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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

   

  افغانستان-)ادامه دھندگان" (ساما "طارق ھوادار: فرستنده

  ٢٠١١ نومبر ١٣

 :تــــذکــــــــر

 ماھۀ منظم برای ايجادش، سرانجام پس از انجام تدارکات ھجده) ساما(فغانستان اسازمان آزاديبخش مردم 

 شمسی با پيش شرط ھای الزم و دقيق ايدئولوژيک، مشی سياسی انقالبی و موازين ١٣۵٨در ماه سرطان سال 

به منظور تثبيت و تمھيد نقش پيشآھنگی ... به پاسخ  خواست مبرم طبقۀ کارگر"تشکيالتی ويژۀ يک سازمان پيشرو 

کشور، به ھمت عالی تعداد زيادی از انقالبيون نامدار جنبش انقالبی " کراتيکطبقۀ کارگر در انقالب ملی و دمو

  .افغانستان و به طاليه داری جاودان نام مجيد ايجاد شد

      به نسبت مکتوب نشدن و تفسير بردار بودن تاريخ واقعی اين گردان انقالبی، تاريخ سه دھه و اند اين سازمان و 

و راست مورد دستبردھا و تحريفات  دگماتيستی و " چپ"اسی آن پيوسته از ھويت اصلی ايدئولوژيک ــ سي

  . رويزيونيستی و ليبرالی واقع شده است

و تعابير و صفت بخشی ھای " چپ"     ضرورت رفع اين ابھام و نجات سازمان از ھمچو دستبرد ھا و تحريفات 

ت ايدئولوژيک ــ سياسی معمار آن مجيد سترگ، راست ليبرالی از ساما، از شالوده ھای فکری و از شخصيت و ھوي

کنفرانس "در پاسخ به اين ضرورت و در روشنائی تصاويب و رھنمود ھای . بيشتر از پيش محسوس شده است

وردھا و کاستی ا دستۀبرآن شديم تا رسيدن زمان تدوين تاريخ کامل مبارزات اين سازمان با ھم" احياء و تداوم ساما

يعنی معتبر ترين سند ھويت (نحرافاتش، ھم اکنون با نشر وپخش دوبارۀ برنامۀ سازمانھا و اصوليت ھا و ا

دگماتيستی و " چپ"راه را براين تحريفات  و دستبرد ھای )  سياسی سازمان و منسوبينش- لوژيکايدئو

  .رويزيونيستی و ھمچنان راست ليبرالی تاريخ سامای انقالبی ببنديم

ن سنتيز و جمعبندی افکار شمسی است که به عنوا١٣۵٩گرۀ ساما در جوزای     اين برنامه مصوب اولين کن

به رشتۀ تحرير در آمده و درعاليترين مرجع " مجيد"سسين ساما به قلم توانای بانی و رھبر مدبر آن مشترک مؤ

و " ساما" سياسی مجيد -تواند معرف شخصيت ايدئو لوژيک سازمان تصويب شده است و فقط ھمين سند می

را، که درعين حال  نمونۀ عالی از ادبيات  اينک آن. ی مجيد باشد، تمام تعاريف ديگر از آن باطل است"ماسا"

انقالبی معاصر افغانستان  و ارثيۀ ارجناک ادبی مجيد و ساما است، در معرض مطالعه و داوری خوانندگان و مردم 

و سازمان ھای مبارز، چه علنی باشند چه مخفی، درتمام جھان معمول است که احزاب . دھيم انقالبی کشور قرار می

برای شناسائی خودشان به مردم و جلب مردم به جانب خود در اولين قدم برنامۀ حزب و سازمان را درمعرض 
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ولی در . را پيدا و جذب کنند  اساس آن بتوانند نيروھای موافق شانهدھند تا ب مطالعه و قضاوت مردم قرار می

  .  که ھمه غير اصولی اند مانع اين کار ضروری و الزم شده انده ایخته و نا شناختسازمان ما عوامل شنا

 مجيد، ھم اکنون رفع اين نقيصه و تأکيد زنده ياد       ھدف از انتشار برنامۀ ساما از خامۀ مؤسس و رھبر سازمان 

ا و آرايش طبقاتی جامعه، از مجدد بر تحليل ھای ساما از ساخت اقتصادی ــ اجتماعی آنروز جامعۀ ما، از نيروھ

نيرو ھای محرکه و آماج انقالب، از راه، مرحله و ابزار سه گانۀ انقالب افغانستان و از تاکتيک ھا و ستراتيژی و 

دورنمای آن و در عين حال زدودن غبار فراموشی و برجسته ساختن فلسفۀ وجودی ساما و بنياد ھای ايدئولوژيک، 

با نشر اين سند . بقاتی آن است که شرح و تفصيل آن در اين برنامه آمده استسياسی و تشکيالتی و موضع ط

يت اين سند تاريخی گامی باشد در راستای شناخت بھتر و واقعبينانه تر از  تالش ابتدائی ما به رؤمعتبراميدواريم 

 اين گردان انقالبی؛ و  از شخصيت فکری ــ سياسی مجيد و ديگر انديشه پردازان؛ماھيت ايدئولوژيک و طبقاتی ساما

برای تحقق اھداف انقالبی تحقق نيافتۀ )  ادامــه دھــنـدگان-ســامــا(قدمی باشد در تداوم نبرد انقالبی آنھا در وجود 

آن انقالبيون پاکباز و بی غـش و در عين زمان ُمشتی باشد بر دھن آنھائی که ميکوشند ساما و مجيد  و رھبران ديگر 

  .ی را دگر گونه معرفی بدارندو يا شھدای سامائ

   

  کميتۀ فرھنگی و تحقيق تـئوريک

  )  ادامـه دھــنـدگان-ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

   شمسی١٣٩٠ســوم عــقــرب 

  بــرابــر با

   مــيـالدی٢٠١١ اکــتــوبــر ٢۵
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  امــۀـــرنـــبـ

  )سـامـا( غـانستـانسـازمـان آزاديـبـخش مردم افـ

  مصوب نخستين کنگرۀ ساما
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  )سـامـا( سـازمـان آزاديـبـخش مردم افـغـانستـان امــۀـــرنـــبـ

  

 

 

  :مــقــدمـــه

کشور افغانستان با سرزمين بارور، مردم زحمتکش و غيور و تاريخ شورانگيز خود، مقام ارجمندی را در   

 .کند تاريخ ملل آسيای ميانه احراز می

اين کشور قبل از کشف آبراه ھای بازرگانی، گذرگاه کاروانھا و لشکر ھا، نقطۀ تالقی فرھنگ خاور و 

 .باختر و به نوبۀ خود گھوارۀ فرھنگ بارور و درخشان بوده است

موقعيت جغرافيائی کشور و مھاجرت ھا و برخورد ھای مردمان منطقه باعث شده است که مليت ھای 

کی در ضمن درآميزی و تأثير پذيری از ھمديگر، در محدودۀ جغرافيائی معينی، فرھنگ ھري ساکن اين سرزمين،

با پيشينۀ تاريخی و ) در مقاطع معين(جود دولت ھای متمرکز و نيرومند ھای اصيل خود را شگوفا سازند و با و

 .شرايط اقتصادی ــ اجتماعی ويژۀ خود، تکامل تاريخی ناموزون داشته باشند

بر زمين، مراتع و (ی ه ئ قبيلساخت اقتصادی کشور در گذشتۀ نزديک مالکيت اشتراکیازينروست که 

و بقايای مناسبات بردگی را با توليد خرده کاالئی و گسترش سرمايۀ تجاری و ربائی در بطن شيوۀ توليد ) جنگالت

 .دھد مسلط فئودالی ھمزمان نشان می

ويژه ه ر نتيجه شگوفائی اقتصاد و فرھنگ جامعه را، بکه بالندگی نيروھای مولدۀ نوين و د یعوامل اساسي

مليت در حال تشکل پشتون و سيطرۀ استعمار بر حيات سياسی ) فئودال( در دو سدۀ اخير، لجام زد، تسلط طبقۀ حاکم

کشور بود که يکی به علت عقب ماندگی تاريخی و ديگری با نقش ويران ساز و سرکوبگر خود، به ياری ھمديگر، 

 .مل طبيعی و سالم جامعه را به کندی و يا انحراف کشانيدروند تکا

که جھت تکامل تاريخی جامعه را در روبنا ) در دورۀ شير علی(نخستين مظاھر ايدئولوژيک تجددگرائی

کرد، در گنداب کھنه پرستی فئوداليسم و در ورطۀ ستيزۀ تباھی آفرين استعمار بريتانوی و تزاری غرق  منعکس می

 .گرديد

وم اين روند اسارتبار، خيزش ھای آزادی خواھانۀ قومی، شورش ھای دھقانی و نبرد ھای در تدا

لده از زنجير ؤ ملی و خواستار رھائی نيرو ھای مآزاديبخش ملی ـ که از لحاظ عينی دارای مضمون دموکراتيک و

د سياه شرقی در خون خفت و مناسبات پوسيدۀ فئودالی، ستم قومی و قيود رھزنانۀ استعماری بودند ـ در مذبح استبدا

بدين گونه آرمان آزادی ملی و ترقی . در دامگاه اختناق فرھنگی، توطئه، تفتين و تحميق به سراب کشانيده شد

  .اجتماعی با وجود خونبھای ھنگفتی که در راه آن پرداخته شد، به تحقق نپيوست

عمار، نفاق قومی، رکود توليد، سرزمين پارچه شدۀ محصور، ننگ بردگی است: عـواقـب ايـن فـاجـعـه

انحطاط فرھنگی و در يک کلمه عقب ماندگی ھمه جانبۀ اقتصادی ـ اجتماعی تا آستانۀ سومين جنگ استقالل ميھن 

 .بر سرنوشت مردم ما سايه افگند

در خالل جنگ جھانی اول، عناصر دموکرات ملی برپايۀ انباشت محدود سرمايه و با بھره جوئی از 

گيری  زايندۀ اردوگاه امپرياليستی در تدارک ايدئولوژيک، سياسی و سازمانی نبرد استقالل ـ با جھتبرخورد ھای ف
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بورژوا دموکراتيک ـ سھم گرفته و با دستيابی به قدرت سياسی، در عرصۀ تضاد ھای جامعه سنگر نوينی را برپا 

 .داشتند

تدارک ايدئولوژيک ـ سياسی ناکافی و در اين درگيری، با نشيب و فراز ده سالۀ آن، پايۀ ضعيف مادی، 

ابزار سازمانی نيازموده، دستگاه دولتی ارتجاعی و گنديده، شيفتگی بر نوآوری ھای روبنائی و ناتوانی در حل تضاد 

ھای اساسی و زير بنائی جامعه، عواملی بود که بورژوازی نوخاستۀ کشور را دربرخورد با سد کھنسال و مرگبار 

امپرياليستی، از پا درآورد و عرصه را برای سلطۀ خونبار ارتجاع برآشفته برای نيم قرن خالی فئودالی و تحريکات 

 .نمود

، با جبھه سائی بر آستان سرمايۀ جھانی، که از آغاز قرن جاری )در وجود دودمان طالئی(ارتجاع فئودالی

 ھای اختناق هاز آن پس پنج. لی سوق دادبه مرحلۀ امپرياليسم گام نھاده بود،  سرمايۀ نوپای کشور را به بيراھۀ دال

رغم تأسيس بانک ملی و يک سلسله مؤسسات مالی، تجاری و  گلوی نازک سرمايه داری ملی کشور را، علی

 .مانه می فشاردحصنعتی تا کنون بير

دودمان طالئی پس از دو دھه اختناق سنگين و رکود مرگبار، در مواجھه با وخامت اوضاع اقتصادی و 

ويژه در ميان ه لۀ پشتونستان و احياء گرايش مشروطه خواھی، بأفزون مردم، تھديد قبائل، جديت مس روزانارضائی

قشر روشنفکر، ناگزير از حصار انزوا و استبداد ديرين با گام ھای لرزان بيرون خزيد و زمينه سازی فئوداليسم 

قتی بر بحران فزايندۀ اقتصادی، در وغلبۀ ماليستی برای تجھيز اردو و محتضر، به منظور جلب سرمايه ھای امپري

  .قالب دموکراسی کذائی شاه محمود ريخته شد

سازمانھای بورژوا دموکراتيک، به علت محدوديت ھای عينی ) دورۀ ھفت شوری( با استفاده ازين فرصت

وفائی ـۀ ظھور و شگحبوحدر دوران امپرياليسم و در بـو ذھنی خود، درفش جنبش دموکراتيک طراز کھن را 

ئيد توطئه گرانۀ متنفذين ضد استبداد، در أاردوگاه سوسياليستی با حمايت بخشی از خرده بورژوازی ناپيگير شھر و ت

 .آزمونگاه تاريخ جانبازانه به اھتزاز درآورد

عناصر ايدئولوژی پرولتری که در کشتزار خونين جنبش دورۀ ھفت به دست رھگشايان جانباز آن افشانده 

 .دھه توانست جوانه زند کشد، پس از ي

ک به دنبال فروکش جنبش دموکراتيک دورۀ ھفت شوری، رشد سرطانی سرمايۀ کمپرادوری بوروکراتي

کرد، توأم با بی التفاتی حسابگرانۀ  ی که دموکراسی اشرافی دربار را توجيه میبر زمينۀ عوامل داخلی و جھاني

را » دوداو« پايـۀ مادی قيادت سياسی )  ماھيت دولت شورویبا تغيير(و جان گرفتن  رويای ديرين تزاريسم" غرب"

 .فراھم ساخت

جريان سرمايۀ کمپرادوری بوروکراتيک با پھنا و ژرفای بيشتر، در جھت پايه ريزی يک اقتصاد وابسته، 

ی توانست نيم رمقی در کالبد بی رمق اقتصاد جامعه بدماند و موازی به آن دودمان طالئی را در دام جھان گشائ

 .سوسيال امپرياليسم به اسارت درآرد

ھای اقتصادی ـ اجتماعی بورژوازی کمپرادور  گسترش قدرت سياسی و زمينه سازی تأمين نيازمندی

سم روس جانبه به سوسيال امپريالي ی را بر می انگيخت و گرايش يکئناگزير عکس العمل ھای پرخاشجويانۀ توده 

ولی مھلک تر از ھمۀ اينھا، کمک ھای ھستی برانداز خود سوسيال . کرد یتھديد م" غربی"بار را با کودتا ھای در

 امپرياليسم روس بود که تحويل دربست مواد حيوانی، زراعتی و معدنی حتی برای بازپرداخت بھرۀ آن بسنده نمی

در چنين شرايطی . کرد  وخامت بيشتر کسب می،شد که به دست غرب دامن زده می یکرد  و بحران اقتصادي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

توانست به جای پاسبانی دربار، روزی  ستگاه ھای ارتش و جاسوسی، که سر در آخور روس داشت، به سادگی مید

 .را براندازد به اشارۀ روس آن

ضرورت خروج ازين بن بست ھالکتبار جناح محـافظه کار طبقۀ حاکمه را برای تـعديل موازنه بين 

اليسم و بورژوازی کمپرادور و در نھايت اغوای مردم به ، تأمين ھمزيستی مسالمت آميز فئود" غرب"و " شرق"

 .صحنه باز گرداند

نياز ھای سرمايه ھای امپرياليستی را در روبنای سياسی و قضائی " دموکراسی تاجدار" قانون اساسی 

 .مسجل نمود) در لويه جرگه(رغم لجاج فئوداليسم علی

، ضمناً زمينۀ نسبتاً مساعدی را برای " غرب "اری ھایذاعطای آزادی ھای نيم بند، برای جلب سرمايه گ

ود جريان ھا و سازمان تبارز خواستھا و گرايش ھای سرکوب شده مساعد نمود و مرزبندی ھای طبقاتی را در وج

 . کرد، متبلور ساخت که تضاد ھای جامعه را قسماً بازتاب می یھای سياسي

افزون سکتور دولتی و موازی با آن طبقۀ  قويت روزويژگی اين دوره در اينست که سرمايۀ داللی بر پايۀ ت

 .يابند کارگر به مثابۀ نيرو ھای سياسی نوين در ميدان نبرد طبقاتی تبارز می

رغم چشمداشت دربار، جوشش تسکين ناپذير برخورد ھای طبقاتی و فشار فلج کنندۀ رقابت ابرقدرت  علی

توانست گره  زد و تعويض پيھم کابينه ھا نمی  را دامن میھای امپرياليستی بحران مزمن اقتصادی ـ سياسی دربار

 .کار را بگشايد

 راه نجات ازين تنگنا را در تقويت موضع فئـوداليسم، گرايش بــه ، دربار بنابر ماھيت طبقاتی خود

 .جو کرد و و سرکوب جنبش انقالبی مردم جست" شرق"، مدارا با " غرب"

 که پايگاه داخلی و تکيه گاه بين المللی آن دستخوش بحران بود، با  بدينگونه دربار با اتکاء به نيروئی

 را ١٣۵٢ سرطان  ٢۶که در آستين پرورده بود، زمينۀ کودتای  یش انقالبی توده ھا و تخريش افعيسرکوب جنب

 .مساعد ساخت

گی و  سرطان شاھد تدارک نھائی و شيادانۀ سوسيال امپرياليسم روس، از خالل درماند٢۶دورۀ کودتای 

 . نوسان ھای اضطراری دربار، در جھت استقرار سلطۀ بی رقيب استعماری آن در کشور ما بود

 سرطان با اعالم سياست تحديد فئوداليسم به نفع گسترش و تقويت بورژوازی کمپرادور ٢۶کودتای 

ھمراه با آن از حمايت بوروکرات با وجود امتيازاتی که به فئودال ھا قايل گرديد، از پايۀ اجتماعی ديرين خود و 

جانبه بر سوسيال امپرياليسم روس و پذيرش  از جانب ديگر اتکاء يک. و متحدين آن محروم شد" غرب"اردوگاه 

ناگزير وابستگی کمر شکن اقتصادی و قيود اسارتبار سياسی و نظامی آن نه تنھا سيادت قھار روس را در دورنما، 

 .داد را در پيش پای آن قرار میبلکه عصيان فئوداليسم و توطئه ھای غرب 

بدينسان، در ميان کشمکش، فشار و تھديد جناح ھای متخاصم، طرح ھای بلندگرای اغواگر به دست 

فراموشی سپرده شد و بحران اقتصادی وخامت بيشتری کسب نمود و کابوس بيکاری، تورم، فقر و احتياج کتله ھای 

واری سرسام آور اوضاع و باج خواھی غدارانۀ روس ناگزير دش. در ساخته عظيم نيروی کار را آواره و درب

اين تغيير جھت زمانی مشھود شد که پايه ھای سنتی رژيم به دست خود . تغيير جھت به سوی غرب را در پی داشت

آن ويران شده و درماندگی امپرياليسم امريکا در مقابل رستاخيز مردم ايران امکانات مانور بی سابقه را برای 

 .ل امپرياليسم فراھم نموده بودسوسيا
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دست نوکران خانه زاد خود از پشت خنجر خورد و ه در حين چرخش ب" ديوانه" در چنين فضائی سردار 

  .ديگری را به پاداش دوستی خلل ناپذير با سوسيال امپرياليسم ثبت تاريخ نمود طنزآلود  تجربۀ 

  

* * *  

  

  :اوضـــــاع کــــنــــــونـــــی

تجاوز آشکار و رھزنانۀ سوسيال امپرياليسم روس بر استقالل و حاکميت ملی ) ١٣۵٧( ت ثورکودتای ھف

مقدمات اقتصادی، سياسی، نظامی و فرھنگی اين تجاوز در طی دو دھۀ اخير حسابگرانه پيريزی شده . مردم ماست

 .بود

ای پليد تجاوزگر خود به وير بر سيمزرا به مثابۀ نقاب ت" پرچم"و " خلق"سوسيال امپرياليسم روس باند  

 . جا زند" انقالب نوع افغانی"کار گرفت تا صدور ضد انقالب را 

سرشت و سرنوشت کودتای ثور را در زيربنا تضاد سرمايۀ کمپرادوری بوروکراتيک با تمام طبقات و 

لت ضعف مزمن افغانستان، به ع) سکتور دولتی(سرمايۀ کمپرادوری بوروکراتيک . کند اقشار ملی جامعه تعيين می

بورژوازی ملی سرکوب شدۀ کشور در زمانی کوتاه توانسته بود شرائين اساسی اقتصاد جامعه را با انحصارگرائی 

  .آورد تاراج گرانه زير نفوذ خود در

کودتای ثور گامی غول آسا و خونين در جھت گسترش و تعميق ھرچه بيشتر اين سکتور و تالش برای 

 .ۀ تحول از حالت وابستگی به مستعمرۀ کامل بودقرار دادن کشور ما در پروس

استعمار نوين و توسل به شيوه ھای خشن استعمار کھن " ظريف" انصراف از شيوه ھای ،الزمۀ اين تحول

 . بود که در تداوم خونبار خود با توحش و ويرانگری بی نظير در تاريخ نمايان گشت

 اقتصادی، سياسی و فرھنگی ناشی از ماھيت و ازين روست که سراسر اقدامات رژيم کودتا در زمينۀ

 .منطبق با عملکرد امپرياليستی سوسيال امپرياليسم و سراپا به زيان مردم افغانستان است

با " اصالحات"اين . اساسی ترين اقدام رژيم کودتا در ساحـۀ زيربنائی، اصالحات نام نھاد ارضـی است

 به استثمار دھقانان پايان نمی بخشد، بلکه در آخرين تحليل ثمری ناپيگيری و خصلت غليظ استعماری خود نه تنھا

 .جز اسارت ملی برای مردم افغانستان به بار نمی آرد

و يا ( جريب زمين اعــلی ٣٠اصالحات رژيم بنابر ماھيت استثمارگرانه و سازشکارانۀ خود با واگذاری 

و بی بھره ماندن بخش عظيم ) وکراتيک آنصرف نظر از کثافت کاری ھای بور(در دست فئودال ) معادل آن

 .تواند ريشه کن سازد دھقانان بی زمين، زمينۀ عينی استثمار دھقانان را نمی

دودمان پرستی، سمت گرائی و چاکر ( گذشته از آن، طبقه بندی مستحقين بر اساس معيار ھای ضد انقالبی 

در دست عناصر طماع ابن الوقت با امکان تحصيل زمين را در اکثر موارد نه به بزرگران واقعی، بلکه ) نوازی

 .دھد بھرۀ مالکانه و غارت دسترنج دھقانان قرار می

ھدف .  مھمتر از ھمۀ اينھا و تعيين کنندۀ خصلت اصالحات رژيم مضمون اقتصادی ـ اجتماعی آنست

، افزايش بازدھی کار و ) و يا دھاقين اجير در فارم ھای دولتی(اصالحات رژيم ايجاد يک قشر دھقانان خرده مالک 

بدين . قدرت خريد آنھا برای خريد مازاد توليد و تحويل گيری مواد خام مورد نياز سوسيال امپرياليسم روس است

گونه دھقانان با دريافت قطعه زمين بی پناه، بی ابزار و بی مايه در گرو کريدت ھای رباخوارانه، زرع تحميلی و 
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 به جای استثمار فئودالی، به زير يوغ استثمار شديد تر و جابرانه تر سوسيال نرخ ھای انحصاری امپرياليستی،

که در جھت تقويت اقتصاد  امپرياليسم روس قرار می گيرند و مازاد ثروت ناشی از توليد زراعتی به جای آن

  .گيرد رنجور ملی سوق يابد، راه انباشت در کرملين را در پيش می

  مازاد توليد زراعتی ـ که بخش عمده و پايۀ اقتصاد کشور را تشکيل می وقتی امکان انباشت سرمايه از

گيرد، ثروت ھای زير زمينی در بدل سود  دھد ـ بدينگونه دستخوش آزمندی غارتگرانۀ سوسيال امپرياليسم قرار می

را در پيش رود و سرمايۀ ملی از بيم اختناق، باجدھی و غصب راه فرار  سرمايه ھای خون آشام روس به تاراج می

ويژه صنايع سنگين و در نتيجه پايه ريزی اقتصاد مستقل ملی و پايان بخشيدن ه گيرد؛ تقويت بخش صنعتی و ب می

  .گردد به اسارت اقتصادی، سياسی و فرھنگی کشور خود به خود محال می

تواند برای  ياليسم، اوالً نمیزيرا رژيم کودتا با دست خالی و جـبـھـه سائـی برده وار بر آستان سوسيال امپر          

خود سوسيال پايه ريزی صنايع سنگين که بازار بھره کشی سوسيال امپرياليسم را به مخاطره می اندازد؛ از 

يافت کند و ثانياً صنايع استھالکی و مونتاژ را ناگزير، تا آنجا که تقسيم کار سوسيال امپرياليستی امپرياليسم اعتبار در

عتبارات غارتگرانه و قيود برده ساز روس، به بھای تشديد استثمار زحمتکشان و تباھی روز دھد، با ا اجازه می

 .سازد افزون اقتصاد کشور دائر می

بار فرآورده ھای روسی و اقمار آن ناگزير اخراج آن صنايع پيشه وری را که تا کنون  و ورود بی بند

تعداد بيکاران می  د، از عرصۀ فعاليت تشديد نموده و برتوانسته اند در ميدان رقابت از خود جان سختی نشان دھن

 .افزايد

 دورنمائی جز زوال به نفع توسعۀ ،ھمچنين خرده بورژوازی با رقابت و تھديد ھستی برانداز دولت

افزايش سرسام آور ھزينه ھای پوليسی ـ نظامی دولت و . حاکميت سرمايه ھای امپرياليستی در برابر خود نمی بيند

جملی سگان زرين قالدۀ روس نرخ تورم را به نحو روز افزونی باال برده و با تنزيل سطح زندگی مصارف ت

 .رساند زحمتکشان و ايجاد قحطی مصنوعی کارد را به استخوان آنھا می

 قرضه ھای ھنگفت پارينه ـ با آنکه نردبان عروج رژيم کودتا بر سرير قدرت بود ـ  و اعتبارات نامحدود 

انه زورق شکستۀ رژيم در دريای خروشان جنگ توده ايست، اکنون به مثابۀ طوق لعنتی بر گردن آن نظامی، که يگ

رود، از  لد به کار رفته است و میؤکه در مجاری غير م) توأم با سودی(بازپرداخت سرمايه ھای . کند سنگينی می

رو ھای کار، نيم نان آنھا را نيز از مأخذ دسترنج زحمتکشان؛ صرف نظر از ايجاد زمينه ھای نوين اشتغال برای ني

دست شان می ربايد و آنگاه با تھديد برچه آنھا را به مثابۀ گوشت دم توپ تجاوز سوسيال امپرياليسم، شکم گرسنه به 

 .کشتارگاه می فرستد تا برای بازماندگان شان از طريق بيگاری ماتمکده بنياد کند

با پشتوانۀ يک ونيم بليون دالر اعتبار ويرانگرانۀ سوسيال در چنين شرايطی آرزوی تحقق پالن پنجساله، 

 در ذھن بيمار سوسيال  امپرياليسم و اعتبارات مشابه شرکای جرم آن،  انعکاس پندارآلود چھرۀ مستعمراتی کشور ما

  .ند پروژۀ نمايشی آرايش شده باشدچامپرياليسم و عمال ميھن فروش آن است که با سرخاب 

ری تضاد اقتصادی سوسيال امپرياليسم با مردم افغانستان در روبنای سياسی، در اِعمال بازتاب آشتی ناپذي

 .يابد ديکتاتوری فاشيستی تبارز می

ديکتاتوری يک حزبی رژيم کودتا و توحش بی نظير آن، تجسم سياست ماورای ارتجاعی سوسيال 

ست که در مرحلۀ انقالب مـلـی و امپرياليسم در جھت  نفی کامل دموکراسی و سرکوب حقوق تمام طبقاتی ا

 .دھند دموکراتيک نيرو ھای محرکۀ انقالب را تشکيل می
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ر جھت رھائی و بالندگی و د)  و حتی بورژوازی ملی(ر گ سرکوب فئوداليسم نه از موضع طبقۀ کار

  میلدۀ کشور، بلکه از موضع و در جھت منافع طبقۀ استثمارگر جديد و ارباب غارتگر آن صورتؤنيروھای م

 .شود که به بھره دھی و اسارت نوين تن در دھد، به فنای ھمگانی تھديد می ينرو مردم کشور برای آنااز. گيرد

 رژيم کودتا بنابر ماھيت ضد کارگری، ضد دموکراتيک و ضد ملی خود نه تنھا با جريان ھای سياسی ـ 

دی، اعتراض و حتی سکوت بيطرفانۀ فردی کند، بلکه ھرگونه ناخوشنو طبقاتی مردم با خشونت سبعانه برخورد می

 .گويد را با کين توزی دژخيمانه پاسخ می

که به پرورشگاه خيانت و جنايت و وسيلۀ   اتحاديه ھا و سازمان ھای صنفی در متن چنين سياستی، جز آن

ا نمی انحطاط و سرکوب مردم مبدل شود، به ھيچ رو مدرسۀ پرورش انقالبی و ابزار تحقق خواست ھای توده ھ

 .تواند باشد

شرارت و ويرانگری نظامی گسترده و سبعانۀ رژيم کودتا ـ که سرزمين کشور را به کشتارگاه خونين  و 

 .زندان مرگبار فرزندان  آزاد و تسليم ناپذير آن مبدل کرده است ـ ادامۀ سيادت ضد ملی و ضد دموکراتيک آنست

 .ر عرصۀ ايدئولوژيک نيز بدون بازتاب نمانده است تضاد اقتصادی و سياسی رژيم با مردم افغانستان د

سو، تبليغ انديشه ھای برده ساز و  اختناق گستردۀ فرھنگی و تفتيش عقايد قرون وسطائی با ابعادی تازه تر از يک

 و ھرزگی از سوی ديگر، ھمه در محور ايدئولوژی تسليم طلبی ملی رژيم ءترويج عامدانه و سيستماتيک فحشا

منتھا تسليم طلبی طبقاتی ديروز (زند خورد، دور می  سرچشمۀ تسليم طلبی طبقاتی پارين آنھا آب میکودتا، که از

گرديد، تسليم طلبی ملی امروز ـ در قبال  و بر بستر نفوذ اقتصادی ـ سياسی دنبال می" مسالمت"اگر در لفافۀ 

 ).مقاومت قھرمانانۀ مردم ـ  با قھر عريان فاشيستی در صدد تحميل است

ديھيست که مواضع اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک رژيم کودتا ھيچ زمينه ای برای ريشه دواندن در ب

  .فراھم سازد) تواند ونمی(سرزمين آزادۀ ما نتوانست

ھوس دستيابی . در مقياس جھانی، کودتای ثور کشور ما را يکباره در گرداب متالطم جھانی فرو برد

تيژيک آبھای گرم و خاور ميانه، آرايش نوين نيرو ھای سياسی جھان را عليه سوسيال امپرياليسم بر گذرگاه سترا

 . سوسيال امپرياليسم و به زيان رژيم کودتا به ميان آورد

بدينسان صدور ضد انقالب در وجود کودتای ثور نه تنھا شعله ھای سرکش رستاخيز ملی را در درون 

 .شدت دامن زده امپرياليستی را نيز بکشور برانگيخت، بلکه آتش تضاد ھای درون اردوگاه 

رفورم ھای اغواگرانۀ رژيم، با خصلت روبنائی، نمايشی و استعماری خود نتوانست آبی بر آتش خشم 

وفان آسای امواج مقاومت مسلحانۀ مردم دوام ننگين رژيم کودتا را به مداخلۀ روز افزون طگسترش  .مردم بپاشد

اين امر منجر به حدت تضاد ملی و آرايش نوين نيرو ھای طبقاتی .  نمودنظامی سوسيال امپرياليسم روس مشروط

 .گرديد

اکنون پيکار آزاديبخش ملی و دموکراتيک محوريست که تمام طبقات و اقشار ملی جامعه را با وجود 

 . دور خود فرا می خوانده ديدگاه ھا و اھداف طبقاتی ناھمگون و متضاد آنھا، ب

نون با فراگيری پايۀ اجتماعی گسترده تر و تکامل به سطح مبارزۀ مسلحانه در پيکار نجاتبخش ملی ما اک

 نقش ويژۀ طبقات در مد و جزر پيکار و تسريع و ،باآنھم. دھد سراسر کشور، يقيناً دورنمای پيروزمند را نويد می

ن ھمگرائی در در نبرد سرنوشت ساز جاری، نيرو ھای طبقاتی متضاد ضم. تأخير پيروزی آن تأثير بارز دارد
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مبارزه عليه سوسيال امپرياليسم، با مرام ھای ويژه و با وزنه و امکانات خاصی با ھم در ستيز اند تا با کشاندن نيرو 

  : اھداف خويش را برآورده سازند،ھای بينابينی به دنبال خود

گ آزاديبخش و ـ سـوسيـال امپرياليسم اشغالگر روس و دارودستۀ وطن فروش وابسته به آن، که آماج جن

انقالب ملی و دموکراتيک است؛ با از دست دادن روز فزون امکانات خدعه و مانور فقط با نيروی آتش و توسعۀ 

کوشد راه را برای تحکيم و تمديد سيادت سياسی و غارت اقتصادی  ھرچه بيشتر دامنۀ تبھکاری ھای خود می

 .امپرياليسم روس ھموار سازد

فروشانۀ رژيم  مردم ممکن است قربانی مردم را به موازات جنايات ميھنقت برای وعوامل نامساعد م

  .تر سازد،  ولی پيروزی نھائی مردم و شکست سوسيال امپرياليسم و عمال وی جبر تاريخ است کودتا سنگين

 که از لحاظ اقتصادی ـ به نفع سوسيال امپرياليسم ـ ضربه برداشته است، با تالش در جھت ـ طبـقـۀ فئــودال

 .انحراف رستاخيز مردم، ھوس برگشت فئوداليسم را در سر می پروراند

اين آرمان ارتجاعی، از  موقف اقتصادی اين طبقه، تضاد ھای درونی اردوگاه امپرياليسم، عقب گرائی 

 .خورد فرھنگ فئودالی در جامعه آب میارتجاع منطقه و سيطرۀ 

. جريان عمل برای آخرين بار ماھيت ارتجاعی و توان تاريخی اين طبقه را در معرض آزمون قرار داد

 .کند  کوته نظری، تزلزل و زيانکاری آنرا در مبارزۀ ملی تعيين می، موقف ضد دموکراتيک اين طبقه

 نمايند که ءتوانند َدين ملی خود را با افتخار ادا  مین پرست و روشن بين فئودال در صورتیھعناصر مي

  .رھبری نيروھای مترقی و پيشتاز جامعه بر آنھا اعمال گردد

ـ بـورژوازی مـلـی کشور که به علت ضعف اقتصادی، سياسی و فرھنگی خود تا کنون نتوانسته است به 

قل و خواستھای بورژوائی در جريانات سياسی مثابۀ يک نيروی مؤثر و پيگير با ايدئولوژی روشن، با سازمان مست

تواند  کشور تبارز نمايد، با خصلت دوگانه و در معرض تھديد از دو جناح، دورنمای نويد بخشی را برای خود نمی

کوشد پلۀ سنگين را  ينرو در اوضاع جاری با برخورد کاسبکارانه به جناح ھای چپ و راست، میااز. تضمين نمايد

 .ه اميد امتيازات بيشتر تقويت نمايدرا ب تشخيص و آن

شووينيسم طبقۀ حاکم مليت پشتون و ناسيوناليسم مليت ھای ستمکش که گرايشات بورژوازی مليت ھای 

کند، در شرايط کنونی که تجاوز سوسيال امپرياليسم بر ميھن ما  کشور را با خصلت ھای متضاد بازتاب می

 .ند داده است، تحت شعاع پيکار آزاديبخش ملی قرار گرفته استسرنوشت تمام مليت ھای کشور را با خون پيو

بااينھم، تقويت گرايش ھای بورژوازی در آينده، در صورت تسلط و يا تضعيف ارتجاع راست ناگزير و اثرات 

  .مثبت و منفی آن بر جنبش ملی و دموکراتيک آن سزاوار دقت است

  

وازی به تناسب سھمی که در توليد و خدمات اجتماعی به  اقشار کثيرالعدۀ خرده بورژ:خـرده بــورژوازیـ 

تھديد اقتصادی بنيان کن سوسيال امپرياليسم  .نمايند عھده دارند، در حيات سياسی کشور نيز نقش مؤثری را ايفا می

  .پيش از ھمه عصيان انفجار آميز خرده بورژوازی را برانگيخت

 ه بورژوازی در شرايط توانفرسای کنونی ناشی می از موقعيت بی ثبات خرد،تمايل پيروزی سريع رايج

فرجام را نويد  که پيروزی زود یئاين تمايل در ماجراجوئی ھای خرده بورژوازی و دنباله روی وی از نيرو. شود

 . دھد، تجلی می يابد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

. سازد را پيوسته دستخوش نوسان می موقف طبقاتی دوگانه و سيال خرده بورژوازی موضع سياسی آن

را در انقالب  ، خرده بورژوازی در صورتی که توسط نيرو ھای پيشتاز جامعه رھبری شود، سھم برازنده ایباآنھم

 .کند  میءملی و دموکراتيک ايفا

به موازات زوال اقشار خرده بورژوازی، قشر لومپن مرکب از ريزه خواران خوان يغمای بوروکراسی، 

واسيس تاراجگر، کارگردانان اخاذ اتحاديه ھای صنفی، صندوق دالالن ارتشاء ، افسران صاحب امتيازات ويژه، ج

کوپراتيف ھای دھقانی و مالداری، يغماگران کميته ھای دفاع ضد انقالب، بازرسان فارم ھای دولتی  ھای تعاونی و

  .دھد در حال تکوين است که با نقش پليد ضد  انقالبی و ضد ملی پايۀ اجتماعی رژيم کودتا را تشکيل می... و

  

ن که پتانسيل قانابخشی از دھ .دھند  دھقانان کشور نيروی عمدۀ انقالب ملی و دموکراتيک را تشکيل می:ـ دھـقـانـان

لد آنھا در گرو اصالحات ارضی استعماری رژيم کودتا است، به خاطر فقدان ؤنقالبی تھديد آميز و نيروی کار ما

 .شود، از رژيم بيزار اند زمين از آنھا خواسته میامکانات بھره برداری و باج خون سنگينی که در مقابل 

بخشی ديگر از دھقانان بی زمين کشور که سراب اصالحات رژيم عطش سوزان آنھا را برای دريافت 

 .فرونشاند، خواھان تصرف زمين به شيوۀ انقالبی اند) ونميتواند(زمين نتوانست 

خصوص مواد اوليه به ه که در برخی موارد ب(يَـم کم زمين که در اثر تورم روز افزون و صعود قِـانانقدھ

  .ی و توزيع عادالنۀ زمين اندئبه خاک سيه نشسته اند، خواستار حل ريشه ) صورت سرسام آور ارتقاء نموده است

ی و انقالبی زمين به نفع دھقانان بی زمين و کم زمين و در ئبناًء دھقانان آماده اند تحت شعار حل ريشه 

  . و ارتجاع راست تا پيروزی قطعی انقالب ملی و دموکراتيک برزمندبرابر رژيم حاکم

  

 طبقۀ گارگر جوان کشور بنابر موقعيت ويژۀ خود در پروسۀ توليد پيشرو ترين، :طـبـقـۀ کارگــرـ 

 .متشکلترين، منضبط ترين و انقالبی ترين طبقۀ کشور است

 ده و در منافع تمام طبقات و اقشار  بھرهدر شرايط مشخص کشور ما اين طبقه يگانه طبقه ايست که از 

 . کند لده نمايندگی میؤنتيجه از رشد نيروھای م

حراف آن در جھت رھائی نيرو ھای ينرو پيروزی انقالب ملی و دموکراتيک و تکامل پيگير و بدون انااز

 .ۀ کارگر ميسر است و بسلده از بقايای مناسبات فرتوت فئودالی و قيود غارتگرانۀ استعماری تنھا به رھبری طبقؤم

سازد؛ رسالت تاريخی  که رھبری طبقۀ کارگر را در انقالب ملی و دموکراتيک ناگزير می عامل ويژه ای

 .اين طبقۀ دوران ساز در دوران جنبش ھای آزاديبخش ملی، امپرياليسم و انقالبات گارگری است

د ـ سازمان پذيری، استعداد پذيرش ايده کن عواملی که رسالت تاريخی طبقۀ دورانساز کارگر را تعيين می

 . ھای انقالبی، رشد ناگزير آن بر مبنای نياز تکامل سالم جامعه و خصلت انتقادی، خالق و انقالبی ايدئولوژی آنست

و حتی مستقل و (طبقۀ کارگر اگر تا کنون نتوانسته است در پيکار نجاتبخش ملی و دموکراتيک نقش پيشرو

يد و رسالت تحقق آزادی ملی و ترقی اجتماعی را که تاريخ فقط به اين طبقه محول کرده است خود را ادا نما) مؤثر

  .به عھده بگيرد، ناشی از فقدان پيشآھنگ سياسی آنست

  

*   *    *  
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  :وظــائــف

سازمان آزاديبخش مردم افغانستان که به پاسخ خواست مبرم طبقۀ کارگر پيريزی شده است، به منظور 

 ثبيت نقش پيشآھنگی طبقۀ کارگر در انقالب ملی و دموکراتيک وظائف زير را در برابر خود قرار میتمھيد و ت

  :دھد

 

  ـ ايـجـاد حـزب طبقـۀ کارگــــــــر١

  ـ تـشکيل جـبـھـۀ متـحــد مـلـــی٢

  ـ سـازمـانـدھــی ارتـش تـوده ای٣

  

ب راستين طبقۀ کارگر به مثابۀ ھستۀ معتقد است که حز" ساما ":ايـجـاد حــزب طبــقـۀ کارگــرــ ١

نھايت ايجاد  آزادی ملی و در روشنگر، سازمانده و رھگشا و بھترين سالح مبارزۀ مردم و آرمان دموکراسی،

 .جامعۀ فارغ از ستم طبقاتی، مـلی و بھره کشی می باشد

گری و بی کاردۀ سازمانھا و محافل انقالدر جھت تأمين وحدت اصولی و رزمن" ساما"با اين اعتقاد 

 .کند ی ھمزمان مبارزه میئبرقراری پيوند ارگانيک با جنبش ھای توده 

تأمين وحدت اصولی سازمانھای انقالبی کارگری مستلزم مبارزۀ سالم ايدئولوژيک با حرکت از موضع 

ه برداشت در جريان اين مبارز. وحدت طلبانه و طرد گرايش ھای انحرافی و انديويدوآليستی در تمام مظاھر آنست

خود، تحليل ھای يکسان از اوضاع جاری  ھا و درس آموزی ھای ھمگون از گذشتۀ جنبش بر پايۀ انتقاد و انتقاد از

در خالل اين پروسه، ھمکاری ھای متقابل و وظائف . گردد و تعيين وظائف مشترک و ھمآھنگ مبارزاتی تأمين می

 .ای عملی تکميل می نمايد اعتماد متقابل را بر پايۀ آزمايش ھ،تاکتيکی مشترک

 البته، سازمانھا و محافلی که در مسائل اساسی وحدت نظر و به صداقت انقالبی يکديگر باور دارند، می

 .توانند و بايد با ھمآھنگ ساختن فعاليت ھای عملی خود تا سرحد وحدت تشکيالتی، پروسۀ وحدت را تسريع نمايند

ی در تمام سطوح نقاط نظر و سياست ھای ئبارزات توده با سھمگيری عملی در م" ساما"در عين حال 

 خود را در بـوتـۀ پراتيک می گذارد و با جمعبندی تجارب حاصله و تصحيح مداوم انديشه و اسلوب کار خود می

  .ی رھنمون شودزی را در جھت پيروئمبارزات توده " از توده به توده "کوشد با حرکت از اصل 

  

 : در برابر جنبش قرار دارد عبارتندوظائف عملی مشخص که اکنون

ــ تبليغ و ترويج انديشه ھای پيشرو عصر از طريق نشر ارگان مرکزی و سازماندھی عناصر شايسته بر 

 .اين پايه

ــ پخش ايده ھای ملی و دموکراتيک و افشاء نظرات، عملکرد ھا و اھداف سوسيال امپرياليسم و رژيم 

 .شرو و کوشش در راه تشکيل جبھۀ متحد ملی ضد امپرياليسم و ضد ارتجاعآن از ديدگاه انديشه ھای پي مزدور

در ) سازماندھی گردان ھای مسلح انقالبی بر پايۀ تدارک ايدئولوژيک، سياسی، سازمانی و تکتيکی(ــ  

 .ی انقالبی و سھمگيری در جنگ آزاديبخش ملی و رھبری مدبرانۀ آنئجھت ايجاد ارتش توده 
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ی در جھت ئو بسيج توده ھا در سازمان ھای ويژۀ توده ...  اعتصابات، تظاھراتــ تدارک برانگيختن

 .تقويت مبارزۀ مسلحانۀ مردم و تسريع سرنگونی رژيم کودتا

بدينسان حزب رزمندۀ طبقۀ کارگر در جريان مبارزۀ ايدئولوژيک ـ سياسی و بر زمينۀ فعاليت ھای 

  .شود ی بر شناخت تجربی ايجاد میمشخص عملی و با تکميل وحدت نظر با اعتماد مبتن

  

در . پيروزی انقالب ملی و دموکراتيک تنھا با نيروی طبقۀ کارگر امکان پذير نيست: جـبـھـۀ مـتـحـدــ   ٢         

 کم زمين و بی زمين متحد استوار طبقۀ کارگر و خرده بورژوازی متحد نزديک وی می قانانتحقق اين آرمان، دھ

 .يابد ين اتحاد و ھمرزمی ره میانيز در شرايط معين و تا درجۀ معينی دربورژوازی ملی . باشد

که عمالً در پيکار جاری با سوسيال امپرياليسم روس با ساير طبقات ھمسوئی دارد، اتحاد  طبقۀ فئودال باآن

سياسی در چوکات جبھه را مشروط به تحميل رھبری و تضمين اھداف ارتجاعی طبقاتی خود نموده و اھداف 

  .تاريخی آنرا تخطئه می نمايد

در شرايط جاری که شبه سازمانھای ملی و دموکراتيک از کوته نظری، سيادت جوئی و عوامفريبی 

خواھند ھمرزم بھتری را سراغ نمايند،  شدت ناراض اند و به جای انتخاب بد از بدتر میه ارتجاع راست ب

سوی اين سازمانھا در چوکات جبھۀ متحد ه  بدعمل بايرای قدرت متشکل و پيگير سازمانھای انقالبی کارگری دا

 .دست وحدت دراز کنند

گذشته از آن ھزاران ھموطن ما در سراسر کشور بدون تعلق سازمانی به ھيچ سازمانی، آمادۀ پيکار 

ی و رھبری درست شان بر عھدۀ عناصر آگاه و در قدم اول ئجانبازانه اند که بسيج آنھا در سازمان ھای توده 

 .زمان پيشآھنگ کارگری استسا

ی به ايجاد حزب طبقۀ کارگر که بنابر تجربه وظيفه ايست طوالنی و ئ بنابرين موکول ساختن وحدت جبھه 

 .دشوار؛ نتيجه ای جز انزواگرائی، تجريد از توده ھا و عقب ماندن از وظائف عملی مبارزاتی ندارد

 کارگر ـ دھقان و به رھبری حزب پيشآھنگ طبقۀ ايجاد جبھۀ متحد ملی مبتنی بر اتحاد" ساما"ر ظبه ن

کارگر نه از طريق برخورد پسيف به حوادث سياسی جاری و انزوا گرائی، بلکه از طريق برخورد فعال و مبتکرانه 

و پياده کردن نقطه نظر ھا و سياست ھای کارگری در جنبش، با تأکيد ويژه بر ضرورت روشنگری و سازماندھی 

 بی زمين و کم زمين و آماده ساختن زمينۀ ايدئولوژيک ـ سياسی و مواد و مصالح قانانر و دھدر ميان طبقۀ کارگ

 .سازمانی ـ طبقاتی تکامل سازمان به حزب آن، ميسر است

تنھا درين صورت نيرو ھای انقالبی کارگری خواھند توانست ھم از انزواگرائی و حالت تماشا گرانه در 

 رژيم کودتا و ھم از ائتالف دنبال روانۀ ساير نيرو ھای ملی و دموکراتيک وجريان مبارزه به خاطر سرنگونی 

 .گشودن صفحۀ مبارزۀ ملی و دموکراتيک بعد از سقوط رژيم احتراز جويند

با حرکت از واقعيات جاری با شعار آزادی ميھن در اتحاد با تمام نيرو " ساما" در شرايط مشخص کنونی 

گيرد، بدون  رزمند، در مبارزۀ آزاديبخش ملی سھم فعال می سم و رژيم مزدور آن میکه عليه سوسيال امپريالي ھائی

  .که اصالت کارگری و دورنمای غائی خود را برای يک لحظه فراموش کند آن

  

ی انقالبی از جبھات نبرد مسلحانۀ ئارتش توده . ی ھيچ نداردئ مردم بدون ارتش توده :یئارتـش تـــوده ــ ٣

وليت ھا، عمليات رزمی ؤاط دقيق شعوری، تقسيم وظائف و مسم با آگاھی ژرف انقالبی، انضبخودی مرده خود ب
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نقشه مند و ھمآھنگ، رعايت منافع کلی و درازمدت جنبش، عشق به توده ھا، روحيۀ عالی رزمی و دستور پذيری 

 .شود دموکراتيک از ستاد سياسی بااتوريته مشخص می

پيشآھنگ سياسی طبقه ای ساخته است که بنابر موقف طبقاتی و رسالت  ايجاد چنين ارتشی تنھا از عھدۀ 

 .تاريخی خود پاسخگوی اين ضرورت باشد

مردم دلير ما با ظرفيت عالی جانبازی و احساس غرورانگيز ميھن پرستی اگر دارای چنين ارتشی بودند، 

 .تا کنون مسلماً گليم سياه ارتجاع و استعمار را بر چيده بودند

داند؛ پروسۀ ايجاد  ه سھمگيری فعال در پيکار مسلحانۀ مردم را وظيفۀ تخطی ناپذير خود میک" ساما"

زيرا که سطح مبارزاتی . کند ی را جدا از يکديگر تلقی نمیئحزب، تشکيل جبھۀ متحد و پايه ريزی ارتش توده 

پيشی جستن از ی، عقب ماندگی عنصر آگاه، ضرورت پر کردن خالی موجود و ئخودی توده ه جنبش خود ب

جمله سازماندھی و حرکت در جھت ايجاد حزب  کند که تمام وظائف مبارزاتی ما، من مبارزات کنونی حکم می

 .پاسخگوی نيازمندی ھای شرايط موجود و محرک جنبش به پيش باشد

ينرو شرط عضويت در ساما اگر بالضرور معيار نظامی نيست، پرورش نظامی اعضای آن از ااز

ی اگر عضويت سازمان شرط نيست، پرورش ئبرعکس در ارتش توده . ف ناپذير استضرورت انصرا

 .ايدئولوژيک ـ سياسی و ارتقاء افراد مستعد ارتش به عضويت سازمان ضامن بقاء ، رشد و استحکام سازمان است

ظائف اين رابطۀ ارگانيک بين سازمان و ارگان ھای مسلح انقالبی بنيادين و انضباط آھنين متناسب با و

 .را خصلت سياسی ـ نظامی و قابليت حياتی در جو فاشيستی ـ نظامی حاکم می بخشد" ساما"رزمی، 

در يک کل واحد ) یئدرحالت نطفه ( سازمان سياسی ـ نظامی کارگری تر کيب ارگانيک حزب و ارتش را

 . کند ھمآھنگ افاده می

اق مسلط قابليت ابتکار عمل را داشته و در تواند در شرايط اختن طبقۀ کارگر با داشتن چنين سازمانی می

 .پيشاپيش جنبش مسلحانۀ توده ھا حرکت کند و نقش رھبری خود را به تدريج بر آنھا ُمـّسجل نمايد

 ادامه کاری را در جنبش تأمين ،توان در قبال تروريسم مستولی از جانب رژيم  با حرکت بر اين خط می

ر راه به تدريج وحدت اصولی و رزمندۀ سازمان ھای انقالبی کارگری را در نموده و با برداشتن يکايک موانع از س

  .زير درفش حزب طبقۀ کارگر تأمين کرد

ی و رشد و استحکام آن در بستر مبارزۀ ملی و طبقاتی ئازينرو پايه ريزی نخستين ھسته ھای ارتش توده 

 .است" ساما"وظيفۀ مبرم 

 .ند به سه سالح انقالب ملی و دموکراتيک دست يابدوافقانۀ وظائف فوق می توبا انجام م" ساما"

را تعيين می کند و وظائف تاکتيکی فوق در خدمت آن است، " ساما"خط ستراتيژيکی که سمت کلی حرکت 

 .است» ی طوالنیئتوده « جنگ 

بر کوشد يوغ بردگی را  به اين دليل که سوسيال امپرياليسم با امکانات شگفت انگيز شرارت می" طوالنی"

گردن مردم ما تحميل کند و در مقابل، مردم رزمندۀ ما ھنوز متشکل نيست و دست ھای اھريمنی در تفرقه و 

 .تضعيف آن می کوشد

 عالوه برآن، رقبای رنگارنگ سوسيال امپرياليسم با بازی تبھکارانه با سرنوشت مردم افغانستان، می

مين ميخکوب نموده و دست تجاوز آن را از ساير نواحی کوشند سوسيال امپرياليسم را در کوھپايه ھای اين سرز

 .دور نگھدارنده نفوذ خود ب
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به اين معنی که جنگ اقتصادی، سياسی، نظامی و روانی را با پھنا و ژرفای بينظير، در " یئتـــوده " 

 .تواند به سرمنزل پيروزی رھنمون گردد مدت طوالنی تنھا تودۀ متشکل می

 وز چنين فرصت ھا تابع مبارزه در جھت ھژمونی طبقۀ کارگر در انقالب ملی استفاده ا"  ساما"برای 

ويژه در شرايط کنونی که جنبش کارگری جھانی در زير رگبار خيانت ھا و لغزش ه اين شرط، ب .دموکراتيک است

ه نگھدارد، شود تا سيمای تابناک آرمان کارگری را از غبار شبھات پاکيز  را پذيرا مییھای نوين، پيکار سھمگين

 .تخطی ناپذير است

 دفاع ،با وفاداری خلل ناپذير بر اين آرمان گرامی و در پيوند ناگسستنی با جنبش کارگری جھانی" ساما"

از نھضت پيشرو عصر، پشتيبانی از جنبش ھای رھائيبخش ملل اسير و قبل از ھمه تثبيت  ھويت ملی ـ انقالبی و 

  .گذارد جانبازی گام می و خود دانسته و در اين راه با شرافتانجام انقالب در کشور خود را وظيفۀ 

 

*   *   *  

 

  :اھـــــداف            

پس از اخراج ارتش اشغالگر امپرياليسم روس و سرنگونی ) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

جھت تحقق اھداف زير مبارزه به يُـمن بازوان پرتوان مردم دلير کشور در " پرچم و خلق"دارودستۀ ميھنفــــروش 

  :کند می

  

  :در زميـنـۀ سيـاست داخــلـی

که ممثل راستين خواست ھا و آرمان ھای ملی و دموکراتيک مردم افغانستان  یــ  ايجاد دولت جمھوري

  .باشد

  .ــ  دعوت مجلس مقننه مرکب از نمايندگان مردم از طريق انتخابات مساوی، سری، مستقيم و ھمگانی

ه ب( زه در راه بسيج تمام امکانات مادی و معنوی کشور در جھت مبارزۀ پيگير عليه امپـريـاليسمــ  مبار

و ريشه کن ساختن مناسبات فرتوت فئودالی به خاطر دفاع از تماميت ارضی، استقالل ) ويژه سوسيال امپرياليسم

  .سياسی و تأمين استقالل اقتصادی و حاکميت ملی کشور

ادی ھای دموکراتيک، سياسی و مدنی افراد اعم از آزادی عقيده، بيان، مطبوعات و ــ دفاع از حقوق و آز

ونيت فی، تحصيل، کار، مسافرت، مصاجتماعات، شغل، تجارت، حق تشکيل احزاب سياسی و اتحاديه ھای صن

  .مسکن، مکاتبه و مخابره بر مبنای مبارزۀ قاطع و سازش ناپذير عليه فئوداليسم و امپرياليسم

که ھم اکنون در جريان پيکار ( رزه در جھت تحکيم و تکامل وحدت داوطلبانۀ مليت ھای برادر کشورــ مبا

با اعتقاد صادقانه بر حق تعيين سرنوشت ملل براساس مبارزۀ پيگير و ) نجاتبخش ملی با خون قوام يافته است

  .کز، نيرومند، مترقی و شگوفانمتحدانۀ ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی برای ايجاد يک افغانستان واحد، متمر

سربازی و تأسيس اردوی داوطلب انقالبی مردم برای تضمين  ــ ايجاد جرگه ھای کارگری، دھقانی و

  .دستاورد ھای مبارزات مردم از توطئه ھای امپرياليستی و ارتجاعی و تکامل انقالبی آن
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  :در زميــنــۀ سيـاست خــــارجـی

شرو عصر و با اتکاء بر واقعيت ھای ملی و بين المللی در چوکات مشی مستقل با الھام از دانش پي" ساما"

  :ملی و انقالبی خود در زمينۀ سياست خارجی از اصول ذيل پيروی می نمايد

  .ــ  دفاع ھمه جانبه از جنبش ھای پيشتاز عصر و پشتيبانی از نھضت ھای ملی و دموکراتيک

  .ويژه سوسيال امپرياليسمه اع جھانی در رأس آن امپرياليسم و بــ مبارزه عليه استعمار کھن و نوين ارتج

ــ افشاء و طرد دسته بندی ھای نظامی، مسابقات تسليحاتی، جنگ افروزی، توسعه جوئی، تجاوز، مداخله، 

  .تھديد و توطئه ھای امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی

  .دگرائیــ  مبارزه عليه سياست ننگين اپارتايد، صھيونيسم و نژا

ــ  برقراری مناسبات سياسی با تمام کشور ھای جھان بر مبنای پنج اصل ھمزيستی مسالمت آميز و منشور 

  .ملل متحد

  .ــ  برقراری مناسبات اقتصادی و فرھنگی براساس منافع متقابلۀ ملی کشور ھا

ۀ مشترک ضد ــ ايجاد رابطۀ حسنه و ھمکاری نزديک با کشور ھای ھمجوار و منطقه براساس مبارز

  .امپرياليستی و ضد ارتجاعی کشور ھای منطقه

  .نانه ای که با منافع مردم و حاکميت ملی ما در تضاد باشدئــ  الغای قرارداد ھای خا

  

  : در زمـيــنـــۀ اقـتـصــادی

  ):در بخش زراعت ( الف ــ 

 پايه ريزی اقتصاد مستقل ــ ريشه کن ساختن مناسبات فرتوت فئودالی به منظور افزايش توليد زراعتی و

  .ملی با نظرداشت تناسب منطقی بين بھبود سطح زندگی دھقانان و انباشت سرمايه ھای الزم انکشافی

 بی زمين، تشکل آنھا در تعاونی ھای زراعتی ـ باحق نظارت، قانانــ واگذاری اراضی مستملکه به دھ

در موارد استھالکی و انکشافی ـ و گذاشتن امکانات ی دھی در بارۀ توزيع ارزش ھای توليد شدۀ شان أآگاھی و ر

  .الزم با شرايط مناسب در دسترس آنان

 خورد و متوسط و تشويق آنھا به پيوستن تعاونی ھای ايجاد شده و يا ايجاد تعاونی ھای قانانــ حمايت دھ

  .نوين براساس اصل داوطلبی از طريق ارائـۀ نمونه ھای نويدبخش

 قانانرتقاء سطح زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی آنان و تھيۀ زمين برای دھــ اسکان کوچی ھا و ا

  .مليت ھای کم زمين از طريق اعمار بند ھا و آبادانی اراضی باير

ــ ماشينی کردن و عصری ساختن زراعت با اتکاء بر منابع داخلی و به موازات رشد صنعت در داخل 

  .کشور

ه نفع ترقی اقتصادی جامعه از طريق ايحاد تعاونی ھای مالداری، ــ سازماندھی و بھبود دامپروری ب

  .حفاظت و توسعۀ چراگاه ھا، اصالح نسل حيوانات وانکشاف وترنری

ــ حفاظت و توسعۀ جنگلزار ھا و بھره برداری معقول از آن به نفع بھبود سطح زندگی زحمتکشان محالت 

  .مجاور و تقويت اقتصاد جامعه
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  ): صـنـعـت در بـخـش(  ب ــ 

ــ ايجاد صنايع سنگين، با بسيج و بھره برداری از منابع سرشار طبيعی و انسانی کشور و جلب کمک ھای 

  .مساعد خارجی که ناقض حاکميت ملی  و مانع رشد سالم اقتصادی جامعۀ ما نباشد

تی و ــ توسعه و تنوع صنايع سبک و استھالکی از طريق اختالط سرمايه ھای خصوصی، ملی و دول

  .رھنمائی سرمايه ھای خصوصی در مجاری صنعتی

  .ــ حمايت از صنايع داخلی، در برابر کاال ھای رقيب خارجی

  .ــ پشتيبانی از صنايع دستی و پيشه وری با فراھم ساختن مساعدت ھای مالی، تکنيکی و تجاری با آنھا

  

  :در بـخش تــجــارت و مـالـيــه

  .خارجی به نفع اکثريت جامعهــ تنظيم و نظارت تجارت داخی و 

  .ــ  تطبيق اصل ماليــۀ مستقيم و مترقی

  

  :عــــمــــومــيــــات

ــ ملی ساختن تمام سرمايه ھای اسارتبار امپرياليستی و مؤسسات خارجی که ثروت ھای ملی را به يغما 

  .برند می

صاد مستقل ملی و در جھت ــ گسترش و تعميق پالنگذاری دولتی مطابق به نيازمندی ھای شگوفائی اقت

  .رھائی از زنجير وابستگی ھای امپرياليستی

ــ تبديل سکتور دولتی کنونی ـ که اھرم نفوذ و وسيلـۀ تاراجگری امپرياليستی و علت تباھی مردم ماست ـ  

  .به سکتور راستين عامه و تقويت ھرچه بيشتر آن به نفع رفاه عامه و تکامل متوازن جامعه

  

  :ـۀ اجــتـــمـــاعــیدر زمـيـــنــ

وضع و تطبيق قوانين دموکراتيکی که حق کار، شرايط مساعد کار، حق بيمه ھای صحی و اجتماعی، ــ 

حق تشکيل اتحاديه ھای صنفی، اعتصاب، مظاھره، نشرات و داشتن نماينده در جريان بازرسی و فيصلـۀ دعاوی 

وضع اقتصادی ـ اجتماعی آنھا را بھبود بخشد و شعور مربوط به مسايل کار را برای زحمتکشان  تضمين نمايد، 

  .را ارتقاء دھد سياسی ـ طبقاتی شان

ی و قايل شدن حق ئگسترش سيستم نظارت توده  ــ مبارزه عليه بوروکراسی و فساد اداری با برقراری و

اال و فراھم ساختن مورين خود سر و استفاده جو به موازات تفتيش دقيق و پيگير از بأانتقاد، رھنمائی و طرد م

  .برای کارمندان پائين رتبه) ويژهه ب(مندانهتامکانات زندگی شراف

  .ــ تأمين استقالل قوۀ قضائی بر مبنای تخلف ناپذيری از منافع واالی مردم

  .ــ تعميم و افزايش خدمات صحی به صورت متوازن و عادالنه در سراسر کشور

  .اختن زيربنای مادی آنــ تـأمين تساوی حقوق زن و مرد و فراھم س

  .ــ تخصيص کمک ھای ويژه برای حمايۀ طفل و مادر، معيوبين و خانواده ھای شھدای راه آزادی

  .دوش با شرايط مساعده ــ اعمار منازل صحی و ارزان قيمت و واگذاری آن به ھموطنان خانه ب

  .ــ تثبيت کرايۀ منازل و دکاکين
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گرمی ھای سالم برای عموم افراد جامعه و مبارزه عليه انحرافات ــ فراھم ساختن امکانات تفريحات و سر

  .و مفاسد اخالقی و اجتماعی

                                                                                                                                                                     

  :يـنـۀ فــرھـنـگـیدر زمـ

ی و زدودن آلودگی ھای فرھنگ استعماری و ارتجاعی را در مواد مشخص زير ئتعميم فرھنگ علمی، توده " ساما"

  :کند دنبال می

  .ــ  تحصيل اجباری ابتدائی و متوسط در سراسر کشور

  .ای کشورــ فراھم ساختن امکانات عملی تحصيل ابتدائی و متوسط به زبان مادری فرزندان مليت ھ

  .         ــ  مسلکی کردن تحصيالت ثانوی و درآميختن آن با پروسۀ  توليد

  .ــ  مھيا ساختن زمينۀ تحصيالت عالی و تخصصی برای فرزندان زحمتکشان به خرج دولت

که بنابر عـلـلی نتوانسته اند تحصيل خود را تکميل  ــ ايجاد شرايط ادامـۀ تحصيل بعد از وقت برای کسانی

  .يندنما

  .ــ مبارزۀ وسيع و پيگير عليه بيسوادی، بينش ھای خرافی و جھل سياسی

  .ــ برخورد انتقادی نسبت به مواريث فرھنگ ملی و جھانی

  .ــ  احياء و شگوفائی فرھنگ ھای اصيل مليت ھای کشور و تکامل ھمآھنگ آنھا

ی و انقالبی ملی و جھانی ئتوده ــ ايجاد وسيعترين زمينه برای استفاده از دستاورد ھای فرھنگ علمی، 

  .برای عموم افراد کشور

  .ويژه جوانان کشوره ــ  تبليغ ايده ھای انقالبی و وطنپرستانه در ميان مردم و ب

  .ــ  اعطای مساعدت ھای ويژه به پيشتازان جبھۀ فرھنگ مردم

ـی و دمـوکراتيک طراز نوين، راه مصمم است در خالل تحقق برنامـۀ فوق در مرحـلۀ انقالب مـل" ساما"            

سوی گذار به جامعۀ فارغ از بھره کشی و ستم طبقاتی و ملی باز کند و بنابرين رھبری طبقۀ ه تکامل جامعه را ب

کارگر را در انقالب ملی و دموکراتيک طراز نوين و سيادت طبقۀ کارگر را در مرحلۀ گذار به جامعۀ بدون طبقات 

دشواری راه ھرچه باشد، بشريت به زير درفش طبقۀ . داند د اقل و حد اکثر خود میشرط اساسی تحقق برنامۀ ح

 .کارگر دوران ساز از قلمرو جبر طبيعی و اجتماعی به قلمرو اختيار و آزادی رھسپار است

ويژه ه ب(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان با اعالم يورش بر دژ ارتجاع داخلی و امپرياليسم جھانی

، ھمگام با مارش شورانگيز تاريخی زحمتکشان و ملـل زنجير شکن سراسر جھان به استقبال ) رياليسمسوسيال امپ

  .رود افق ھای روشن دنيای نوين به پيش می

  ق بـه آزادیــبا عش

  البــبا ايمان بـه انق

  ر تـــودهــبا اتکاء ب

  يا مرگ يا پيـروزی

  

   شمسی١٣۵٩جوزای 

  


