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 Political  سياسی

  
  "ساما"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  ٢٠١٧ اگست ٢٢

 

  انديشه، آرمان و تجديد ميثاق

٣  

  ادعـــــا قيمت نـــــدارد جز به ميدان عمل

  رزد به ھيچپھلوان خارج از ميدان نمی ا

  : ــ عضويت در يک سازمان سياسی٧

  :ھر حزب و سازمان سياسی متشکل از سه جزء يا مؤلفه است

  انديشه يا ايدئولوژی رھنما؛: الف  

  خط مشی سياسی؛: ب  

  .ابزار تشکيالتی: ج  

  

  :انديشه يا ايدئولوژی رھنما: الف

چنين تعريف و )مقابل آگاھی کاذب(به معنی آگاھی راستينانديشه يا ايدئولوژی انقالبی در مفھوم مثبت واژۀ ايدئولوژی، 

ادراک تعقلی و بيان فشردۀ تئوريک کليت جامعۀ طبقاتی و مجموعۀ روابطی که طبقۀ زحمتکش و نيروی : تبيينی دارد

. کشی و خود وی را از خود بيگانه ساخته است و راه و چشم انداز برونرفت از اين موقعيت ستم  کارش را تبديل به کاال

 و روبنائی حاکم، ھمراه با شناخت خود به عنوان يک طبقه  شناخت مناسبات توليدی: اين ايدئولوژی يا معرفت طبقاتی

  .در دامان اين مناسبات و رسالت تاريخی طبقۀ ستمکش برای تغيير موقعيت ستمگری و ستمکشی ــ را شامل می شود

ی مجموعۀ نظام ھمبستۀ فکری، سياسی، عملی، سازمانی و انديشۀ رھنما برای ھر حزب و سازمان سياسی سنگبنا

  .آرمانی آن را مھيا می کند و راه  و روش رسيدن به سرمنزل مقصود آرمانی را می نماياند
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ھر حزب و سازمان سياسی در نقش نمايندۀ سياسی  و مدافع منافع طبقه يا طبقات معينی در جامعه ايجاد شده و به 

وجه به جايگاه، منافع و اھداف ھر طبقه در جامعۀ طبقاتی، احزاب سياسی نيز به طور کلی، با ت. فعاليت می پردازد

دارای اھداف و چشم انداز آرمانی محافظه کار يا پيشرو اند؛ يا در پرتو انديشۀ ارتجاعی و محافظه کار، رجعت به 

به اين اعتبار، احزاب . بی، مبشر تغيير  اندگذشته داشته و حافظ نظم موجود و تداوم آن اند يا در روشنائی انديشۀ انقال

  .ًسياسی کال به جايگاه ھای چپ يا راست تعلق دارند

  

  :خط مشی سياسی: ب

خط مشی يا خط سياسی به حاصل جمع تاکتيک ھا و ستراتيژی مبارزاتی ھر حزب و سازمان سياسی گفته می شود که 

خط . انگر خط مشی سياسی يک حزب و سازمان سياسی استدر واقع برنامۀ حزبی بي. در برنامۀ آن تصريح شده است

مشی دربرگيرندۀ مواضع، سياست ھا، راه ھا، ابزار، روش ھا، اشکال سازمانی و مبارزاتی، و ھدف و دورنمای ھر 

ھر حزب و سازمان سياسی در پرتو جھان نگری اش، تاکتيک ھای مبارزاتی متناسب با اھدافش را . مرحلۀ انقالب است

  .حقق ستراتيژی اش به خدمت می گيردبرای ت

  

  :ابزار تشکيالتی: ج

است که مجموعۀ فعاليت نظری و عملی ھر حزب و سازمان ) Apparatus(ابزار تشکيالتی ھمان دستگاه تشکيالت يا 

تشکيالت برای پيشبرد منسجم و . سياسی در پرتو انديشۀ رھنما و طبق خط سياسی آن به طور جمعی به اجراء درمی آيد

اين موازين تشکيالتی شامل . سيستماتيک فعاليت مبارزاتی، به اصول و موازين ناظر بر اين فعاليت جمعی نيازمند است

سلسله ضوابطی است که در آئين نامه يا اساسنامۀ ھر حزب و سازمان سياسی تصريح و تصويب شده و اعضاء ملزم به 

حقوق  ، معيار ھای ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی عضويت؛اين موازين تصريح شده در آئين نامه.  آن ھستندیاجرا

و وجائب اعضاء؛ سلسله مراتب سازمانی؛ صالحيت و مسؤوليت مراتب سازمانی؛ نکات انضباطی و غيره موارد را 

  .شامل می شود

را با توضيحات مختصر فوق در مورد مؤلفه ھای سه گانۀ يک تشکل سياسی، شرايط عضويت در يک سازمان سياسی 

با : مسألۀ عضويت در يک سازمان يا حزب سياسی با ھر سه مؤلفۀ وجود يک نھاد سياسی مرتبط است: درمی يابيم

  .ايدئولوژی رھنما؛ با خط مشی سياسی؛ با موازين آئين نامه ئی

ط خ. نخستين و مھم ترين شرط عضويت در يک حزب يا سازمان سياسی، پذيرفتن آگاھانۀ ايدئولوژی رھنمای آن است

آئين نامه يا اساسنامه به تشريح موازين تشکيالتی . ھر دو در برنامه تصريح شده است. سياسی به تعقيب آن می آيد

کليه شرايط عضويت در يک تشکل سياسی که در برنامه و آئين نامه آمده است، اين طور خالصه . عضويت می پردازد

  :می شود

   سياسی؛ــ قبول برنامه و آئين نامۀ حزب يا سازمان١  

  ــ فعاليت در چھارچوب يکی از واحد ھای تشکيالتی برای تحقق برنامه؛٢  

  .ــ پرداخت منظم حق العضويت٣  

ُشروط سه گانۀ فوق از ديرباز تا حال در سازمان ھای طراز نوين طبقۀ کارگر به مثابۀ شرايط عضويت در اين گردان 

اسی واجد شرايط سه گانۀ فوق باشد، عضويتش در يک نھاد ھرگاه يک فعال سي. ھای انقالبی پيشرو مطرح بوده اند

  .سياسی کامل بوده، در غير آن در ھمان واحد زمانی واجد شرايط عضويت نمی باشد
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  .اين ھا اند شرايط عضويت در يک حزب  يا سازمان سياسی که در باال به اجمال مرور  شد

  

  ياسی، کدام ھا اند؟به مثابۀ يک سازمان س) ساما( ــ معيار ھای عضويت در ٨

در روشنی توضيحات مختصر فوق در مورد شرايط عضويت در يک سازمان سياسی، پايه و اساس معيار ھای 

  :چنين وضاحت می يابد) ساما(عضويت در 

ُسازمان آزاديبخش مردم افغانستان ساما به مثابۀ يک سازمان سياسی پيشرو و گردان انقالبی طراز نوين؛ دارای انديشۀ 

و رھنمونی، مشی سياسی انقالبی،  دورنمای انقالبی  و موازين دقيق تشکيالتی بوده که درج برنامه و آئين نامۀ آن پيشر

نيز مثل ھر تشکل انقالبی ديگر، معيار ) ساما(در سازمان . اين سازمان معيار ھای سه گانه برای عضويت دارد. است

، در مادۀ اول )ساما(اين شرايط عضويت در . ت مطرح استھای دقيق ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی برای عضوي

کسی که سن ھژده " :ش چنين آمده است١٣٧۵آئين نامۀ مصوب دومين کنگرۀ اين سازمان انقالبی مؤرخ حمل سال 

سالگی را تکميل کرده و برنامه و آئين نامۀ سازمان را بپذيرد و در يکی از حلقات تشکيالتی به طور فعال، پيگير و 

ًقانه اشتراک کرده و حق العضويت بپردازد و از مصوبات سازمان عمال دفاع نمايد؛ عضو سازمان آزاديبخش مردم صاد

در ماده ھای دوم و سوم ھمين آئين نامه، چگونگی و گام ھای عملی کسب . ]٢[."شناخته می شود) ساما(افغانستان 

  .عضويت بيان شده است

بر پايه ھای محکم ايدئولوژيک، سياسی و آئين نامه ئی؛ اغتشاش آفرينی در مراجعه به اين معيار ھای روشن مبتنی 

  .مسألۀ عضويت در ساما را بی اثر ساخته و نيات غيرشريفانۀ اغتشاش آفرينان را نيز آشکار می سازد

  

  به چه کسی اطالق می شود؟" سامائی"چه تعريفی دارد و » سامائی«ــ واژۀ ٩

 ش ايجاد و پس از تجاوز ١٣۵٨به محوريت و طاليه داری مجيد در سرطان ) ساما(ان سازمان آزاديبخش مردم افغانست

، پيشتاز رزم !)يا مرگ يا آزادی(نظامی  سوسيال امپرياليسم غدار روس به کشور ما، با بلند کردن شعار حماسی 

ھای ميليونی به سترگ ضد استعماری شده  ھم از نگاه سياسی و نظامی خواھان انسجام رستاخيز خودجوش توده 

  . پاخاستۀ کشور عليه استعمارگر روسی و سلطۀ پوشالی بردگان بومی آن بود

پس از ايجادش، در شرايط آن روز کشور ما، ساما بزرگ ترين ظرفيت انقالبی و آزاديبخش در کنار و پيشاپيش توده 

 را در کارنامه ھای مبارزاتی ھای راست قامت کشور محسوب می شد و اين سازمان دستآورد ھای درخشان مبارزاتی

گی مجيد و پيشتازی رزمندگان سامائی در سنگر ھای مختلف نبرد ضد زًمسلما نام آوری و بلند آوا. خود دارد

استعماری، اين سازمان را به منبع اميد  و ناجی طيف ھای سياسی ــ فرھنگی مردمی و توده ھای ستمکش کشور مبدل 

امائی ھا در شھر ھا، روستا ھا و در خارجه؛ ھر يکی از روابط توده ئی، افراد مسلح، در سنگر ھای نبرد س. ساخته بود

سمپات ھا، روابط خانوادگی، روشنفکران آزاديخواه و دموکرات، ھواداران و سائر روابط اجتماعی ساما که به نحوی 

» سامائی«؛ با افتخار خويشتن را در خدمت مبارزۀ ساما و از طريق آن ممد پيکار آزاديبخش و انقالبی در کشور بودند

  .می انگاشتند

از چه قرار بوده است؟ واقعيت اين است که در ميان » سامائی بودن«اما واقعيت امر و معيار برنامه ئی و آئين نامه ئی 

د ھزاران ھزار از روابط، عاليق و دوستداران رزمندۀ مجيد و ساما از کران تا کران کشور و در برونمرز، تنھا افرا

پيوسته بار » سامائی«زيرا واژۀ . ناميده می شدند، نه ھمه» سامائی«زياد مشخصی عضويت ساما را داشتند و 

ًايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی را حمل می کرده و معرف ھويت مشخص و دقيقا تعريف شدۀ فکری، سياسی و 
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رنامه به قلم بانی ساما زنده ياد مجيد و آئين نامۀ وجود ب. در گذشته چنين بود و حاال نيز چنين است. سازمانی بوده است

معتبر در دسترس اعضاء و عموم، جائی برای اندک ترين شک، شبھه، اغتشاش، قلب ماھيت و تحريف باقی نمی 

  .گذارد

در . حاصل می شود» ساما« نسبت در اخير اسم )"ی" در واقع دو -"ی" و "ی"ِسر ( با افزودن » سامائی«صفت نسبی 

سامائی :"می توان ارائه کرد، چنين است» سامائی« توضيحات فوق و به رؤيت اسناد معتبر، تعريفی که از واژۀ روشنی

کلمه ای است که نسبت فرد را به ساما  و شالوده ھای انديشه ئی ساما می رساند و به او ھويت مشخص فکری، سياسی 

قيق ايدئولوژيک، سياسی و تشکيالتی داشته و نسبتی است  و معيار داواين نسبت  و قرابت؛ محت". و سازمانی می بخشد

که ريشه در انديشه، سياست، تشکيالت، اخالق، راه و رسم، پراتيک، آرمان و دورنمای مبارزاتی تعريف شدۀ ساما 

  .دارد

نی  بر  زمامقطعبه معنای دقيق کلمه، واژۀ سامائی به فردی اطالق می شود که بر اساس معيار ھای دقيق باال در يک 

با توجه به بار ايدئولوژيک، سياسی و . پايۀ شرايط عضويت، واجد شرايط فوق بوده و عضو سازمان ساما باشد

سازمانی ھويت سامائی و تعريف اين ھويت در برنامه و آئين نامۀ ساما، واژۀ سامائی به روابط توده ئی ــ اجتماعی، 

فقط با تعريف و کاربرد دقيق اين واژه است . ق نشده و کاربرد نداردافراد مسلح قبلی، سمپات ھا و ھواداران ساما اطال

از سائر افراد تفکيک شده و راه نيز بر اغتشاش آفرينی، ھويت زدائی، معيار ) عضو ساما(که فرد دارای ھويت سامائی

  .زدائی و تحريف چيستی  و واقعيت وجودی ساما و سامائی ھا، مسدود می شود

  

  :ھواداران ساما

، محتوای ايدئولوژيک، سياسی، تشکيالتی  و "سامائی"به ميزان کمتری از واژۀ " ھوادار ساما" گونه  ترکيب ھمين

تعلق فرد يا افراد ھوادار را در يک مقطع زمانی مشخص "  ھوادار يا ھواداران ساما ترکيبی نسبی است که. عملی دارد

ت رھبری مدافع اين شالوده أ  و ارتباط با ھي"ساما"ايدئولوژيک، سياسی و موازين تشکيالتی  و شالوده ھای "ساما"به 

  ."، بيان می کند"ساما"ھا و تطبيق کنندۀ خط ايدئولوژيک، سياسی و اصول آئين نامه ئی 

  :اين ھا اند) ساما( مثل سياسیيک تشکل شرايط و عناصر الزم ھوادار بودن به 

بايد سازمانی با خط روش و مشخص ايدئولوژيک، سياسی و ی در بين باشد، ھوادار و ھوادارياز اين که پای قبل . ١

   نمی شود که از ھيچ ھواداری کرد؛.موازين تشکيالتی وجود خارجی داشته باشد

  ت رھبری در رأس سازمان برای تطبيق بی انحراف خط؛أوجود ھي . ٢

ت رھبری سازمان و فرد يا أئولوژيک، سياسی و تشکيالتی ميان ھيرابطۀ ارگانيک متقابل  و داد و ستد ايدوجود  . ٣

  ؛ در خارج از کشور؛افراد ھوادار

، شرايط الزم )به اثر ضربات وارده يا انحراف يا ارتکاب خيانت توسط ھيئت رھبری(در صورت غيابت رھبری . ۴

. حرف رأی اعتماد داده بودند، وجود نداردًھوادار بودن برای افراد فعال بالتکليفی که طی يک تفاھم به اين رھبری من

اولين تکليف اين  .زيرا اين دسته از افراد در قبال خط، تخطی از خط و رھبری منحرف تا ھنوز بالتکليف مانده اند

 قبل از پرداختن به استعمار، امپرياليسم و ارتجاع؛ بايد در قبال ادسته از افراد بالتکليف اين است که قبل از ھمه و حت

تا اين کار را نکنند کسی خود شان . ط، تخطی از خط و رھبری تسليم طلب منحرف از خط انقالبی، تعيين تکليف کنندخ

  . ــ جدی نمی گيرد"غير ساما" يا "ساما"و حرف ھای شان را تحت ھر اسم و رسمی ــ چه به اسم 
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ه به صورت عام و مبھم، بلکه به گونۀ اسم بايد با صراحت بگوئيم که اين اسم جمع ن" ھواداران ساما"در مورد ترکيب 

اين اسم خاص معرف تعلق فکری، سياسی و ". ھواداران ساما در کانادا"ًمثال .  کاربرد داشته است"ساما"خاص در 

اين اسم جا افتيده .  است"ساما" و ارزش ھای "ساما"سازمانی يک جمع معين در زمان معين و در کشور معين به 

 يافته و ااين اسم طبق شرايط چھارگانۀ فوق الذکر معن.  در کانادا است"ساما"يری از ھواداران حاصل زحمات جمع کث

  . و در حکم دستبرد زدن استا، بی محتو  شرايطازکاربرد آن سوای اين شرايط؛ غير اصولی، تخطی 

نانچه ديروز، ما فقط در آن گونه که زنده ياد رھبر در مورد اخالق انقالبی سامائی تأکيد ورزيد؛ امروز و فردا چ

ملبس ھستيم ) که جزء الينفک سامائی بودن است(صورتی می توانيم بگوئيم که ما به اخالق سامائی، به اخالق مجيد 

ما زندگی خود را به سازمان و کار سازمانی وقف کنيم؛ سخت کوش . ما به اخالق انقالبی خود را ملبس بسازيم:" که

 دقيق خط مشی سازمان از ھمه بيشتر وسواس داشته باشيم؛ منافع یااعات کنيم؛ در اجرباط سازمان را مرضباشيم و ان

سازمان، انقالب و مردم خود را بر منافع خود، خانوادۀ خود، خويشاوندان و دوستان شخصی خود مقدم بشمريم؛ به خلق 

مردم خود فداکار و ازخودگذر خدمت کنيم و از جان و دل در خدمت مردم به پا خاستۀ خود باشيم؛ برای سازمان و 

  ."باشيم و نمونه وار در ھر کاری پيشقدم شويم؛ صداقت انقالبی  و تواضع انقالبی را به عادت خود مبدل کنيم

! ما به اخالق مجيد ملبس ھستيم! بله، فقط در اين صورت است که می توانيم بگوئيم که ما به اخالق سامائی ملبس ھستيم

  !ما سامائی ھستيم! ھستيمما پيروان واقعی مجيد 

 که مجيد پس از سال ھا جست و جو بدان دست يافت و تا آخر آن را محکم نگه داشت، مشعل فروزانی بيیانديشۀ انقال

با توجه به منافع مشترک ھمه ستمکشان دنيا، . است که فراراه صفوف پيکار ستمکشان گيتی می درخشد و ره می نماياند

به ھمين سياق، انديشۀ ارتجاعی و محافظه کار نيز منافع ھمه ستمگران گيتی را . داردانديشۀ پيشرو خصلت جھانی 

  . برمی تابد

ت، سرمد، أجر، ميرويسبا توجه به خصلت جھانی و کاراکتر طبقاتی انديشۀ پيشرو عصر؛ مجيد، رھبر، ياری ھا، 

احمد، بھمن، لھيب، نگل، داکتر فيض ، داوود مانجنير سرور، گل محمدسيدال، طغيان ھا،  پويا،رستاخيز، تيمور، 

محمودی ھا و ھزاران انقالبی پاکباختۀ ديگر جنبش انقالبی افغانستان شخصيت ھائی بودند با بينش طبقاتی و دارای 

آنان نه پشتون، نه تاجيک، نه ھزاره، نه اوزبيک و نه ترکمن بودند؛ بلکه آنان . انديشۀ پيشرو جھانشول مبشر تغيير

مجيد و سائر پيشگامان انقالبی کشور ما شخصيت .  مبارزه، فرزندان خلف خلق ستمکش افغانستان بودندفرزندان رنج و

دوختن ھر نوع لباس قومی، زبانی، محلی و خونی ــ . ھای فراقومی و فرامحلی افغانستان شمول با ديد طبقاتی بودند

  .ب، تنگی می کندُخانوادگی، بر قامت ھای رسا و تنومند مجيد و آن گردان ديگر انقال

ًاگر مجيد تا امروز و مسلما تا فردا ھا، به مثابۀ قھرمان پابرھنگان  و وجدان بيدار توده ھای رنج و کار، با تاريخ گام 

برمی دارد و در زمان حال جاری است، و الگو و بديلی است که در زمان حال مطرح؛ دليلش اعتبار علمی، منطقی و 

 کارنامه ھای درخشان مبارزاتی او؛ ميدانداری سازمان و ھمرزمان راستينش و مطرح و عملی انديشۀ انقالبی مجيد؛

  .اين ھا اند راز زنده بودن و ھمگامی مجيد با زمان! آری. زنده بودن آرمان انقالبی اوست

 ھای برادر  ستمکش ترين طبقات جامعه و مليت تمام خلق و به ويژه  ستمديدگان و ساما زمانی در پيشگاهرفيقمجيد اين 

   ".تا نابودی نھائی استعمار، ستم و بھره کشی سالح رزم خود را بر زمين ننھد"  :که اين سرزمين تعھد سپردند

کنون که استعمار، امپرياليسم، ارتجاع، ستم و بھره کشی در ميھن مجيد و ساما لجام گسيخته عمل می کنند، يگانه معيار 

مسک و توسل به راه و رسم مجيد و آراسته بودن به اخالقيات و سلوکيات انقالبی وفاداری به انديشۀ زنجير گسل مجيد، ت
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پاسداری و تکامل ميراث بزرگ معنوی انقالبی مجيد  و  تکامل و به روز ساختن سازمان مجيد  مجيد؛ عبارت است از 

  .شیدر راه تحقق آرمان مجيد تا نابودی نھائی امپرياليسم، استعمار، ارتجاع، ستم و بھره ک

زم مجيد و تمرکز نيروی يک چنين تعھد، وفاداری و تجليل از مجيد و ساما که به تقويت، تحکيم و خروشندگی سنگر ر

  .جامد، عالی و ستودنی است و درخور شأن انقالبی آن بزرگان راه انقالببينمبارزه 

يه امپرياليسم و ارتجاع و بدون توجه اما ھر نوع سنگر گرفتن در پناه نام مجيد و سامايش، بدون رزم جوئی انقالبی عل

به آن تعھد مجيد و ساما در پيشگاه خلق، و بدون التزام به انديشه و آرمان مجيد؛ ستم در حق او، پشت کردن به آرمان او 

سنگر گرفتن در پناه نام مجيد و سامايش بدون تعھد عملی انقالبی، ممکن . و معامله با نام مجيد و بازی ايست خطرناک

  :دو انگيزۀ غيرشريفانه صورت گيردبا 

کتمان بی باوری، مسخ فکری، بی عملی، انفعال و فلج مزمن، تعصب، انحالل طلبی، لوکاليسم، ) ١  

  که به ھدر دادن نيرو می انجامد؛  ، ...فراکسيونيسم و

لجن پاشيدن تخريب و سبوتاژ انديشۀ انقالبی، تخريب و بی اعتبار ساختن ھويت و نام مجيد و سازمانش ، ) ٢  

  .ھای انقالبی مجيد، رھبر و سائر رزمندگان سامائی و از ھيبت انداختن و آلودن مفاھيم انقالبی  به کارنامه 

غيرمبارزاتی و غيرشريفانه، به ويژه با نيت دوم يعنی قصد سبوتاژ و تخريب سنگر مبارزاتی مجيد، اين  ۀبا ھر انگيز

 آتش اند که خود را در کام شعله ھای سرکش آن انداخته و در آخر مشتی  بازی بامشغول ه،بازيگران ناشريف و ابلــ

  .خاکستر می شوند

  

  :نتيجه گيری

انديشه، اخالق، راه و رسم و آرمان انقالبی  و سازمانگری عناصری از يک کليت ھمبسته و دارای روابط متقابل 

 و نظام فلسفی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی، حاصل جمع اين عناصر و ارزش ھا؛ جھان بينی. ديالکتيکی با ھم استند

ھم کليت به . فرھنگی، تشکيالتی، موازين، ابزار، روش ھا و کنشگری انقالبی افراد و تشکل ھای انقالبی را می سازد

  و ابعاد جدی یائحتوھم پيوستۀ ديالکتيکی اين مؤلفه ھا و ھم تجديد ميثاق  و التزام مدعيان راه با آن؛ بار، م

  و ابعاد او ھم، جدا و سوای اين بار، محتیيھيچ گونه تجديد ميثاق ادعائ. ژيک، سياسی، سازمانی و عملی داردايدئولو

جدی ايدئولوژيک، سياسی، سازمانی و عملی و داعيۀ مبارزاتی و انقالبی؛ نمی تواند به گونۀ جدی و واقعی مطرح 

  .باشد

ين رابطۀ دورنی متقابل با ديگر مؤلفه ھا، متصور و مطرح ھيچ يک از اجزاء و عناصر متشکله، به تنھائی بدون ا

ارزيابی انتقادی جامع و مانع از . نمی توان يکی از اجزای اين نظام ارزشی را گرفت و ديگری را رد کرد. نيست

ليت شخصيت سياسی و اجتماعی مجيد و کارنامه ھايش و تاريخ مبارزاتی ساما نيز بدون و به دور از اين شالوده ھا و ک

ھر نوع ارزيابی . اين سيستم نظام مند انديشه، اخالق، راه و رسم، حيات تشکيالتی، تعھد و آرمان انقالبی؛ ممکن نيست

  .قسمی و يا تجريد مؤلفه ھای اين کليت، ره به جائی نبرده و سرانجام به انحراف می انجامد

به انديشه، تمسک به خط و عمل انقالبی در مالک و محک تشخيص ھر  مدعی جدی نيز در اين سيستم ھمبسته، توسل 

توأم ساختن تئوری و . پرتو آن، مطابق راه و رسم در چھارچوب ظرفيت تشکيالتی در راه تحقق آرمان انقالبی است

ادعا با عمل انقالبی و دگرگونساز، يگانه معيار جديت و صداقت فرد يا افراد مدعی وفادار بودن به انديشه و آرمان 

  !ت و بسانقالبی اس
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مدعيان صادق و کاذب انديشه، ! خورد، يا زر ناب می برآيد و يا مس تلخ» غش و ناب«اگر ھر تئوری يا ادعائی محک 

سرنوشت راستکاران . راه و آرمان نيز در پايان کار، يا راستکار از آب درمی آيند، يا رياکار و يا تخريب کار

ه کوبيده و دچار سرشکستگی و سرافکندگی خواھند شد و رياکاران عاقبت سر به صخر. سرفرازی تاريخی است

  .تخريبکاران نيز دچار مذلت و شرمساری تاريخی

  
 :توضيحات

و " شھيد" ھای مناسب بديلی برای کلمات جنجال برانگيز ه واژ"زانجانبا"و " زجانبا" از ديد سيکوالر و مترقی،] ١[

  .اند" شھداء"

  !برای مطالعۀ برنامه و آئين نامۀ ساما، روی اين سطر کليک کنيد ]٢[

  

 

 


