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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ مارچ ٠۶
  

  !بيائيد به مسائل کمی ھمه جانبه تر و مسؤوالنه تر برخورد کنيم
  بخش دوم

اين آزادی و حق را ھمه و ھميشه .  مورد نقد قرار بدھدمن خوش می شوم، اگر کسی نوشته ھای مرا! ـ اشتباه می کنيد۵

گذشته از اين، نقد خصلت سازندگی و اصالحی دارد و کالن ترين کمکی است برای ديدن ناديده ھا و فھميدن . دارند

. ندنکات مبھم و رمزآلود به مدد منتقد، اگر منتقد وارد به کار نقد باشد و در برابر مردم و کارش احساس مسؤوليت ک

ناقد در واقع پيوندی ست ميان نويسنده و خواننده که تخيالت و افکار نويسنده را برای خواننده بيان می کند و مطالب 

نقد ھم زيبائی و زشتی و خوبی و بدی نوشته را عيان می کند و ھم  توانائی و . پوشيده و پنھان را آشکار می سازد

  . ناتوانی و ھنر و بی ھنری نويسنده را

اين شناخت از نقد، حال خود قضاوت کنيد که در ميان ھمه نوشته ھائی که ما افغان ھا به نام نقد انشاء می کنيم، يکی با 

شباھتی به نقد دارد؟ يک نوشته را، به نام نقد سراغ داريد که در کنار پرداختن به نکات منفی نوشته، به نکات مثبت آن 

ۀ نوشته و نويسنده است، يا سراسر بد و بيراه گفتن و عيب گرفتن، بدون نشان ھم پرداخته باشد؟ يا تعريف و تمجيد يکسر

  . دادن ضعف و قوت يک اثر و نويسندۀ آن

کار منتقد آن است که ھر . جای بسيار تأسف است، اگر گفته شود که ما افغان ھا ھنوز به اصول و قواعد نقد آشنا نيستيم

مھمترين امر اين است که ناقد به . د، رد کند و اگر قابل تأئيد باشد، تأئيد نمايدسخن و مطلب را با دالئل، اگر قابل رد باش

مثل شما نباشد که به بد گوئی کسی می پردازيد، بدون اين که يک اثری ھم از او را خوانده . موضوع اشراف داشته باشد

فکوره يا نوشتۀ نويسنده ندارد، مانند از نقد بعضی اوقات مطلب نوی بيرون می آيد که ھيچ شباھتی با محتوای م. باشيد

  . بر منطق قياسی ارسطو ـ که با استقرار منطق جديد استقرائی بيکن ـ باعث ابطال آن شد" بيکن"نقد 

ھر يک از ما به وابستگی ھا و . طوری که من می بينم، ما آن گونه که الزم است، نه منتقد داريم و نه محقق و تحليل گر

اشخاص و اعتقادات و يک سری مسائل ديگر بيشتر اھميت می دھيم، تا به کار نقد و تحقيق و تعلقات گوناگون، با 

  . تحليل

سايت ھای اينترنيتی، نه ھمه، بلکه بيشتر شان در فکر کاوش و تحليل محتوا و مطلب نوشته ھا و دريافت حقيقت نيستند، 

يخ و افکار خاص و منطقه و سمت و حزب يا سازمان زيرا مسؤوالن اين سايت ھا با تعلقاتی که به قوم و زبان و تار

دارند، يا فقط در فکر نشر مقاله و ازدياد بيننده از سايت ھای شان ھستند، می کوشند تنھا به ھمان نوشته ھا ... سياسی و
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 گروه از برای اين. ًامکان نشر بدھند که باب ميل خود شان و خوانندگان شان، که غالبا از سنخ خود شان ھستند، باشند

سايت ھا نه ادبيات مھم است و نه فرھنگ و علم و فلسفه و دانش و سود ھمگانی و منافع ملی؛ بلکه تنھا آھنگی که به 

  .گوش خود شان خوش نوا باشد، حتی اگر اين آھنگ از خراب ترين حنجره ھا بيرون شود

ِ آن ھا از ظالم يا تاريکی ھا، با ھمه ما ضرورت انديشيدن و کاويدن مجھوالت را برای فھم بھتر مسائل و کشيدن
  . ًبدبختی ھائی که داريم، اصال احساس نمی کنيم

نوشته به درستی خوانده شود، به درستی درک شود، نقاد بايد . بی خبر از اين که نقد بايد با دالئل معرفتی توأم باشد

  ... ته باشد وپيرامون مطلبی که نويسنده مطرح کرده حداقل برابر با نويسنده وقوف داش

ھم بافتن آسمان و ه نقد کردن ھم تنھا ب.  آن ھا نيست، بلکه فھميدن آن ھا استنخواندن مقاله يا کتاب تنھا از نظر گذشتاند

! ريسمان و گاھی از توکيو و نيويارک سخن گفتن و گاھی ھم از مسجد فتح پوری و گذر بارانه حکايت کردن نيست

  .  و اصول و قواعد آن کدام است د چهبيشتر ما ھنوز نمی دانيم که نق

 در مورد ھنر و فلسفه و عرفان "ھاشميان"نمونۀ روشن نوشتۀ . مشکل را درک کنيد، بعد ھر قدر دلتان خواست بنويسيد

شما به جائی که اين نوشته را که قابل نقد است، نقد کنيد، مرا زير استنطاق . و علم و داعيۀ بی نيازی اسالم از آن است

اين گونه نوشته ھا ھر چيزی می توانند . برخورد با نوشته ھا را نقد نمی خوانمۀ من اين شيو. ار مالمتی می گيريدو رگب

  ! باشند، ولی نقد نمی توانند باشند

ھر قدر نقد می کنيد، نقد کنيد؛ اما کوتاه، دقيق، منطقی، منسجم، در ارتباط با ! من مخالف نقد نيستم: تکرار می کنم

  ! ين توأمان عيب و ھنر اثر و باالخره پيروی از وجدانی که جز حقيقت گوئی کاری نداشته باشدمطلب، تبي

شکست يک انديشه مسأله ای ست و شکست : "ـ شايد بھتر بود جملۀ مصرح و نزديک به جملۀ شما را، مانند اين جمله۶

  . به کار می بردم" پيروان آن انديشه، مسأله ديگری

درک درست شما از آن جمله، نمايانگر آن است، که جملۀ . ب بود که شما بدان اشاره فرموده ايدقصد من بيان ھمين مطل

در اين . ًوقتی که شما پيام را درک نموده ايد، ديگران ھم حتما آن پيام را درک نموده اند. من ناقص و گنگ نبوده است

ضروری، يا خود را در معرض ديد مردم صورت تبصرۀ شما در مورد فکر می کنم نوعی عيب گيری بيھوده و غير 

  . قرار دادن و يا باليدن بی جا به ھوش و فھم خود تان است

شکست يک انسان يا يک گروه يا . ھدف انتقال پيام است، با کدام زبان و چه کلماتی، حتی شکسته و ريخته، مھم نيست

دار باشد و آن را ھضم و بدان عمل نموده ًحزب، در صورتی که آن شخص يا گروه و يا حزب واقعا بدان انديشه وفا

  .ًدر اين مورد بعدا در بخش سوم و آخری بحث مفصل تری خواھيم داشت. باشد، با شکست يک انديشه يکی نيست

اين که . ـ آيا افکار شما برای شما مھم و قابل احترام نيستند؟ افکار ھر انسانی برای خودش مھم و قابل احترام است٧

بد، اما کاری ست که انسان با . داشتن چنين اخالقی کار بدی نيست. ه نفس داشته باشد، حرف خوبی ستانسان اعتماد ب

اصرار و ابرام، و با آن که خود می داند حرفش عقالنی و موجه و پسنديده نيست، دو پا را در يک موزه می کند و به 

يکی از اين . نيست، سبب بروز بسا مشکالت می گردداين کار گذشته از اين که پسنديده . مناقشه و مباحثه می بپردازد

مشکالت ھمانا ضياع وقت طرف ھای بحث می باشد؛ عالوه بر اين که اين کار سبب ضياع وقت و تکدر خاطر خواننده 

  . می گردد؛ کاری که به ھيچ وجه نبايد انجام گيرد

 مطرح نموده "ھاشميان"لسفه و عرفان و علم که بيائيد من و شما پيرامون مطلب بی نيازی اسالم به ھنر و ادبيات و ف

است، بحث دوستانه ای را به مثابۀ دو انسان با معرفت و با فرھنگ و مسؤول در برابر علم و دين و فلسفه و ھنر و 

از ديگران ھم با احترام تقاضا کنيم که در . ادبيات، بدون ھجو و مسخره کردن يک ديگر و بدون مھمل گوئی آغاز کنيم
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 بحث که بحثی روشنگرانه خواھد بود، اشتراک کنند؛ تنھا برای تبادل نظر سالم برای رسيدن به يک اجماع که اين اين

بار ھم اگر شده است به دنيا نشان بدھيم که ما ھم توان دنبال کردن و  و حداقل يک.  درست است يا خير"ھاشميان"نظر 

  . و تلخ گوئی داريم؛ و بدون اين که کسی را تشھير و نکوھش کنيمبه پايان رساندن بحث سازنده ای را بدون ترش روئی 

   ».من حوصلۀ اين ګونه بحث ھا را در خود می بينم ولی متأسفانه وقت آنرا ندارم«: ــ نوشته می کنيد٨

سؤال اين است که اگر شما وقت کافی نداريد، چرا خود را شامل اين چنين  بحث ھای حساس، بلند، عريض و عميق می 

کسی شما را مجبور نساخته است که با يک . کنيد؟ اگر قرار و آرام تان نمی گيرد، يک تذکر کوتاه و راھگشا کافی است

 خود را درگير بحثی کنيد که مستلزم تتبع و تدقيق است و نياز به وقت کافی دارد ــ آنھم با قطار کردن ،عالم مصروفيت

  . با بحث اصلی ندارد که ھيچ ارتباطی بحث برانگيزیيک صد موضوعی 

ببينيم که تفاوت ھا ميان اين دو ! ـ به شما که تفاوتی ميان مارکسيسم و فاشيسم را ھنوز نمی توانيد ببينيد، چه بگويم٩

  :مکتب سياسی ـ اجتماعی چه ھستند

  :  مارکسيسم

  .ـ انسان گرائی

  .ـ صلح خواھی

  .ـ مخالفت با جنگ

  .ـ طرفداری از دموکراسی

  .دی و حقوق برابر انسان ھاطرفداری از آزا

  .ـ قانون ھماھنگی ميان روابط توليد و نيرو ھای مولد

  .ـ مخالفت با بھره کشی انسان از انسان

  .ـ ديکتاتوری پرولتاريا، يعنی ديکتاتوری توده ھای عظيم کارگری و دھقانی و اقشار محروم و مستمند جامعه

  .رای ھمهـ انقالب برای رھائی از استثمار، و وفور نعمت ب

  .ـ انسان را متوجه واقعيت انسان بودن خود ساختن ـ بيرون کردن انسان از اليناسيون

  .ـ مخالف نژادپرستی

  .ـ تبليغ روح ھمکاری و تعاون

  :فاشيسم

  .ـ بی باوری به سودمند بودن صلح

  .ـ جنگ طلبی

  .ـ تقديس و حق بی حد و مرز پيشوا

  .ـ مخالفت با دموکراسی

  .فردیـ نفی عملی آزادی 

  . ـ نژاد پرستی

  .ـ عدم قبول قانون ھماھنگی ميان روابط توليد و نيرو ھای توليد

  .ديکتاتوری تک فردی

  .تبليغ روح رزم جوئی

  . ـ پشتيبانی از نظام سرمايه داری و بھره کشی
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  .ـ وفور نعمت تنھا برای سرمايه دار

کلمه اليناسيون از خود . (بيگانه می سازد ــ اليناسيونـ نوع نظام شغلی يا کاری که انسان را از واقعيت انسان بودنش 

اين را برای آن ابراز داشتم که بی . مارکس آن را از ھگل اخذ نموده است. بيگانگی معنا می دھد و اختراع ھگل است

  .)  خبران با خبر باشند که مارکس ھميشه و در ھر حالتی کاشف و مبتدع ھمه چيز نبوده است

ماعی مارکسيسم می خواست جھان را از اسارت و بندگی و بردگی نجات بدھد و مردم را آقا و مکتب سياسی ـ اجت

ارباب خود بسازد، مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را لغو کند، بھره کشی و استثمار به صورت کلی از بين برود، 

، ثروت بين کليۀ مردم طور عادالنه تقسيم گردد، جای رقابت را جامعه ای بی طبقه با مردم آزاد و برابر به وجود بيايد

کسانی که می ... (اصل ھمکاری متقابل بگيرد، به جای انگيزۀ سود انگيزۀ خدمت در جامعه مورد نظر قرار گيرد و

 اثری مشترک از" مانيفست حزب کمونيست"خواھند در اين مورد معلومات بيشتر به دست بياورند، می توانند به 

؛ و موسولينی و حامی و رفيق نزديکش ھيتلر می )اثری از مارکس رجوع کنند" لمانیاايدئولوژی "مارکس و انگلس و 

مالکيت خصوصی و نظام استثماری را ھمچنان . خواستند کماکان جھان را در اسارت سرمايه و سرمايه دار نگه دارند

  . بر اکثريت مردمان تحميل کنند

يکی برای حقوق برابر و !  کرد، درحالی که موسولينی مانند ھيتلر يک نژاد پرست کامل بودمارکس به انسان فکر می

آزادی و عدالت اجتماعی و به نام انسان و انسانيت و اخالق و احساس و مھر و مھرورزی مبارزه می کرد و در 

 کند و ديگری برای از بين ُصورت پيروزی می خواست آن را با ھمان سالحی که دشمن عليه وی به کار می برد، حفظ

بردن آزادی و برابری و حقوق ديگران و برده ساختن انسان و کشتن انسانيت و به لجن کشيدن تمام ھنجار ھای مورد 

جای بسيار تأسف است که شما، !! تأئيد مردمان ستوده و صاحب فضليت و شرف و به نام نژاد و خون پا لچ نموده بود

  !يد اين ھمه تفاوت ھا را ميان اين دو مفکوره يا مکاتب سياسی ـ اجتماعی مشاھده کنيد نمی توان"غالم حضرت"آقای 

مخالفان مارکس او . تنھا نکتۀ قابل بحث در افکار مارکس، از نظر مخالفين وی، نظريۀ ديکتاتوری پرولتاريای وی است

ک حکومت مطلقه و با زور به کرسی را متھم به اين می سازند که می خواست افکار و عقايدش را از راه استقرار ي

در اين جا و با فرصتی که دست داده است، می خواھم ضرورت اين کار را در صورت لزوم، و در صورتی که . بنشاند

  .مشکل توده ھای ميليونی جوامع بشری از راه اصالحات مثبت رفع نشود، با يک مثال، آنھم از کشور خود ما، بيان کنم

ُی را که امروز در جامعۀ ما وجود دارد، چگونه بايد از بين برد؟ تنھا با قدرت برابر و معاملۀ فساد و خودکامگی ھائ

بالمثل با ھمه احزاب ضد مردمی و ضد ملی به اصطالح اسالمی، احزابی که در موقع ضرورت با وجود دشمنی ميان 

دست ھم می دھند و برای بقای حاکميت خويش برای رفع و دفع دشمنی که حيات ھمۀ آن ھا را تھديد می کند، دست به 

  . بخش می ايستنددر برابر نيرو ھای مبارز و رھائيخالف ھنجار ھای اخالقی ـ انسانی ـ مذھبی ـ اجتماعی خويش 

ھمۀ اين احزاب تا دندان مسلح ھستند و دارای نيروھای رزمی خشن و سرسپرده و جنگجو می باشند و مورد حمايت 

اگر ھدف نجات مملکت و نجات مردم از چنگال اين . جاعی گونه گون بيرونی قرار دارندھمه جانبۀ کشور ھای ارت

انسان ھای وحشی و فاسد و خودرأی وخودپرستی که برای حفظ قدرت خويش به غيراخالقی ترين کار ھا و به رذيالنه 

 و بايد تا آخرين رمق جنگيد و ُترين زد و بند ھا با دشمنان خاک و مردم دست می زنند، باشد، بايد دست به سالح برد

  . شر آن ھا را به نحوی مطلق گم کرد

) برانداختن اين جرثومه ھای تباھی و فساد و فتنه از قدرت؛ و ديگری) يکی: اين کار در دو مرحله صورت می گيرد

  . حفظ نظام جديد با ھمه وسائل و امکانات
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 ھا پايان نمی يابد، بلکه چنان که بود، ولی با اشکال جنگ ميان مردم و حاکمان تبھکار شکست خورده با شکست اين

دولت جديد، ھمان گونه که نيروھای فاسد و ھرزۀ قبلی تمام قوای خويش را . گوناگون و در سطوح مختلف ادامه می يابد

نی و برای حفظ حاکميت چند دزد به کار می بست، ناگزير است تمام نيرو ھای خود را برای حفظ قدرت توده ھای ميليو

تغيير نظام فاسد و جايگزينی .  مخالفان دولت جديد عملی گرددۀاين کار بايد تا محو کامل ھم. محروم جامعه به کار ببندد

آن به نظام سالم و مردمی يگانه ھدف نيروھای مردمی و مترقی نيست؛ بلکه حفظ نظام به ھمان اندازه مھم است که 

در مراحل اوليه، آنگاه که ھنوز دشمنان توده ھا به کلی سرکوب نشده . یسرنگونی حاکميت فاسد و تحميلی و ضد مردم

. جنگ ھنوز تمام نشده است. اند، انتظار نرمی و مدارا و مھربانی با اين ھا عين حماقت و دست زدن به خودکشی است

سرنگونی قطعی . م کردچنين امری را نمی توان محکو.  به دفاع از حق حاکميت توده ھا برخيزدءدولت بايد با تمام قوا

مال کردن حقوق و آزادی يچون دشمن به اشکال مختلف برای بقای خود و استمرار پا. دشمن ايجاب قھر و قدرت می کند

 و به اشکال مختلف برای براندازی دولت جديد مبارزه می نمايد و حاضر به  ھای اکثريت عام و تام مردم تالش می کند

 مردم و دولتی که در واقع نمايندۀ اصلی مردم است، نيست، دولت بايد با قاطعيت به هتخليۀ مواضع خصمانۀ خود علي

ديکتاتوری پرولتاريا تا زمانی . ی و عدالت اجتماعی بپردازدئسرکوب مخالفان آزادی و حق برابر و دموکراسی توده 

بعد از . مردمی گذشته سلب گرددبايد وجود داشته باشد که ھر گونه قدرت مبارزه از نيرو ھای فاسد و تبھکار و ضد 

ًآن، وقتی که امکانات صدمه زدن دشمن کامال از بين رفت، ديکتاتوری پرولتاريا به تدريج تا محو کامل آن تقليل و 

  . تخفيف خواھد يافت

انتظار نوازش دشمنی که به خون تمام مردم تشنه است و عبارت است از روحانيت منحط دنياپرست، اشرافيت درباری 

اشرافيت زمين دار، چپاولگران سرمايه ھای ملی، مالکان بزرگ، قاچاقبران، دالالن، بانکداران و صاحبان کرسی و 

  ! ھای بلند در نظام کھنه، بسيار بسيار کودکانه است

سيد " و "فرانکو" و "نظربايف" و "عمر البشير" و "عيدی امين" و "تين سين"ديکتاتوری پرولتاريا مانند ديکتاتوری 

که تنھا در خدمت يک مشت انسان ...  و "سلمان" و "خامنه ای" و "پينوچت" و "سوھارتو" و "قذافی" و "مد ادريسمح

ھای وحشی و مفت خور و عياش و مسرف و ستمگر قرار داشته باشد و با توده ھای ميليونی کشور خود دشمنی 

  . بورزند، نيست

که جنگ بر سر چيست؟ بر سر دفاع از منافع يک مشت انسان ھای با ديد اخالقی ـ انسانی ـ عاطفی بايد ديده شود، 

تبھکار و فاسد و تحميل گر و ضد منافع ھمگانی، يا بر سر دفاع از اکثريت بالاستثنای توده ھا ــ تمامی مردم يک 

  کشور؟ 

و برای مردم و ًخواھش من از آنانی که واقعا از انسان و انسانيت و آزادی و حقوق برابر و حکومت مردم بر مردم 

اخالق و احساس و عاطفه و عدالت حرف می زنند، اين است که مانند مردمانی نباشند که ستم ديگران بر خود را می 

  ! بينند، ولی ستم خود بر ديگران را نمی بينند

 و  ھا"سياف" ھا و "کرزی"برای سرکوب انسان ھای بيدادگر، سرکش، منحرف، سفاک، شرير و ستمگر، کسانی مانند 

ً ھا و صد ھا فرد ديگری که فعال در کشور ما خالف "عبدهللا" ھا و "نور" ھا و "ربانی" ھا و "گيالنی" ھا و "مجددی"

ميل قاطبۀ مردم و خالف منافع کشور بر اريکه قدرت تکيه زده اند، درصورتی که اميدی برای اصالح اين ھا وجود 

  . قی نمی ماندنداشته باشد، غير از توسل به زور و قھر راھی با
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را در برابر تشبثات رنگارنگ شان حفظ ) فرضی(ُاين ھا را چگونه بايد سرکوب کرد و از بين برد؟ و چگونه قدرت 

کرد؟؟ آيا از بين بردن اين ھا ضروری و الزمی است، يا نه؟ ديکتاتوری پرولتاريا در واقع سالحی ست برای از بين 

  . سانان بد سرشت و بد عمل تنھا برای آشاميدن خون توده ھا به وجود می آورندبردن ديکتارتوری آشکار و نھانی که ناان

در روم قديم فردی را در مواقع ضرورت، زمان . اين ديکتاتوری در واقع مانند ديکتاتوری در نظام جمھوری روم است

 رھبری سالم از حالت جنگ يا زمان بحران بسيار شديد و ھائل، به صفت ديکتاتور تعيين می کردند تا کشور را با

بعد از پايان کار، وقتی کشور به حالت عادی بر می گشت، ديگر از . بحرانی بيرون کند ـ يا در جنگ رھنمائی نمايد

  !   ديکتاتوری و ديکتاتور و حالت فوق العاده خبری نبود

 آزاد ترين کشور ھای جھان گذاشته شود، امروز در" ديکتاتوری"فراموش نکنيم که چنين قدرتی، بی آن که بر آن اسم 

ًبدون اين که کامال محسوس باشد، به اشکال بسيار مرموزی عمال وجود دارد ً .  

درعربستان سعودی، ھرچند در آن جا آزادی و حقوق برابر و انسانی وجود ندارد، اما چون کشور مسلمان است، 

د و بگويند، ھمان گونه که به حکم اشتراک در مسلمانان به حکم اشتراک دين و آئين نمی خواھند بدی ھای آن را ببين

اعتقادات سياسی ـ اقتصادی، جور و ستم پنھان و آشکار در جوامع غربی را نمی بينند؛ چنين وضعيتی در عمل وجود 

  .دارد

دو يا سه شب قبل فلم مستندی را ديدم که در عربستان سعودی يک تعداد انسان ھا را به نام مخالفان نظام به دار می 

انواع شکنجه . زندان ھا ازمخالفان دولت پر ھستند. در ميان اين انسان ھا پسر دو ساله ای را ھم به دار کشيدند. کشند

چرا؟ جواب مثل آفتاب ... و. ھای غير انسانی که قلم از گفتن آن عاجز است، ھمين اکنون در اين کشور معمول است

  .نيست، ولی با آنھم مورد حمايت امريکا قرار داردروشن است؛ برای حفظ نظامی که به ھيچ وجه مردمی 

 را "محمد سوھارتو"مظنون به کمونيسم در اندونيزيا به دست ميرغضبان جنرال ھزار  کمونيست و صد ھا انقتل ھزار

چند نفر از ما و چند بار در اين مورد چيزی نوشته . چنين است جھان ما.  به ياد بياوريد١٩۶۶ ـ ١٩۶۵در سال ھای 

؟ دليل اين که ما پيرامون اين موضوع چيزی ننوشته ايم و کوشش شده است اين قتل عام و خونين از جھان پنھان نگه ايم

  داشته شود، چيست؟ 

نام مارکس بد است، زيرا با صراحت و صداقت کلمۀ ديکتاتوری را که نياز حتمی برای حفظ قدرت توده ھا از گزند 

ًآورده است، اما ديگران که عمال به زور گفتن و بيداد کردن و استثمار توده ھا به قصابان دشمن مردم می باشد به زبان 

گونه ھای مختلف ـ با زور قوانين خود ساخته، پوليس، محاکم و ارتش ـ مصروف ھستند، به نظر کسی نمی آيد؛ يا در 

  ...!     ايران و سوريه و افغانستان خود ما و

  ادامه دارد 

٠۵/٠٣/٢٠١٧  

  

 


