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ت دامنه داری به حیث یک رویداد تاریخی
گِردهمآیی  ۱۹اپریل که از پی تبلیغا ِ
و »تاریخ ساز« دایر گردید یکبار دیگر ظرفیت ناتوان برخی از بازمانده گان
ی
جنبش دموکراتیک را در گُسترٔه تحلیل علمی و عینی از روند های جار ِ
ی دسته جمعی  ،قرار
ی ذهن ِ
سیاسی  ،متبارز ساخت .بُعد هیاهو و حادثه آفرین ِ
ن نمایش سیاسی و جلوه کردن در محراق دوربینهای عکاسی
گرفتن در ویتری ِ
ن "دولت مستعجل" و مطول ساختن لیست
برای راه یافتن به کرسی های لرزا ِ
شرکت کننده گانی که به جز گِرد هم آمدن وجوه مشترک دیگری نداشتند ،
ویژه گیهای سرشتی آن گِرد همآیی را تشکیل میدادند .اما قرائت همین ویژه
گیها از دیدگاه نگرش علمی و مبتنی برواقعیت های جامعٔه افغانی و جنبش
پراگنده شدٔه دمکراتیک افغانستان  ،به یافتهای دیگری رهنمون میشود که
ی جنبش مترقی تلقی کرد
میتوان آنها را به حیث درسهایی از تشتت و وازده گ ِ
و بر بُنیاد آنها راه های بعدی پیشروی را با خونسردی و بدون نمایشهای
اغواگرانه یا فرمایشی ،نشان داد .نهضت آیندٔه افغانستان وظیفٔه جدی خود را
در این زمینه به سر رسانده ،به استخراج درسهای گِردهمآیی  ۱۹اپریل می
پردازد:
ِ -۱گِردهمآیی  ۱۹اپریل به حیث یک رویداد تصنعی ـ فرمایشی )در تمام
ن گِردهمآییهای با نیازمندیهای کنونی
ابعادش( نشان داد که همچنی ِ
جنبش مترقی کشور همخوانی ندارند .آن شمار از رفقای دیروزی که با
ت جنبشِ مردمی و
امیدواری و احساس مسؤولیت در قبال سرنوش ِ
ی سازنده  ،راهی
مترقی افغانی جهت اشتراک در یک امر احتمال ِ
»گِردهمآیی «شده بودند  ،با تلخی و اندوه دریافتند که گِردهمآیی

نامبرده جز » ِگِردهم آمدن« و این »گِردهم آمدن« را تبلیغ کردن  ،به
منظور دیگری سامان نیافته بود .آرزوها و تالشهای صدها مبارز راستین
را به بازی گرفتن و گِردهمآیی آنها را از اعتبار سیاسی تهی ساختن ،
مسؤولیت عظیمی را متوجه کارگزاران این گونه اقدامات میسازد.
بدینگونه هرگونه تجمع بعدی از بازمانده های جنبش باید روی
موضوعات مشخص  ،جهت مباحثٔه روشن و شفاف اندیشه یی و سیاسی
به منظور رسیدن به مواضع استوارت ِر اندیشه یی  ،سیاسی و سازمانی
برای جنبشِ مردمی و مترقی افغانستان صورت پذیرد.
ن
 -۲گِردهمآیی به اهداف خود دست نیافت .نتوانستند زیر شعا ِر دهان پُر ُک ِ
»گِردهمآیی نیروهای ملی  ،دموکرات  ،مترقی و غیره « بازمانده های
پ دموکراتیک را به جانبداری از مواضع مطلوب شان بکشانند.
جنبش چ ِ
ن جنبش چپ را به
نهضت آیندٔه افغانستان که توانست رفقا و وابسته گا ِ
موقع از چگونه گی اهداف گِردهمآیی مطلع سازد  ،نقش روشنگرانه یی
را در این زمینه ایفاء کرد و در تبارز مواضع چپ در درون گِردهمآیی
ی گروه مسلط در کمیسیون
کمک کرد .بروز اختالف بین سمتگیر ِ
تدارک گِردهمآیی و اکثریت اعضای سازمانهای برگزارکننده  ،وضعیتی
را به وجود آورد که تمام جناحها و گرایشهای چپ در درون این
سازمانها از مواضع نهضت آیندٔه افغانستان دفاع کردند .این پشتیبانی
تا جایی پیش رفت که حتی برخی از اعضای این سازمانها از اشتراک در
گِردهمآیی به رسم احتجاج امتناع ورزیدند  .هکذا اعضای " حزب ملی
افغانستان " از شرکت در آن دوری جستند .تشکل روحیٔه همبسته گی
پ دموکراتیک در داخل اکثریت سازمانهای اشتراک
س مواضع چ ِ
بر اسا ِ
پ افغانی« به وجود آورده
کننده  ،وضعیت جدیدی را به سو ِد »وحدت چ ِ
است.
 -۳تبار ِز گرایشهای برتری نژادی  ،قومی  ،زبانی و در نهایت تمایالت تجزیه
طلبانه در گِردهمآیی  ۱۹اپریل زنگ خط ِر جدی برای جنبشِ چپ

دموکراتیک افغانستان است  .این گرایشها که گاه از گریبان عظمت
ت ملی«
ش »عدال ِ
فرهنگی گذشتٔه کشور و زمانی از خاستگاه های مغشو ِ
سر بر می آورند ،به هیچ وجه نمیتوانند متعلق به جنبش چپ
س موقعیت
دموکراتیک و مترقی افغانستان باشند .این جنبش بر اسا ِ
د تولید و دستیابی به
افراد جامعه در نظام اقتصادی – اجتماعی  ،رون ِ
گ
ثروت و قدرت  ،مواضع سیاسی خود را تعیین میدارد نی بر اساس رن ِ
گ کهن.
جلد  ،تعلق به مذهب  ،زبان مادری یا تعلق به این و یا آن فرهن ِ
در گِرد همآیی نامبرده به جای سر و صدا باید پاسخ روشن از مواضع
ی
ک جدایی طلبانه و نیوفیودالیست ِ
چپ به طرحها و اندیشه های خطرنا ِ
منطقه گرایانه ارایه میگردید.
 -۴شماری از گرداننده گان گِردهمآیی عمدًا »چپ« را با »ایدیالوژیک«
همسان انگاشته ،با تاخت و تاز بر ایدیالوژی )به مفهوم دستگاه اندیشه
یی متعلق به جنبش کارگری( چپ را یک حرکت دگماتیک و کهنه
معرفی کردند و چنین نُسخه دادند که باید موضعگیری ها  ،سیاسی
باشند  ،نی ایدیالوژیک ! از دیدگاه آنها جانبداری از تحوالت کنونی
ن شعا ِر دفاع
کشور  ،تحت زعامت امریکا  ،کار سیاسی است و سر کرد ِ
از منافع زحمتکشان افغانستان یک کا ِر ایدیالوژیک .آنها که در مواضع
غیر اپوزیسیونی )یا به دیگر سخن همکاری با نظام( قرار دارند ،سیاست
میکنند و دیگران که این حاکمیت و این سیاست را را ِه حل معضالت
ت
کشور نمیدانند ایدیالوژیک عمل میکنند ،نی سیاسی! چی برداش ِ
شگرفی از سیاست! البته اینکه آنها گِرد همآیی برپا میدارند و
میخواهند مبارزان چپ و دموکرات و شفاف  -شخصیت را به دام
بیندازند و آنها را آرام آرام زیر چتر نیات فرماندهانِ آنسوی اقیانوس
بکشانند  ،سیاست میکنند  ،اما در فورم سیاستبازی اغواگرانه! دفاع از
منافع زحمتکشان سیاست است نی ایدیالوژی ! چپ افغانی دگر بسیار
ل ایدیالوژیک را
بیدار شده است تا نقاب از رخ اینگونه گفتمانهای اصی ِ

که ریشه در ایدیالوژی بورژوازی استیالگر جهانی دارند  ،فرو افگندو
اهداف اغواگرانٔه آنها را برمال سازد.
 -۵گِردهمآیی نامبرده تناقضات و ناهمسانی هایی را که در درون بازمانده
های جنبش عمدت ًا در محافل خصوصی یا نوشته های تلویحی افاده می
یافتند ،به طور آشکار و رسمی تبارز داد .موضعگیری روشن برخی
سازمانها  ،حلقه ها و شخصیتهای سیاسی )به ویژه جناح چپ نهضت
فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان  ،بخشی از حزب فعالین صلح
افغانستان  ،کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن
)ح.د.خ.ا( در شهر هامبورگ  ،کمیتٔه رهبری فعالین حزب دموکراتیک
خلق افغانستان ( در دفاع از مردم زحمتکش افغانستان ،با یک هویت
ط کُلی
پ دموکراتیک  ،در تقابل با گروه ها و افرادی که خ ِ
شفاف چ ِ
سیاستهای امریکا و متحدان جهادی آنرا در حاکمیت کابل موعظه
میکردند ،یکبار دیگر به تحلیل نهضت آیندٔه افغانستان مبنی بر شتابان
پ افغانی  ،صحه گذاشتند.
د انفکاک در درون بازمانده های چ ِ
شدن رون ِ
این روشن شدن مواضع راه را برای همگرایی و وحدت چپ افغانی
هموارتر میسازد .تالش نهضت آیندٔه افغانستان برای سمتدهی کُل
گِردهمآیی به سود مواضع واقع ًا دموکراتیک و چپ با موانع جدی مواجه
شد ،ولی زمینه را برای تبارز علنی هویت نیروهای چپ در آن فراهمتر
کرد .نهضت آیندٔه افغانستان از عبور خط انفکاک در درون سازمان ها و
مجموع بازمانده های چپ استقبال کرده آیندٔه جنبشِ مترقی و
دموکراتیک را منوط به »وحدت چپ« میپندارد.
نهضت آیندٔه افغانستان بر آن است که در شرایط جدید  ،برگزاری نخستین
فاروم جنبش چپ دموکراتیک و مترقی در آیندٔه نزدیک زمینه یی خواهد
ی برپایی یک حزب بزرگ متعلق به زحمتکشان افغانستان
ط ذهن ِ
بود که شرای ِ
را فراهم خواهد ساخت .این فاروم برعکس گِردهمآیی نامبرده ،با یک

برنامٔه مشخص مباحثٔه واقعی و سازنده  ،با انتشار قبلی طرح اسناد مورد
بحث جهت نظرخواهی از تمام مبارزان مترقی و دموکرات کشور و با یک
هدف مشخص جهت همسو سازی دیدگاه ها و اهداف سیاسی سازمانها،
حلقات و مبارزان  ،راه اندازی خواهد شد.
ن گِرد
نهضت آیندٔه افغانستان برخورد انتقادی اکثریت شرکت کننده گا ِ
د آگاهی سیاسی تلقی کرده با امیدواری به
همآیی را نشانه یی از سطح بلن ِ
سوی برگزاری نخستین فاروم جنبش چپ دموکراتیک افغانی گام میگذارد.
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