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ﺑﺪون درك ﻋﻤﯿﻖ اﯾﺪﯾﺎﻟﻮژي اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﯾﮏ ﺣﺰب ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮓ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و رﻫﺒﺮي ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
ﺑﻮده ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣـــل ھﻧﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر وﺳﯾﻊ ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻎ ،ﺗروﯾﺞ وآﻣوزش و
ﮐﻧﺗرول ﺣزﺑﯽ
 ١٢ﻋﻘرب ١٣۶١

رﻓﻘﺎی ﻋزﯾز!
ﻣﺳرورم از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ھم ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾﮑﻧﯾم ،در زﻣﯾﻧﮥ ﮐﺎر ﻣﻌﯾن و ﻣﺷﺧص ﺑﺎ ھم ﺗﺑﺎدل ﻧظر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم و از ﻧزدﯾك
از ﺗﺟﺎرب ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯽ آﻣوزﯾم .ﻣن ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺿرورت آﻧرا اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ از ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﻣﺳﺎﯾل
ﺣزﺑﯽ ﻣطﻠﻊ ﺷوم .ﻗراری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﮔزارش دادﻧد ،ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ﺷﻣﺎ رﻓﻘﺎی اﺷﺗراك ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺟرﯾﺎن
داﺷت .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺷﺎدﺑﺎش و ﺗﺑرﯾﮏ ﻣﯾﮕوﯾم .اﯾن ﯾك ﺳﻧت ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ھﻣﯾﺷﮫ و ﭘﯾوﺳﺗﮫ
رواﺑط ﻣﻘﺎﻣﺎت رھﺑری ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾن و ﮐدرھﺎ و از طرﯾﻖ ﻓﻌﺎﻟﯾن و ﮐدرھﺎ ﺑﺎ ﺗوده ﺣزﺑﯽ ﺗﺣﮑﯾم ﯾﺎﺑد و آن ﺧود
از طرﯾﻖ ﭼﻧﯾن ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﯾﺳر ﺷود.
ﻣوﺿوع ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ﺷﻣﺎ رﻓﻘﺎ ،اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ،ﯾك ﻣﺳﺄﻟﮥ ﻣﮭم و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﺣزﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻋﺑﺎرت از
وﺣدت اﯾدﯾوﻟوژﯾﮏ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ھر ﻣرﺣﻠﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺿت ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و در ﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ اﺣزاب
طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر ﺑﺧﺻوص ﻣراﺣﻠﯽ ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از وظﺎﯾف ﺑﮫ ﺻورت وظﯾﻔﮥ ﻋﻣده و ﺣﻠﻘﮥ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .در ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم و ﺣﯾﺎﺗﯽ و ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ،ﻣﺳﺄﻟﮥ وﺣدت ﺣزﺑﯽ اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺳﺄﻟﮥ
وﺣدت ﺣزﺑﯽ ﮐﺎر ھﻣﯾﺷﮫ ﮔﯽ و دواﻣدار ﯾك ﺣزب طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﻟﯾﮑن ﺑﻧﺎﺑر ﻋواﻣﻠﯽ وﻗﺗﺎ ً
ﻓوﻗﺗﺎ ً ﻣﺳﺄﻟﮥ وﺣدت ﺣزﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾك اﺻل ﻋﻣده ﺗﺟﺳم ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن در ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ اﺣزاب ﻣﺗرﻗﯽ و
ﮐﺎرﮔری ﯾﻌﻧﯽ ﺣزب طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر در ﭘروﺳﮥ ﺗﮑﺎﻣل ﺧود وﻗﺗﺄ ﻓوﻗﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺑﺣران ھﺎی ﻓرﮐﺳﯾوﻧﯽ و اﻧﺷﻌﺎﺑﯽ
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ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﮕردد .اﯾن ﭘروﺳﮥ ﻓرﮐﺳﯾوﻧﯽ و اﻧﺷﻌﺎﺑﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ﺳرﻧوﺷت ﺗﻣﺎم اﺣزاب ﺑرادر ﮐﺎرﮔری وﺟود
داﺷﺗﮫ ،ﻟﯾﮑن آن اﺣزاب ﭼﮫ در وﻗت اﭘوزﯾﺳﯾون و ﭼﮫ در ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣزب ﺣﺎﮐم ﺑودﻧد ،ﺑﻧﺎﺑر ﺑرﺧورد
اﺻوﻟﯽ ﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﻋدم وﺣدت ﺣزﺑﯽ ﻏﻠﺑﮫ ﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺟﮭت ﻋﻣدۀ وﺣدت ،وﺣدت اﯾدﯾوﻟوژﯾك و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳت .ﻟﯾﮑن ﺑﮫ ﻋﺑﺎرۀ دﮔر ﭼﮭﺎر ﻋﻧﺻر در وﺣدت ﺣزب ﻧﻘش و ﺗﺄﺛﯾر اﺳﺎﺳﯽ دارد:
اول وﺣدت اﯾدﯾوﻟوژﯾك ،وﺣدت اﯾدﯾوﻟوژﯾك ،ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺣزب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻣل از اﯾدﯾوﻟوژی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ آن اﻋﺗﻘﺎد و اﯾﻣﺎن راﺳﺦ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .از ھﻣﮫ
اوﻟﺗر ﺑﺎﯾد ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺣزﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣزﺑﯽ از ﻟﺣﺎظ اﯾدﯾوﻟوژی ،ﯾﻌﻧﯽ از ﻟﺣﺎظ ﻓرا
ﮔرﻓﺗن ﺗﯾوری ﻋﻠﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺣد ﻻزم و ﻣطﻠوب رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﮐﻧد .ﺑدون درک ﻋﻣﯾﻖ اﯾدﯾوﻟوژی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ھﯾﭼﮕﺎه ﯾك ﺣزب اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﮫ در ھﻧﮕﺎم اﭘوزﯾﺳﯾون ،ﭼﮫ در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣزب ﺣﺎﮐم ﺑﺎﺷد و ﭼﮫ در ﺷراﯾط
اﻧﻔﺟﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳﯾﺎﺳت و اﯾﺟﺎد ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾك رھﺑری ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑوده ﻧﻣﯾﺗواﻧد .ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ،در ﺗﺎرﯾﺦ اﺣزاب ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﻧﺣراف از اﯾدﯾوﻟوژی ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت ،در آﻧﺟﺎ ﻓرﮐﺳﯾون ھﺎ و
اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت ﺑﮫ وﺟود آﻣده اﺳت .ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ اﯾدﯾوﻟوژﯾك ﯾك ﺣزب ﭘﺎﯾﯾن و ﯾﺎ ﻧﺎﭼﯾز ﺑوده اﺳت،
ﺑﺧﺻوص در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣزب ﺣﺎﮐم ﺑوده ،ﺑﺎ ﺑﺣران ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷده اﺳت .رھﺑری اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﮐرده،
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﭘراﮔﻧده ﮔردﯾده و اﺻل ﺳﯾﺎﺳت ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺗراﺗژی و ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ،درک و ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺷده اﺳت.
ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﺑﺣران ھﺎ ﻋﺎم ﺗرﺑﯾت و ﭘرورش اﯾدﯾوﻟوژﯾك اﻋﺿﺎی ﺣزب و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣزﺑﯽ ﺑوده اﺳت.
ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧﺎﺳﺑت ﻣن ﯾﻘﯾن دارم ﮐﮫ رﻓﻘﺎ در اﯾن ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ﺑﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺳرﺳﺧﺗﯽ در زﻣﯾﻧﮥ درك اﯾدﯾوﻟوژﯾك و ارﺗﻘﺎی
ﺳطﺢ اﯾدﯾوﻟوژی ﭘﯽ ﺑرده و آﻣوزش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن اﻣر را در ﻣﺣﻼت و وﻻﯾﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣرﺑوط
ﺑﺳط و ﺗوﺳﻌﮫ ﺑدھﯾد و ﺗوﺟﮥ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺣزﺑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣزﺑﯽ را ﻣﻌطوف ﺑﮫ اﻣر ﻣﮭم اﯾدﯾوﻟوژﯾﮏ
ﺑﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣوﺿوع اﯾدﯾوﻟوژﯾك را ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺑﯾن اﻋﺿﺎی ﺣزب ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن دﻣوﮐراﺗﯾك ﺟواﻧﺎن آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﻣﺗﺎﻧت ،ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ و ھوﺷﯾﺎراﻧﮫ در ﺑﯾن ﻣردم ﭘﯾﺎده ﮐﻧﯾم .در زﻣﯾﻧﮫ
از ﺷﻌﺎر ھﺎی ﭼﭘرواﻧﮫ ﺟﻠوﮔﯾری ﺑﮫ ﻋﻣل آﯾد .ﺑﺎﯾد ﻣﺗن و ﻣﻔﮭوم اﯾدﯾوﻟوژی ﺑﺎ ﻣردم در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود،
ﻣﺛﻼً ﻧﻘش طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر ﺗوﺿﯾﺢ ﮔردد .ﻧﻘش اﺗﺣﺎد طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر و طﺑﻘﮥ دھﻘﺎن را ،اھﻣﯾت اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ را زﯾر
ﻋﻧوان زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ،ﺣﺎﮐﻣﯾت زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣطﺎﻟب در زﻧده ﮔﯽ ،در ﻋﻣل ،در ﺳطﺢ ﻓﮭم ﻣردم ﺑﺎﯾد
ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ ﮐرد ،ﺗﺎ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﮫ طرف ﺣزب ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷوﻧد ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ھﺎی ﭼﭘرواﻧﮫ.
اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ را ﻣﺎ در ﺣزب ﺧود ﺑﻌد از اﻧﻘﻼب ﺛور دارﯾم .ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از اﯾن اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺣزب ﺧود و از اﺷﺗﺑﺎھﺎت
دﯾﮕر اﺣزاب و ﮐﺷورھﺎ ﺑﯾﺎﻣوزﯾم .درﯾﻧﺟﺎ ﻣن ﺟدا ً ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ رﻓﻘﺎ از ﻓرﺻت ھﺎی ﺧود ﺣد ﻧﮭﺎﯾﯽ
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اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد .ھﻣﯾش آﺛﺎر ﻣﺗرﻗﯽ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺑﮫ ﺻورت ﺧﻼق در ﺷراﯾط ﻣﺷﺧص ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
آﻧرا ﻣورد ﺗطﺑﯾﻖ ﻗرار ﺑدھﻧد .ﺑدون ﺗﯾوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺑدون اﯾدﯾوﻟوژی طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد درﺳت و
اﺻوﻟﯽ در راه ﭘﯾروزی ،اﻧﻘﻼب و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧوﯾن ﻣوﻓﻖ ﺑﺎﺷﯾد .ﺣﺗﯽ در وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣزب ﻣﺎ در ﺣﺎل
اﭘوزﯾﺳﯾون ﺑود ﮐﺎر اﯾدﯾوﻟوژﯾك و ﺗﯾورﯾك در ﺣوزه ھﺎ ﺧوﺑﺗر و ﺑﮭﺗر ﭘﯾﺷﺑرده ﻣﯽ ﺷد .ﯾك ﻋده ﮐدرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
اﻣروز در ﺣزب ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد و ﺳﺗون ﻓﻘرات ﺣزب را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد ،در واﻗﻌﯾت ﻣﺣﺻول ھﻣﺎن دوره
ھﺎی اﭘوزﯾﺳﯾون اﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ اﻣروز ھﻣﺎن اﯾدﯾوﻟوژی و ﺗﯾوری آﻧﮭﺎ را ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﺎز ھم ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯾد و ﺟدا ً ﺑﮫ
ﭘﯾﺷﮕﺎه رﻓﻘﺎی ﻋزﯾز ﺧود ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯾﮑﻧم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از وﻗت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷود .ﻓﻌﺎﻟﯾن و ﮐدرھﺎ و ﻣﺳؤوﻟﯾن
اﯾدﯾوﻟوژﯾك ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾن و ﻣﺳؤوﻟﯾن و اﻋﺿﺎی ﺣزب ﺑﺎﯾد ﺧود را ﺑﺎ آﻣوزش ﺗﯾوری اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻌﺗﺎد
ﺳﺎزﻧد .اﯾن ﻋﻧﺻر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ،ﻣﮭم و اﺳﺎﺳﯽ وﺣدت ﺣزﺑﯽ اﺳت.
ﻧﻘطﮥ دﯾﮕر ،وﺣدت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﭘراﮔﻧده ﯾﺎ ﻓرﮐﺳﯾون ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ از ﺧود ﻣﺣﺎﻓل و
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻠﻧﯽ ،ﻣﺧﻔﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ارﺗﺑﺎط زﻧﺟﯾری ﺗﻣﺎس ھﺎی
اﻧﻔرادی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﯾن اﻣر ،ﺧﯾﺎﻧت ﺻرﯾﺢ ﺑﮫ اﻣر وﺣدت اﺳت .رھﺑر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺧﺻوص در
ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر زﻧده ﮔﯽ ﺧود در راه وﺣدت ﺣزب از ﻟﺣﺎظ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻧﻣوده اﺳت.
ﻟﮭذا ﺳﺗون ﻓﻘرات ﺣزب ﻣﺎ را وﺣدت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ،از ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻣﻘﺎم
رھﺑری ﺣزب ﺗﺎ ﺑﮫ ﺻﻔوف ،ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺣزﺑﯽ ﻣﺳؤوﻟﯾت دارﻧد ﮐﮫ وﺣدت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﺧﺷﻧد.
ھﻣﺎن ﺣرف ﻣﺷﮭور رھﺑر ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎﺳت ﮐﮫ در وﻗت اﭘوزﯾﺳﯾون اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﺑدھﯾد ،ﻣن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﮐﻧوﻧﯽ روس را دﮔرﮔون ﻣﯽ ﺳﺎزم.
ﻣﺳﺄﻟﮥ وﺣدت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺣزب طراز ﻧوﯾن ،در ﺣزب طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر و ﺗﻣﺎم زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺧﺻوص در اوﺿﺎع و اﺣوال و ﺷراﯾط ﻣوﺟود ﮐﮫ ﻣﺎ از ﯾﮏ طرف ﺑﺎ ﺟﻧﮓ اﻋﻼن ﻧﺎﺷدۀ ﺿد اﻧﻘﻼب،
ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم ،از طرف دﯾﮕر در ﺷراﯾطﯽ ﻗرار دارﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد از اﻧﻘﻼب دﻓﺎع ﺑﮑﻧﯾم،
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت را در ﮐﺷور ﺗﺄﻣﯾن ﺑﮑﻧﯾم و ﺑﮫ ﻣوازات آن در راه ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧوﯾن ﺳﻌﯽ و
ﻣﺟﺎھدت ورزﯾم ،ﯾك اﻣر ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ دﯾﮕری در ﺳرﻧوﺷت ﺣزب ﻣﺎ ،ﻣردم ﻣﺎ ،اﻧﻘﻼب ﻣﺎ و وطن ﻣﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻠﯽ اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾك ﻣﺳؤوﻟﯾت اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
اﻣروز در ﻋرﺻﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ دوﺳﺗﺎن ﻣﺎ در ﯾك ﺟﺑﮭﮫ ،آرزوﻣﻧد وﺣدت ﺣزب اﺳﺗﻧد ،و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر دﺷﻣﻧﺎن
ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺣزب را از درون ﻣﻧﻔﺟر ﺑﺳﺎزﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت اﻣر وﺣدت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﻣر ﺟدی اﺳت
ﮐﮫ ﺑﺧﺻوص ﺷﻌﺑﮥ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺣزب ،ﺗﻣﺎم ﺷﻌﺑﺎت ﻣرﺑوط و ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺣزب در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺟدی
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دارﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺗﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺗﻣﺎم ﺷﻌﺑﺎت و
اﻋﺿﺎی ﺣزب ،ﻣﻘﺎﻣﺎت رھﺑری ،ﮐﺎدرھﺎ و ﺻﻔوف ﺣزب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﻣﺳﺄﻟﮥ اﯾدﯾوﻟوژﯾﮏ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ﺷﻣﺎ ﺑود ،دو ﻋﻧﺻر دﯾﮕر را ﯾﺎدآوری
ﻣﯾﮑﻧﯾم ﮐﮫ در وﺣدت ﺣزب ﻧﻘش و ﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم دارﻧد .و آن وﺣدت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺣزب اﺳت .وﺣدت ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟ وﺣدت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺗﺷﮑل از دو ﻋﻧﺻر اﺳت ،وﺣدت ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و وﺣدت ﺳﺗراﺗﯾژﯾك .ﯾﻌﻧﯽ وﺣدت
ﻣﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ﺣزب ﭼﮫ ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ را طرح ﻣﯾﮑﻧد ،ﺧواه در وﺟود ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﻋﻣل ،ﻣﺻوﺑﺎت و
ﻏﯾره .در وﻗت طرح ﻣﺷﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و ﺳﺗراﺗﯾژﯾك ﺑﺎﯾد در زﻣﯾﻧﮥ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻣراﺣل اﻧﻘﻼب و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ در ﮐدام ﺷراﯾط ﻗرار دارد ،در زﻣﯾﻧﮥ ﺑرﺧورد ﺑﺎ اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت ،در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﻠﯾت ھﺎ ،اﻗوام
و ﻗﺑﺎﯾل و در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت اﻗﺗﺻﺎدی از ﻟﺣﺎظ وظﺎﯾف ﻧزدﯾك ﮐﮫ اﯾن را ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم و وظﺎﯾف
دور ﮐﮫ ھدف ﺳﺗراﺗﯾژﯾك ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ،ﺑﺎﯾد وﺣدت ﻧظر ﻋﻣل در ﺑﯾن رﻓﻘﺎ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد.
ﻋﻧﺻر ﭼﮭﺎرم وﺣدت ﮐﮫ ﺷﺎﯾد در ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ﺷﻣﺎ ﻣطرح ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،وﺣدت رھﺑری اﺳت اﻏﻠب اﺧﺗﻼﻓﺎت،
اﻧﺷﻌﺎﺑﺎت ،ﻓرﮐﺳﯾوﻧﺑﺎزی ھﺎ و دﯾﮕر اﻧﺣراﻓﺎت ﮔوﻧﺎﮔوﻧﯽ ﮐﮫ رخ ﻣﯾدھد ،از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺣزﺑﻲ ﻧﺷﺄت ﻣﯾﮑﻧد
ﯾﻌﻧﯽ از اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی و از اﻋﺿﺎی ﺑﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ وﺣدت رھﺑری ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﻣرﮐزی ﻣطرح ﻧﯾﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی اﺻل ﻋﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در آﻧﺟﺎ وﺣدت ﻧظر و ﻋﻣل و وﺣدت
ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد .اﮔر در ﺑﺎﻻ ھﺎ اﻧﺣراﻓﺎت و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎﯾد ،ﺑﻧﺎﺑر رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﻌﯾن ،ﺑﺎﻻی
ﮐدرھﺎ و از ﮐدرھﺎ ﺑﮫ ﺻﻔوف ﺗﺄﺛﯾر ﺧود را وارد ﻣﯾﮑﻧد .ﭼﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕر اﺣزاب اﻧﻘﻼﺑﯽ طﺑﻘﮥ ﮐﺎرﮔر ،اﺣزاب
دﻣوﮐرات ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﺣزاب ﻧﺷﻧل دﻣوﮐرات ھﺎ ﮐﮫ ﺿد ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﻣﯽ رزﻣﻧد ﯾﺎ رزﻣﯾده اﻧد،
اﻏﻠب ﺑﻧﺎﺑر اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رھﺑری ﺑر آﻧﮭﺎ اﻧﺷﻌﺎب رخ داده اﺳت ﮐﮫ آن از ﻋدم درك ،ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﻓﻘر ﺗﯾوری ،ﻓﻘدان ﺷﻌور ﺳﯾﺎﺳﯽ و آﮔﺎھﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،زﺷﺗﯽ ﮐرﮐﺗر ،ﺧودﺧواھﯽ ھﺎ ،ﺟﺎه طﻠﺑﯽ ھﺎ و
دھﮭﺎ ﻋﻧﺻر ﻣﻧﻔﯽ دﯾﮕر ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯾﮕﯾرد .ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ھم ،ﺑﮫ واﺳطﮥ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ ﺧود
در اﯾن اﺣزاب ﻧﻔوذ ﻣﯾﮑﻧﻧد و وﺣدت آﻧﮭﺎ را ﺑرھم ﻣﯽ زﻧﻧد و اﻧﺷﻌﺎب را ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در
ﺣﯾﺎت ﺣزب ﻣﺎ ﻧﯾز ﺣﺎدﺛﮥ ﺗﻠﺦ ،ﻏم اﻧﮕﯾز و ﺗراژﯾك وﺟود داﺷت .دﺷﻣن در وﺟود ﺷﺧص ﺟﺎه طﻠب و ﺧود
ﺧواه ﻣﺛل ﺣﻔﯾظ ﷲ اﻣﯾن رﺳوخ ﻣﯾﮑﻧد و آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑرای ﮐﺷور ﻣﺎ ،ﻣردم ﻣﺎ و ﺣزب ﻣﺎﺳت
ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آورد .اﯾن را ﻣردم ﻣﺎ و ﺣزب ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘوﺳت و ﮔوﺷت ﺧود ﻟﻣس ﮐرده اﻧد .ﻣﺳﺄﻟﮫ وﺣدت
اﯾدﯾوﻟوژﯾك و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ،ﻟﯾﮑن در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن
دو ﻋﻧﺻر دﯾﮕر )وﺣدت ﺳﯾﺎﺳﯽ و وﺣدت رھﺑری -ع .ق  .ﻓﺿﻠﯽ( ھم ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﻣﺑذول دارﯾد.
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ﺑﻌﺿﺎ ً ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻔﺎوت ھﺎ ،ﯾﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻧظر ﯾﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧﺎﻣطﻠوب در ﻣﻘﺎﻣﺎت رھﺑری ظﮭور ﮐﻧد .ھرﮔﺎه
ﺧود ﮐﺎرﮔرھﺎی آﮔﺎه و ﺑﺎ ﺷﻌور ،اﻋﺿﺎی ﺣزﺑﯽ ،ﮐﺎدرھﺎ ﺑﮫ ﺻورت ھﻣﺎھﻧﮓ و ﻣﺗﺣد ﺑﺎ رھﺑری در ﻣوﺿﻊ
اﺻوﻟﯾت ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﺎ آن ھﻣﮑﺎری و ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ،ﻗﮭرا ً اﻧدﯾﺷﮥ ﻋﻧﺻری ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﻣﺎت رھﺑری
ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺧواھد ﮐﮫ ذھن را ﻣﺳﻣوم ﺳﺎزد ،ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻗدرت دﻣﺎﻏﯽ ﻧﯾروﻣﻧد و اﺻوﻟﯽ ﮐﺎدر ھﺎ،
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و اﻋﺿﺎی ﺣزﺑﯽ ،ﻓﺎﻗد اﺛر در ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﺣزب ﻣﯽ ﮔردد .اﮔر ﺷﻣﺎ زﯾر ﺗﺄﺛﯾر اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی
اﻧﺣراﻓﯽ اﯾن و آن ﻗرار ﺑﮕﯾرﯾد ،اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ﻣﺛل ﯾك ﻣرض ﺳﺎری در ﺗﻣﺎم رگ و ﭘوﺳت و ﻋﺿﻼت و
اﻋﺻﺎب و دﻣﺎغ ﺣزب ﻧﻔوذ ﻣﯾﮑﻧد .وﺣدت ﺗوأم ﺑﺎ دﺳﭘﻠﯾن آھﻧﯾن ،اﺻل اﺳﺎﺳﯽ اﺣزاب طراز ﻧوﯾن اﺳت ﯾﻌﻧﯽ
وﺣدت و دﺳﭘﻠﯾن آھﻧﯾن ﺑﺎ ھم ارﺗﺑﺎط ﻧﺎﮔﺳﺳﺗﻧﯽ و دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ دارد ﮐﮫ ﺑدون دﺳﭘﻠﯾن آھﻧﯾن ﯾك ﺣزب اﺻﯾل
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﻘﻼب اﺳت ،ﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب و ﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧوﯾن.
ﺳؤال ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎ اﯾن ﻣوارد ،ﺑرﺧورد ﻗﺎطﻊ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟ رﻓﻘﺎ ،روزی ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ
رھﺑری ﺣزﺑﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن دوﻟﺗﯽ ،ﮐﮫ ﺣزب آﻧرا رھﺑری ﻣﯾﮑﻧد ،دﺳﭘﻠﯾن آھﻧﯾن را در ﺣزب و در دوﻟت ﭘﯾﺎده
ﮐﻧد .ﻣﮕر ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣرﺣﻠﮫ ﺷﮑﯾب ،ﺗوﺿﯾﺢ ،ﺗﺟدﯾد ﺗرﺑﯾت و ﯾك ﻣرﺣﻠﮥ اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ را ﺑﻌد از آن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﭘس از
ﺷش ﺟدی ﺑرای ﻣﺎ ﻣﯾراث ﻣﺎﻧده ﺑود ،ﻣﯾﮕذراﻧﯾم .اﯾﺟﺎب ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﮭﺎرت ﺑﺧﺻوص ﺑﺎ ﯾك ﺑرﺧورد
درﺳت ﺑﺎﯾد ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم دﺳﭘﻠﯾن آھﻧﯾن را در ﺣزب رﺷد و ﺗﮑﺎﻣل ﺑدھﯾم .ﻟﯾﮑن دﺳﭘﻠﯾن آھﻧﯾن وظﯾﻔﮥ ﯾك ﻓرد ﯾﺎ
ﭼﻧد ﻧﻔر ﯾﺎ داراﻻﻧﺷﺎ ﯾﺎ در ﺑﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﯾﺎ در ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﻧﯾﺳت .اﯾﺟﺎد دﺳﭘﻠﯾن آھﻧﯾن در ﺣزب ﻣرﺑوط
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﺣزﺑﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯾن ،ﮐﺎدرھﺎ و ﺗﻣﺎم ﺣزب اﺳت .ﺑﺧﺻوص وظﺎﯾف ﺷﻣﺎ رﻓﻘﺎﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﯾن
دﺳﭘﻠﯾن ﺣزﺑﯽ را ﻧﮫ ﺧﺷﮏ ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﺑرﺧوردھﺎی ﺧﺷن و درﺷت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺑرﺧورد ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻓﮑت ﺑﮫ
اﺳﺎس ﺣﻘﺎﯾﻖ ،ﺑﺎ ﺑرﺧورد اﺻوﻟﯽ رﻓﯾﻘﺎﻧﮫ و ﭘﺎک ﺑﺎ ﻣﻐز ﺳرد ،ﺑﺎ ﺑرﺧورد ﮐﺎﻣﻼً اﺑژﮐﺗﯾف و ﺷرﯾﻔﺎﻧﮫ ،ﻧﮫ
ذھﻧﯽ ﮔراﻧﮫ ،در ﺣزب ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﯾد .ﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﮫ وﺣدت ﺧود را در ﻋرﺻﮥ اﯾدﯾوﻟوژﯾك و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و ھﻣﭼﻧﯾن وﺣدت ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺧط ﻣﺷﯽ ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﯽ و اﺳﺗراﺗﯾژﯾك و وﺣدت رھﺑری را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﺄﻟﮫ
ﮐﺎدرھﺎ را در داﺧل ﺣزب و دوﻟت ﺻﺣﯾﺢ و درﺳت ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾم .ﭼﻧد روز ﻗﺑل در ﯾك ﺟﻠﺳﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ
ﮐﺎدرھﺎ ﺻﺣﺑت ھﺎی دﻗﯾﻖ ﺻورت ﮔرﻓت .ﻣﺳﺄﻟﮥ ﺳﯾﺎﺳت ﮐدری ﯾﮏ اﺻل ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻋﻣدۀ دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎ ﺑدون ﺣل درﺳت آن ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾم وظﺎﯾف ﺑزرگ و ﭘر ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺧود را در ﺑراﺑر ﺣزب ،ﻣردم ،اﻧﻘﻼب و
ﮐﺷور در ﻋرﺻﮥ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧﯾم .ﺳﻌﯽ ﻓراوان ﺑﺎﯾد ﻣﺑذول داﺷت ﮐﮫ ﮐﺎدرھﺎی ﺳﺎﺑﻘﮫ دار و
ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎدرھﺎی ﺟوان را ﺻﺣﯾﺢ و درﺳت ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﻧﯾم .اﯾن وظﯾﻔﮥ رﻓﻘﺎﺳت ﮐﮫ در ﻣﺳﺄﻟﮥ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐردن
ﮐﺎدرھﺎ ،در ﻣﺳﺄﻟﮥ ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدن ﮐﺎدرھﺎ ،در اﻧﺗﺻﺎب و اﻧﺗﺧﺎب ﮐﺎدر ھﺎ ﺑﺳﯾﺎر دﻗت ﮐﻧﻧد .ﺑﺎزھم ﺑرﺧورد
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ﺷﺎن اﺑژﮐﺗﯾف ﺑﺎﺷد .ﺑﺎﯾد ﺑر اﺳﺎس ﮐﻔﺎﯾت ،ﻟﯾﺎﻗت ،ﺷﺧﺻﯾت ،ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎر ﻓﮭﻣﯽ و آﮔﺎھﯽ ﺑرﺧورد ﺻورت
ﺑﮕﯾرد .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟرم و ﻧﺎﺑﺧﺷودﻧﯽ ﺗرﯾن ﺟرم اﯾن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ در اﻧﺗﺻﺎب و اﻧﺗﺧﺎب و ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐردن
ﮐﺎدر ھﺎ ،ﻣﺳﺎﯾل ذھﻧﯽ و ﺷﺧﺻﯽ دﺧﺎﻟت ﭘﯾدا ﮐﻧد .ﯾﺎ ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾن وﻻﯾت و ﯾﺎ آن وﻻﯾت ،اﯾن ﻣﻠﯾت و آن ﻣﻠﯾت،
اﯾن ﻗوم و آن ﻗوم ﯾﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس رﻓﺎﻗت ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﺷﻧﺎﺧت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ در ﻣورد
اﻧﺗﺻﺎب و اﻧﺗﺧﺎب ﮐدرھﺎ ﺑرﺧورد ﺻورت ﺑﮕﯾرد .در اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮥ ﺣزب ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ﺟدی اﺳت و ﺧواﺳت
ﻣردم اﯾﻧﺳت ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﺎن را رھﺑری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﮫ در آﺧرﯾن ﺗﺣﻠﯾل ھﻣﯾن ﮐﺎدرھﺎ و ھﻣﯾن رھﺑران
ﺣزﺑﯽ و دوﻟﺗﯽ اﻧد ،ﺑﺎﯾد اﻧﺳﺎن ھﺎی ﺳﺎﻟم ،ﺑﺎ ﮐرﮐﺗر ،ﺑﺎ ﺗﻘوا ،ﺧدﻣﺗﮕزار ﺻدﯾﻖ ﻣردم ،ﻣﺗواﺿﻊ و ﻓروﺗن
ﺑﺎﺷﻧد .ﺗوﺟﮫ رﻓﻘﺎ را در ﺷﻧﺎﺧت ،اﻧﺗﺻﺎب و اﻧﺗﺧﺎب ﮐدرھﺎی واﻗﻌﯽ ﺟدا ً ﻣﻌطوف ﻣﯾدارم.
ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎﯾل و ﻣوﺿوﻋﺎت ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر را در ﺗﻣﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ اﻧﺗﻘﺎل دھﯾد .از طرف ﻣﻘﺎﻣﺎت رھﺑری ﺣزب ،از
طرف ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ،ﺑﯾروی ﺳﯾﺎﺳﯽ و داراﻻﻧﺷﺎ و ﺷﺧﺻﺎ ً از ﺟﺎﻧب ﻣن ﻣﻛﻠف ھﺳﺗﯾد ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ را ﮐﮫ ﻣن
ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧﺗم و ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ﻓرا ﮔرﻓﺗﯾد واﻗﻌﺎ ً و از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب ،ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﻓروزان در
ﻋﻣل ﭘﯾﺎده ﮐﻧﯾد.
رﻓﻘﺎ!
ﻋﻧﺻر دﯾﮕر ،اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت اﺳت از ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺑﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت را ﺷﻧﺎﺧت و آﻏﺎز ﮐرد .ﯾﮑﯽ از
ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺣزب را ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و اﻧﺣراف ﻣﯾﮑﺷﺎﻧد ،ﻣﺳﺄﻟﮥ ﺿﻌف ﯾﺎ ﻋدم اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﺣزب
اﺳت .ﺿﻌف اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﺣزب ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﮔﯽ ﮐﺷور ﯾﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺻﻠت ھﺎی
روﺷﻧﻔﮑری ،ﻧﺎﺷﯽ از اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی ﻧﺎﻣطﻠوب ﮔذﺷﺗﮫ ،اﯾﻣﺎن راﺳﺦ ﻧداﺷﺗن ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾك ،ﻋدم
درك اﯾدﯾوﻟوژﯾﮏ و ﺿﻌف ﮐرﮐﺗر ﺷﺧﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺳﺄﻟﮥ ﻣﮭم و ﺟدی اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺳطﺢ
اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت را در اﺟرای وظﺎﯾف ﻣﺣوﻟﮫ ،ارﺗﻘﺎ ﺑﺧﺷﯾم .ﻣﺎ ﺑرای ﭼﮫ ﺣزب را ﺗﺷﮑﯾل دادﯾم؟ ﭼرا ﻋﺿو
ﺣزب ﺷدﯾم؟ ﭼرا اﻧﻘﻼب ﮐردﯾم؟ ﭼرا ﺣزب ﻣﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺦ را در ﺑراﺑر ﺟﺎﻣﻌﮫ و وطن و ﻣردم
ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت؟ ﭼرا اﻋﺿﺎی ﺣزب ﭘر ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺗرﯾن اﺷﺧﺎص و ﭘر واﻗف ﺗرﯾن اﺷﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد؟ اﯾﻧﮭﺎ
ھرﮔز ﺑرای ﺧود ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﺻﻼ ﺳطﺢ اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت در ﺑﯾن اﻋﺿﺎی ﺣزب طراز ﻧوﯾن ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ
ﯾﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری اوﻗﺎت ﺣﺗﯽ ﺧود را ﻓراﻣوش ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در ﺑراﺑر ﺣزب و اﻧﻘﻼب ،دوﻟت،
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،وطن ،ﻣردم و از ﻟﺣﺎظ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺑراﺑر ﺳﯾﺳﺗم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾزم در ﺑراﺑر رواﺑط ﻋﻣﯾﻖ اﻓﻐﺎن-
ﺷوروی ،در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮥ ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،اﺳﺗﻌﻣﺎر ،ﺻﮭﯾوﻧﯾزم ،ﻓﺎﺷﯾزم ،راﺳﯾزم و ﻏﯾره اﺣﺳﺎس
ﻣﺳؤوﻟﯾت دارﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺑراﺑر اوﺿﺎع ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﮭﺎن ،ﻋﻠﯾﮫ ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﺟﻧﮓ اﻓروزاﻧﮥ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
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ﺑﺧﺻوﺻﯽ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را در ﯾك وﺿﻊ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻐﻠﻖ و ﭘر ﻣﺧﺎطره ﻗرار داده،
ﻋﻠﯾﮥ ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ذره وی ،در دﻓﺎع از دﯾﺗﺎﻧت و ﺻﻠﺢ ﻧﯾز ﻣﺳؤوﻟﯾت دارﯾم.
ﻟﮭذا ﺗوﺟﮫ رﻓﻘﺎ را ﺑﮫ ارﺗﻘﺎی ﺳطﺢ اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت ،وﻗف و ﻓداﮐﺎری ﻣﻌطوف ﻣﯾدارم .ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ
اﺣﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾت ﯾﮏ ﻓﻘره ﯾﺎ دو ﻓﻘره ﻧدارد ،اﯾن ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﺻدھﺎ ﻣوﺿوع ارﺗﺑﺎط ﺑﮕﯾرد.
رﻓﻘﺎ!
ﻣﺳﺄﻟﮥ دﯾﮕر ﻣﺳؤوﻟﯾت ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﺣزﺑﯽ اﻋم از وﻻﯾﺗﯽ ،ﺷﮭری وﻟﺳواﻟﯽ و ﺷﻣﺎ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﻼت ﻣﯾروﯾد،
ﻣﺳﺄﻟﮥ ﮐﺎر در ﻋرﺻﮫ اﻗﺗﺻﺎد اﺳت .ﻣﺎ اﻣروز ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣوازات ھم ،در دو ﺟﺑﮭﮫ ﮐﺎر و ﭘﯾﮑﺎر ﮐﻧﯾم :ﯾﮑﯽ ﺟﺑﮭﮫ
ﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در وﺣدت ﺑﺎ ﻣردم ،در ﺟﻠب و ﺟذب ﻣردم ﺑﮫ ﺎرﻧدوی و اردو ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﻣردم ،از اﻧﻘﻼب
ﭘﺎﺳداری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم .در ﭘﮭﻠوی آن ﻣﺎ ﻟﺣظﮫ ﯾﯽ ھم ﻧﺑﺎﯾد ﮐﺎر و ﻣﺑﺎرزه را در ﻋرﺻﮥ اﻗﺗﺻﺎد ﻓراﻣوش ﮐﻧﯾم.
آﺧر رﻓﻘﺎ ھدف ﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟ ھدف ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﻧوﯾن اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟدا ً و
ﺑﺎ ﺻراﺣت اﻋﻼم ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾن ﺳﻣﺗﮕﯾری ﺑﮫ طرف ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧوﯾن اﺳت ﮐﮫ در آن اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓرد از ﻓرد از ﺑﯾن
ﺑرده ﻣﯾﺷود و ﺳطﺢ زﻧده ﮔﻰ ﺗوده ھﺎ ارﺗﻘﺎ ﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ھدف ﺑرآورده ﻣﯾﺷود؟ ﻓﻘط از طرﯾﻖ رﺷد
ﺳرﯾﻊ ،درﺳت و ﻋﻣﻠﯽ ﺣﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور!
رﻓﻘﺎ!
وظﯾﻔﮫ و ﻣرﻛز ﺛﻘل اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻣﺳﺄﻟﮥ اﺻﻼﺣﺎت دﻣوﻛراﺗﯾك ارﺿﯽ اﺳت ،ﺗوأم ﺑﺎ ﺟﻧﺑش
ﮐوﭘراﺗﯾﻔﯽ .ﺗﻣﺎم ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﺣزﺑﯽ و ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﺣزب در راه ﺗطﺑﯾﻖ آن ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﻣﻌطوف دارﻧد .ﻣﺎ
ﺗﺟرﺑﮫ ﯾﯽ را ﮐﮫ اﻋﺿﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟواﻧﺎن در ﻣﻌﺎدن رﻓﺗﻧد و ﮐﺎر ﮐردﻧد ،دارﯾم .ﺷﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟواﻧﺎن را
ﻣﺗﺷﮑل ﺑﺳﺎزﯾد .ﺣزب را ﻣﺗﺷﮑل ﺑﺳﺎزﯾد .ﺑروﯾد در ﻣﯾﺎن دھﺎﻗﯾن ،در ﻓﺎﺑرﯾﮑﮫ و در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ ﮐﺎر داوطﻠﺑﺎﻧﮫ
ﺑﮑﻧﯾد و ﻣردم را ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﯾد .ﺑروﯾد در ﺗرﻣﯾم ﻣﻛﺎﺗب ،ﺳرﮐﮭﺎ ،ﭘﻠﭼك ھﺎ ﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﭘﯾﮑﺎر در ﻋرﺻﮥ اﻗﺗﺻﺎد
ﯾك ﻣﺳﺄﻟﮥ ﻣرگ و زﻧده ﮔﯽ اﺳت.
اﯾن ﺑود ﺑﻌض ﻧﮑﺎت ﻣﮭﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﺎه رﻓﻘﺎی ﻋزﯾز ﺧود ،رﻓﻘﺎی ﭘﯾﮑﺎرﺟوی ﺧود ،رﻓﻘﺎی ھﻣرزم ،رﻓﻘﺎی
ﺷﺟﺎع و دﻟﯾر ،رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧود را در اﻣر اﻧﻘﻼب و ﺧدﻣت ﺑرای ﻣردم وﻗف ﮐرده اﻧد ،ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎﺧﺗم.
ﻣن ﻣوﻓﻘﯾت و ﭘﯾروزی ﺷﻣﺎ را در اﺟرای ﺧدﻣﺎت و وظﺎﯾف ﻣﺣوﻟﮥ ﺗﺎن ﺧواھﺎن ھﺳﺗم ،ﺷﻣﺎ ﻓرزﻧدان اﺻﯾل
ﻣردم و وطن ﻣﺳؤوﻟﯾت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧوﯾن را ﺑﮫ ﻋﮭده دارﯾد و اﯾن از ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﻧﺳل ھﺎی آﯾﻧده و
ﻓرزﻧدان ﺗﺎن ﻣﺎﯾﮫ اﻓﺗﺧﺎر ﺑزرگ ﺑﮫ ﺷﻣﺎﺳت.
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ﺗﮑﯾﮫ ھﺎ در ﻣﺗن ﺗﺎﯾﭘﯽ ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ ﺷﻔﺎھﯽ زﻧده ﯾﺎد ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣــل از »اﺻﺎﻟت« اﺳت.
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