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نويسنده :دپلوم انجنير نسرين معروفی
 ٢۶فبروری ٢٠١٧

نقد منقد
تا جائی که من نظرات وافکار نويسندگان را در رابطه به مضمون ھمکار گرانقدر پورتال محترم "سديد صاحب"
معنون به "دليل اين تغيير چيست" را تعقيب نموده ام ،به تأئيد از تذکری که جنابشان در مضمون خود عنوانی "پناه به
خدا!" ارائه نموده اند ،کامالً موافق ھستم .قبل از اين که "سديد صاحب" دليل مطرح ساختن آن را بيان کنند ،ھر يک از
نويسندگان و صاحب نظران شروع نمودند تا نظرات خود را پيرامون مطلبی که ايشان آن را به اتمام نرسانده بود،
طرح نمايند .البته کاری که نبايد صورت می گرفت .اوالً نويسندگان و صاحبنظران بايد موقع بدھند تا نويسنده مطلبی را
که آغاز نموده به آخر برساند و بعدا ً وقت کافی دارند تا مطابق به افکار و تحليل ھا و برداشتھای نويسنده از مطالعاتی
که وی در زمينه نموده است ،جواب و نظرات خود را مطرح نمايند .چون با طرح يک بخش از موضوع نمی توان
ھدف از نگارش مطلب را به درستی درک نمود ،احتماالً درک نادرست موجب ارائه و موقفگيری نادرست نويسندگان و
صاحبنظران نسبت به موضوع می شود .ثانيا ً نويسندگان و صاحبنظرانی که پيرامون موضوعات طرح شده دقيقاً
معلومات و آگاھی ندارند ولی می خواھند فقط افکار نويسنده را مورد انتقاد قرار دھند تا آنھا ھم چيزکی گفته باشند و يا
اين که موقع را مناسب دانسته به شکلی از اشکال افکار و انديشه ھای دانشمندان اقتصاد ،سياست ،تاريخ ،فلسفه و
روانشناسی و...از ھر مکتبی که ھستند ،بدون اين که آثار آنھا را از نظر گذشتانده باشند با داليل بی اساس و غير منطقی
و ھدفمندانه موضوعات را خلط نموده به خورد مردم بدھند .طوری که "سديد صاحب" يکی از ده ھا موضوعی را که
جناب منقد بدون توضيح مطالب در مضمون خود تذکر داده اند ،اين است" :ايشان ھنوز نفھميده است که شکست يک
انسان و شکست يک انديشه با ھم يکی نيست .چرا که اين منقد ضعف و جرم و خيانت و بدنامی خلق و پرچم را به گونۀ
مثال ،شکست و بدنامی مارکسيسم می داند و"...
جناب منقد اگر تا به حال ندانسته و نفھميده بدون خريطه فير نموده اند ،ولی حاال بايد بدانند که اعضای حزب خود
فروختۀ خلق و پرچم ھرگز پيرو افکار وانديشه ھای مارکس نبودند .اگر اين جنايتکاران وخيانت پيشگان اعتقاد به
مارکسيسم می داشتند ھرگز کشور و مردم ستمديده و ستمکش آن را نمی گذاشتند تا ده سال آزگارمورد قتل و قتال،
توھين و اھانت بيگانگان يعنی کشور سوسيال امپرياليستی شوروی متوفا قرار بگيرند و ھرگز تسلط کشور بيگانه را بر
کشور افغانستان نه تنھا حمايت نمی کردند بلکه تا آخرين قطرۀ خون خود عليه آن مبارزه نيز می نمودند .حزب به
اصطالح "دموکراتيک خلق" خود و وجدان خود را در معرض استفاده جھت به مستعمره شدن کشور و به اسارت
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کشيدن خلق افغان قرار دادند .در حالی که افکار و انديشه ھای مارکس برای رھائی انسان از بردگی و اسارت ،استثمار
انسان از انسان ،عليه ظلم و ستم و رسيدن به يک جامعۀ عادالنه است.
مارکس با تجارب عملی که خود در دوران تکامل سرمايه داری می زيست و خود شاھد استثمار کارگران ،ظلم و حق
تلفی ھا در جوامع اروپائی به خصوص کشور انگلستان ،فرانسه و المان که يکی بعد ديگری وارد مرحلۀ صنعتی شدن
گرديدند ،بوده است ،لذا وی انديشه ھای فلسفی ،سياسی و اقتصادی خود را با دقت و با درنظرداشت رويداد ھا و سير
تکامل آنھا را با آينده نگری مطرح نموده که تا به امروز انديشه ھای وی شکست ناپذير است .چون نه تحريفات عالم
نمايان بورژوازی و نه ھم کتاب سوزيھای ھيتلر در مقابل پيشرفت عقايد مارکس و رسوخ روز افزون نظرات وی در
ميان توده ھای ستمديدۀ جھان تاب نياورد ونخواھد آورد .چنين است که بيش از صد و پنجاه سال پس از انتشار
"مانيفيست کمونيست" ،امروز در سراسر جھان از عقب افتاده ترين نقاط تا پيشرو ترين کشور ھای جھان ،تئوريھای
مارکسيستی برنده ترين و نابود کننده ترين سالح زحمتکشان روی زمين عليه کشور ھای سرمايه داری امپرياليستی و
حاميان آنھا گرديده است .آثار مارکس اھميت عظيم اجتماعی و سياسی دارد و به ھمين لحاظ است که علمای بورژوازی
موفق نشدند تا از نفوذ افکار مارکس در بين توده ھای وسيع زحمتکش جھان جلوگيری کنند و مانع اشاعۀ نظريات
مارکس شوند .آنھا کوشش نمودند تا افکار وی را به دليل اين که اغراض سياسی است ،با تحليل و با تحريف ھای خود
ميان مردم انتشار بدھند ولی ھرگز قادر نشدند تا افکار و انديشه ھای وی را تحت شعاع تحليل ھا و نظرات خود قرار
بدھند.
آثار مارکس امروز در تمام دانشگاه ھای جھان تدريس می شود .آثار مارکس نقش شايسته ای در باالبردن سطح
ايدئولوژی ،فھم و درک از جوامع سرمايه داری ،استثمار کارگران و ستمکشان توسط صاحبان سرمايه ،نه تنھا ميان
انقالبيون بلکه ميان جوانان دانشگاه ھا ،ايفأ نموده است .از ابتداء تا به امروز مقاالت انقالبی و انديشه ھای ضد سرمايه
داری و بشردوستانۀ مارکس است که دولتھای سرمايه داری امپرياليستی و حاميان آنھا را سخت متوحش ساخته و می
سازد ،چنانچه کشور ھای سرمايه داری در صدد اند تا نھضت ھا و مبارزات کارگری را جھت حفظ و تأمين منافع
سرمايۀ بين المللی از مجرای صحيح آن منحرف بسازند .طوری که ما در کشور ھای اروپائی شاھد ھستيم دولت ھا به
خصوص دولت امپرياليستی امريکا به ميليارد ھا دالر در اين راه به مصرف می رسانند تا افکار ضد سرمايه داری را
که دانشمند بی ھمتا نويسندۀ کتاب سرمايه )کاپيتال( مارکس اساس گذار آن است به طور محسوس و غير محسوس در
گلو خفه نمايند تا بتوانند از نفوذش در ميان توده ھای زحمتکش بکاھند و وجود اجتماع سرمايه داری را از مخاطرات
نجات دھند .ھمچنين جھت جلوگيری از انتقاد بر رژيمھای سرمايه داری که جز تجاوزات و کشت و کشتار و به اسارت
کشيدن خلقھای تحت استعمارعملکرد ديگری ندارند ،مشتی از حاميان ،سرسپردگان وخود فروختگانی که در رأس آنھا
اکثراً افراد معتقد به دين و مذھب قرار دارند ،را موظف می سازند تا در پيوند به دين و مذھب و به ھمکاری ارتجاع به
تبليغ و ترويج نادرست بودن افکار و انديشه ھای مارکس نسبت به جھان سرمايه داری بپردازند.
نا گفته نماند که فھم و درک مطالب علمی از قبيل کاپيتال مارکس که به يقين فھميدن قسمت ھائی از آن دشوار است و به
سھولت يک روزنامه ،رمان و افسانه نيست ،ولی از حدود دشواری کتب ديگر علمی تجاوز نمی کند .نه تنھا کاپيتال
مارکس بلکه بسياری از کتاب ھای علمی ديگر که خواننده بايد گذشته از آگاھی اوليه ،غور ودقت در بارۀ ھر يک از
مطالب و شيوۀ استدالل و تحقيقی که به کار رفته است ،بينديشد و تا زمانی که موضوع را درست نفھميده است ،ھيچ گاه
نويسندۀ آن اثر را مورد تاخت و تازقرار ندھد.
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ھستند کسانی که آثار نويسنده را ھيچ گاه به چشم نديده و از نظر نگذشتانده اند ،مگر با پيش قضاوتی غير عادالنه،
غير منصفانه و دور از عقل با آثار نويسنده و پيروان افکار و انديشه ھای وی برخورد می کنند .طوری که جناب منقد
مضمون "سديد صاحب" اعمال جنايتکاران حزب خلق و پرچم و شکست مشتی از خود فروختگان به سوسيال
امپرياليسم شوروی آنزمان و قاتالن مردم ما را شکست انديشۀ دانشمند بی ھمتای ھزارۀ گذشته يعنی مارکس می داند،
جز اين که به حال منقد و به فھم و دانشی که اگر داشته باشند ،افسوس خورد ،کار ديگری نمی توان کرد.
نا گفته نماند به گفته ھمکار گرانقدرم آقای "موسوی" ،ھستند کسانی که تمام فھم خود را در يک مضمون می گنجانند،
که اين جملۀ ايشان در قسمت جناب منقد کامالً صدق می کند .ايشان موضوعات مختلفی را که طی ساليان متمادی جمع
آوری نموده اند ،ھمه را با قھر و غضب به يکباره درج صفحات کاغذ نمودند ،يعنی از اديان و مذاھب ،مال و چلی و
حضرت و قرآن و پيغمبر واصحاب و ارسطو ،کلمب و مسلمان و کافر و يھود و گبر و نصارا گرفته تا کاشف و
مخترع و از علم و فلسفه و تاريخ و تصوف و عرفان و ھنر و زيبائی تکنولوژی گرفته تا نکتائی و چپن و قره قل و
باالخره انتقاد از افکار فليسوف ھا و دانشمندان ،اقتصادانان تا سرحد تاخت و تاز به آنھا .در حالی که ايشان بايد بدانند
که تنھا ذکر موضوعات بدون ھدف و بدون توضيح و تحليل ونتيجه گيری آنھم به ده ھا موضوع يکی پی ديگر برای
خوانندگان کافی نيست .موقعی که مضمون ايشان را از نظر می گذشتاندم ،مجبور می شدم تا با ديدن طرح موضوعات
گوناگون و رنگارنگ ،طوری که قبالً تذکر رفت ،که حواسم را گاه به قارۀ آسيا می برد و گاه به قارۀ امريکا و از قارۀ
امريکا به اروپا و از آنجا به قارۀ افريقا و باالخره نتوانستم درک کنم که مشکل ايشان روی کدام موضوع با نوشتۀ
"سديد صاحب" است .؟؟؟؟؟؟؟
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