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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٨ مارچ ٢٢
  

 نگزارش سومين کنگرۀ سازمان انقالبی افغانستا

)٢(  

  نگزارش فعاليت ھای سازما

ضمن تصويب مشی و  آن،   دومين کنگره اش را برگزار کرد که در١٣٩١سازمان انقالبی افغانستان در عقرب 

ھای  کنگره بين.  مرکزی انتخاب شدندۀی و اعضای اصلی و علی البدل کميتول اجرائؤسازمان، مس ۀاساسنامه و برنام

داشت که ريشه ھای اين کمبودھا و  ی نيزئھای گوناگون ضمن دستاوردھا، کمبودھا دوم و سوم، سازمان در بخش

ھت غلبه بر آن، سند کتبی و ھمه جانبه قرار گرفت و ج  مورد بررسی١٣٩۵ اسد ٨اشتباھات در جلسۀ مرکزيت در 

 .صفوف و کادرھای سازمان قرار داده شد درون تشکيالتی آن در اختيار

منافع زحمتکشان کشور با وجود امکانات  سازمان انقالبی افغانستان به مثابۀ پيشاھنگ طبقۀ پرولتاريا و مدافع پيگير

فرار از مبارزه و تشکيالت، تبليغات سوء و ناروا عليه سازمان،  ی، رکود جنبش انقالبی، ئهناچيز، نبود رفقای حرف

تنھا به يمن  تنھا و...  از جنبش چپ مبنی بر رابطۀ حاکم ميان پول ومبارزه وئیانقالبی در بخش ھا تسلط افکار ضد

م سازمان توانسته است که در استحکا ھمکاری و ياری رفيقانۀ ھواداران رزمندۀ سازمان زحمتکشی رفقای سازمان و

ی چشم پوشی از کمبودھای جدی ااما اين دستاوردھا ھرگز به معن  داشته باشد؛ئیوپيشبرد فعاليت ھای آن دستاوردھا

ايديولوژيک به   تعھد سپرده اند تا در پروسۀ دوامدار مبارزۀءرفقا. گوناگون کار سازمان نيست ھای سازمان در عرصه

  .پيش برانند  کنونی بهۀش از پيش در امواج سھمگين مبارزبي  رفع کمبودھا پرداخته و کشتی سازمان را

   :گيريم ھای سازمان تماس می در اين گزارش به عمده ترين فعاليت

که   و رھبری سازمان و وضعيت عمومی کشورءی اعضا ئه ھا و زندگی غير حرفئیبا تمام نارسا :کار تشکيالتی. ١

صدد ترک کشور ھستند يا در زرق  ران حاکم است و جوانان يا در و تفننی بر روشنفکئیدر آن ليبراليزم خرده بورژوا

ھا، وحوش  ھا، دولت پوشالی، جھادی ستم و تعدی امپرياليست و برق جامعۀ مصرفی گير کرده اند و يا ھم چنان زير

 کشند که فرصت فکر و انديشيدن را از آنان گرفته است، تالش وطنفروش زجر می ھای طالب و داعش، و تکنوکرات

در مبارزه برای  ما به خوبی به نقش تشکيالت منضبط و انقالبی. که به گسترش و استحکام سازمان بپردازيم ايم نموده

انضباط کمونيستی، مبارزۀ قاطع ايديولوژيک و  آزادی و برابری واقفيم، و استحکام تشکيالتی سازمان را از طريق

   .ماي قرار داده رعايت اصول انقالبی در رئوس کار خود
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ای از روابط  واليتی، زنجيره ھای ھای تشکيالتی و کميته سازمان بين دو کنگرۀ دوم و سوم تالش نمود با ايجاد حوزه

سازمان . ھای زجردھنده ھمراه بوده است گاھی با کمکاری مول، گاھی خوب اماأتشکيالتی را به وجود آورد که اين م

وش نکرده و تالش نموده رفقای مجرب را که عمری را در راه سالمند را فرام گاه نقش مبارزان که ھيچ ضمن اين

آنان عميق بسازد،  مبارزه کرده اند، يا به عضويت در سازمان تشويق کند و يا ھم روابط مبارزاتی را با ھا  تودهئیرھا

ت ناھنجار خوب واقف و آگاه ھستيم که در وضعي ،ما به سختی راه. اما توجه بيشتر سازمان بر نيروی جوان بوده است

 در عرصۀ شرايط ذھنی ئیھا بخش ھموار شده است، چه دشواری آزادی کنونی که شرايط عينی برای مبارزۀ منسجم

تعھد، تالش . باشد ای برای امتناع از جلب و جذب نيروی جوان به سازمان تواند بھانه ًدشواری قطعا نمی داريم؛ اما اين

  .ھا غلبه خواھد کرد اریً، يقينا بر اين دشوءو پيگيری متداوم رفقا

» شمال«پيوستن واحد . رود گرايش به عضويت افراد به سازمان به شمار می حقانيت مبارزۀ سازمان، عامل عمده در 

 سازمان ۀمبارز کنند، گواه حقانيت  که تجربۀ چندين دھه مبارزه در جنبش چپ را با خود حمل میئیرفقا به سازمان،

و به تشکيالتی پيوستند که بايد برای پيشبرد  انات مالی سازمان ماقبل خود پشت پا زدند که به تمام امکءاين رفقا .است

   .بپردازند، نمونۀ خوب اعتماد بر سازمان انقالبی افغانستان است العضويت و اعانه امور سازمان حق

ر پنھانکاری بلشويکی کار ما ب اساس. ً جدا اجتناب ورزيده استئیسازمان ما به حيث سازمان بلشويکی از علنی گرا

. کند تشکيالت بی ھويت، ليبرال، تسليم طلب و کرنشگر تبديل می  قانونی، سازمان را بهئیعلنی گرا. گذاشته شده است

ًقانونی، جدا  ايم که ضمن استفاده از شرايط علنی و عليه آن قرار داريم و به اين خاطر تالش کرده اين چيزی است که ما

   .داشته باشيم بند بمانيم تا سازمان ادامه دھنده و مستحکميابه رعايت پنھانکاری پ

اصول، تعھد و تقويت روحيۀ  ولوژيک، رعايت مشی، برنامه وئھای ايد کار تشکيالتی متداوم، مبارزه عليه بيماری

 سوم، اينک با برگزاری کنگرۀ. سازمان به پيش برده است ای بوده است که ما را تا کنگرۀ سوم رفيقانه عوامل عمده

سپاريم تا با رعايت اصل سانتراليزم دموکراتيک برای تداوم، استحکام  شرکت کننده می تشکيالت سازمان را به اعضای

البدل کميته  اصلی و علی تقويت بيشتر تشکيالت سازمانی، به تصويب مشی، برنامه و اساسنامه و انتخاب اعضای و

  .مرکزی بپردازند

انقالبی  به مشی، برنامه و اصول) کار سوسياليستی(ن در بخش کار تيوريک و سياسی سازما :کار تيوريک ـ سياسی. ٢

 ۀپرتو مارکسيزم ـ لنينيزم، انديش ھا و مواضع سازمان را در در فاصله بين دو کنگره، ما سياست. بند بوده استيپا

بند مانده يعدول نکرده، به آن پاگاه از برنامۀ مصوب دومين کنگره  سازمان ھيچ. ايم مائوتسه دون طرح و تطبيق نموده

که اين  ئیآنجا  داشتند، اما ازئیاالت و اعتراضات و نقدھاؤرفقای معينی در مورد مفاد برنامه س با وجودی که. است

   .سازمان اتخاد و عملی شده است وثيقه از طرف دومين کنگرۀ سازمان به تصويب رسيده بود، طبق آن مواضع

  :ک، رساله ھای ذيل را تھيه و به نشر سپرده استسازمان ما در بخش کار تيوري

سازمان است، تحليل ما را از  شماره چھارم که حاوی اسناد دومين کنگرۀ» به پيش«:  چھارمۀشمار» به پيش«.١

ھای امپرياليستی در  و جھان و تجزيه و تحليل سياست وضعيت و تضادھای جھانی، موضع ما در قبال جنبش چپ کشور

ای از چپ نماھا قرار  از نشر، بالفاصله مورد اعتراض ناسالم و غير انقالبی عده اين سند پس. کند کشور احتوا می

  .ً اين طيف واقعا مفيد و سودمند تمام شدئیکه در شناسا گرفت

پس : »»مائويستی«الطائالت  ، بيماران روانی با»مائويست«ھای  دون کيشوت« پنجم تحت عنوان ۀشمار» به پيش«.٢

سازمان کارگران «، »مائويست ھای افغانستان«تحت نام  ای   چھارم انتشار يافت، عدهۀشمار» به پيش«که  از آن

کردند،  داند، عليه اين سند صدھا صفحه سياه ن پيکار میکه خود را منسوب به سازما» پوالد «و فردی به نام» افغانستان
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را  نوشته را تھيه نمود تا ماسک دروغين آنان  اينءريت رفقاسازمان بنابر درخواست اکث. اما به انتقادات ما پاسخ ندادند

ھای سرخ عليه انقالب و جنبش چپ انقالبی قرار  تقلبی چگونه با لفاظی ھای »مائويست«پاره کرده و نشان دھد که اين 

  .دارند

ور مالی يورش برد، که فرانسه بر کش آن اين جزوه پس از: »ھا ھای خونين امپرياليست لگد مالی قارۀ سياه با چکمه«. ٣

 برای بورژوازی امپرياليستی ئیاستعمار در افريقا، اھميت کشورھای افريقا در اين جزوه پيشينۀ. به رشتۀ تحرير درآمد

  .ھا برای قاپيدن اين قارۀ سياه مورد بررسی قرار گرفته است امپرياليست و وحدت نسبی

سازمان از ديرگاھی تصميم داشت که  :»بی و غير انقالبیکار دموکراتيک انقال« ششم با عنوان ۀشمار» به پيش«. ۴

ھای مختلف در  که ديدگاه ئیاز آنجا. و ارزيابی قرار دھد کار دموکراتيک را از منظر اصول کمونيستی مورد بحث

ھای مختلف،  چپ تبارز يافته است، سازمان در اين رساله ضمن بررسی و تحليل ديدگاه مورد کار دموکراتيک به نام

  .دموکراتيک انقالبی را مورد تحليل قرار داده است کار

اين نوشته پاسخی به : »ارتجاعی؟ ، سوسياليزم انقالبی يا»سوسياليزم کارگری«« ھفتم تحت عنوان ۀشمار» به پيش«.۵

بخش و  ئیرساله از ميھن دوستی انقالبی، استقالل و جنگ رھا در اين. ھای وطنی است ھا و حکمتيست شبه تروتسکيست

مائوتسه  ھای مارکسيزم ـ لنينيزم به انتقادکنندگان چپ دفاع صورت گرفته و در پرتو تيوری ...نقالب دموکراتيک وا

  .دون انديشه پاسخ داده شده است

است که در کنار اشاره به  نوشتۀ درونی سازمان: »!با مبارزه عليه ليبراليزم سازمان را استحکام بخشيم«. ۶

کمبودھا و اشتباھات و راه غلبه بر اين کمبودھا در آن  ولوژيکئدھا، علل و ريشه ھای ايددستاوردھای سازمان، کمبو

   . قرار گرفته استءتأکيد بر اشد محرم بودن آن در دسترس اکثريت رفقا اين نوشته ضمن.درج شده است

  :نتشر نموده استذيل را م در بخش اعالم مواضع سياسی در قبال رويدادھای داخلی و خارجی سازمان اعالميه ھای

گرامی باد اول «، »مئينما را تجليل می با مبارزۀ پيگير و قاطع عليه امپرياليزم، نود و ھفتمين سالگرد استقالل کشور«

 وارد ئی و ناتوئیتجاوز، اشغال و کشتار به وسيلۀ اشغالگران امريکا« ،»می، روز ھمبستگی کارگران سراسر جھان

د مارچ اتمه، د «، »روژه جديد برای تداوم جنگ غارتگرانۀ امپرياليستی، پ»داعش««، »شد پانزدھمين سال

مقاومت و نبرد « ،»ځاينجويي نانځکو د ستم پر ضد د ستمځپلو ميرمنو د پيوستون ور ښکيالکګرو، ګوډاګيانو او

 ۀ مزدورانھای سفاکان ھفت و ھشت ثور، حاکميت«، »!امپرياليستی را به لرزه درآورد ھای دورانساز کوبانی، پايه

زنان ستمديدۀ «، »!نه بگوئيم به انتخابات پوشالی زير بال امپرياليزم امريکا«، »!کنيم ھا را تقبيح می امپرياليست

باد دستان خونين استبداد و استعمار از زندگی خلق در بند  کوتاه«، »سوزند افغانستان در آتش استعمار و استبداد می

دولت « ،»!ايستلي؛ شرم او ننګ دې وي پر ښکيالکګرانو ښو خوړلو ته اړښکيالکي جګړې افغانان وا«، »سوريه

 رشعا يرغلګرانو ضد د پاکستان ضد شعارونه بايد د امريکايي« ،»گذارد پوشالی، دستفروشان تھيدست را ھم آرام نمی

گرامی  داری مايهروز جھانی کارگر را با پيکار کمونيستی عليه استعمار و استثمار ھار سر«، »!سره يوځای فرياد شي

امپرياليستانو د مالي «، »!ني آزادۍ او برابرۍ ته رسيږييتانقالبي غورځنګ له الرې رښ ښځې يوازې د«، »بداريم

دوم سازمان انقالبی  پيام کنگرۀ«، )فرانسوی و دری ۀمترج (»هولس په وژلو سره يوځل بيا د وينو وياله جوړه کړ

کودکان افغان، قربانيان يازده «، )انگليسی و فرانسوی پشتو، دری،(» حمتکشانھا، کارگران و ز افغانستان به کمونيست

دری و (» باد خلق فلسطين، مرگ بر رژيم جنايتکار اسرائيل زنده«، )فرانسوی دری و(» سال اشغال و چپاولگری

وي يرغلګران؛ په مړه دی «، »!داريم را گرامی می» احمد« زحمتکشان، ياد رفيق ئیبا تعھد بر راه رھا« ،)فرانسوی

 زحمتکشان را ئیياد و خاطرۀ شھدای راه رھا«، )دری( »ومه کليزه ولمانځئيد خپلواکۍ دری نو دې شعار سره د ھيواد
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اول می، بر کارگران سراسر جھان «، »دالرښو ملګری مجيد، د افغانستان د زيارکښانو انقالبي« ،»داريم گرامی می

تکميل  »صلح«پيوستن گلبدين به پروسۀ «، »!داريم زحمتکش را گرامی میھشتم مارچ، روز زنان « ،»!مبارک باد

ھای  دست نشانده«، »!جھان گرامی باد اول می، روز ھمبستگی کارگران سراسر«، »!حلقۀ خبيثۀ جنايتکاران جھادی

کشتار  «،»!باد ھشتم مارچ، روز ھمبستگی زنان گرامی« ،»!ھای ما اند القلب توده ھفت و ھشت ثور، دشمنان قسی

مبارزه  ھای امپرياليستی را با ماھيت رقابت«، »!پيگير عليه استعمارگران تقبيح نمائيم ھای تھيدست را با مبارزۀ توده

جنايتکاران ھفت و «و » و ايادی پوشالی ھا ھا، سرنگونی امپرياليست نيروی اليزال توده«، »عليه امپرياليزم افشاء نمائيم

   ).اعالميۀ مشترک با ساما(»! يکجا بايد محاکمه شوندئی و ناتوئیامريکا گران روسی،ھشت ثوری و طالبی، با اشغال

، به بازتايپ و تکثير ءانفرادی رفقا سازمان انقالبی افغانستان به ھمين سان چه از آدرس سازمان و چه از طريق کار

   :انقالبی ذيل پرداخته است ھای ھا و داستان انترنيتی و ترجمۀ آثار، نوشته

 از گذشتۀ ئیيادداشت ھا« ،»!يک زندگی بزرگ يک مرگ با شکوه«، » امريکائیحماسۀ ويتنام؛ رسوا«: زتايپبا

رئاليزم «، )داکتر فروتن(» از مارکسيزم خالق است دفاع از مائو، دفاع«، )داکتر فروتن(» حزب توده در مھاجرت

ھای  خصلت«، »والديمير ايليچ لنين«، »يزممبانی و مفاھيم مارکس«، )فروتن داکتر(» اسالمی و فلسفه مارکسيست

گذاری در  رشد سرمايه پيدايش و«، »لبانیاتاريخ حزب کار «، »گوارا ارنستو چه«، »ضد انقالبی را بشناسيم انقالبی و

با «و نشر انترنيتی » پيشگام شھيد«، »و تبليغ بيشتر ترويج بيشتر«، »امپرياليزم امريکا ببر کاغذی است«، »افغانستان

  .»سرخ به پيش رويم رد اپورتونيزم در راه انقالبط

دين د لنين له « ،»هساده سوسياليستي حقيقتون« ،»اد مې په لومړۍ ورځ وين« ،»ېله تاريخ سره خبرې اتر«: ترجمه

  ... و»هاند

، »بخشند یھا ما را نيرو م دشمنان توده ھواداران رزمندۀ ما در مبارزه عليه استعمارگران و«: پيام ھا و مصاحبه ھا

منتشره در پورتال » ميرويس ودان محمودی«پاسخ به نامه «، »دژخيمان شمشير بران بر گلوی» خاطرات زندان««

 خاطرات ھشت سال پايوازی زندان««، »!حماسۀ شکوھمند يک زن مبارز«، »»آزاد افغانستان افغانستان آزاد ـ«

  .»ايران ع افغانستان با حزب کارمصاحبه پيرامون اوضا«و » ای از شکوھمندی نمونه» پلچرخی

دموکراتيک انقالبی و  سازمان انقالبی افغانستان با در نظرداشت امکانات مالی و با رعايت کار :کار دموکراتيک.٣

ھای  ، در اين مدت در بخشئیگرا اجتناب از علنی  ميان کار دموکراتيک و سوسياليستی وئیتوجه جدی به تفاوت ھا

ھای دموکراتيک ادامه داد که  سازمان درين عرصه به نشر و پخش نشريه .عال بوده استمختلف کار دموکراتيک ف

ھمکاری  سازمان در.  شماره با اعانۀ اعضای سازمان به نشر رسيده است٢١شماره و نشريۀ دوم آن  ١٣نشريۀ اول آن 

ول محلی ؤرفت، اما مس  میپيش رساند که خوب با شماری از محصالن در يکی از واليات نشريۀ محلی را به نشر می

ًعمال سازمان آن نشريۀ محلی را از کار دموکراتيک حذف و به   تبديل کرد کهئیرا به خط انجو نشريه خط مبارزاتی آن

 گيرد که از خط مبارزاتی عدول ای را نمی وليت نشريهؤًرسما اعالم نمود که سازمان مس ول تشکيالتی آن واليتؤمس

ھا را   را پاس داشته، تودهءشھدا ھا خون ی شرکت نموده و در کنار تودهئ ھای توده ان در محفلدر کنار اين، سازم. نمايد

ی ئ ش را برای گراميداشت شھدای تودهمناطق مختلف کشور نقش به بسيج دعوت نموده و با نشر پوسترھا و فلم مستند در

  . نموده استءکشور ايفا

ھای  ی به افشای سياست ئهو منطق پ و نشر کتاب، شبنامه ھای عمومیدر کنار اين، سازمان تالش نموده تا از طريق چا

پرداخته، با شعار نويسی روی ديوارھا در واليات مختلف کشور به  امپرياليستی و جنايات غالمان حلقه به گوش آنان

   .بيشتر مردم بپردازد آگاھی و روشنگری
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شامل آموزش در  مدت آموزشی تھيه نموده است که برنامۀ کوتاه مدت و ميان ءسازمان برای آموزش رفقا :آموزش.۴

 آموزشی تدارک ديده شده است که در ھای حوزه. شود ھای سياست، فلسفه، اقتصاد، تاريخ و ھنر و ادبيات می عرصه

    .متأسفانه وضع مطلوبی ندارد شود و در مناطقی  به شکل فعال برگزار میئیھايجا

ھا و انحرافات جلوگيری کرده  که از لغزش برای اين. باشد تواند وجود داشتهبدون تيوری انقالبی، پراتيک انقالبی نمی 

 آموزش. آگاھی خود توجه کنند و ارتقای آگاھی را جزئی از وظايف انقالبی خود بدانند باشيم، رفقای ما بايد به سطح

تشخيص راه انقالبی از انقالبی  بدون آموزش. رود برای يک انقالبی موضوع حياتی جھت پيشبرد انقالب به شمار می

شود که رفقای سازمان در راستای ارتقای  گذشته، تأکيد می با درنظرداشت تجارب چند سال. غير انقالبی ميسر نيست

 ھای آموزشی بايد به طور منظم برگزار گردند و آموزش حوزه. منظم بايد کوشا باشند آگاھی خود از طريق آموزش

  .سيستماتيک روی دست گرفته شود

ما به . ھنر، ادب و فرھنگ نيز مطالعۀ جدی نمايند ھای تاريخ، کنار آموزش مارکسيستی، رفقای ما بايد در بخشدر 

ھای مختلفه داشته باشيم تا بتوانيم به قسمتی از نياز کنونی  و متخصص در بخش حيث انقالبيون بايد کادرھای ورزيده

   .مئيبگو جامعه پاسخ

 ءرفقا. اساسی عضويت در سازمان انقالبی افغانستان است پرداخت حق العضويت يکی از معيارھای :مسائل مالی. ۵

آنانی که به . که قسمتی از درآمد خود را جھت پيشبرد کار سازمان اختصاص دھند طبق اساسنامۀ سازمان موظف اند

انقالبی سازمان به حساب  ند عضو جدی وتوان پردازند، نمی العضويت خود را نمی انقالبی توجه نمی کنند و حق اين امر

اش، گردن فراز سازمان را از ايجاد گروه  ھواداران رزمنده العضويت و اعانۀ دانند که سازمان جز حق  میءرفقا. آيند

  . تا کنون نزد ھيچ دونری خم نکرده است١٣٨۵ پيشگام افغانستان در سال

ھای خود را به وقت معينه بپردازند،  که حق العضويت می کندبه اساس وظيفۀ بلشويکی اعضای سازمان نه تنھا ايجاب 

ًدر کنار آن بايد وقتا فوقتا  برای کارھای خاص سازمان اعانه بپردازند و در صدد جمعاوری اعانه برای سازمان از ً

چاپ و اند که در تمويل  گونه اعضای سازمان مکلف ھمين. افراد ملی، دموکرات انقالبی و روشنفکران مبارز باشند

  . کنندءخود را ايفا نشر نشريات دموکراتيک و ساير کارھای دموکراتيک سازمان نقش

 و  منابع جديد عايداتی را جستءرفقا .سازمان پس از برگزاری دومين کنگره تالش نمود تا بنيۀ مالی اش را تقويت نمايد

 را پيش ء سازمان، گردن فراز رفقا و ھوادارانءاعانۀ رفقا جو کردند، منابعی که با کاراندازی پول حق العضويت و

 ھای انقالبی بسيار مھم که پول سازمان برای پيشبرد فعاليت  با درک اينءرفقا. خم نکرد ھيچ سفارت و نھاد استخباراتی

ضروری جلوگيری نمايند،   و غيریًاست، از پول ناچيز سازمان نگھداری و جدا تالش نمودند تا از مصارف بی جا

  . شد مرکزی از سازمانۀن يکی از اعضای کميتسبب بريد امری که حتی

سازمان با وجودی . سپاسگزاری کنيم  شانۀھای رفيقان  دارد که از ھواداران سازمان در اروپا و کانادا برای اعانهیجا

 که روزگاری در راه انقالب بھترين ئیھا یئ رفيقانه به شعله ھای که وضعيت خوب مالی ندارد، اما در حد توان از کمک

  .قربانی کردند، دريغ نکرده است وران عمر شان راد

ايجاد  ای از ھواداران را در اين مدت افغانستان افتخار می کند که حلقۀ مطمئن و رزمنده سازمان انقالبی :ھواداران. ۶

 ھای مختلف چپ را سازمان ھواداران ما اعضای با سابقۀ جنبش انقالبی کشور ھستند که در گذشته عضويت. کرده است

ھای رفيقانۀ شان رزم و نبرد  بخشند، با کمک و انرژی می که ما را در مبارزۀ انقالبی نيرو  ضمن اينءاين رفقا. داشتند

  .رسانند ما را ياری می
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سازمان منضبط، انقالبی و پرولتری  در روزگار تيره و تار امروز برای مبارزه با استعمار و وحوش آن نياز به! ءرفقا

با رفقای فعال، جدی، وظيفه شناس، خودگذر و باورمند به پيوند  ا تشکيالت پوالدين و آھنين،داريم، سازمانی که ب

آرزومنديم  .عليه ماشين استعمار و استثمار بايستد، خلق را بسيج کند و دشمن را سرنگون نمايد ھا ارگانيک با توده

دموکراتيک رھبری، سازمان ما را بيش از  کنگرۀسوم سازمان برای چھار سال آينده با تصويب مشی، برنامه و انتخاب

  . نمايدئیپيش در اين راستا رھبری و رھنما

 

  


