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 Political  سياسی

  
  "ساما"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  ٢٠١٧ اگست ١۶

 

  انديشه، آرمان و تجديد ميثاق

٢  

  ادعـــــا قيمت نـــــدارد جز به ميدان عمل

  رزد به ھيچپھلوان خارج از ميدان نمی ا

  : ــ اخــالق و اخــالق انـقــالبــی٣

ُواژۀ عربی اخالق از ريشۀ خلق و به معنای رفتار، سجايا، سلوکيات و منش ھا؛ در يک تعريف عام و کلی عبارت است  ُ

 le دائرة المعارف ــ "(.شود شناخته می ھنجار ھائی که در يک جامعه به عنوان مجموعۀ قوانين، رفتار و ارزش"از 

Petit Larousse .( معادل فرنگی اخالق، واژۀ)Morale (است که از ريشۀ التينی)Moeurs ( آداب و "به معنای

  .، مشتق شده است"رسوم

 باشندگان آن مطرح است، اما ۀھر چند در يک جامعه ھنجار ھائی تحت عنوان اخالقيات، در گسترۀ جامعه برای ھم

اخالق مانند . ُ ستمگر و ستمکش، پديده ای کلی، مجرد و فراطبقاتی نيستھنجار ھای اخالقی در يک جامعۀ منقسم به

سائر اشکال شعور اجتماعی، برخاسته از ھستی اجتماعی افراد جامعه است و با يک انديشه، آرمان اجتماعی و منافع 

 .طبقاتی گره خورده است

، تبيين جالب و آموزنده ای » انتی ديورينگ«فريدريک انگلس  انديشمند و جامعه شناس مترقی المانی در اثر مشھورش 

کليه تئوری ھای اخالقی تا کنونی، سرانجام نتيجۀ شرايط اجتماعی ــ اقتصادی ھمان :" دارد بدين شرح" اخالق"از 

ھمان طوری که جامعه تا به امروز بر اساس تضاد طبقاتی در حرکت بوده،؛ ھمان طور ھم اخالق، اخالق . مرحله است

 و يا تسلط و منافع طبقات حاکمه را توجيه کرده و يا اين که ھنگامی که طبقۀ تحت ستم به اندازۀ کافی قوی طبقاتی بوده

  ."بوده، نارضايتی عليه اين تسلط و منافع آيندۀ زحمتکشان را نمايندگی کرده است
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م به مثابۀ يک اخالق خواص حاک. اخالق خواص و کاخ نشينان چيزيست و اخالق عوام و کوخ نشينان چيز ديگری

عامل روبنائی در خدمت زيربنا ــ مناسبات توليدی ــ بوده؛ سلطه و منافع طبقات حاکمه را توجيه کرده؛ مالکيت 

خصوصی، استثمار و ستم بر توده ھای زحمتکش را نورم ناميده و موقعيت ستمکشی و بھره دھی زحمتکشان را به 

  .ھنجار می انگارد

بی ناميده می شود، از منافع آنی و آتی ستمکشان و کوخ نشينان، از نيرو ھای مولدۀ پيشرونده در مقابل، آنچه اخالق انقال

در برابر مناسبات توليدی حاکم ارتجاعی دفاع نموده؛ در مقابل سلطه، حرص و منافع آزمندانۀ طبقات حاکمه ايستاده؛ 

کشان را نابھنجار انگاشته و خواھان تغيير استثمار و ستم بر توده ھای زحمتکش و موقعيت ستمکشی و بھره دھی زحمت

  .و پايان بخشيدن به اين موقعيت نابھنجار است

اخالق انقالبی به نوبۀ خود مجموعه ای از رفتار و کردار، سجايا، سلوکيات و منش ھای ھمبسته ای است که ضمن 

يک فرد انقالبی سجايای . ر داردسيراب شدن از چشمه سار زالل انديشۀ انقالبی، در خدمت تحقق آرمان انقالبی قرا

  .خود است" خصال نيک خود را مرھون ايدئولوژی مترقی و کارکرد اين ايدئولوژی در اخالقيات و سلوکيات"نيکو و 

. ارزيابی درخور توجھی از اخالق انقالبی به دست می دھد» اخالق انقالبی«در نوشته ای تحت عنوان »  ھو شی مينه«

  :  فراز ھائی از آن را در زير می آوريمدر اين بررسی برش ھا و

انقالب کردن و دگرگون ساختن جامعۀ کھن به جامعۀ نو امری بس افتخارآفرين و در عين حال نيز وظيفه ای بی "

تنھا رھروی توانا می تواند راھی دراز را با باری . نھايت سنگين و مبارزه ای بس پيچيده، دراز مدت و دشوار است

يک انقالبی بايد پای بستی محکم از اخالق انقالبی داشته باشد تا بتواند وظيفۀ پرافتخار خود را . ورددگران بر دوش درن

ھمۀ ما که زاده و پروردۀ جامعۀ کھن بوده ايم، در تفکر و عادات خويش بيش و کم اثرات آن جامعه . به تمام انجام دھد

فردگرائی نقطۀ مقابل اخالق . نۀ جامعۀ ديرين فردگرائی استبدترين و مخاطره آميز ترين نشا. را با خود حمل می کنيم

فضائل انقالبی را بی اثر می نمايد و  خورد ترين اثر باقی ماندۀ فردگرائی در اولين فرصت رشد می کند،. انقالبی است

ه آميز و فردگرائی چيزی است سخت خدع. مانع از آن می شود که ما با دل و جان برای آرمان انقالبی مبارزه کنيم

ھمه می دانند که غلتيدن به سراشيب تباھی سھلتر است از بالندگی و . غدار؛ به چاالکی فرد را به ورطۀ تباھی می کشد

برای زدودن اثرات ناخوشايند جامعۀ کھن و پروردن . بی سبب نيست که فردگرائی سخت مخاطره آميز است. ترقی

در غير اين . ود را تربيت و اصالح نمود تا برين پايه پيوسته ترقی کردفضائل انقالبی بايد به مداومت مطالعه کرد و خ

مطلب اين نيست که تنھا . صورت واگشت می زنيم و پس می افتيم و عاقبت، جامعۀ رو به پيشرفت پذيرای مان نمی شود

ود، در ھر با مدرسه رفتن و حضور در دوره ھای تعليمی می توان مطالعه کرد و خويشتن را تربيت و اصالح نم

  ."فعاليت انقالبی می توان و بايد چنين کرد

اشخاص آراسته به خصائل انقالبی نه از دشواری ھا و مشقات بيمی به دل راه می دھند و نه از ناکامی ھا ھراسی "

انقالبيون راستين برای مصالح حزب و انقالب و طبقه و خلق و . دارند؛ نه مردد می شوند و نه گامی پس می گذارند

اين . نوع بشر در ايثار منافع خاص خويش ھيچ گاه ترديد نمی کنند و اگر حتی الزم شود، جان خود را فداء می کنند

اختصاص زندگی خود به امر مبارزه برای حزب و انقالب اين . است بيان بس روشن و دربرگيرنده از اخالق انقالبی

 حزبی و اجراء خط و مشی ھای حزب؛ مقدم شمردن سخت کوشی برای حزب، رعايت انظباط. الزم ترين نکته است

منافع حزب و زحمتکشان برمنافع فردی خود؛ خدمت به خلق ازجان و دل؛ مبارزۀ فارغ از من خود برای حزب و مردم 

 ."و نمونه بودن درھرمورد
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حتی .  رو به رو شونداشخاص آراسته به فضائل انقالبی ساده و فروتن باقی می مانند و آماده اند با سختی ھای بيشتری"

ند و بعد از آن در  ابه وقتی که با اوضاع دلخواه و کسب پيروزی ھا مواجه می گردند، پيش از ديگران در غم کار

در اين فکر بايد بود که وظائف خود را چگونه به نحو احسن انجام داد، نه اين که چسان بزرگ ترين پاداش . انديشۀ تمتع

 زنی در خصوص فراھم آورده ھای گذشته و ادعای امتيازات خاص يا تن سپاری به از الف.  را از آن خود کرد

 اخالق انقالبی،"."اين نيز بيانی از اخالق انقالبی است. و تکبر و تباھی بايد برحذر بود) بوروکراتيسم(ديوانساالرگرائی 

، آمادگی برای نبرد و اجتناب از در ھر وضعی، مبتنی است بر مبارزۀ قاطعانه عليه تمام دشمنان، حفظ ھشياری خود

 )در بارۀ اخالق انقالبی: ھو شی مينه."(تسليم و کرنش

با تأکيد علمی و جامعه " رھبر. "نيز در بارۀ اخالق و اخالق انقالبی بررسی قابل عنايتی دارد»  رھبرقيوم«زنده ياد 

مثابۀ شکلی از روبنا و شعور اجتماعی، در شناسانه بر پايۀ مادی، کاراکتر طبقاتی و نسبيت تاريخی پديدۀ اخالق به 

  :مورد اخالق انقالبی به گونۀ تطبيقی تحليل روشنگرانه ای ارائه کرده است

اخالق به عنوان جزئی از نظام ارزشی انسان در طی تاريخ طوالنی بنا بر مصالح اجتماعی مردم ــ و به طور دقيق تر "

ھر طبقه ای برای خودش اخالق خود را دارد و . رشد و تکامل يافته استمصالح اجتماعی طبقۀ حاکم ــ به ميان آمده و 

  ."در جامعه با وجود طبقات متخاصم و متضاد، اخالق نيز ھمان گونه است

برای يک سازمان انقالبی ــ و يک حزب انقالبی ــ اخالق انقالبی به چه مفھومی است و چگونه می تواند يک "...

  "خالق انقالبی و فضائل انقالبی مسلح گرداند؟سازمان انقالبی خود را با ا

 ھستی خود را در راه مردم، انقالب و سازمان ۀاساسی ترين مسأله در اخالق انقالبی اين است که فرد ھم"ــ 

انقالبی خود وقف کند و آمادگی داشته باشد در تحت ھر شرايطی زندگی خود را در خدمت مردم، پيشرفت 

  ."قرار دھدانقالب و استحکام سازمان 

اين :  بدون کم و کاست خط مشی حزبیکار شاق برای حزب و انقالب، رعايت انضباط حزبی و اجرا"ــ 

  ."است دومين پايۀ اخالق انقالبی

يک انقالبی بايد از جان و دل به خلق خدمت کند و در راه حزب و مردم ازخود گذشتگی و فداکاری داشته "ــ 

  ."باشد

به خصوص اين که در گرفتن امتيازات در صف آخر . ر ھر کار خوب، نمونه باشديک انقالبی بايد د" ــ 

  ."بايستد و در گرفتن مسؤوليت پيشقراول باشد

کسانی که .  مطرح نمايدءُيک انقالبی بايد صادق باشد و رک و راست مسائل خود را در سازمان و با رفقا" ــ

ار می اندازند و از اين بابت در دل ھم مباھات می استعداد و زيرکی خود را برای فريب رفقای خود به ک

  ."ورزند، بداخالق ترين عناصر در ميان انقالبيون اند

، تفرعن، الفزنی، دروغ گوئی عالوه بر اين که »کبر کمونيستی«. يک انقالبی بايد متواضع و بردبار باشد" ــ 

ھای » شاخ جنگی«قالبی را آلوده با عامل کودک خوی آن را در انظار کوچک و خوار می گرداند، محيط ان

تواضع انقالبی با تظاھر به تواضع انقالبی تفاوت زياد دارد و بايد ما بکوشيم اين خصلت ... لومپنانه می سازد

  ".انقالبی را به طور  واقعی و عميق در وجود خود پرورش دھيم

ق انقالبی در کجاست و چگونه می توان آن را ولی پايۀ اساسی ضربت خوردن اخال. اين بود شمه ای از اخالق انقالبی"

  "رفع نمود؟
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انديويدوآليسم و . است) فردگرائی(پايۀ اصلی انحراف اخالقی در يک سازمان انقالبی، اندويدوآليسم" ــ 

کلکتويسم نه تنھا در ساحۀ فلسفی و سياسی در مقابل ھم قرار دارند، بلکه در ساحۀ اخالقی نيز به مبارزه با 

انديويدوآليست معتقد است که من ھر گونه ارزش ھای انقالبی را می پذيرم، مشروط بر . غول اندھمديگر مش

ُ خرده درھمه ارزش ھای اخالقی را برای ديگران می خواھند و .ضربت وارد نکند» من«اين که بر منافع 

 آن ھا حق دارند ھر .ُگيری در مورد آن ھا چست و چاالک اند، ولی در بارۀ خود شان کسی نبايد دھن باز کند

جلسۀ انتقاد » آقايان«کس را انتقاد کنند و بد بگويند و حتی تھمت بزنند، ولی ديگران حق ندارند برای اين 

  ."ُدر غير آن، از جلسه و حتی از سازمان می برند. ترتيب بدھند

  ."علت ديگر انحرافات اخالقی، پائين بودن سطح تئوريک در سازمان است"ــ 

ر انحرافات اخالقی، ھجوم خرده بورژوازی با تمام اخالقيات منحط آن در داخل يک سازمان علت ديگ"ــ

خرده بورژوازی و بورژوازی چه ھنگامی که با ما ھمکاری دارند و چه وقتی که  با ما به . انقالبی است

ايه ھای اخالق منحط مبارزه مشغول اند، ھم افراد و ھم افکار خود را در بين ما شيوع می دھند و اين يکی از پ

  ."است» انديويدوآلييستی«

علت ديگر آن ھم کمبود مبارزۀ ايدئولوژيک سالم و فقدان روحيۀ انتقاد و انتقاد از خود انقالبی در داخل "ــ 

  ."يک سازمان است

ی تواند ارزش ھا و نظام ارزشی، چنان چه در بحث اخالق انقالبی گفتيم، تاريخی، طبقاتی و اجتماعی است و نم"... 

  ". حقائق جاويدان را نمايندگی کند

خصال نيک خود را مرھون ايدئولوژی مترقی و کارکرد اين ايدئولوژی در اخالقيات و سلوکيات مجيد ] مجيد[او "

عياری و جوانمردی بعضی عناصر اخالق انقالبی را با خود حمل می کند، ولی در بسيار جا ھا نمی تواند ". " است

رندی، نيرنگ بازی، الف زنی، سفته بازی، چاالکی و ". " ی ھای يک مبارزۀ علمی و قانونمند باشدپاسخگوی نيازمند

در جان زدن، تحقير ديگران، خودمرکزبينی، گذشت ھای غيراصولی، و سخت گيری ھای غيراصولی ھمگی از 

ًخصال لومپنيسم است که اکثرا در ميان عياران و جوانمردان نيز رخنه کرده و تقريبا در .  جزء خصال آن ھا شده استً

سازمان، افکار لومپنی در لباس جوانمردی و عياری خود را در خودمرکز بينی، الفزنی، تحقير و کم زدن ديگران، بی 

ارزش ساختن حريف ھای سياسی و شخصی، دام گستری و از چال و نيرنگ برای بدنام کردن و بی آبرو ساختن 

از جمله انقالب و وظائف انقالبی، عدم احساس مسؤوليت، تعصب " دنيا و ما فيھا"ه حريف استفاده کردن، بی اعتنائی ب

از سازمان، انقالب، ارزش ھا و مقدسات سازمان، ارزش بيشتر دادن به رفاقت بازی ھای ] انحراف[نداشتن نسبت به 

  ".نشان می دھد... شخصی نسبت به روابط و عالئق سازمانی و سائر اشکال

ی از تکامل اجتماع، اخالق معين اخالق انقالبی را اھر طبقه برای خود اخالق خاص خود را دارد و در ھر مرحله "

ما بايد زندگی خود را به سازمان و کار سازمانی . ما بايد به اخالق انقالبی خود را ملبس بسازيم". "... نمايندگی می کند

  دقيق خط مشی سازمان از ھمه بيشتریا مراعات کنيم؛ در اجراباط سازمان رضوقف کنيم؛ سخت کوش باشيم و ان

وسواس داشته باشيم؛ منافع سازمان، انقالب و مردم خود را بر منافع خود، خانوادۀ خود، خويشاوندان و دوستان شخصی 

ن و مردم خود مقدم بشمريم؛ به خلق خدمت کنيم و از جان و دل در خدمت مردم به پا خاستۀ خود باشيم؛ برای سازما

خود فداکار و ازخودگذر باشيم و نمونه وار در ھر کاری پيشقدم شويم؛ صداقت انقالبی  و تواضع انقالبی را به عادت 

فقط در اين صورت است که می توانيم بگوئيم که ما به اخالق سامائی ملبس ھستيم، ما به اخالق مجيد . خود مبدل کنيم
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ی، کالن کاری ھای فئودالی و در آسمان راه رفتن، ھيچ گونه مناسبتی با کاکه گی، رفاقت بازی شخص. ملبس ھستيم

  ".اخالق انقالبی و اخالق مجيد ندارد

ًبايد در صدد تصفيۀ وجدان و اخالق خود شويم، زنگار افکار لومپنانه را از وجود خود کامال بشوئيم و به شيوه ھای "...

فقط در آن صورت است که ما . ر، اخالق جامعۀ فردا آراسته کنيمانقالبی خود را به اخالق جديد، اخالق طبقۀ کارگ

پيروان واقعی مجيد ھستيم، فقط در آن صورت است که می توانيم بگوئيم که نسلی از انقالبيون بزرگ را به جامعه تقديم 

يشه و کردار رفيق در آئينۀ قدنمای اند" ساما"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان «:  رھبر قيومزنده ياد".( کرده ايم

  )»مجيد

اين بود مختصر استنادات تئوريک بر پايۀ تأکيدات بزرگان انقالبی کشور و جھان در مورد اخالق و اخالق انقالبی 

  .جانباختگان انقالبی افغانستان که اکنون در مزار ھای بی نام و نشان خفته اند

  

  : ــ راه و رسـم انـقـالبـی۴

. آئين، روش، قاعده، قانون و ترکيبی از اين ارزش ھا، عبارت است از "راه و رسم"مرکب  از نگاه معنی مراد از اسم 

مراد از راه و رسم انقالبی، . ساخته می شود" راه و رسم انقالبی"ترکيب شود، از آن " انقالبی"ھرگاه اين اسم با صفت 

ی، آئين و موازين سازمانی و چشم مجموعه ای از اصول فکری، خط سياسی، روش ھای مبارزاتی، ھنجار ھای رفتار

راه و رسم انقالبی پلی است که يک سر آن به  انديشۀ انقالبی و سر ديگر آن به دورنمای . انداز آرمانی انقالبی است

به بيان ساده و خالصه، راه و رسم انقالبی عناصر انديشه، سياست، تشکيالت،  شيوه ھا و اشکال . آرمانی وصل است

  .انقالبی را در خود جمع داردمبارزه و اھداف 

مجيد و سائر انقالبيون و مبارزان مردمی کشور ما از خود دارای راه و رسم انقالبی و مبارزاتی بودند و چنانی که در 

مجيد و . فوق بيان شد، اين راه و رسم مبارزاتی آنان با انديشۀ مترقی و آرمان انقالبی آنان پيوند ناگسستنی داشته است

بيون کشور ما جامعه را تقسيم شده به ستمگر و ستمکش می ديدند و به تبع آن انديشه را نيز يا مدافع ستمگر يا ديگر انقال

آنان در مبارزه با ستمگر، انديشۀ مدافع منافع اکثريت ستمکش را در پيشاپيش صف ستمديدگان . مدافع ستمکش می يافتند

ارد کارزار تغيير انقالبی جامعه به سوی آرمان ايجاد دنيای نوين درفش مبارزه ساخته، با روش ھا و ابزار انقالبی و

اين است راه و رسم انقالبی پيشکسوتان انقالبی پاکباختۀ کشور ما و . عاری از ستم، استثمار، ارتجاع و امپرياليسم شدند

جيد و ھمرزمانش، م" راه و رسم انقالبی"اين است جوھر مسأله در مورد ماھيت . در پيشاپيش شان زنده ياد مجيد

ِدر مقابل ھر . در اين مسأله جای ھيچ گونه ابھام، ترديد و تحريفی باقی نيست! انقالبيون و مبارزان راه آزادی کشور
طی طريقت سالک راه در ھر . مدعی وفادار به اين راه و رسم، غير از اين راه و رسم، راه ديگری گشوده نيست

  . به ترکستان بردن و سرشکستگی استطريقی غير از اين طريق، سرانجامش ره

  

  : ــ تـجـديـد مـيـثـاق۵

در روشنی توضيح مفاھيم و عناوين انديشه، آرمان، اخالق و راه و رسم انقالبی؛ به سھولت می توان تعريف و تبيينی از 

ستن، پيمان بستن،  عھد بیا معنتعھد و التزام  نيز. ميثاق در لغت عھد و پيمان را گويند. ارائه کرد" تجديد ميثاق"

  .  که تا بدان جا رسيده است امری کردن، ازسرگرفتن يعنی نوکردن، تازه: تجديد. ھمراھی و ملزم بودن را می رساند

به ھمين سياق، مفاھيم مترادف تجديد ميثاق، تجديد پيمان و تجديد تعھد در مفھوم انقالبی آن؛ عبارت از تقويت، تمديد و 

و مسؤوليت ناگسستۀ تاکنونی در پرتو انديشۀ انقالبی برای تحقق آرمان يا آرمان ھای مشترک ادامۀ قرار، عھد، پيمان 
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معيار . ًتجديد پيمان فقط آنگاه مطرح است که تا ھمان لحظه پيمانی عمال وجود داشته باشد. انقالبی يک جمع است

ارزاتی ديروز، امروز و فردای فرد يا ايستادن بر سر پيمان و وفا به عھد، معياری عملی بر پايۀ پراتيک ملموس مب

  .افراد مدعی است و فقط با ھمين معيار محک می خورد و صحت وسقم آن ارزش يابی می شود

تجديد ميثاق در دنيای مبارزه و انقالب حسب معمول در نقاط عطف و گرھگاه ھای زمانی مثل سالگرد ھای جاودانگی 

اد احزاب و سازمان ھا، نقطۀ عزيمت حرکت ھای معين مبارزاتی و انقالبی، جانبازان انقالبی و آزاديخواه، سالگرد ايج

ھنگام وحدت نيرو ھا در حزب، سازمان و ديگر نھاد ھای مبارزاتی، و يا در جلساتی مثل کنگره، کنفرانس و يا پلنوم 

ۀ جمعی بر سر وفا در اين مناسبت ھای ويژه عناصر شرکت کنندۀ انقالبی و مبارز به گون. ھای حزبی مطرح می شود

به عھد و ايستادن روی پيمانی که تا آن لحظه جاری است، سوگند مبارزاتی خورده و تجديد پيمان می کنند يا تازه پيمان 

  .می بندند

طی طريق در راه ناھموار انقالب . اما کوره راه ھای دشوارگذر و سنگالخی انقالب از کوی و برزن ھموار فرق دارد

کاروان . ت جذر و يا شکست انقالب ــ توأم با ريخت و پاش ھا و پا پس کشيدن ھای فراوان استــ به ويژه در حال

انقالب به پيش می تازد، ولی افرادی بنا بر دالئلی از کاروان عقب می مانند و نمی توانند کاروان را ھمراھی کرده و بر 

برای افراد از کاروان مانده که بخواھند به کاروان ) يمانبه مفھوم تمديد پ(تجديد ميثاق يا پيمان . سر پيمان شان بايستند

برای اين دسته از افراد بستن پيمان مبارزاتی تازه، ادای سوگند در پيشگاه جانبازان . پيشرونده بپيوندند، مطرح نيست

  .انقالب و توده ھای ميليونی خلق زحمتکش و رفتن بالدرنگ پای عمل انقالبی، مطرح و نياز است

نمونه ای از سوگند انقالبی و بستن پيمان را از زبان مجيد و ساما در اولين اعالميۀ وجودی ساما مؤرخ سرطان در زير 

  :ش، می آوريم١٣۵٨

سوگند ياد می کند که تا نابودی نھائی ) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان" 

  ."استعمار، ستم و بھره کشی سالح رزم خود را بر زمين ننھد

شمسی، مجيد و ھمرزمان ١٣٥٨، مؤرخ بيست و نھم عقرب " فاجعه است يا حماسه؟"شبنامۀ ساما با عنوانو يا در 

خورده و بر سر آن پيمان تا اتيی ت ستم کشور چنين سوگند مبارزسامائی اش خطاب به مادر ميھن و در پيشگاه خلق تح

  :اخر ايستادند

  !مادر"

گلکون فرزندان شھيد تو، به سنگر به دامان پاک قھرمان پرور تو، به سينه ھای 

مال شدۀ تو و به فرياد خشم انتقامجوی تو يھای سرخ شھر ھا و روستا ھای پا

سوگند ياد می کنيم که تا دامان ميھن گرامی ما را از لوث استعمار و نجاست 

   ."رژيم مزدور آن پاک نسازيم، سالح رزم خود را بر زمين ننھيم

اتکاء به خلق، رزميدن در ميدان : معيار ايستادن بر سر پيمان انقالبی ن باوفايش کردند،آن گونه که مجيد و يارا! آری

فقط اين گونه عمل کردن، بستن ميثاق و تمديد و تداوم . نبرد و وفاداری به انديشه و آرمان انقالبی در نظر و عمل است

  .فرادی و يا گور ھای جمعی استآن؛ تجديد ميثاق با انقالبيون و مبارزان خفته در گور ھای بی نشان ان

  

  : ــ مـعـيـار تـعـھـد و الـتـزام۶

در قاموس انقالبی، تـعـھـد و الـتـزام؛ باورمندی، عھد بستن، پيمان بستن، وفا به عھد، تقبل مسؤوليت، ھمراھی، ملزم 

ا افراد مدعی بر سر اين عھد و برای آن که بدانيم فرد ي. بودن به انجام امری و پيروی از قرار و مدار را، افاده می کند
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پراتيک . پيمان و قول و قرار شان به گونۀ جدی اند يا نه، يگانه مالک تشخيص؛ عمل ديروز، امروز و فردای آنان است

  .يا عمل، ارزش ياب درستی و يا نادرستی يک تئوری و  ادعا است

ا ادعای برخاسته از يک پراتيک و يا من برای سنجش و ارزش يابی ھر تئوری ي." پراتيک معيار سنجش حقيقت است"

صحت و سقم ھر تئوری و ادعا و محک زدن صدق . درآوردی، ھيچ محک ديگری غير از رفتن پای عمل، وجود ندارد

  .، تميز می شود"معيار سنجش غش و ناب"و کذب مدعی نيز فقط با 

» ساما«از بانيان و شخصيت ھای کليدی زنده ياد داؤود سرمد شاعر سرمدی انقالب، ھمرزم ھم انديش مجيد و يکی 

اھميت و ضرورت معيار سنجش حقيقيت برای تميز حقيقت از دروغ را با بيان زيبا و شيوای شاعرانه در بيتی اين گونه 

  :مطرح کرده است

  نيست معيار سنجش غش و ناب    گـــــــر تميز مس و طـالئی نيست

، رھبر مدبر ساما، باری به مناسبت ھفتمين ياددھانی از سالگرد »ھبروم رقي«دانشمند گرانمايۀ انقالبی زنده ياد 

جاودانگی مجيد، مجموعۀ نظام فکری ــ سياسی، حيطۀ عمل و چگونگی اين عمل انقالبی ھمراه با رفتار ھای ھنجاری 

شف کوشش برای ک"و تفکر مجيد و ھم " برای استکشاف شخصيت"ناميد " چوب بستی"و سلوکيات رفقای مجيد را 

  :فرزانه می گويد» رھبر«. که مجيد برای ما ترسيم کرده بود" خود و بازنماياندن خود ما

 و ببينيم که  بيندازيم را بنگريم و باری بر خود نظرکوشش ما اين بوده است که در اين آئينه خود را ببينيم، سيمای خود"

  ".ما چه ھستيم؟

صيت و تفکر خود را کج و معوج می يابيم، به گونۀ فردی و جمعی به حال وقتی در اين آئينۀ قدنما می نگريم، قامت شخ

استکشاف شخصيت خويش می رسيم و درمی يابيم که ھر يکی از ما در کجا ايستاده است؟ تکليف نخست ما اين است 

ان کج انديشی  و کج روی خود را راست کرده، ھنجار ھای انقالبی را در خويش پرورده، بر سرپيم که قامت فکری،

فقط . مانده، راه و رسم انقالبی را ارج گذاشته و در راه تحقق آرمان ھای تحقق نيافته بی تزلزل و استوار به پيش شتابيم

اين مواريث بزرگ را محترم شمرده و در راه تحقق آن "در اين صورت است که  قادر خواھيم بود با وحدت نظر، 

تو انديشۀ انقالبی جانبازان انقالبی در مسيرت رنگ گرفته با خون سرخ فقط عمل متحدانۀ ما در پر". متحدانه عمل کنيم

آنان با طرد ھر گونه مظاھر انحراف در راه تحقق آرمان ھای شکوھمند و متعالی آن پيشکسوتان انقالبی، معيار جدی 

عی صادق را از بودن و صداقت انقالبی ما بوده و عمل انقالبی يگانه معياری است که مس و طال را محک زده و مد

  .مدعی کاذب متمايز می سازد

ًبناء ، در روشنی توضيحات باال، آشکار می شود که معيار باور علمی، آگاھانه  و عملی به انديشۀ رھنمای مجيد و سائر 

پيشتازان انقالب کشور، پروردن اخالق و سجايای انقالبی در خويشتن، وفاداری به راه و رسم و آرمان ناتمام آنان، 

ديد ميثاق در ادامۀ راه ناتمام آنان، ايستادن در مقابل انحراف از راه آنان، ايستادن در مقابل امپرياليسم و ارتجاع، ارج تج

گذاشتن به ارثيۀ گرانبھای نظری و عملی آنان، حفظ و تکامل و برنده نگه داشتن سالح مبارزاتی آنان، در اھتزاز نگه 

 و با تھور اباحبی م و سرانجام طبق شرايط مبارزهن شعار ھای مبارزاتی آنان داشتن درفش مبارزاتی آنان، بلند کرد

اين ھا اند معيار ھای  رفاقت با مجيد؛ معيار جديت انقالبی؛ معيار . انقالبی خالف جريان رفتن ؛ در نظر و عمل است

  .قالبی مردم و کشورانسالک با انديشه، اخالق، راه و رسم و آرمان مجيد و سائر به گور خفتگان سرفراز ان

 ادامه دارد


