايت

ال : ـ کار تشکيالتی٢ وان کشور را از چنگ ق می ت  سازمان انقالبی افغانستان معتقداست که فقط با راه اندازی جنگ خل

ين . ھا رھا ساخت و بر ھر نوع ستم و تعدی غلبه حاصل کرد خونين امپرياليست دازی چن ا راه ان از اين رو سازمان ما ت

ضبط، . ھای الزم را بگيرد باشد، بايد آمادگی نوط به فراھم شدن شرايط ذھنی و عينی میجنگی که م شکيالت  من نقش ت

ه . انقالبی، پيگير و انقالبی در اين ميان از اھميت فراوان برخوردار است وده ب ته تالش نم د سال گذش سازمان ما در چن

  . يه ھای سازمان را مستحکمتر گسترش بدھدکار گسترش تشکيالتی ميان انقالبيون پيشرو بپردازد تا پا

ا ار ئیاز آنج وان ک ی ت ت، نم ی اس ازمان مخف ک س د و ي ی کن ارزه م ست مب ان امپريالي ان گرگ ا در مي ازمان م ه س  ک

ده يم،  آل نمی تشکيالتی سازمان را با جزئيات بيشتر بيان کرد، با وجودی که ما دستاوردھا و موفقيت ھای خود را اي دان

م، از آن عقب ننشسته  خلق زحمتکش دادهئیداريم که با سرافرازی، تعھدی را که در راه رھااما افتخار  ار  اي ا ک م و ب اي

  . ايم منسجم تشکيالتی در اين راستا گام گذاشته

الم . در بيش از چھار سال گذشته رشد کيفی سازمان در رأس کار تشکيالتی قرار داشت ديولوژيک س ارزۀ اي سازمان، مب

ه دور بي در اين پروسه افکار خردءا حدت بيشتر بخشيده تا رفقاو سازنده ر ۀ شان را ب الت ه بورژوامابان ه رس د و ب ندازن

د يش توجه نماين يش از پ شويکی ب ازمان بل شکيالتی. شان منحيث اعضای يک س ط ت ن مدت رواب اش را  سازمان در اي

ه کميته(ھای واليتی بيشتر را ايجاد کرد  گسترش بيشتر داد و کميته ا ب د ت  ھای واليتی سازمان نياز به انسجام بيشتر دارن

  ).ھای تشکيالتی واليتی سھم گرفته، کار سازمان را غنای بيشتر ببخشند شکل منظم در فعاليت

 بيش ءشود که سطح تيوريک رفقا با وجودی که برنامۀ آموزشی کوتاه مدت و درازمدت تھيه شده است، اما نياز ديده می

اھی )ھای واليتی سازمان خصوص با کار منسجم در کميتهه ب(ه شود از پيش باال برد دون آگ ه ب م ک اور داري ا ب ، چون م

ديولوژيک و  ات اي ود و از انحراف ری نم ی رھب ازمان را در راه اصولی و انقالب ست س ستی ممکن ني ی و مارکسي انقالب

ه از اين رو با درنظرداشت تجربۀ اين مدت، کم. سياسی سازمان جلوگيری کرد اور است ک ن ب ه اي يته مرکزی سازمان ب

تهءرفقا اير نوش ستی و س ار مارکسي ۀ آث ا مطالع نظم، ب سجم و م ۀ من ا برنام تا ب ن راس يش در اي يش از پ د ب د   باي ھای مفي

ام حوزه شکيالتی و آموزشی سازمان راه تحقيقی تالش نمايند و جنبش بلند بردن سطح تيوريک را در تم دازی  ھای ت ان

  .نمايند

طور کلی خوب رعايت ه انکاری که در حال حاضر يکی از اصول اساسی تشکيالتی سازمان ما به شمار می رود، بپنھ

ست ابق، » چپ«ھای  شده است و ھيچ اشتباه جدی در زمينه رخ نداده است، با وجودی که اپورتوني ل س ا مث ا و آنج اينج

د . کنند دسترخوان افشاگری شان را در مورد سازمان ما ھموار می ه نباي ن زمين ه در اي سازمان با تجربه دريافته است ک
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ا دقت الزم بررسی و اجراء  د ب ازمان باي ار مخفی س برخورد ليبراليستی  صورت بگيرد و استفاده از شرايط علنی با ک

  .شود

ه » سس سازمان انقالبی افغانستانؤ مۀگزارش نخستين کنفرانس کنگر«سازمان ما در  ا اعت«نوشت ک ا ب اد و سازمان م ق

اموفق ۀباور کمونيستی به برابری کامل زن و مرد و نفرت استفاد ان ن  ابزاری از زن، در دو سال گذشته در کار ميان زن

رد بوده و با درسگيری از اين ناموفقيت، قرار شد در دو سال آينده اقدامات جدی سازمان » .تری درين راستا صورت گي

تدر اين مدت تالش کرد تا کار انقالبی در  د و موفقي شتر گسترش بدھ ان را بي ران و زن ا ميان دخت ه دست آورد، ئیھ  ب

س ن م ی اي اأول ه رفق م است ک سائل مھ ی از م وز يک دءله ھن دی نماين ه ج ه آن توج د ب ی.  باي ا م ورد  م ه برخ ذيريم ک پ

يل ه وس ران ب ان و دخت زاری از زن تفادۀ اب بکارانه و اس ران ر»چپ «ۀکاس ن دخت اد اي دالگير، اعتم ای م شکالت ھ ر ت ا ب

شکيالتی و ئیانقالبی شديداً ضربه زده است تا جا ار ت د سبب عدم ک ن دشواری نباي ا اي د، ام ده ان ر ش  که از سياست متنف

شکيالتی و سياسی. سازمانی ميان زنان و دختران شود ا حقانيت ت ه ب ه دارد ک ا وظيف ازمان م ه  س اره ب ان را دوب اش زن

  .کاروان مبارزه سوق دھد

ه:کراتيکـ کار دمو٣ اری ک سته، ک در نھايت   مارکسيست ھا در کنار کار سوسياليستی کار دموکراتيک را نيز عمده دان

ستی کمک می. کند به انقالب پرولتری خدمت می ار سوسيالي ه ک ه ب ار دموکراتيک چيست و چگون ه ک زد  اين ک د، ن کن

ار دموکراتيک«ی شود و حت بعضی از مدعيان مارکسيزم وطنی ما وارونه به کار گرفته می رای » ک ابی ب ه نق را آگاھان

  . کنند دھند و به تجاوز و اشغال کمک می دون قرار می ـ انديشۀ مائوتسه ـ لنينيزم انحراف و خيانت به مارکسيزم

کار دموکراتيک ابزار سياسی است که با گسترۀ وسيعتری در خدمت کار ايديولوژيک قرار می گيرد، اما در ظاھر با 

ھا با اين  کمونيست. شود ھای کمونيستی به پيش برده می ارکسيستی و عدم کاربرد اصطالحات و نقل قولزبان غير م

ھای بيشتری ببرند که عموماً به گونۀ کار تبليغی از آن استفاده  کار قادرند که عقايد و نظرات خود را در ميان توده

ين اتوانند در ھا می کند، کمونيست  دوره خدمت میکه به تضاد عمده در ھر کار دموکراتيک با اين. گيرد صورت می

  .    ترين افرادی دست يابند و آنان را به صفوف حزب جذب نمايند گستره به شايسته

به ھمين منظور سازمان ما کار دموکراتيک را در خدمت کار سوسياليستی قرار داده، تالش دارد تا از يک طرف 

 طرف ديگر با آنان پيوند فشرده پيدا کرده، پيشروترين آنان را به نھاد ھای ھا ببرد و از ھايش را ميان توده سياست

  .دموکراتيک خود جذب نموده و بعد در سازمان به کار انقالبی سوق دھد

سازمان ما در بيش از چھار سال گذشته، با استفاده از شرايط علنی و با درنظرداشت اصول پنھانکاری و با امکانات 

دانسته، اصل » دام و دانه«کراتيک انقالبی مستثنی بوده است، زيرا يک عده کار دموکراتيک را محدود، در کار دمو

ھای ژنيو و لندن و برلين بر  لنينی تلفيق کار علنی با کار مخفی را به بوتۀ فراموشی سپرده، به جای آن در کنفرانس

ھا، شانه به شانه  يزه گرفتن از امپرياليستخوان انجوبازی، دانه چيده و عدۀ ديگر، کار دموکراتيک را تا سطح جا

  .ن آورده استئيپا... ھا، انجوبازی و الباب کردن سفارت خراميدن در قصر سفيد، دق

اش را با زبان و  گيری انقالبی ھای مارکسيستی و موضع سازمان ما با نشرات دموکراتيک در سطوح گوناگون سياست

  . ا تأسف در اين کار يکه و تنھا بوده استشعارھای دموکراتيک بيان داشته است، که ب

ی، سازمان پايه ای تأسيس شد که در حال حاضر در حالت جنينی ئبرای سازماندھی توده ھا و حرکت ھای آتی توده 

قرار داشته، توسعه و گسترش آن منوط و مربوط به توسعه و گسترش کار سازمان به ساحات گوناگون زندگی مردم و 

رفقای سازمان بايد گسترش و توسعۀ اين نھاد پايه ای را .  بيشتر کادرھای محلی سازمان می شودھا و فعاليت توده

مول دريغ نورزند، زيرا سازمان از طريق چنين أ سازمانی در نظر داشته، از ھيچ نوع تالش برای اين مۀمنحيث وظيف
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سازند، کار نموده، با  موکراتيک نوين را میھای نادار و فقير که چرخ محرکۀ انقالب د تواند ميان توده  میئینھادھا

  .آنان پيوند فشرده پيدا کرده، بھترين کادرھا را از ميان آنان تشخيص نموده و سازمان را به سوی پرولتريزه شدن ببرد

ی نيز گسترش ئ  کار دموکراتيک خود را در تجليل ھای مناسب، حرکت ھای محصلی و اکسيون ھای تودهۀسازمان ساح

ھای دموکراتيکی  اندازی حرکت اين امر بايد بيش از پيش گسترش بيابد، البته ما به ھيچ صورت طرفدار راهداده و 

نيستيم که تمام شرکت کنندگان آن اعضای سازمان خود ما باشند، اين کار می تواند سازمان را زير ضربات شديد امنيتی 

ل سازمان ما توجه داشته است که کار دموکراتيک و تبليغات در ھمين حا. ـ اگر در حال حاضر نه، در آينده ـ قرار دھد

تبليغات بيش از حد با محتوای ضعيف تشکيالتی، نه تنھا . دموکراتيک با محتوای تشکيالتی پيوند ديالکتيکی داشته باشد

تالش کرده ايم که الوسع  ما حتی. تواند اميدھای مردم را به يأس مبدل نمايد ی سودمند نيست، که گاه میئ برای کار توده

 احتمالی صورت گرفته باشد، اصول کار ئی در کار دموکراتيک پرھيز کنيم، اگر اينجا و آنجا ماجراجوئیاز ماجراجو

 قبل از آغاز، پايان يافته تلقی شده يا از آن جمعبندی صورت ءدموکراتيک سازمان نبوده، حتماً با انگشت گذاردن رفقا

  . گرفته است

رفقای ما در اين . فاده از سايت ھای ضد امپرياليستی از تبليغ سياست ھايش نيز خودداری نکرده استسازمان ما با است

مدت از طرق مختلف در اين سايت ھا، نظرات سازمان را به شکلی از اشکال انتقال داده که در ايجاد فکر جديد نقش 

 سازمان در حد توان و امکانات شان مکلف خوبی داشته است، اما اين کار به ھيچ صورت کافی نبوده، تمام رفقای

ھا، دولت پوشالی،  ھستند از مناطق کاری شان گزارش تھيه نموده، مطلب بنويسند، عکس تھيه کنند و امپرياليست

ما در اينجا از سايت ھای مشخصی که در انعکاس . ھا را افشاء سازند ھا، طالبان و تمام دشمنان توده جھادی

  . مئينما  سطوح مختلف با ما ھمکاری و کمک کرده اند، رفيقانه سپاسگزاری میھای سازمان، در سياست

ا  ته است و ب ی داش کار دموکراتيک مخفی سازمان نيز به شکلی از اشکال صورت گرفته است، که اثرگذاری ھای معين

شوءدر نظرداشت شرايط فعاليت و مبارزۀ رفقا ا م ره مرکزيت سازمان ، پس ازبررسی ھای الزم کميته ھای واليتی و ب

  .  بايد اين سلسله وقتاً فوقتاً ادامه پيدا کند

ل است:ـ کار فرھنگی۴ راوان قائ ه آن اھميت ف د و ب ايش می دان ی از فعاليت ھ ا .  سازمان ما مبارزۀ فرھنگی را جزئ ب

ه کارھای فرھنگی  ه است ک ه سطح سوسيال(وجود امکانات محدود سازمان، در اين مدت تالش صورت گرفت ستی و ب ي

ر . به شکلی از اشکال صورت بگيرد) دموکراتيک سازمان از طريق انتشاراتش، تا حال ھشت نوشته را بازتايپ و تکثي

ی١٩کرده و  ا ب بش چپ م ه در جن وده است، ک ابقه است  نوشته را ترجمه نم ين حال سازمان مجموعه. س ھای  در ھم

ز از . ه چاپ رسانده است از  جنايات دشمنان  توده ھا را بئیشعری و داستان ھا ستند ني چاپ پوسترھا و تھيۀ فلم ھای م

  .روند جمله کارھای فرھنگی سازمان به شمار می

اگون وسعت ببخشد. اما اينھا کافی نيست ه ھای گون ار فرھنگی را در جبھ د ک ا باي ازمان م ۀ . س د در زمين ا باي ای م رفق

سمه ه، مج ک، دکلم س، گرافي ی، عک ی، نقاش يقی انقالب ستندس موس سی، م الگ ازی، خوشنوي ازی، وب سی،  س نوي

وده، در شکوفا... سازی، تياتر، شعر و ادبيات، و سايت وب دا نم وادارانش را پي ان اعضاء و ھ ا   آنئیاستعدادھای نھ ھ

  . تالش نمايد، زيرا ما در اين جبھه به طرز وحشتناکی از دشمن عقب ھستيم

واداران خود نوشت١٣٩١د  اس٢۵ سازمان در قسمتی از نامۀ :ـ ھواداران۵ وانی ھ االتر از «:  خود عن يچ افتخاری ب ھ

دان اين نيست که رزمندگان زندان ديده، شکنجه شده و آنانی که اسطوره ستند و از زن ھای  ھای مقاومت جنبش چپ ما ھ

د سالی از فعاليت  سازمانی بپردازند که ھنوز چنۀمخوف دژخيمان با سر بلند بيرون آمده اند، به حمايت از کار و مبارز

ه . گذرد اش نمی و مبارزه ه ب ازمانی ک ستان است؛ س ی افغان اين حمايت نمايانگر مبارزه و پيکار اصولی سازمان انقالب
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وخی  ق ت ۀ رفي ی«گفت ه، ب ا افروخت شور م رکاء درک ا و ش ار امريک اليزم جنايتک ه امپري شينی ک ر آت يچ  در درون چنب ھ

  ».رزمد شجاعانه می» ديوانۀآزادی«م غيور و ای به غير از اتکاء به مرد پشتوانه

ھا و  دفاع از سياست ھای اصولی سازمان، حمايت از کار و مبارزۀ ما، ياری رساندن، کمک و انعکاس فعاليت

ھای کمی در جنبش چپ افغانستان  ھای سازمان به وسيلۀ ھوادارن رزمندۀ ما، دستاوردی است که سازمان سياست

 قائل ئیسزاھواداران خود اھميت ب ما به عنوان سازمان انقالبی به اين ھمه کار و تالش.  گردندتوانسته اند به آن نائل

ھای مبتذل بورژوامآبانه، بلکه بر  ھستيم و برداشتن ھر قدم شان را در راستای تقويت مبارزۀ ما، نه از روی سفارش

  ».دانيم  خود میۀھای کمونيستی، نياز مبارز اساس ارزش

کار ) مادی و معنوی(ھای مختلف  ھواداران خود، چه در داخل کشور و چه در بيرون کشور که در بخشما از تک تک 

ما از رفيق توخی که کتاب خاطرات . مئينما و مبارزۀ ما را ھمکاری کرده اند، صميمانه و رفيقانه ابراز سپاس می

اھدای اين خاطرات، ما را به ادامۀ راه . مئيمان زندان خود را به سازمان ما اھداء کرده است، رفيقانه اظھار سپاس می

سازد و پيمان ما را در راه  جانباختگان غيور جنبش چپ، مبارزان پيشرو راه استقالل و آزادی بيش از پيش متعھد می

ھا  ای که سال ما از ھمکاری مادی و معنوی رفيق بشير نبی، رزمنده. زند انقالب و ايديولوژی بيش از پيش صيقل می

ھا،   تودهئیزندان پلچرخی دولت پوشالی سوسيال امپرياليزم شوروی، به جرم عشق به آزادی و مبارزه برای رھادر 

اش را سپری نمود و با استواری کوھگونش به دشمن خلق زحمتکش ما پوزخند زد، صميمانه  بھترين دوران زندگی

شت سال پايوازی زندان پلچرخی به سازمان ما ما از رفيق رحيمه توخی برای اھدای کتاب خاطرات ھ. کنيم تشکر می

 ۀسازمان انقالبی افغانستان، سازمان واقعاً انقالبی که از مردم در خون و آتش فرو برده شد:  بهءاھدا«با اين کلمات زيبا 

کايش،  در زير گلوی امپرياليزم جنايتکار و غارتگر امريکا و شریا ای ھم دور نيستند، و بدون ھيچ پشتوانه شان لحظه

ھای واقعی و شجاع کشور با اين سازمان  به آرزوی وحدت تمام انقالبی. رزمند با درايت و دليری کم نظيری می

ای  ما در نامه. رفيقانه ممنويم» )م.ل.م(رزمنده، و به آرزوی تکامل ديالکتيکی شان به حزب واقعاً کمونيست افغانستان 

 ۀگردد که پشت درواز  میءتاب از طرف خانم مبارز و رفيق قھرمانی اھدااين ک«: ايم عنوانی اين بانوی رزمنده نوشته

ھای  اش گام ھای پوالدينش را بر سنگفرش ھای آھنين ھمسر زندانی زندان مخوف پلچرخی ھشت سال مکمل با مشت

ظه لحظۀ زندگی خانمی اينھا لح. خونين کابل کوبيده تا آھنگ آزادگی را در مبارزه و انتقام، تعھد و باور بلندتر فرياد کند

ھای جالد، ستمگری و نفرت و مبارزه و عشق را بيان  و خاديست» حزب دموکراتيک خلق «ۀاست که در وحشتکد

شود، که زنان   میءاين کتاب در حالی به سازمان انقالبی افغانستان اھدا... آموزاند کند و به ما حماسۀ مقاومت می می

ھا زن سرکاری ديگر بر آستان  دھند، اما ده سوزند و قربانی می ھا می پرياليستھای گوناگون ام کشور ما در آتش ستم

ما اھدای اين . سازند ھای شان را با آن رنگين می قصر سفيد جورج بوش و اوباما، خون آنان را به بوتل کشيده، جايزه

 از زندان خوانده، به وجود بيرون»  مقاومتۀحماس«کتاب را در چنين وضعيتی، افتخار سازمان خود دانسته، آن را 

کنيم و بدون شک ھواداری و سمپاتی اين بانوی رزمنده از   کشور خود افتخار میۀچنين مبارزی در ميان زنان رزمند

  »!کار و پيکار ما، مايۀ غرور انقالبی ماست

 دسترس قرار دادن آن در اروپا و در» تاريخ، نبرد طبقاتی«در ھمين حال از رفيق سوما کاويانی به خاطر توزيع کتاب 

دريغ رفيق  ھای بی توانيم از ھمکاری ما نمی. خصوص رفيق اشرف دھقانی، صميمانه متشکريمه به رفقای ايرانی ب

هللا معروفی، داکتر مير عبدالرحيم عزيز و سيد حسين موسوی در اينجا يادآوری  نسرين معروفی، مبارز عزيز خليل

  .نکنيم

داران، سازمان ما وظيفه دارد تا دايرۀ ھوادارانش را وسعت بيشتر بخشيده، به کار و با در نظرداشت اھميت کار ھوا

 خلق استفادۀ ئیھای تک تک آنان احترام گذاشته؛ از انرژی، وقت، استعداد، فرصت و قلم شان در راستای رھا کمک
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فرسودۀ   و از سياسترفقای ما وظيفه دارند در محالت کاری شان به اين امر توجه خاص نموده. اعظمی نمايد

ـ جداً  توانند دارند و دومی را برداشته نمی با ما يک قدم بر می مبنی بر تخريب آنانی که ـ» ھای منحرف اپورتونيست«

  .   پرھيز کنند

 ما به حيث جزئی از جنبش چپ افغانستان و جنبش کمونيستی جھان، نياز به ارتباطات نزديک و رفيقانه با :ـ ارتباطات۶

م ھا، سازمان و ساير گروهافراد  ستی داري ا تالش . ھا و احزاب چپ و کموني ين سياست، سازمان م ا درنظرداشت ھم ب

سازمان آزاديبخش «در اين ميان ما با رفقای . کرده است تا روابطش را در سطوح مختلف با جريانات گوناگون حفظ کند

ه در روابط بسيار نزد) ـ ادامه دھندگان ساما(مردم افغانستان  شترک و اعالمي دين نشست م يک قرار داريم که تا حال چن

سيار نزديک » ـ لنينيست افغانستان سازمان مارکسيست«ما . ھای مشترک محصول آن است را از لحاظ فکری به خود ب

يم می ران . دان ار اي ای حزب ک ا رفق ين حال ب ان(در ھم ن دو ) توف ه اي م ک ه داري ط رفيقان ران رواب ران اي و حزب رنجب

  .ب، تا حال چندين اعالميۀ سازمان را در نشرات شان به چاپ رسانده اندحز

ا  اما اين کافی نيست، ما بايد اسناد تيوريک و سياسی خود را به زبان ھای خارجی ترجمه کنيم تا بتوانيم روابط خود را ب

ازوان . ھای انقالبی جھان بيش از پيش گسترش دھيم کمونيست ر ب ه ب ن ک ودهسازمان ما ضمن اي تبر ت ار و  س ر ک ا، ب ھ

رای  ا، ب ارزۀ م ار و مب ان از ک ستھا در سراسر جھ ا حمايت کموني اور دارد، ام پيکار اعضاء و حمايت ھواداران خود ب

  . پيشبرد مبارزۀ ما اھميت فراوان دارد

ار م:ـ کار مالی٧ شويکی ک م بل ن مدت رس ه در اي ا افتخار اعالم می دارد ک الی را رعايت  سازمان انقالبی افغانستان ب

دگی . نموده و گردن فراز رفقای سازمان را به پای ھيچ دونر اشغالگر خم نکرده است أمين زن رفقای سازمان عالوه بر ت

  .ھای مصرفی سازمان پاسخ مثبت داده اند العضويت و اعانه به تمام خواست روزانه، با پرداخت حق

زو ا در ج ازمان م ديولوژيک «ۀس م اي ث مھ الی؛ بح سئله م ت» م ته اس ت «: نوش ستان پرداخ ی افغان ازمان انقالب س

سمتی از وجوه شخصی حق ه ق سته، کسی ک اش  العضويت را يکی از معيارھای مھم و اساسی عضويت در سازمان دان

ديولوژيکش می) حق العضويت( د، ھر  را برای پيشبرد کار سازمانی که از آن طريق به اھداف اي د، اختصاص ندھ رس

  .تواند به عنوان عضو جدی برای سازمان مطرح گردد  ديگر فعال باشد، نمیھای چند در زمينه

ان ی در راه آرم ازمان انقالب ز   معنای حق العضويت جز از خودگذری مادی از سوی اعضای يک س ی، چي ھای انقالب

ست ری ني ی. ديگ دا م ی پي ای واقع انی معن ذری زم ن از خودگ ق اي ول ح ازمان، پ ضو س ه ع د ک ضويت را ا کن ز الع

  ».زحمتکشی خود و از دل و جان به سازمانش ببخشد

ده است ته آم ن نوش سمت ديگر اي شويکی پرداخت حق... «: در ق ای بل ازمان ھ اطر س ن خ ه اي العضويت را يکی از  ب

د انقالبی شان قرار می معيارھای انقالبی و غير شکيالت می. دھن ی عضوی از ت ازمانش از يک طرف  وقت ه س د ک بين

د پولی ندارد و  ردازد، باي از سوی ديگر بايد مصارفی جھت تقويت سازمان صورت گيرد و با آنھم حق العضويتش را نپ

رفتن از امپرياليست: دو مفھوم را در ذھن تداعی نمايد ول گ ه خيانت و خودفروشی انتظار پ ا چشمک ب د ب ا باي ا را  ي ھ

ه پرداخت و نپرداخت حق ت میبه اينصور. داشته باشد و يا بر پيشبرد کار سازمان خط بطالن بکشد العضويت  بينيم ک

ی، سرخ  ساز می گاه چنان سرنوشت رد انقالب ا يک ف ای يک سازمان و ي يش پ گردد که خط انقالب و ضد انقالب را پ

  ».نمايد ترسيم می

ا ازمان، رفق الی س ه م ۀ بني رای تقوي ا ب سءبا در نظرداشت اھميت حق العضويت ھ ن م د اي ا توضيح بيأ باي شتر و له را ب

دءدايمی در حوزه ھای آموزشی مورد بحث قرار داده و توجه بيشتر رفقا ا جز .  را در زمينه جلب نماين ازمان م را س زي

ه کارھای  العضويت، اعانه حق الی ک دارد، در ح ل ن رای تموي ع ديگری ب يچ منب ھای رفيقانه و کمک ھواداران خود، ھ

  .را پيش رو دارد...  وءقابسيار مھم نشراتی، ديدارھا، کمک به خانوادۀ رف
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ا ار رفق ه ... ، مصارف وء ـ جزئيات حق العضويت ھا، اعانه ھا، کمک ھای ھواداران، فروش کتب،  ساير عوايد از ک ب

ی يک سازمان . طور شفاھی به شرکت کنندگان کنگره ارائه گرديد ه وقت شان داد ک ازمان ن الی س ارائه گزارش مسايل م

یانقالبی، مسايل مالی را با  ه  شفافيت تمام با رفقای خود شريک می سازد و حساب ھر پولی را به آنان گزارش م د ک دھ

ر أ آورده است، اين مسسازمان به مصرف رسانده يا به دست ام اعضاء را ب اور تم وده و ب له روحيۀ اعتماد را تقويت نم

  ـ .سازد سازمان بيشتر می
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