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   خوانندة گرامي، 
  

اين يادداشت كه درآغاز، يك نگاه انتقادي سطحي  به ساختار تشكيالتي نهضت آيندة افغانـستان وكـاروكنش اشـتباه               
 رسهمگيري فعال فكري خواننده گـان آميز برخاسته ازآن ساختار بود وظرف تنگي را بر روي كاغذ اشغال ميكرد ، از اث  

محكمتر مـا نـزد    سهمگيري فعال انديشمندان، اين باور را      .به حجم كنونيش رسيد       اولي   ازچارپنج  برگ   بسط يافت و   ،  
و اين محور،بر گوشه يي از ابهامـات بيـشمار مـا     ساخت كه اگر محوري استوار براي بحث وجدل فكري درميان باشد

  . باعشق سوزان ،دور اين شعله ميچرخند يزان مسووليتگراي ما رفقا وعز ،پرتو بيفگند 
 ـ  ن راشـا   گوشه يي از رسالت روشـنگري ،،بابرداشتن اين نيم گام لرزان ي  متعهد با عدل وروشنايرفقايِ شماري از 

ـ      داشـتها   بعـدي ايـن ياد     گرامـي  ه گان اميدواريم خوانند   .ند  در مسايل مطروحه ،انجام داد      البته درحد شناخت مقدور
ـ هم  ملت بـد  برخوان هميشه تهي از نانيك لب نان جوين  حتي ، به آرزوي ديدنكه بيشترشان، بيشتر از چهل سال    

بيهـراس از ارتكـاب      اكنون هـم     ـ   اين آرزومندي ريختند    درپاي حاتمانه  داروندار شان را    همپيمان باهم ،    ،  نصيب ما 
 خطاهاي فكري اين يادداشت را، برما بنما يانند ونيز بـراي قوتيـابي              ،    قامت عقل شان  متناسب با  ، درداوريسهو وخطا 

  . صواب ، از ابراز نظر مسووالنه دريغ نورزنداحياناٌموارد
 لمـس كـرده   درزنده گي عملـي خـويش   ا سودمند نقد رمندي   استوارتر ميشود كه اثر نقدبه ضرورت  ما هنگامي   باور

  بر، منظور راپديدةبيشترين ديدگاههاي گشوده بر مهر ُ هنگامي سودمند است كه ،آنهم نقد سياسي جامعهو نقدبتوانيم 
با امانتداري  مسووالنة رفقاي همپيمان خويشيم و نكات نظر سازندة شان را         ابراز نظر محتاج  ،ازاين رو .پيشاني داشته باشد  

 ، بـر نحـوة       خـويش  نداشـتهاي  برداشـتها وپ   نيـزاختالف   تا با تشخيص وجوه اشـتراك و      با اين تركيب مي آميزيم      تمام،
 و در     فـراز آيـيم     وبا اين آگاهي از يكديگر ،به سطح بلند تـري از همكـاري              از ماحول، وقوف بيابيم     يكديگر   شناخت

  .  آينده هاي نزديك ، محور ثابت ومحكمي براي جدلهاي  فكري مستدام  داشته باشيم 
اصله هاي فكري موجود ميان قشر روشنفكر مارا، كـه مؤجـد              باورما اينست كه كند وكاونظرما درحلقة انديشمندان، ف       

فصلها گشته، به وصل مجدد رهنمون خواهد شد و شفافيتي راكه الزمة روشنگريـست ومتاسـفانه تـاكنون مـا ازطريـق                     
.  بـه دسـت خـواهيم آورد    ) جدل فكري (مواعظ و نصايح اخالقي قصد رسيدن به آن را داشته ايم ، ازتنها راه ممكنش             

  . ما دريك ماحول شفاف است  ت درنظر وعمل  ، متضمن شناخت دقيقتر ازماهيتشفافي
يكي ازاين وسايل ومؤثر ترين  .  بوديم والجرم هنوز هم استيم       ما در جستجوي تهية وسايل براي تأمين سعادت مردم        

همـه  د انگيـز و وسيله ، سازمان سياسيست كه با دريغ پس از فروپاشي حزب وطن ـ حزب وطن با همـه اشـتباهات در   
سازمانهايي كه تا به حـال ايجـاد شـده انـد ، بنـابر عوامـل       . كاركردهاي سود مندش ـ تاكنون ديگرش رانداشته ايم  

 حاكميت روحيـة ديكتـاتوري آشـكار ونهـان برسـراپاي سـازمان  ، نداشـتن شـفافيت الزم فكـري             ، از جمله   متعددي
 ،  ساختار سـنتي   دور ازهم به زير يك  ن ديدگاههاي نا متجانس    و كشاند  وعملي،نداشتن پيوند فكري با ديگر انديشان     

ازينرو، هر نظرمسووالنه ولو درجهت نفـي ضـرورت ايجـاد سـازمان هـم باشـد،                 .فاقد كارآيي الزم براي اين مأمول اند      
  .، برداشته ميشود) سازمان سياسي ( درواقع گاميست كه در راه شكلگيري آن وسيلة مطلوب

ديگر انديشي وقبول اصل تعدد ديدگاهها، اصـل  . شستهاي ما ، مرهون تنوع انديشه ها خواهد بود            غناي انديشه يي ن   
 با استحكام هرچي بيشتر اين بنياد ، امكان ورود ما به اليه هاي پيچ درپـيچ  ما باور داريم كه.بنيادين همايشهاي ماست  
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 خـاكريز   هم»گپسرا « مه چيز ازهم ميپاشد و دروازة ، ه)تنوع انديشه ها ( بافروريختن اين بنياد     حقيقت بيشتر ميشود و   
  .ميشود

  
  :تذكر

ي رابطه دارد وكاركردها   نهضت آيندة افغانستان      با كاركردهاي عملي    دراين يادداشت،  چون توضيح برخي از مسايل    
يوند مييابنـد  شخص سازمانها پت معمول است ـ با ارادة شماري از افراد م  با تأسف هم ـ چنان كه عملي وروزانةسازمانها

  ايـن    محتـواي   اسـت يعنـي كـه اگـر       ازسرناگزيري بـوده     ام  نام گرفته   به تصريح يا تلويح،     ازكساني دراينجااگر،بناء
  ديگـر  كـه طبعاًٌ گرديد ـ كه يقيناٌ مبدل هم ميگردد ـ    يادداشت به مدخلي براي بحثهاي گستردة دوستان ورفقا مبدل

  .نيازي به ذكر نام كسي نخواهد بود
 اين اشارتها به قصد معارضه بـا او نيـست    اشارتهايي داشته ام  امانايبي فيق عبداهللا به ر ر اين يادداشت  چند جايي     د

  . واين باور، هميشه برانگيزندة احترام من در برابر او بوده است   بسيار دارم او باورِمن به ظرفيتهاي خوب .
 نهضت آيندة افغانستان، با پيشگامي فعال او زاده شـده       چپ كشورماست كه  نايبي يكي از چهره هاي شاخص جنبش        

مـشهود  بيشتر نقد به اين سازمان نگاه شود، بالطبع نقـش تفكـروارادة نـايبي درآن      دريچةاست وبه همين دليل وقتي از     
  بـه  مـن  گاهگاهي با چين جبين همراه ميشود ،يگانه دليل روشنش  ايـن اسـت كـه    حاضر،  ولي اگر نقد وداورياست
 بـه   زنـده گـي سـازماني   رمهـاي  و، خالف تمام موازين ون داشتن همين نكات نظرم كه درمتن با آن آشنا ميشويد          خاطر

  فطرتاٌ آدمي تنبل وكند ذهن اسـتم  فقـط از فـيض آزار روانـي  همـين       چون شده ام و   حكم شخصي او ،محاكمة غيابي    
ه با مشورتهاي صميمانه ومسووالنة شـان نگذاشـتند    ابراز نظر شده ام و سپاسگذار دوستانم كمجازات بوده كه وادار به 
 ـ چنـان    در اين يادداشت لحن كالممگرچه  . به بيراهه گذارم وراستي گامي از طريق عدل،كه تا پايان اين يادداشت

اعتراف به اين قـصور، لـذتي دارد كـه اگـر در     باز  و لحن اما وقوف به اين تلخي چندان شيرين نداردةكه گفتم ـ ذايق 
  . محروم ميماندم ، از لذت اعتراف به گناه ، صورت ميگرفتي مصلحتاٌ دستكاري ، طبيعي اين لحنتحال
 باخود همراه دارم ، نقش سـازنده وبازدارنـدة   ، يادداشت اينعبداهللا نايبي را از آغار تا به انجام      خالصه اين كه من        

 ورشـد سـالم   داشتن شخـصيت سياسـي  او  ه پاكيزه نگاورا به حيث اثر گذار ترين چهرة سازمان نشان داده ام و براي            
هر آن چي را كه به نظرم درست جلوه گر شده  سازمان  ـ البته تاجايي كه به حيث يك عضو آن نهاد وجيبه ام بوده ـ 

   .،بيدريغ وصميمانه ابراز داشته ام
يي ، نـه پوشـيدني ونـه        سـازمان اسـت كـه مثـل پوسـتين مورفتـةآبا            سـاختار  ، نقد    اين يادداشت  مسالة محوري در  

، ضرورت تعويض اين ساختار زمانزدة زنگـار         با ارائة داليل دست وپا شكسته يي       ا  م   گردن مانده و    وبال  ، دورانداختني
 و ازآنجايي كه همه سـازمانهاي جداشـده از بدنـة          مي تقديم كرده ا    بسيار ابتداييي   طرح پيشنهادي  گرفته را نشان داده   

مشمول  ارث برده اند ، به گونه يي   به از همان حزب، ساختار هاي مشابه تشكيالتي را     حزب ديموكراتيك خلق ديروز     
 محتويـات ايـن      بيرحمانـة   ديروز در نقـد وبررسـي      پر مخاطرة  ازاينرو سهمگيري فعال همه ياران سفر      ،اين نقد ميشوند  

    .، از ارزش خاصي بهره مند استيادداشت
ليت نهضت آيندة افغانستان بسته گي دارد ،شايد برخي ازنكات واشـاره  اين يادداشت چون به طور خاص، به كاروفعا 

 ابهاماتبراي توضيح بيشتر  .،مبهم وسوال برانگيز باشد       بيرون ازدايرة تنگ سازماني ما       براي شماري از خواننده گان    ،ها
      .،مادرخدمتيم

   
  قدير حبيب
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كثيري از هوادارانش، در كشور هالند  ، به اشتراك شمار وترقي     دوسال وچند ماه پيش، نهضت فراگير ديموكراسي
چون پس از سقوط توطئه آميز . نشستي ترتيب داده بود كه من هم از دنبال  عده يي از دوستان به آنجا راه يافته بودم

ين جلسه يي بود كه به اشتراك شمار زيادي از اعضاي حزب ديروزين ما، آنهم  در عالم غربت تخسحاكميت توطئه آميز ما، ن
كسي درمدح وكسي درذمش . به رو ميگشت كه چنان هم شد طبعاٌكه با برداشتها و برخوردهاي متفاوتي رو داير ميشد ،

ودم  ، به عنوان يك تن از مشتركين راه پيمايي پر من كه گفتنيهايم را درآن جلسه بيان كرده نتوانسته ب.گپهاي زدند ورفتند
 زنده يادشور وهلهلة ديروز، با ديدگاهم ، كه طعم اندك تلخ انتقادي داشت،  روي چند صفحه كاغذرا سياه كرده به نشاني 

ق را ميرنجاند محمود بريالي فرستادم تا مطابق وعدة تيلفوني، در نشرية مشعل چاپش كند كه نكرد و دليل آورد كه فالن رفي
آوردن دليل مشابهي، از نشرش عذر خواست تا اين كه فياض نجيمي  نوشته را به  عبداهللا نايبي  فرستادم  اما اوهم با. 

در البته روشن است كه آن نوشته . ،گردانندة مسوول نشرية ديدگاه  ـ  كه جوان انديشمند و مهذبيست ـ به دست نشرش سپرد
ادآوري نيست چون غير از انگشت گذاشتن  برچند عيب و خطاي آفتابي ما چپيهاي ديروزين و درخور ياينجا به هيچوجه 

در ،كيد بر رعايت بيشتر ديموكراسي در شيوة سازمان سازيها، پيام ديگري نداشت اما قصد من از اشاره به آن يادداشت أت
 داشتن عضويت مخفي در آن ، متهم شده ام و يكتن از واقع بيان عدم ارتباط سازمانيم با نهضت  فراگير ميهنيست كه اخيراً به

ژورناليستان خوش لباس وطني ماكه عضو بسيار پركار نهضت آيندة افغانستان است و درتجليل از روز مادر ، هشتم مارچ ، 
ده و بر شهادت احمد ظاهر، تسويد برخ اطالعيه ها وغيره هميشه با شور وحال قلم ز اول مي ،  بزرگداشت از روز زايش و

امثال من ، حق استاديش را تسجيل كرده اما ، اخيراً درحق مخلص خود كه من باشم بي مهري كرده ، مرا حامل انديشه هاي 
آن سازمان، به داخل نهضت آيندة افغانستان ،تشخيص داده است كه كشفي نه به حق ، بل اتهامي بد بوي و بي بنياد است زيرا 

كيد ميورزم دليل روشنش اينست أالبته من اگر بر عدم ارتباطم با آن سازمان ت. ة سازماني ندارممن با آن نهاد هيچگونه  رابط
كه من عضو آن سازمان نيستم يعني كه اگر ميبودم طبعاً به آن ميباليدم وجاي هيچگونه حاشا نبود چراكه اختالف اين 

و انداختة تازه برمسند پيشگامي نشستة ما ،كه آن هم سازمانها از نظر من ،جز خصومت واختالف شخصي چند تا آدم باد به گل
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بيشتر به اختالف ذايقة دوستان يكدل ويك رآي بر خوان نعمت را ميماند، ديگر به فضل خداوند، هيچ اختالفي درعمل ميان 
 حسرت در برابر هم سازمانهاي ما دو زندان فكري متقابل را ميمانند كه در اين غربتسراي لبريز از آه و. ما اصالٌ وجود ندارد

در هردو زندان، ما آدمها با همان دوتار و دنبورة ابايي، در همان پرده هاي دلگير كهن، نغمه سرايي داريم، . دهن گشوده اند
فقط يگان باري كه كدام باد ناموافق از سويي  ميوزد و گرد فراموشي را از رخ يادهاي ناگوارگذشتة پيشگامان امروز ما 

گين شان ميسازد، ماهم در همنوايي پر از طمع وتوقع با سرقافله ها سر شورانده، خود را خشمگين جلوه برميگيرد و خشم
ميدهيم، سر از دريچه هاي زندان  بدر مي آريم ، ما بر روي آنها تف مي اندازيم، آنها بر روي ما و خلق اهللا هم بر روي 

م  دوباره برميگرديم به روزمره گيهاي مستهجن مان كه همانا خوب كه به يكديگر  فحش داديم و لجن پراگندي. هردوي ما
  . يافتن شعار به نرخ روز و باد دادن زير بغلهاي ماست

وقتي در نشرية آينده مقاله هايش را خواندم ماية اندك تعجبم شد چون ما .من با او در كابل آشنا بودم .    از نايبي ياد كردم 
در اين .   چندان نداشتيه من از او درذهنم پرداخته بودم، با آن نوشته ها همخوانيدريك نهاد كارميكرديم و تصويري ك

نوشته ها به نكاتي برخوردم كه وادارم ساخت در خطوط اساسي تصوير ذهنم ، به تغييراتي تن دردهم ؛ چراكه در مقاله هاي 
 ايديولوژي را بربلند ترين  شده بودند ودگمهاي عقيدتي يكسره سنگباران.  سخن از ديموكراسي رفته بود ،نشرية آينده

  .حلق آويز كرده بودند» ماركسيزم  نقاد وخالق «شاخة
     به باور من نايبي آدم مستعد وپركاريست و چون دو زبان پارسي و فرانسوي را نسبتاً خوب آموخته، ترجمه ها ونوشته 

  .هايش از استواري خوبي  بهره ور اند وبر دل مينشينند  
 و قدوم سربازان انترناسيونالست شوروي نثار كرده ي خودمزيد بر گلدسته ها ي سخن كه در پاي عشقها.بي شاعر است    ناي

در آميزش با صداي اثر گذار و رزمي هنرمند بسيار مغتنم  بود ، سروده هايش در وصف قهرماني حزب و سپاهيان انقالب ،
  .سپري شدة حاكميت سر نيزه وتفنگ را، به وجد مي آورندميهن ما مسحورجمال ، هنوزهم دلبسته گان روزگار 

ونهاني ، مغضوب محمود بريالي قرار گرفت واز شعبة تبليغ وترويج كميتة مركزي       نايبي پس از آن كه به داليل آشكار
ر هميشه گيش، در حزب اخراج و به حيث سكرتر دستگير پنجشيري به اتحادية نويسنده گان افغانستان فرستاده شد  ، با پشتكا

مدتي نه چندان طوالني ، با شيوة كاربلد شد وچون بيشتر منشيان مسلكي اتحاديه، غير حزبي وبهانه جو بودند ، با كجدار 
ومريز مصلحتجويانه يي به امور مربوط ميرسيد ومقامات ازش رضايت خاطر داشتند ولي با وصف آن، بيشتر اعضاي مسلكي 

هركس به نحوي . باهم يكصدا بودند، ، در اين كه نايبي آدمي خود بزرگبين وجاه طلب است و كارمندان اداري آن نهاد 
ازش شكوه يي داشت اما جاه طلبي واستبداد رأي نايبي  برعكس كساني كه ضعفها را در زير پردة خشونت اداري پنهان 

 حافظة نيرومندي داشت و دارد و با ،ي بود  او ـ چنان كه گفتم ـ جوان پر تالش از خوار مايه گيش نميگرفت أ منش،ميكنند
 . سياسي وفلسفي آشنابودكه در نوشته هايش با سخاوت تمام صرف ميشدند و ميشوند اصطالحات فراوان ادبي ،

اين جوانك ، دچار وسوسة سخنوريست ولي چون با گنجينة شعر پارسي نا « كساني از دور ونزديك عقيده داشتند كه    
بناء با بهره . ،به شعر ماندگاري دست نمي يابد و به نام نميرسد، عصبانيست  كردن واژه ها ي تك بعديآشناست و از رديف

جويي از وابسته گيهاي حزبيش ، متوسل به اوامر ونواهي ميشود و از داشتن امكانات فرمانروايي بر فرهنگيان كشور، شادمان 
ب قرار گرفته ، به ناچار، ازداشتن روابط دوستانه بامربيان كميته است  وچون به داليلي مورد بيمهري مقامات بااليي حز

و ميپنداردكه براي ترسانيدن بدخواهان و بستن دهن شان ، عََلم كردن همين  شناختها هم يك  مركزي حزب برخود ميبالد
 چون هر باري كه  ساسي نداشتند گونه اتهامات پايه وا آناما من ميفهميدم و تا به حاال هم باور دارم كه» امكان مغتنم است 
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گروپهاي جلب واحضار به طور توطئه آميزي از صحن حويلي انجمن ميگرفتندش  تا به خدمت سربازي سوقش دهند ،من بنا 
الع ميدادم وفقط او بود كه هميشه به طبه فرمايش خودش ، موضوع را نه به مربيان كميته مركزي، بل به نور احمد نور ا

 . دادش ميرسيد 

كه با همه دلشكسته گيي ناشي از جوسياسي حاكم باختري    شكايت مي آورد ،باختريواصف وقتي كسي از نايبي نزد    
  »چي ميتوان كرد كه  جوان است و جوياي نام آمده«  از مطايبه وظرافتگويي پرهيز نداشت ، لبخندي زده ميگفت بازهم،

رفيت خوب دانشي نايبي ، بركسي پوشيده بود و نه هم تمايل شديدش به نام نه ظ    با ذكر اين نكته ها ، ميخواستم بگويم كه
او با اين . وسيله قراردهد به گونة مؤثري،بهاي خشن اداري راآوري كه واميداشتش براي ِاعمال نفوذ بر اطرافيان ،  قال

ندة افغانستان ـ كه با ديوارچين به نام نهضت آيسياسي ، تابه امروز رسيده و برشانة يك گوشة تفكر  متضادش دوصفت بارز
  .استاز سايرين جدا ميشود ـ  قرارگرفته » اصول ستاليني « 
مترجم با حوصلة پژوهشهاي  سياسي وفلسفي .  نايبي اكنون طبيبيست كه به قول خودش ،چندين شهادتنامه دردست دارد 

بگيرد  اما چون از  هميشه گي شده، سند فراغتاست وبا بيقراري در تكاپوست تا از مدرسة ماركسيزم هم به هر قيمتي كه 
تا بينهايت امتداد مييابد و » شدن«يكسو ماركسيزم به عنوان يك ديدگاه نقاد وخالقِ ُمشرِف براجتماع ، به موازات پروسة 

جز تماشاي اين ارثية ارجمند برميدارد،  در طريقاو ازسوي ديگر محدوديت تفكرفردي چاره پذيرنيست ، با هرگامي كه 
رفعت انديشه ، بي انتهايي راه ومحدوديت تفكرفردي ،چيزي بر رويش آغوش نميگشايد ، پس دلتنگ ميشود و هرچندگام 

. مباركباد ميگويم ! رفقا « سوي همسفرانِ سربه هوايش ، شادمانه چيغ ميكشد  روبه قفا ، بعد يكبار، ناگهان درجا مي ايستد ،
 و رفقاي ارجمند و» فتم ،  بياييد ببينيد ، ناف زمين همينجاست كه من ايستاده ام آني را كه هيچ كس نيافته بود ،من يا

 » ! ميكاني ي ي ي ز مي«اند و براي ارتقاي اتوريتة معنوي پيشگام  » مواد اصول«هم كه تا خرخره انباشته از » حضيض«
اما كم از كم ، » ق است، صوفي گفتهاين سخن ح«انقالبي فرا چنگ آورده اند ،يكجا ويكصدا باهم فرياد ميدارند كه 

چارپنج تا، از شمار همركابان همين گلگشت پژوهشي ،كه هريك به قدر توان ، گوشه هايي از حقيقت را حد اقل در دايرة 
به چنگ آورده وشناخته اند وميتوانند قا مت راست  كوچك همين ادعاهاي كالن كالني كه تا كنون ما مطرح كرده ايم ،

ولي ازگردش چشم پيشگام ، خون درعروق شان ميخشكد ، لب از لب شان پس نميرود و سكوت را بر » نه «كنند بگويند
كي دوتا هم از سر باور بنده البته كسي از ترس ،كسي به سايقة عادت طمع و معامله گري و ي. هركار ديگري ارجح ميدانند

  .وار 
نه دربرابر شخص ونه دربرابر . نيست م  ولي سوء نيتي دركارايد ميگر به تندي، گاهگاهيمن اعتراف ميكنم كه لحن كالمم 

هنوز هم چشم به از وراي هزاران كوه سياه ،  آناني كه ازاين ساحل آرام ، و به؛ همپيمانم  رفقاي من به فرد فرد. .سازمان
نه تنها بيرون نيست بل .ن نيست نايبي نيز ازين دايره بيروكه طبعاٌ   ميگذارم حرمت،دارند ميهن  خسته وتكيدة  انسان فرداي

با دستان بلند ويكصدا ، همه ، جاخوش كرده كه شبرجايگاه سزاوار،   ياراندرحلقةي نگين قيمتي مثل درنگاه من ،
  در موقعيت علمداري اوراپاياييكه هر رفيق ميدانم  و به همين علت وجيبة  وخلعت پيشگاميش پوشانده ايمگفتهبادش مبارك

از   آگاهانهابراز انزجار با ،به نوبة خوددر اين ياد داشت  ومن دحراست كن،به قدر توان   ما ،مرزي بيرونكجنبش ديموكراتي
 روح انقالبي سازمان را با روحية مدح وثناي زيانباري كه در هرسازمانِ به ظاهر چپ ، به سنتي ديرينسال مبدل گشته و

موجود ي انگشت انتقاد بر شماري ازكميها وگژيهاه را با گزاردن اين وجيبگوشه يي از ،ديكتاتوري فردي ، تعويض كرده 
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بنياد قويترين م كه يبسته باشراه را بر سيالب لعن ونفريني تا  نشان ميدهم همو رخنة بيرون شدن رابه انجام ميرسانم ما سازمان 
   . خيلي سهل برباد داده است جنبشها را كه به بهاي  دريا دريا خون مردم به دست آمده ،

نباري   به باور من وظيفه يي راكه نهضت آينده در برابرخود قرار داده از ما ميطلبد كه ،دربرابر هر پديدة نا مطلوب وزيا  
كه هويت انقالبي سازمان مارا زير سوال ميبرد، در فضاي مملو از تفاهمي به اصطالح رفيقانه، از تركيب نكات نظر خود، 

چنان در گل » رفقاي پيراموني «البي باآن به ستيز برخيزيم اما طوري كه آشكار است، پايسالحي بپردازيم و باجسارت انق
،دهن نميگشايند بل روي حقيقت را با وقاحتي »نه شكوهمند « گير كرده كه نه تنها براي گفتن يك» !منافع جنبش؟«والي 

« متوسل به تعبية  ي ضمير ارگانيك شان ،چنان باور نكردني لجن ميمالند كه دل آدم ميخواهد براي پر كردن جاي خال
نخير، ترس و سازشي دركار نيست، ما در وحدت كامل عمل ونظر، «گردد كه اگر روزي مدعي شدند كه » وجدان تخنيكي

  همه بدانند كه حقيقت از چي قرار بوده است » به دور انديشه چنبر زده ايم
تي ديد علي رغم تالشهاي فراوانش، سازمان نتوانست از دايرة روابط  وق كه نايبي روانشناس دقيق وسازمانده مبتكريست   

 يكي ازسازمانهاي ايتاليا( مورد نظرش سازمان واسباب رضايت خاطرخوني وتباري و رفاقتهاي شخصي او ،قدمي فراتر نهد
نام ووعده  با،خود شان  چارنفريروشن نيست وفقط جنراالن جاننثار ما درهمان حلقة تنگبرما سربازان هنوز ،كه هويتش يي

 مجبور شد كه گاه به تلويح وگاه به تصريح، به ياران خاصه ، فراخور مزاج  فراهم سازد ،را ) كيف وحال ميكنند هايش
 ».  غم مداريد، آينده از آن ما وشماست «وتمايل هريك شان، اطمينان دهد كه

نام  از  به كي چي وعده بدهد ويرد و خوب بلد است كه او هنگام تاجبخشي وتعيين ُمكلفيت ، هدف را خوب نشانه ميگ   
زبانشناس  مؤقتي  نصب.بردارد»بهرة مشروع « به سود ارتقاي اعتبار سازمان ، ، تا چي مدتي دانشمندان نامي وطن چيگونه و

 ، سپارتك سالم  داكترمدير مسوول نشرية آينده درعوض  زيار به عنوان مجاور احمد داكتر پوهاندپر آوازة كشور ما ،
 ارائه ميشود، !؟ دوستان بين المللي از پنج قارة گيتي ـ كه طبعاٌ در گزارشي كه به لب بسته با ادب وفراخواندن دوصد مهمان

 با صرف هزينة گزاف، يكي از نمود هاي بارزاين به عنوان نماينده گان فدراسيونهاي كشورهاي مختلف درج خواهند شد ـ
    .سازماندهي مبتكرانة اوست 

    يا كله هايي به برهنه گي زانوي شتر موهاي خاكستري وصف داشتن با » رفقاي پيراموني« بسيار است كه جاي تاسف، 
ـ  به جاي بررسي شكايات و اعتراضهاي پايه دار رفقا،ماية پهنا وژرفاي آزموده ها ميتواند بودكه نشان درازي عمر وبنابرآن 

به اشارة چشم پيشگام، در مواردي حتي تا مرز قبول خجلتزده ـ  دادواهي ر زودهم گبسيا ،كه گذشت زمان به حقانيت شان
، راه را بر ورود شك حقيقتياب به سازمان  ميبندند و نميدانند كه از »توصيه «با تياقگي در قضاوت هم، به پيش ميتازند و 

. ناگوار اصول اخالق مذهبي، به مشام ميرسدـ كه يكي از پله هاي جزايي  اصول پوسيدة سازمان ماست ـ  رايحة » توصيه«
اين رفقاي ارجمند و انقالبي با وصف آشنايي با الفباي  مبارزه در چهل سال پيش، هنوز درنيافته اند كه بايد به شكهاي 

 هيچ اينها هنوز نميدانند كه در بينش ما. اسلوبيي كه براي دريافت حقيقت ، نيازمندش استيم ، پاسخهاي درخور ارايه كرد
با مقدس سازيها سازگار » نقاد«و » خالق«اينها شايد ندانند كه ماركسيزم .چيزي نميتواند از دايرة نقد و نظر بيرون باشد 

   .نيست 
 من رفيق تشكيالتچي ما ـ كه، من از جمع داوران محاكمة صحرايي كهمن زنده يا مرده ، مهم نيست  اما دعا ميكنم   

 من اكيتبيند كه شكتازنده باشد   بيشترفقط چند روزي هايي از تفكر انتقادي برخورده ام ـرگه درطرز ديدش گاهگاه به 
از همين حاال ميگويم  .   اعتراض داشتم يك شخص به نام  بانكي سازمان حسابو من چرا برچي پايه واساس محكمي داشت 
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نگال اختاپوت خانواده گي بيرون بكشند ، دست كه اگر رفقا بتوانند حتي بعد از كنفرانس هم حساب بانكي سازمان را از چ
به شان باالست ولي تاجايي كه برهمة ما روشن است و تنها من قبول خطر كرده وبه افشاي اين حقيقت تلخ تن درداده ام ،

 خوش بود گر محك :پس .نه؟ :ميگوييد .  ماندباز خواهد) ... (سوي آسياب، بادآورده راه اين گندم جرأت ميگويم كه
  و اگر چنان شد يعني كه محك تجربه به ميان آمد  ومعترض با پشتارة گران ادعاهايش  برجايگاه   ...تاربه آيد به ميان تج

   يا با جزاي  اخراج از سازمان؟،  افتخار حقيقتبيني با مدال ؟حق قرار گرفت ، چيگونه نواخته خواهد شد 
رايش به قبول استبداد بااليي ها وتحميل ارادة شخصي بر پايانيها آن جهات بارز شخصيت فكري ما چپيها كه به عيان گ   

دارند ، محصول عملكرد درازمدت ساختار استبداد زدة سازمانها ي انقالبي با روان ماست كه براي مبارزه با آن بايد دست به 
 اجتماعي كنوني مارا داشته ايجاد ساختار جديدي زد كه ديموكراتيك باشد، مدرن باشد وتوان نفس كشيدن در متن زنده گي

ي رغم هياهوي  بر پا كرده براي كنفرانس ، عل نهضت ايندة افغانستان با ساختار كهنه ،زمانزده وضد انقالبي كنونيش ـ. باشد
، براي پيشگوييهاي ...براي قلع وقمع امپرياليزم و فيوداليزم وحاكميت مافيايي  ، براي كنگره، براي تاسيس حزب مردم

ـ » چون امپرياليزم امريكا بر افغانستان يورش برده ، الجرم ناكام ميماند«پنج شش سال قبل ما ، مبني بر اين كه  داهيانة 
پيشگويي چوپانيي كه هفتصد ونود پنج تاي مماثلش درعهد عتيق وعهدجديد كتاب مقدس قيد شده ـ متاسفانه ، مثل يك 

خواهد ماند، چنان كه نه ديدگاه نوي دق » !مركزيت ديموكراتيك ؟« ُجذامي مطرود  تاديرگاه همچنان چله نشين زيارتگاه
نه «بلي . البابش خواهد كرد ونه هم حقيقت بدون مسخ شدن و قلب ماهيت يافتن، از حريم آن پا به بيرون خواهد گذاشت

  »كسي ميرود آنجا نه كسي مي آيد
 نهضت آيندة افغانستان تامين شد و پس از مدتي انديشه و     گفتم كه گرچه نايبي يادداشتم را چاپ نكرد ولي رابطة من با

در ياد داشتي كه به  كنكاش باخود ، رضا به قضا دادم و به آن حلقه پيوستم اما چون بر صداقتش در آن مقاله ها شك داشتم ،
راسي را مثل هواي من ازادي و ديموك...«او فرستاده بودم و درنشرية آينده به چاپ رسيد،  خاطر نشان  كرده بودم كه 

اما اين شيفته  . تة آزادي بار آورده استفنيم قرن آزمون اسارت و استبداد مرا  از جان ودل شي. تنفسي ،الزمة حيات ميدانم 
گي پيش از آنكه رابطة عاطفي مرا با آزادي نشان دهد ، بيانگر نحوة شناخت من از عملكرد ضابطه هاي حاكم بر طبيعت 

  » ...،جامعه وتفكر است
     در همان آغازين روز هاي اساسگذاري سازمان ، عبداهللا نايبي  با مسايل حياتي جنبش چپ از جمله با ايديولوژي برخورد 

درآن نوشته ها عمده ترين دليل فروپاشي سوسياليزم وقت ،حاكميت ايديولوژي برسراپاي جامعة شوروي .نقادانه كرد  
اين .ان، ديدگاه نوي بر رخداد هاي مهم جهاني دربيش از يك دهه قبل ، باز كردتشخيص شده بود كه در ميان اعضاي سازم

تحليل گام استواري بود كه كليد گشايش رمز ركود  همه عرصه هاي زنده گي درنظام شوروي را به دست ميداد كه بايد با 
ر ساحات اقتصادي، فرهنگي ، اجتماعي به آن ژرفايي بيشتر بخشيده ميشد ونقش ويرانگر ايديولوژي عمدتاً د برنامة منظمتر،

وغيره در اتحاد شوروي ـ به عنوان مهد پيدايش وفروپاشي سوسياليزم ـ به صورت مشخصتري نشان داده ميشد واز كليات 
ومجردات به اجزا و مشخصات ميرسيديم اما بنابرنبود كادر تخصصي وقلت ديدگاههاي نقاد وژرفبين در سازمان ،اين امر به 

  .مسايل خورد وريزة ديگري پيش آمد وما را دچار روز مره گيهاي دست وپا گيري ساخت ، سيد سامان نر
 اساسي ترين مساله يي كه بايد بدون  فوت وقت توجه مارا به خود بكشاند، كند وكاو ،كه من فكركرده ميتوانم تا جايي   

به .  ختن دست وپاي تفكر از تار هاي عنكبوتي آن استاكناف بينش ما به منظور يافتن  نمودهاي بارز ايديولوژي  و آزاد سا
  :نظر من ، با ايد يولوژي در سه سنگر بايد جنگيد 
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  .    ـ گام اول در عرصة تيوري است كه همه با نكات عمدة آن كم وبيش آشنا شده ايم 
 شدة انديشة خالق مارا درطول بينش ما درزيرهمين ذره بين تيورييست تا  موارد ايديولوژيك زواياي    ـ گام دوم كاويدن

  . ، شناسايي كنيم  گذشتهيك قرن
امكاناتي فراچنگ آوريم كه ريشه هاي فرورفتة     ـ درگام سوم ـ كه دشوار ترين مرحلة كار است ـ با يد وسايل و

  .ژرفاي روان ما بيرون كشيده بتواند ايديولوژي را از
يولوژي يك سيستم بسته و متحجر معرفت تعميمي است كه ماحول را بر     درعرصة تيوري به اين باور رسيده ايم كه ايد

همه زماني وهمه .از مكان وزمان اثر نمي پذيرند  احكام اين سيستم معرفت ،. بنياد احكام از قبل صادر شده ، تفسير ميكند
.  د با عرصة عمل، منشا گرفته انداين احكام از متن زنده گي عملي نه، بلكه از پندارهاي واهي و بي رابطه افرا. مكاني اند 

ازنظر  بنابراين تضاد ها را چي دريك ساحت گسترده مثالً جامعه باشند وچي در يك نهاد محدودتر مثالً در يك حزب ،
ملموس ترين نمود ايديولوژيك معرفت ،كه همه به گونه يي از معبر . پيروانش ،پنهان ميكند و حقايق را وارونه جلوه ميدهد

 .ذشته ايم ، مذهب استتاريكش گ

حصاري چنان مستحكم    مذهب براي گريز از رو به رو شدن با محك نقد ونظر، دورادور خود را با شماري از احكامش ،   
مذهب يك سيستم شناخت است اما . ميگيرد كه گذشتن از آن برابر با گذشتن امير ارسالن رومي ازقلعة سنگباران است

شناخت  روندير علمي انسان حيرتزدة ابتدايي ، بافت يافته است وچون اين پندار ها در مقطعي ازسيستميست كه از پندارهاي غ
،پاسخگوي نيازمندي رواني وموجب آرامش خاطر پندار گرايان شده ميتواند ، در چنان مقامهاي بلند ارزشي قرار ميگيرند و 

قت آدم ميبيند ، آن مفاهيم، پيچيده در يك هالة در حول وحوش اهميت آن چنان تالشهايي به خرج داده ميشودكه يك و
قدسي بسيار درخشان ،در رواقهاي بلند روان پيروانش، مثل الماس كوه نور، با شكوه تمام، ميدرخشند واين درخشش چنان 

دا خ.پرابهت است كه هيچ ذهني نه تنها حاضر به زدودن آن نميشود بل با همه توان درپي فزودن به اين تالءلوبرمي آيد
بيكرانه فقط حقيقت گرهگاه همه رابطه هاست يعني كه اين مفاهيم ،. اندازيندست مفاهيم ،كتابهايش،رسوالنش ،وعده هايش 

  . وبسزندبهمين چشمه ميتواند جوش دل از 
 خود را با اشتياق نادان جلوه ميدهد تا. يك فردمومن براي بزرگ ساختن خدايش از كوچكترساختن خود هيچ ابايي ندارد 

يست ،همين نمن با خداستند وچون خدا دست نيافتؤرسوالن خدا واسطة توصل م.خدايش را بر مسند آگاهي تمام بنشاند
من ،  ؤمن، بر جايگاه خدا قرار ميگيرند وچون رسوالن هم پايا نيستند ، جاي خالي شان را درذهن فرد مؤواسطه ها در ذهن م

من هنگامي به ؤ بنياد ايمان يك فرد مبراين. دي برابر ميشوند با خود خدا پس احكام خداون.احكام و وعده ها پر ميكنند 
  . كمال مطلوب  ميرسد كه بدون ذره يي شك و استدالل، دربرابر احكام مذهب سر تسليم بر زمين گذارد
ك به كاررفته وچي        گذاري از مذهب  به حزب ميكنيم تا  ببينيم كه در ساختار آن ، چي مقدار مواد و مصالح ايديولوژي

، با »زرگري«شباهتهارا براي تفهيم بهتر ، با پرهيز اززبان  . شباهتهايي ميان بينش مذهبي وجهانبيني مسخ شدة ما  وجود دارد 
  . ارائة مثالهاي ملموس  نشان ميدهيم  

تصاميم «گرد آمدند و     اعضاي نهصت ايندة افغانستان پس از دوسال كه از كنفرانس قبليش  ميگذرد باز در كنارهم 
در كنار ساير تصاميم ، براي شماري از رفقا رأي دادند كه تا دوسال ديگر يعني تا كنفرانس بعدي ،به .اتخاذ كردند » !مهمي؟

ارگان رهبريي كه بدين گونه ايجاد شد به گمان سنتي ما يك مركزيت . نماينده گي از آنان بينديشند و تصميم بگيرند
عني شماري از اعضاي سازمان ، بدون جبر و اكراه، به ميل ورغبت خاطر، در يك فضاي  ي.ديموكرانيك است 
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 اول بايد ديد كه مركزيت در سازمان چيست، استبداد چيست، ديموكراسي اماديموكراتيك، ارگان رهبري را ايجاد كردند
  .چيست و چيگونه رابطه ها يي ميان شان وجود داشته ميتواند

يت دريك سازمان سياسي، محل تالقي تمام ديدگاههاييست كه از موقعيتهاي متفاوتي، ناظر برحقيقت   به نظر من مركز   
دستاورد هاي اين ديدگاهها و مقر صدور مجدد  مركزيت را ميتوان آزمونگاه تحليل، تجزيه، شناخت و تركيب .بوده اند

ذف گردند و كسان ديگري به  تصميم گيري بايد ححكمهاي حاصل از اين عمليه  ناميد اما چرا يك تعداد از عرصة تفكر و
كه ميراث دست ما گي شان انتخاب شوند؟ بياييد سفري كوتاه به گذشته كنيم و ببينيم كه ساختار كنوني سازمان نماينده

 گونه و بر بنياد كدام نياز مندي به ميان آمد، و چرا دريك محدودة خاص تاريخي، ساختاريينخوردة يك قرن پيش است، چ
  . نمود بازدارندة ايديولوژيك مبدل گشته است يكانقالبي بود و چرا امروز به

    در مبارزات سياسي ، براي دست يافتن بر جهات هرچي بيشتر حقيقت و نزديك شدن به آزادي ، نياز به مشورت و 
اما نهاد هاي . يل ميدهديعني در مبارزات سياسي ـ اجتماعي اصل محوري را مشاورة جمعي تشك. مصلحت رفيقانه داريم 

، نشريه ها را توقيف وند، اجتماعات را پراگنده ميسازند ارتجاعي جامعه اين حركت را برتافته نميتوانند ، دست به كارميش
ميكند و سازمانها را منحل ميسازند و باز طبعاً كه مبارزان نيز واكنش متناسب با وضعيت نشان ميدهند يعني براي رسانيدن 

ان به يكديگر، به جاي استفاده از سيستم پستي كشور كه قابل تفتيش و نظارت است، مثالً ازكبوترهاي نامه بر پيامهاي ش
سازمانهاي شان را مخفي .دست به پخش شبنامه ميزنند . چاپ ميكنند انهكتابها و رساله هايشان را مخفي.استفاده ميكنند 

براي اخذ .  بل درجنگلها و در مغاره هاي تاريك، داير  ميكنند،  نهميسازند و جلسات شان را در تاالر هاي مجلل امروزي
تصميم در امور مهم سازماني، چون امكان بيخطر اشتراك همه اعضا جود ندارد، به اصل ايجاد نماينده گيها رو مي آورند و 

ركزي، بيروي سياسي، بيروي شوراي م.، محروميت از ديدگاههاي سودمند  فراواني را به ناچار تحمل ميكنند  سفأدركمال ت
و ساير ارگانهاي تصميم گيرندة كه به نماينده گي از صفوف طويل و عريض سازماني، تصميم ميگيرند، ... اجرائيه، بيروي 

ناشي از عملكرد استبدادي دستگاه ارتجاعي دولت در برابر حركتهاي ترقيخواهانة اجتماعيست ، زيرا اگر انديشه يي ، 
ادي از صافي مراحل و مراتبي كه هيرارشي تشكيالتي يك ساختار انقالبي را شكل بخشيده، عبور داده نشود پيشنهادي يا انتق

، بسيار ممكن است كه انديشه هاي مخرب ، به سازمان سرايت كنند ، حاملين اين انديشه ها به سكان رهبري دست بيابند و 
پس نقصان وسايل . به اميد ها به سوي تركستان برگردانندسازمان را از جوهر رزمنده گي تهي سازند ورويش را از كع

ارتباطي ، بعد فاصله ها و پيگرد پوليس، ضرورت روكرد به اصل نماينده گي را به عنوان يك واكنش تدافعي در برابر 
ز عرصة شمار زيادي از انديشمندان را ا، اما چون چنين ساختارها . دشمن، ازمنطق و مشروعيت خاصي برخوردار ميسازد

تفكر خالق يعني تفكري كه در پيوند مستقيم و بالواسطه با ساير ديدگاهها قرار داشته باشد، به دور ميراند ،پس ميتوان گفت 
كه اصل نماينده گي به شيوه هايي كه از ديروز به ما ارمغان رسيده، اعتبارخودرا از استبداد موجود سياسي در جامعه ميگيرد 

رونما يك گام تاكتيكيست و با . درجهت رشد سازمان براي هر زمانه و هرگونه وضعيتي نيست سفييعني يك حكم علمي ـ فل
  .  تغيير در وضعيت اجتماعي، تغيير ميپذيردشدن 

آن حزب باهمان انضباط آهنين انقالبي، سر انجام به هدفش كه سرنگوني قهري نظام .     به حزب بلشويك روسيه نگاه كنيم 
اما وقتي زمام امور به دست ستالين رسيد ، با آن كه . ود رسيد  و ديكتاتوري طبقة كارگر را اعالن كرداستبدادي تزاري ب

حزب از موقعيت اپوزيسيوني ديروزه اش بر جايگاه يك حزب حاكم منتقل شده بود و بايد دروازه هايش به سود اشتراك 
 نه تنها چنان نشد بل ديكتاتوري تر ميشد، ولي متاسفانه ، بازامعهج هرچي بيشتر روشنفكران، اقشار آگاه و اليه هاي ايجادگر
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ساختار ديروزة حزب بلشويك به . گان حزبي خالي كرد پرولتاريا جايش را به ديكتاتوري حزب و بعداً به ديكتاتوري نخبه
يشتر از علت حاكميت استبداد وسياستهاي ضد ترقي وضد ديموكراسي آن نظام، ناگزير بود براي حفظ سازمان ، ب

 ازينرو براي تبارز كيش شخصيت و پرورش روحية ديكتاتوري، ظرفيتهايي را به. ديموكراسي به مركزيت توجه داشته باشد

ناچار باخود حمل كرد كه تمايالت خود محور بيني و جا طلبانة ستالين، به سهولت درآن ساختار  نشو و نما يافت و  بعد ها به 
البته روشن است كه .بند بند اندامهاي جنبش چپ جهان خانه كرد و به فساد شان كشانيد بيماري واگيري مبدل شد و در 

 انكار نا ناگزيري حزب در قبول آن،  جنگ جهاني دوم ساختار يك فرماندهي نظامي را بسيار سهل بر حزب تحميل كرد كه
   . پذير است

هم دشمنان داخلي وخارجي ، ميتوان به گونه يي استبداد ستاليني تابه اينجا به دليل نو پايي دولت شورا ها و توطئه هاي پي     
رهبري جامعه به . را توجيه كرد ولي بعد ها كه دولت شورا ها بر نيمي از جهان حكمروا هم بود ، آن ساختار تغييري نكرد

ان سقوط فاجعه باري بود حيث ملك طلق چند آدم خود بزرگبين و جدا مانده از حقايق جامعه، مسجل شد و نتيجه اش هم هم
نظامي كه به بهاي سيالبهاي خون زحمتكشانِ نه تنها شوروي بلكه جهان، بر پا شده بود و سيه روزان گيتي به .كه همه ديديم ؛

  .ر ، عاشقانه به محرابش نماز ميگزاردند ،هم اكنون پاي انداز كاروان سر مايه استتروشناميد ديدن فرداي 
قصدش جلوگيري از , موقعيت اپوزيسيونيش ،دروازه هاي رهبري را بر تعدد ديدگاهها بسته بود  حزب بلشويك اگر در   

 ورود انديشه هاي مخرب به حزب بود اما بستن دروازه هادر دوران حاكميتش بر نيمي از كرة زمين، بي هرگونه شك و شبهه
   . ستبداد درون حزب را مهار ميزد به منظور جلوگيري از ورود انديشه هاي سازنده و انقالبيي بودكه ايي

در سياست، استبداد عبارت است از .  استبداد را فرهنگهاي زبان ، تنهايي در صدور راي و انجام كار، معنا كرده اند 
هر مركزيتي در يك سازمان اجتماعي ، تمثيل نوعي از استبداد است . فرمانروايي در كارها بدون مشورت با قوة قانونگذار

مند است و از سويي  از يكسو سازمان اجتماعي مانند يك ارگانيزم زنده ، به هستة متفكر و تصميم گيرنده نيازاما چون 
حاكميت استبداد را ماية ركود ميداند، پس براي اين كه هم هستة متفكر داشته باشد و هم نقش استبداد در آن محدود باشد، 

 زمينه ييست كه تبلور ديد گاههاي بيشتري را به دور هستة متفكر و ديموكراسي. پاي ديموكراسي را به عرصه باز ميكند
يعني در بستر حركت تكاملي . تصميم گيرنده ، تضمين ميكند و هستة رهبري را به طور نسبي از چنگال استبداد بيرون ميكشد

له بگيريم به ديگرش هر قدر از يكيش فاص.يك سازمان سياسي، استبداد و ديموكراسي قطبهاي متضاد را تشكيل ميدهند
پس اين دو مفهوم  نسبي اند و تغيير وتكامل ساختار سازماني ، ميزان حضور و نقش شان را  در يك سازمان . نزديكتر ميشويم

  .سياسي ديگر گون ميسازد
 به طرح اساسنامة.    وظيفة استبداد ، تحكيم مواضع ركود و ثبات است اما ديموكراسي حركت و تغيير را تضمين ميكند

نفرانس، كه نعل به نعل، كاپي اساسنامة سازمانهاي انقالبي در بيش از يك قرن پيش است، يك طرح كاصطالح مصوب 
سازگار است و نه ريشه در واقعيتهاي ماحول دارد و با نظر » تعميم معرفت« ايديولوژيك و زمانزده است كه نه با هدف ما 
در جهان و بانظر داشت فنĤوري معاصر، ميتوان به سكه هاي از دوران افتادة داشت به تغييرات و تحوالت اجتماعي ـ سياسي 

 .اصحاب كهف مانندش كرد كه جز در پندار خود شان ، در هيچ بازاري اعتبار ندارند

به عبارت ديگر در . اعضاي نهضت آينده افغانستان دركنفرانس، هيات رهبري سازمان را براي دوسال انتخاب كرد    
مار زيادي از اعضا با ميل و رغبت خاطر ، به تعداد انگشت شمار رفقاي شان صالحيت دادند كه تا تدوير كنفرانس ش

در واقع با اين تصميم، . كنفرانس بعدي ، به نام بيروي اجرائيه به جاي آنها فكر كنند وبه نماينده گي از آنان تصميم بگيرند
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يعني به چند نفر بيعت كردند كه تا كنفرانس آينده، كامالٌ حق دارند آنها از خود سلب صالحيت تفكر و اخذ تصميم كردند 
شايد برخيها بپندارند كه چون اين كار بدون جبر و اكراه . كه متفكر، تصميمگيرنده، واجب اال حترام و غير مسوول باشند

 را به بازار برده فروشي برده ولي چنين ديموكراسي به اين ميماند كه چند تا برده. صورت ميپذيرد بناء ديموكراتيك است
 اين گونه آزادي انتخاب، در اركان نظام برده گي هيچگونه تزلزلي ». شما در انتخاب آقاي تان ،كامالً آزاد استيد«:وبگوييم 

به عبارت روشنتر ، همين . ايجاد نميكند يعني كه برده در صورت داشتن آزادي كامل براي انتخاب آقا، باز هم برده ميماند
 تغيير را تعويض كرد وه به شيوه يي به آنها روآورده كه جز اسارت ، به چيزي نميرساند شان ، پس بايد شيو زادي انتخاب، آ

    .جز از طريق تغيير ساختار ، ممكن نيست هم ه شيو
 مدرنيزم با سنت و دست به اعمار كعبه زده ايم  ولي چون در يك جامعة مدرن به سر ميبريم و چون.    ما مذهبي بار آمده ايم

مذهب و افسونگري ساز گار نيست ، باورهاي مذهبي مان را ، دانسته يا نادانسته، در قالب واژه هاي علمي از انظار پنهان 
كه ، تالشي عبث است ، روشنفكران آزاد انديش ما باشند به جاي خود كه حتي برخي از همسفران راه  ديروز ما اماميكنيم 

به اين كعبه رو به باورهاي جديدي رسيده اند وهم  ،بيشتر در معرض آسيب سنتگرايي قرار داشتندعي به داليل خاص اجتما
، فضاي تحميل الگوهاي فكري فرد بر جمع يعني جا دادن اين جماعت انديشمند دريك قالب متحجر ساختاري . نمي آورند 

همسفران ما در اين هفت ن سبب است كه شمارة از همي. الزم حركت فكري را دررسيدن به رشد وتعالي، نفي كرده است
رباط زماني ، از چهل به چهل ويك نميرسد وكساني كه به رابطة چندي وچوني پي برده اند ، با اين راهپيمايي، همگام 

  .حيف توانِ خوبِ يك تعداد از رفقاي پر تالش ما ،كه سوگمندانه صرف خود فريبي ميشود پس نميشوند،
ه كنفرانس يك تعداد اعضا را بدينگونه به عنوان گروه رهبري سازمان انتخاب كرد ، درسازمان چي چيزي    ببينيم، حاال ك
مشهود ترين اتفاق ناميمونش اينست كه يك كتلة فكري به هم پيوسته و آمادة رشد سالم ، به دو بخش بيمار . اتفاق مي افتد؟

هبري به عنوان مغز متفكر يك ارگانيزم زنده، از تماس مستقيم گروه ر. و به دو ظرف پذيراي انحراف فكري، تقسيم ميشود
حقايق و واقعيتهايي را كه بايد از طريق . با اعضاي سازمان ـ كه حواس اين ارگانيزم را تشكيل ميدهند ـ محروم ميماند

اين كه عصارة به تصور . حواس درك كنند ، از طريق خياالت دور از واقع و تصورات واهي خود شان ، شناسايي ميكند
خود را . ، احساس بزرگي كاذب ميكند ست و دريك فضاي كامالً آزاد و ديموكراتيك ، انتخاب شده استتفكرسازمان ا

واجب االحترام و مصون از انتقاد ميپندارد و چون اين مصونيت را ساختار سازمان برايش مهيا ساخته است ، با انديشه هايي 
 ايديولوژيك را زير سوال قرار ميدهد، خصومت ميورزد كه در نتيجة آن ، آدمهاي، كه رشد وگسترش آن، همين ساختار

هريك شان براي حفظ موقعيت موجود، به سرباز گيري از . بين، عقبگرا و دور مانده از حقايق ماحول بار مي آيندگخودبزر
 در صورت احساس خطر از دست دادن مسايل زباني، محلي، قومي و غيره و غيره را دامن ميزنند تا. درون صف ميپردازند

سفري به گذشته ،يكبار و براي يك لحظه درعالم رويا.  از فرمانبران سر دركف، خالي نباشدان دور و برش ،مقام واالي رهبري
 به وضاحت دريابيد و ما هم كه ذره يي با حزب ديروز ، انبار انبار دركار و كنش حزب ديروز ما،بكنيد تا مصداق عرايضم را

تنها فرق ما در اينست كه يك تعداد ما ديروز از عملكرد شدادي رهبران حزب انتقاد ميكرديم و . ود تفاوت ماهوي نداريمخ
امروز كه خود در همان هوا و فضا برمسند پيشگامي پانزده بيست نفر قرار داريم و هنگامي كه پا را بر پا دور داده و بر روي 

، كف زدنهاي چهل رفيق سازماني و دوصد مهمانِ با تزوير فراخوانده به تاالررا، براي پردة تلويزيون در ويديوي تهيه شده
انتخاب خود به مقام شامخ رهبري، تماشا ميكنيم، رهبران متوفاي ديروزه را كه از تهديد و تحقير شان عذاب كشيده بوديم ، 

 »كن و ببين كه من دركجا قرار گرفته اماگر مردي سر بلند «با تبختر ميگوييم .در عالم رويا مخاطب قرار داده 
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  حقيقت غير ازين است ؟! » رفقاي پيراموني « شما و آخرت تان    
 در صف چي مصيبتي رخ ميدهد؟ صف كه از ژرفاي چاه ايديولوژي پهنة آسمان حقيقت را به اندازة دهن چاه ميبيند و در    

ان سپرده و از لحاظ فكري خود را حلق آويزكرده است، بي نياز يك حالت خاص افسونزده گي ، اختيار سازمان را به رهبر
از تفكر در عرصه هاي مهم حيات سازماني ، چشم به عقربة زمان دوخته كه چي وقت لحظة اثبات وفاداري به افراد 

در قضاياي ابراز نظر و صف كه هميشه حل و فصل مسايل مهم .  بخصوصي فرا ميرسدتا با اداي دين، مورد تفقد قرار بگيرد
 بي باور به بلوغ فكري خود، در حقارت رواني تمام، خود را باربري ،حياتي و حالجي رخدادها را به رهبري محول ميكند

 با اين ديوار چيني كه ميان صف و رهبري  و گذاشته است اوبردوشفقط كه وظيفة بردن تخت روان رهبري را، تاريخ ميبيند
ميم به اصطالح مهم گروه رهبري، ناآگاه از شيوه هاي تحليل و تجزية رخدادهاي مهم نا آگاه از تصاصف قد برافراشته، 

حيات اجتماعي توسط گروه رهبري، بيخبر از عقد يا فسخ پيوند با متحدين فكري سازمان، بيخبر از ميزان اختالفات يا 
شدة كاخ رهبري باز ميشود تا تشابهات قكري اعضاي گروه رهبري، منتظر نشسته است كه چي وقت دروازة مهر و الك 

يعني كه اگر كام صف برسفرة قكري آنان شيرين هم ميشود، نميداند كه آن . بداند كه رهبري برايش چي حلوايي پخته است
نوالة فكري چيگونه مهيا شده است يعني به پخته خوار عاطل و بي ابتكاري مبدل ميشود كه وظيفه يي ندارد جز حيرت كردن 

  .ران و سرودن مديحه در وصف قد و قامت رساي فكري شاناز طرحهاي رهب
، درنيمه راه از نفس ميماند حقيقت است جهات بيشتردستيابي بر    بدينگونه ، سازمان سياسيي كه لباس رزم پوشيده و رهسپار 

اطراق ميكند ،  درجلگة سبزي ،ي زبه جاي پيشتا ،ونفس اماره هم غالب سركش ،اژدهاي خوديوچون راه دشوار گذار است 
» زنده باد شاه «جنگĤوران ترانة  .، بادة ظفر مينوشد !؟گام را فرسخ مينامد وبه شاديانة اين راهپيمايي دراز . بزم مي آرايد

   .براي شان طلب عمردراز ميكند متقابالً،تمامباخلوص نيت هم ،ميخوانند و فرمانده 
رشد سالم و آزاد فرد، .  مشتي از آن بتواند نماينده گي ازخروار كندسازمان سياسي نبايد سبد كشمش نخود تلقي شود كه    

آنچي را . ديدگاه را نميتوان به كسي به عاريت سپرد. فرد، صاحب ديد گاه فردي است. متضمن رشد سالم و آزاد جامعه است
يعني خود فرد ؛ خود فرد با ديدگاه  .كه ميتوان با حاصل تفكر ديگران تركيب كرد ، حاصل ديد گاه است نه خود ديد گاه 

به تأكيد  ، عيب در ماست .  ش با آزموده هاي ماحولديالكتيكي تمام امكانات وراثي و كسبي براي تفكر، البته در پيوند 
  !   صددريغ   شاهان ما هميشه كوران يك چشمه بوده اند،ميگويم،عيب درماست كه 

اق روشن تيوري از خود بيگانه گيست كه با خامة تواناي عبداهللا نايبي مصد    رشد ناسالم دو طرف اين ارگانيزم دوشق شده،
   . آن را هم بيابددقيقكه اميد وارم روزي فرصت خواندن وفهم ،ينده بازتاب يافته است آبرگردان شده ودرنشرية 

ع خوشباورانه اقدام به  با سلب حق تفكر و تصميمگيري از خود و انتقال اين حق به گروه رهبران ، در واق دركنفرانس   صف
اعتقاد  .  مشعل رهگشاي جهانبيني علمي در دست، قدم به ظلمتسراي مذهب گذاشت. هسته گذاري خدايان مشكل گشا كرد

تسليم بي قيد وشرط ما . بي خدشة ما به درستي و سالمت كامل شخصيت فكري رهبران ديروزة ما، بيان صريح همين مدعاست
 لب اگرازصف. توان فكري مارا براي يافتن يك راه نو ناكوبيده شده،سلب كرده است القي و ديروز ،شهامت اخخدايان به 

 مارا از ميدان پرخون ودود پيكار برشانه ناتمام نايبي دل به دريا زد و عَلم مبارك برخاك افتادة رزم فروبستة ديروز، تنها
 ديروزمان بوده  او از ساحت نفوذ معنوي رهبران، دور بودنخيره سري  اين  وشايد هم بنيادي ترين علتكرد ،يكي از علتها

 ،به نشانة حرمتگذاري ، سزاوار است كه دستهارا به  نايبيـ كه به يقين هم چنين بوده است ـ دربرابرعظمت اين گامباشد 
تفكر را برروي مابست اگر هميشه گي شد و دريچه هاي اما اين حرمتگذاري واين تسليم وبه دنبالش اقتداكنيم تسليم برداريم 
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با پيوندهاي آشكارونهان برخاسته ازبستر امكانات بيشتر، خداي نوي منتها ،بايد بدانيم كه نادانسته خداي ديگري پرورده ايم
  .شك برانگيزي كه خواب رااز چشمان آدم ميربايد

 در ساعاتي كه بسيار. ييابدمانور مي براي قدرت وسيع گاهي كه مصلحت حكم براند ،  يعني استنايبي آدمي تيزهوش  
 مثل چپن ، را به مدد تخيل شاعرانه اش ـ يكي از آسمان ويكي ازريسمانـ يتيوريهاي رنگارنگ برگردانِ  وانديشدجهاني مي 
سخت تنگ فضاي وطن براي پرواز انديشه هايش ناگهان حس ميكند كه د ،زكنارهم ميدومتفنن، درويش يگان قورمه يي 

 .ي ست اعاطفييك مفهوم تنهاتو  .روي سياه سوخته ات از ديدن نيست  !گمشو « ادر وطن خشم ميگيرد رماست ،با دلتنگي ب
ياران حاليش ميكنند كه وطن  اماچون»  از فهم انديشه هاي بكر من ناتوان اند كودنتفرزندان .من هرگز به سويت نمي آيم 

د پهلوهاي مهم تيوريهاي پادرهوا را محك بزند وبر زمين  هم است كه ميتوانآزمونگاهيتنها يك مفهوم عاطفي نيست بلكه 
در اين آشفته دكان دونبشه اش كسادي از ترس   و به خود برميگردد تكان ميخورد، بيارد ، آنگاهانسخت حقيقت فرودش

براي  .ندكميسيون توظيف ميك. سر ميدهد » زنده باد وطن« شعار، ! با دوستان بين المللي ؟تپس از مشور ، سياست بازارِ
    .  مودل ميسازد،دولت ديموكراتيك آينده
ما دست دوم سازمان پيشگامان برخي از شايد هدف خدمت به وطن، باتمام درخشش هنوز هم درذهن  براين بنياد ميگويم كه

از نظر  شدهان هنوز كامالٌ ويران  اين گروه چون اما با رشد سازمان گره خورده باشد هم  و راه تحقق اين هدف پابر جاباشد
در بلند بردن هرچي بيشتر هم  رشد سازمان را ـ شايد نا دانسته ـ قرار دارد مانز سا در موقعيت بااليي،پيوند با زادگاه عاطفه و

ارزش مقامهاي شان جستجو ميكنند و صف كه در مرتبة پايين فكري و در موقعيت انفعالي امر بري قرار دارد ، رشد سازمان 
 مييابد زيرا اينها كه در  ورهبران وبزرگ جلوه دادن سازمان كوچكتر جلوه دادن خودچون وچرا ودر اطاعت بي را در

  ييصالحيت كرده و به آدمهاي پژمرده ، بي اراده و از خود بيگانه هرگونه عرصه هاي مهم حيات سازماني از خود سلب
بي هويتي، حقارت و  تگرگ  از آسيبتاتري پناه ببرند قيصه ها، بايد به زير چن  رديفي ازمبدل شده اند، براي پنهان كردن

 در جهت گسترش اين چتر ميكوشند  پناهگاهي ندارند ، با تمام تواني،سازمانهمين چتر بيهوده گي در امان باشند و چون جز 
 (...) گزارش به  براي تهية اگر اعضاي سازمان كم  شماره اند بايد مهمان خبر كنند تا تاالر، لبريز از آدم جلوه كند و.

اگر در مي يابند كه طرح سوالها يا گزاردن انگشت انتقاد بر مساله يي ، .  افزوده شود برغناي آرشيف تصويري سازمان
هركس هرچيزي براي گفتن دارد، قبل از كنفرانس « در جلسات شان اعالن ميكنند كه ، بيرون ميكشدپس پردهحقيقت را از 

كنفرانس جاي كف »!تعميم دهنده گان معرفت؟«يعني كه در مشرب فكري   » احثه نيستكنفرانس جاي جدل و مب. بگويد
   ابراز نظر وانتقاد راهرگز برتافته نميتواند وجسارت خوريستزدن و پلو 

 ، ،با طرحي عضو انقالبي سازمان  و دوصد مهمان ، يك صدا به مخالفت با چيزيچهل وقتي ميبينيم كه از ميان ،گريه دارد   
 ميخنديم و به هركي ميرسيم از جالل شاهانة كنفرانس ، واقعاٌ جاي گريستن است ولي ما به جاي گريه.، برنميخيزدبا كسي  يا

از لباسهاي فاخري كه پوشيده بوديم، از نظمي كه بر ميز نانخوري . فرانس ناز وحدت كامل نظر در تصاويب ك. ميگوييم 
هم كه از برنامة پس   واشتراك كننده گان  از قاشق و پنجة رفقا بر نميخاستبليقاحكم ميراند و هيچ صدايي به هنگام صرف 

از ، همه چيز طبيعي است وحتي اكليلهاي گل را هم همين رفقاي گل دهنده ، صميمانه ميپذيرند كه بلي  ،پرده بيخبراند
 .پولسياه جيب خود تهيه ديده اند 

، به قيد قسم هاي  ميرسيدند  مغربزمين آرامسواحل ين موجهاي كوچ ، بهمهاجراني كه با آخر،   در دوران حكمروايي طالب
طالب مثل   نه امروز،  ماو»  راميدوختبود اما دلتنگ بوديم ، طالب لبهاجان ومال ما در اما ن «  كهقدسي وناموسي ميگفتند
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 ميشويم  رويايي دلپذير  حالتآن چار  ، دياران خود از اسارت روان  و صف از تحكم پذيري از لبهاي بسته ، ازاو،بدتر كه ،
   .دست ميداد ، مغول اعظمخانبه  هنگام برپايي كله منار ها، در تاريخ ، كه
  مگر ما حاللزاده گان چنگيزيم رفقا؟   
  به فقط، بيش نيستند تهوع آوري واژه هاي پوك و، در فرهنگ شماري از ياران  چون ميگذريم ... و! انقالبي ؟از اصوليت   
ونميبينيم  دراروپا زنده گي نميكنيمما آيا   ؟ چي شد، عدل روشنفكري تان  مروت تان ،آخر: ميگويمد تاي انگشت شمارچن

 كه ه يي پس از سه دهماگرم ؟اصول بنيادين شمرده ميشوند ديگر از ،براز نظر وانتقاد  اهمكه حتي در احزاب بورژوازي 
شايد  ؟ كه درنشستهاي خود مطرح كنيم باهم نداريم، ديگر هيچ اختالف نظري ابا نورزيديم     حتي از نوشيدن خون يكديگر

    . ميخواهد  وقاحتواقعاٌ كه ، گفتنشچون » نه« نگوييد
 بسيار عالي «:جلسة مارا چيگونه يافتي ؟ گفت:   از يك دوست غيرسازماني كه در كنفرانس ما  شركت داشت، پرسيدم 

 اعضاي سازمان تان دركنفرانس قرصهاي روشني خورده بودند ، چنان لبريز روشني بودند همه. .واقعاٌ جلوة شاهانه داشت .
  »كه در ذهن هيچكدام شان حتي به قدر يك لقمه هم ، جايي براي سوال باقي نمانده بود

روزين به گمان من در زير تأثير افسون همين گونه جلسات شكوهمند شاهانه است كه برخيها شك كردن در اصول متحجر دي 
از يك رفيق  من در روزهايي كه كميسيون موظف روي طرح اساسنامه كارميكرد ، .را برابر با خيانت به هدف تلقي ميكنند 

و گمان كرده بود كه با اين » طرح تو يك بدعت است«: ژورنالستم باگوشهاي گناهكارم شنيدم كه با زبان ماليي ميگفت
  . انجام داده است هوشدار ،وجيبة روشنگريش را در برابر من

به چيزديگري     ما با سلب صالحيت تفكر و تصميمگيري از اكثريت اعضاي سازمان ، جز احساس حقارت و خودكمبيني، 
اگر روزي از تصادف  ، مي آيد انباشته از عقده هاي خود كمبيني بار ، روان بيماركه تاگلويچنين جمعيت.شان نميرسانيم

 نخواهد كردمحاكمة صحرايي  آيا هركسي راكه فقط دو انگشت ازخود باالتر ببيند ،،يدبر قبضة تفنگ حاكميت رس شدست
گرفته هم به حالش دردل ميگريست،   برزگر زمين هماندادن كفش به دهن زمينداري كه، حتي. به ديروز مان نگاه كنيد ؟

 و خوكرده با آزادين كتلة بيگانه با خنده دار است كه از چني ؟نگاشته شده است  »ماركسيزم خالق ونقاد« گوشةدركدام 
.  ديموكراسي را بايد درجلوه هاي نو و نوترش تجربه كنيم .استبداد ، انجام وظايف ديموكراتيك را انتظار ميبريم

تاريكترين زواياي بينش مارا به ما  ،دست مارا گرفته هم ديموكراسينيروي پيشتازي ميبخشيم ،ديموكراسي درهرگامي كه به 
 روح وعصارة تفكر را گرفت وازين كتابها بايد .  قطور، ميسر نيست چند كتاب محض قِروتكامل بينش ما در َت. ند مينمايا

  .باشدازآن الگويي پرداخت كه توان ارائة تفكرخودمارا داشته 
شخص بسازيم و م در هرگونه ساختاري  ديموكراسي نه حد معين دارد و نه ساخت مشخص كه از قبل بتوانيم  جايگاهش را   

ديموكراسي   ساختار سازمان ما تغيير ميپذيرد و در هرگامي كه استبداد را به عقب ميرانيم ، .حدودش راخط اندازي كنيم 
ما چون در آغوش استبداد باليده ايم وبا قيافة خشنش آشنا استيم  به مجرد .وضعيت را اختيار ميكند ساختار وشكل متناسب با 

سازمانهاي مان را مخفي ميسازيم ،چشمهاي مان را برحقيقت . د از منبعي، فوراً حالت تدافعي ميگيريماعالن حاكميت استبدا
ميبنديم ،لبهارا ميدوزيم و با اشارة چشم و ابرو با هم ايجاد رابطه ميكنيم اما چون با ديموكراسي نا آشنا استيم و انداز قدش را 

« يشتر آن را بش از پس ديوار قرون هم به مشام برسد، به آن راضي استيم و چنانكه بايد، نميشناسيم همينكه تنها شميم خوش
  .  تلقي ميكنيم» بدعت
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در جامعه، اين توده هاي مردم اند كه نياز به .فراموش نكنيم كه ديموكراسي از جايي سر بلند ميكند كه درگير استبداد باشد 
كراسي در اختيار باالييها قرار دارد كه اگردر سراپاي سازمان  درسازمانهاي سياسي هم بدون شك، ديمو .ديموكراسي دارند

تعميم بيابد و بر زمينة آن استعداد هاي روبه رشد جوان شگوفا گردد ، چهره هاي سالخورده را در زير شعاع خود از مركز 
. خيص داده اند، سازگار نيستتوجه به دور ميرانند و اين امر طبعاً با مزاج كساني كه سازمان را وسيله يي براي نام آوري تش

فقط در صورت تعميم ديموكراسي درون سازماني .  پس اين صفوف حزبي اند كه بايد براي تعميم ديموكراسي تالش كنند
ديموكراتيك است كه هضم سازمانهاي انقالبي كشور هاي فقير و افيونزدة نظير وطن ما، براي مافياي  واقعاٌيعني مركزيت 

با نيتي  برخاسته از موقعيت  مادي رهبري تحميل شده برصف ، شايد به همين علت باشد كه .ار ميشودعالم سياست ، دشو
ه حتي از كاز تصميم گيري چي  عرق ميريزد،،  تنه ورأس گراني   و هميشه در زيراستخويش ، صف راكه قاعدة  سازمان 

   . هم محروم اعالن ميكندتفكر 
 شان با تشكيالت ايديولوژيك حزب ديروز ما ، از نظر فكري، اخته شده هنذاك دراز مدت  رفقا كه به دليل انهم از    برخي

وقتي آدم با منطق ماليي اين . بار مي آورداند  پيوسته هوشدار ميدهند كه رشد ديموكراسي در سازمان، انارشي 
 شما چي وقت و دركجا ديموكراسي را يشان ميپرسد كه عزيزان،ارو به رو ميشود به ناچار از » ماركسيستهاي خالق و نقاد«

تجربه كرديد و چيگونه دريافتيد كه ديموكراسي انارشي بار مي آورد كه حاال ازگسترش آن در سازمان واهمه داريد و اگر 
درتمام اسناد سازماني بر تنوع ديدگاهها، تاكيد ميورزيد ، اين تنوع جز بر زمينة ديموكراسي، بركدام زمينة ديگر، تامين 

  ه ميتواند؟شد
بهره ميگيرند  در سربازخانه ها كارآييش  از انضباطي كه؛ شما براي تكامل سازمان،  انضباط آهنين ستاليني را توصيه ميكنيد 

 انضباط هم دريك ،همان طوري كه سازمان سياسي يك تشكل آگاهانه است. ردازندپماشين جنگي مي ،وبا افسونش از آدم 
» ناقض اصول«توصيه و تذكر و اخراج ، هنگامي ميتواند مشكل گشا باشند كه . طي آگاهانه باشدسازمان انقالبي بايد، انضبا

ما . امر روشنگري با مجازات  طالبي به سر نميرسد.  محروم بسازد، نقدينه دارماموريتهاي را از امتيازات وزارت ، معينيت ، و 
ما بايد ميان . س، درجلسات پالتاكي اعالن ديكتاتوري كنيمنظردركنفران نبايد با صداي بلند، براي جلوگيري از ابراز 

اگر با انضباط . مركزيت دموكراتيك يك سازمان انقالبي و مقر فرماندهي يك اردوگاه نظامي ، فرق قايل شويم 
يي، آموزشي  نهادينه ميشد، هر سربازي كه پس از دوسال به دهكدة خود برميگشت بايد مثل قشلة عسكري،  سربازخانه

 لنج و رودة خود را تخليه ميكرد  و در هرجايي هم كه با افسري مقابل ميگشت ، ،ساعت نه شب ميخوابيد، پيش ازاذان مال
در حاليكه  دهاتي برگشته به دهكده، بهترين هديه يي كه ميل دارد نثار يك  افسر . دستش بي اراده به سالم برداشته ميشد

انضباط حزبي .  فقط از ترس مواخذة سركار، بر رويش پرتاب نخواهد كرد كند، يك پخسه تف به نشانة نفرت است كه
وقتي نظر سالم و سودمند يك عضو سازمان، در فضايي ديموكراتيك، دور از قدرت نمايي افراد عقده . امري آگاهانه است

ازمان وقوف يافت، مند،  با مجموع نظرات رفقايش دريك طرح كارا، تركيب شد و او به حضور فكري خود در طرحهاي س
ي از يك ساختار واهد خاست چون ديگر او خود را جزئآنگاه با تمام احساس مسووليت، از سازمان و طرحهايش به دفاع برخ

از همين جهت است كه . پيوند عمده با سازماني كه قصد روشنگري دارد ، پيوند انديشه يي است نه  تشكيالتي . فكري مييابد
مهم نيست كه آن ديدگاه در دايرة تنگ سازماني ما . رنسازيم تا به شمار اعضاي سازمان افزوده شودميگويم ديدگاهها را كو

براي رشد و توسعة يك سازمان روشنگر مدرن، الزم نيست كه، تمام قارة اروپا را در بدر به . باز ميشود و يا در بيرون از آن
 شخصي ما، زير پا گذاريم و درآخرهم، دست از پا درازتر به خانه بر دنبال آدمهاي گپ شنو و سر به راه و حتماً موافق با نظر
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هيچكس طرحهاي انقالبي مرا درك . واقعاً فاجعه است«گرديم و براي پس زدن بغض گلو، خود فريبانه با خود نجوا كنيم 
   .   !عيب كار را بايد در جاي ديگري جستجو كرد  ! نه ،نه عزيز» نميكند

ما اگر ميخواهيم  بينش جمعي سازمان . ينه هاي ديموكراتيك ابراز نظر، طرحهاي سازمان را قوت ميبخشد   تنوع انديشه و زم
.  با جدل و زور آزمايي فكري بگذرانيمش ،نا همخوانرا بر سكوي قهرماني قرار بدهيم، ضرورتاً بايد از ميان انديشه هاي 

  .چنان كه نرسيد. كرده باشد ، به مراد نميرسد كسب  قهرماني هوس، از ديگران انديشه يي كه رو پوشيده 
شماري از .   يكي ازمشكالت اساسي ما در بيرون شدن  از زندان ايديولوژي، معيوب و ناقص بودن شيوة آموزش ماست

 رفقاي ما با مĤخذ و منابع  آشنايي دارند و همه روزه به انباشتن  رواقهاي حافظه ازين منابع تيوريك، مصروف اند امااين
دركنارهم قرار گرفته اند و هيچ ميانجيي باهم پيوند شان نزده ، اطالعات مثل جويه هاي بادنجان رومي ،بي رابطه با يكديگر 

ما تئوري ها را پيش شناس واقعيت عنوان كرده ايم ولي تاجايي كه ميبينيم اين تئوريها در شناخت واقعيت به داد ما . است 
به حافظه سپردن . ايد اين باشد كه ازاين تئوريها صرفاً به منظور زينت كالم استفاده ميكنيمدليل چنين عدم توفيق ش.نميرسند

آموزش يك  عملية بسيار پيچيدة ذهني است كه در آن، تيوري . يك تيوري، هيچگاه به معناي آموزش آن بوده نميتواند
وقتي . وده هاي زنده گي خود تعيين كنيم رابايد از گنجينة تجارب هستي خود عبور بدهيم  و عيارش را با  محك آزم

تيوري، در ديدگاه ما براي خود جايي يافت و تركيب شد ، متقابالً بر ديدگاه ما اثر ميگذارد و آنگاه برابر با محتواي خود 
ر، من بر بنياد اين  نظ. پس تنها در عمل است كه ميتوان مدعي فهم و هضم تيوري شد. درسلوك  وعمل ما تغيير وارد ميكند

حكم ميكنم كه ما مسايل مطروحه  در تيوريها را درست نياموخته ايم چرا كه متناسب با ماهيت آن تيوريها ، درسلوك ما 
  . تغييري پديد نيامده است

اعضاي نهضت آينده  بعد از دوسال باز در تاالري گردهم آمدند تا از رهبري منتخب خود بشنوند كه دراين .     دقت كنيد
در اوضاع و احوالي كه رخداد هاي زنده گي  به سرعت برق اتفاق مي افتند و تحليلها و ارزيابيها به . رده اندمدت چي ك

مهمترين شان اشتراك   ـ حساسيت و دقت كمپيوتر اندازه گرفته ميشود ، سازمان ما كه البد كارهاي مهمي راهم انجام داده
در . پس از دوسال از كاركردهاي رهبري گزارش ميگيرد ـ بودجيب  داكترندلير مرد حزب ما ،درسمينار دهمين سالمرگ 

 دست بزنيم وبه نتايج مطلوب انقالبي برسيم از سوي يبه كارهاي بزركتصادفاٌ اگر از يك سو ممكن است كه اين دوسال 
 در معرض بيع وشرا ر بابار،، مثل گوسپندان قرباني اجاره داران مقامهاي رهبري ممكن است كه ما در بازار هوسهاي ديگر 

اين گمان من به  ولي خداكند كه بعيد نيستهيچ چنين فاجعه يي در زمانة ما از امكان .يا شايدگرفته هم باشيم  قراربگيريم
     .خطا بوده باشد 

شخص يا اشخاص بخصوصي نيستند ، من برسالمت  ساختاركنوني سازمان بي باور ،    البته رفقا درك ميكنند كه هدف من 
   .باز است منتهي به پرتگاه سقوط ميبينم ، دفترتجربه هاي تلخ ديروزين  دربرابرم تازي  سازمان را من اگر راه پيش .ستم ا

ساختاري به نام ورسيدن به جلوه هاي نو ونوتر رهايي، وبراي رشد ديموكراسي   ساختار گرا استيمادعا داريم كه ما  گرچه   
 به جامعة بشري نوينبه خود برميگردانيم يعني انسان انسان از خود بيگانه رااين ساختار،  در مطرح ميسازيم ورا سوسياليزم 

نقش    در ميزان داوري خود تول وترازو ميكنيم ،ديروزيان مارامتاع صواب وناصواب عمل ونظر  اما وقتي  تقديم ميكنيم 
بوديم ـ  به محكمه كشانده به نام شاهد را گرفته و  فيلسوف وجامعه شناسها ،يخن دهحقانيتش اثباتكه براي ـ قاطع ساختار

 وخطاي ياران ديروز را نه محصول تربيت طبخميرود دنبال كالهش ، ونقش ساختار،  ساختار.ناگهان فراموش ما ميشود 
دار تكفير مي واز قرار ميدهيم لعن ونفرين  آماج ،مجرم را با دشنامهاي رساله ييساختار، بل مولود ارادة مستقل شان ميدانيم و
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آن ديگري وسوسة نام آوري داشت احمد چنين بود ومحمود .كس جاه طلب بود اين « مينويسيم  ه اش ملنامع درآويزيمش و
وساختاري راكه  بشناسيم بكاويم وعلتها را دقيقترراخطا كاري انحراف وريشه هاي  آن كه به جاي يعني ....چنان كرد 

 سينه وگلو را از باد همين كه  نفي كنيم ،، وموجب كشاندن جنبش به بيراهه شد بودپرورنده ومروج استبداد وديكتاتوري
برهمان اورنگي جلوس ميفرماييم كه خاطي ديروز را به ، خالي كرديم ، خود ما مي آييم بر پيشگامان ديروزبخار كينه و

جاوه برهمان باريكة ككجا؟ سفر دراين شتربه خير، ! رفيق دلبندم « كه اگر كسي دل به دريا زد وگفت.چوبة دار رسانده بود
درهيأت يك .آنگاه »  آزموده شده پاسخگوي نيازما نيست  ،اين ساختارِي ميرساندد ماراهم به پرتگاه بربا، كوبيده شده

اخطار  كه نشد. كه از طرح شطح وطامات بپرهيزدرشد جنبش ،به آن رفيق توصيه ميكنيم   به اصطالح دلواپس براييروحاني
 گپ هرپشت آبا واجدادواين فرمان را چنان با هيبت صادر ميكنيم كه !!  اخراج: فرمان ميدهيم كه،هيم كه بازهم نشدميد

  . را در قبر بلرزاند مماثل ناشنو 
 ،    كنفرانس به جاي آن كه گروه رهبري جديد را كه تركيبيست از همان گروه رهبري قبلي با چند مهرة جديد مورد نياز

براي  به شيوه هاي ديروزين صف قرار دهد ، بايد به ايجاد نهاد هاي اختصاصي بپردازد زيرا اوالً صف نتخابِدر برابر ا
به سهولت بر انتخاب كننده گان  ، معيارهاي دقيقي دردست ندارد وثانياً  ارادة غرض آلود افراد غير انقالبي ،انتخاب رهبري 

د روز قبل ما شد و رهبران ارجمند انتخابي ما ، شب وروز در صدد خاموش  ـ  چنان كه در كنفرانس چنتحميل شده ميتواند
حتي اگر پاي مسالة تحميل ارادة شخصي هم در ميان نباشد ، اند ـ وباز » نافرمان و مخرب«كردن صداهاي اعتراض رفقاي 

نما ينده   برابر شديركساست كه بر فرق ه» سوتة حافظ« بدون معيارهاي دقيق علمي و مسلكي، مثل ،انتخاب هيات رهبري
بپرسيم  شناخت ، علميفاقد معياراگر به وطن برويم و در يك فضاي لبريز از ديموكراسي، از مردم : زنيم ب مثالي .هموست

كور نيستيد ، : فتاب ميچرخد يا آفتاب به دور زمين ؟ اكثريت قريب به اتفاق مردم خواهند گفت كهآكه زمين به دور 
اما اگر اين پرسش را به اكادمي علوم راجع بسازيم طبعاً كه جوابش را به گونة . ه دور زمين ميچرخدميببينيد كه آفتاب ب

   . ديگري مييابيم
خود كهتربيني،  اشتياق مفرط ما به به خود خواهي ، خود مركزبيني ، فرمانروايي يا برعكس ،ما تمايالت شديد به باور من 

به عنوان يك بيماري از محيط زايش وپرورش مان برميخيزند و  دارند كه ثرگذارعوامل اآن  ريشه در،فرمانبرداري وغيره
كمر به شناخت  اما اگريم صاحب اختياربسيار نيست،قبول يارد آن در كه ما را از هنجار بيرون ميكنند ما روان ،خانه بر انداز

 بيماريزا از كجا سر ل مان بسازد كه اين عوام تا حاليعوامل اين بيماري ميبنديم بايد دست به دامن يك روانكاو مجرب شويم
 نياالييم ، ضرورتاٌ بايد باآگاهي  اين عارضة رواني ، ماحول رازهر  واگر آرزو داريم كه بابرداشته اند وراه درمان دركجاست

بيشتر ازاين  ،يماري  باستخوانسوزشعله هاي نه چنان روابطي برقرار كنيم كه ،خود را در موقعيتي قرار بدهيم وبا پيرامون الزم
  . ونه هم زمينة ابتالي پيرامونيان به آن مهيا گردد زبانه بزند از دهن وبيني خود ما 
براي تحديد محيط نشو نماي اين بيماري . سود وثمر زياد ندارد ،پيچاندن نسخه هاي اخالقي در اين زمينهچون پيداست كه 

كه هم ساده وقابل فهم ،هم متضمن ديموكراسي  ميراي سازمان پيشنهاد ميكنبا تأكيد برنكات ذكرشده در باال، ساختاري را ب، 
  : مثالً..ميتوانند درعرصه هاي زيرين ايجاد شوندية اين ساختار ،نهاد هاييست كه سنگپا .استبيشتر وهم نو ومنطبق با وضعيت 

  ..ـ نهاد پژوهشهاي امور سياسي1  
  .ـ نهاد پژوهشهاي امور اقتصادي 2   
  .نهادپژوهشهاي امور اجتماعي  ـ 3   
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  . ـ نهاد پژوهشهاي امور فرهنگي4   
  .ـ نهاد زنان 5   
  .ـ نهاد جوانان 6   
  .نظامي  ـ نهاد خبره گان امور7   
  ...ـ نهاد8   
  ...ـنهاد 9  

از عرصه     تمام اعضاي سازمان ، نظر به سوابق كار، تجربه، تحصيل اختصاصي، عالقمندي شخصي براي آموزش در يكي 
اعضاي نهاد ها، با معيارهايي كه .هاي زنده گي اجتماعي ؛ جنسيت ، سن وغيره دريكي ازين نهاد ها كسب عضويت ميكنند

براي تشخيص شايسته گي اعضاي نهاد مربوط به دست آورده اند ، پس از ارزيابي همه جانبة كاركردهاي رفقا،  شايسته ترين  
تركيب پيشگامان همه نهاد ها، نهاد اجرايي سازمان .گري را به صفت ياور او انتخاب ميكنندرا به حيث پيشگام نهاد، ورفيق دي

نهاد اجرايي ، قلة هيرارشي تشكيالتي سازمان است كه از ميان خود،شايسته ترين عضو را به حيث پيشگام . را تشكيل ميدهد
به كار اختصاصي يكي از نهاد ها، تمام اعضاي نهاد نهاد اجرايي ،هنگام بحث و بررسي مسالة مربوط .  نهضت انتخاب ميكند

بارز حسن . مربوط را درجلسه دعوت ميكند و اعضاي آن نهاد، ماننداعضاي نهاد اجرايي ، حق ابراز نظر وتصميم گيري دارند
يان صف باحفظ حقوق و امتيازات رهبري سازمان، درم) نهاد اجرايي(اين گونه رهبري در اين است كه قلة هرم تشكيالتي 

 .از مشوره هاي همه وقتة صف، مستفيد ميشود و مورد انتقاد مستقيم اعضا قرار ميگيرد. قرار دارد

 عدم شايسته گي، به سهولت از سوي اعضاي نهاد مربوط، قابل نشان دادن پيشگام هر نهاد اختصاصي، در صورت 
ازتركيب گروه رهبري  به صورت خود گردان ، سبكدوشي از نهاد مربوط همزمان بايعني كه  سبكدوشي از مسووليت است

يعني تفكر .  واين آشكارا به معناي پيوند ديالكتيكي صف وگروه رهبريستنيز حذف ميشود) هيأت اجرائيه (سازمان 
 وبراي عملي ساختن چنين تصميمي، را مشخص ميسازد گروه رهبري سازمان  كنندة تركيبعناصرصف ،سازندة وتصميم 

فاصله ايجاد ، رامجال نميدهد كه ميان حاصل تفكر جمعي و عرصة عمل)  كنگره ، كنفرانس ،پولينوم (ي قيد زمانگونههيچ
 به عبارت ديگر،  .درجادة عمل پياده كرد  حاصل تفكر جمعي را بايد به اسرع وقت ،زمان به سرعت درگذر است ،  . كند 

كنفرانس يا (ختيارات بيمرز ، در يك نشست شكلگرايانه  سازمان نبايد به معناي آدمهاي معيني تلقي شوندكه با ارهبري
دايماٌ  تفكر عصارةچيزي نيست جز  ، رهبري سازمان اباورمبه .  بر گردة سازمان سوار باشندسال4ـ2براي مدت معين ) كنگره
   . كه دروجود افراد سزاوار، به منصة ظهور ميرسد سازمانفعال 
مركزيت . ساخته نميشود  كساني ازكساني ،از طريق بيعت گيري،  دريك سازمان انقالبيركزيت ديموكراتيكم

هميشه گي تمام  رابطة مركزيت ديموكراتيك، تأسيس  نيست ،رابطة يكسوية فرمانروايان با فرمانبران ديموكراتيك ، 
 ارگانيزم زند مانند خون دريك دريك سازمانتفكر. تفكر تأمين ميكند واين رابطه را اعضاي يك ساختار، با يكديگر است 

 بيرون افتاده ازاين دوران  يا عضو ضرورتاً بايد دوران بيگسست د اشته باشد كه اگر انقطاعي در دورانش پديد آمد، محله،
 به ميدان  ونفي ديكتاتوري واستبداد احزاب مورد نظر ماكه با شعار تحقق ديموكراسي مثل ،به زودي به فساد ميگرايد،

ارمغان شان تعميق استبداد وديكتاتوري بود وعشق  ازمسيراين دوران بيرون افتادند ، شان گروه رهبري چون وليآمدند 
  نفرتي چنانبه ـ كه انقالبات بزرگ توده يي روسيه وچين ، برآن گواهي دادـ ايجاد جامعة فارغ ازستم راآتشين خلقها به 

ه باور ما  ب.ها نه كه شايد قرنها باشددهه آن ، كارتوده ها به باور جلب دوبارة  مبدل ساخت كه  ونه جوامعگ آن از عميق
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گره فردي است ـ كه بستر مساعد نشو ونماي استبداد وديكتاتوري  ـ ايجاد تغيير در ساختار تشكيالتي سازمانها ي سنتي ما
  .ايم  نينديشيده  هيچبه گشودنش  كه به شمارميروداصلي وعمدة كار 

كشيدن شعار معروف ازسرگيري مبارزه  نهضت آيندة افغانستان  با پيش« ينگاريم ما در ديباچة مرامنامة سازمان خود م 
وآينده را نه بر كاستيها انگشت انتقاد گذاشت ... جنبش پرداخت گذشتة به تحليل... برپايي نيروي جديدي را بشارت داد ...

خواهد وناگزير به جامعة بدون طبقات به حيث يك آرمان تخيلي ـ كه گويا با سپيده دم انقالب آغاز خواهد شد ويكسره 
كه تنها در صورت ... يك پروژة بنا يافته  برامروز جامعه تلقي كرد» يـك واقعيت درحال شدن« رسانيد  ـ بل به حيث  

ـ اجتماعي ـ اقتصادي ـ انديشه يي ـ روند هاي سياسي  اشتراك آگاهانة گسترده ترين اقشار وطبقات مظلوم وزحمتكش در
انديشه نهضت آينده چسپيدن دگماتيك به ايديولوژيها را از بنياد مورد نقد قرار داد و نو سازي . تحقق پذير است فرهنگي ، 

  » جنبش دموكراتيك مطرح كردسازماني سياسي و را به حيث  پيشزمينة نوسازييي
سهل انگاري از  بازار و راني نرخگايتي مردم ازضبيشتر به ابراز نار ، كرده ايم نقد ما ازگذشته، در زمينه هايي كه ادعا 

عدم كارآيي  ونشان دادن ،پس از حالجي تار وپود يك ساختار درنقد سياسي  . يك نقد سياسيبه تفتيش شاروالي ميماند  تا 
،  القاب اعزازي بنوازند اعطاي  آدم را باجد و ولد ،اين رفقا به جاي آن كه تيلفون بردارند  .   عرضه ميشود، ، بديل كارآآن

كجاي ساختار سازمان ديروزين ما معيوب بود وساختاري راكه تازه اساس گذاشته قلم بردارند ونشان بدهند كه بهتر است كه 
   .» و زحمتكش مگسترده ترين اقشار وطبقات مظلو«تاهم ما روشن شويم وهم ايم چي تفاوتهايي باآن سازمان كهنه دارد 

اين است  باورما . ولي اثري ازاين نو شدن درساختارسازمان به چشم نميخوردانديشه نو شده به نظر ميرسد كهعجيب كمي 
.  كسب كرده است درآمدنرويت شدن وبه يافته وقابليت لمسساختار سازمان سياسي چيزي نيست جز انديشه يي كه كه 
ولي اساسنامة سازمان  دسازمان سياسي جستجو كرنوشدن  نو ميشود، نخستين اثر مشهودش را بايد در سياسيةانديش  يكوقتي

رابطه هاست ، براين ضوابط حاكم  تفسير وآن هندسي اين ساختار وتعيين كنندة روابط ميان عناصر سازندةما كه بيان 
مابراي نفي نظام حاكم كنوني ، بديلي ديموكراتيك عرضه كرديم ولي هيچگاه به   . را مژده نميدهد نو شدن انديشهمتأسفانه 

 تا گاهي كه ما ديموكراسي را  . وسيلة ديموكراتيك هم ضروراست ، براي تحقق اين هدف ديموكراتيكاين نينديشيديم كه
نميتوانيم با صميميت   درجامعه،در سازمان خود مشق وتمرين نكنيم وروان خود را با آن آغشته نسازيم ، براي تحقق آن

  .وراستي گام برداريم 
پاية كه ايجاد يك دولت ديموكراتيك بود ،ماستراتيژيك هدف  افغانستان ، خلق حزب ديموكراتيك درنخستين مرامنامة   

 تا يك روز قبل از  اقدام به كودتا ، نفي يكسره و ريشه يي مرامنامه يي بود كه.تشكيل ميداد  را جبهة متحد ملي شسياسي
تفسير آيا ،  درحزبيكتاتوري فرديازبيان دغير ،  آن عمل ماجراجويانه اقدام به  .داشتيمباور هم ،به درستي آن  كودتا

ما به غلط هرچي ، به ساختارتشكيالتي حزب برنميگردد؟ عاقبت نينديشانه وآيا صالحيت اخذ چنين تصميمِدارد ؟هم ديگري 
 آنچي راكه بعد.كننده، با واقعبيني بينديشيم   بهتر است دوراز حب و بغض گمراه.كوزه وكاسه است بر سر امين ميشكنيم 

 با  ما، نمايانگرنداشتن انسما ، نمايانگرعدم آشناييبرمتحدين ستراتيژيك خود رواداشتيم بارضايت كامل خاطر ازكودتا
غرق درآهن در سقوط فاجعه بارحاكميت ما، چند تا حزبي نقش داشتند ؟وازآن پنجصد هزارحزبي   نبود؟،ديموكراسي

نه حتي كه پنجاه تا، فقط به  و،نه پنجصد بودند كه نه پنجهزارگرفتند ؟ همه ميدانيم به تسليمدهيوپوالد ، چي شماري تصميم 
پنج تا واين پنج تا چيگونه توانستند كه ارادة خودرا بر آن پنجصد هزار تحميل كنند؟ پاسخش فقط .شمار انگشتان يك دست 

 هيرارشي تا برقلة اين پنج .برحزب ، اين پنج تاهم حاكميتحزب برجامعه تحميل شده بود وحاكميت نظامي . روشن است 
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ودسايس مسلحانه را تنها ميتوان كودتاها .ساختار حزب ما ساختار يك قرارگاه نظامي بود  . حزب فراز آمده بودند تشكيالت
ساختار كنوني سازمان ما ظرفيت وسيعي براي راه اندازي . سازمان داد ،  يك ساختار ةمخفيانه وبا بهره گيري از روابط يكجانب

گامي هم درجهت تحقق ديموكراسي برداشته نميتواند وبه تا اين ساختار ماهيتاً تغيير نپذيرد ، . نظامي دارد هرگونه توطئة 
  .عنوان يك وسيلة تعميم آگاهي ومعرفت ، هيچگاه محل اعتماد جامعه قرارگرفته نميتواند

يا سر  بود  فرازيي اگر سر . ازاين اشارت، اميدوارم خاطر كسي مكدر نشود چون قصدم به هيچوجه مالمت كس نيست 
حزب تجربة مشترك ماست ، براي زير ورو كردن آن تجربه ها صميمانه به مشورت نشسته . افگنده گيي، همه درآن سهيميم

دراين پانزده سال هجرت وبي معنايي تمام ، زياد بر يكديگر تاختيم ، بسيار . ايم كه اگر روزني براي نجات يافته بتوانيم 
   . نشد كه ولي نشدرا سپيد وديگران را سياه ثابت كنيم كوشيديم خود 

بوده ، خشونت عمل را  انساندوستي ما آميخته با ديكتاتوري  چون برداشته باشيم ولييما شايد برخط انساندوستي، گامهاي
اينها . مل نميشود كا» خانه ،لباس ونان «انساندوستي تنها باشعار  داعية.مثل يك روح خبيث، هميشه باخودهمراه داشته است 

 جامعة انساني را تشكيل ميدهند ولي انسان به عنوان قلة تكامل هستي ، مالك معنويتيست گرچه اساسي ترين نيازمنديهاي يك
اين خانه واين لباس واين . مي آوريم  پايين ،كه با كنارگذاشتن آن ، همين اشرف مخلوقات را تا حد يك خوك خانه گي

ويك ظام يك ن.  نياورده باشدشكه در ازاي معنويت خود به دستوخالق است أن اين موجود متفكر نان، هنگامي برازندة ش
 عامل متضمن زمينه هاي الزم براي شگوفايي معنويتساختار، فقط هنگامي متضمن رشد همه جانبة خود بوده ميتواند كه 

به سوسياليزم با يك نظرانتقادي .بس دامن است و فراخ  فقط ديموكراسي،و متكاي چنين زمينه هاآگاه وانديشندة خود باشد
  دبراي تحميق سرمايه . ديديم جوامع آنچنانيبعد واثرات فاجعه بارآن رادر  دهه قبل درجهان ، فقدان اين ونيمموجود دريك

ـ كه  پذير اين نقطة آسيب . حجت مي آورد،براي بقاي جاوداني خود سوسياليزم روسي را چشم اسفنديارهمين كار، نياي
 ،درواقع زخميست كه ازساختار استبدادي احزاب حاكم بر سرنوشت مردم آن جوامعهيچ رابطه يي با ماركسيزم ندارد ـ 

  .  درساختار سازمان ما نيزجلوة آشكارداردكهپديدآمده 
تة لفظ ميشناسيم ما تا هنوز بسياري از مفاهيم را، صرف درپوس .پس دم زدن ازنوشدن انديشه ، ادعاي ميانخاليي بيش نيست 

   .   خوانده ايم»يافتن شعاربه نرخ روز « را مفاهيم م كردن همين گونه َل عام .
 ماهوكنفرانس چند تضادي كه هميشه ميان رهبري و صف موجود بوده به هرحال ، با ايجاد ديگرگوني درساختار سازمان ،  

به تفكر  تمام اعضاي سازمان. ،كاهش مييابد گواهي داد د قبل ما يكبار ديگر بر موجوديت هميشه گي چنين تضاد خوره مانن
 از تجربه هاي قيمتدار رفقاي انديشمند خود.واداشته ميشوند و شيوه هاي تركيب ديدگاههاي مختلف را درعمل مي آموزند

ربوطه، براي  ، بهره ميبرند و بي نياز از شناختهاي شخصي ، با ابراز شايسته گي در نهاد مدرجلسات مشورت وتصميمگيري
اين امر منجر به ايجاد رقابت سالم ميان رفقا ميشود و .رسيدن به مقامهاي پر مسووليت سازماني ، به طور مشروع امكان مييابند

اما تنها عيبش در اين است كه  همه اعضاي سازمان  و مهمانان كنفرانس . تحرك بيسابقه يي را در اعضاي سازمان ايجاد ميكند
  . مطابق ميل ، تهيه شده نميتواند» ويديوي مورد نياز «  و يشگام سازمان، امكان كف زدن نمي يابند، براي انتخاب پ

رهبري «است، ميگفت كه » !؟ميكانيزمي موثر«   يكي از رفقايي كه براي رشد سازمان، هميشه در صدد دست يافتن بر 
ش شنيده ام ولي اين دوست عزيز ،  زباني است كه من ازكه اتفاقاً تنها گپ درست» حزب بايد متشكل از گروه نخبه گان باشد

او گرچه با دلسوزي تمام ، هميشه .سراغ نميدهد  ،»ميكانيزمي موثر«براي تربيت وساخته شدن اين گروه نخبه گان ، هيچ 
شد سازمان  بي آن كه محور ثابتي داشته باشند و نكتة مبهمي را براي ر براي رشد سازمان، موعظه ميكند اما اين مواعظ،
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بد تر ازهمه اين كه پس از خاتمة جلسه . روشن سازند ، مثل موريانه ، سلولهاي حوصله را ميجوند وسر گيجه بار مي آورند 
وقتي تيلفوني با او گپ ميزني و پرحرفيش را كنايتاً به تبحر علميش حوالت ميدهي، غرق در روياي جلوس بر اريكة 

من در كنفرانس با صراحت پيشنهاد ميكنم كه به مسووليت فالن كس پايان داده شود زيرا  «زمامداري برده ها، زمزمه ميكند
طي هفت سال گذشته، سازمان كامالً راكد برجا مانده و اين ميرساند كه مانع اساسي رشد سازمان ما، موجوديت او در فالن 

عذاب ميكشد ، نبش  فقط از نبود او در سرِ قافله  ديگر همه چيز به سامان است وجيعني كه» مقام و مسووليت  سازماني است
بي درد سر به سامان ميرسد » تعميم معرفت« امر مبارك غمي نيست، ودش قرار گرفت ديگر  خفالن كس  اگر بر جايگاه كه
  »!كور مادر زاد و چراغداري؟« بگويد كرده اگر آدم جرأت  خواهد بودچي به جاآنگاه و 
 اقلِ استفاده را از تحصيل رسمي و اگرحد! رفيق انقالبي : اين دوست گرامي خود ميگويم  من با همه حسن نيت به    

اختصاصيت ميكردي، حتي در همين پايان عمر هم ميتوانستي بفهمي كه جالل و جبروت مادي حاكم بر جلسات سازمانهاي 
 با ،را هم» !سخن مصلحت آميز؟«ن هما حتي  ، روان امثال ترا چنان در زير تأثير زيانبار خود قرار ميدهد كهنماانقالبي

همان . تو بايد ياد بگيري كه ساختار هاي ايديولوژيك، همه مبدل به مقدسات ميشوند. چنگگ  نميتوان از دهنت بيرون كرد 
 رجعت پسند ـ كه تو باشي ـ هم» ! انقالبي؟« من خداپرست ، زهرة كج نگاه كردن به كعبه را ندارد ، يك ؤطوري كه يك م

    .ساختاري را كه به معبد نيايشش مبدل شده هرگز زير سوال برده نميتواند ، چنان كه با همه الفيدنهايت، نبردي
امروز . از ديروز متفاوت اندـ  اروپايي  ـ البته در اين ساحل آرام     نميدانم چرا توجه نميكنيم كه اعضاي سازمان امروزة ما

هريك شان از بكلوريا تا .  نظامي، در كنار خود داريم  ـ ك ونيم دهه حاكميت سياسيما يك گروه انديشمند را با تجربة ي
  شايدباشند« سر و كار ما ديگر با دهقان و كارگر نيست كه مثل گذشته ها بگوييم. درجة داكتري، تحصيل اكادميك دارد

به داليلي كه برشمرديم، دشوار بود ولي    بلند كردن صداي اعتراض در كنفرانس، براي عده يي  ».خورند بيك روز به درد
من با تماسهايي كه با رفقا داشته ام به اين حقيقت تلخ دست يافته ام كه شمار زيادي از رفقا، چنين شيوة رهبري را، نوعي 

مان يكي از داليل عدم رشد ساز. اهانت به تحصيل، تجربه، و امكانات زياد شان براي انديشيدن و تصميم گيري تلقي ميكنند
 أما و شايد هم عمده ترين دليل، همين برخورد نا سالم گروه رهبري با رفقاست كه از ساختار ايديولوژيك  سازمان ما منش

  .ميگيرد
يعني درعين وقت ، صف را ميتوان .    با هر مقياس و پارامتري كه بسنجيم ، معناي مركزيت ديموكراتيك ، همين است   

 مركزيت ،در نهاد ها.فقط اين گونه پيوند را ميتوان  ديالكتيكي خواند.صف سراغ كرد ميان رهبري و رهبري را ميان 
به همين دليل هم بود كه ما در طرح مرامنامة .  ميماند  باقيبرخاسته از ديموكراسي، در پيوند هميشه گي با ديموكراسي

 سيستم رياستي، وقتي رئيس دولت ازمردم راي سازمان ، سيستم پارلماني  رابر سيستم رياستي دولت ، ترجيح داديم چون در
چپ «ام گسيخته ، به هرسويي كه دلش خواست ، جوالن ميكند ؛ مثل رهبري سازمانهاي گانتخابي گرفت ، ديگر مثل توسن ل

 . ...، سلب اعتماد شود ردولي در سيستمهاي پارلماني، رئيس دولت هميشه ميتواند مورد استيضاح قرارگي»  !؟ديموكراتيك
آن را بي معني به گونة تمسخر آميزي  كردم ، يك رفيق ارجمند توقتي من دركميسيون تسويد اسا سنامه، به اين نكته اشار

ازين طرحهاي بي بنياد بگذر، در غير آن اگر « كه حكم كردمهربان بود ، تيلفوني درحقم ق ديگري كه  هميشه رفي. خواند
  »گوش هم نخواهد داد تا چي رسد به قبول آن حتي ي به طرحهايت همين حاال تيلفون را  بردارم، ديگر هيچكس

، ي به دست نياوردند ، براي رشد سازمان تپيدندو عاشقانه هم  تپيدند ولي ثمر هفت سال تمام    به باور من، كساني كه 
 ميان صف ي چپ انقالبي را كه يك قرن درسازمانهاه يياين ساختار فاصل. گمشدة شان را در همين ساختار باز خواهند يافت
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 موجود بود و به گروهي به نام هيات رهبري، ميدان ميداد كه به خدايان زميني مبدل شوند ، به طور منطقي به ورهبري
  .انديشمندان انقالبي مبدل ميسازد

اي شناخت خود و  در پاسخ به اين رفقا بايد گفت كه ما بر.دنناممكن بدانشايد  برخ رفقا  تجمع نهاد ها را در يك نشست   
امروز از فيض . محيط و ماحول هم چيزي نيست جزآنچي كه بر ما اثر ميگذارد. ، نياز اشد به شناخت محيط داريمغير خود

ما امروز براي انتقال . رشد بيسابقه و حيرت انگيز تكنالوژي، وسايلي در اختيار داريم كه خواهي نخواهي بر ما اثر ميگذارند 
حاال ما كاله افسانوي بر سر داريم كه نامريي مان ميسازد و . يگر، از كبوترهاي نامه بر بي نياز شده ايم پيامهاي خود به يكد

روياي ديرينة ما واقعيت يافته، بر قالينچة سليمان دست يافته ايم، در يك . ما مرزها را بدون بازرسي مرزداران عبور ميكنيم 
ديگر مجبور نيستيم كه شبنامه بنويسيم  .با همه گان رابطه برقرار ميكنيم . رديم چشم به هم زدن ، تمام ربع مسكون را در مينو

و در سياهي شب،  در كوچه هاي گل آلود شهر پخش شان كنيم و ندانيم كه كدامش به دست آدمي باسواد رسيد و كدامش 
از ما . ميفرستيم كه در عرصة تفكر فعال اندگفتني هايمان را با نامه هاي برقي به كساني .را باد به مبرز هاي دهان كشاده سپرد
اگر اينها را ناديده . وسايل و امكانات علمي ـ تخنيكي عوامل اثر گذار محيطي ما اند. اثر ميپذيرند و بر ما اثر ميگذارند

ايل و امكاناتي  را شناخته ميتوانيم و نه وسمخالفين خود نه .ميگيريم، نه خود را شناخته ميتوانيم و نه امكانات رشد جنبش را
 را ، نميتوانيم به روابط ميان خود و به روابط خود با خصم خودرا كه عليه ما به كار ميبرد و چون نه خود را شناختيم و نه 

حتي نميتوانيم براي تعيين ماهيت خود تعريفي پيدا كنيم ،  ماهيت هرجنبش، چي انقالبي و چي ارتجاعي، در . پي ببريمآنان 
در چنين اوضاع و احوال و با دست داشتن بر چنين امكانات وسيع . ل اثر گذار محيط است كه تعيين ميشودرابطه با عوام

علمي ـ اگر ريگي به كفش نداريم ـ چرا بايد به ساختار هاي زمانزده، استبدادي، زير زميني، استخباراتي، توطئه آميز، ضد 
   زيم ؟ چرا؟ ديموكراتيك، ضد انساني و غيره و غيره و غيره دست بيا

   برخي رفقا شايد به اين تصور كه استفاده از انترنت، مصونيت اسناد سازمان را به خطر مي اندازد، اين طرح را نپذيرند ولي 
. با هدف حزب ديموكراتيك خلق، فرق كلي دارد  رفقا بايد توجه داشته باشند، كه نخست هدف سازمان نهضت آينده

 دولتي نه از ترور ابا ميورزيديم، نه از رهبري قيامهاي مسلحانة مردم و نه هم از كودتاهاي ديروز ما براي رسيدن به قدرت
اما امروز ما براي رسيدن به قدرت،  به تنوير مردم كمر بسته ايم يعني چون ديديم كه ديروز هژموني سياسي ما با . خونين

ديم، شكست خورديم امروز بر پيشاني لوحة وظايف مان لولة تفنگ تامين نشد و از لشكر ناداني ـ كه خود ما هم جزئش بو
و سازمان را هم در قاره يي  اساسگذاري كرده ايم كه نيروهاي روشنگركشورهاي » به پيش به سوي تعميم معرفت«نوشته ايم 

پس عقل سليم . دمختلف آن، با قبول زندانها و نثار خونشان در طي قرون ، راه را براي مبارزة ديموكراتيك ما هموار كرده ان
حكم ميكند كه براي انجام مبارزة ديموكراتيك ،  وسايل ديموكراتيك را به كار گيريم و يكي از وسايل و عمده ترين 

 .از  قيافه اش خشونت عمل به مشاهده ميرسد. وسيلة مبارزه ، سازمان ماست كه ساختار تشكيالتيش غير ديموكراتيك است

ز گاري كه در يك صنف ، مشغول سخنراني در باب صلح و امنيت  و ديموكراسي  چقدر مضحك خواهد بود اگر آمو 
يقيناً ديگر هيچ .باشد، خودش تفنگي برشانه داشته باشد، واسكت ضد گلوله به تن وجيبهايش هم پر از بمب دستي باشد

 دويدنهاي برخي از اعضاي شاگردي چنين صنفي را دق الباب نخواهد كرد چنان كه در هفت سال گذشته علي رغم تا و باال
بايد براي . نرسيدچهل به چهل ويك با امكان سازمان ما ، هيچ كسي دروازة سازمان مارا تك تك نزد و شمارة اعضاي ما از 

ايجاد تغيير در وضعيت وطن، خود را درمتن محيط مطرح ساخت و وسايل مبارزه عليه تاريك انديشي و عقبگرايي را از نو 
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 كه اگر براي بقاي خود، با ماحول ،معناي اثر پذيري از محيط  و اثر گذاري بر محيط، جز اين بوده نميتواند. ترينها برگزيد
  .زاورة عرصة تفكر هم باشيم ، مضمحل ميشويم تطابق نكرديم و اگر  براي بقاي خود، با ماحول نرزميديم  اگر دينو

ما كه مجبور به هجرت شديم بدون اين نيم پيكر جامعه نيامده ايم .      هميشه موعظه ميكنيم كه زن نيمي از پيكر جامعه است 
اما چرا در جمع ما به طور نمونه، يكي شان حضور ندارد؟ حرمت گذاشتن به اين نيم پيكر جامعه، تنهابا سرودن شعر و داستان 

در سال گذشته . ا ميسازدامروز جنبش جهاني زنان يك ركن عمدة جنبش چپ ر. در وصف قد و قامت شان به سامان نميرسد
ايجاد . دو هزار زن معترض به غاصبان حقوق شان، از فرانكفورت آلمان تا به پشت دروازة محكمة هاك در هالند، پياده رفتند

در روز زن، . يك نهاد مستقل درسازمان ما براي زنان ، حضور آنها را به طور جدي در مبارزة ديموكراتيك ما مطرح ميسازد
من پرداختن  به همين گونه نوشته هاي مكرر را . الة تكراري و كاپي شده، حق مطلب را  اداكرده نميتواندنوشتن دو مق

، از رهگذر فكري ما را در »آزادي زن از كلة مرد آغاز ميشود«گفتن وجيزه ها و باور به اين كه . روزمره گي عنوان ميكنم 
ش و سر و ريش تراشيدة خوشبو با عطر بي  با دريشي سپيد راهدارِ دخترُكمنتها طال ،از ماطالب ميپردازدكنار طالب جا ميدهد 

  ...شام پاريس 
اگر به . ما نسل درحال فنا استيم .  به جوانان برومندي مبدل شده اند ،   كودكان پنج و ده سالة ما در مدت چارده سال هجرت

و كم توجهي به نقش آن، درحكم خاكريزكردن دروازة حق و راستي عالقمند ادامة مبارزه باشيم ، كنار گذاشتن اين قشر 
نه از كشور ياد شاديبخشي درحافظه . ولي جوانان ما در اروپا باليده اند . وارثين گنجينة فكري ما همينهاستند . سازمان است

؟ نهاد جوانان در چگونه ميتوان اين قشر رو به رشد و پرتوان را  وارد عرصه كرد. دارند و نه آيندة شان با آن بسته است 
با جوانان . ذهناً دخيل مسايل وطني باشند. سازمان ما، به آنها امكان ميدهدكه باسنت مبارزة پدران سالخوردة شان آشنا شوند 

سازماني كه در اروپا ساخته ميشود ، آنهم با دستان . هموطن شان در ساير كشورها و حتي در افغانستان، رابطة فكري بيابند
لخوردة عليل و بيماري كه اگر سل و سرطاني هم  به دادشان نرسد، آفتاب عمرشان بر لب بام است، اگراهداف گروه  سا يك

بسياركوتاه مدت پشت پرده نداشته باشد ، ضرورتاٌ بايد به جوانان و به تشكل شان در يك نهاد اختصاصي، توجه خاصي 
  .مبذول بدارد 

.  امر مبارك روشنگري استيم ولي وطن هنوز درآتش جنگ شعله ميكشد   ما گرچه شمشيرها را غالف كرده و مشغول
گي دارند، نهاد نظاميان سازمان ما، قادر خواهد بود  نظاميان وطنپرست ديروز ما با انباري ازتجربه هاي مسلكي، در اروپا زنده

  .تا صائبترين تحليلها را از وضعيت نظامي كشور ارائه كنند 
دركشور ناروي به سر ميبرد ، چندي قبل به دعوت مقامات نظامي انگريز به لندن آمد و چهل روز  يكي از نظاميان ما كه  

داد » سبق«شيوه هاي عملي انتقال كاروانها و مبارزه با قطاع الطريقان طالبي و جهادي را براي جنراالن حيرتزدة انگليسي، 
يت انترنتي، سازمان كوچك كم شمارة ما را در مركز توجه ابراز نظر  آنان در مسايل داغ نظامي وطن از طريق نشريه و سا

رفقاي ساير نهادها، به چهره هاي مغتنم عرصه هاي مشخص كار شان، مبدل خواهند شد و بدينگونه . جامعه قرار ميدهد
ت سازمان ما در عرصة شناخت دقيقتر وطن، به ظرفيت قابل اعتناي كادري دست خواهد يافت كه اگر روزي بار مسوولي

به معلم لباس رزم بپوشانيم و به كارگر . سياسي يك نظام ديموكراتيك را عهده دارشديم ديگر مجبور نباشيم كه مثل ديروز
بيسواد معدن ذغالسنگ بگوييم كه چون انقالبي استي با خاطرآرام ميتواني سر انجنير استخراج معدن باشي و طبيب را بگوييم 

  .اغ بمانند و هم از رزاق چنان كه ديروز ماندندتو برو تشكيالتچي باش، كه هم از ز
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 ما به عنوان روشنگران جامعه، حد اقل بايد در يكي از عرصه هاي زنده گي اجتماعي ، صاحب مسلكي باشيم تا گردونة    
منشا  وضعيت  سياست درست و  قابل قبول براي جامعه ، سياستيست كه ازتحليل درست و دقيق. سياست را به كجراهه نبريم 

آن عده رفقايي كه فكر ميكنند نهادهاي اختصاصي، اعضاي سازمان را غير . گرفته و درساختاري متناسب شكل يافته باشد
. سياسي بار مي آورد، از سياست تصوري بسيار عاميانه دارند، سياست را مترادف فريب ونيرنگ و شعبده بازي ميپندارند 

 چرا بايد مهمانان  را در بخشهايي ازكار كنفرانس ، از اعضاي سازمان جداكنيم ؟  ما: روزي به يكي از رفقاي ارجمند گفتم 
پس ضرورت اشتراك مهمانان در چيست؟ حتي از پشت دستگاه : گفتم . شايد بعضي رفقا گپهاي غير مسووالنه بزنند : گفت 

فراموش نكني كه ما : وزخندي زد و گفت تيلفون ديدم كه با نگاه عاقل اندر سفيه ، سويم خيره ماند ، در زير بروتهايش پ
پيوست با روشنگري، سياست هم ميكنيم و تو هم بايد سياسي شوي و من هم سياسي شدم يعني پس از تجسس بسيار و غور در 
واقعات  به ظاهر جدا از هم و پيوند دادن شان به يكديگر، حاال كم كمك  درمييابم كه منظور آن رفيق ارجمند از سياست، 

  .   بود    چي 
    من از خود پر سيده ام كه اگر نظام سرمايه ، نظامي عادالنه است چرا  اينهمه جنگ و سياه روزي در جهان جوش ميزند و 
اگر سيستمي ظالمانه و اسارتبار است چرا تا كنون بر جهان ما حاكم بي انباز است و اگر سوسياليزم نظامي عادالنه است چرا 

المانه است چرا در پي اعمار آن دست و آستين بر زده ايم؟ و به اين باور رسيده ام كه سوسياليزم تنها جهانگسترنشد و اگر ظ
انسان اسير را به آزادي ميرساند اما اگر مثل حمامك ريگي از هم . نظاميست كه انسان از خود بيگانه  را به خود برميگرداند
جز ماند و خود را با وضعيت انطباق نداد و اگر سرمايه همچنان پا پاشيد دليلش اينست كه از درك حقايق سرسخت زمان عا

برجاست و از بقايش بر ما فخر ميفروشد به اين علت است كه براي بقاي خود از آخرين دستاوردهاي ساينس و تكنالوژي به 
ز ماركسيزم چيز مهمي به نظر ميرسد كه ما تاكنون ا. حد آخر بهره ميجويد و حركت خود را با نبض زمانه همگام ميسازد

او اگر براي كارگر تقليل ساعات كار را مطالبه ميكرد به دو مساله نظر . محور تفكر ماركس، آزادي بود. نياموخته ايم 
از يكسو ميخواست انباشت سرمايه را محدود بسازد و از سوي ديگر آرزو داشت از طريق تقليل ساعات كار ، به . داشت

مسايل مهم زنده گي را فراهم سازد ولي سر مايه در اتكا به شناخت خود از روان ما و در اطمينان كارگر فرصت انديشيدن به 
كامل به اثر گذاري افسونش در پاالن زدن خاليق ، هر روز براي ما نياز هاي جديد خلق ميكند و از طريق اعالن و اشتهار 

گر هشت ساعت كار را درآشپز خانة هوتلي انجام ميدهيم براي كاالهاي توليديش ، روان ما را چنان وابستة تجمل ميسازد كه ا
رفع نيارمنديهاي تصنعي وبراي احراز مقام قهرماني در مسابقات تجمل پرستي، هشت ساعت ديگر را با ميل و رغبت خاطر در 

ا اسير دامهاي نامريي رفقا از تجمل بپرهيزيد ت: اگر ماركس ميان ما ميبود  حتماٌ ميگفت . پاك كاري تشنابها سپري ميكنيم
از تجمل بپر هيزيد يعني كه اگرخانه يي از خشت و . نه فقط ترجمه ـ  داشته باشيدوبازار نشويد، تافرصتي براي انديشيدن ـ 

گل داريد به فكر قصر نباشيد و اگر قصري اعمار كرده ايد، به فكر ميدان تينس و حوض آببازيش نيفتيد تا سرمشق خوبي 
  ... نكشاند يويد، تا عشق به تجمل، پاي تان را به دامهاي هالكتبار مافيايبراي اطرافيان ش
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