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 صفحه                فـهـرسـت: 

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان  اساسنامۀ

 )م.( افغانستانبرنامۀ عمومی حزب کمونیست  –فصل اول 

 خصلت طبقاتی حزب 

  ایدیولوژی رهنمای حزب

 رولتری انترناسیونالیزم پ

 برنامۀ سیاسی حزب 

  اهداف انقالب دموکراتیک نوینمهم ترین 

 استراتژی مبارزاتی حزب  

 ( افغانستان آئین نامۀ تشکیالتی حزب کمونیست )م.  –فصل دوم 

 تشکیالتیاصول 

 شکیالتتساختمان 

 درونی مرکزی و سایر نشریه ها رکزی، نشریۀارگان نشراتی م

 درفش

 عضویت

 اقدامات تشویقی و اقدامات انضباطی 
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 ۀ ـ امنـاس ـ اس

 حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان 

 ( افغانستان شامل دو فصل است:  اساسنامۀ حزب کمونیست )مائوئیست

اول حزب  بر در  فصل  عمومی  برنامۀ  )مائوئیست(گیرندۀ  افغانستان   کمونیست 

و فصل دوم دربر گیرندۀ آئین نامۀ تشکیالتی حزب  برنامه مصوب کنگره وحدت( )

 افغانستان است.  کمونیست )مائوئیست(

کمونیست   )برنامۀ عمومی حزب  اول اساسنامه  افغانستان( که فصل  )مائوئیست( 

ستان را در بر دارد،  انگانۀ برنامۀ حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغشش  پایه های

 برنامۀ حزب یعنی: ییپایه نکات 

 خصلت طبقاتی حزب؛  

 ایدیولوژی رهنمای حزب؛

 انترناسیونالیزم پرولتری؛

 برنامۀ سیاسی حزب؛ 

 مهم ترین اهداف انقالب دموکراتیک نوین؛  

 و  

 را بیان می نماید.   ،تژی مبارزاتی حزب استرا
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اساس دوم  )مائوئیست( فصل  کمونیست  حزب  تشکیالتی  نامۀ  )آئین  نامه 

 تشکیالتی حزب یعنی:آئین گانۀ شش پایه هایان( به معرفی و توضیح افغانست

 اصول تشکیالتی حزب؛

 ساختمان تشکیالت حزب؛ 

و   یی  منطقه  درونی  های  نشریه  مرکزی،  درونی  نشریۀ  مرکزی،  نشراتی  ارگان 

 سایر نشرات حزب؛

 درفش حزب؛  

 مسایل مربوط به عضویت در حزب؛ 

 و

 ماده می پردازد. (50)اه جنپدر  ؛اقدامات انضباطی در حزب

 ******** 

 *** 

* * 
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 فصل اول

 )مائوئیست( افغانستان  ت برنامۀ عمومي حزب کمونیس

 صلت طبقاتي حزب: خ .1

)مائوئیست کمونیست  افغانحزب  پیش(  و  پرولتاریا  سیاسی  حزب  هنگ  آ ستان، 

 افغانستان است.پرولتاریا در 

مارکسیستی  )  پرولتری  حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان دارای ایدیولوژی

ایدیولوژی  (مائوئیستی   –  لنینیستی   – کاربست  حاصل  حزب،  موجودیت  است. 

و   سیاسی  برنامۀ  دارای  حزب،  است.  افغانستان  انقالبی  جنبش  در  پرولتری 

و   کننده  بیان  و  پرولتری  مبارزاتی  در  استراتژی  پرولتاریا  اساسی  منافع  نمایندۀ 

مصمم   و  متعهد  حزب،  است.  و  افغانستان  خصوصیات  فشردۀ  بیان  که  است 

ب، صفوف پرولتاریا و سایر زحمتکشان  کیفیات پرولتاریا در افغانستان باشد. حز

می افغانست خود  اصلی  طبقاتی  پایگاه  را  برای  ان  مداوماً  دارد  مکلفیت  و  داند 

 ها بکوشد. ر میان آنتحکیم و گسترش خود د

خ ج ـیـوصـص ـاین  و  مـه ریـی ـگتـ هـات  پروـ عـ ا  برف  حزب  لتری  ودن 

 . نیست ) مائوئیست ( افغانستان استکمو

ریک در صف مقدم پرولتاریا  حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغانستان از لحاظ تیو

لحاظ تشکیالتی و  ها در افغانستان قرار دارد و متعهد و مصمم است که از  و توده

یرد. حزب، در های عملی مبارزاتی  نیز قاطعانه در چنین موقعیتی قرار بگفعالیت

پیش از  متشکل  باید  حال  اصل  عین  در  و  باشد  پرولتاریا  صفوف   داخل  روان 
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ها را نیز که جهان بینی شان  از میان سایر اقشار و طبقات خلق  روان انقالبی پیش

شرک و  پرولتاریا  ایدیولوژی  پذیرش  با  و  دهند  تغییر  آَگاهانه  در  را  عملی  ت 

موقعفعالیت پرولتری،  مبارزاتی  راهای  شان  پیشین  طبقاتی  های  لحاظ    یت  از 

بپیوندند، به پرولتاریا  در خود جای    ایدیولوژیک و تعلقات سیاسی رها ساخته و 

دهد. حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان، جزء ال یتجزای جنبش بین المللی  

 نماید.  ن خدمت می کمونیستی است، از آن مایه گرفته و به آ

( افغانستان به  عرف حزب کمونیست )مائوئیستم  هاگیریو جهتاین خصوصیات  

 هنگ پرولتاریا در افغانستان است. آمثابۀ پیش

پرول گردد.  خصلت  تثبیت  همیشه  برای  و  یکباره  که  نیست  چیزی  حزب  تری 

پیش بطن  و  متن  در  باید  که  است  مداومی  جریان  حزب  شدن  برد پرولتریزه 

باشد. در درون حزب نیز مبارزات مبارزات انقالبی در جامعه پیوسته ادامه داشته  

و بر سر حفظ  و قلب ماهیت    دو خطی  از یکجانب  پرولتری حزب  تکامل خصلت 

نماید. این مبارزات، انعکاس  آن از جانب دیگر، دایماً بروز می مودن و از بین بردن ن

ناپذیری با فراز و  مبارزات طبقاتی جامعه در درون حزب است و بصورت اجتناب  

می  تبارز  پیشنشیب  رساندنماید.  فرجام  به  و  خطی  برد  دو  مبارزات  مستمر  ن 

خط اپورتو  هایعلیه  و  بلند  یستی نرویزیونیستی  سر  حزب  درون  از  که  ای 

تقویت خصلت  می  و  نقش مهمی در حفظ  مداوم حزب،  انقالبی ساختن  و  نمایند 

 نماید. ن خصلت بازی می پرولتری حزب و تکامل مداوم ای

کمونیست)مائوئیست میراث  (حزب  خط    افغانستان  دهندۀ  تکامل  و  دار 

ر جنبش کمونیستی  ای است که در اواسط دهۀ چهل شمسی پایه گذامائوئیستی 

تاثیر    -لنینیستی    -)مارکسیستی   با  این جنبش  افغانستان گردید.  مائوئیستی( 

حزب   امپریالیستی  سوسیال  ضد  و  رویزیونیستی  ضد  مواضع  از  الهام  و  پذیری 
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با رویزیونیزم و سوسیال امپریالیزم  کمونیست چین تحت   رهبری مائوتسه دون، 

ارزات نسبتاً وسیع دموکراتیک نوین  شوروی خط فاصل روشنی ترسیم نمود و مب

روشن و  پیش  کارگران  را  ارتجاع  و  امپریالیزم  سوسیال  امپریالیزم،  علیه  فکران 

 برد.

از تجارب منف حزب کمونیست )مائـوئیسـت و مثبت   ی ( افغانستان با جمعبندی 

مق جنگ  در  افغانستان  چپ  جنبش  ضاوم شرکت  امپریالیستی، ت  سوسیال  د 

 است. پیریزی گردیده 

سو ضد  مقاومت  جنگ  در  چپ  جنبش  شرکت  از  مهم  جنبۀ  سیال یک 

های مختلف این جنبش عمالً در این جنگ دخیل  امپریالیستی این بود که بخش

و شعله  شدند  نقش  نقطۀ  یی این  بود.  روشن  و  مشخص  شرکت  ها  بزرگ  ضعف 

در   استراتژِی  جنبش چپ  از  بخشی  مثابۀ  به  و  که مستقالنه  بود  آن  این جنگ، 

به  م افراد متعلق  برده نشد. در آن زمان، سازمان ها و  پیش  بارزاتی جنگ خلق 

وسیعاً   چپ  پوششجنبش  جهادی    تحت  ارتجاعی  خود  احزاب  یا  و  به  درآمدند 

    .دست زدنداسالمی   برآمد

جنگ مقاومت ضد سوسیال امپریالیستی رکت جنبش چپ در  به عبارت دیگر ش

با تکیه بر یک خط و  باید مستقالنه می ، اما این شرکت  اصولی و درست بود بود، 

و توسط یک حزب  مائوئیستی صورت می گرفت    -لنینیستی   -مشی مارکسیستی 

می  رهبری  و کمونیستی  درست  نیز  جنگ  این  در  عمده  تضاد  تعیین  گردید. 

افتاده    اما مبارزۀ ضروری علیه دشمنان غیر عمده تا حد زیادی از نظر اصولی بود،  

ا نقش  ز پیشبود. چشم پوشی  به مطلق سازی  این مبارزۀ ضروری و گرایش  برد 

 تضاد عمده، تسلیم طلبی طبقاتی در میان منسوبین جنبش چپ را دامن زد. 
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  لمللی، مشخصاًاین حزب با تاُثیر پذیری و الهام از مواضع جنبش کمونیستی بین ا

کبیر  انقالب  تجارب  اصولی  و  انترناسیونالیستی، در جذب روشن  انقالبی  جنبش 

موضع در  و  چین  پرولتاریایی  رویزیونیزم فرهنگی  علیه  قاطع  مبارزۀ  و  گیری 

اری ای که متضمن مرز بندی  زاری گردید، شالوده گزشالوده گ چینی و خوجه یی  

چپ افغانستان، در    مسلط بر جنبش  صریح و مبارزۀ جدی علیه کلیت انحرافات

است.   طول بوده  بعدی  انحرافات  و  شمسی  شصت  دهۀ  اول  نیمۀ  و  پنجاه  دهۀ 

ری  گیهملی و س تکامل این حزب با حضور در صفوف جنبش کمونیستی بین المل

پرولتری  مبارزات جهانی  انترناسیونالیستی   ، مشخصاًدر  انقالبی  مبارزات جنبش 

فعالیت زمان  مبار  در  و  اآن  برای  فعالیتحیازات  فعال    "جاا"های  ی  غیر  از  بعد 

 شدنش یا ایجاد یک تشکیالت جدید بین المللی م ل م ، گره خورده است. 

کمونیس سالحزب  حاصل  افغانستان  )مائوئیست(  امپریالیزم،  ت  علیه  مبارزه  ها 

 ارتجاع، رویزیونیزم و اپورتونیزم است.  

افغـس ـیـونـم ـزب کـدرفش ح )مائوئیست(  درفش وحدت دهندۀ  تان  ـانسـت 

آن است.  کشور  های  مائوئیست  می تمامی  درفش  همین  زیر  در  فقط  توانند  ها 

مسئولیت و  و  وظایف  کمونیستی  و  نوین  دموکراتیک  مبارزاتی  اخص های  بطور 

مسئولیت و  علیه  وظایف  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت  قبال  در  کنونی  های 

 حو اصولی و شایسته ادا نمایند. ی را به نگران امپریالیست و خاینین مل اشغال

 ايديولوژي رهنماي حزب: .2

مائوئیست ( افغانستان مارکسیزم ــ لنینیزم ــ مائوئیزم را به )  حزب کمونیست

 مثابۀ ایدیولوژی رهنمای اندیشه و عمل خود پذیرفته و به کار می بندد.  
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بی پرولتاریای  ایدیولوژی  مائوئیزم،  ــ  لنینیزم  ــ  و  مارکسیزم  اسـت  المللی  ن 

جهان بهخصلت  و  دارد  کشو شـمول  هر  مشخص  شــرایط  در  جهت  ر،  هـمین 

 منجمله افغانستان، قابل تطبیق است.  

ایدیولوژی پرولتاریای بین المللی از زمان پیدایش خود تا حال سه مرحلۀ تکاملی  

 را طی نموده است: 

 مرحلۀ ایجاد و انسجام اولیه یا  مارکسیزم.

 یزم ــ لنینیزم.امل یا مارکسمرحلۀ دوم تک

 ئیزم.    مرحلۀ سوم تکامل یا مارکسیزم ــ لنینیزم ــ مائو

و   سیاسی  اقتصاد  فلسفه،  جزء  سه  هر  و  است  پیوسته  بهم  تکامل  مراحل  این 

 تیوری های سیاسی را در بر می گیرد.

 :  زمـيـسـاركـم .1
زم  ـ. مارکسیزم را فـراهم نمودـپیدایش طبقۀ کارگر پایۀ عینی ایجاد مارکسـی 

قرن   اواسـط  در  اروپا  کارگران  مبارزات  متن  و     19در  آمد  وجود  ارتباط به  در 

 نزدیک با مبارزات پرولتاریای بین المللی و در خدمت به آَن پرورانده شد. 

 سه جزء ماركسيزم: 

 فلسفه ماركسيزم:  .1

ست  سیستم فلسفی فرا گیر ماتریالیزم دیالیکتیک و ماتریالیزم تاریخی یا به کارب

فلسفۀ   آن،  تکامل  و  بشری  جامعۀ  تاریخ  مورد  در  دیالیکتیک  ماتریالیزم 

 مارکسیزم است. 
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 اقتصاد سياسي ماركسيزم:  .2

داری   سرمایه  اقتصاد  از  بنیادی  و  جانبه  همه  نقد  مارکسیستی،  سیاسی  اقتصاد 

است که از راز استثمار پرولتاریا توسط بورژوازی، انباشت سرمایه، انارشی و تضاد  

 دارد. ه داری پرده بر می ی سرمایهای ذات 

 سياسي ماركسيزم: هاي تيوري  .3

قدرت سیاسی از طریق انقالب قهری و تیوری دیکتاتوری پرولتاریا،  تیوری کسب  

ت می اساس  تشکیل  را  مارکسیزم  سیاسی  جمعیوری  های  دهد.  درس  از  بندی 

این   تدوین  در  کارگری  طلبان درون جنبش  فرصت  علیه  مبارزه  و  پاریس  کمون 

 تیوری دارای اهمیت جدی بوده است.      

مرحلۀ   پرورش  و  گزاری  ایپایه  پ ـولـدیـ اول  مـتـرول ـوژی  نام  با  س  ـارکـری 

اینـگ برای  مبارزه  شد.  نامیده  مارکسیزم  و  خورد  المللی  ره  بین  جنبش  که 

مارکس،   حیات  پدرود  از  بعد  بشناسد،  رسمیت  به  را  مارکسیزم  کمونیستی 

 ردید. لس رهبری گـ گـط انـتوس

   :زمـيـنـيـنـل .2

داری   به سرمایه  داری  پایه  تکامل سرمایه  امپریالیزم،  پیدایش عصر  و  انحصاری 

به وجود   لنینیزم را  به مارکسیزم ــ  لنینیزم و تکامل مارکسیزم  عینی پیدایش 

آورد. لنینیزم در جریان رهبری جنبش انقالبی پرولتری در روسیه و مبارزه علیه  

جنبش درون  جریان   رویزیونیزم  در  مشـخص  بطور  و  المللی  بین  کمونیسـتی 

 ـالب اکـتـوبـر، به وجود آمد. رهبری انـق

 



 ( ۱۴۰۰حمل  ۲۵)اسری حزب مصوب سومین کنگرۀ سر  - ائوئیست( افغانستاناساسنامۀ حزب کمونیست )م

Page - 11 - of 64 
 

 تي: ــــالت لنينيســــتكام

 در فلسفه:  .1

که   ها  امپریوکریتیسیست  علیه  فلسفی  مبارزۀ  در  مارکسیستی  فلسفۀ  تکامل 

 شتی دهند. آیالیزم و ایده اَلیزم را با هم تالش داشتند ماتر 

دیالیک مارکسـیستکامـل  به تیـک  تـضـاد  قانون  سـاختن  مشـخص  با  ـتی 

 عنوان جوهر دیالیکتیک.    

 در اقتصاد سياسي: .2

س خصوصیات  توضیح  و  امپریالیزم  تیوری  امپریالیسـتدوین  داری  به  ـرمایه  تی 

سرمایه   مرحله  آخرین  و  احتضار  حال  در  گندیده،  طفیلی،  داری  سرمایه  عنوان 

 داری.

 هاي سياسي: در تيوري  .3

 ردن عصر به عنوان عصر امپریالیزم و انقالبات پرولتری.  ص کمشخ

س حزب  تیوری  ط ـیاسـتدوین  نـی  پیشـویـراز  )حزب  یا  آن  پرولتری(  هنگ 

بنیانگذاری و ساختمان چنین ح و  پرولتاریا و  حزب کمونیست  برای رهبری  زبی 

 های انقالبی بخاطر کسب قدرت سیاسی. توده

پ و  تیوری  پتکامل  انقالب  جریاراتیک  در  و  رولتری  اکتوبر  انقالب  رهبری  ن 

 برقراری دیکتاتوری پرولتاریا در شوروی. 

 تر جنبش کمونیستی در سراسر جهان. اشاعۀ هر چه بیش
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 دیده در جهان.  های ستمتاُمین اتحاد میان مبارزات انقالبی پرولتاریا و مبارزات 

 مبارزه علیه رویزیونیزم انترناسیونال دوم.  

 و  

 ونال کمونیستی )کمینترن(.نترناسیایجاد ا

نامیده  لنینیزم  و  خورد  گره  لنین  نام  با  پرولتاریا  ایدیولوژی  تکامل  دوم  مرحلۀ 

برا مبارزه  لنین،  درگذشت  از  بعد  اینشد.   المللیکمونیستی  که جنبش  ی  ،  بین 

عن به  را  لنینیزم  ــ  به  مارکسیزم  پرولتری  ایدیولوژی  تکامل  مرحلۀ  دومین  وان 

 اسد، توسط استالین رهبری گردید. رسمیت بشن

  : زمـيـوئـائـم .3

با  تواُم  شوروی  در  داری  سرمایه  احیاء  و  پرولتری  پیروزمند  انقالب  سرنگونی 

داری امپریالیستی، پایۀ عینی پیدایش  ات و تحوالت جدید در نظام سرمایهتغییر

یزم را به لنینیزم به مارکسیزم ــ لنینیزم ــ مائوئ  -مائوئیزم و تکامل مارکسیزم  

کبیر   انقالب  بخصوص  چین،  انقالب  طوالنی  رهبری  طی  مائوئیزم  آورد.  وجود 

پرول عل فرهنگی  جهانی  مبارزۀ  رهبری  و  ایجاد  یتاریایی  مدرن،  رویزیونیزم  ه 

 گردید. 

 تكامالت مائوئيستي:

 در فلسفه:  .1

مطرح کردن قانون تضاد به عنوان قانون اساسی حاکم بر طبیعت و جامعه و تفکر  

 ی. انسان
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 طرح مفهوم تضاد عـمـده و تفکیک آَن از تضاد اسـاسـی.  

 به کار گیری استادانۀ فلسفه در سیاست و مبارزات سیاسی.  

میق جهش از پراتیک به تیوری و سپس تکامل تیوری شناخت در پرتو بر رسی ع

 از تیوری به پراتیک با تکیه بر عمده بودن پراتیک.    

 .  مردمهای بردن فلسفه در میان توده

رابطۀ   متافزیکی  برداشت  نفی  یا  روبنا  و  بنا  زیر  میان  رابطه  دیالیکتیکی  تحلیل 

 مولده.ها و رد تیوری رویزیونیستی رشد نیرو های جانبه میان آنیک

 در اقتصاد سياسي: .2

اقتصا ازتکامل  انتقاد  با  سوسیالیستی  سیاسی  اقتصادی  سیاستد  سیاست  های 

ت و  سوسیالیزم  ساختمان  در  ساختمان شوروی  اقتصادی  سیاست  دوین 

 تر.الیزم به صورت متکاملسوسی

انقالب   تقدم  بر  مبنی  اقتصادی  توسعۀ  و  انقالب  میان  رابطه  دیالیکتیکی  تعیین 

به   را  نسبت  انقالب   « مثل  شعارهایی  در  فشرده  بطور  آن  بیان  و  تولید  افزایش 

)تقدم انقالبی   دریابید، تولید را افزایش دهید.«، و » سرخ بودن و متخصص بودن«

رویزیونیستی   تیوری  علیه  مبارزه  در  داشتن(  تخصص  به  نسبت  رشد    "بودن 

 ."نیروهای مولده

طرح   و  نوین  دموکراسی  اقتصادی  سیاست  داری  تدوین  سرمایه  مفهوم 

کش در  کمپرادور  داری  سرمایه  از  شکلی  مثابه  به  تحت  ــبروکراتیک  ورهای 

 د. سلطه که توسط امپریالیزم به وجود می آَی
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 هاي سياسي: در تيوري  .3

تدوین تیوری انقالب دموکراتیک نوین به مثابۀ انقالب تحت رهبری پرولتاریا در  

مرحلۀ اول انقالب جهت زمینه سازی برای کشورهای تحت سلطۀ امپریالیزم در  

 انقالب سوسیالیستی و گذار به آَن.

 تکامل همه جانبۀ دانش نظامی پرولتری یا تدوین تیوری جنگ خلق.  

امپریا سلطۀ  تحت  کشورهای  انقالبی  شرایط  و  طبیعت  عنوان  شناخت  به  لیزم 

برد جنگ  ها بطور عموم شرایط مساعد برای برپایی و پیشکشورهایی که در آن

 خلق بصورت مداوم وجود دارد. 

 ها یا تدوین مشی توده یی. هتکامل عمیق درك از نقش تاریخ ساز تود

متکامل درك  حارائه  چگونگی  از  خصلتر  تکامل  و  پرولتری  فظ  انقالبی  حزب  ت 

برد مبارزۀ دو خط در درون حزب علیه اشکال گوناگون هنگ از طریق پیشپیش

  رویزیونیزم و اپورتونیزم.

 مبارزه علیه رویزیونیزم مدرن. 

 و باال تر از همه:  

تدوین تیوری ادامـۀ انقالب تحـت دیـکـتاتوری پرولتاریا در جـــریان انقالب  

یعنی  دهی بورژوازی رهنگی پرولتاریایی و مبارزه برای سرنگونی مقر فرمانکبیر ف

 در درون حزب. دهی رویزیونیستی مقر فرمان

در فلسفه، اقتصاد سیاسی و    همه جانبۀ مارکسیزم  ــ  لنینیزممائوئیزم، تکامل  

می تیوری  احتوا  را  سیاسی  مائوئیزم، های  بدون  امروزی  شرایط  در  نماید. 
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ـ  نف مارکسیزم  و  ندارد  وجود  لنینیزمی  مــ  نفی  ـیـوئـائـی  یقیناً  زم 

 زم ــ لنینیزم است.ـی ـسـارکـم

ل ــ  مارکسیزم  شناختن  رسمیت  به  برای  جنبش  مبارزه  در  مائوئیزم  ــ  نینیزم 

تکامل در  عنوان سومین مرحله  به  کمونیستی،  المللی  پرولتری،    بین  ایدیولوژی 

ه رویزیونیزم  مبارزه در جریان نبرد علیای را طی نموده است. این  مسیر طوالنی 

به   و  پرولتاریایی  فرهنگی  کبیر  انقالب  جریان  در  و  یافت  جهانی  خصلت  مدرن 

نهم   کنگرۀ  در  عبارت ویژه  ها  سال  اما  رسید.  فرجام  به  چین  کمونیست  حزب 

دون" تسه  مائو  اندیشۀ  ــ   لنینیزم   ــ  بین   "مارکسیزم   جنبش  المللی    در 

 شد. رده می کمونیستی به کار ب

که   است  خدمتی  دون،  تسه  مائو  اندیشۀ  جای  به  مائوئیزم  المللی  بین  رسمیت 

 ه است.  توسط جنبش انقالبی انترناسیونالیستی صورت گرفت

عمل   در  و  است  عمل  و  اندیشه  رهنمای  مائوئیزم  ــ  لنینیزم  ــ  مارکسیزم 

وری به پراتیک،  شود. این، به مفهوم جهش از تیمبارزاتی انقالبی به کار بسته می 

تلفی مفهوم  مارکسیزم به  عام  حقایق  تطبیق  مفهوم  به  و  پراتیک  با  تیوری    -ق 

 انقالبی پرولتری در افغانستان است.مائوئیزم با شرایط خاص مبارزات  -لنینیزم 

بل نیست،  جامد  مائوئیزم، شریعت  ــ  لنینیزم  ــ  ایدیولوژی مارکسیزم  یک  که 

 ن در آینده نیز ادامه خواهد یافت.  قابل تکامل است و مسیر تکامل آَ
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 انترناسیونالیزم پرولتري:  -3

ا یک  پرولتری  کمونیست  انترناسیونالیزم  حزب  اساسی  (  )مائوئیستصل 

در   پرولتاریا  المللی  بین  اردوی  رزمندۀ  سپاه  حزب،  این  است.  افغانستان 

سهم مثابۀ  به  را  افغانستان  در  انقالبی  مبارزات  و  است  در  گیری  افغانستان 

پرولتاریایمب المللی   بین  انقالبی  می   ارزات  پیش  به  مبارزات  جهانی  حزب  برد. 

گسترش می دهد و پرولتاریا   انقالب جهانی انقالبی در افغانستان را در خدمت به  

نماید،  نترناسیونالیزم پرولتری پرورش می های افغانستان را طبق اساسات او خلق

گاه مطمئنی  ی آیـنـده بـتواند به عـنوان پایتا جامعۀ مسـتقـل، آَزاد و انـقـالب

 در خدمت به انقالب جهانی قرار داشته باشد. 

مبارزاتی  اظ بین المللی در عرصۀـ)مائوئیست( افغانستان، از لح زب کمونیست ـح

در  شمولیت  حزب،  کرد.  تکامل  و  شد  زاده  انترناسیونالیستی  انقالبی  جنبش 

المللی کمونیستی ر بین  ناپذیر خود  مبارزات جنبش  ا وظیفه و مسئولیت تخطی 

و سازماننممحسوب می  با احزاب  اتحاد    –  ت لنینیس  –های مارکسیست  اید، در 

ـ   ایدیولوژیک  مبارزات  در   جهان،   کشورهای  سایر  مائوئیست   روی  سیاسی   ـ

سا پ  رویزیونیزم  علیه  مبارزات  مشخصا  المللی،  بین  سطح  در  خاص  و  عام  مسایل

ژیک اصلی  مثابًه عوامل ایدیولوباترای به    -پاراچندا ونیزم  و رویزیاواکیانی  م ل م  

  سیاسی   عمومی  مشی   تدوین  راه   در  گیرد، می   سهم  فعاالنه  ، "جاا"غیر فعال شدن  

 برای  مبارزه  طریق   از  و  کندمی   مبارزه  جدیت  با  کمونیستی   المللی   بین  جنبش

  المللی   بین  جدید   تشکیالت  ایجاد  یا  انترناسیونالیستی   انقالبی   جنبش  احیای

پیشـمائوئیس  –  لنینیستی   –  مارکسیستی  و  برای تی  آن،  مبارزات  فعاالنۀ  برد 

 آورد.  گیر به عمل می انترناسیونال نوین کمونیستی تالش پی تشکیل 
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با احزاب و سازمانحزب کمونیست )مائوئیست  افغانستان  های مارکسیست ــ  ( 

نماید  قرار می نیز بر    لنینیست ــ مائوئیست سایر کشورها روابط نزدیک دوجانبه

می  عمل  به  تالش  اصوو  معیارهای  به  مطابق  روابط  این  سطح  که  لی  آورد 

 گسترش یابد. و  قامائوئیستی بطور روز افزون ارتمارکسیستی ــ لنینیستی ــ  

ضد امپریالیستی  ها و مبارزات  )مائوئیست( افغانستان از مقاومت  حزب کمونیست 

کند  نماید. حزب سعی می ی می یت و پشتیبانهای جهان حماو ضد ارتجاعی خلق

نیروهای مبارز غیر مارکسیست ــ   با  لنینیست ــ مائوئیست سایر کشورها  که 

علی می که  مبارزه  ارتجاع  و  امپریالیزم  و  ه  اصولی  نزدیک  متقابالً  روابط  نمایند، 

 مفید ایجاد نماید. 

شتون بر آن  پدر کشور چند ملیتی افغانستان که شوونیزم طبقات حاکمۀ ملیت  

بارزه های غیر پشـتون سـتم مـلی اعـمال می گردد، محاکم اسـت و بر ملیـت

ای ملیتعلیه  حق  شناختن  رسمیت  به  و  ستم  به  ن  شان  سرنوشت  تعیین  در  ها 

اص از  یکی  جدایی،  حق  م ـشمول  حـ هـول  انترناسیونالیستی  زب  ـم 

)ـس ـیـونـمـک می یستئمائوت  محسوب  افغانستان  شر  گردد.(  کدر  نونی  ایط 

مقاومت   و  مبارزه  از  تابعیت  در  باید  مبارزه  این  کشور  علیه  مستعمراتی 

پیشاشغال نشانده  دست  رژیم  و  علیه  گران  مبارزه  فعلی،  شرایط  در  شود.  برده 

که سعی دارند  طرحات و شعارهای خاینین ملی مربوط به ملیت های تحت ستم  

ملیت ملیتی  خدم احساسات  در  را  کشور  ستم  تحت  اشغالهای  گران  ت 

 گردد.  ن مبارزه محسوب می امپریالیست قرار دهند، بخشی از ای
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 رنامه سیاسي حزب:ب -4

برنامه سیاسی حد اقل و حد اکثر حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغانستان، انجام  

ساختمان   سوسیالیستی،  انقالب  به  سریع  گذار  نوین،  دموکراتیک  انقالب 

تحت   انقالب  ادامۀ  انقالبات  سوسیالیزم،  طریق  از  پرولتاریا  متعدد  دیکتاتوری 

به سوی جامعۀ جهانی بی طبقه کمونیسفرهنگی و پیش انقالب  روی  تی در متن 

 جهانی پرولتری است. 

و   امپریالیزم  سلطۀ  تحت  کشور  یک  گذشته  قرن  یک  تقریبا  طی  در  افغانستان 

ور گاهی  نیمه فیودالی بوده است. در طی این مدت سلطۀ امپریالیستی برین کش

مستعم نیمه  حالت  گاهی  و  داشته  مستعمراتی  تودهحالت  میان  تضاد  های  راتی. 

ولده ــ و مناسبات مستعمراتی   ۀ بخش تعیین کنندۀ نیروهای مها ــ به مثابخلق

اس  ــ تضاد  مستعمراتی،   نیمه  ــ  فیودالی  نیمه  یا  فیودالی  جامعۀ  نیمه  اسی 

می  تشکیل  را  مست افغانستان  حالت  در  یا  عدهد.  قدرت  علیه  مبارزه  مراتی، 

و در    نشاندۀ شانگر و خاینین ملی دستاجم و اشغالهای امپریالیستی مهقدرت

داخلی   ارتجاع  علیه  مبارزه  مستعمراتی  نیمه  انقالب  حالت  عمدۀ  وظیفۀ  حاکم 

 گردد.  محسوب می 

جابجایی   در علیرغم  که  کنونی،  موقعیتشرایط  در  نسبی  تاکتیکی  های  های 

غ  جنگی  اشغال  جنگی یر  و  امپریالیستی  و  داخلی  پوشالی  سپرده  نیروهای  گر، 

قوای پوشالی رژیم دست نشانده و تغییرات  های جنگی روزمره به سئولیتشدن م

اشغال نیروهای  وضعیت  در  حقوقی  صلحتموافق"امضاء    گر،ظاهری  میان    "نامه 

 ، رژیم پوشالی   و  انبطال  "مذاکرات بین االفغانی" گران امریکایی و  طالبان و اشغال

هم پنجهکشور  اشغال  تحت  متجاوز  چنان  و  مهاجم  های  قوت  خونریز  های 

شان   متحدین  و  داردامریکایی  اشغالقرار  علیه  مقاومت  و  ،  امپریالیست  گران 
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نشانده،   دست  همرژیم  توافقو  پسا  رژیم  عم  چنین  به  وظیفۀ  انقالب  فعلی  دۀ 

می  پایان    آید.حساب  از  بعد  ب"زیرا  االفغامذاکرات  هر    "نی ین  پساتوافق  رژیم 

رژیم دست از یک  نماید، متشکل  انتخاب  بخود  را که  ای  نشاندهشکل و شمایلی 

طبق   که  بود  امنیتی  توافق" خواهد  شبکه"  نامه  رهبری  نیرومند  تحت  های 

 گران پیش خواهد رفت.استخباراتی اشغال

ن اصلی  ـیـع ـدافـ هم مامپریالیزم و طبقات فیودال و بورژواکمپرادور در پیوند با  

فیودالی   نیمه  یا  فیودالی  نیمه  ــ  مستعمراتی    مستعمراتی   هیمن  –مناسبات 

  اصلی وظایف  ارتجاعی، طبقات این نگونی  سر و  امپریالیستی  سلطۀ قطع.  هستند

 .  دگردمی   محسوب انقالب

کارگران، دهقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی، نیروهای محرکۀ بزرگ انقالب  

ن نیروی عمدۀ انقالب  طبقۀ کارگر نیروی رهبری کنندۀ انقالب و دهقاناتند.  هس

می  تشکیل  در  را  کارگر  طبقۀ  استوار  متحد  حال،   میانه  و  فقیر  دهقانان  دهند.  

خ حال  میانه  و  پایینی  قشر  و  هستند  آن.   وانقالب  نزدیک  متحد  بورژوازی  رده 

خ باالیی  قشر  و  مرفه  متحدی ودهقانان  بورژوازی  متزرده  در  لزن  کارگر  طبقه  ل 

می  محسوب  ضعیف،  انقالب  نیروی  ملی  بورژوازی  یا  متوسط  بورژوازی  گردند. 

ها، فیودال  هایی که با امپریالیستتضادهم بر مبنای  متزلزل و نوسانی است، با آن

 گیرد.  رفته در صف انقالب قرار می هم ها و بورژوا کمپرادورها دارد، روی

شـوونیزم  میان  ملیتات  بقط  تضاد  و  پشـتون  ملیت  و  حاکمۀ  ستم  تحت  های 

اجتماعی   تضاد  دو  زنان،  و  ساالر  مرد  شوونیزم  میان  افغاستان تضاد  در  مهم 

کنند و  های طبقاتی را عبور می هستند. این تضادها که از جهات معینی مرزبندی

  های طبقاتی ودهند، در پیوند با تضادهای ویژۀ اجتماعی را تشکیل می بندیصف
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قانون  از  حال  عین  در  و  دارند  قرار  امپریالیستی  خاص  مندیستم  محرکات  و  ها 

  خود نیز برخوردار اند.

های تحت ستم برای کسب رهایی ملی از شـوونیزم ملیـت حـاکم و مبارزۀ ملیت

روهای مبارزۀ زنان برای نجات از شوونیزم مرد ساالر و حصول آزادی و برابری، نی

هـای تحـت سـتم از گردند. رهـایی ملـی ملیتمی   محرکۀ مهم انقالب محسوب

سـاالر و حصـول آزادی و شوونیزم ملیت حاکم و نجات زنـان از شـوونیزم مـرد 

 گردد.و انقالب پرولتری ممکن و میسر می زنان فقط و فقط در پرت رایبرابری ب

کودتای   زمان  از  که  آوارگان  توسط    1357ثور    7معضلۀ  افغانستان  اشغال  و 

، نه تنها کماکان الینحل باقی  سیال امپریالیستی آغاز گردیدم سومهاجهای  قوت 

بل بیشمانده،  تجارب  است.  یافته  نیز  ادامه  جدید  اشکال  در  از  که  سال   42تر 

گران امپریالیست امریکایی و متحدین شان و  گذشته نشان داده است که اشغال

ضله را بطور ن معد ایچنان سایر مرتجعین نمی تواننرژیم دست نشاندۀ شان و هم

انقالب دموکراتیک   نمایند.  باید   -تواندنوین می بنیادی حل و فصل  از طریق    -و 

راه حل اساسی و بنیادی برای این  در سرتاسر کشور  اجرای موفقانۀ انقالب ارضی  

 معضله پیدا نماید.  

و در    داری امپریالیستی ست در جهان تحت سلطۀ نظام سرمایهآلودگی محیط زی

، به یک معضلۀ جهانی مبدل شده است. اما  فع خصوصی ید بر مبنای منانتیجۀ تول

گرانۀ سوسیال های تجاوزکارانه و اشغال، این معضله در نتیجۀ جنگدر افغانستان

امپریالیستی و امپریالیستی، از طریق تخریب وسیع جنگالت، روستاها و ساحات  

ده است.  ...  به وجود آمیورانیوم خام و  سبز، استعمال وسیع مواد کیمیاوی زهری، 

و   رویه  بی  رشد  را  نامۀ  رببی  برعالوه  کشور  شهرهای  در  زیست  محیط  شهرها، 

درین است.  کرده  آلوده  اشغالشدیداً  که  است  داده  نشان  تجربه  نیز  گران  مورد 
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بنیادی معضلۀ آلودگی   نه تنها قادر به حل  امپریالیست و دست نشاندگان شان، 

زیست   نیستند،محیط  کشور  آنبل  در  حاکمیت  تحت  معضلۀکه  روز   ها،  مذکور 

بیش دامنه  می بروز  اشغالتری  قوای  اخراج  و  یابد.  کشور  از  امپریالیستی  گر 

میان  از  را  زیست  محیط  آلودگی  این  اصلی  منبع  نشانده،  رژیم دست  سرنگونی 

ج وسیع توده  دهد که با تکیه بر بسیحاکمیت انقالبی آینده امکان می  می برد و به

مردمی،   های فقط    انقالبی  برعالوه  نماید.  تامین  را  کشور  در  زیست  محیط  پاکی 

محیط   پاکی  برای  المللی  بین  مبارزۀ  است  قادر  مردمی  انقالبی  حاکمیت  یک 

   را پیش ببرد.    در جهان زیست 

ان  ـتـضرورت به سر انجام رساندن وظایف ملی و دموکراتیک انقالب در افغانس

فیودال   نیمه  ــ  نیمه  مستعمره  ــ  فیودال  نیمه  انقالب  یا  مرحلۀ  مستعمره، 

پیش و  برپایی  از  قبل  را  نوین  وجود بدموکراتیک  به  سوسیالیستی  انقالب  رد 

می می  یی  مرحله  دو  را  انقالب  و  انقالب  آورد  یعنی  مرحله  دو  این  سازد. 

ی پیوستۀ  بهم  اجزای  سوسیالیستی،  انقالب  و  نوین  واحد  دموکراتیک  انقالب  ک 

توس و  ایدیولوژاست  و  کارگر  طبقۀ  حزب  ط  طریق  از   ) م  ل  م   ( کمونیستی  ی 

 کمونیست )مائوئیست( رهبری می گردد.

برنامۀ انقالب دموکراتیک نوین، برنامۀ حد اقل انقالب پرولتری است. این انقالب  

می  قطع  را  کشور  بر  امپریالیزم  مسلطۀ  بر  را  فیودالی  نیمه  مناسبات  و  حور کند 

انقالب ارضیپیش ریشه کن    "کارزمین از آن کشت"حوری  و تطبیق شعار م  برد 

 سازد و بورژوازی کمپرادور را سلب مالکیت می نماید.  می 

لطۀ  ـ ور از سـور و مردمان کش ـتقالل و آزادی کش ـانقالب دموکراتیک نوین، اس 

اجتماعی  امپریالیزم و حقوق دموکراتیک پایه یی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  

 نماید.  ها را تاُمین می های وسیع خلقن و تودهکارگران، دهقانا
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انقالب، می   این  سرنگون  را  حاکم  ملیت  تعیین  شوونیزم  در  ملل  حق  سازد، 

تاُمین  به شمول حق جدایی را به رسمیت می سرنوشت شان   شناسد و در مسیر 

تساوی   جانبۀ  ملیتهمه  می میان  مختلف کشور  و  های  زمینۀ  رزمد  طریق  بدین 

 نماید.  های مختلف را تامین می میان ملیتداوطلبانه  حدت حقیقی وو

مرت و  فیودالی  ساالر  مرد  شوونیزم  انقالب  بر  این  را  امپریالیستی  سلطۀ  با  بط 

زنمی  برابری میان  تاُمین  راه  و    ه هاـرص ـۀ عـمـردان در هـان و مـاندازد و در 

 دارد.تمامی سطوح گام بر می 

گران  های خونریز اشغالشور تحت پـنـجـهشــرایط فعـلی، ککه در  جایی از آن

پـوشـالی   حاکمیت  و  دستامپریالیست  و    نشاندهرژیم  وظیفه  دارد،  قرار 

و تدارك  انقالب،  و عمدۀ  اول  اشغال  مسئولیت  علیه  مقاومت    گرانبرپائی جنگ 

 است.    پسا توافقو حتی رژیم  دست نشاندهرژیم و حاکمیت پوشالی  امپریالیست

بزر وظایف  انقالبسایر  مهم  و  موجو  گ  به  که  وجودی  اهمیت  با  و  بزرگی  دیت، 

می  ادامه  ششان  در  اما  فـ رایـدهند،  هـع ـط  مقاوم ـگـم ـلی  تابع  علیه  ـی  ت 

 باشند.  گران و رژیم دست نشانده می اشغال

علیه   انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت  از  است  عبارت  که  مبارزه  گران  اشغالاین 

مبارزاتی    دۀ شان، شکل مشخص کنونی استراتژیامپریالیست و رژیم دست نشان

انقالب   انجام  می برای  محسوب  کشور  در  نوین  اخراج  دموکراتیک  و  طرد  گردد. 

گر امپریالیستی از کشور و سرنگونی رژِیم دست نشانده، هدف عمدۀ  قوای اشغال

 دهد. قالب دموکراتیک نوین را تشکیل می فعلی ان

نوین در فرجام،   به ـ راتیـوکـوری دم ـاتـتـک ـدیانقالب دموکراتیک  ک خلق را 

جایۀ  ـمثاب پرولتاریا  دیکتاتوری  از  و  شکلی  کشور  بر  امپریالیزم  سلطۀ  گزین 
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می دیکتات شده  سرنگون  ارتجاعی  طبقات  دموکراتیک  وری  دیکتاتوری  سازد. 

انقالبی تحت رهبری طبقۀ کارگر است  خلق، دیکتاتوری مشترك اقشار و طبقات  

 دهد.کارگران و دهقانان تشکیل می  اد تحرا اکه محور آن

گرچه   انقالب  این  است.  گذرا  و  متضاد  خصلت  دارای  نوین  دموکراتیک  انقالب 

ـ  بورژوا  انقالب  یک  جنبهعمدتاً  دارای  اما  است،  دموکراتیک  مهم  های  ـ 

ورژوازی  رهبری پرولتاریا قرار دارد، بباشد. این انقالب تحت  سوسیالیستی نیز می 

سرنگون را  بیمی   بزرگ  داری  سرمایه  ضربه  سازد،  را  امپریالیستی  المللی  ن 

زند، بخشی از انقالب جهانی پرولتری محسوب می گردد و از همان آغاز دارای  می 

سوسیالی زمینهاستقامت  عوامل  این  مجموعۀ  است.  پیشستی  این  های  روی 

 نماید. نقالب سوسیالیستی فراهم می سوی ا انقالب را به

وکراتیک نوین، پس از طی دورۀ طوالنی،  ـالب دم ـقـ ری انـاسـرت ـروزی سـیـپ

پر فراز و نشیب و مملو از پیچ و خم جنگ خلق، منجمله در شکل کنونی جنگ  

گردد.  آغاز انقالب سوسیالیستی محسوب می مقاومت ملی مردمی و انقالبی، سر  

را  ست، اقتصاد و فرهنگ  های اصلی سیا تحت رهبری پرولتاریا اهرم  نقالبیدولت ا

می  دست  شکلبه  و  سوسگیرد  فرهنگ  و  اقتصاد  سیاست،  به دهی  یالیستی 

 گردد. صورت سرتاسری آغاز می 

حاکمیت   تاُمین  است.  پرولتاریا  دیکتاتوری  از  شکلی  خلق  دموکراتیک  دولت 

کمیت سرتاسری پرولتاریا و سر  سرتاسری این دولت به معنی شکلی از تاُمین حا

لحا از  سوسیالیستی  انقالب  افزون آغاز  روز  توسعًه  و  تحکیم  است.  سیاسی  ظ 

مفهوم پیشدیکتاتوری پرولتاریا به  لحاظ سیاسی  ،  از  انقالب سوسیالیستی  روی 

 است.
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و   یابد  توسعه می  قویاً  انقالب  پیروزی سرتاسری  از  بعد  که  اقتصاد  بخش دولتی 

کند، تحت رهبری دولت انقالبی  بر کل اقتصاد کشور بازی می   کنندهنقش رهبری  

می   هب مبدل  اقتصاد  سوسیالیستی  جنبشبخش  تودهگردد.  وسیع  بر  های  یی 

مدتاً دهقانان،  کشان، عگردند تا زحمتدهی و رهبری می انگیخته شده و سازمان 

سازمان دیگرداوطلبانه  بخش  که  را  شان  اقتصادی  کلکتیو  اقتصادهای  از    ی 

می  محسوب  هرسوسیالیستی  توسعۀ  و  تحکیم  نمایند.  ایجاد  بخش    گردد،  دو 

یی و اقتصاد خصوصی  ابودی کل مالکیت بورژواسوسیالیستی اقتصاد، در مسیر ن

 رود.  دهقانی پیش می 

سوس اقتصاد  فرماندر  مقام  از  سود  می یالیستی  وسایل  دهی  و  کار  نیروی  افتد، 

بزر را  تولید  کاالیی خود  و عملاز دست می گ حیثیت  و دهند  ارزش  قانون  کرد 

 گیرد. فزون مورد کنترل و تحدید قرار می وز ا حق بورژوایی به صورت ر

انقالب   ایدیولوژیک  لحاظ  از  که  سوسیالیستی  تدارك سوفرهنگ  را  سیالیستی 

پ می  در  سیاسـیـبیند،  و  اقتصاد  با  بیشـوند  سوسیالیستی  رشد  ت  پیش  از  تر 

 نماید. می 

سرمایهسوسی  انقالب از  گذار  دورۀ  نهایی  الیستی  حل  است.  کمونیزم  به  داری 

وایی، تضاد میان کار فکری و کار جسمی،  ایلی از قبیل قانون ارزش، حق بورژمس

چنان فرهنگ و باورها و عادات به ارث کارگر و دهقان، شهر و ده، زن و مرد و هم

مانده از گذشته و مجموع مسایل مربوط به انقالب جهانی، دارای خصلت طوالنی 

ک دورۀ تاریخی بس طوالنی  مدت است. از این جهت دورۀ گذار سوسیالیستی، ی

 است. 

دارند،   وجود  طبقاتی  تضادهای  و  طبقات  طوالنی،  تاریخی  دورۀ  این  سراسر  در 

سرمایه  بینمبارزه   راه  و  سوسیالیستی  می راه  جریان  احیای  داری  خطر  یابد، 
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های  داری موجود است و خطر تخریب، تجاوز و براندازی از جانب قدرت  سرمایه

ها را تنها با نماید. این تضادخارجی، انقالب را تهدید می عی  تجاامپریالیستی و ار

ادامـۀ   تیـوری    « بر  مبتنی  پراتیک  و  تیوری  بر  تـحـت  اتکاء  انـقـالب 

پیش و  پایی  بر  طریق  از  یعنی   » پـرولتـاریـا   اندیکتـاتـوری  ات  ـالبـق ـبرد 

ها یی آنو نابودی ریشه    "چهار کلیت"فرهنگی بر اساس مبارزه علیه  دد  ـعـ تـم

 یعنی: 

تولیدی   مناسبات  کلیه  امحای  طبقاتی،  تمایزات  کلیه  این  امحای  پایه  که 

می  تشکیل  را  اجتماعی  دهند،   تمایزات  مناسبات  کلیه  برداشتن  میان  از 

بتنی بر  های می و انقالبی کردن افکار و اندیشه مرتبط با این مناسبات تولید

 حل و فصل کرد.  توان بصورت نهائی این مناسبات اجتماعی، می

و  ـحـت( افغانستان، مـت )مائوئیسـهدف نهایی و دور نمای غایی حزب کمونیس

الذکر  "چهار کلیت" اتحاد  و    فوق  از طریق  تنها  این هدف  تحقق کمونیزم است. 

انقالب   جهانی  پیروزی  و  جهان  کشورهای  تمامی  پرولتاریای  انترناسیونالیستی 

قط با سرنگونی و نابودی قطعی بورژوازی پرولتری، به کف خواهد آمد. کمونیزم ف

ن  رفتن  میان  از  و  دیگر  استثمارگر  طبقات  کلیه  و  و  تمایزات  تمامی  هایی 

دارگری استثم و  ستم  اشکال  سایر  و  طبقاتی  تمامی  های  رفتن  میان  از  نتیجه  ر 

می دولت جهان،  سطح  در  احزاب  و  کمونیزم  ها  به  همه  یا   « گردد.  متحقق  تواند 

 هیچ کس.« خواهیم رسید یا 

 وکراتیك نوين: مالب دمهم ترين اهداف انق -5

امپریالیستی از کشور و سـرنگونی گر طرد و اخراج نیروهای متجاوز و اشغال  يك:

 رژیم دست نشانده.
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ــورژوا  دو: ـــات فـیـــودال و ب سـرنگـــونی حـاکـــمیت ارتجـاعـــی طـبـق

 کمپرادور.

راری لتاریـا، یعنـی برقـها تحت رهبری پروبر قراری حاکمیت سیاسی توده  سه:

هـای های نماینـدگان تودهدیکتاتوری دموکراتیک خلق، مبتنی بر سیستم شورا

 ها، بمثابه شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا.وسیع خلق

های سیاسی و مدنی افراد، مثل حق آزادی عقیـده و تاُمین حقوق و آزادی  چهار:

شکیل احزاب ، تحصیل، تبیان، مطبوعات، اجتماعات، مسافرت، کار، انتخاب شغل

 …های صنفی، مصئونیت مسکن و مکاتبـه و مخـابره و سیاسی، تشکیل اتحادیه

.  بر مبنای مبارزات قاطع و سازش ناپذیر علیه امپریالیزم، نیمـه فیـودالیزم و …

چنان علیه شوونیزم جنسی و شوونیزم ملی؛ در شـرایط بورژوازی کمپرادور و هم

  ۀ آنان.رژِیم دست نشاندان امپریالیست و رگاشغالکنونی عمدتاً علیه 

وحـدت اجبـاری و   الغـایسرنگونی شوونیزم طبقات حاکمهُ ملیت پشتون،    پنج:

های مختلف کشور و تاُمین وحدت انقالبی و داوطلبانه میـان تحمیلی فعلی ملیت

ها بر اساس قبول حق تعیین سرنوشت برای تمامی ملیت ها بـه شـمول حـق آن

گیر و متحدانه علیه امپریالیزم  و ارتجاع؛ در شرایط کنـونی ات پی جدایی و مبارز

 دست نشاندۀ شان. خاینین ملی  و گران امپریالیست  علیه اشغالعمدتاً  

سرنگونی شوونیزم جنسی مردساالر فیـودالی در جهـت تـاُمین تسـاوی   شش:

 سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میان زنان و مردان.

دین رسـمی، تـاُمین آزادی اعتقـاد بـه ادیـان و  ز دولت، لغوجدایی دین ا  هفت:

 ی عدم اعتقاد به دین و مذهب.  مذاهب گوناگون و تاُمین آزاد
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گـاهی گاه امپریالیزم و ارتجاع به پایمبدل ساختن افغانستان از یک پای  هشت:

برای انقالب جهانی و درین راستا اتخاذ سیاست خارجی مستقالنهُ انقالبی مبتنی 

 انترناسیونالیزم پرولتری. بر

بـه منظـور  "کشـتکار زمـین از آن  "عار ـبرد انقالب ارضی بر مبنای شپیش  نه:

 ریشه کن کردن مناسبات فرتوت نیمه فیودالی و ایجاد اقتصاد دهقانی آزاد.

کشـور بـه   های کمپرادورهیالیستی و سرمایهـای امپرمصادرۀ تمام سرمایـه  ده:

 تیک نوین (.ۀ راستین ) سکتور دولتی دموکرامنظور ایجاد سکتور عام

ساختن کامل آن و تنظیم تجـارت داخلـی و تنظیم تجارت خارجی و ملی   يازده:

سـالم اقتصـاد کشـور بـر مبنـای و ترقـی  رفـتنظارت بر آن، در جهـت پیش

 های اقتصادی دموکراتیک نوین. سیاست

یکـســان و   تطبیق اصل مالیه مـتـرقـی و مسـتقــیم بـه صــورت  دوازده:

 منسجم.  

رشـد و شـگوفایی انقالبـی ایجاد اقتصاد برنامه ریزی شده برای تـاُمین    سیزده:

  اقتصاد ملی و رهایی از وابستگی به امپریالیزم.

انان در ـری دهقــیــگر سهمـاطـخـبی  ـانـقـای دهـوراهـایجاد ش  چهارده:

هـا و ونی تطبیـق برنامـۀ انقـالب ارضـی، تشـکیل تعا  قدرت سیاسـی انقالبـی،

سـطح کمـون هـای دارای استقامت استراتژیک ارتقا بـه  های دهقانی  کوپراتیف

 ها.زراعتی و مزارع دولتی و رهبری مداوم آن
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در قـدرت سیاسـی   گیری کارگرانبخاطر سهمایجاد شـوراهای کارگری    پانزده:

ـای هـعـادن بــزرگ و نظـارت بـر فعـالیـتاداره کارخـانـجـات و مـ  انقالبی،

تعیین حـد ،  نون کار جدیدتدوین قاچنان  و هم  ران متوسط و کوچکمایه داسـر

، به مزد ماهانۀ مناسب برای کارگران  اقل هشت ساعت کار روزانه و تعیین حداقل

 مشورۀ این شوراها.

های مردم بـه فی و فقر علمی و آراسته شدن تودههای خرازدودن بینش  شانزده:

 زیور علم و دانش.

 سوادی و فقر فرهنگی.اض مهلک بی بردن امراز میان   هفده:

آگاهی و جهل سیاسی و رشد و تقویت آگاهی سیاسی انقالبـی زدودن نا    هجده:

 توده های مردم.

 یی، علمی و انقالبی دموکراتیک نوین.ودهایجاد و پرورش فرهنگ ملی، ت  زده:ون

 عودت آبرومندانۀ آوارگان به کشور. برایمساعد ساختن زمینه   بیست:

برد مبـارزۀ بـین کشور و پیشپاکیزگی محیط زیست    احیاء و حفظ  :ست و يك  یب

  پاکیزگی محیط زیست جهان.احیاء و حفظ  المللی برای 

 زب: ـتراتژي مبارزاتي حـاس  -6

حـتراتـاس مبارزاتی  پیروزی  ـژی  برای  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  زب 

اس از  است  عبارت  کشور  در  نوین  دموکراتیک  در  انقالب  خلق.  جنگ  تراتژی 

که کشور تحت اشغال نیروهای امپریالیستی قرار دارد و حاکمیت   شرایط کنونی 
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ملی   مقاومت  جنگ  است،  گردیده  تحمیل  آن  بر  نشانده  دست  رژیم  پوشالی 

اشغال علیه  انقالبی  و  مشخص  مردمی  شکل  پوشالی،  رژیم  و  امپریالیست  گران 

 کنونی جنگ خلق در کشور است.

شـرا چنین  بسـیدر  سـرتاسـریطی،  تودهج  و  نیروها  تمامی  علیه  ی  ها 

مثابۀ  اشـغال به  مقاومتی،  چنین  روی  تمرکز  و  شان  نشـاندگان  دسـت  و  گران 

ت که بی توجهی  ای اسۀ مرحلۀ فعلی، امر ضروری و الزمی وظیفۀ مبارزاتی عمد

می  فقط  آن  به  ایننسبت  شود.  تمام  عمده  دشمن  نفع  به  و  تواند  بسیج  چنین 

اول تمر قدم  در  جنگی    کزی،  نیروهای  تمامی  میان  داخلی  صلح  تأمین  مستلزم 

های  وکراسی میان تمامی نیروها و تودهمقاومت کننده و سپس مستلزم تأمین دم

 مقامت کننده است.  

این تأمین  برای  مبارزه  افغانستان،  )مائوئیست(  کمونیست  صلح  حزب  چنین 

وظیف یک  را  دموکراسی  و  مداخلی  مسئولیت  و  خه  مبارزاتی  با می ود  هم  و  داند 

می تمام   حرکت  مسیر  این  در  توان  و  مهم  قدرت  مسئولیت  و  وظیفه  این  نماید. 

سرسختان  تهاجمات  و  تعرضات  مقابل  در  فعال  دفاع  برگیرندۀ  در  مبارزاتی، 

ب و نیروهای تحت رهبری اش نیز  ضدکمونیست درون مقاومت عمومی علیه حز

 باشد.می 

اشغال و    گرامپریالیزم  دیروزی  پروردگان  دست  تمامی  تا  دارد  تالش  امریکا 

خود    ویرا در تبانی با رقبای منطقبه اصطالح چپ  امروزی بشمول تسلیم شدگان  

در چنین حالتی باز هم صلح سرتاسری    نشانده متشکل سازد.  در یک رژیم دست

 و جنگ کماکان ادامه پیدا خواهدکرد.   آمد نخواهد بوجود

نیروهای انقالبی مائوئیست نتوانند که این وضعیت را بر    ه ادر چنین حالتی هر گ

ز آننهم  را  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت  و جنگ  این صورت غد  در  نمایند،   از 
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دموکرات   ـ  ملی  انقالبی  نیروهای  تمامی  و  مائوئیست  نیروهای  برای  اوضاع 

جنگوخیم توافق،  پسا  رژیم  ایجاد  از  بعد  زیرا  گردید.  رجی  اخجویان  تر خواهد 

نیر و  طالبان  مستقل  وصفوف  بیرق  نتوانند  اگر  طالبان  درون  استشهادی  های 

  د آمد ندر خواه  داعش  گری اشغالهانیرو  زیر بیرق   احتماالً،  خویش را بلند نمایند

ادامه خواهد داد به جنگ ارتجاعی خویش  انقالبی  و  نیروهای  . در چنین صورتی 

لذا باید بطور جدی تالش  د بود.نهروبرو خوامائوئیست با دو دشمن عمده و مسلح 

برد جنگ مقاومت ملی مردمی و  نمود تا از حالت تدارك به حالت برپایی و پیش

  د.نایانقالبی ) در شرایط فعلی شکل مشخص جنگ خلق( گذر نم

توده جنگ  کل،  در  خلق  پیشجنگ  رهبـری  تحت  مردم     انقالبی  آهنگهای 

و مردمان کشور و    و ارتجاع بر کشورسلطۀ امپریالیزم  پرولتری بخاطر سرنگونی  

آزادی و  استقالل  تود  حصول  دموکراتیک  تأمین حقوق  و  است.  هملی  های مردم 

کشور   در  نوین  دموکراتیک  انقالب  پیروزی  خلق  جنگ  استراتژیک  استقامت 

دهند و طبقه  را در هر حالتی دهقانان تشکیل می است. نیروی عمدۀ جنگ خلق  

 نماید.نگ خـود این جـنگ را رهبری می اهطریق حـزب پـیـشـکارگر از 

را جنگ در مناطق  افغانستان  الجیشی حرکت جنگ خلق در  محور اصلی سوق 

محا و  می روستایی  تشکیل  دهات  طریق  از  شهرها  حال  صرۀ  عین  در  ولی  دهد؛ 

قیامپیش و  شهری  چریکی  جنگ  شهربرد  در  قسمی  درون های  و  قطعات    ها 

نی دشمن  ضرورینظامی  جزء  از  ایای  نیروهای ز  به  تواند  می  که  است  جنگ  ن 

آن از  زیادی  تعداد  نماید،  وارد  ضربه  میخ  هادشمن  شهرها  در  نماید،  را  کوب 

برای  توده را  زمینه  نگه دارد،  فعال  را در جنگ  های شهرها و حومه های شهرها 

جنگ   موُثری  نحو  به  صورت  این  به  و  سازد  مساعد  درون  از  شهرها  در  تصرف 

 را مدد رساند. مناطق روستایی 
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موفقی تا  برپایی  زمان  از  و  است  مدت  دراز  و  طوالنی  جنگ  یک  خلق  ت  جنگ 

می  دوام  متمادی  سالیان  جنگ  سرتاسری  طوالنی  پروسۀ  این  جریان  در  نماید. 

به نمایند و  انقالبی پیوسته رشد می  ناتوان  نیروهای ضعیف و  نیروهای    است که 

می  تبدیل  گسـترده  و  طـقوی  جنگ  این  مرحشوند.  سـه  از  دفوالنی  اع  ـلۀ 

ت ـ ژیـ راتـاسـت تـع ـک،  و  استراتژیک  متقـعـ ادل  عبور ـرض  استراتژیک  ابل 

 نماید.  می 

مرحلۀ   که  اند  مجبور  اند،  ضعیف  خلق  جنگ  نیروهای  که  جنگ  اول  مرحلۀ  در 

نگ خلق  ـرحلۀ ج ـترین ما از سر بگذرانند. این مرحله سختدفاع استراتژیک ر

 ترین مرحلۀ آن نیز باشد.  که طـوالنـی ارد اسـت و قویاً احتمال د

م دوم جـل ـ رحـدر  نـۀ  که  نسبی رشد  ـ ل ـ نگ خـای ج ـروه ـیـنگ  بصورت  ق 

گردیده است، نوعی تعادل میان کرده و نیروهای دشمن ضربات سختی را متحمل  

طوالنی نخواهد بود و  آید که معموالً زیاد  های هر دو طرف جنگ به وجود می قوت 

نفع خود  خواهند کرد که هرچه زود  سعی  جنگ  هر دو طرف به  را  این حالت  تر 

 بهم بزنند. 

حال در  خلق  جنگ  نیروهای  جنگ  سوم  مرحلۀ  استراتژیک  در  متقابل  تعرض  ت 

نیروهای دشمن در حالت دفاع استراتژیک و عقب نشینی. این  قرار می  گیرند و 

 ول بکشد. ن طوالنی نباشد و یا کم و بیش به طمرحله ممکن است مرحلۀ چندا

جنگ خلق متکی بر مناطق پایگاهی انقالبی روستایی است. این مناطق پایگاهی  

عقب حیثیت  می گاهانقالبی  دارا  را  جنگ  استراتژیک  اهمیت    باشندهای  از  و 

با تکیه برین عقباساسی و تعیین کننده اند.  بر خوردار  گاه های استراتژیک  ای 

( و مناطق  ناطق پارتیزانی م منازعه )  تواند در مناطق موردمی که جنگ خلق  است  

این   یابد.  گسترش  و  افتاده  راه  به  دشمن  موُثر  کنترل  پایگاهی  تحت  مناطق 

می  مبارزه انقالبی  ولی  باشند،  داشته  علنی  یا  و  علنی  نیمه  مخفی،  حالت  توانند 

آن استحکام  و  ایجاد  دا برای  ناپذیر  اجتناب  ضرورت  آنها  بدون  که  زیرا  ها  رد، 
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لحا از  پیروزی  جنگ  کسب  دورنمای  ظ  فاقد  سیاسی  قدرت  کسب  و  سرتاسری 

 سیاسی روشن می گردد.  

اش و نیروهای  های تحت رهبری( افغانسـتان، تودهحزب کمونیسـت )مائوئیست

مـتـحد آن   سـیاسی  از  هایی  نمونه  انقالبی  پایگاهی  مناطق  در  نـزدیکـش، 

میت  ن سلطه و حاکخواهند جانشیاجتماعی و قدرت سیاسی را که می مناسبات  

می امپریال وجود  به  بسازند،  ارتجاع  و  ملی  یزم  آگاهی  یقین  به  امر  این  آورند. 

تودهمر انقالبی  و  می دمی  گسترش  و  ارتقاء  را  براها  مساعد  شرایط  و  ی  دهد 

 سازد.افزایش دامنۀ جنگ خلق فراهم می 

ق،  برد موفقیت آمیز جنگ خلافغانستان برای پیش  حزب کمونیست )مائوئیست(

خلقتوده وسیع  ملیتهای  در  های  را  مردان  و  زنان  از  اعم  کشور،  مختلف  های 

نماید و با تربیت و سازماندهی بهترین جنگندگان  د می مسیر جنگ بسیج و متح

یاز آورد. ارتش خلق دومین سالح مورد نان آنان، ارتش خلق را به وجود می از می

)مائوئیست کمونیست  از حزب  بعد  و انقالب  است  تودهمهم  (  تشکیالت  یی  ترین 

پرومحسوب می  آَن خود یک  افزون  روز  و تقویت  ارتش خلق  سۀ  گردد. تشکیل 

توده گسترش  ضرورت  است.  بیشطوالنی  هرچه  می  یی  ایجاب  خلق  جنگ  تر 

دستهن خلق،  ارتش  پهلوی  در  که  تودهماید  چریک  وهای  ه  یی  مسلح  گروه  ای 

توده از خود  گردی دفاع  سازماندهی  نیز  رزمندیی  به دوش  و دوش  ارتش  ده  گان 

 خلق در جنگ سهم بگیرند.  

برد آن باید  جنگ خلق جنگی است نقشه مندانه و آگاهانه که برای برپایی و پیش

 دهی کرده و به پیش برد.  های مبارزاتی تدارکی الزم و معینی را سازمانفعالیت

رك ایدیولوژیک  رد جنگ خلـق، تـدابپشاولیـن وظیفۀ تدارکی برای بر پایی و  

سیاسی و تشکیالتی خود حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان برای آماده  ــ  

 برد این جنگ است.  شدن در برپایی و پیش
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یی است  توده  برد جنگ خلق، تداركدومین وظیفه تدارکی برای بر پایی و پیش

ا تکیه بر  ها در اَن حدی که بتوان بدهی تودهیی و سازمان برد کار تودهیعنی پیش

 ها جنگ را اَغاز کرده و به پیش برد.  آن

  برد جنگ خلق، شناسایی مناطق وظیفه مهم دیگر در تدارك برای بر پایی و پیش

 مناطق است.    یی در اَنهای حـزبی و تودهمسـاعد و متمرکز سـاختن فعـالیت

فعالیت از  براییکی  دیگر  ضـروری  تدارکی  پیش  های  و  پایی  جـنـگ  بر  برد 

و  خل  تجهیزات  و  وسایل  اقل  حد  آوری  فراهم  یعنی  لوجیستیکی  تدارك  ـق، 

 امکانات نظامی و غیر نظامی ضروری برای شروع جنگ است.

)مائوئیست کمونیسـت  برای پیشحزب  افغانسـتان  و  (  برد  پیشبرد جنگ خلق 

سومین  مثابۀ  به  را  خود  رهبری  تحت  متحد  جبهۀ  مجموع،  در  انقالبی  مبارزات 

نماید. پایۀ اصلی جبهۀ متحد،  د نیاز انقالب دموکراتیک نوین ایجاد می سالح مور

که   است  دهقانان  و  کارگران  اتحاد  استراتژیک،  و  بصورت  بسیج  طریق  از 

توده کمونیست  سازماندهی  حزب  توسط  دهقانی  مناطق  های  در  )مائوئیست( 

 آید. گاهی انقالبی روستایی به وجود می پای

)مائوئیست کمونیست  داشت ضرورتا  (حزب  نظر  در  با  مبارزاتی،  فغانستان  های 

اسی  های طبقاتی و سیبه ائتالفتواند  می در شرایط قبل از برپایی جنگ خلق نیز  

مبادرت پی   گوناگون  با  حالتی  هر  در  اما  حفظ  ورزد،  برای  استواری  و  گیری 

مواضع   تقویت  و  خود  نظامی  و  تشکیالتی  سیاسی  ــ  ایدیولوژیک  استقالل 

ط به این صورت، مبادرت به نماید. فقمین منافع پرولتاریا، مبارزه می تاُ  انقالبی و

می ائتالف گوناگون  سیاسی  و  طبقاتی  مبهای  استراتژی  خدمت  در  ارزاتی  تواند 

 حزب قرار بگیرد. 

توده مهم  مشی  جوانب  از  یکی  تودهیی  است.  حزب  مبارزاتی  ها  استراتژی 

اند. پیروزی جنگ خلق و   تاریخ  بدون بسیج،  سازندگان  انقالب در کل،  پیروزی 

سازماندهی و رهبری آنان ممکن نیست. این مسئولیتی است که بر عهده حزب  
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انجا دارد.  قرار  پرولتاریا  توده  مانقالبی  با  پیوند  بدون  مسئولیت  اجرای  این  و  ها 

 گردد.     یی مبارزاتی، ممکن و میسر نمی دهوظایف تو

یی مهم حزب است زیرا  ها یکی از وظایف تودهبردن آگاهی انقالبی در میان توده

انقالب به وجود نمی آید. اجرای  ی پرولتری خود بخود در میان تودهکه آگاهی  ها 

 ها است. می از پیوند حزب با تودهه شکل مهاین وظیف

از توده با تکیها وظیفۀ تودهآموختن  این آموزش  بر  یی مهم دیگر حزب است.  ه 

صور پرولتری  انقالب  می علم  تودهت  پراگندۀ  نظرات  حزب  رگیرد.  گرد  ها  ا 

آنمی  پرولتری  انقالب  علم  از  استفاده  با  و  آورد،  کرده  تحلیل  و  تجزیه  را  ها 

ها این ایده های فشرده شده  برد تا تودها می ـهازد و به میان تودهـسرده می ـفش

 از لحاظ علمی را از خود دانسته و خوب جذب نمایند. 

تود نظارت  حزهپذیرش  آموختن  مهم  موارد  از  یکی  حزب،  بر  ها ها  توده  از  ب 

می  تودهگ محسوب  نظرات  به  است  مکلف  حزب  موردردد.  در  دقت    ها  به  خود 

گفته این  و  داده  ــ  گوش  لنینیستی  ــ  مارکسیستی  معیارهای  مطابق  را  ها 

 را به کار ببندد. های علمی آنزیه و تحلیل نماید و نتیجه گیریـتی تجـمائوئیس

پیوند از  دیگری  مهم  شکل  وظیفه،  این  توده  اجرای  با  و  حزب  است.بسیج  ها 

تودهسازمان  آندهی  مبارزات  رهبری  و  تودهها  وظیفۀ  حزب  ها،  دیگر  مهم  یی 

با بسیج تودهمحسوب می  دهی و رهبری مبارزات آنان، ها و سازمانگردد. حزب 

دهد.  و پیروزی سوق می   زد و به سوی فتحساین مبارزات را منظم و آگاهانه می ا

انقالب پر به علم  انقالبی مجهز  و  بدون رهبری حزب  فراز  به درك  قادر  ولتری و 

آنمسهای  نشیب از  عبور  و  انقالبی  مبارزات  تودهیر  می ها،  شکست  خورند. ها 

 ها است. اجرای این وظیفه نیز یکی از اشکال مهم پیوند حزب با توده

مرتبط و همبسته با هم هستند و متقابالً باالی    یی حزب،های تودهوظایف و پیوند

ای فرو رفته در  حزب به فرقهها، یا گزارند. بدون اجرا و ایجاد آندیگر تاُثیر می هم

یا به دنباله روی از تودهخود مبدل می  اجرا و ایجاد    پردازد. فقط باها می گردد و 
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پیوند و  وظایف  ساختمان،این  در    ها،  حزب  گسترش  و  تودهتحکیم  ها  میان 

 رود. می  موفقانه و به طور مستمر پیش

ها  ها نیست. تودهتودههای  ورد یکسان با تمامی بخشیی به مفهوم برخ مشی توده

می  تشکیل  قسمت  سه  از  کلی  پیشبطور  بخش  بخش  شوند:  و  میانه  بخش  رو، 

سازد، با تکیه بر  رو را تحت رهبری خود متحد می عقب مانده. حزب، بخش پیش

نماید و  ه سوی خود جلب می برد و بسطح آگاهی بخش میانه را باال می   بخش،  این

 مانده را به دنبال خود بکشاند و یا ال اقل خنثی سازد.  کند که بخش عقبسعی می 

» رهبران باید با مهارت عناصر قلیل فعال را بگرد رهبری متحد گردانند و با تکیه  

آن میانهبه  عناصر  سیاسی  آگاهی  سطح  عقب  ها  عناصر  و  برند  باال  را  را  مانده 

 بسوی خود جلب نمایند.« 

افغانستان، )مائوئیست(  نیست  کمو  مبارزۀ ج  حزب  عمدۀ  شکل  را  خلق  نگ 

ایتوده ارتش  و  تودهی  تشکیالت  عمدۀ  شکل  را  می نقالبی  کشور  در  و  یی  داند 

توده مبارزات  اشکال  تودهسایر  تشکالت  و  و  یی  تدارك  به  خدمت  در  را  یی 

انقالبی در  ن می برد این مبارزه و ایجاد و تکامل این تشکل دامشپی زند. مبارزۀ 

بطورکل و شکل مشخص   انقالبی  آن یعنی مقاومت ملی مردمی و  خاص،    کنونی 

جانبه همه  مقاومت  و  کمبارزه  است  پیشای  و  برپایی  تدارك،  محوریت  بر  برد  ه 

مش شکل  که  خلق،  مجنگ  ملی  مقاومت  جنگ  آن  کنونی  انقالبی  ردخص  و  می 

 شود.  است، پیش برده می 

پیش برای  مبارزه  اشکابنابرین  تکامل  و  عمده  برد  غیر  مبارزات ل  مهم  ولی 

ایجاد و تکاتوده برای  نیز مل تشکالت غیر عمده ولی مهم تودهیی و مبارزه  یی، 

جهی به این مبارزات، کل  تو توجهی و کمیی حزب است. بی توده  بخشی از مشی

 سازد.    حزب را خدشه دار می یی مشی توده



 ( ۱۴۰۰حمل  ۲۵)اسری حزب مصوب سومین کنگرۀ سر  - ائوئیست( افغانستاناساسنامۀ حزب کمونیست )م

Page - 36 - of 64 
 

 ل دوم ـفص

  ن نامۀ تشكیالتيیآئ 

 ان )مائوئیست( افغانست حزب کمونیست

 : ول تشكیالتياص .1

است،   خود  تشکیالتی  اصول  دارای  افغانستان  کمونیست)مائوئیست(  که  حزب 

   ذیل نهاده شده است: بطور کلی بر پایه موازین 

 :سانترالیزم دموکراتیك (الف 

اساسی تشکیالتی حزب کمونیست )مائوئیست( افغانستان سانترالیزم اصل    مادۀ اول:

است. عمده  سانترالیزم  آن  در  که  است  سانترالیزم   دموکراتیک  اصل  دیگر  بعبارت  یا 

دموکراسی  اجرای  معنی  به  و  است  حزب  انضباطی  و  تشکیالتی  اصل  دموکراتیک، 

 زین ذیل می باشد:این اصل شامل موا .باشدمی  پرولتاریا تحت رهبری مرکزیت حزب

طبق   الف: کلیه سطوح،  در  افغانستان  )مائوئیست(  کمونیست  های حزب  فعالیت  تمام 

الزامات مورد نیاز برای تدارك، بر پایی و پیشبرد جنگ خلق که شکل مشخص کنونی 

حزبی  متمرکز  رهبری  تحت  است،  کشور  در  انقالبی  و  مردمی  ملی  مقاومت  جنگ  آن 

 صورت می گیرد.

وح از طرق دموکراتیک و برای دوره های معین رهبری حزب در کلیه سط هیئت های  ب:

 انتخاب می شوند.
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 کل حزب باید اصول انضباطی واحدی را رعایت نمایند که عبارت اند از:   ج:

 تبعیت فرد از تشکیالت  .1

 تبعیت اقلیت از اکثریت  .2

 تبعیت سطوح پائین تر از سطوح باال تر  .3

 تبعیت کل حزب از کمیتۀ مرکزی.  .4

باید     :د   داوطلبان عضویت در حزب  همچنان  و  تمامی سطوح  در  اعضای حزب 

گزارشات شان را به مسئولین یا هیئت های رهبری سطح مربوطه ارائه نمایند و  

رهنمودهای مبتنی بر گزارشات مذکور را بکار بندند. هیئت های رهبری حزب در  

ات عمومی اعضاء ارائه  جلسبه کنگره ها یا   تمامی سطوح باید گزارشات شان را  

 نمایند و رهنمودهای مبتنی بر گزارشات مذکور را بکار بندند.

در    :هـ    حزب  رهبری  های  برهیئت  عضویت  داوطلبان  و  حزب  اعضای  نظارت 

تمامی سطوح. هیئت های رهبری حزب باید به نظرات و پیشنهادات اعضای حزب  

پیشـنها و  نـظـرات  و  دهند  گوش  عضویت  داوطلبان  را   داتو  آنها  درست 

 بپذیرند.

 :جمعي رهبري -ب

شـیوه رهبـری جمعـی ، بـرای اجـرای بـه    ماده دوم : روش کار جمعی در حزب

 حزبـی اسـت. در حزب و رسیدن به یک تصمیم واحـدگیری دموکراتیک  تصمیم

های حزبی باید اصل رهبری جمعی با مسئولیت فردی و تقسیم کـار را کلیه ارگان

رهبری جمعی با مسئولیت فـردی و تقسـیم کـار رشـد  ،دبه مرحله اجرا در آورن

   د.یابکند و تقویت می می 
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های رهبـری و بدنـه رهبری جمعی با مسئولیت فردی باید در تمام سطوح هیئت

 تشکیالتی حزب اجرا شود.

 انتقاد و انتقاد از خود:ج( 

س  بدنۀ    وم:مادۀ  کل  در  خود  از  انتقاد  و  انتقاد  اصل  پیگیر  و  جدی  اجرای 

کیالتی و در تمامی سطوح رهبری حزب جهت شناسائی کمبودات و اشتباهات  تش

اعضاء و سازمان های حزب و رفع آنها یک امر حیاتی است. اصل انتقاد و انتقاد از  

از خود  انتقاد  از دیگران است. غرض تطبیق این اصل، حزب    خود مبین  انتقاد  و 

 ست:مقررات ذیل را در مناسبات تشکیالتی خود پذیرفته ا

ح ـضـاع  الف: داوط ـای  و  ع ـبـلـزب  تواننـ ویـضـان  می  داوطلبان  ـت  د 

تمامی  ـع در  حزب  رهبری  های  هیئت  و  تشکیالتی  های  واحد  اعضاء،  ضویت، 

 پیشنهادات شان را در مورد آنها ارائه نمایند.سطوح را مورد انتقاد قرار دهند و  

 جلو گیری از طرح انتقاد به هیچوجه مجاز نمی باشد. ب:

 برخورد انتقام جویانه در مقابل انتقاد به هیچ صورتی جایز شمرده نمی شود.  :ج

انتقاد باید از مجاری تشـکیالتی و در وقت الزمه مطرح گردد و در جلسـات    :د

 رسیدگی قرار بگیرد. تشــــکیالتی مورد

انتقاد باید بخاطر تصحیح مطرح شـود و نباید به مثابۀ حربه ای جهت لـکه    هـ:

 کردن طرف انتقاد شونده مورد استفاده قرار بگیرد. دار 
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مطرح    و: مجدداً  نیست  الزم  باشند،  گرفته  قرار  رسیدگی  مورد  که  انتقاداتی 

 گردند.

داوطلبان عضویت، اعضاء، واحد های تشکیالتی و هیئت های رهبری در کلیه    ز:

ان مورد  و  نموده  نشانی  پیوسته  را  شان  اشتباهات  و  کمبودات  باید  تقاد  سطوح، 

 قرار بدهند و در جهت رفع آنها بکوشند. 

در  داوط  ح: رهبری  های  هیئت  و  تشـکیالتی  های  واحد  اعضاء،  عضویت،  لبان 

تمامی سـطـوح باید انتقادات درسـت بر خود را با شجاعت بپذیرند و در جهت  

 رفع آنها تالش نمایند. 

 یونیزم: ـسـراکـجاز نبودن فـمد (  

چهار )  م:مادۀ  کمونیست  و    حزب  اراده  وحدت  ممثل  افغانستان   ) مائوئیست 

وحدت عـمل پرولتاریا در افغانستان است، لذا تعدد مراکز و فراکسیونیزم در آن 

 به هیچ صورتی مجاز نمی باشد. 

 زب: ـط در درون حـارزۀ دو خـبـمهـ ( 

رهبری  داوطلبان عضویت، اعضاء، واحد های تشکیالتی و هیئت های    م:مادۀ پنج

ک  در  دست  حزبی  خط  دو  مبارزۀ  به  فعاالنه  که  دارند  وظیفه  و  حق  سطوح  لیه 

برای هیئت های   بزنند. غرض اجرای این سیاست، حزب وظایف و حقوق ذیل را 

رهبری در کلیه سطوح، واحد های تشکیالتی، اعضاء و داوطلبان عضویت در نظر  

 گرفته است:
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ت  الف: های  واحد  اعضاء،  عضویت،  هیئت  داوطلبان  و  در شکیالتی  حزبی  رهبری  های 

در   که  ای  پرولتری  ضد  های  پالن  و  ها  مشی  نظرات،  علیه  دارند  وظیفه  سطوح،  کلیه 

ایدیولوژیک   فعال  مبارزات  نمایند،  تبارز  حزب  پیش   -درون  را  تشکیالتی  و  سیاسی 

  ببرند.

س  ب: هر  در  حـزم ـااقلیت  تر ـزبـان  عالی  حزبی  نهاد  به  را  نظراتش  دارد  حق  به   ی 

مطالعه صورت شفاهی   را  باید نظرات متذکره  نهاد حزبی عالی تر  انتقال دهد.  یا کتبی 

نموده به جواب آن بپردازد و در صورت لزوم آنرا معۀ تقریظ نامۀ خود میان اعضاء واحد 

توافق   صورت  در  یا  و  نماید  توزیع  درونی کمیتۀ  مربوطه  نشریۀ  به  نشر  غرض  مرکزی 

 بسپارد.نطقه یی مربوطه  یا نشریۀ درونی م مرکزی  

اگر حلقۀ حزبی با کمیتۀ محلی، کمیتۀ محلی با کمیتۀ منطقه یی یا کمیتۀ منطقه یی   ج:

با کمیتۀ مرکزی در مورد راه حل مشکالت موجود و چشم انداز عمومی آنها اختالف پیدا 

ی می تواند برگزاری جلسات بحثی کاملی را با هیئت رهبرهیئت رهبری پایین تر نماید، 

حل اختالفات تقاضا نماید. در صورتی که مسایل مورد اختالف حل و فصل باال تر برای  

ولینگردد،   نماید،  باالتر عمل  رهبری  هیئت  فیصلۀ  طبق  باید  تر  پایین  رهبری   هیئت 

در   به هیئت رهبری باال تر بعدی حزب انتقال دهد.حفظ نموده و  حق دارد نظراتش را  

تۀ مرکزی باید اجازه دهد که مسایل صورتی که بازهم اختالف حل و فصل نگردد، کمی

مورد بحث در نشریۀ درونی منطقه یی و یا در نشریۀ درونی مرکزی حزب انعکاس داده 

 شود. 

 اري:ـي ک ـفـخـمي( 

شش و    م:مادۀ  گردد  اصل جدی تشکیالتی حزبی محسوب می  کاری یک  مخفی 

ب،  بخاطر حفظ موجودیت حزب و پایداری و تداوم مبارزاتی حزرعایت جدی آن  

در انطباق با شرایط مراحل مختلف تکامل مبارزاتی حزب، الزمی است. در شرایط  
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خلق   جنگ  پیشبرد  و  برپایی  برای  تدارکی  مبارزات  مرحلۀ  در  حزب  که  کنونی 

اری به  قرار دارد، اصل مخفیکاری باید شدیداً رعایت گردد. در عین حال مخفی ک

کنندۀ   توجیه  تواند  نمی  مبارزاتی  اصل  یک  پاسیفیزم  عنوان  و  کاری  محافظه 

 باشد. این اصل تشکیالتی شامل موازین ذیل است: 

یجاد استخوان بندی تشکیالتی حزب بصورت مخفی از دشمنان انقالب و مبارزه ا  الف:

م مشخص  شرایط  طبق  انقالب،  دشمنان  عوامل  از  آن  داشتن  نگه  پنهان  راحل برای 

 مختلف تکامل مبارزاتی حزب. 

مراتب تشکیالتی حزب و اجتناب از رابطه گیری های افقی در رعایت جدی سلسله    ب:

 تشکیالت حزب.

انتقال گزارشدهی های   ج: رعایت جدی سلسله مراتب گزارشدهی حزبی و اجتناب از 

 غیر الزم به سطوح پایین سلسله مراتب تشکیالتی حزب.

 انۀ اسرار حزب تحت هرگونه شرایط. حفظ دقیق و شجاع  د:

افشای غیر ضروری هویت و موقعیت تشکیالتی اعضای حزب در اجتناب دقیق از    هـ:

 میان اعضا، داوطلبان عضویت و هواداران حزب. 

اجتناب دقیق هر عضو حزب از افشای غیر ضروری هویت و موقعیت تشکیالتی خود    و:

 حزب.   در میان اعضا، داوطلبان عضویت و هواداران

ای  موجودیت،  داشتن  نگه  مخفی  مفهوم  به  کاری  و مخفی  سیاسی  برنامۀ  دیولوژی، 

استراتژی مبارزاتی حزب در جامعه نیست، بلکه یک اصل امنیتی برای جلوگیری از وارد 

 آمدن ضربات تشکیالتی بر حزب از جانب دشمنان انقالب است.
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 دهي: سیستم گزارشو(  

 رباباید گزارشات شان  را حد اکثر هردو ماه یک  تمام واحدهای تشکیالتی  :   ماده هفتم

تش کمیته  مرکزی  کبه  نمایندیالت  که   ارسال  است  موظف  مرکزی  تشکیالت  کمیته  و 

 د.بدارگزارشات تمام واحدهای را توحید نموده  و به دفتر سیاسی حزب ارسال  

هشتم: بازداشت    ماده  صورت  باید  در  مرکزی  کمیته  حزب  را   اضطراری  پولینومصدر 

بود وم کمیته مرکزی بدوشش نهاده  های که پولینمسئولیت   تمامو صدر حزب را از  دایر

 دوش نماید. سبک

 الت: ـیـك ـش ـان ت ـمـتـ اخــ س  2

 ري: ـس ارـره سـگ ـنـک

افغانسـتان    :نهم  مادۀ    ) مائوئیسـت   ( کمونیسـت  حزب  سـراسـری  کـنگرۀ 

دعوت   به  یکبار  سال  پنج  هر  در  که  است  حزب  تشکیالتی  مرجع  ترین  عالی 

 مرکزی بر گزار می گردد.کمیته 

یا  کنگ و  حزب  اعضاء  مجموع  ثلث  دو  پیشنهاد  اثر  در  تواند  می  سراسری  رۀ 

 تصمیم دو ثلث اعضاء کمیته مرکزی دیر تر از موقع معینه بر گزار گردد.   

 صالحیت ها و وظایف کنگرۀ سراسری حزب قرار ذیل اند: :  مدهمادۀ  

 ی دهد.ر  ی قراسورد بررم موده و آنرا ع نگزارش سیاسی کمیته مرکزی را استما  الف:

 مسوده های اساسنامه حزب و ضمایم آنرا تصویب و یا اصالح مینماید.  :ب
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 رهنمود های اساسی مربوط به خط مشی سیاسی حزب را معین می نماید.  ج:

انتخــاب مــی  از طریق رای گیری ســری  اعضای اصلی و علی البدل کمیته مرکزی را    :د

 نماید.

 اسری حزب عبارت اند از: شرکت کنندگان در کنگره سر :  مهيازدمادۀ 

 اعضای اصلی و علی البدل کمیته مرکزی.   الف:

 نمایندگان منتخب واحد های تشکیالتی.   ب:

 در صورت لزوم عضو یا اعضائی از حزب با راُی مشورتی.  ج:

 –  مائوئیستی   –  لنینیستی  –نماینده یا نمایندگان تشکیالت بین المللی مارکسیستی    د:

ان ـازم ـزاب و سـاح  از  نمایندگانی  یا  نماینده  لزوم  صورت  در  و  –  موجودیت  صورت  در

 سایر کشورها با رأی مشورتی.  مائوئیست  – لنینیست  –مارکسیست  های  

برای کنگرۀ سراسری حزب    :  هموازددمادۀ   نمایندگان  انتخاب و نسبت  ضوابط 

 قبل از هر کنگره توسط کمیته مرکزی تعیین و به مراجع مربوطه ابالغ می گردد.  

اکثریت    :  دهم  هدزسی  که  گردد  دائـر  تواند  می  صورتی  در  سـراسـری  کنگرۀ 

 شرکت کنندگان دارای راُی در جلسۀ کنگره حضور داشته باشند. 

کنگرۀ فوق العاده در اثر تقاضای دو ثلث مجموع اعضاء حزب و    :  دهم  چهارمادۀ  

 یا تصمیم دو ثلث اعضاء کمیته مرکزی می تواند دائر گردد.
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 زي:کمیتۀ مرک

کمیته مرکزی در فاصله بین دو کنگرۀ سراسری عالی ترین مرجع    :  دهمپانزمادۀ

عرصه ها است و در  تشکیالتی حزب و رهبری کنندۀ فعالیت های حزب در همۀ  

 مقابل کنگرۀ سراسری حزب مسئول می باشد.

 مهم ترین صالحیت ها و وظایف کمیتۀ مرکزی: : دهم شانزمادۀ  

 کمیتۀ مرکزی:

پیشبرد   مسئول   الف: و  اجرا  مسئول  و  حزب  بدنۀ  تمامی  به  کنگره  کار  گزارش  ارائۀ 

 مصوبات کنگره است.

همچنان   ب: و  نماید  می  هماهنگ  و  تنظیم  رهبری،  را  حزبی  مختلف  های  سازمان 

 سازمان های جدید حزبی به وجود می آورد. 

 ی کند. ندگی م حزب را در رابطه با احزاب و نیروهای سیاسی دیگر افغانستان نمای  ج:

انـیـولـئـمس  د: سایر ـشـتـت  و  مرکزی  درونی  نشریه  مرکزی،  نشراتی  ارگان  ار 

 نشریات مرکزی حزب را بر عهده دارد.

 فعالیت های نظامی و فعالیت های تدارکی نظامی حزب را رهبری می کند.  هـ:

 مسایل مالی حزب را تنظیم، رهبری و کنترل می نماید.   و:

به ری مست برای هدایت و رهب  ز: مر حزب نهادهای الزم منجمله کمیته نظامی حزب را 

 وجود می آورد و اعضای آنرا تعیین می کند. 
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هیئت   ح: های  فعالیت  که  صورتی  در  دارد.  عهده  بر  را  حزب  وحدت  حفظ  مسئولیت 

مبارزات  و  نماید  اختیار  فراکسـیونی  شکل  حزبی  معین  منطقوی  یا  و  محلی  رهبری 

آن نتیجه مثبت ندهد، کمیتۀ مرکزی می تواند هیئت  علیه    ایدیولوژیک ــ سـیاسـی

 رهبری مذکور را منحل نموده و تشکیالت محلی یا منطقوی را بازسازی نماید. 

در   ط: را  آنها  و  بپذیرد  در حزب  را  ها  گروه  و  محافل  دسته جمعی  تواند عضویت  می 

 تشکیالت حزب ادغام نماید. 

فـ  ی: رهـبـری  و  ریزی  برنامه  تشکیل    عـالیتمسـئولیت  برای  حزب  مبارزاتی  های 

انترناسیونال نوین کمونیستی و درین مسیر برنامه ریزی و رهبری فعالیت های مبارزاتی  

  -لنینیستی  -حزب برای ایجاد، استحکام و گسترش تشکیالت بین المللی مارکسیستی

های مائوئیستی و همچنان پیشبرد روابط حزب با تشکیالت مذکور و احزاب و سازمان  

  شرکت   چگونگی  و  دارد  عهده  بر  را  ها   کشور  سایر  مائوئیست  –  لنینیست  –رکسیست  ما

بین المللی حزب را تنظیم   مبارزاتی  های   فعالیت  سائر   و  المللی  بین  های  کارزار  در  حزب

 و رهبری می نماید. 

مسئولیت تنظیم و رهبری اقدامات مربوط به تشکیل کنگرۀ سراسری حزب و ارائۀ   ك:

 کنگره را بر عهده دارد.  گزارش سیاسی به

مسئولیت دامن زدن به مبارزات دو خطی و رهبری این مبارزات در درون حزب و در    ل:

 سطح بین المللی را بر عهده دارد. 

می  م: ضرورت  صورت  میان   در  از  مرکزی  کمیتۀ  برای  جدیدی  اعضای  یا  عضو  تواند 

ضرورت   صورت  در  نماید.  تعیین  مرکزی  کمیتۀ  البدل  علی  یا اعضای  عضو  تواند  می 

 البدل جدیدی برای کمیتۀ مرکزی از میان کادرهای حزب تعیین نماید. اعضای علی  

مبنا ن:   برین  و  یی حزب  منطقۀ  واحدهای  گزارشات  منظم  تجزیۀ  و  تحلیل  مسئولیت 

 ارائۀ رهنمودهای مورد نیاز به آنها را بر عهده دارد.  
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دفترسیاسی و  ز کنگره، اعضای  اولین پولینوم کمیتۀ مرکزی بعد ا  :   دهم هف مادۀ  

اعضاء   های  همچنان صدر کمیتۀ مرکزی و معاون میان  از  را  صدر کمیتۀ مرکزی 

بار   یک  سال  مرکزی  کمیتۀ  های  پولینوم  سایر  نماید.  می  انتخاب  سیاسی  دفتر 

این پولینوم ها می توانند در  توسط دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی دعوت می شود.  

ضرورت   مصورت  انتخاب  سیاسی  برای  دفتر  صدر جدد  مرکزی،  کمیتۀ   کمیتۀ 

 مرکزی و معاون های صدر کمیتۀ مرکزی اقدام نمایند.

دعوت   :  دهمهج مادۀ   به  بنا  توانند  می  مرکزی  کمیتۀ  العادۀ  فوق  های  پولینوم 

 دفتر سیاسی دائر گردند. 

کمیتۀ   :  دهمنوزمادۀ   سیاسی  دفتر  مرکزی،  کمیتۀ  پولینوم  دو  بین  فاصله  در 

حزب کمیتۀ    مرکزی  وظایف  حزبی،  فعال  دایماً  کنندۀ  رهبری  هستۀ  عنوان  به 

کمیتۀ  برای  جدیدی  البدل  علی  اعضای  یا  اعضاُ  تعیین  استثنای  به  ــ  مرکزی 

می  اعمال  آنرا  قدرت  و  داشته  عهده  بر  را  ــ  حزب  های  کادر  میان  از  مرکزی 

 نماید. 

س کـیاسـدفتر  منظمـ تـی ـمـی  گزارشات  ارائۀ  مسئولیت  مرکزی  پولینوم    ۀ  به 

 های کمیتۀ مرکزی را بر عهده دارد.  

کمیتۀ  های  پولینوم  تائید  باید  مرکزی  کمیتۀ  سیاسی  دفتر  اجراآت  و  اقدامات 

 مرکزی را حاصل نماید. 

 قه يي:ـنطـكیالتي مـشـاي تـد هـواح

منطقـهواحد    :  مبیستمادۀ   تشـکیالتی  های های  ضرورت  به  نظر  حزب،  یی 

کار ایجابات  و  تشـکیل    تشکیالتی  مبارزاتی  مختلف  مناطق  در  حزبی، 
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منطقهمی  تشـکیالتی  واحـد  هر  تشکیالتی  گـردنـد.  واحدهای  از  تعـدادی  یی 

 یی حزبی را در بر می گیرد.پایه

يكمادۀ   و  منطقهاولین    :  مبیست  عمومی  بعد  جلسۀ  فرا  یی  سراسری  کنگرۀ  از 

 ره:شود تا منطبق با فیصله ها و رهنمود های کنگخوانده می 

فعالیت  الف: رهبری  جهت  مهم  را رهنمودهای  مربوطه  محالت  و  منطقه  در  حزب  های 

   تعیین و تصویب نماید.

 یی به عمل آورد.فیصله های ضروری در مورد نشریۀ درونی منطقهب: 

 یی را انتخاب کند.  کمیته منطقه  :ج

از ارائۀ گزارشاتها و رهنمودهای جلسۀ عمومی منطقهفیصلهد:   آن جلسه به   یی بعد 

 کمیتۀ مرکزی و تائید کمیتۀ مرکزی رسمیت می یابد. 

 گرددیی بعد از هر پولینوم کمیتۀ مرکزی حزب دایر میسایر جلسات عمومی منطقه هـ:

با فیصلهتواند  و می انطباق  اتخاذ سایر ضمن  های کمیتۀ مرکزی حزب،  پولینومهای  در 

 یی اقدام نماید. کمیتۀ منطقه  در صورت ضرورت به انتخاب مجدد  تصامیم مقتضی،

دو و  بیست  منطقهیی  منطقه  ۀکمیت   :   ممادۀ  عمومی  جلسۀ  دو  میان  یی،  در 

منطقهفعالیت در  حزب  منطقههای  درونی  نشریۀ  انتشار  منجمله  تحت    یی،،  را 

مرکزی   کمیتۀ  می حزب  رهبری  گزارشات  هدایت  که  دارد  مسئولیت  و  نماید 

کمیتۀ مرکزی ارائه نماید و رهنمودهای صادرۀ    های خود را بطور منظم بهفعالیت

 .  تۀ  مرکزی را مورد اجرا قرار دهدمبتنی بر این گزارشات از سوی کمی

 تعیین می گردد. یی یی توسط کمیتۀ منطقهمنشی کمیتۀ منطقه
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 يي:  كیالتي پايه ـواحد هاي تش

سو  بیستمادۀ   پایه  :  م و  تشکیالتی  ضرورتواحدهای  به  نظر  حزب،   هاییی 

 گردند.  تی حزب، در محالت مختلف تشکیل می مبارزاتی و ایجابات کار تشکیال

 یی، تعدادی از هسته های حزبی را در بر می گیرد.  هر واحد تشکیالتی پایه

بیست  چهار  مادۀ  پایهاولین    :   م و  واحـد  عـمـومی  کـنگرۀ  جلسـۀ  از  بعد  یی، 

شود. این جلسه در  می   یی مربوطه فرا خواندهسـراسـری و جلسۀ عمومی منطقه

فیصله با  یی وظیفه  ها و رهنمودانطباق  دارد  های کنگره و جلسه عمومی منطقه 

 که:

یی را تعیین و تصویب های حزبی واحد پایههای مهم جهت رهبری فعالیترهنمود  الف:

 نماید. 

 یی را انتخاب نماید. کمیتۀ واحد پایه  ب:

واحد  فیصله  ج: عمومی  جلسۀ  رهنمودهای  و  از  پایهها  بعد  به یی  آن  گزارشات  ارائۀ 

 یابد.رسمیت مییی  یی و تصویب توسط کمیتۀ منطقهکمیتۀ منطقه

پایه  :د منطقهیی حزب،  سایر جلسات عمومی واحد  واحد  از هر جلسۀ عمومی  یی بعد 

کمیتۀ  های  پولینوم  های  فیصله  به  انطباق  در  که  دارد  وظیفه  و  گردد  می  دایر  حزب 

  تصامیم مقتضی اتخاذ نماید.یی حزب،  ومی واحد های منطقهزی و جلسات عممرک

پنج و  بیست  پایه  :  ممادۀ  واحد  فاصکمیتۀ  در  واحد یی  عمومی  جلسه  دو  میان  له 

های حزبی واحد یی و کمیتۀ مرکزی، رهبری فعالیتیی، تحت رهبری کمیتۀ منطقهپایه

گزارشات  پایه که  دارد  مسئولیت  و  دارد  عهده  بر  را  ریی  کمیتۀ خود  به  منظم  بطور  ا 
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این   هنمودهای صادرۀ مبتنی بریی و از آن طریق به کمیتۀ مرکزی ارائه نماید و رمنطقه

 .یی و کمیتۀ مرکزی را مورد اجرا قرار دهدگزارشات از سوی کمیتۀ منطقه

 شود.  یی توسط کمیتۀ مربوطه انتخاب میمنشی کمیتۀ واحد پایه

 :ي ـته هاي حزبـهس

هستۀ حزبی کوچکترین واحد تشکیالتی حزب محسوب می    :  مشش   مادۀ بیست و

سه   حداقل  که  می گردد  بر  در  را  حزب  در  عضویت  داوطلب  و  در  عضو  و  گیرد 

ها  ها، دفاتر، موُسسات آموزشی و پرورشی، مغازهدهات، کارخانجات، معادن، بنگاه

ا خارج  پناهندگان  و  کارگران  میان  در  و  کشور  داخل  مختلف  جاهای  سایر  ز  و 

 گردد.          کشور تشکیل می 

گزارشات دارد  مسئولیت  حزبی  هستۀ  عضو  جلسۀ    هر  به  منظم  بطور  را  خود 

هسته ارائه نماید و رهنمودهای جلسۀ هسته و رهنمودهای سطوح باالتر رهبری 

 حزبی را مورد اجرا قرار دهد.

ری  هر هستۀ حزبی باید منشی خود را تعیین نماید. منشی هسته، مسئولیت رهب

فعالیت گزارشدهی  مسئولیت  و  هسته  اعضای  آموزش  مسئولیت  های  هسته، 

یی را بر عهده دارد و نمایندۀ  یی و جلسۀ عمومی واحد پایههسته به کمیتۀ پایه

 یی می باشد. هسته در جلسۀ عمومی واحد پایه

هواداران حزب در نقاط مربوطه باید تحت نظر اعضای هستۀ   :  مهفتمادۀ بیست و  

 فعالیت نمایند. حزبی 
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 ها:  اير نشريه ـريه دروني مرکزي و سـ ارگان نشراتي مرکزي، نش - 3

و   بیست  جاوید"جریدۀ    :   مهشتمادۀ  حزب    "شعله  مرکزی  نشراتی  ارگان 

و   برپایی  افغانستان است که عمدتا در خدمت تدارك،   ) مائوئیست   ( کمونیست 

  و   مردمی   ی مل  مقاومت  جنگ  آن  کنونی   مشخص  شکل  که  –پیشبرد جنگ خلق  

 .  دارد قرار - است  انقالبی 

م ـت ـیـمـک نشـرکـۀ  درونی  ـریـ زی  غرض    "تـس ـیـونـم ـک"ۀ  برد  ـپیش را 

سیاسی در درون حزب، پیشبرد مبارزۀ دو خط و تقویت    -مباحثات ایدیولوژیک  

 و تکامل ایدیولوژیک ـ سیاسی اعضای حزب، منتشر می نماید. 

نتشـار نشـریه یـا نشریه های دیگر  کمیته مرکزی در صورت ضرورت می تواند ا

 و همچنان جزوات و رساالت را رویدست بگیرد. 

سیاسی    -اید جهت تبلیغ و ترویج و پیشبرد خط ایدیولوژیک  تمامی نشریه ها ب

 حزب و مشخصاً خط اساسنامۀ حزب کار نمایند.

 ش:     ـدرف – 4

و   بیست  افغانستان  :   منهمادۀ  )مائوئیست(  کمونیست  حزب  درفش  درفش   ،

در   طالئی  ستارۀ  یک  و  سه  در  دو  تناسب  دارای  طول  و  عرض  با  است  سرخی 

 چپ طرف باالی آن قرار دارد.قسمت یک چهارم سمت 
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 ت: ـوي ـض ــ ع 5

اعضای حزب کمونیست ) مائوئیست ( افغانستان باید زندگی شان را وقف مبارزه 

نهر قربانی  از  باشند،  قدم  ثابت  و  نموده  کمونیزم  به  نیل  هر  برای  علیه  و  اسند 

 مشکلی در راه کسب پیروزی با قاطعیت مبارزه نمایند.

کارگر، دهقان بی زمین، دهقان فقیر یا هر عنصر انقالبی دیگر  هر    :سي ام  مادۀ  

آن   در  و  بپیوندد  حزب  های  سازمان  از  یکی  به  بپذیرد،  را  حزب  اساسنامه  که 

باط حزبی را رعایت کند، در  فعاالنه کار نماید، تصمیمات حزبی را اجراء نماید، انض

العضویت   حق  منظم  صورت  به  و  نماید  شرکت  منظما  حزبی  بپردازد،  جلسات 

 ( افغانستان را حاصل نماید.   )مائوئیست تواند عضویت حزب کمونیستمی 

زحـمـتـکش   طـبـقات  مـردان  و  زنـان  مـیان  از  عـضـوگیری  به  حزب 

 گذارد. تـاُکیـد ویژه می 

يكمادۀ   و  پذیرش  داو  :  مسي  مـراحـل  شـخصاً  باید  حزب  در  عضویت  طلبان 

داوطلب عضویت باید توسط دو عضو حزب معرفی  عـضـویت را طـــی نمایند.  

تواند درخواست را در صورت تصویب آن توسـط  شود. سازمان حزبی مربوطه می 

منطقـه داوطلب  کمیتۀ  صـورت  به  را  دهنده  درخواسـت  فرد  و  بپذیرد  یی 

ق حزب  در  ا عـضـویت  و  کند  حلقهبول  از  یکی  به  فعالیت  برای  را  حزبی  و  های 

 ماید. راهنمائی و معرفی ن

دوم  مادۀ   و  ما  :سي  شـش  مـدت  عـموماً  عـضویـت  داوطـلـبـی    هدورۀ 

دهقان   کارگر،  طبقات  از  غیر  طبقاتی  منشاء  دارای  که  افرادی  برای  میباشد. 

دوره  بی  این  باشند،  می  فقیر  دهقان  و  حدیزمین  تا  کمیتۀ   باید  توسط  که 
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باید  یی تعیین می منطقه این دوره داوطلب عضویت  جهت  گردد، تمدید یابد. در 

ویژه گماشته شود و مورد آزمایشات متعدد ــ در صورت اجرای مسئولیت های 

به   لزوم و امکان آزمایشات نظامی ــ قرار بگیرد. موقعی که این دوره با موفقیت

می  عضویت  داوطلب  رسید،  پایهتوپایان  واحد  توسط  حزاند  مربوطهیی  با   بی 

 یی به عضویت کامل حزب در آید.  موافقه کمیتۀ منطقه

داوطلبان عضویت حقوق و وظایفی مانند اعضای اصلی حزب دارند، اما حق راُی  

از حق  نداشته و  را  انتخاب کردن در هیئت های رهبری  انتخاب شدن و  و  دهی 

 ره مند نمی باشند.ضمانت برای معرفی داوطلبان عضویت به

به   متعلق  استثمارگرافراد  بورژوا  طبقات  و  ها  نمی )فیودال  به عضویت ها(  توانند 

توانند داوطلب عضویت به حزب شوند حزب درآیند. این افراد فقط در صورتی می 

 که: 

 از موقعیت طبقاتی شان گسست کامل نمایند.   -اول 

 تمام دارائی شان را به حزب بسپارند.  -دوم 

مشـاهـه ـنـت از  پس  پ دات  ـا  آنـشـرفـیـدقـیـق  ک ـه ـت  در  و  ـارهـا  ا 

ـ ـی ـفـعـال توانند  ت کمیتۀ مرکزی، اینگونه افراد می ای مبارزاتی و موافقــت ه

 عضویت حزب را حاصل نمایند. 

اعضای حزب شامل اعضای تمام وقت و نیمه وقت می باشند.   :  م سي و سومادۀ  

عهده حزب  وقت  تمام  حق  دار  اعضای  حالیکه  پرداخت  در  نیستند،  العضویت 

حداقل   باید  حزب  وقت  نیمه  اعضای  بطور   10تمامی  را  خود  ماهوار  عواید  از   %

نسبتاً  عواید  که  رفقایی  بپردازند. عالوتاً  به حزب  العضویت  عنوان حق  به  منظم 
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می  تشویق  دارند،  های  باالیی  کمک  العضویت،  حق  پرداخت  از  عالوه  که  شوند 

 برسانند.   نیز به حزبمالی اضافی 

هر عضو حزب باید آماده باشد که در صورت دعوت حزب از    :   م چهارو    سيمادۀ  

 یی در آید. وی بصورت انقالبی حرفه

 ) مائوئیست ( افغانستان باید:  اعضای حزب کمونیست :  مو پنجمادۀ سي 

به کار با جـدیت مطالعـه نمایند، مارکسـیزم ــ لنیـنیـزم ــ مائوئیـزم را    الف:

بندند و از آن دفاع نمایند، آگاهی کمونیستی خود را مداوماً ارتقاء بخشند و در  

 مقابل فراز و نشیب راه انقالب استوار و مقاوم باشند.

اپورتونیــزم،    ب: امپریـزم،  دگماتیـزم،  رویزیونیـزم،  مختلف  اشـکال  علیه 

 شوونیزم و تسلیم طلبی ملی و طبقاتی مبارزه نمایند.

با  جر  ج: نمایند،  خدمت  را  جهان  و  کشور  زحمتکشان  قدم  ثبات  با  و  ئتمندانه 

و   نمایند  کار  انقالب  مرام  دور  به  آنها  ساختن  متشکل  غرض  ناپذیری  خستگی 

 همیشه در پیشاپیش مبارزات مردم قرار داشته باشند. 

ن  نظرات شانرا با صراحت مطرح نمایند و شیوۀ  انتقاد از خود و انتقاد از دیگرا  د:

ا بخاطر رشد و استحکام کیفیت انقالبی خود شان، رفقای شان و مجموع حزب  ر

 دلیرانه بکار بندند. 

کیفیت تیوریک و عملی خالق خـط حـزب را از طریق افزایش پیوستۀ سطح   هـ:

سـبک   علیه  آگاهانه  و  دهند  انکشـاف  شـان  سیاسی  ابتکارات  و  آگاهی 
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اعضا که  شـوق  و  شـور  فاقد  و  ح کارمیکانیکی  می  ی  فاسد  بخود  خود  را  زب 

 سازد، مبارزه نمایند.

 منافع شخصی شان را تابع مقتضیات امر انقالب سازند. و:

 اسرار حزب را تحت هرگونه شرایطی حفظ نمایند. ز:

 در حفظ اسناد و اموال حزب پیوسته تالش کنند. ح:

مواض  ط: غـلط  به  آنان  موقعیکه  حتی  شـان  رفقای  اکثریت  با  باشـند  ع  قادر 

خالف شان را داشته باشند متحد شوند، ولی خالصانه و صادقانه در صدد اصالح  م

ها،   کرریست  علیه  خاص  هوشیاری  است  الزم  لیکن  باشند.  آنان  اشتباهات 

نا بکار در داخل   دسیسه بازان و دو رویان داشته باشند تا از نفوذ همچو عناصر 

 ه عمل آورند.ی بحزب و غصب رهبری در سطوح مختلف توسط آنها جلو گیر

باشند که در صورت دستور حزب در مبارزات مسلحانه و فعالیت های    ی: آماده 

باید از   نظامی ای که از طرف حزب رویدسـت گرفته شـود، شرکت نمایند. آنها 

یعنی   آن  کنونی  مشخص  شکل  و  خلق  جنگ  پیشـبرد  و  تدارك  در  جهت  هر 

خطوط مقدم مقاومت قرار    در  جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی نمونه باشند و

 داشته باشند. 

داشته    ك: نظر  در  جدا  را  دشمنان  با  مقابله  در  حزب  رهبری  حیثیت  از  دفاع 

 باشند و حرمت درفش حزب را پاسداری کنند.

 گزارشات شان را به صورت منظم از مجراهای تشکیالتی به حزب ارائه نمایند. ل:
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و  سي  و    :   م شش  مادۀ  حزب  اعـضای  حقـوق  مـتـقـاضتمام  از  عـضـویت  یان 

 ذیل برخوردار اند:

جلسۀ    ی که درتوط به تمامی موضوعاـات مربـشرکت در مذاکرات و مباحث  الف:

شود، تصریح نقطه نظرات و ارائۀ پیشنهادات،  شان مطرح می واحد حزبی مربوطۀ

 انتقادات و طرحات در مورد هر موضوعی در جلسه واحد حزبی مربوطه. 

شان آن راجع به چگونگی رفتار و حرکاتای که در  ذاکرهر هـر مـشـرکت د  ب:

بر   مبتنی  معینی  دالیل  که  حاالتی  استثنای  به  نماید،  می  صادر  ای  فیصله 

 مشکوکیت در مورد شان مطرح باشد.

انضباطی   ج: اقدامات  علیه  اعتراض  به  اعالم  گردد،  می  اتخاذ  شان  علیه  که  ای 

 کمیتۀ مرکزی. هیئت رهبری باال تر تا سطح 

و   سي  افراد    :  م هفتمادۀ  منحط،  عناصر  ناپذیر،  اصالح  مرتدین  دشمن،  عوامل 

و   اصالح  قابل  غیر  مطلقاً  اشخاص  ضعیف،  و  سست  اخالقیات  و  روحیه  دارای 

که   صورتی  در  گردند.  داخل  حزب  به  یابند  اجازه  نباید  بیگانه  طبقاتی  عوامل 

 ه گردند. از حزب تصفی چنین عناصری در حزب رخنه نموده باشند، باید

 انضباطي:تشويقي و اقدامات اقدامات  -6

و هشت اعضای   :   م مادۀ سي  نمونه وار  و جانبازانۀ  ابتکاری  مبارزاتی  فعالیت های 

 حزب، از طرف کمیتۀ مرکزی حزب، مورد تشویق، تمجید و تقدیر قرار می گیرد.   

و   نمایند ی  :  منهمادۀ سي  ا  در صورتی که اعضای حزب اساسنامه حزب را نقض 

اجرا   را  شان  وظایف  یا  و  بیندازند  مخاطره  به  را  حزب  مبارزات منافع  و  نکنند 
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انضـباطی   اقدامات  بمانـد،  نتیجـه  بی  شـان  مورد  در  سیاسی  ـ  ایدیولوژیک 

ذیـل در مورد شـان اعـمـال می گردد: اخـطـار، اخطار جدی، تنزیل مسئولیت  

 حزبی، تعلیق و اخراج از حزب.

ه بار بصورت پیهم حق العضویت ماهانه  ـزب سـو حـ ضـع رگاه  ـه   :  مچهلماده  

اش را نپردازد یا سه بار بصورت پیهم، بدون عذر معقول در جلسات حزبی شرکت  

 نکند، مشمول اقدامات انضباطی می گردد.  

يكمادۀ   و  عـضو   :  مچهل  حـزبی  مسـئولیت  تنزیل  و  جدی  اخـطار  اخـطار، 

 ه است.پایه یی مربوطتشکیالت پایه یی از صالحیت های کمیتۀ  

اعمال اقـدامات انـضـباطی تا حـد تعـلیق عضویت و اخراج     :   م چهل و دومادۀ  

تشـکیالت بدنۀ  یی    عضو  منطقه  کمیته  های  صالحیت  از  حزب  از  یی  منطقـه 

 مربوطه است.

باید به تصویب دفتر سیاسی کمیتۀ    ج عـضـو کمیتۀ منطـقه یی از حـزباخـرا

 مرکزی حزب برسد.  

در مورد اخراج دسته جمعی افراد از حزب، تصمیم نهائی بر    :  م و سو  چهل  مادۀ

 عهدۀ پولینوم کمیتۀ مرکزی است.

تنزیل مسئولیت های حزبی اعضای کمیتۀ مرکزی و اعضای   :  مچهل و چهارمادۀ  

تعلیق   حد  تا  مرکزی  کمیتۀ  البدل  از علی  مرکزی،  کمیتۀ  از  شان  عضویت 

اخ است.  سیاسی  دفتر  های  علی  صالحیت  اعضای  و  مرکزی  کمیتۀ  اعضای  راج 

مرکزی   کمیته  پولینوم  های  صالحیت  از  مرکزی،  کمیته  از  مرکزی  کمیتۀ  البدل 

 است.
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پنجمادۀ   و  البدل    :  مچهل  و عـضو علی  مرکزی  کمیتۀ  اخراج عـضو  و  تعـلیق 

 حیت های پولینوم کمیتۀ مرکزی است. کمیته مرکزی از حزب از صال

تعلیق قرار داده می شود    دوره ای  :  م و شش  مادۀ چهل که عضو حزب در حالت 

نباید بیشتر از یکسال باشد. بر اساس برخورد های عضو تعلیقی درین دوره، وی  

از حزب اخراج می گردد.   یا  اَورد و  به دست می  یا موقعیتش را مجدداً در حزب 

ویژه اجرای مسـئولیت های خاص می    کـمـیـتۀ  به  را  وی  تعـلـیـق،  دوره  در 

تصحیح  گـمـ فرصت  و  مبارزاتی  های  فعالیت  در  فـرصـت شرکت  برایش  و  ارد 

 خودش را می دهد. 

عضوی که روحیۀ انقالبی اش را از دست داده باشد و علیرغم    :   هفتم  مادۀ چهل و

نماید، باید به خروج  کوشش حزب برای تجدید تربیتش، بی روحیگی اش را حفظ  

 از حزب ترغیب گردد. 

که عضو حزب از عضویت حزب استعفا می دهد، هیئت   وقتی :  هشت ماده چهل و

رهبری واحد حزبی مربوطه می تواند تقاضای اسـتعفا را بپذیرد و مکلف اسـت  

 ر حزبی ارائه نماید.گزارش آنرا فورا به هیئت رهبری عالی ت

 فرد مستعفی مکلف است که: 

حزبی   واحد  به  را  اش  حزبی  روابط  و  حزب  اموال  و  اسناد  تمامی  مربوطه  الف: 

 تسلیم نماید.       

 ب: تعهد بسپارد که اسرار حزب را افشا نخواهد کرد. 
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نهم  مادۀ   و  به   :چهل  باید یک کمیسیون مرکزی غرض رسیدگی  کمیتۀ مرکزی 

 تعیین نماید.شکایات علیه مقررات انضباطی اتخاذ شده در مورد اعضای حزب، 

اقدامات باال تر از اخراج  در مورد خاینین و جواسیس تثبیت شده،    :  پنجاه مادۀ  

 نیز می تواند مورد اجرا قرار بگیرد. 

 *********************** 

 *********** ** 

 ******* 

 *** 

 ** 
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 يم اـضم
که طبقات و مالکیت خصوصی در جوامع بشری به وجود آمد، ستم بر از زمانی .1

با پایان یافتن دوره مادر ساالری و شروع دوره پدر ساالری    زنان آغاز گردید.

مرد گردید.   مطلق  ملک  به  تبدیل  آزن  بعد  از  به  به عنوان شی ن  را  زن  مرد 

جنسی قلمداد نمود و از او کار می کشید و تا به امروز هم، مالکیت خود را بر 

 زن بطور مستمر نگهداشته است.  

حال زن همیشه چون کاالئی مورد معامله قرار گرفته ززمان تقسیم جامعه به طبقات تا الا

م  شهوت  بنده  و  اقتصادی  اسیر  زن  پس  این  از  تناسل است.  و  توالد  ساده  افزار  و  رد 

 شود. روای مطلق میگردد و مرد در خانه فرمانمی

آن   از  بر پس  مبتنی  کار  تقسیم  این  آمد،  بوجود  خصوصی  مالکیت  و  طبقات  که 

تتفاوت تحت  و های جنسی،  نابرابر  اجتماعی  کار  تقسیم  یک  به  و  گرفت  قرار  آن  اثیر 

 گرانه تبدیل شد. ستم

های طبقاتی)بردگی، فیودالی و سرمایه داری( ادامه یافته مامی نظامگری در تاین ستم

 که گستره وسیع اجتماعی را نیز در برگرفته است. که نه تنها محیط خانواده، بل

فیود نیمه  ـ  مستعمره  جامعه  ستم در  از  تنها  نه  زنان  عظیم  اکثریت  افغانستان،  الی 

بورژوازی کمپرادور از ستم مردساالرانه برند، بلرنج می  امپریالیزم ـ نیمه فیوالی و  که 

می رنج  اشغالنیز  و  تجاوز  با  امپریالیستبرند.  اشغالگری  امپریالیزم  رهبری  به  گر ها 

رون خانواده تا گستره جامعه را در امریکا تبعیضات و تعصبات شدیدی در حق زنان از د

 بر گرفته است.

اش امپریالیزم  به  وابسته  کمپرادور  داری  نیازمندیغالسرمایه  حسب  تعداد گر  اش 

های کار بیرون از خانه کشیده است. رژیم پوشالی تری از زنان شهری را به عرصهبیش

ید، زمانی که موفق به اسالمی در قدم اول زیاد تالش نمود تا از این کار جلو گیری نما

ل نماید. این کار نشد تالش نمود تا زنانی که در عرصه اجتماعی کشیده شده اند، کنترو 

فقر بیش از حد حتی زنان حومه شهر را نیز بکار بیرون از خانه کشیده است. زمانی که 

نه هم  نماید و  زنان جلوگیری  بیرون شدن  از  بتواند  نه  رژیم پوشالی جمهوری اسالمی 
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گردد. ستم بر ها را کنترول نماید حتماً به سرکوب خشن و قهری متوسل میواند آنبت

می ماهیتاً  دست زنان،  رژیم  و  طالبان  ندارد، ان  وجود  تفاوتی  اسالمی  جمهوری  نشانده 

پیش  در  زنان  چگونه  که  آنست  گواه  خوبی  به  افغانستان  اشغال  ساله  بیست  تاریخ 

که مثله شده و زنده به ی به قتل رسیدند و یا اینگر امپریالیستهای اشغالچشمان قوت

های امپریالیستی ژیم طالبان توسط قوتکه زنان بعد از سرنگونی رگور شدند. ادعای این

که ای بیش نیست. از اینگر به آزادی رسیده اند یک ادعای دروغین و میان تهیاشغال

های بلند دولتی باال کشیده به گران امپریالیست قشر کوچکی از زنان را به چوکیاشغال

یا این و  اند  یافته  آزادی دست  به  زنان  معنا نیست که  زاین  این  توانند نقش نان میکه 

سازنده و  در مثبت  کوچک  قشر  این  نمایند.  بازی  زنان  سیاسی  محرومیت  رفع  در  ای 

اشغالخدمت به  دستگزاری  و  دم  و  دستگران  رژیم  مردساالر گاه  حیثیت  که  نشانده 

هیچب از  دارد  را  جامعه  در  نمیزرگ  و  نکرده  دریغ  فداکاری  اشغالگونه  گران کنند. 

حامی   تئوکراتامپریالیست  بینش  این  اسالمی  عنوان مرتجعین  تحت  را  اسالمی  های 

دهند. بر همین اساس است که در اساس مورد تائید قرار داده و می  "نسبیت فرهنگی"

با   "نامه صلحتوافق"ین نیروها متکی است. امضاء  ترروی قرون وسطاترین و زوال یابنده

گویای این حقیت است. رژیم    "غانی مذاکرات بین االف"طالبان و کشاندن شان دور میز  

نشانده جمهوری اسالمی این امتیاز را به مردان داده تا بر زنان مسلط باشند. این دست 

م  شئونیزم  سموم  به  آغشته  کالً  را  مردان  که  است  دهی  است.  امتاز  نموده  ردساالرانه 

افکار، کردار و گفتار شان به شدت    "مدرن"  حتی مردان متعلق به قشر  فیوالی جامعه 

این ستم علیه  مبارزه  در  زنان  فعال  قابل است. شرکت  غیر  و  ضرورت جدی  گری یک 

بدون شرکت انصراف در جهت پیش زیرا  انقالبی است،  مردمی  ملی  مقاومت  برد جنگ 

نفوس   نصف   ( اشغالزنان  علیه  مبارزه  در  پوشالی جامعه(  رژیم  و  امپریالیست  گران 

 ومت ملی مردمی و انقالبی  غیر قابل تصور است.برد موفقیت آمیز جنگ مقاامکان پیش

آزادی مبارزات  از  باید  انقالبی  و مردان  الزامات   خاطر  به  تنها  زنان،نه  خواهانه 

بلضرورت انقالبی،  مبارزه  شئونیهای  خاطر  به  مردساالرانهکه  نهاد  زم  در  خود  که  ای 

دانند که نابودی ستم بر دیده کشور باید بدارند، پشتیبانی و حمایت نمایند.  زنان ستم

محو آن دیگر  عبارت  به  یا  است،  نهفته  خصوصی  مالکیت  و  طبقات  کامل  نابودی  با  ها 
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کمونیستی ستم بر زنان فقط از طریق انقالب تحت رهبری پرولتاریا و رسیدن به جامعه  

گران ممکن و میسر است. بناءً مبارزات انقالبی زنان در متن و بطن مبارزات ضد اشغال

رژیم دست امپ و  و پیشریالیست  برپایی  برای  و نشانده  مردمی  ملی  مقاومت  برد جنگ 

را  به جامعه سوسیالیستی   نوین و حرکت سریع  انقالب دموکراتیک  و پیروزی  انقالبی 

 گردد. استحکام و گسترش رهبری پرولتری در انقالب میتقویت نموده و باعث  

مختلف پشتون، تاجیک، ازبک،   های افغانستان کشوری است که در آن ملیت .2

می زندگی  نورستانی  و  بلوچ  ترکمن،  ملیتهزاره،  این  ملی کنند.  هویت  بر  ها 

ز شان آگاه اند و در اظهار آن روشن و صریح اند. اقلیت ملی ایماق به بخشی ا

ها در درون ملیت نورستانی جای گرفته ییملیت تاجیک تبدیل گردید و پشه

اقلیت دیگری اند.    میان   های  در  نیز  بیات....  عرب،  قزلباش،  مغول،  مانند 

های هنود و سیک برند. به همین ترتیب اقلیتهای مختلف کشور بسر میملیت

اقلیت از  مینیز  محسوب  کشور  مسلمان  غیر  ملی  میان گردنهای  در  د. 

های کشور وجود دارند  که در میان تمامی  ملیت  "سادات"های ملی فقطاقلیت

از امتیازا ت مذهبی  و حتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خوبی بر خوردار  و 

 اند.

بر ستمد افغانستان عالوه  ملیتی  و چند  اشغال شده  و ر کشور  امپریالیستی  ملی  گری 

های ملی ها  و اقلیتگر امریکا که باالی تمامی ملیتگری امپریایزم اشغالبخصوص ستم

های ها و اقلیتتون نیز بر سایر ملیتگری ملیت طبقه حاکمه پشگردد، ستماعمال می

 آید که در پیوند تنگاتنگ با ستم امپریالیستی قرار دارد. ملی نیز به عمل می

شایانی بر جسته ساخته و های ملی را به نحوهای و اقلیتاین ستم نیز تضاد میان ملیت

می شمار  به  اجتماعی  مهم  تضادهای  از  ستمیکی  افغانستان  رود.  در  ملی  تاریخ گری 

 طوالنی دارد که باید نیروهای انقالبی توجه خاصی در این زمینه مبذول دارند. 

گر امریکا گران امپریالیست به رهبری امپریالیزم اشغالبعد از اشغال کشور توسط اشغال

ها بخوبی که مرتجعین بقیه ملیتهای ملیت پشتون، بلهای از شئونیستها جناحنه تن

د  خود فروشی و میهن فروشی را دارند. با تمام توانی که داشتند نشان دادن که استعدا

گر قرار گرفتند و بمثابه قوای زمینی متجاوزین امپریالیست  در خدمت نیروهای اشغال
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ای در این زمینه بازی کردند، و از این طریق در  ش عمدهدر افغانستان عمل نمودند و نق 

نقش و  گردیدند  شریک  یغما  خون  پر  رژیم   دسترخوان  در  را  تابع  و  دوم  درجه 

های تحت ستم بعد اشغال افغانستان نشانده از آن خود ساختند. ادعای که ملیتدست 

امپرلیست اشغالتوسط  یهای  دست  شان  حقوق  به  و  رسیده  زادی  آ  به  یک گر  افتند 

گری ملی یک رکن مهم رژیم کارانه است، زیرا ستمادعای دروغین، میان تهی و فریب

اشغالنشادست  رهبری  تحت  که  اشغالنده  امپریالیزم  بخصوص  و  امپریالیست  گر گران 

گری ملی جزء الینفک مبارزه دهدد. بناء مبارزه علیه ستمامریکا قرار دارد، تشکیل می

رود. بدون استقالل کشور و نشانده بشمار میپریالیست و رژیم دستگران ام علیه اشغال

 های مختلف کشور غیر ممکن است. لی ملیتآزادی مردمان کشور تامین حقوق م 

ملیت  شئونیزم  میان  تضاد  و  جنسی  شئونیزم  یعنی  مردان  و  زنان  میان  تضاد  چه  گر 

ی، اما دو تضاد مهم های تحت ستم، تضاد عمده اجتماعی محسوب  طبقه حاکمه و ملیت

ه رانده که به حاشیوجه نباید به فراموشی سپرده شود و یا ایناجتماعی اند که به هیچ

  شود و مبارزه علیه شئونیزم جنسی و شئونیزم ملی به بعد از انقالب ماکول گردد.

، برای آنست تا فرد نتواند رتق و فتق امور حزبــی را در  رهبری جمعی در حزب .3

برای رسیدن به  یــک  ،  آیدزمانی که مسئلۀ مهمی پیش میانحصار خود بگیرد. 

و روشن نظرات شان    صریحمامی اعضا بطور  تا ت  شود  باید جلسۀ را دایرتصمیم  

را مطرح نمایند، یا بعبارت دیگر رهبری جمعی در باره تصــامیم گرفتــه شــده  

که در جلسات رفقا را تشویق نماینــد تــا در  نباید مانع نظرات اقلیت گردد، بل

را ارائه نمایند، زیرا در بعضی مواقع ممکــن  باره تصامیم اتخاذ شده نظرات شان

گیری  ت اقلیت درست باشد. در چنین حالتی اســت کــه در تصــمیماست نظرا

 ماند.گونه ابهامی باقی نمیهیچ

در رهبری است که برای پیاده نمودن    "ایمشی توده"یه کار برد  صل رهبری جمعی برپاا

 شود.ای در حزب استفاده میای از شکل سیستم تشکیالتی کمیتهمشی توده

رهبری جمعی و جلو گیری از به انحصار گرفتن امــور  سیستم کمیته حزبی برای تضمین  

هــای  هیئتحزبی توسط یک فرد سیستم حزبی مهمی است که بایــد در تمــام ســطوح  

 رهبری و بدنه تشکیالتی حزب اجرا شود.
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های حزبی نبایــد از حــدود تقســیم کــار  رهبری جمعی در کمیته مرکزی و دیگر کمیته

رد آورد. بدون تقسیم کــار و مســئولیت فــردی  تجاوز کند و به مسئولیت فردی لطمه وا

ه مجمــوع  کتصمیمات اتخاذ شده در حقیقت مجموع نظرات و تجربیات حزبی نبوده، بل

نظرات و تصامیم یک یا دوفردی است که شکل فرمالیته را بخود گرفته و عدم احســاس  

ای  وهرود. چنین شــی، وکارها درحزب بخوبی پیش نمیردآومی  مسئولیت را در حزب بار

 رساند.های بروکراتیک است که به حزب زیان میشیوه ، رهبری

و مرتب به اشتباهات جدی دچار  مسئولیت فردی در صورت فقدان رهبری جمعی مکرر  

و اخــتالف   گونی ایجا نمــودتوان در حزب همگاه نمیگردد. بدون رهبری جمعی هیچمی

کــه  گذارد، بلظرها سرپوش نمیگاه بر اختالف ننظرها را حل ساخت. رهبری جمعی هیچ

  یعنی هر مسئله مهمی که پــیش آیــد  نماید تا راه حل مناسبی به آن پیدا کند.تالش می

گردد، و در ضــمن فــرد نیــز  شود و بصورت جمعی حل میای فراخوانده میفوراً جلسه  

      کند.  ایفا میونقش خود را در محدوده وظایف محوله مطابق با قوانین جمعی درك  
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