
  اعالمیٔه شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان

  در مورد ایجاد
  »اتحادیٔه احزاب و سازمانهای چپ ، دموکراتیک و میهنی افغانستان « 

 ۲۰۰۹ اکتوبر ۳ مطابق ۱۳۸۸میزان ۱۱

روند افتضاح آمیز انتخابات ریاست جمهوری و موضعگیری مردم افغانستان مبنی بر تحریم آن ، 

کشور نیازمند یک .  برابر نیرو های مترقی و میهنی کشور گشوده استچشم انداز جدیدی را در

ایجاد چنین الترناتیفی عمدتًا به دوش نیرو هایی قرار دارد که خود . الترناتیف واقعًا دموکراتیک است

 .را خدمتگزار مردم و مدافع منافع علیای افغانستان معرفی میدارند

د ایجاد یک حزب بزرگ متعلق به دنیای کار  نهضت آیندٔه افغانستان از بدو تأسیس خو

رسیدن به چنین هدفی دشوار تر از آن است که . را هدف اساسی خود قرار داده است

پیشبینی میشد ولی نهضت آیندٔه افغانستان این هدف استراتیژیک را یگانه وسیله برای 

حقق آن به رهایی خلق افغانستان از چنبرٔه مظالم عدیدٔه امروز تلقی کرده ، در راه ت

 .طور پیگیر میرزمد

 افغانی چنین  و مترقیچپسازمانها و نیرو های  در عرصٔه وحدت هاز مجموع پراتیک چند سال

 خود بیشتر تکیه میکنند تا بر ی موجود به دالیل گوناگونی بر حفظ که تشکلهاگرفته میشودنتیجه 

برنامه ها و اندیشه هایی را از سوی دیگر این تشکلها . ام و منحل شدن در یک سازمان بزرگغاد

دنبال میکنند که برون از یک سکوی واحد و همسان ـ که زمینه را برای یک پالتفورم مشترک 

  .فراهم می سازدـ ، اختالفهای جدیی در آنها به مشاهده میرسد

  :چپ افغانی در برابر دو معضله قرار داردنیرو های دموکراتیک و در مجموع وحدت 

ت در حزب واحد دیروزی، تشکلهای موجود با هم تفاوتهایی دارند که ، با وجود عضوییک −

  .در کوتاه مدت قابل رفع نیستند

ور یابی ُجنبش ضوضعیت نا به سامان کشور خواهان ح، زنده گی فالکتبار مردم و دو −

  مترقی و دموکراتیک در وضعیت سیاسی اند؛



 و با احساس مسؤولیت در برابر مردم ا درنظر داشت این دو واقعیت عینینهضت آیندٔه افغانستان ب

 تا راهی جستجو شود که از یک سو پراگنده نمایدافغانستان و ُجنبش مترقی کشور،  پیشنهاد می

مینه های زگی و تفاوتهای سازمانهای واقعًا دموکراتیک و چپ را در نظر داشته باشد و از سوی دیگر 

  . مقدماتی ایجاد یک الترناتیف دموکراتیک را برای کشور پی ریزی کند

، مترقی و اتحادیٔه احزاب و سازمانهای چپ«م به طور مشخص پیشنهاد میشود تا یک نهاد واحد به نا

.  تشکیالت و هویت خود را حفظ خواهد کرد،در این اتحادیه هر سازماِن عضو. به وجود آید» میهنی

، فعالیتهای مشترک، اتحاد عمل، موضعگیری در  حد اقل به حیث سند اساسِی مرامیمٔهیک برنا

 اتحادیه را از نگاه هایخاباتی و دیگر فعالیتها و اقداموضعیت سیاسی، شرکت در پروسه های انت

سند مشترِک مرامی یا پالتفورم اتحادیٔه نامبرده . محتوا و ماهیت سیاسی آنها سمتدهی خواهد کرد

اقشار زحمتکش و فقیر جامعه روشن سیاسی در زمینٔه دفاع از منافع مردم افغانستان و ماهیت 

پالتفورم چنان باید باشد که از .  سیاسی اتحادیه را انعکاس خواهد دادـ، سرشت اجتماعی داشته

به همینگونه یک سند تشکیالتی نحؤه فعالیت . هرگونه وسوسٔه معامله گرانه با ارتجاع جلوگیری کند

 نماینده ۱۰ تا ۵می شود یک شورای مرکزی واحد متشکل از  .نی اتحادیه را تعیین خواهد کرددرو

  ..در نظر گرفتاز هر سازمان عضو را جهت رهبری اتحادیه 

همچنان به منظور ضمانت بقای ساختار واحد اتحادیه، میشود معیار اخذ تصامیم در شورای مرکزی 

  .قا دادرا از اکثریت ساده به دو ثلث آرأ ارت

اتحادیه میتواند یک ارگان نشراتی واحد داشته باشد تا سیاست جاری و موضعگیریهای آن را مطابق 

  .پالتفورم واحد انعکاس دهد

 از رفقا و سازمانهای مترقی و دموکراتیک دعوت مینماید با نهضت آیندٔه افغانستان شورای مرکزی

برای » ای چپ ، دموکراتیک و میهنی افغانستان اتحادیٔه احزاب و سازمانه« ابراز پشتیبانی از طرح 

  .تحقق سریع آن فعال شوند
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