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تـذکـر
پـس از تجاوز شـوروی، با توجه به ضـرورت اوضاع جدید، برنامه و 
اساسـنامه ای که سـازمان در ابتدای تاسیس اش داشت در میزان 
۱۳۶٢ تعدیـل گردیـد. بعـد از ضربـات سـال ۱۳۶۵ و شـهادت 
رفقـای کبیـر داکتـر فیـض احمـد، راهـب و رفقـای ارجمنـد دیگـر، 
کمیته مرکـزی موقـت در اولین نشسـت خـود )۱۳ جـوزای ۱۳۶۶( 
ضمـن دریافـت نظـر بسـیاری از مسـئولین و کادرهـا اساسـنامه و 
برنامـه قبلـی را با اصالحاتی چند تصویب و در سـازمان مرعی نمود 
کـه متاسـفانه بعلـت دشـواری های روزافـزون و کمبود سـازمان در 
تعویـق برگـزاری کنگـره، طـی ۳۸ سـال گذشـته، حیات سـازمان بر 
آن اسـتوار بـود، هرچنـد بخش هایـی از برنامـه دیگـر بـا شـرایط 

جدیـد همخوانی نداشـت.
برنامـه و اساسـنامه حاضـر کـه مصـوب نخسـتین کنگـره سـازمان 
از  مـا  بـر درک، تجربـه و معرفـت  ثـور ۱۴۰۰ می باشـد،  در ۱۸ 
وضعیـت  و  تاریـخ  مائوتسـه دون،  مارکسیزم-لنینیزم-اندیشـه 
مـا تدویـن گردیـده اسـت. ولـی هـر زمانـی کـه دریابیـم بخـش  یـا 
بخش هایـی از آن دیگـر پاسـخگوی مسـایل کار و مبـارزه نیسـتند، 
آن را بـا درنظرداشـت دگرگونی هـای افغانسـتان و جهـان، بـر پایـه 
تلفیـق علـم انقالب در شـرایط خاص کشـور بازنگـری خواهیم کرد.

در برنامـه سـازمان عمدتـاً اصـول عـام با توجـه به ضـرورت مرحله 
کنونـی مبـارزه گنجانیده شـده اسـت. پرداختن به توضیح مشـروح 
عنوان هـا فقـط زمانـی ضـروری خواهـد بـود که سـازمان و مـردم ما 
نشـانی هرچنـد کمرنـگ و کوچـک از سـایه ی انقـالب دموکراتیـک 

نویـن در افـق میهـن را دیـده بتوانند.
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برنامه عمومی 

  ۱  »سـازمان رهایی افغانسـتان«، سـازمان سیاسی و پیشـاهنگ پرولتاریا و نماینده 
اصیـل منافـع خلق های میهن ماسـت کـه مارکسیزم-لنینیزم-اندیشـه مائوتسـه دون 
را بمثابـه رهنمـای تمامـی فعالیت هایـش پذیرفته و هدف نهایـی آن را جامعه بدون 

طبقـه )کمونیزم( تشـکیل می دهد.

 

 ۲   افغانسـتان تحت اشـغال امریکا و ناتو جامعه ای مسـتعمره و نیمه فیودالی اسـت 
و مرحلـه انقـاب مـا ضدامپریالیسـتی و ضدفیودالـی، یعنی انقـاب دموکراتیک 

نوین.

اشـغال سـرزمین مـا بخشـی از اسـتراتژی امریـکا بـرای اسـتیا بـر جهـان بـا هدف 
کنتـرول آسـیای میانه و مهـار روسـیه و چیـن و قطـع رابطـه آنهـا بـا خاورمیانـه 
می باشـد بنـاًء قدرت هـای آسـیایی دخیل در قضیه افغانسـتان نیز بی تفـاوت نمانده 
هـر کـدام در پـی نفـوذ در کشـور مـا انـد. اینـان بـرای امتیازگیـری و تضمیـن 
منافع شـان از طریـق جواسـیس و تروریسـت ها تـاش ورزیـده در تشـدید بحـران 

نقـش بـازی می کننـد.

 ۳  در افغانستــاِن تحـت اشـغال امریکــا و ناتـو، تضــاد بیـن ملـت از یک سـو و 
امپریالیـزم امریـکا، متحـدان و دولـت سـاخته ی آنـان از سـوی دیگر تضـاد عمده 
جامعـه مـا را تشـکیل می دهـد. سـایر تضادهـای اجتماعـی موقتـاً تابـع آن قـرار 

می گیرنـد.
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 ۴  در صـورت خـروج کامـل اشـغالگران، امریـکا بـه حمایـت و تمویـل نوکران 
نیمه فیودالـی  و  نیمه مسـتعمره  مـا  جامعـه  داده  ادامـه  دولـت دست نشـانده اش  و 
خواهـد مانـد. در ایـن صورت پیـکار علیـه سـلطه امپریالیـزم و نمایندگانش چون 
سـرمایه داران کمپرادور و زمینداران کان عمدگی کسـب کرده و مبارزه طبقاتی 
نسـبت بـه مبـارزه ملـی اولویـت خواهـد یافـت. پیـروزی نهایـی بـر امپریالیـزم با 
درهـم شکسـتن ارتجـاع مذهبـی و غیرمذهبـی وابسـته بـه آن و بقایـای فیودالیزم، 

متحقق شـدنی اسـت.

طالبـان، جهادی هـا و سـایر باندهـای بنیادگـرا، زاده ی امپریالیـزم بـوده و بـدون 
حمایـت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم عمدتاً امریکا و انگلسـتان عمری نخواهند داشـت. 
در کنـار تمویـل و رهبـری بخـش عمـده طالبـان توسـط پاکسـتان، رابطـه آشـکار 
و پنهـان چیـن، روسـیه و ایـران بـا یکچنیـن نیـروی ارتجاعـی، غیـر از تشـجیع و 
تحبیـب آنـان، باعث رسـمیت بخشـیدن و تقویـت این گـروه گردیده بـرای مردم 

مـا عواقـب خونبـار بـه بار مـی آورد. 

 ۵   هـر نیـروی ضدانقابـی کـه پـس از خـروج اشـغالگران امریکایـی و ناتـو در 
کشـور حاکـم شـود مسـلح و قـوی خواهد بـود. بنـاًء انقـاب دموکراتیـک نوین 
کـه آماجـش را امپریالیـزم، فیودالیـزم و سـرمایه داران کمپـرادور در هـر لبـاس 

می سـازد، جـز مسـلحانه، طوالنـی و سـخت نخواهـد بـود. 

 ۶  مبـارزه برضـد رژیم هـای ایـران و پاکسـتان بایـد مسـتمر، منظـم و قاطعانـه به 
پیـش رود کـه پیـکار بـا امپریالیـزم بـدون افشـا و طـرد ایـن دولت هـای مرتجـع 
و سرسـپردگان افغان شـان ناقـص اسـت چـون اینـان جهـت تامیـن منافـع شـان، 
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بـا  ایـران  بویـژه  مذهبـی  بنیادگرایـی  نـوع  پلیدتریـن  پرورانـدن و صـدور  در 
قیافه گیری هـای »ضدامریکایـی«، بـه خلـق مـا خیانـت روا می دارنـد. دولت هـای 
ترکیـه، عربسـتان، هنـد و اسـراییل نیـز در افغانسـتان بـه صـورت پیـدا و پنهـان 
مداخلـه و جاسـوس پروری می کننـد که بـه هیچ وجه نبایـد آن را نادیـده گرفت.

 

 ۷  انقـاب ملـی دموکراتیـک در اغلـب جوامـع مسـتعمره، نیمه مسـتعمره و 
نیمه فیودالـی دو وظیفـه اصلـی بمثابه مجموعه واحـد به هم وابسـته و تخطی ناپذیر 
در برابر خود داشـته اسـت: وظیفه ملی )واژگونی سـلطه امپریالیزم و عمال آن( و 
وظیفـه دموکراتیـک )واژگونی طبقه مالکان ارضی و همدسـتان آن، دموکراتیزه 
کـردن روابـط بیـن نیروهای سیاسـی ملـی و توجه به رفـاه توده هـا(. از آن جا که 
در شـرایط کنونـی نیروهـای انقابـی در وضعیتی نیسـتند تا بانی قطـب امیدبخش 
ضدامپریالیسـتی، ضدطالبـی و ضدجهـادی و موجـد برگردانـدن سـیر حـوادث 
بـه نفـع مـردم شـوند، وظیفه محـوری مـا عبـارت اسـت از تحکیـم ایدیولوژیک، 

سیاسـی، تشـکیاتی و جلـب توده ها.

 ۸   »سـازمان رهایی افغانسـتان« بر آنسـت که تنها با دولتی به رهبری پرولتاریا 
و حـزب پیشـاهنگ اش، و اسـتوار بـر شـرکت، اراده و انتخـاب خلـق و رهـا از 
هرگونـه وابسـتگی به کشـور هـای دیگر بـا پیروزی انقـاب دموکراتیـک نوین، 
افغانسـتان آزاد و پیشـرفته پاگرفته، ستم کشـان ما طعم بهروزی را خواهند چشـید.

با سـه سـاح انقـاب، حزب، ارتـش )متشـکل از رنجبران( و جبهه متحد )متشـکل 
از جمیـع نیرو هـای ضدامپریالیسـتی و ضدارتجـاع بنیادگرایـی( می تـوان انقـاب 
دموکراتیـک نویـن را بـا دورنمای سوسـیالیزم به انجام رسـانید، امـا وظایف دیگر 
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را نباید به تشـکیل حزب موکول سـاخته به آگاهی و سـازماندهی رنجبران جامعه 
نپرداخت.

 ۹   آینده ی سـازمان منوط بر موفقیت ما در تلفیق خاقانه مارکسـیزم- لنینیزم-
اندیشـه مائوتسـه دون بـا شـرایط خـاص افغانسـتان در پراتیـک و بـر اسـاس اصـل 
تحلیـل مشـخص از اوضاع مشـخص، محکم گرفتن سـاح انتقاد و انتقـاد از خود و 
پاالیـش روزمـره ایدیولوژیـک و مبارزه پیگیر با ذهنی گرایی بخصوص در سـطح 

رهبـری و پیوندیابـی و اتـکا بـر دیوار شکسـت ناپذیر توده هـا خواهد بود.

 ۱۰   از هـر روزنـه  کار دموکراتیـک و علنـی بـا سیاسـت و تاکتیک هـای دقیقـًا 
تعیین شـده جهـت افشـاگری، آگاهی دهـی و پیوندیابی با توده ها بایسـت اسـتفاده 
نمـود چـون بـا توده هاسـت کـه پیـروز می شـویم یـا بـدون آنـان می میریـم. بنـاًء 
جهـت عمـده کار دموکراتیک مـا بر جلب و جذب پیشـروترین بخش های خلق و 
نیروهـای سیاسـی و متفرق سـاختن دشـمن متمرکز گـردد. هر گونه مبـارزه علنی 

سـازمان بایـد بـر پایـه فعالیت مخفی که عمده اسـت، اسـتوار باشـد.

 ۱۱  بـورژوازی کمپـرادور یـا دالل مشـمول قومندان های سـابقه، مقامات بلندپایه 
دولتـی، روسـای انجیوهـا و جامعـه مدنـی، تجـار بـزرگ، سـرقاچاقبران و مافیای 
اسـلحه، مـواد مخـدر و معـادن، سـودخوران کان، روحانیـون متنفـذ، صاحبـان 
شـرکت های مخابراتـی، هواپیمایـی، سـاختمانی و طیـف وسـیعی از عناصـر بـا 
خاسـتگاه  گوناگـون را در بـر می گیـرد کـه پایـگاه اصلـی امپریالیـزم در میهـن 
مـا محسـوب می گردنـد. اینـان بخصـوص از 2۰۰1 بدینسـو با فسـاد و غارتگری، 



سازمان رهایی افغانستان 5

مـزدوری و قاچـاق مـواد مخـدر و منابـع طبیعـی بـه سـرمایه های هنگفـت دسـت 
یافته انـد. فصـل مشـترک تمامـی اینـان عبارتسـت از پاسـداری از منافـع اقتصادی 
و سیاسـی امپریالیـزم و خصومـت دیوانـه وار بـا هر نـدای اسـتقال طلبانه چپ ها و 

سـکیوالرهای دموکـرات. 

سـرمایه داران دالل، سـرمایه داران بوروکـرات، ماکان بوروکـرات و همچنین آن 
روشـنفکران مرتجـع که خـود را بـه بنیادگرایان یا دولـت پوشـالی فروخته اند در 

عـداد دشـمنان درجه یـک جنبـش انقابی و توده هـا اند.

 ۱۲  پرولتاریای افغانسـتان این ماهیتاً انقابی ترین و آگاه ترین طبقه که تاریخچه 
مبارزات درخشانی دارد، طی چهار دهه گذشته ضربات شدیدی دیده و بخصوص 
بـا اشـغال امریـکا و ناتـو و تحمیل سیاسـت های اقتصـادی اسـتعماری، در وضعیت 
نامسـاعد قـرار دارد کـه کار میـان آنـان را بـرای کمونیسـت ها دشـوار می سـازد. 
تعـداد کارگـران کشـور خیلـی اندک نیسـت ولـی از لحـاظ آگاهی و تشـکیاتی 
در وضعیـت دردناکـی قـرار دارند. جلـب و پرورش هر چه بیشـتر اعضای کارگر 
برای سـازمان حیاتیسـت. بدون این پایگاه، سـازمان خصلت پرولتری و بلشـویکی 
نیافتـه و توانایـی تصحیـح کمبودهـا و انحراف هـای خرده بورژوایـی را نخواهـد 

داشت.

یـا  اقشـار دهقانـان فقیـر، بی زمیـن  بـه   ۱۳   دهقانـان کـه آنـان را می تـوان 
پرولتاریـای روسـتا، نیمه پرولتاریـای شـهری و غیـره تقسـیم بندی نمـود، اکثریت 
نفـوس جامعـه مـا را بخصـوص در دهـات تشـکیل می دهنـد. اینـان کـه در جریان 
جنـگ مقاومـت ضدروسـی بـار اصلـی را بـر دوش کشـیده و زخم هـای کاری 
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بنیادگرایـان را چشـیدند، بعـد از 2۰۰1 با سیاسـت های نئولیبرالیسـتی و مافیاپرور 
امریـکا و دست نشـاندگانش شـدیدتر از هرزمانـی خانه خـراب گردیـده با مصایب 
گوناگون مواجه گشـتند. این تا حدودی شـعور سیاسـی شـان را ارتقا بخشـیده که 

بـه نوبـه خـود موجـب گرایش آنـان بـه اندیشـه های انقابـی خواهد شـد. 

دهقانـان منحیـث یـک طبقه کمـاکان نیروی اصلـی محرکه انقـاب دموکراتیک 
نویـن و متحـد کامـًا مطمئـن و طبیعی طبقـه ی کارگر به شـمار می روند. سـازمان 
بـر آنسـت کـه آزادی واقعـی دهقانـان فقـط بدسـت خـود آنان بـا انقـاب ارضی 

تحـت رهبـری پرولتاریا ممکن اسـت.

 ۱۴   خرده بـورژوازی آن گروه هایـی از مـردم انـد کـه زندگـی  را عمدتاً بر پایه  
کار و زحمـت خـود و وسـایل تولیـدی کوچکـی کـه دارند پیش می برنـد؛ هیچ یا 
بـه طـور محـدود اسـتثمار می کنند و بـه علت چیرگـی مافیای اقتصادی و سیاسـی 
تحـت فشـار بـوده و از این رو عمومـاً مخالف اسـتعمارگران و دالالنش می باشـند. 
جهانـی شـدن سـرمایه در کل، سیاسـت  تحمیلـی »بـازار آزاد« توسـط امریـکا و 
دست نشـاندگانش و ورود بهمن آسای کاالهای کشـورهای امپریالیستی و همجوار، 
خرده بـورژوازی شـهری را بـه زانـو درآورده به سـوی بیکاری یـا کارگران مزدی 
می رانـد. اگـر چـه خرده بـورژوازی نقـش مهمـی در انقـاب دموکراتیـک نویـن 
دارد و در گذشـته عمدتـاً متمایـل بـه مبـارزه آزادیخواهانـه بـود و سازشـکاری، 
کرختـی، زاهدنمایـی و سیاسـت گریزی اش ایـن قدر عمق نداشـت، امـا در عرض 
چنـد دهـه آفـت جهـادی و طالبـی و شـرکا و امریـکا، طیفـی از آن و در درجـه 
اول روشـنفکران زیـر تاثیـر ایدیولـوژی حاکـم، در فسـادپذیری و عرضه خود به 
امپریالیـزم و ارتجـاع ایـران و پاکسـتان دسـت کمـی از فیودال ها و سـرمایه داران 
نداشـته  و چـه قلبـاً و چـه از سـر محافظـه کاری و تملـق از اصطـکاک بـا حاکمـان 
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روگـردان و تابـع و خـادم »نظـام« اند.

اگـر فعالیـت نیروهـای انقابـی نضـج بگیـرد، خرده بـورژوازی مثـل هـر گـروه 
اجتماعـی بالقـوه مردمـی بـر مرض هایش فایـق آمـده و در راه پاره کـردن زنجیر 
امپریالیزم گام خواهد گذاشـت. وظیفه ما آمیختن با خرده بورژوازی هسـتی باخته 

اسـت و بسـیج آنـان برای انقـاب دموکراتیـک نوین.

 ۱۵  بـورژوازی ملـی طبقـه ای اسـت کـه می خواهـد بـدون دخالـت سـرمایه ی 
خارجـی، بـر رشـد بازارهـا و اقتصـاد ملـی نظـارت داشـته و بـه تنهایـی شـیره 
کارگـران را بمکـد. بـا جهانی شـدن هرچه بیشـتر سـرمایه داری و تسـلط »اقتصاد 
بـازار« یـا اقتصـاد مافیایی در کشـور مـا، با آن کـه عناصری از بـورژوازی ملی به 
سـوی کمپـرادور شـدن رفته، اما بخـش اعظم آن در وضعیت ورشکسـتگی دسـت  
و پـا می زنـد. بنـاًء بـا وصـف تزلـزل و ضعف هـا و امـکان پیوسـتن ایـن طبقـه بـه 
بـورژوازی بروکـرات، کمپـرادور و فیـوداالن جهـادی و طالبـی، نقـش آن را در 

انقـاب دموکراتیـک نویـن نبایـد نادیـده گرفت.

 ۱۶   بـا حاکمیـت جهـادی و طالبـی و سـلطه امریکا و سـایر غامانـش، بخش های 
وسـیعی از پایین تریـن اقشـار توده هـای بیـکار و امیدباختـه به جمـع لمپن پرولتاریا 
پیوسـته کـه بـرای امـرار معـاش بـه سـرقت، آدمکشـی، فحشـا، کاهبـرداری، 
قاچاقبـری، آدم ربایـی، مـواد مخـدر، باجگیـری و... روی آورده اند. اینـان پایگاه 
مناسـب بـرای باندهـای بنیادگـرا و گروه هـای تروریسـتی و نهادهـای شـبه نظامی 
دولت پوشـالی اند. باوجود شـدیداً مشـکل بـودن کار با لمپن پرولتاریـا، باید بدون 
لحظـه ای فراموشـی اولویـت و ارجحیت امر بیـداری رنجبران، هر قـدر به کار بین 
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بخش هـای معینـی از لمپن هـا بی اعتنایـی بورزیم به همـان اندازه دسـت جنایتکاران 
در اسـتخدام آنـان بازتـر خواهد بود.

 ۱۷  زنـان افغانسـتان در جامعـه فاجعه  بـار مردسـاالر، بنیادگـرازده و ماالمـال از 
تبعیـض  جنسـیتی و سـتم طبقاتـی، ظرفیت نهفتـه بزرگی بـرای انقاب دارنـد. اما 
برخـورد چـپ افغانسـتان به آن نیـز به صورت شـرم آوری با بی مسـئولیتی و تفکر 
فیودالـی آغشـته بـوده اسـت. ما بـا آن که از هر تاشـی بـرای اصـاح و بهبود در 
وضـع زنـان اسـتقبال می کنیـم، امـا بـا طـرد رفرمیـزم، معتقدیـم که رهایـی کامل 
زنـان از هـر نـوع سـتم و محرومیـت، بسـته بـه رهایـی طبقاتـی آنان و شـرکت در 
انقـاب دموکراتیـک نوین و سوسـیالیزم می باشـد و نه کسـب صـوری و زینتی و 
قانونـی حقـوق زنـان در چهارچـوب یک رژیـم ارتجاعی و دست نشـانده. تنها رفع 
تضاد هـای اقتصـادی و اجتماعی ضامن ریشـه کن شـدن انواع سـتم ها بر زن اسـت.

مـا مبـارزه علیـه تفکـر فیودالـی و عقب مانـده نسـبت بـه زن در درون تشـکیات، 
ارتقـای زنـان به رده های رهبری و بسـیج و سـازماندهی آنان بـرای انقاب را کلید 
پیروزی دانسـته از قدرتمند شـدن و ایجاد تشـکل های مسـتقل آزادیخواهانه شـان 

می کنیم. دفـاع 

 ۱۸  »سـازمان رهایی افغانسـتان« معتقد به جدایی دین از دولت )سـکیوالریزم( 
اسـت. از آن جایـی کـه سـازمان درک علمـی از پدیده دین و ریشـه های آن دارد، 
از برخـورد بـه انحراف »چپ« یا راسـت نسـبت به آن هیچگاه غافـل نخواهد بود. 
در همیـن حـال مـا در برابـر اسـتفاده گروه های بنیادگـرا و حامیان خارجی شـان از 
عقایـد مـردم بی تفـاوت نبـوده، بر ضـد اعمـال و تبلیغات ناشـی از تفکر اسـتبداد 
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دینـی آنان روشـنگری و مبـارزه الزم را از یـاد نخواهیم برد.

ــی در  ــای مل ــر اقلیت ه ــخ ب ــول تاری ــت و در ط ــی اس ــا چندملیت ــور م  ۱۹  کش
زمینه هــای گوناگــون ســتم ملــی اعمــال گردیــده اســت. »ســازمان رهایــی 
ــر  ــارزه قاطــع علیــه وجــود ســتم ملــی و برتــری یــک قــوم ب ــه مب افغانســتان« ب
قــوم یــا اقــوام دیگــر متعهــد بــوده و خواهــان برابــری کامــل آنهــا در زمینه هــای 
ــی  ــای قوم ــت اقلیت ه ــن سرنوش ــن تعیی ــی و تامی ــی و فرهنگ ــادی، سیاس اقتص
ــای  ــع پرولتاری ــر اراده و مناف ــن و بیانگ ــر متضم ــت اگ ــی اس ــرحد جدای ــا س ت
آنهــا باشــد. ســازمان مــا علیــه شــونیزم ملیــت حاکــم و ناســیونالیزم تنگنظرانــه ی 
ــن  ــه بی ــاد تفرق ــه ی ایج ــت خاینان ــای سیاس ــا ج ــد ت ــوم می رزم ــای محک ملیت ه

ــرد. ــوام بگی ــای اق ــه خلق ه ــاد صمیمان ــت اتح ــا را سیاس ملیت ه

 ۲۰   مـا از کلیـه مطالباتـی مبتنی بر کسـب اسـتقال و ضدیت با دست نشـاندگان 
و بنیادگرایـان در داخـل و خـارج دفاع نموده علیه نیروها و عناصر جاسوس پیشـه، 
مرتجـع و دسـت پرورده بیگانـگان کـه در پـی متفرق  سـاختن حرکت های پیشـرو 

توده ای باشـند مبـارزه خواهیم کرد. 

 ۲۱  »سـازمان رهایی افغانسـتان« با حرکت از موضع ضدرویزیونیسـتی و سـایر 
انحرافات، در مناسـبات با احزاب و سـازمان های مارکسیسـتی دیگر، ضمن تاکید 
روی انترناسـیونالیزم پرولتـری، طرفـدار اصـل اسـتقال، برابری و احتـرام متقابل 
بـوده و در حالـی کـه هیـچ گونـه دخالتـی را از هیـچ طرفـی در امـورش اجـازه 

نمی دهـد متقابـا خـود را نیـز مقیـد به ایـن امـر می داند.
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 ۲۲  »ســـازمان رهـــایی افغانستــان« از جنبش هـــای پرولتــری و آزادیبخش، 
مبارزات مترقی ضدامپریالیسـتی، ضدارتجاعی و ضدنژادپرسـتی تمامی کشورها، 
ملـل، احـزاب و سـازمان ها پشـتیبانی کـرده و اصـول همزیسـتی مسـالمت آمیز را 
پایـه  روابـط دولـت دموکراتیـک تـوده ای بـا کشـورهای دارای نظام های سیاسـی 

می داند. متفـاوت 

 ۲۳   »سـازمان رهایـی افغانسـتان« تنهـا بـا تحقق این برنامه حداقـل )که خطوط 
اساسـی آن در فـوق ذکـر شـد( خواهد توانسـت بـه برنامـه  حداکثر خـود )ایجاد 

سوسـیالیزم بر اسـاس دیکتاتـوری پرولتاریا( جامه عمل بپوشـاند.



 اساسنامه
سازمان رهایی افغانستان
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فصل اول

آرم و پرچم 
سازمان رهایی افغانستان

آرم سـازمان داس، چکـش و تفنـگ پهلـوی هـم در دست هاسـت بـر زمینـه یـک 
سـتاره پنـج گوشـه ی تایی رنـگ و نـام کامـل سـازمان در زیـر آن.

رنگ پرچم سـازمان سـرخ اسـت که در سـمت چپ آن آرم قرار دارد. طول بیرق 
یک ونیـم چند عرض آن می  باشـد.
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۱( حوزه هـا بـه مثابـه پایه هـای تشـکیالت عبارتنـد از کوچک تریـن واحدهایـی کـه در هـر محـِل با 
حداقـل سـه عضـو، ایجـاد می گردد تـا مبتنی بـر اصـول برنامه و اساسـنامه، وظایـف سـازمانی را پیش 

بـرده و قـدرت رزمـی آن را تقویت بخشـد.

۲( حداقل مقدار حق العضویت دو درصد مجموع درآمد ماهانه یک عضو می  باشد.

فصل دوم

شرایط عضویت، 
مسئولیت ها و حقوق اعضا

ماده اول: 

هـر هموطـن کـه 1( بـه سـن هـژده رسـیده باشـد؛ 2( برنامـه و اساسـنامه سـازمان 
را بپذیـرد؛ 3( عضـو تشـکل سیاسـی دیگـری نباشـد؛ 4( در یکـی از حوزه هـای1 
سـازمانی فعـال باشـد؛ 5( و منظمـاً حق العضویـت2 بپـردازد، می  تواند بـه عضویت 

درآید. سـازمان 

ماده دوم:

قبـول عضویـت در سـازمان انفرادی انجـام می  گیرد. باید دو عضو اصلی با سـابقه 
الاقل دو سـال، معرف درخواسـت دهنده باشـند. بعد از پذیرفته شـدن درخواسـت  
توسـط کمیتـه والیتـی، فـرد بـه مثابـه عضـو آزمایشـی تلقـی می گـردد. پـس از 
بررسـی وظایـف محولـه یک سـاله و تاییـد نهایـی کمیته  مرکـزی، موقعیـت عضو 
آزمایشـی می توانـد بـه عضـو اصلـی و در مواردی بـه تمدید دوره آزمایشـی )که 
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نبایـد بیشـتر از شـش مـاه بـرای یک  بار باشـد( و یـا رد عضویـت بیانجامد.

ماده سوم:

دو عضـو معـرف متقاضـی عضویـت، بایـد وی را در روشـنی کامـل مفهـوم و 
محتـوای برنامه، اساسـنامه و سیاسـت های سـازمان قرار داده و بـا صداقت، دقت و 
احسـاس مسـئولیت عمیـق، حقایق راجع به شـخصیت، خصوصیات و گذشـته وی 

را در اختیـار تشـکیات قـرار دهند.

ماده چهارم:

با پذیرش عضویت اصلی، فرد باید این سوگند را در حوزه مربوط یاد نماید:

مـن در برابـر خلـق سـوگند می خـورم تا با پیوسـتن به »سـازمان 
مارکسیزم-لنینیزم-اندیشـه  تحقـق  جهـت  افغانسـتان«،  رهایـی 
مائوتسـه دون، نیـل بـه آرمان  هـای سـترگ  آن و انتقـام از خـون 
جان باختگانـش، از برنامـه، اساسـنامه و سیاسـت های آن پیـروی 
نمایـم؛ وظایفـم را بـه عنـوان یـک عضـو مسـئوالنه انجـام   دهـم؛ 
تصامیم و دسـتورهای سـازمان را عملی سازم؛ به انضباط سازمانی 
آگاهانه و جداً پابند   باشـم؛ اسـرار سـازمان را همچو مردمک چشم 
حفـظ نمایـم؛ در برابر دشـمن سرتسـلیم فـرود نیـاورم؛ هرگز در 
پـی تامیـن منافـع شـخصی نبـوده، تمـام زندگـی و توانـم را بـه 
خاطـر میهـن و رهایـی توده هـای سـتمکش وقـف نمایـم؛ در هـر 
حـال به سـازمان اندیشـیده، بـه آن وفادار بوده و خیانـت به آن را 
از هیـچ  سـویی اجـازه ندهم؛ تـا آخر عمـر بی هراس از سـختی ها 

و مـرگ، در راه جامعـه بی طبقـه سخت کوشـانه برزمـم. 
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ماده پنجم:

مسئولیت ها و مکلفیت های اعضا:
1( آموزش مارکسیزم-لنینیزم-اندیشـه مائوتسـه دون و ارتقای متداوم آگاهی و 
بـه کاربـرد مجدانه آن در عمل؛ مطالعه عمیق و مسـئوالنه تاریخ و مشـخصات 
میهن و مردم ما و نیز نشـریات سـازمان و درک عمیق سیاسـت ها و تحلیل های 

آن.
ایدیولوژیـک، سیاسـی و  از وحـدت و تحکیـم  پیگیـر  2( دفـاع بی تزلـزل و 
و  حـرکات  افـکار،  هرگونـه  علیـه  بی امـان  مبـارزه  سـازمان؛  تشـکیاتی 
فعالیت هـای فراکسـیون گرایانه، توطئه گرانـه، نفاق افکنانـه و هـر برخـورد 
انحرافـی کـه موجـب ایجـاد اغتشـاش، نارضایتـی و بی اعتمـادی نسـبت بـه 

سـازمان گـردد.
3( منافع سـازمان را مافوق منافع شـخصی دانستن؛ صادق بودن نسبت به سازمان؛ 
یکـی بـودن گفتـار با کـردار؛ عدم تحریف حقایـق و کتمان نظرات سیاسـی؛ 
داشـتن شـهامت افشـای صریـح کمبودها؛ دنبالـه رو نبودن؛ مبـارزه اصولی در 
داخـل و یـا خـارج سـازمان علیـه هـر آن چه کـه در تضاد بـا آرمان هـا، منافع 

و مصالح سـازمان باشد.
4( اشـد توجـه بـه پنهانـکاری و امتنـاع از برخوردهـای عامیانـه در ایـن زمینـه و 

پاسـداری از اسـرار سـازمان.
5( انتقاد و انتقاد از خود را ساح بزرگ و مجرِب پاکیزه نگهداشتن ایدیولوژی 

پنداشـتن و به کار بسـتن آزادانه، صادقانه، به موقع و مستمر آن. 
6( مقـدم و تعیین کننده شـمردن سیاسـت و منافع سـازمان نسـبت به هـر امر، چه 
در مناسـبات درونی سـازمان و چه هم مناسـبات و کار بین توده ها و برخورد 

با افراد غیرسـازمانی.
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7( در جریـان قـرار دادن حـوزه یا مرجع مربوطـه از تمامی فعالیت ها، امکانات و 
روابـط خـود؛ گزارش دهـی منظم از وضعیت محل زندگی و کار؛ روشـنگری 
و مبـارزه علیـه خرافـات، افکار ضدزن و سـایر عقب ماندگی هـا در زمینه های 

مختلف.
8( خدمـت از جـان و دل و برقـراری پیونـد نزدیک با توده ها بـه ویژه کارگران 
و دهقانـان؛ نمونـه بـودن در بیـداری و سـازماندهی آنـان؛ دفـاع از مطالبات و 
حقوق ستمکشـان؛ شناسـاندن و تبلیغ مواضع و سیاسـت  های سـازمان در میان 
توده هـا و جلـب سـنجیده ی پیشـرفته ترین ها؛ ارتقـای آگاهـی و نـه تمکین به 

سـطح نازل آنان.
9( تـاش مـداوم بـرای رشـد کمـی و کیفـی تشـکیات، حراسـت از دارایـی 

سـازمان و تقویـت بنیـه مالـی آن.
1۰( داشتن اخاقیات پرولتری و نهراسیدن از دشواری ها و قربانی.

11( پشـتیبانی قاطـع از مبـارزات پرولتاریـا و زحمتکشـان و آزادیخواهان سراسـر 
جهان.

ماده ششم:

حقوق اعضا:
1( انتخاب کردن و انتخاب شدن در ارگان  های سازمان.

2( ارایـه پیشـنهادها، انتقـادات، درخواسـت ها و شـکایات در رابطـه بـا امـور 
سـازمانی و شـخصی خویـش و سـایر اعضـا و ارگان  ها تـا باالتریـن مراجع از 

طریـق مجـرای درسـت تشـکیاتی.

۳( از حوزه ها گرفته تا کمیته های سطوح مختلف همه واحدهای سازمانی به شمار می  روند. 
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3( سهم گیری فعال در جلسات و رای دادن در تصمیم گیری های واحد3 مربوطه.
4( ارایـه نظـر و دفـاع از آن در هـر سـطحی از مراتـب سـازمانی در صورت عدم 
توافـق با سیاسـت و یا فیصله ای از سـازمان. اما در صـورت رای اکثریت و یا 
شـکل دسـتور سـازمانی، اجرای بـه موقع و بدون چـون و چـرای امر مذکور 

با حفـظ نظر. 
5( اعضـای آزمایشـی بـه اسـتثنای حـق انتخـاب کـردن و انتخاب شـدن، از عین 

حقـوق سـایر اعضا برخـوردار می   باشـند.

ماده هفتم: 

کناره گیـری از سـازمان هماننـد داوطبانه بودن پیوسـتن به آن، آزاد می  باشـد. فرد 
متمایـل بـه کناره گیـری می  تواند به مبارزه سیاسـی مخالف سـازمان رو بیـاورد اما 
جـداً بایـد از افشـای اسـرار سـازمان، دسـتبرد بـه دارایـی و توطئه چینـی علیـه آن 

بپرهیزد.
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فصل سوم

ساختار تشکیالتی سازمان

ماده هشتم:

اصل اساسـی تشـکیات سـازمان عبارتسـت از مرکزیـت دموکراتیـک. مرکزیت 
بـر اسـاس دموکراسـی و دموکراسـی تحـت رهبری متمرکـز یعنی:

● انتخابی بودن ارگان های رهبری از باال تا پایین 

● تابعیت اعضا از تشکیات سازمان

● تابعیت اقلیت از اکثریت

● تابعیت ارگان  های پایینی از ارگان  های باالیی

● تابعیت تمامی اعضا و ارگان ها از کمیته  مرکزی

ماده نهم:

باالتریـن ارگان سـازمان کنگـره اسـت کـه بایـد هـر چهـار سـال انعقـاد یابـد. امـا 
کنگـره می توانـد بـه اقتضـای اوضـاع، به صـورت فوق العـاده قبـل از موعد مقرر 

برگـزار و یـا هم بـه تعویـق افتد. 

در صورتـی کـه دوسـوم اعضـا اصلـی سـازمان خواهان برگـزاری کنگره باشـند، 
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کمیته مرکـزی مکلـف بـه دعوت آن اسـت.

وظایف کنگره:

● تعدیل و تصویب برنامه و اساسنامه 

● بررسی و تایید گزارش های کمیته مرکزی و مشی سیاسی سازمان 

● تعیین تعداد اعضای اصلی و علی البدل کمیته مرکزی

بـا رای سـری و  ● انتخـاب اعضـای اصلـی و علی البـدل کمیته مرکـزی 
اعضـا. آزموده تریـن  و  باتجربه تریـن  میـان  از  مسـتقیم 

ماده دهم:

تعـداد و چگونگـی انتخـاب اعضای کنگـره به عهـده کمیته مرکزی اسـت، اما در 
ترکیـب نـکات ذیل مراعـات گردد: 

● حضور تمامی اعضای اصلی و علی البدل کمیته مرکزی

● اکثریـت بـودن تعـداد منتخـب اعضای کمیته هـای سـازمانی در ترکیب 
ه کنگر

● دعوت مهمانان و اعضای افتخاری سازمان بدون حق رای.

ماده یازدهم:

مـی رود.  شـمار  بـه  رهبـری  ارگان  باالتریـن  کنگـره  دو  بیـن  کمیته مرکـزی 
کمیته مرکـزی فعالیت هـای سرتاسـری سـازمان را در تمـام امور )سیاسـی، نظامی، 
تشـکیاتی، کار دموکراتیـک، آموزشـی، مالـی، تبلیغاتـی، انضباطـی و روابـط 

خارجـی( هدایـت و کنتـرول می  نمایـد. 
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کمیته مرکـزی بایـد مسـئول و اعضـای دفتـر سیاسـی را از میان اعضایـش انتخاب 
نمایـد؛ کمیته مرکـزی صاحیت دارد تا به تشـکیل کمیته های دیگر تحت هدایتش 
بپـردازد؛ دفتـر سیاسـی و مسـئول کمیته مرکـزی بایـد گـزارش یک سـال فعالیت  
شـان را بـه صـورت کتبی به پلنـوم کمیته مرکزی ارایـه دهند تا در صـورت تایید 
اکثریـت اعضـا، در مقـام شـان ابقـا و یا هم بـا رای گیـری مجدد، اعضـای دیگری 

جاگزین آنـان گردد.

کمیته مرکـزی می توانـد بنابـر ضـرورت اعضـای تجربـه دار سـازمان را منحیـث 
مشـاور برگمـارد کـه در جلسـات حـق رای نخواهنـد داشـت. 

کمیته مرکـزی جهـت احاطـه بـر امـور و مبـارزه بـه موقـع و موثـر علیـه ضعف ها 
و کمبود هـا، بایـد در پیونـد نزدیـک بـا صفـوف بـوده و بدیـن منظـور جلسـات 
همگانـی بحث هـای آزاد روی مسـایل مختلـف را در هـر فرصتـی دایـر کنـد تـا 
کمبود هـا بهتـر تشـخیص گردیـده و وحـدت، صمیمیـت و انضبـاط انقابـی بیـن 

رفقـا تحکیـم یابد.

ماده دوازد هم:

بیـن دو جلسـه کمیته مرکزی، دفتر سیاسـی، باالترین ارگان بـوده و با برخورداری 
از صاحیت هـای کمیته مرکزی، سـازمان را رهبری می کند. دفتر سیاسـی مسـئول 

فراخواندن جلسـات کمیته مرکزی نیز اسـت. 

پـس از کمیته مرکـزی و دفتـر سیاسـی، ارگان هـای رهبـری بـه ترتیـب عبارتند از 
کمیتـه والیتـی، کمیته بخـش کار و کمیته ولسـوالی.

ماده سیزدهم:

اعضـای کمیته مرکـزی نبایـد تـوان و وقت شـان را صـرف تهیه دارایـی منقول و 



2۰اسـاسنـامه��

یـا غیرمنقـول برای خـود و خانواده خـود نمایند. همچنان اعضـای مرکزیت ارثی 
از خـود بـر جـا نگذاشـته دارایـی شـان را بـه سـازمان بسـپارند. ایـن جهـت تعمیق 
روحیـه و تربیـت صفـوف دایـر بـر »فدا کـردن منافـع فردی بـر منافـع جمعی«، 
تثبیـت صداقـت و یکـی بـودن حرف و عمـل، جلوگیری از فسـاد و سوءاسـتفاده 
از موقعیـت تشـکیاتی و ترویـج و تـداوم ایـن سـنت در سرتاسـر سـازمان، امری 

اساسـی به شـمار می رود.

ماده چهاردهم:

کمیته مرکـزی بـا تاکیـد بـر اصـل اتکابخود حداکثـر اعضا، نظـر به نیـاز کارهای 
سـازمانی می توانـد رفقایـی را حرفـه ای سـازد. رفقای حرفـه ای بایـد تمامی وقت 
شـان را وقـف کار سـازمان نماینـد و کمیتـه مالی بایـد حداقل امکانـات زندگی را 

بـرای آنان مهیا سـازد. 

ماده پانزدهم:

کمیتـه بررسـی و نظـارت تحـت هدایـت کمیته مرکـزی و متشـکل از اعضـا یـا 
نماینـدگان آن اسـت کـه در فواصـل معیـن یـا مبتنی بر تقاضای شـرایط مشـخص 
و ضـروری، واحد هـای مختلـف سـازمان را بررسـی کـرده و نتایـج کتبـی را بـه 
کمیته مرکـزی ارایـه مـی دارد تا تصامیم مناسـب جهت حل مسـایل، رفع کمبود ها 

و بهتـر شـدن امـور اتخـاذ گردد.

ماده شانزدهم:

کمیته هـای سـازمان در تمـام سـطوح مبتنی بر اصـل دموکراسـی و رهبری جمعی 
بـا مسـئولیت فـردی و بـر اسـاس تقسـیم کار اجـرای وظیفـه می نماینـد. رهبـری 

جمعـی از مسـئولیت فـردی در انجـام وظایـف محولـه نمی  کاهد.
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کمیته هـا بایـد پس از بحـث آزاد و دموکراتیک به دور از بروکراسـی و تک روی 
روی مسـایل بـه تصمیم گیـری بپردازنـد. رابطـه بیـن حوزه هـا وکمیته هـا از طریق 

مسـئوالن آنها تامیـن می گردد.

ماده هفدهم: 

ارگان  هـای رهبـری، بایـد قبـل از تصمیم گیری هـای خطیر و یا تعیین سیاسـت های 
غیرمترقبـه امـا حیاتـی، حتی المقـدور بـه اراده جمعـی مراجعـه نمـوده نظـرات 
کمیته هـای پایینـی را دریافـت دارنـد. در صـورت عـدم موافقـت بـا تصامیـم و یا 
اقدامـات رهبـری، کمیته های پایینی می توانند خواهان جلسـات وسـیع گشـته و یا 

اعتـراض شـان را بـه صـورت کتبی و سربسـته به مراجـع باالتر بسـپارند.
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فصل چهارم

انضباط سازمانی
ماده هژدهم:

اعضـای سـازمان بایـد کلیه مواد اساسـنامه و نکات انضباطی آن را نـه تعبدی و مکانیکی 
بلکـه کامـًا آگاهانـه پذیرفته و بر اسـاس آن عمل نمایند. 

هر عضو سـازمان که از مواد اساسـنامه تخلف  ورزد، منطبق بر ماهیت و اهمیت خطایش 
و روحیـه »پنـد گرفتن از اشـتباهات گذشـته برای اجتناب از اشـتباهات آینـده و معالجه 
مـرض بـرای نجـات بیمـار« بایـد مـورد انتقـاد، اقنـاع، تربیـت، آمـوزش و یـا اقدامـات 
انضباطـی دیگـر قـرار گیـرد کـه بـه ترتیـب عبارتنـد از: هشـدار، اخطـار، برکنـاری از 

موقـف، تعلیـق عضویت یـا اخراج از سـازمان.

در دوره تعلیــق، عضــو از حـق رای، انتخـاب شـدن و انتخاب کردن محروم می  باشــد. 
مدت تعلیــق حداکثر یک ســـال می باشـد. اگـر شواهـد و بررسی وظـایف محـوله طی 
این مــدت دال بر اصــاح فــرد باشد، مجــدداً موقعیت عضـــو را احراز می کنـد و اال 

اخــراج می گــردد. اخــراج از سـازمان اشـــد تنبیه درون سازمان شمرده می شـود.

تصمیـم در مـورد اخـراج فـرد بایـد پس از غـور کافـی، همه جانبـه و بی طرفانـه بر کلیه 
حقایـق اتخـاذ گـردد. فـرد اخراجی حـق دارد علیه فیصلـه در مورد اخراجـش، از اولین 

کمیتـه باالتـر تـا کمیته مرکزی تقاضـای تجدید نظـر کند. 

ماده نزدهم:
عضـو فاقـد اراده، صداقـت و روحیـه انقابـی که علی الرغـم تذکر و انتقـاد قابل اصاح 
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بـه نظر نرسـد، جایی در سـازمان ندارد. مسـئله سـلب عضویت او پـس از بحث در کمیته 
والیتـی بـه کمیته مرکزی ارجـاع می گردد.

اگـر فـرد جهت رسـیدگی به وضعیت نامطلوبـش از واحد خویش خواهـان مهلت گردد، 
بایـد واحـد مذکور موضـوع را به تایید کمیته والیتی برسـاند.

ماده بیستم:

اگـر عضـوی بدون دلیل موجه، چهــار جلسـه متوالـی در حوزه مربوطه شـرکت نورزد، 
وظایـف سازمــانی اش را انجـام ندهـد و حق العضویـت نپـردازد، بایـد ادامه عضــویتش 
بررسـی گـردد. حـوزه مربوط موضـوع را جهت تصویـب باید به کمیتــه باالتر گزارش 

دهد.

ماده بیست و یکم:

هشـدار و اخطـار در مورد متخلفان باید در جلسـه عمومی واحد مربوطـه انجام گیرد. اما 
عـزل از موقعیـت و مسـئولیت، تعلیـق عضویـت و یـا اخراج از سـازمان بایـد به تصویب 

کمیته مرکزی برسـد. 

تصمیـم بـر عـزل از موقعیت و مسـئولیت عضـو اصلی یـا علی البدل کمیتـه مرکزی باید 
بـر تایید دو سـوم اعضای کمیته مرکزی اسـتوار باشـد.

ماده بیست و دوم:

آن اعضای سـازمان که عمداً به تبانی با دشـمنان آشـتی ناپذیر پرداخته و به توطئه چینی، 
افشـای اسـرار و یا تاراج دارایی سـازمان دسـت زنند، خاین محسـوب شـده و برخورد به 

آنـان همچو برخورد به دشـمنان قسـم خورده خلق و ضدانقـاب خواهد بود. 

در ایـن زمینـه »سـازمان رهایـی افغانسـتان« بـه هـر مسـئله، برخـورد مشـخص خواهـد 
داشـت.



مصوب نخستین کنگره سازمان، ۱۸ ثور ۱۴۰۰


