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

  

  " ساما"يک  ھوادار :   فرستنده

  

آنرا مانند اعالميه وقطعنامۀ کنفرانس سرتا سری . روشن شد" ساما"چشمم به اعالميۀ کنفرانس احياء و تداوم 

. آنرا با آشنای ديگری درميان گذاشتم. و اصولی يافتم و مايۀ خوشحالی و اميد من شدرزمنده " ساما"ش ١٣٦٢

  :کرد گفت ئيد میأاوضمن اينکه متن و محتوايش را کامالً ت

من برايش گفتم که مبارزۀ " . ؟دانم بيرون دادن اختالفات و مبارزات درونی به اين شکل اصولی ھست يا نه نمی "

ت در سازمانھا و احزاب مختلف ھميشه بيرون داده شده و بيشتر آثار و جزواتی که از خطوط مختلف درون تشکيال

اينک . رسيد آن دوست کامالً راضی به نظر نمی. احزاب مبارز در دست است از ھمين گونه مبارزات حکايت دارند

ت، آنچنانکه شايستۀ يک يافتم که چه بی پروا و ُرک و راس" ندای آزادی" را از ه اینوشتۀ بسيار جالب و آموزند

. تشکل انقالبی مردمی است، به اختالفات و مبارزات درونی آنزمان پرداخته و آنرا به اطالع عموم رسانده است

دھد و  را به ياد می آورد و  به تمام اينگونه تشويش ھا پايان می" ساما"مطالعۀ اين نوشته ُسنت مبارزاتی صادقانۀ 

و " کنفرانس احياء و تداوم ساما"دھد، بلکه   تنھا ديگر از اين وسواسھا به خود راه نمیھر سامائی که آنرا بخواند نه

پخش اعالميه اشرا تداوم ُسنت سامائی و درھمين مقطع يک ضرورت تاريخی و تعقيب کنفرانس سرتاسری قوس 

کند تا باال ثر  عالم میا) يعنی با ساما" (کنفرانس احياء و تداوم"داند و ھمراھی کاملش را با  می" ساما" ش ٦٢

  .      نفرتش را به تسليم طلبی ملی و طبقاتی بيان کرده و مرزش را با تسليم طلبان مشخص ساخته باشد

     

        

  

  

  

  

ھستی اوقيانوس بيقرار و پويای ستيز و مبارزه است كه بيدرنگ از دانی به عالی ره  می پويد و موجود زنده 

و رھرو اصيل اين روند است كه دراين بحر ناكرانمند ماالمال از ) به مفھوم زندگی (مضمون و محتوای عمدۀ ھستی

 با عقبگرد و فروكش و زمانی با ه اینواخت، لحظ تناقض و تضاد، گاه شتابان و مواج و گاھی ھم نسبتاً ھموار و يك

  . زند  مینده از فرود و فراز شناور است و منزلگ آوفانیطك كالم در فرازا و جھنده، و در ي
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ھر جامعه به عنوان يك واحد زيست نيز ارگانيزمی زنده و متحرك و در ھر لحظه آبستن نطفه ايست برای حركتی 

  :دارد كه ديگر وحركتش دليلی است بر اثبات وجودش؛ وبودش را با اين قول معروف بيان می

 دليلی باز ايستد، عقيم است، بحران ھر آنگاه كه گردونۀ سيالش، به ھر. “روم، گر نروم  نيستم ھستم اگر می ”

.  كه مطلقاً بايد فاتحه اش را خواند باتداوم بحران و با پايائی ايست،. رود دامنگيرش شده و بودش زير پُرسش می

شود و ستيزنده و بيقرار در تكاپوی  واما اگر درنگ  آنی باشد، اين موجود با تمام نيروی كارآيش درپی دفع مانع می

دست ه دراين تپش و پويش احتماالً دو نتيجه ُمضمر است كه يكی از آن ب.   بُن بست و بحران می تپدرھائی ازاين

يا اين موجود در آخرين منزل ھستی اش رسيده و ديگر در كاروان تكاملی ھستی حقی وجايگاھی برايش . آيد می

و بقايش به نبود بود  خورد و خمير شده،  كوره راهوكا  دركند وکهنيست؛ و لذا ُكنش و تپش او تالشی مذبوحانه است 

 به ما بعدھا ھم دارد و جايگاھی ھم ه ایو يا اينكه ريشه در شيرۀ ھستی تكاملی رسانده وذخير. شود و فنا مبدل می

در اين حال با . در كشتی شتابگير ھستی تكاملی ُقرق كرده است ولی موانع و آفاتی به ناحق سد راھش گشته اند

لحظۀ . گذارد سوی احراز مقامش به پيش گام میه كند وبه مرحلۀ عاليتری ازھستی و ب  دفع آفت میحركتی نيرومند

دفع آفت بالشک توام با جھش است، و با اين جھش خواھی نخواھی ضمن دفع آفت اصلی عوامل ديگری ھم كه از 

ات يافته بودند، و چه بسا كه امتيازاتی كردند و در پناه او حتی با استفاده از جو ايستائی و بحران حق حي آن تغذيه می

 واماكه بايد فوراً متذكر شد كه علی. گيرد ھم دست و پا كرده بودند، بود و نمود شان درمعرض نابودی قرار می

جا ه توانند بقايائی از آفت و لجن خويشتن را نصب گردونه سازند و از عوارض ب رغم دفع آفت اصلی ھنوزھم می

  . ی ديگرنيز بندش بيافرينندحباصند ند وچماندۀ بال بھره گير

خواند  از سوی ديگر سير، جو و فضای پس ازدفع آفت زدگی نيز كليۀ آحاد ارگانيزم را به تطابق و ھمسوئی فرا می

آحادی از آن . تا با نفس تازه،  شتابنده ترحركت كنند و جبران لحظات درنگ، ايستائی و احياناً عقبگرد را بنمايند

فضای مختنق مطرود از رمق شان كاسته است وسالمت . د خويشتن خويش را با اين جھش ھمگون سازندتوانن نمی

آفت در تناقض است لذا  شانرا ضربه زده است، حركت تند وفضای تازه با آنھا دمساز نيست ولی چون ذات شان با 

شوند؛ لذا در اوايل، قدرت ھمسوئی و  صورت غير طبيعی ھم كه باشد از پلۀ دانی به پلۀ عاليتر تكامل كشانده میه ب

  . گذارند ھمگامی ندارند و لرزان و ترسان گام می

آحادی ديگر آنچنان در ايستائی وھوای متعفن لجنزار خوی گرفته اند كه گوئی با آن ھم ذات باشند، تا آنجا كه 

 گيرند، ُغر و ُلند می قرار میآورد؛ ولذا با آن در تقابل  برايشان تحرك، رنج و ھوای تازه ضيق النفسی بار می

پراگنند  بر آنانيكه در حركتند لجن می. شوند كشند و موذيانه خواستار ايست وحتی عقبگرد می كنند، زوزه می

جامعۀ ما و ويژه ترش سازمان ما درچرخش ھای جھشی به (نھند،  كنند وچوب الی چرخ تكامل می وھتاكی می

آنكه ازمرحلۀ تكامل عقب مانده ولی با : ا اعتقاد راھيان تكامل بر اينست كهوام). پيش از اين نمونه ھا داشته است

تواند عضو سالم ارگانيسم فعال و متحول شود و بايد  ماندگی وفساد ھم ذات نيست، با مساعدت زمينۀ تكامل می عقب

ت وھوای تازه و آنكه در حرك. درفراھم آوری زمينۀ مساعد كمكش كرد و دستش را گرفت و ھمپای تكامل ساخت

گيرد و ذاتش لجنبار است، قرارگاه طبيعيش نيز لجنزاراست و حفظ  وجودش در ارگانيسم  در تقابل قرار می

  . شود بايد آنرا زدود وحذفش كرد كه منشای آفت ديگر می. زيانبار

، جامعۀ ما ھم اكنون در نتيجۀ آفت تجاوز روس غارتگر مضاف بر اجحاف ستم پروردگان ستمبارۀ بومی

 طاعون استعمار آھنگ نفوذ درتار و پود بافتش را نموده و به نابوديش می. درگيربحرانی مزمن و تباه كن است

كشاند، غصب منابع طبيعی، محو ارزشھای فرھنگی ـ كلتوری، زوال ارزش ھا و نواميس ملی، مسخ تاريخ، ھتك 
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معنوی ما آماج بالی استعمار دھن دريدۀ روس  ارزشھای مادی وهسرانجام فساد و انھدام كلي... حيثيت و شرف ملی

در برآوردن اين ھدف شوم، دشمن سوگند خورده، از ھيچ عمل غير انسانی  ِابا ندارد و با تمام نيروی . گشته است

واما كه انسان آزادۀ افغانستان نيز دراين نبرد نا . كند خود و سگان نواله خوارش در سطح ملی و بين المللی عمل می

 از فرھنگ، كلتور و  ازجان مايه گذاشته با عزم جزم مصمم است دليرانه و بی باكانه از ذره  ذرۀ خاكش،برابر 

از قربانی . تاريخ  پُرافتخارش، از نواميس ملی و شرفش و دريك كالم از آزادی ميھنش و آزادگی خودش دفاع كند

موج خون برپا نمايد وقايق گير افتاده درشكنج نمی ھراسد و برآنست تا با نثار خون ھزاران ھزارشھيد گلگون كفن 

. خشمگين گرداب تباه كن و خونبار استعمار را با تپش، جھش و طغيان امواج خون خويش به ساحل آزادی برساند

  : سپارند كه فرزندان پاكباز و خلف اين ميھن در برابرش تعھد می

  حرامم شيرمادر باد اگر من”

  “نسازم جان شرين را نثارت 

 طبيعی است كه مبارزه و ستيزۀ دشوار و  با اين دو تصميم، تصميم برای آزادی و تصميم دشمن برای انقياد،! آری

 خاين به ميھن مجموع آحاد ی نيروھا را درھمين جھت كشاند و به استثنای مشت قليله كليدتوانفرسا در پيش است، باي

و استوار، گردانھای دلير، رزمجو و خودگذر و ستادی ملت را بسيج كرد، اين رزم سترگ به پيكارگرانی ستيزنده 

ھم اكنون گردانھائی از گروھھا واليه ھای مختلف اجتماعی با . آگاه وانقالبی وپيشآھنگ ضرورت ونياز دارد

سرشت و سرنوشت ويژۀ شان و به درجات مختلف رزمندگی آرايش يافته و به دفاع از خود و حتی به دفاع از ميھن 

   .پرداخته اند

نيز به پاسخ خواست مبرم پيشروترين گروه واليه ھای رزمندۀ اجتماعی و ) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

برمبنای ضرورت عينی جامعه پی ريزی شده و درفوران خيزش ھای خود جوش مردم و از بطن بحران ھمه جاگير 

از آزادی كامل انسان اعالم وجود نمود وعليه ـ برای دفاع “محيط وحاشيه “ خيزش ـ نه در“ مركز” جامعه و در

  .س استعمار روس ـ و استثمار شيپور جنگ نواختأھرگونه استعمار ـ درجامعۀ ما در ر

اين سازمان در طوفان جنگ خونين مسلحانۀ مطلقاً نا برابرش زايش پر آوايش را با چكاچاك مسلسل به گوش دوست 

ی رشد موزون درگھوارۀ نسبتاً گرم استحكام درونی، دربسترخونبار و دوران كودكی اش را به ازا. و دشمن رساند

جای اينكه گام به گام طی طريق می آموخت؛ ھمسوئی با انقالب مردم او را يكدم وارد ه ب. آتشزای سنگرھا گذراند

آن مسابقۀ ھيجانی ترين و دشوارترين دوش ھا و جھش ھای اجتماعی نمود كه تالطم توانفرسا و تحرك پرشور 

با اين حال خواھی نخواھی دچار . را با بلندترين ريكارد به زانو درآورده است) مجرب ترين غول دنيا(دشمن قلدر

  . كرختيھا، لنگشھا، گاھی درجازدگی ھا و حتی عقب نگريھا و بی باوريھا گشته است

نيان آگاه تبار انسان شود و درفش كه سر آن دارد تا علمبردار و قافله ساالر كاروا) سياسی ـ نظامی(سازمان انقالبی 

 كه تلی از عوامل متناقض و شرايط مساعد و ه ایرنج و پيكار خونين و مشقتبار شانرا بردوش كشد، درجامع

نامساعد آنرا احاطه كرده و خود نيز از بطن ھمين تناقضات و مساعدت ھا پديد آمده و محصول آنست و ھكذا از 

شود كه  شد می يابد، خواھی نخواھی گاھی به دنبال حوادث و رويدادھا كشيده میكند و ر ھمان جو و فضا تغذيه می

زمانی ھم چنان سيالن شتابگير حوادث آنرا پُرشتاب . با كار و تالش قادر خواھد شد بر آنھا چيره گشته و تسلط يابد

 هاش درآنست كه بر كليو اما پيش تازی . راند كه فرصتی نمی يابد خود را جمع و جور و مرتب سازد به پيش می

كنفرانس . شود حوادث و رخداد ھا پيشی گيرد و اين امر فقط با دريافت لحظه ھای معينی از حركت ميسر می

سرتاسری سازمان ما كه درست يك سال را عقب گذاشته است گامی به جلو و يكی از اين لحظات پيش رونده است 
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دست آمده از پراتيكی دشوار؛ و تقابل ه زمونھای پراگنده و حتی بكه در آن سازمان قادر شد با جمعبندی تجارب و آ

، با كار ...برداشت ھای متفاوت و بعضاً غبارآلود از مفاھيم واقعيت ھا و تشخيص زوايای مكدر و سايه روشن ھا و

  . و تالش سرسپردگان آگاه خويش روشنی را دريافته و در پرتو آن وحدت رزمنده تری را باز يابد

ش برگذار شد بر پائی و ١٣٦٢ قوس سال ١٦ تا ٣س سرتاسری سازمان پرافتخار و رزمندۀ ما كه درتاريخ كنفران

 سياسی، تشكيالتی كه –ط نھايت متغيير ملی و بين المللی و پيامدھای نظامی يكار كردش مصادف است با شرا

اين . ان با آن دست و گريبان است ش، به ويژه ماه اسد آن سال، به وجود آمده و سازم١٣٦٠درنتيجۀ ضربات سال 

ازابھامات فكری، المباالتی سياسی وتشتت ”حق توده ھای سازمان ما بود كه ه جائی به خواست به كنفرانس پاسخ ب

رنج توانفرسا از كابوس وحشتناك . “تشكيالتی به ستوه آمده بودند و خواستار تصفيه حساب با اين امراض بودند

عی ـ كه سايۀ شومش را در گوشه ھائی از سازمان نمايانده بود، ضرورت برپائی يك جمع تسليم طلبی ـ ملی و اجتما

كنفرانس سرتاسری ما دقيقاً پاسخی شد به . ساخت ذيصالح ـ و دراين شرايط كنفرانس سرتاسری ـ را چند چندان می

از سر راه بردارد، ازكثرت  مسايل برخورد كند و موانع را هابن ضرورت ھا تا با شرافت و صداقت انقالبی به كلي

وچه خوش كه . جز يكی بی راھه است، جلو گرفته و به وحدت راه و آنھم درخط سالم راه نمايده راه ھا، كه ھمه ب

  . چنين كرد

برخورد سازمان ما به قضايای ملی و بين المللی، به مسايل انقالب و مردم؛ بار ديگر نشان داد كه انقالبيون  ”

گونه آشتی را نداشته و نخواھند داشت و سوگند بزرگ  استعمار، امپرياليسم و زورگوئی سرھيچصادق و پاكباز، با

قدسيت خود را درقلب فرد فرد “ گذاريم تا بقای ستم ملی و طبقاتی سالح رزم خود را برزمين نمی”سامائی كه 

  . سامای رزمنده دارد

طئه ھای دشمن، حمالت نابود كنندۀ سياه مغزان باالخره بارديگر نشان داد كه سامای رزمنده علی رغم تو ” 

تاريخزده و بی ايمانی رفقای نيمه راه، قادر به حفظ وحدت، ھستی، دستاوردھا و ميراث گرانبھای شھدای پيشكسوت 

كنفرانس قادرشد از تحليل اوضاع . ما در پيشاپيش آن مجيد شھيد رھبر محبوب و فراموش ناشدنی ما، ھست

رھنمودھای كنفرانس به گواھی تاريخ از دستاوردھای . ه و متكی بر آن رھنمود ھائی ارائه دھداستنتاجاتش را كشيد

آيد كه در اينجا اشاراتی به چند تای  خوب جنبش انقالبی و آزاديبخش مردم ما دراين دوران پر آشوب به حساب می

  : آن ميكنيم

 غ نبرد و در روياروئی ھای مستقيم جا خالی میدرفرصتی كه سوسيال امپرياليسم جنايتكار روس در ميدان ھای دا

خورد، غدارانه به افشاندن بذر نفاق و افروختن جنگ داخلی در درون مقاومت  كند و مفتضحانه و رسوا شكست می

 كه مليونھا روبل را با ھزاران نفر از پرسونل كاركشتۀ كی جی بی در خدمت اين جنايت ه ایدرلحظ. زند دست می

 ديگر بكوبد و به آنكه كوبيده شده ه ای را چون چماق برفرق عده ای استفاده از تناقضات درونی، عدگمارد تا با می

در آوانيكه . دوباره بايستد و انتقام بگيرد“ حريف”دھند تا در برابر  وعدۀ ياری بلند كردن سينه اش را از خاك می

كشد، كه  ن مقاوالت و امضای پروتوكول ھا می از صفوف مقاومت را تا پای بسته ایمكر دشمن كارگر افتاده و عد

درھمچو فرصتی كه دشمن با اين . كند خود مرگ مقاومت است و مناسبات دشمنانۀ ما را با خود درھم و برھم می

و گروپھای مليش ” جبھۀ ملی پدر وطن ”حيله گری جمعی را دردامگاه تزوير و ريا دربند النه ھای خيانت چون 

  : طنين اين فرياد كنفرانس كه. خواند د و تسليم فرا میكشيده و به سجو... و

امپرياليسم خونخوار روس قاتل ھزاران ھزار ھموطن ما ـ دشمن عمده، اساسی و قسم خوردۀ مردم ما وملت  ”

گوش آن ـ پرچم وخلق ـ به منظور درھم ه ھرگونه سازش، ارتباط و ھمكاری با اين دشمن و مزدوران حلقه ب. ماست
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؛ چون خدنگ زھر “ مناسبات دشمنانه وآشتی ناپذير ما با آن، تسليم طلبی و درنتيجه خيانت ملی استبرھم كردن

 آنانيكه در دوراھی راه و بيراھه هآلودی است بر مردمك چشم روس و مزدورانش و آژير نجاتبخشی است به كلي

ناپذير  ماگين ملت قھرمان و تسليمو بی شك پژواك غريو خش. منتظر عالمت اند، و يا حتی به بيراھه لغزيده اند

و بدون ترديد فرياد رزمندۀ حماسه و . پذيرفته و نخواھد پذيرفت نافغانستان است كه ھرگز زندگی را به ازای بندگی

   .مقاومت خلق ما در برابر تجاوز در درازنای تاريخ خواھد بود

و اما آنجا كه . ده آنقدرھا دشوارنمی نمايدبا تجاوز مستقيم دشمن اجنبی به كشور، تشخيص تضاد عمده و دشمن عم

در شرايط . يابد شود، تشخيص و تثبيت آن اھميت فوق العاده می جا میه درعمل اين تضاد با تضادھای تبعی جاب

و . له را درھالۀ ابھام فروبرده استأن مسبغرنجی كه كنفرانس داير شد و حتی ھمين حاال، جنگ خانمانسوز داخلی اي

ه كار كنفرانس مبنی بر تشخيص و تثبيت تضاد عمده و دشمن عمده و تفكيك اين دو از تضاد ھا و ازاين جاست ك

حل مشخص ھر كدام را كه كنفرانس ھای يابد و رھنمودھا و راه  تناقضات تبعی و درجه دوم مقام و ارج خاصی می

جائی اين ه كنفرانس ساما جاب. علماً ومنطبق با منافع واالی جنبش برشمرده است از ارزش تاريخی برخورداراست

دو نوع تضاد و تناقض را تغيير مناسبات نيروی رزمنده با مردم و در نتيجه استعمار دانسته كه ماحصل آن كند 

راه حل مشخص و انقالبی كه كنفرانس در رابطه با . سازی جريان تكاملی و پيشروندۀ تاريخ و انقالب خواھد بود

دھد اصولی ترين راه حل ممكن است، بدين  پيش پای سازمان پيشتاز قرار میجائی اين تضاد ه پيشگيری جاب

  :  مضمون كه

اين ضد استعماری را به عنوان ريشۀ درصورتيكه اين نوع مناسبات وارونه بر ما تحميل شود، مبارزۀ ھمه جانبۀ 

نحصارگر شان اين نوع با نيروھائيكه در درون جنبش بر مبنای سرشت عقبگرا و ا. نوع كنشھا بايد شدت بخشيد

گرانۀ ھمه ء و افشابه مبارزۀ سياسیما بر می آيند در پی سلب حق مبارزۀ كنند و حتی  مناسبات را برما تحميل می

 نيروھائيكه برخوردشان با ما خصمانه نيست ـ صرف نظر از همناسبات وسيع دوستانه با كلي. جانبه بايد دست زد

  . جائی تضاد ھا و ضرورت جنبش استه  وسيلۀ ديگری از جابمواضع فكری، طبقاتی كلی آنھا ـ نيز

ھم اكنون . دھد تالش پيگير و كارخستگی ناپذير برای وحدت نيروھای انقالبی و ملی را كنفرانس فرمان اكيد می

ديگر به اثبات رسيده كه ھريك ازاين مسايل، كليدی است در راه وحدت جنبش و پيشبرد سالم انقالب رھائيبخش و 

  . عمار زدای ملت مااست

درعرصۀ بين المللی و مناسبات خارج مرزی مقاومت  با تحليل مشخص اوضاع تو درتوی جھانی و رابطۀ مقاومت 

ما بر پايۀ خط مشی مستقل ملی ”دھد كه  ما  در متن اين اوضاع بغرنج، كنفرانس سرتاسری ساما چنين رھنمود می

شود  را كه بدون ھيچ نوع قيد و شرط به طرف ما دراز میی يو انقالبی خود حق و وظيفه داريم دستان دوست

اين رھنمود ضمن اينكه وظايف انقالب ". بفشاريم، بدون اينكه منافع تاريخی و انقالبی ملت خود را فراموش نمائيم

شود؛ چه به ھيچ صورت وابستگی ھا با منافع  كند راه ھرگونه وابستگی را سد می را در بيرون مرزھا مشخص می

  .شود اين دو را دريكجا جمع كرد تاريخی و انقالبی ملت ما سازگار نيست  و نمی

اتھام وابستگی مجموع جنبش مقاومت وصلۀ ناجوريست كه به ھيچ صورت به دامن پاك مقاومت مردم و دربطن آن 

 دھن متعفن ياوه اين رھنمود وعملكرد صادقانۀ ما عالوه به آن مشت كوبنده ايست بر. دبسازمان رزمندۀ ما نمی چس

سرايان متجاوز روس و مزدوران بی مقدارشان، و ھم از سوئی خط مشی سرفرازانه ايست به كليه سنگر نشينانی 

خواھند مقاومت افغانستان را بگسترند و تثبيت كنند و دشمن را تجريد  كه درپشت جبھه و درسطح جھانی نيز می

  . نمايند
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 و وحدت طلبانۀ روشنگر و رھگشا را وظيفه و رسالت تاريخی سازمان   سياست تبليغاتی ترقی خواھانهكنفرانس

ی را به مفھوم دفاع ازتوده ھا و آموزش متقابل با آنھا، تضمينی در جلوگيری از انحرافات ئبرشمرده و خط توده 

  . و راست دانسته است“ چپ”

كشورخود بلكه در سرتاسر جھان، را كنفرانس دفاع از آزادی، دموكراسی، پيشرفت وعدالت اجتماعی، نه تنھا در 

  . توان جلو گرفت داند كه با در دست داشتن آن از تمايالت غير انقالبی و درونگرائی ملی می سنگری می

برای نخستين بار درجنبش انقالبی ميھن ما از جمعبندی تجارب به اين روشنی انواع و اقسام كارانقالبی و نحوۀ 

رنظر داشت شرايط و ويژگی ھای محل و محيط توسط كنفرانس فرمولبندی شده و كاربرد ھريك آن با ده اجرا و ب

 رزمندگانی كه در شرايط بغرنج اجتماعی و ملی ما دست هرھنمود داده شد، تا چراغ رھنمائی باشد در دست كلي

كه در نتيجۀ كار گيری اين رھنمود از عواقب ناگواری ه ب. اندركار پيشبرد وھدايت جنبش انقالبی و ميھنی ھستند

  . گيرد آيد، جلو می آميختگيی بيقوارۀ انواع كار، به بار می

نفی انحرافات تشكيالتی و طرح بديل اصولی و انقالبی تشكيالتی ملھم از تجارب مفيد تاريخی و منطبق با ويژگی 

 شكل، منضبط و يكسازد تا به عنوان يك ستاد رزمندۀ مت  ساما را قادر می،ھای ما  توسط كنفرانس وعملكرد به آن

. پارچه با اھداف و دورنمای روشن وارد كارزار رزم و پيكار شود و از فساد احتمالی نيروھايش نيز جلو بگيرد

و ...  پارچگی جنبش انقالبی و وحدت رزمندۀ مردم خود گردد تواند منشاء اثری در يك آنگاه است كه می

   .دگر رھنمودھای

  

  :   فرانسسالۀ كن اشارتی چند به پيامد يك

را “ قافيه بافان”ارائۀ رھنمود به مثابه فرمولھای بيجان به تنھائی آنچنان از ارزشمندی برخوردار نيست، فقط 

 عقب( دوری گزينی از شرايط عينی ـ تاريخی  و اما صحت و ُسقم و علمی و غير علمی بودن،. كند ارضاء می

باالخره اھميت و ارزش رھنمودھا آنگاه برجستگی، وبعضاً فوق . ..و يا توجه به عينيت زمان، و) ماندن و يا جھيدن

كند كه در عمل زمينۀ تحقق يابد و ھمپای ضرورت ھای زمان گام بردارد و جھت دھنده و  العادگی، پيدا می

شود به داوری نشست كه فالن رھنمود بر واقعيت و اصول علمی استوار است و  ازينجاست كه می. ھدايتگرباشد

يك گروه . سقيم وغيرعلمی است... و“ قافيه بافانه”مانده، يا   تاريخ دارد و آن ديگری تاريخ زده، عقبريشه در

 از رھنمودھای وامانده از تاريخ را كه در محل و زمانش طلسمی را ھم گشوده و راھی را ه ایممكن است مجموع

گنجد به تاری رنگين از  ست زمانی نمینموده است، ولی امروز ديگر زنگار زمان پوچش كرده و يا دراين چوب ب

كلمات در آورده و چند جملۀ قلنبه سلنبۀ انقالبی و مقدس ھم آذين بند آن سازد و چنين بنماياند كه فرياد او فرياد زمان 

) و راست“ چپ”(است و رھنمودش اكثيرجان؛ و اما كه آبشخورفكری اين رھنمودھا و ھمپائی يا دوری گزينی شان 

سرانجام نتايج حاصله از پراتيك است كه ارزش آن ... ينكه خدمتگزار چه گروه و اليۀ اجتماعی است واز زمان و ا

كند كه قافله  بخشد؛ ومعين می ش را درقافلۀ مختلط جامعه تشُخص میمواضع گروه واضعرھنمود و نقش و 

  . “ھی قافله وشريك دزدھمر”  ساالری ھدايتگر به پيش است يا دزد خزيده دركاروان و به گفته ای معروف 

گويد به تعيين شخصيتش برسيم؛  صورت علمی نيست ھرگاه از روی آنچه خود انسان در بارۀ خودش می به ھيچ

توان  شود و نتيجه و دورنمای آنست كه می اين در مورد ھر جمعی نيز صادق است، فقط از آنچه در عمل پياده می

سازمان ما نيز با تكيه بر اين اصل به . البی را ازمرتجع تميزكرددقيقاً خوب را از بد، چپ را از راست و انق

از برمال سازی . نھد و به حكم ھر داور بيغرض و مرضی نيز گردن می. نشيند عملكردش به داوری می
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 ولو عد ه ای احمق وحتی دشمنان برگ برنده ھم بسازند، نه تنھا ھراس ندارد كه آنرا دليل بر جديتش  اشتباھاتش،

ما ھرگز . توان در پی درمانش برآمد و تن عليل را مداوا كرد  چه فقط با تشخيص مرض است كه می.يردگ می

سازمانی كه در دريای مواج و مست شديدترين مبارزات مردم ميغلتد و . ادعای آنرا نداريم كه فاقدالخطا بوده ايم

زاين ستيز در يابد، كم و كاستی ھم دراين شود، تا حيات جاودان را ا ھمسو با آن با امواج خروشانش درآويز می

متكی براين اصل است . تواند و بايد بر اين كاستی ھا غلبه كند ولی معتقداست كه در كوران عمل می. شناوری دارد

دھد، موادی از ھر يك از دستگاھھای  كه ھرچند گاھی ارگانيسم را زير بازنگری و ارزيابی ھای دقيق قرار می

دھد تا مرض و احياناً امراض  ی دقيق قرار می ھا معاينات مكرسكوبی وذره نگری و ارزيابیمتعلقه اش را تحت

احتمالی را با مكروب حامل تشخيص دھد و داروی الزم را دررفع و دفع آن تھيه و تجويز بدارد؛ كه نه تنھا از 

  . اموری جدی تر آماده كندپيشرفت بيماری جلو بگيرد بلكه آنرا ريشه كن سازد تا ارگانيسم را برای پيشبرد 

داروی (بينيم رھنمود ھايش حال ب. كنفرانس سرتاسری ما در مقام يكی ازينگونه مطب ھا وتجزيه گاھھا بود

و سازمان درتحقق شان و رفع بيماری تا كجا كوشيده است، و نتايج چيست؟ . درعمل چسان از آب در آمد) تجويزيش

 يكساله كاری بس دشوار است و اين مقالت در آن محل وظيفه ھم ندارد، با پوزش خواھی ازاينكه شرح كليه مسايل

  :كنيم ناگزيراشارتی ُمجمل و كوتاه برچند نكته می

له را أمسگيرد منطقاً بايد دو  ھمينكه ملتی يا كشوری مورد تجاوز و دستبرد دشمنی غارتگر و اجنبی قرار می

متجاوز با تمام قوا در جھت تعميل . “استقالل و آزادی” ديگری و“ انقياد و تسليم” يكی  درمحاسبات در نظر گرفت،

 و اما آنكه مورد تجاوز قرارگرفته يا  برد، كوشد و به خونبار ترين و ننگين ترين ماجراجوئيھا دست می نخستين می

ذارد؛ و يا گ دست آوردن آن ازجان مايه میه استقالل طلب و آزاديخواه است و درستيز با تسليم و انقياد، كه در ب

شود، كه در آن صورت ھمه چيزش واصوالً بقايش  گذرد و شايد وادار به گذشت می اينكه ازاين حق به داليلی می

  . رود به عنوان يك ملت و يك كشور زير سايۀ  تذ ليل و فنا می

يه دار مبارزۀ ضد ملت دلباخته به آزدای و تسليم ناپذيرافغانستان بيشك سرسلسله جنبان كاروان آزاديخواھان و طال

سوسيال كلونياليسم ـ اين خطرناكترين نوع استعمارـ در برش كنونی تاريخ است و از نخستين دمی كه گند متعفن 

نفس استعمار روس در سرزمين ما به مشامش رسيد اسطوره ساز مقاومت و دفاع ازحريم نواميس خويش بوده است 

اين ظرفيت بيكران تاريخی اش جام پيروزی به سركشيده و گوھر كاربرد درست ه كه صد البته با ب. و خواھد بود

و شكی در آن روا . اين فرمان آمرانۀ تاريخ است. گيرد ربوده شدۀ آزاديش را از دزدان رسوای تاريخ واپس می

راه . شود رويم و رنج ناكشيده گنجی به ما ميسرمی و اما ھرگز نبايد پنداشت كه دراين راه بيخطر می. نيست

طراست و دشمن حيله گر، تازه دزدانی ديگردركمين اند وغارتگرانی در يمين، تا از بازار پرآشوب طرفی پرخ

دشمن و چه بسا كه . سازد كاھد و خطر سقوط به پرتگاه را دو باال می ھرگامی ناسنجيده از اين ظرفيت می. بربندند

به خاليگاه عميقی بدل كنند و استحكامات دفاعی جويند تا آنرا  دشمنان از كوچكترين شگافی دربين مقاومت سود می

كنند، تابر اين ظرفيت تاريخی غلبه كنند، و  دھند و حتی ايجاد می را درھم شكنند، عوامل گونه گونی را رشد می

  . آنرا تا جھنم انقياد و تسليم فرو كنند،  مصاديقی ازاين تقال ھا را ھمه شاھديم 

ن پالنھای شوم و تقالھای خطير دشمن است كه ستاد آگاه را در آزمون  و مبارزه با ايءكشف و درك و افشا

  . دھند از حوادث  قرار می“ دنباله روی”و “ پيشآھنگی”

سازمان ما يگانه سازمانی است درمتن جنبش مقاومت كه تاثيرات خوب و بد جنگ را به شيوۀ علمی بررسی كرده 

. ر ابعاد ملی و اجتماعی در جامعۀ ما به تفصيل بر شمرده استوعوامل و ريشه ھای تومور خبيثۀ تسليم طلبی را د
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كنفرانس سرتاسری سازمان ما يگانه مرجعی است كه ضمن ھشدارخطراين تومورخبيثه، طُرق و شيوه ھای 

و بازھم سازمان ما نخستين . مشخص وعلمی مبارزه ـ تئوريك وعملی ـ را با اين دشمن مقاومت رھنمود داده است

با خنجر بردھان اژدھای روس حمله برده و عده “ يامرگ يا آزادی” كه با درايت و جانبازی با فرياد سازمانی است

در مقطعی كه ھمه روزه وسايل تبليغات جمعی و رسانه . ای از نيروھا و ھواخواھانش را از كام اژدھا بيرون كشيد

 آھنگ كريه تسليم اين و يا آن بخش ھای گروھی روس و اقمارش در سطح بين المللی و ملی با طيف گسترده ای

مقاومت را سرداده اند و ھرچند گاھی برگ برندۀ ھم روكش تلويزيونھا و راديو ھا به ويژه راديو تلويزيون مزدور 

اين حركت دليرانه و سنجيدۀ سازمان نقطۀ عطف و . سازند و با اين سراب آبگينه در پی اغوای مردم اند كابل می

قاومت كه چون ناوكی زھر آگين بر قلب روس وعمالش اصابت كرده و معادالت شانرا چرخشی است درمجموع م

اندازند  روس و مزدوران زرين قالده اش درھركجا متنگ و سخنرانی و كنفرانس راه می. درھم و برھم كرده است

بردن عده ای سامائی ھا با . كشند كه گويا ضربه آنقدر نيرومند نبوده و دردش كشنده نيست و درآن زوزه می

  . توفيق چندانی نداشته اند كه ارزشمند باشد“ راشرا”

ينجا در ارزشيابی تالش خود و مقابلۀ لجام گسيختۀ روس در پيشگيری از انجام چنين عملی، سند خونين اما در

ـ را حماقت و خودخواھی كورنكرده است  وحماسی را به پيشگاه ملت خود و دوستان مقاومت ـ آنھائيكه چشم شان

  .كينم تا كم و كيف اين ارزش را روشن سازد عرضه می

كه پيشمرگان قھرمان سامائی جھت انجام عمليات نجات دركوه “ يامرگ ياآزادی”درست يكسال قبل از عمليات 

بمباردمانھای پياپی . صافی سنگر گرفته بودند، روس ھا امكانات وسيعی را در پيشگيری از آن به خدمت گماشتند

و لشكركشی ھای متواتر به آن كه صدھا ھزارروبل و مليونھا افغانی مصرف برداشت و جمعی را دركوه صافی 

ازدرندگان روسی و مزدوران شانرا قربانی تجاوزشان كرد؛ برای سركوب سامائی ھا و پيشگيری از انجام عمليات 

 مصرف كردند و از درون به آنھم بسنده نكرده، مليونھا افغانی. خوردگان صورت دادند شان برای نجات فريب

 تن از رزمندگان ٢٦مقاومت مجاھد نمائی چون مولوی عارف و تورن فيض را خريدند و باتوطئۀ ناجوانمردانه 

قھرمان سامائی را كه ھريك ُگردی حماسه ساز درجنبش مقاومت بود و دھھا حماسۀ ضد روسی آفريده بودند، به 

 راه انداختند كه پنداشتی با اين ه ایايكوبی نمودند و چنان تبليغات گسترددرپی آن عربده ھا كشيدند و پ. خون غلتاندند

  . كشور مانرا به دست آورده اند“  تسليمی“عمل وحشيانه و موذيانه كليد 

مگر امروز كه ساما به انجام اين وظيفۀ تاريخی اش درجنگ مقاومت ميھنی بدون تلفات توفيق يافته است، دشمن 

خواھند از اھميت آن بكاھند و عده ای احمق نيز با جنباندن دم شان اين  دش با تبليغات میزبون و مزدوران زرخري

دانند، مشاوران مجرب سياسی حتماً آژير  و اما زخم خوردگان دقيقاً شدت درد را می. بخشند تبليغات را چاشنی می

 آورد و الگوئی می به بار میشان كرده است كه درھمچو شرايطی چنين حركتی بالذات زخم ناسور بر پيكر روس 

اين ضربۀ ساما با آنكه ھمين لحظه . دانند كه تمايل به نجات دارند ولی دام را ناگسستنی می شود به مجموع آنھائی

 ازدام را گسسته است كه ديگر به مشكل ه ایدريك منطقه فرود آمده و كاستيھای تخنيكی ھم داشته است ولی آن حلق

انفجار درونی ُغند در محوطۀ . “رخنۀ مرگ باز كرده است” حفظ كند و يا بقول معروفتواند حلقات بعدی را می

كابل خلع سالح پوسته ھا، يورش پيروزمندانه بر موتر حامل آمر زون شمال و ھمپالگانش درشاھراه كابل ـ 

ل و نواحی آن،  پخش گستردۀ اعالميه ھای سازمان و رساندن پيام زنجير گسل آن به مردم قھرمان كاب چاريكار،

ن انعكاس گستردۀ سياسی اي. ھريك درجای خود شاھرگی را ازدشمن بريده و توازنش را درمنطقه به ھم زده است
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له در درون و بيرون كشور دراين مقطع از اھميت خاصی برخوردار است و فاكت انكارناپذيری است در بطالن أمس

  . تبليغات روس و ھمراھان

ه سازمان ما برای بار اول درجنبش مقاومت نمونۀ جالبی در جلوگيری از آميختگی و جاباز سوی ديگر با اين عمل 

ما موارد زيادی را در درون جنبش شاھديم كه ھرگاه بخشی ازمقاومت مورد . دھد جائی تضاد ھا به دست می

تا پای “ حريف”ضربت بخش ديگر قرار گرفته است، انتقام در دستوركارش بوده و بعضاً برا ی انتقام كشی از 

فقط . ھم پيشرفته اند و خونھا ريخته اند؛ اين اوج فاجعه است و كمال مطلوب روس) روس(ھمدستی با دشمن 

كنفرانس سرتاسری سازمان ما با درك عميق چنين فاجعه ای، حل درست برخوردھای درونی را درتشديد مبارزۀ 

شای سياسی نيروھای انحصارگر لجام گسيخته در ھمه جانبۀ ضد روسی به عنوان ريشۀ اين نوع برخوردھا و اف

  :بينيم چگونه  ب. بخشد داند و با تبعيت كامل از آن ، سازمان ما درعمل  اين رھنمود را تحقق می درون جنبش می

گفتيم درحادثۀ غمبار و خونين كوه صافی، اين نيروھای ارتجاعی درون جنبش بودند كه به عنوان 

رداران نبرد ضد روسی را ذبح نمودند؛ كه داغ سوگ مرگ شان در دل ما و مردم ساطوراستعمارعمل كردند و س

ما كه ريشۀ اصلی اين فجايع را دردستگاه . ما، و داغ ننگ اين عمل درپيشانی نيروھای ارتجاعی تا ابد باقی است

و ازاستخوان آوريم  ، ضربت اصلی را بر پيكرآن ديو افسون فرود می)ثابت ھم شد(نگريم  ھای جھنمی روس می

اين . شويم گيريم، و درپی انتقام از روس می شكنی ھا دربطن مقاومت، كه آرزو و ھدف روس است پيشی می

دھيم كه عمق زخم آنرا  را انجام می“ يامرگ يا آزادی”جاست كه به تقريب سالگرد شھدای كوه صافی عمليات 

كنيم؛ تمسك ما چنان مستند است كه  شته اند افشاء میرا كه ساطور ارتجاع گ ھمپای آن آنانی. دانند روسھا خوب می

  . داور تاريخ بدون تعديل و تعويق بر آن ُمھر صحت گذاشت

 مجاھد ـ مبارز نمای مرتد با جنباندن ُدم خود به روس ھا مقر ه ایدريكی از مناطق ديگر ھمين چند ماه قبل عد

ست سختی از ما و ھمسنگران ديگر ما خورده بود، نيروھای مسلح ما را نماياندند، دشمن كه درھمان روزھا شك

فرصت را غنيمت شمرده تگرگ بمب آتشين به وسيلۀ طياره در آن محل فرو ريخت وعده ای از سرداران رشيد 

اين صحنه چنان غمبار بود كه مردم جبھات دوست با ديدن . سپاه مردم را با جمعی از ھمسنگران شان به خون كشيد

زيزان ما از كنترول برآمده و با لشكری عظيم تصميم قصاص و پاك سازی آن مجاھد نماھای تكه پاره ھای بدن ع

و اين . ولی سامائی ھا با استفاده از نفوذ شان دربين مردم از ايجاد حادثه جلو گرفتند. بی ايمان را از منطقه گرفتند

انب روس جھت دادند و خود در پيشاپيش خشم مقدس را كه در دفاع از پيش مرگان سامائی بر انگيخته شده بود به ج

مردم حق نگر و آگاه ما اين گونه . چنان بر فرق روس كوبيدند كه لرزه بر اندام آن عوامل فريب خورده نيز افتاد

و چندين روز و در چند جای . عمل را تقدير و تقديس كردند و در دور سامائی ھا فشرده تر و محكمتر حلقه زدند

 عزيزان سامائی شانرا بر پا نمودند، و به آنھا اشك ديده و درود  و دعا نثار كردند و محافل عظيم سوگواری

  . درسخنرانی ھا به افشای عوامل فريب خورده پرداختند

كاربردن اين شيوه در لحظۀ حساس كنونی دقيقاً روسھا را به وحشت انداخته است، چه ازاين طريق است كه به ه ب

شوند، عناصر فريب  ُعمال خزيده در درون جنبش رسوا می. شود ومت پايان داده میجنگ و برادر كشی درونی مقا

 مشت ھای شانرا گره كرده برفرق روس ، ھم جھتی نيروھاهگردند و كلي خورده و ناآگاه به آغوش مقاومت باز می

  . دھد یمتجاوز فرو می آورند؛ تحقق كامل اين شيوه و اصل، شب فردای پيروزی جنبش مقاومت را نويد م

عملكرد سازمان ما در عرصۀ بين المللی نيز نمونۀ ديگری بوده از دفاع افتخار آفرين از ھويت ملی و منافع تاريخی 

جبھۀ متحد ملی "سازمان ما چه از طريق روابط مستقيم و چه در رابطه به . و انقالبی ملت ما در سطح جھان
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م آزاديخواھی و مظلوميت ملت قھرمان افغانستان را در طيف در حد توش و توان خويش كوشيده است پيا" افغانستان

ما نيروھای زيادی را به ماھيت سيستم جھنمی و سراپا ادبار سوسيال امپرياليسم . وسيع به گوش جھانيان برساند

قرار گرفتن صادقانۀ ما . كند آگاه ساختيم تجاوزگر روس كه خود را درپردۀ صلح دوستی و ترقی خواھی استتار می

درسنگر دفاع از پيشرفت، دموكراسی، آزادی وعدالت اجتماعی به پيمانۀ زيادی بر الطائالت و ياوه سرائی روس و 

خوانند خط  و جنبش رھائيبخش ما را تقالی عقب ماندگی در برابر تكامل می“ ياغی”اقمارش كه ملت آزادۀ ما را 

 در دادگاه وجدان جمعی از ملل گيتی به محاكمه كشيده  و توانسته ايم روس را با اين عمل ننگينش. بطالن كشيده است

مثابه عقبگرد تاريخ، بلكه ه وھمچنان جنبش و قيام شكوھمند ملت خود را نه ب.  و ھرچه بيشترمحكوم و تجريدش كنيم

  تكاملی پيشرو و به عنوان يك جنبش آزاديبخش ضد سوسيال امپرياليستی در اقصا نقاط جھان حتیروندبه مثابه يك 

  با چنين سياست وعملی توانسته ايم دوستی بدون قيد و شرط دھھا سازمان كارگری،. االمكان مسجل سازيم

 صلحدوست و جمعی از كشور ھای ضد تجاوز روس را به جنبش آزاديبخش مردم خود كمائی  دموكراتيك، مذھبی،

  . كنيم و از حمايت معنوی شان برخوردار سازيم

قاً از اصل حمايت منافع واالی تاريخی وانقالبی ملت خود حركت كرده و به ھيچ سازمان دراين مناسبات مطل

ی و عمل خود در مناسبات فی مابين و مناسبات بين المللی روا أ را درقضاوت آزاد و استقالل ره ایصورت خدش

تقالل، آزادی،  از اسه ایبر ھويت ملی خود چون كوه استوار است و به ھيچ دليلی ذر. دھد نداشته و اجازه نمی

 به جانب ما بدون قيد وشرط را كه یفقط آن دستان دوستي. تماميت ارضی و منافع ملتش گذشت نكرده و نخواھد كرد

  . فشاريم شود صميمانه فشرده و می دراز می

ثری ؤ كار آنچنان م ش سازمان دو سال و اندی توفيق نيافت در زمينۀ تبليغاتی٦٠پس از ضربت ھای مھم سال 

به علت (به زنجيركشيده شده و بنابرداليل وعوامل چند دربند ماند “ ندای آزدی”زبان گويای سازمان ما .  دھدانجام

و ما نتوانستيم فرياد مانرا به گوش جھانيان وحتی به )  بی ميل نبودند حيات ما را انكاركننده ایھمين كمبود حتی عد

رغم  علی. شديم زنجير ھا را بگسليم و بندھا را پاره كنيمو اما درسالی كه گذشت قادر . گوش مردم خود برسانيم

حق و زنجيرگسل ه ندای ب“ ندای آزادی” اينك توانسته ايم ده شماره از مشكالت فراوان تخنيكی و بغرنجی شرايط،

متن و . مردم مانرا ھمراه با نفير دشمن شكن مسلسلھا بسازيم و ازاين سنگر نيز آتشی به جان دشمن بر افروزيم

ما را خوب به ارزيابی بگيريد اگر درحد يك ارگان نشراتی دموكراتيك توانسته باشيم قسمتی از “ ندای”محتوای

حق جنبش مانرا بازگو كنيم و واقعيتھائی را كه در پردۀ ابھام مانده بود تا حدی بيرون كشيده و ه خواسته ھای ب

ما دراين ارگان .  باشيم، توفيقی حاصل آمده استروشنگری كرده باشيم و حتی الوسع راھی ھم در مواردی گشوده

نشراتی كوشيده ايم با سياست ترقی خواھانه و وحدت طلبانه در جنبش انقالبی و آزاديبخش ملت ما مظھری از 

  .روشنگری و رھگشائی باشيم

 و از آن حق سازمان و مردم ما مرزھای كشور را عبور كرده و دركشورھای ھمجواره ب“ ندای”ھم اكنون دگر اين

در اكثر قاره ھای جھان گوش دوستان “ ندا” طنين اين. ھم فراتر به قاره ھای ديگر جھان طنين انداز شده است

  .گيرد و برمغز گنديدۀ دشمن و ريزه خوارنش چون پتك گران فرود می آيد جنبش ما رابه نوازش می

خش جھان گشته و رزمندگی و پايداری اش زينت بخش ويترينھای عده ای زيادی ازجنبشھای آزاديب“ ندای آزادی”

را به اندازۀ “ ندای آزادی”ما ھرگز قادر نشده ايم تيراژ . بخشد به آنھا در مبارزات ضد امپرياليستی شان نيرو می

شود، ولی ھميشه  باآنكه از ھر شماره اش به صد ھا نسخه درخارج كشور تكثير می. تقاضای عالقمندانش بلند ببريم

  . باشد ما در صفوف رزم و در سطح جھان می“ ندای” اين خود مبين جا بازكردن و پذيرش ناياب است و 
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 قانونمنديھای تكاملی جنگ حكايتگر آنست كه دريك مبارزۀ دراز مدت و قانونمندانه پيروزی ما بر خصم ميسر می

ھستند، معذالك تربيت انقالبی نسل جوان كشور ستون فقرات و منبع اصلی تغذيۀ اين مبارزۀ دنباله دار و طوال . شود

و آگاه ساختن اين كتلۀ ارزنده به  مثابه رھسپران و رھبران اصلی آيندۀ جنبش به رسالت ھا و وظايف تاريخی شان 

سف جنبش مقاومت تا كنون به آن أكه با كمال ت. گيرد در دستور كار ستاد رزمنده و رھبری كنندۀ انقالب قرار می

  .  بوده استتوجه نكرده و يا كم توجه

ی برای جوانان ـ اين ئسازمان ما با درك اين كمبود و درك ضرورت ھای تاريخی انقالب درپی ريزی برنامه ھا

ندای ”انتشار چند شماره از . گامی است دراين وادی“ ندای جوانان ” بازوی توانای انقالب ـ اقدام نموده و نشر 

  . بارزه  را در درون و بيرون كشور مطنطن ساخته استفرياد اين نسل خون و آتش، نسل رنج و م“ جوانان

رغم سنگ اندازی ھای دشمن و دست و پا پيچی ھرزه گياھان سمی و يا غير سمی بی  درعرصه ھای ديگر نيزعلی

رزميده ايم كه چگونگی شرح “ چپ”اثر؛ دراستحكام تشكيالتی خود كوشيده و با تكيه بر آن عليه انحراف راست و

  . سايل ناگفته درينجا وظيفۀ ارگانھای ديگر سازمانی استآن و يك سری م

سخن كوتاه ما كه سالی را به عقب گذاشته ايم درپرتو رھنمود ھای كنفرانس سرتاسری سازمان گامھائی را به جلو 

ری با اينحال از تاثير بيما. برداشته ايم كه درحد خود بر جنبش انقالبی و آزاديبخش ما تاثيرات مثبتی داشته است

ھكذا موانع و مشكالت . ھای گذشته گھگاھی رنج برده ايم و اثرش بُركند سازی حركت ما محسوس بوده است

ولی . فراوانی ناشی از اوضاع بغرنج اجتماعی بر ما راه گرفته اند كه ھر يك از تندی وشتاب ما تاحدی كاسته است

  . ياری مردم خود بركليه مشكالت غلبه خواھيم كردقدر مسلم آنست كه با صداقت و فداكاری رزمندگان سامائی و به 

كنيم و زورق مانرا  يخ دريا را زير رگبارنيزه ھای نور آگاھی و آتش گرم رزم و پيكار درھم شكسته و آبش می

  . رسانيم شتابگير و مست با غرور و اميد به كرانۀ پيروزی می

                             

  )     ش١٣٦٣ شمارۀ نھم و دھم، دور دوم، سال چھارم، قوس و جدی "ندای آزادی"نقل شده از  ( 

     

  


