ما بر جاده های گُل پوش تاریخ ایستاده نیستیم

فرید سیاوش
صحبت در پلینوم باز و وسیع نهضت آینده افغانستان
در باره وضعیت سیاسی افغانستان و ضرورت وحدت نیروهای دموکرات و مترقی

نسل بجا مانده از جنبش روشنفکری افغانستان شاید نسلی باشد که خود رادر
میان تباهی و خاکستر تداعی میکند .
با گذار از قرن بیسعتم به قرن بیسعت و یکعم ،تفکر نظامنعد جامععه بشری نیز دچار
تحولت شگفتیز تاریخی گردیده است.
نیولیبرالیسعم بعا دغدغعه جهانعی شدن خود را بحیعث یعک مترسعک در مزرععۀ خون
مسععخره کرده اسععت .بجای جهانععی شدن خوشبختععی و رفاه ،فقعر و بعد بختععی و
اشغال،جهانععی شده اسععت.تضاد بیععن کمپنععی های چندیععن ملیتععی از یکسععو و
فشرده ایعن تضاد باملیتاریزم رو بعه تزایعد دولت های ملی،از سعوی دیگعر،سعیمای
تضاد هایی جهانی را در حوزۀ امپراتوری سرمایه به نمایش می گذارد.
هنوز زود اسععت کععه در عرصععۀ جهانععی از پیروزی کععی بر کععی سععخن بزنیععم و امععا
میتوان بعه حیعث یکعی از اشکال تفکعر قبول کرد ،کعه جانعب دگعر تضاد را توده هایعی
میلیاردی مردم زمین می سازند.
مجموععۀ نیرو کار کعه در درون خود فعی نفسعهِ ،نیروی بیکار جهان را نیزاحتوا معی
کند،به حیث یک حرکت در برابر تضاد های نامبرده بال ،قد می افرازد و زنجیره ای
تضاد های جهانی را رنگ می بخشد.

هنوز شایعد ندانیم که حرکعت این تضاد بکدامیعن شیوه ها حل می گردد،بعه شیوۀ
کلسیک یا مدرن یا اسلوب های که تا هنوز کشف ناشده باقی مانده اند.
جهان سوم که یکی از حلقات برجسته تضاد های جهانیست ،میتواند سر نوشت
تضاد ها را به نحو دیگر رقم بزند ،در قرن بیست ویکم با تسلط بازار جهانی شده
آزاد ،سعرمایه داری پسعا صعنعتی را مفهوم زدایعی میکنعد ،و خود را بعه حیععث یعک
واقعیت مبارز طرح می ریزد.
سعععرنوشت سعععرمایه بعععا سعععرشت اشغال و تجاوز آمیختگعععی چراغان دارد،قرن
سعپتامبری بعا گام های اتومعی نعا قوس اشغال کشور هعا را بصعدا در آورد .کابعل و
بابل را پاپلین جادویی به هم گره زد.
چرا من خواستم که اندکی تضاد های جهانی را بکاوم ؟

پرسش های نوین بر افرازیم

معا اعضای سعابق حزب دموکراتیعک خلق افغانسعتان)وطعن( بعه کدامیعن پرسعش هعا
پاسعخ بجویعم و یعا بهتعر اسعت اینگونعه عرض کنعم کعه چعه پرسعش هایعی را مطرح
کنیم؟ اگر ما نتوانیم پرسش ها را به حیث مساله مطرح نماییم،تا سالیان درازی
بعه گرد پاسعخ های یکعه و از قبعل پذیرفتعه شده سعرگردان خواهیعم مانعد.معن باور
ندارم کعه بعه یعک پرسعش یعک پاسعخ وجود دارد،برعکعس بعه ایعن باورم کعه بعه هعر
سعوالی میتوان ده هعا پاسعخ ارایعه کرد و از جمعبسعت پاسعخ هعا راهعی را بسعوی
آینده گشود.
من بسیار علقمندم که به این پرسش ها پاسخ های متفاوت ،اما جدی و روشن
ارایعه نماییعم،اگعر چعه کعه رفقای نهضعت آینده از چندیعن سعال بعه اینطرف در نوشتعه
های مرسعوم بعه نقعد ایدیالوژیعک،پرسعش هایعی را در مورد حزب دموکراتیعک خلق
مطرح نموده انعد،و پاسعخ هایعی را از جانعب انگاره و نگرش منحصعر بخود ارایعه کرده
اند،که بجای خود قابل مکث و ارجگذاریست.

اینک من در درون پاسخ های نهضت آینده پرسش های نوین را مطرح می نماییم
و همانگونه که رفقای نهضت را به کنکاش دوباره دعوت میکنم خود را نیر منحیث
یک روشنفکر همان راه و روش درگیر تر می بینم:
 -1به پرسش هژدهم برومری  7ثور مکث نماییم.این حرف کافی نخواهد بود که
هفعت ثور را کودتعا بنامیعم یعا انقلب یعا قیام یعا رویداد ،بعه نظعر معن مفهوم زدایعی و
مفهوم افزایعی متعلق بعه رهعبری کلسعیک حزب دموکراتیعک خلق اسعت.نسعل معا
به این پرسش با در نظر داشت آموزه ها ،تجارب و دستاورد هایی نوین علمی -
فلسعفی بعه تکثیعر پاسعخ هعا دسعت بزنیعم تعا نسعل امروز و نسعل بیرق گیعر فردا کعه
بمراتعب نسعبت بعه معا آگاه تعر و فعالترنعد ،در کابوس تفسعیر های یکعه ،نادرسعت و
مطلق گیر نمانند.
 -2توجعه به پرسعش و مسالۀ شعش جدی ،بحعث معن در این نیسعت که آیا شعش
جدی مرحله ای نوین و تکاملی بود و یا اشغال کشور از سوی شوروی ،بحث من
در این است که ما از سطح گفتمان ترمنولوژیک)مقوله شناسیک( به صوب تحلیل
ماهوی مسعاله گذار نماییعم،معا اگعر برای تفکرفردا معی اندیشیعم ونعه بعه منفععت
بیولوژیک خود،سزاوار اسعت تا از این مرحلۀ تاریخ تاویل خود را که راهگشاه امروز
و فردا باشد بیرون بریزیم.
منتقدیعن خارج از حزب دموکراتیعک و نویسعندگان روسعی بعه ششعم جدی باربار بعه
مثابعه روز اشغال کشور پرداختعه انعد ،و ایعن ماهسعتیم کعه میتوانیعم بعا اسعتفاده از
اسعناد و زندگعی درون حزبعی گوشعه های از ایعن واقعیعت را بعه نحعو متفاوت تعر بعه
بیان در آوریم.
 -3پرسعش فروپاشعی حزب یکعی از آن مسعایلی اسعت کعه معا تعا هنوز بعه پاسعخ
های روشن و راهگشاه دست نیافته ایم ،رفقای نهضت در برخورد با این پرسش
نیععز رابطععه بیععن عام/خاص را کمععی مفهوم زدایععی کرده اندو بععا اسععتعمال عباره
"معامله گری برخعی از رهعبران" فروپاشعی حزب را بعه تحلیعل گرفتعه انعد .درحالیکعه

در تفسیر رفقا ،من نحوی از تسویه فزیکی را مشاهده میکنم تا کاوش فکر ی را.
برای معن نفعس ظاهرآ گرایعش بسعوی تسعلیمی مطرح معی باشعد کعه بعا آرایعش
هایی استخباراتی و استراتیژیک و اپراتیفی شکل گرفته است و برای بار چندم از
رهبری حزب دموکراتیک به حیث ابزار منافع استفاده شده است.
 -4رفقای نهضعت افغانسعتان را یعک کشور اشغال شده دانسعته و هعر نوع شرکعت
را در رژیععم فعلی محکوم میکنععد)شرکععت در پارلمان و شرکععت در انتخابات ریاسععت
جمهوری(.در اعلمیععه اخیععر کععه بمناسععبت انتخابات ریاسععت جمهوری افغانسععتان
انتشار یافتعه اسعت ،کاندیدان منسعوب بعه شاخعه های قبلی حزب دموکراتیعک ،در
این اعلمیه از جنبش چپ اخراج گردیده اند به گمان من کنه مساله در این است
کعه روشنفکعر افغانسعتان بعه علت نرسعیدن بعه نقعد تاریخعی و خود سعازی متفکرانعه
دچار سرگردانی سیاسی شده است.کسی بسوی قدرت میرود کسی به حیث
ناظعر حاشیعه نشیعن بعه بیرون از مرز میمانعد.فراموش نکنیعم کعه نتیجعه هردو رفتار،
در عمل تاریخی نتایج یکسان دارد.
مشکعععل اسعععاسی شاخعععه های حزب دموکراتیعععک خلق افغانسعععتان در معضلت
عمومعی جریان روشنفکری افغانسعتان سعرازیر اسعت،معا نعا گزیعر هسعتیم کعه سعر
انجام بعه ایعن مشکلت فایعق آییعم وگرنعه کوهعی از سعیاهی را از دسعتی بعه دسعت
دیگر منتقل کردن است.
مشکعل معا یعا بعه تعبیعر درسعت تعر مشکعل روشنفکعر امروزینعه معا مسعاله فکریسعت.
نبود انتقاد از خود و اندیشیدن در بارۀ صععورت های اسععاسی اشتباهات ،آن دالن
بعی سعر انجامیسعت کعه مسعافران را بعه بعن بسعت معی برد.برای ایجاد یعک حرکعت
روشنفکرانعه)چعه در فرم حزبعی و چعه در قالب جبهعه یعی( معا پیعش از آنکعه بقدرت
بیاندیشیم به روابط پراکنده قدرت اندیشه کنیم.

چعه بعه سعویه فردی چعه بعه سعویه گروپعی گذشتعه و حال خود را از منشور انتقاد
علمی عبور بدهیم و فارغ از تسویه های جسدی راهی را بسوی تولید اندیشه و
اندیشیدن باز نماییم.
مبالغععه نخواهععد بود اگععر بگویععم کععه هععر یععک مععا و هععر گروپ از مععا خود را اشرف
مخلوقات دانسعته و دیگران را هیعچ.ایعن طرز برخورد و نعا اندیشیدن اسعت کعه معا را
بسوی روایت های یکه و قطعی می برد.
به قول ژان فرانسوا لیوتار ما در وضعیت ابطال احکام قطعی و یکریخت قرار گرفته
ایم.
از کجا باید آغازید؟
اگعر معا نجنبیعم،مبارزه و تاریعخ منتظعر معا نمعی نشینعد،ونسعل دیگری از درون تضاد
های اجتماععی قعد معی افرازد.و ایعن نسعل بعه پیمانعه معا بایعد قربانعی بدهعد تعا بعه
جایی برسد که خود را محکوم به انتقاد از خود بداند.
آحاد روشنفکری وقتی به جریان تبدیل می گردد که نخست به تصویر تفاوت باور
پیدا کنعد و همانگونعه کعه خود را برسعمیت معی شناسعد ،دیگران را نیعر برسعیمت
بشناسد،با پذیرش این روش است که گفتمان های سازنده خروشان می شود.
و از طریعق بعه هعم آمیزی گفتمان هعا بعه کنار هعم آمدن افراد و گروه هعا نایعل معی
گردیععم .شرط اولیععه برای هععر کنار آمدن و گفتمانععی ،صععداقت و ایثار ،گذشععت و
شکیبایی است.
معا بر جاده های گعل پوش تاریعخ ایسعتاده نیسعتیم،بعل بر پُشعت نهنعگ حوادث شعط
می زنیم،ما نمی توانیم که سلم خود را مثل عاشقان گُل سرخ به آنکه فراسوی
گُعل ابریشععم نشسععته اسععت تقدیععم نماییععم.مععا در یوریشیمای تناقععض و از خود
بیگانگععی)هگععل،فیورباخ،مارکععس( نشسععته ایععم .و تابلوی شکسععته خود را نععه در
پهنای خاکسعتر کعه بر دیوار هوس معی آویزیعم .پرومیتعه آتعش و روشنایعی را از فراز

نای اُلمعپ بعه انسعان تسعلیم کرد و انسعان سعپتامبری سعایه های روشنایعی را در
زیر درخت نیلوفرین می افشاند.
روشنایعی همچنان پرتعو خواهعد زد،و ما نیز به امیعد سعپیده دم سعر انجام نقبعی بعه
سعوی دالن های چراغان فردا خواهیعم زد،اگعر دسعت های معا ماننعد شمعع های
روشن صمیمانه بدرخشند.

