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بيائيد ھمه چيز را از يک بعد نبينيم!
)جناب صاحب زادۀ محترم و عزيز(
می خواھم شما خود را برای چند لحظه در جائی که من قرار دارم ،قرار بدھيد .مائوئيست نيستيد ،ده بار اين موضوع
را خاطر نشان می کنيد ،و ده بار می نويسيد ،که من يک سوسياليست با خدا ھستم ،بازھم به شما می گويند ،که
مائوئيست ھستيد .مائوئيست بودن سؤال يا موضوع بحث نيست؛ نپذيرفتن يا نفھميدن يک سخن سر راست مطرح است.
عکس العمل شما در برابر اين گونه انسان ھا چگونه خواھد بود؟ می خواھم شريفانه نظر تان را به من بنويسيد ،به ويژه
وقتی يک انسان دعوای استادی و فھم باال و ...را داشته باشد!
آيا شما از يک استاد ،يک فرد تحصيل کرده ،يک داکتر ،يک انسانی که به خود حق می دھد ،حق گفتن و ابراز نظر در
موردی را به ديگران بدھد يا ندھد ،کسی که فھم ھر چه انسان است را ھيچ می پندارد ،انتظار داريد ،که چنين يک
مطلبی را با يک بار نوشتن دريابد يا نه ؟؟
چقدر بايد در برابر اين انسان ھا حوصله کنيم؟ ما را با حضرت ايوب و خدا عوضی نگيريد .ما انسان ھای عادی
ھستيم .نه حوصلۀ حضرت عيسی را داريم ،نه صبر ايوب پيامبر و نه گذشت و بزرگی خدا را! دل انسان به خصوص
وقتی درد می کند ،که طرف بحث شما دارای مدرک و يک مقام باالی علمی باشد و ادعای فھم و دانش کند.
وقتی شما می گوئيد )باوجودی که من ھمواره گفته و می گويم که ھر انسانی حق دارد حرف دلش را بدون ترس و
ھراس بزند( آقای "سديد" به ديگرانديشان اين حق را قايل شوند ،که آنھا ھم حق دارند فکر کنند  ...کمی احساس
ناراحتی و رنجش می کنم.
حق دادن به اين معنا نيست که ھر کس ھر چه خواست بگويد ،و شما حق نقد را نداريد! با يک کودک درشتی کردن گناه
است ،اما با اشخاصی که دارای مدارک عالی ھستند و خود را عقل عالم و داکتر و پروفيسور و چه و چه می خوانند،
وقتی خود را به کوچۀ حسن چپ می زنند ،يا به کنه مطلب نمی رسند و يا نمی خواھند حقايق آشکار را قبول کنند و
کماکان ھمان حرف ھای بی بنياد خود را تکرار کنند ،راه ديگری به شما باقی نمی ماند ،مگر اين که با ايشان با لحن
جدی تر صحبت کنيد.
شما درست می فرمائيد ،منتھا اگر اين بحث ھا در محدودۀ بحث ھای يک يا دو نفر باقی می ماند .طوری که شما ھم می
دانيد ،بحث ھائی که در رسانه ھا صورت می گيرد ،تأثير گسترده و به سطح ملی دارند .بحث ھائی ھستند برای عموم
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مردم .بنابراين مماشات يا سکوت در خصوص اين بحث ھا در صورتی که به نحوی ،آگاھانه باشند يا غير آگاھانه،
گمراه کننده باشند ،گناه است.
بسياری از مردم ما ھنوز عادت به تعمق و بررسی ھمه جانبۀ مطالب را ندارند .ھر کس ھر چيز گفت ،خصوصا ً وقتی
القاب داکتر و پروفيسور و ...در کنار نام ھای شان نوشته می شود ،فکر می کنند ،که يگانه سخن صائب سخن ھمين
اشخاص است .مردم را بايد از اين گونه فکر کردن نجات داد.
داشتن حق در بيان سخن يا اعتقادات ،بدين معنی نيست ،که ھر کس ھر چه گفت ،او حق دارد و ما بايد به دليل احترام
به حق آزادی بيان پيرامون آن سخن يا نظر چيزی نگوئيم!
بلی ،روش من ھمين است .ھم مدعی ھستم و ھم قاضی؛ مانند سقراط .سؤالی مطرح می کنم و بعد آن را تجزيه و تحليل
می کنم و نتيجه می گيرم و بر وفق آن نتيجه حکم صادر می کنم .می خواھم ديگران ھم چنين شيوه ای را اختيار کنند.
انسانی که نفھمد ،ولی به قصور فکری خود اعتراف کند ،نه تنھا قابل تحقير نيست ،که اين عملش به دالئلی مختلف قابل
ستايش نيز است .اما کسانی که باوجود دعوای علم و دانش و داشتن مدرک ،و با وجود ده ھا بار توضيح مسأله ،برای
فھم يک موضوع و پذيرش حرف حق نکوشند و با به راه انداختن دعوا ھم انرژی و وقت خود را ضايع کنند و ھم
انرژی و وقت طرف مقابل و خوانندگان را ،بدون برو و برگرد مستحق نکوھش و سرزنش ھستند .اين گونه افراد قبل
از اين که ديگران آن ھا را نکوھش ،سرزنش يا تحقير کنند ،خود ،خود را تحقير می کنند!
من از شما محترم می خواھم يک نمونه از پارادوکس در نوشته ھای مرا به من نشان بدھيد ،تا من ھم بدانم که در نوشته
ھای من پارادوکس وجود دارد.
وقتی کسی به عمق آنچه من می نويسم ،نرسد ،گناه من نيست! شما يک نمونه را به من يادآور شويد ،تا من آن را بشکافم
و به شما نشان بدھم ،که آنچه من گفته ام پارادوکس نبوده ،بلکه کوتاھی در فھم و برداشت ديگران بوده است.
در اخير ،عرض من خدمت شما محترم اين است ،که ھر که بامش زيادتر ،برفش بيشتر .سخنان کسانی که علم و مدرک
دارند ،ولی باوجود آن حرف ھای بی سر و ته می زنند ،بيشتر از يک انسان نادان و مدرسه نديده بايد زير ذره بين نقد
گرفته شود!!
اميد با صراحت الزم کالم من آزرده نشده باشيد .چه کنم؟ برداشت من ھمين است ،که در شرائط و زمانی که ما قرار
داريم ،نه گفتن گفتنی ھا به صورت آشکار ،جرمی است نابخشودنی!!
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