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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ مارچ ١٠

  "حدخا" به ارتباط  CIAنشخوار ادعای

٣ 

" خا حد-لق افغانستانخحزب دموکراتيک "در دو بخش پيشين اين مختصر از دو منظر متفاوت نوشتم که به اصطالح 

نموده اند و نبوده و نه ھم کمونيست، چه نه تنھا در زبان ادعای داشتن ھويت ايدئولوژيک مارکسيستی * تسنه مارکسي

در اين قسمت . اعمال آنھا کوچکترين شباھتی با آنچه يک مارکسيست و کمونيست می بايد انجام بدھد، داشته استھم نه 

بحث ما را در بستر ديگری ادامه می دھيم، باشد " محال نيستفرض محال، "نوشته با حرکت از يک اصل منطقی 

  .برای آنھائی که از قبل سوگند نخورده اند، که حرف درست را نمی پذيرند، کمکی شده بتواند

ًاقعا يک حزب مارکسيستی و کمونيستی و" حدخا"، فرض می کنيم که " نيستفرض محال، محال"بر مبنای اصل منطقی

يک نھاد مارکسيستی و کمونيستی، " حدخا"گيريم که : با چنين فرضی مطرح می گردد، اين استسؤالی که . بوده است

تعريف شده است، " علم رھائی پرولتاريا"ًعملکرد اعضای آن به مارکس و کمونيزم که از طرف انگلس دقيقا به معنای 

 يک بينش - يا دروغ آن باشد سرجايش راست و -چه ربطی دارد؟ از چه وقت و بر کدام پايه و اساسی عملکرد معتقدان

به مارکسيزم " حدخا"اجتماعی و يا فلسفی را کسی با خود آن بينش و تفکر يک سان دانسته اند، که خواسته باشيم پيوند 

  و کمونيزم را دوم آن بدانيم؟

  !خوانندگان نھايت عزيز

 طريق ارائۀ يک مثال مورد قبول ھمه ادامه در اينجا به منظور آن که بحث خوبتر و واضحتر بيان شده باشد، آن را از

  :می دھيم

 که اگر بنويسم روزانه به ھزاران بار حد اقل در جامعۀ خود ما از طرف عامی و عالم تکرار می ئیھايکی از باور

  :گردد و اينک حيثيت يک ضرب المثل را گرفته است، اين بيت است

  " مسلمانی ماستعيب که ھست درسالم در ذات خود ندارد عيبی   ھرا "

ھرگاه ھريک از ما وجدان خود را قاضی گرفته و در بارۀ اين و موارد استعمال آن فکر نمائيم به اين استنتاج می رسيم، 

زمانی به مثابۀ يک عذر، يک بھانه، يک دليل به خاطر فرار از بحث و يک نقاب برای پوشاندن ضعف بيت که اين 

  :د، که کس و يا کسانی متوجه شوندھای اسالم زمانی به کار برده می شو

  . فرد مسلمانی دزدی، قاچاقبری و به فروش مواد مخدره می پردازد-

  . فرد مسلمانی در عين ادعای مسلمانی و حتا خودش را ظاھر الصالح نشان دادن، بر مردم ظلم و ستم روا می دارد-
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  .شده است فرد مسلمانی چشمش به مال ، جان و ناموس يک انسان ديگر دوخته -

  . فرد مسلمانی به دشمن خاک و وطن جاسوسی می نمايد-

  . فرد مسلمانی به دست يازيدن به عمل انتحاری، انسانھای بيگناه و بی خبر را به قتل می رساند-

 دخترک  يعنی مجرای بول و غايط"قبل و دبر" فرد مسلمانی با دخترک نابالغی ازدواج نموده، در حين مقاربت جنسی -

  . به زبان فقھی باعث افضاء می گرددره کردهپارا 

 فرد مسلمانی در عين حالی که نه يک وقت نمازش قضاء می شود و نه ھم يک روز روزه اش، بچه بازی و لواط را -

به مثابۀ افتخار خود بين جوانھا دانسته، به اين می بالد که در مجالس خوشی دوستان و حتا رقباء چند جوره بچه را با 

  .جامن به ميدان داخل می نمايدزنگ و 

 فرد مسلمانی با ھزار چال و نيرنگ، زمين و مالکيت ديگران را غصب نموده چند مظلوم را از ھستی ساقط می -

  .سازد

  . فرد مسلمانی به بھانه ھا و رويکش ھای مختلف چنان سود می خورد، توگوئی شير مادرش است-

  ... و -

سته باشدعمل آن فرد را مورد انتقاد قرار داده و آن را دليل ضعف، کمبود و حتا در تمام موارد فوق ھرگاه کسی خوا

نقايص قوانين اسالم معرفی بدارد، حتمی نيست که کسی در آنجا مال و يا چلی و طالب باشد، تا باد به غبغب انداخته، با 

  :گردن افراشته، منقد را متوجه گفتارش ساخته، نخواند

  "د عيبی    ھر عيب که ھست در مسلمانی ماستاسالم در ذات خود ندار"

 نمی گذارند تا باقیاين حکم را با چنان قاطعيتی صادر می نمايند که ھيچ جای بحث و جدل ھم مدافعان اسالم بلکه ساير 

  منتج شده است و يا اين گناه مولویاعمالی چنين هگفته شود، اين ضعف برخاسته از قوانين ضد انسانی اسالم است که ب

شان خراب " مال" سالگی با دختران نابالغ ازدواج نموده وقتی بخواھند ۶۵نيست که در " محسنی"و يا شيخ " خالص"

بلکه اين سنت زشت و قبيح از پيامبر اسالم باقی . دخترک معصوم را يکی نسازند" قبل و دبر"نگردد، می کوشند تا 

عملی است، که آن عمل در ذات خود قبيح و ان دستور و چنمانده و در اينجا پای گناه فردی نيست، بلکه اجرای 

  .جنايتکارانه دانسته می شود

اين حکم تنھا در مورد مسلمانان صادق نيست، بلکه تا جائی که ديده شده ھرگاه کسی خواسته باشد بر پول پرستی، 

تناد تورات به خدای ديانت زورگوئی، تبعيض، غدر و خيانت يھود ھا به امانت ديگران انگشت گذاشته و آن را به اس

حين برآمدن از مصر ارائه " موسی"نسبت داده و سند تاريخی آن را ھم در عملکرد ضد انسانی " يھوه"يھود يعنی 

دارد، طرف که حاضر نيست به غير از آنچه چند مال و طالب بيسواد و يا کمسواد در گوشش خوانده به چيز ديگری 

ی خواھد به اثبات برساند که ھم تورات دست خورده و درست نيست و ھم آن م" رگ گردن"گوش فرا دھد، به زور 

  .واقعۀ تاريخی چيزی به جز جعل کافران نيست

با در نظرداشت توضيحات فوق ھرگاه از کسی پرسيده شود، تو که در مورد اسالم، مسيحيت و يھود عقلت را به کار 

رت ضرورت، خالف نص به اجتھاد می پردازی، چرا وقتی می اندازی و حتا کار را به جائی می رسانی که در صو

تره "که گفتيم ھيچ رابطه ای با مارکسيزم و کمونيزم نداشته اند، در ميان می آيد به خاطر جنايات " حدخا"پای عملکرد 

اد  را از گور می کشی و دشنام می دھی و حتا کمونيزم را به ب"مارکس"، "نجيب" و "ببرک" و يا ھم "امين" و "کی

 "خليلی" ھا، "محقق"ھا، " مزاری" ھا، "گلبدين"، ھا" ربانی" ھا، "سياف"دشنام می گيری، وقتی چشمت به جنايات 
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 را به خاطر جنايات آنھا مالمت نمی "محمد"می افتد، چرا رويت را به طرف مدينه نمی نمائی و ...  ھا و "مسعود"ھا، 

  .اسالم در ذات خود عيبی نداردنمائی، باز ھم ھمان بيت تکرار می شود که گويا 

  !خوانندگان نھايت عزيز

، چيز زيادی نمی خواھم، نمی گويم مارکسيزم را مطالعه و ندمن نه از شما و نه از افرادی که چنان قضاوت می نماي

 را بررسی و انتقاد نکنيد، خواست من از شما "مارکس، انگلس، لنين، ستالين و مائو"انتقاد نکنيد، نمی گويم عملکرد 

، اعتقادات و عملکرد ھا را وزن نمائيد، سنگ توزين تان را يکی انتخاب نمائيد، به ين است که وقتی می خواھيد، افکارا

مندانه ای چيز زيادی نيست که ن نکنيد، فکر می کنم چنين خواست شرافتمانند اکثر دکانداران مسلمان، با دو سنگ وز

  .يک انسان با وجدان در انجامش ناتوان باشد

نکتۀ ديگری که در ھمين بخش می بايد بدان پرداخت اين است که بيائيد ياد بگيريم وقتی پای مقايسه بين مکاتب فکری، 

 يد، عملکرد ھا را با عملکردآھر فکر و انديشه ای که باشد و عملکرد معتقدان به آن فکر و انديشه و مکتب در ميان می 

و مکتب ھا را با مکتب مقايسه نمائيم، نه اين که به مانند حلزون خود را تاب داده، گاھی به عملکرد ھا روی بياوريم و 

  . ايدئولوژی ھابه زمانی ھم 

وقتی پای بررسی مارکسيزم و کمونيزم در ميان است، می بايد طرف مقابل بايد افزود، ًبه عبارت ساده و کامال روشن 

اش را مشخص نموده و ھر دو مکتب را با يکديگر مقايسه کرد، نه اين که عملکرد مثبت و يا منفی ھم مکتب فکری 

يک فرد معتقد به يک مکتب و افکار و نظرات مکتب ديگری را مقابل ھم قرار داده، دون کيشوت گونه در ھوا شمشير 

  .بازی را آغاز نمود

 ٧٢ در صفحۀ - منتخبات سه جلدی - " لنين"که به استناد نوشتۀ می دانيم : ًباز ھم با يک مثال کامال آشکار و واضح

من يکی حاضرم . می باشد" سه منبع و سه جزء" مارکسيزم دارای -ترجمۀ محمد پورھرمزان" انتشارات فردوس"چاپ 

ًبا آن که تقريبا ھيچ وقت اضافی برای شروع کردن ھمچو بحثی را ندارم، با زدن از وقت کارھای ديگرم و عمدتا  کوتاه ً

را بپذيرد با وی بحث نموده، از ھر جائی که دلش می ** سته باشد شروطماساختن وقت استراحتم ھر کسی را که خو

به مثابۀ پيشنھاد از جانب من، ھرگاه طرف معتقد به اسالم باشد می توانيم .  خواھد می توانيم بحث ما را آغاز نمائيم

ھمچنين ھرگاه اين افراد خواسته باشند . با يک ديگر آغاز نمائيم" قرآن"و " مانيفيست کمونيست"بحث ما را از مقايسۀ 

و چھار يار " محمد"بحث را با مقايسۀ عملکرد ھا آغاز نمائيم، باز ھم پيشنھاد دارم که می شود بحث را از مقايسۀ 

گانش که نوشته ھندو چھارتن از ادامه د" مارکس"در يک طرف و " ابوبکر، عمر، عثمان و علی"برجسته اش، يعنی 

، آغاز نمائيم و ببينيم "انگلس، لنين، ستالين و مائو"ھای مارکسيزم شناخته شده اند، يعنی ھای ھمۀ آنھا به مثابۀ کالسيکر

. ًکه اوال عملکرد آنھا چگونه بوده و در ثانی تا چه حدودی به آنچه برای ديگران تحرير داشته اند، خود عمل نموده اند

  ".گز او دا ميدان دا"گردد، خودستائی تلقی ن

  ادامه دارد

  

  :يادداشت ھا

مارکسيست و "شما در دو قسمت قبلی نوشتۀ تان ھميشه " در پاسخ به پرسش يک تن از خوانندگان که پرسيده است، -*

پاس از اين بايد ضمن س" ًنبرده ايد، لطفا دليل آن را بگوئيد" لنينيزم و انديشۀ مائو"نوشته ايد و ھيچ اسمی از " کمونيست

  :خوانندۀ ارجمند بنگارم
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، صرف به منظور خود را در حدود مطروحۀ طرف مقابل محدود "مارکسيست و کمونيست"در اين جا انتخاب افادۀ 

اين نکته تأکيد ورزيده ام که نجات بر ر اساختن است، ورنه تمام خوانندگان اين قلم می دانند که من نه يک بار بلکه بار ب

 می تواند فقط به يمن ه و تعميق خواھد بخشيدنگھداشتن آن از بربريتی که سرمايه داری با خود آوردجھان کنونی و دور 

  .مقدور باشد و بس"  انديشۀ مائو تسه-مارکسيزم، لنينيزم"

  :شروطی که از آن نام بردم در واقع صرف دو شرط است** 

ی که در نھايت از ئ نموده بفرمايد که مکتب فکر ھر کسی که خواستار آغاز و ادامۀ بحث در اين زمينه باشد، لطف-١

حين بررسی عملکرد ھا، بفھميم که در مورد کدام گذشته از اين که آن دفاع خواھد کرد، کدام مکتب فکری است تا 

صورت گيرد، ارزش ھا و معيار ھای آن طرز تفکر را ھنگام قضاوت و صدور حکم نيز مد اشخاصی می بايد بحث 

  نظرداشته باشيم

و مانند دوستی که در ذيل داستانش را برايتان .  به موضوع مورد بحث وارد باشد، يعنی حد اقل آنھا را خوانده باشد-٢

  :می نويسم نباشد

 سال قبل، يک روز عصر يکی از دوستانی را که زمانی معلم بود و به حساب سنش که حد اقل ٢۵سالھا قبل يعنی حدود 

 استاد می گفتم، با خوشحالی نزدم آمده، کتابی را که خودش تأليف نموده بود برايم  سال از من بيشتر داشت، به وی٣٠

من که تا حدودی از نوشتن کتاب به وسيلۀ وی با در نظر داشت سطح آگاھی اش اندکی متعجب شده بودم، . تحفه داد

کتاب شود راجع به محتوای ضمن آن که نگارش کتاب را برايش تبريک گفتم، خواستم تا قبل از خواندن کتاب اگر می 

  .اندکی توضيح بدھد

  :استاد که گويا منتظر چنين پيشنھادی بود، بدون معطلی گفت

  "ايتو ردش کديم که ديگه پدر کس نتانه ازش دفاع کنه. مارکسيزم و کمونيزم توته توته کديم"

  :چنين ادعائی با در نظر داشت سطح فھمش بر تعجبم افزوده پرسيدم

 ھزار صفحه نوشته کده، اگه از انگلس، لنين، ستالين و ١۵ الی ١٠و خو ميدانی که تنھا مارکس بين استاد جان، ت" 

 ھزار صفحه می شه، آنھم به زبانھای المانی، فرانسوی، ٨٠ره ھم حساب کنيم، بدون مبالغه چيزی در حدود "مائو

  "؟روسی و چينی، تو که ميگی مارکسيزم توته توته کدی، تمام اينا را خاندی

  :استاد با ھمان کش و فش اولی گفت

  "ھيچ شه نخانديم، نخانده کلشه رد کديم"

  حال بگو که تو در مورد کتابم چه نوشته می کنی؟: "وقتی چنين جوابی را از استاد شنيدم و متعاقب آن پرسيد

  :واب دادممن که به گفتۀ دوستان و آشنايان اندکی حاضر جواب ھستم، بدون آن که لحظه ای مکث نمايم، ج

  "استاد جان، مه بريت قول ميتم که کتابته نخانده، خودت را بگويم که شجاعترين انسان روی زمين استی"

  "چه؟ زورت داد که مه ايتو کاری کدم؟: "استاد که متوجه لحنم شده بود، گفت

 دوبار در انقالبات استاد جان، تو وقتی يک مکتب و طرز تفکره که حد اقل صحت خوده: "ًمن ھم مجددا جواب دادم

  "؟پيدا کد یروسيه و چين به اثبات رسانده، نخانده رد نمائی، فکر می کنی از اين کده ميشه انسان شجاع

گی به من اين فرصت را نداد تا از وی عذر را شديم متأسفانه شرايط زندگانی آوداج" سرسنگين"آنروز ما از ھم 

  .ًالعه می کند، بعدا نقدًخواسته، بگويم که اوال انسان يک متن را مط

 از آن دوست که شنيده ام چند سال قبل فوت نموده، ياد نمودم که بحث را با مطالعه و آگاھی متقابل بدان منظوراينک 

 ادامه دارد  - .پيش ببريم  تا عرصۀ بحث به کورس اکابر تبديل نگردد


