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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ مارچ ٠٣

  

  !بيائيد به مسائل کمی ھمه جانبه تر و مسؤوالنه تر برخورد کنيم
محترم غالم حضرت از ن اين يادداشت نوشته ای پيش از اين که به اصل مطلب پراخته شود، بايد بگويم که انگيزۀ نوشت

  .فرستاده و نشر  شده است" آريانا افغانستان آنالين"است که به دريچۀ ابراز نظريات پورتال ملی 

برای جلوگيری از اطالۀ کالم و اجتناب از امتزاج و اختالط مطالب می خواھم مطالبی را که قابل بحث می دانم در قيد 

  :سی کنمشمارش درآورده برر

چيزی که من را وادار به نوشتن جواب يا . ولی من آن قدر حوصله که شما فکر می کنيد، در خود نمی بينم. ـ ممنون١

ًتبصره می کند، اين است که من تاب و توان شنيدن حرف ھای ھوائی و بی پايه را ندارم، خصوصا وقتی گوينده خود را 

ِاين عمل من را برخاسته از يک نوع احساس . ل کرده معرفی می کنداھل علم و دانش و مطالعه و يک انسان تحصي
ًمسؤوليت نسبت به علم و دانش، نسبت به حقيقت و نسبت به مردمان کشور بينوا و فقير افغانستان بدانيد، که عميقا به 

  !روشن شدن و فھميدن حقايق نياز دارند

 توجھی ديگران به واقعيت ھای آشکار و کميت و کيفيت من کم" پرنويسی"ًـ من قبال خدمت شما عرض کردم که علت ٢

اگر ما به اصل و جوھر مطالبی که يک مقاله نويس يا يک . نکات باريک و دقائق نظری و عملی يک نوشته است

  . نويسنده مورد بحث قرار داده است توجه کنيم، فکر نکنم اين شخص به پرنويسی و دراز گوئی دست بزند

رد و بزرگ گاھی صريح و گاھی ھم عنوانی من به کم و بيش صد مطلب خحترم در مقالۀ اخير تان به طور مثال؛ شما م

با تلميح و تعريض تماس گرفته ايد، بدون اين که بسياری از اين مطالب متوقف به بحث بوده باشند؛ يا بدون اين که 

. وعاتی که من مطرح نموده ام تبيين کنيدپيرامون آن مطالب توضيح کافی و الزم داده باشيد و ارتباط آن را با موض

و چون مسائل متعدد و متنوع ھستند و نياز به . تماس گرفتن به ھر يک نکته در اين نوشته از نظر من ضروری است

  .  تشريح دقيق و ھمه جانبه دارند، طبيعی است که تطويل و تفصيل در نوشته به وجود می آيد

شتۀ شما حداقل چھار افغان صاحب فرھنگ و انديشه و تحصيل به طور تحريری به در رابطه به پراگنده گوئی ھا در نو

شما يادآور شده اند ـ اگر خوانده باشيد؟ ھر يک از آن مطالب، اگر دقيق و ھمه جانبه مورد تحليل و بررسی قرار 

 را مراعات نمی کند، چه کنم؟ اگر جواب نگويم، می گوئيد نزاکت ھا. بگيرند، نياز به نوشتن چندين صفحه را دارد

  ... مردی بی فرھنگ و بی ادبی است و
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  ! اگر نوشتی تا آنجا بنويس که برای روشن ساختن مطلب الزم است. خوب، پرنسيپ نوشتن من ھمين است

پراگنده گوئی، حاشيه نويسی و گريز از اصل بحث متأسفانه بيشتر در ميان ما افغان ھا رواج دارد، ديگران از اين 

  !!! می رسند" ياء"بگويد، به " الف"برخی ھا ھم به جائی رسيده اند که وقتی کسی . ور کرده اندمرحله عب

باور کنيد که در وقت نوشتن، ھر قدر کوشش می کنم که نوشته را خلص تر بنويسم، موفق نمی شوم، چون برای بيان 

 نکته ھا به اندازه و به گونه ای که ۀبه ھمتمام و کمال ھمۀ مطالب شامل در سؤال، يا نظری که ارائه شده است، بايد 

باوجود آن طوری که ديده می شود برداشتی که الزم است و انتظار می رود از نوشته . نياز است، درنگ و تأمل شود

  . ھای من صورت نمی گيرد

 خواھان آن است چگونه؟ ھر انسانی، اگر. اينھم يکی از کمبودات فکری ـ فرھنگی ماست، متأسفانه، که بايد رفع گردد

که اين مشکل ما رفع گردد، نظر به توانائی ھا و نظر به ھوش و اندازۀ تحصيل و خصلت ھای طبيعی خود، بايد راھش 

ه ــ اگر عالق" فکر ھر کس به قدر ھمت اوست: "... ھر کس به قدر ھمت خويش؛ چونان که حافظ می گفت: را پيدا کند

  ! مند بدان است

اشيد که چگونه برای توضيح يک مطلب کوچک، با آن که منتھای تالش به خرج داده شده است که اميدوارم توجه کرده ب

  .به اختصار بيان شود، بيشتر از يک صفحه سياه شده است

شما محترم . ـ مارکس، برحسب نوشته ھای متعددی بيشتر از چھل کتاب و بيشتر از پانزده ھزار صفحه نوشته دارد٣

ز نوشته ھای وی را خوانده ايد؟ نگوئيد که من نيازی به خواندن نوشته ھای وی ندارم؛ چرا چند کتاب و چند صفحه ا

که، وقتی کسی می خواھد پيرامون نظر يا انديشه و دکترين يک شخص و خوب و بد افکار او تبصره کند، مجبور است 

 چه می گفت و چه می خواست؛ نظريات ً در صد از نوشته ھای او را قبال مطالعه نموده باشد، و بداند که او٨٠حداقل 

نی را که خود يک يا دو اثر کامل ان و موافقاًن او را؛ خاصتا مخالفان و موافقاخود او را، نه گفته ھا و نوشته ھای مخالف

و موافق ھم ھر چه نباشد موافق است و نظر به شدت و . از جانبی مخالف ھر چه نباشد، مخالف است. او را نخوانده اند

عشق و نفرتی که به نويسنده دارند نظريات شان نمی تواند خالی از حب و بغض يا خوش بينی يا بدبينی، گاھی ضعف 

  . بيش و گاھی ھم کم باشد؛ مگر اين که يکی، يا ھر دو انسان بی طرف و مسؤول و شريف باشند

دھنده موضوع يا مطلب نظری از روی معرفت است که شخص نظر . نظر شما در مورد مارکس از روی معرفت نيست

نظری از روی معرفت، نظری است که با استدالل و عقل . مورد بحث را خوانده باشد و از آن اطالع کافی داشته باشد

دالئلی که شما ارائه می کنيد، دالئل روان شناختی ھستند، تعلق شما به يک خانواده يا جامعه دينی، . به وجود آمده باشد

حزب سياسی ـ مذھبيی که مارکسيسم را نظر به نظريات مخالف يا ضد دينی و يا نظريات تعلق شما به يک گروه و 

و يا ترس شما از اين که با قرار گرفتن در . خاص سياسی ـ اقتصادی او مخالف انديشه ھا و يا باور ھای خود می دانند

گيريد؛ يا شما را در جامعه منزوی برابر افکار مردمانی که در اکثريت قرار دارند، در معرض اعتراض آن ھا قرار ن

  . شما نزنند... نسازند؛ و يا دست به آزار و شکنجه و

که بر " دالئل معرفتی"می گويند که در مقابل " غيرمعرفتی"به دالئلی که از اين گونه موارد منشاء می گيرند، دالئل 

معرفتی که بعد از مطالعه يک نوشته يا يک . قرار داردبنياد آگاھی موثق و ادله و حجت و معرفت به وجود آمده اند، 

کتاب، و يا نظرياتی پيرامون يک باور خاص به وجود می آيد، مانند نقد يک کتاب دينی بعد از مطالعه و آشنائی کامل 

  ! به آن و از روی استدالل و ارائۀ برھان

ت و افکار و نوشته ھای ھر متفکر و اين موضوع تنھا به خواندن نوشته ھای مارکس متوقف نيست، به نظريا

  . ايدئولوگ، يا نظريه پرداز و فيلسوف تعلق می گيرد
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شماھم مثل کارل مارکس فکر می کنيد [شما نوشته می کنيد که مارکس فکر می کرد به کشفيات بزرگی دست يافته است

 شما، باز ھم می گويم، اين ۀط من از نوشتاستنبا]. ــ نوشتۀ خود تان را کاپی کرده امکه به کشفيات بزرګ دست يافته ايد 

نا آشنا  ً واقعا با افکار مارکسشمااست که، اگر منظور تان از کشف کردن چيزی را که پنھان بوده نمايان ساختن باشد، 

   . چرا که اگر با نوشته ھا و افکار او آشنا می بوديد، چنين حکمی در مورد او صادر نمی کرديديد،ھست

 که وقتی به بازشناسی سوسيالسيم يا افکار مارکس پرداخته شود، ديده خواھد شد که افکار و انديشه واقعيت اين است

و با نگاھی به منطق ... ھای او از چندين انديشمندی قبل از او، مثل افالطون و ھگل و کانت و  فوئرباخ و پرودون و

کتيک ھگل را، که به قول خودش به فرق ايستاده مارکس برخی از اين نظريات، از جمله ديال. ارسطو شکل گرفته است

  . بود، به پا ايستاده کرد

" جوزف ويدماير" عنوانی ١٨۵٢ ماه می سال ۵برای روشن شدن بھتر مطلب به بخشی از نامۀ مارکس که به تاريخ 

  :نوشته شده بود رجوع می کنيم

کنونی و مبارزه ميان آن ھا به من تعلق نمی  ۀی که به من باز می گردد، امتياز کشف وجود طبقات در جامعئتا جا«

 طبقاتی را توصيف کرده بودند، و اقتصاددانان ۀ تاريخی اين مبارزۀرخين بورژوا، توسعؤمدت ھا پيش از من م. گيرد

ھمۀ نظريات مارکس بر » ...آنچه من انجام دادم و جديد بود، اثبات اين موارد بود که. بورژوا، اقتصاد اين طبقات را

صاد، بورژوازی و وجود و مبارزۀ طبقاتی؛ سه چيزی که خود می گويد امتياز کشف آن تاق:  سه نکته استوار استھمين

 !! ھا به من تعلق نمی گيرد

ميليارد انسان دور يک مدار فکری بچرخند، به ] ھفت و نيم يا بشتر[ـ نظر من در باب اين آرزو که ھمه شش ۴

چنين امری تا انسان خود را نشناخته است، به خود . ًنی دارم، قطعا منفی استخصوص با شناختی که من از انسان کنو

نيامده است، آرامی خود را در آرامی ديگران نديده است و با تمام اندام ھا و اعضای وجود خود درک نکرده است که 

  .  او در قبال ھمنوعانش انسانی و درست نيست، به ھيچ وجه ممکن نيستۀروش موجود

ه ــ با اخالق کنونی انسان ــ چنين انتظاری داشته باشد، مارکس باشد يا من و شما و ثورو و توليستوی و ھرکسی ک

  . ی من بسيار معصوم و خوش باور می دانمئچنين انسانی را با چنين اشتياق و آرزو. گاندی، سخت اشتباه نموده است

روز تفاوت نموده است، که کم آن ھم زياد است، فردا ھای اما وقتی می بينم که انسان امروز از بسا جھات با انسان دي

که . بسياری از آرزو ھای انسان ھای گذشته امروز جامه ای عمل پوشيده است. انسان به نظرم اميدوار کننده می رسند

اه ھزار سال پيش کسی تصور رفتن به م! می داند اين آرزوی ما ھم روزی با سرعقل آمدن انسان جامه ای عمل بپوشد

 ٢٠١٨را نمی کرد، ولی انسان  امروز کم و بيش نيم قرن قبل موفقانه به ماه رفت و زنده برگشت و قرار است در سال 

  . حتی توريست ھا را غرض سياحت به ماه ببرند

آيا کسی تصور چنين چيزی و چنين روزی را در گذشته ھا، حتی تا سال ـ دو سال پيش، می توانست بکند؟ قوانين 

بعد، تاريخ اجتماعی اين کشور را مطالعه کنيد . سياری از کشور ھا، از جمله کشور سويدن را در نظر بگيريدموجود ب

يکبار در سويدن از . و ببينيد که انسان ھای صد ـ دو صد سال پيشتر اين کشور با چه شرايطی کار و زندگی می کردند

يدم که اگر کارگری نتواند کار خويش را، بعد از يک يک دوست که در مرجع کارش نماينده اتحاديۀ کارگری بود شن

دوره بائسته، به درستی انجام بدھد، صاحب کار او را نه از کار اخراج می کند و نه خودش با او در اين باره صحبت 

د و موضوع را به نمايندۀ کارگران در ميان می گذارد و نمايندۀ کارگران با نفر مورد نظر صحبت می کن... می نمايد و

در خانه مشکل دارد؟ مريض است؟ کارش زياد است؟ از کاری که دارد خوشش نمی . می پرسد که مشکل در کجاست

اگر از کار موجودش . اگر خسته شده باشد، برای مدتی به رخصتی تفريحی روانش می کنند... آيد؟ خسته شده است يا
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 منزل مشکل داشته باشد، کوشش می کنند مشکلش را در اگر در. دلزده شده باشد، برايش کار ديگری پيشنھاد می کنند

  آيا اين نوع برخورد با يک کارگر صد ـ دو صد سال پيش در سويدن وجود داشت؟... منزل رفع کنند و

اول؛ نقش انديشه ھای مارکس در تدوين قوانين بسيار انسانی موجود : می خواستم دو موضوع را به اين ارتباط بيان کنم

ًيلی از کشور ھای ديگر در اروپا و سائر نقاط جھان، و دوم؛ تغييراتی که در زندگی انسان کال در اين اين کشور و خ

  . کشور ھا نسبت به گذشته به وجود آمده است

من ھيچ وقت تنھا به خود و به انسان ھای .  اين تغييرات و تبدالت من را اميدوار می سازد به آيندۀ بھتر انسان ھاۀھم

 انسان ھا فکر می کنم؛ به آنانی که در گذشته ھا زندگی را از يک زمان و ۀبه ھم.  نکرده و فکر نمی کنمزمان خود فکر

  .    مکان نا معلوم شروع کرده اند و به آنانی که در آينده ھا باز ھم زندگی خواھند کرد

ه جادو و معجزه و يک خيز ب. آن" خالی"گيالس توجه دارند، نه به نصف " پر"من از جمله کسانی ھستم که به نصف 

و در . و تأثير آن بر فکر و عمل و اخالق انسان است" گذشت زمان" به آنچه باور دارم . بسيار بسيار بلند ھم باور ندارم

  ! فکر می کنم اميدوار بودن بھتر خواھد بود از نااميد بودن: آخرين تحليل از موضوع

اميد دارم اين وضعيت به تدريج تغيير کند و انسانی تر .  نمی بينممن وضعيت موجود انسان ھا را خوشايند و انسانی

مھم ترين چيز داشتن .  انسان ھای ستوده و صاحب فضيلت در آرزوی آن ھستندۀشود، تا برسد به وضعيتی که ھم

  !خدا انسان را از بدبينی و منفی بافی در امان داشته باشد. آرزوی ھای خوب و اخالقی ست

  

 ادامه دارد 
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