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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ دسمبر ١٩
  

  ھا و اخالق آناخالق ما
َھا بود، موضوعی به وجود می آيد، که خواھی نخواھی در آن ع" آن"و " ما"در ھر پندار يا باوری که صحبت از  نصر ُ

نسبت و نسبيت موجود می باشد؛ چون ما آن ھا نيستيم و آن ھا ھم ما نيستند و به اين دليل ھر چيزی که به ما تعلق دارد 

ما .  بيشتر و ھمينطور برجستگی نمايان تر می باشدۀاز ھر آن چيزی که به آن ھا تعلق دارد، دارای کيفيت بھتر، پيشين

 و خوب و مسائل خجستۀ خود، و آن ھا دنيای ديگری دارند با فرھنگ ناپسند و بد هيددنيای ديگری داريم با فرھنگ پسند

ھمين دنيا ھای متفاوت ھستند، که در عرصۀ اخالق، اخالق ما و اخالق آن ھا را به وجود می . و مسائل گجستۀ خود

 اصل و نسب عالی تر و آورد و سبب به وجود آمدن ھمۀ نسبت ھا و نسبيت ھا و زبان و قوم و حقوق بھتر و بيشتر و

ھا وجود دارد، اين نسبت ھا نسبيت ھا وجود دارند و ھم " آن"و " ما"تا زمانی که اين . اعلی و ادنی ھای ديگر می گردد

  . ما و ھم آن ھا به دنبال من و تو و بگو و مگو ھا، گاھی به سويۀ خصومت و دشمنی و جنگ و خونريزی ھستيم

 اين نسبت ھا و نسبيت ھا ضعيف گردند، ولی زايل يا معدوم شدن آن به صورت شايد در اثر ضعيف شدن منيت ھا

قطعی به ھيچ وجه ممکن الوقوع نيست؛ مگر آن که انسان ديو درون خويش را لگام زند و دلی باھوش و فارغ از 

يت ھا در ميان وجود اين نسبت ھا و نسب. بخش سامان دھد را خرد سامانھياھوی و خودپرستی داشته باشد و زندگی اش

ًا ضفرھنگ ھا، جھان بينی ھا، باور ھا يا اعتقادات دينی مختلف و اجتماعات متنوع چه که حتی در ميان خانواده ھا و بع

ًگروه ھای بسيار کوچک چند نفری، که از يک انديشه و مکتب حرف می زنند و ظاھرا ھمفکر و ھمسنگر نيز ھستند و 

اور خلل ناپذير دارند، گاھی به شکل محسوس و پيدا  قابل رؤيت است و گاھی ھم گويا به يک رھبر و مکتب و فلسفه ب

  . به گونه ای نامحسوس و ناپيدا

موالنا ادب را شرط مردی می داند، در حالی که يک انسان عيار و جوانمرد ـ بحث از يک انسان عيار يا جوانمرد 

 و ستم ديدگان را، صرف نظر از رنگ و نژاد و دين و واقعی است ـ رسيدن به خلق و کمک به نيازمندان و محرومان

در حد وقف کردن خود شرط مردی و مردانگی می خواند؛ مراد از مردی و مردانگی رجوليت نيست، ... مذھب و قوم و

بلکه عملی خيرخواھانه و انسانی يک انسان، خواه زن خواه مرد است، که به سجايا و صفات نيک، خيرخواھانه و 

 و ديگری مردی و مردانگی را در آن می داند که تنھا به او برسی، در خدمت او ـ بدون  نسانی آراسته باشدپسنديدۀ ا

را به ميرغضبی تيغ به دستی نيز بسپارد، در برابرش حرفی بر زبان نياوری، مراتب وحرف و سخنی ـ باشی و اگر ت
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تو نسبت به او و حل شدن شخصيت تو در مردانگی تو مربوط می شود به اندازۀ خدمت گذاری و از خودگذری 

  !حتا اگر خود او شخصيتی داشته باشد منفی، سلبی و نااستوار. شخصيت وی

و " ما"ھمۀ اين مرز ھا محصول ديد و تعلقات نفسانی و اجتماعی و فکری و در برخی موارد تعلقات قومی و زبانی 

مند و وابسته ايم، پيرو يک مکتب ھستيم، ه گ عالقھا می باشد؛ چرا که ما يک چيز می خواھيم، به يک فرھن" آن

خواسته ھای مختص خود را داريم، نفع و ضررما چيزی ديگری ست، به پای درس مال و معلم ديگری نشسته يا می 

نشينيم، چيزی را که ما دوست داريم از او می آموزيم و دوستان و دشمنان ديگری داريم، و آن ھا چيز ديگری می 

مند و وابسته اند، شاگرد مدرسه و مکتب ديگری ھستند، عالقه دارند مطالب ديگری ه رھنگ ديگری عالقخواھند، به ف

ًرا بياموزند، پای درس آموزگار ديگری می نشينند و از او تلمذ می کنند و دوستان و دشمنان ديگری دارند، که احتماال 

  !ما و تو، خوانندۀ گرانمايه، ھم شامل آن ھا خواھيم بود

اوت ھا و رفتار ھای ما نسبت به آن ھا، و از آن ھا نسبت به ما، به خصوص در موضوع و مبحثی خير و شر،  قض

 اجتماعی مرزبندی شده از جامعه تا - نيکی و بدی يا حسن و قبح و سائر مقوله ھای اخالقی ـ فلسفی ـ انسانی ـ سياسی

دشواری ھای ما ـ اين ما عبارت از کليتی ست که ھم ما و  ۀجامعه و از گروه تا گروه و فرد تا فرد فرق می کنند و ھم

ھم آن ھا را در بر می گيرد ـ ازھمين مرزبندی ھا ناشی می شود؛ از معيارھا، مقياس ھا، عشق ھا و تمايل ھای متفاوت 

  . شخصی و گروھی ما انسان ھا

ِتا اين مرزھا از ميان نروند و من من به من نوعی يا من انسانی مبدل نشو ِ د؛ که شايد خدا ھم از انجام چنين کاری، وقتی ِ

  ! ؛ اين وضع و اين نسبت و نسبيت ھا ادامه خواھد يافتپای منيت انسانی در ميان است، عاجز باشد

ھدف اين نوشته حديث عشق و نفس نيست، بلکه تنھا گفتن اين حقيقت است که اخالق امری ست اعتباری، يعنی وجود و 

سته است به ذھن و عقل و تعلق خاطر شخص اعتبار کننده به چيزی، به معنی ديگر سنخ و نوعيت يا عدم وجود آن ب

  .جنس اخالق از انسان تا انسان و از جامعه تا جامعه و کشور تا کشور مغاير و متفاوت است

ی، بحثی که خوب است و که بد، در بعضی سايت ھای اينترنتی، به خصوص قضاوت ھا بر سر ايران و عربستان سعود

با آن که ھر دو در حق ما جفا نموده اند، و ھر دو به نحوی از انحاء دارای خصلت ھای مشابه ھستند، مرا بر آن داشت 

که يکی دو صفحه ای را سياه کنم و دردی را که به فرياد رسيده است، اين فرياد من نيست، به قول موالنا، فرياد درد 

ظر خوبی و خرابی يکی می دانند، يا امريکا و روس و پاکستان و چند تای من است، با کسانی که اين دو کشور را از ن

ی که ئ انسان ھا. و يکی به پشتيبانی اين و ديگری به حمايت آن برخاسته و پيرھن می درند، در ميان بگذارم ديگر را

 تا حدی که برای انسان ی و روسی و چينی و ترک و تاتار ھستند، نه افغان؛ئرب و پاکستانی و ايرانی و امريکای عئگو

سؤال خلق می شود که، مگر اين ھا نمی دانند که ايران و عربستان، مانند پاکستان و ديگران طی کم و بيش چھار دھه با 

 کارشناس مسائل سياسی افغانستان به تاريخ "رضا پارسا"ما چه جفا ھای نموده اند؟ افغان نيوز در نوشته ای به قلم 

  : باط داعش و عربستان سعودی نوشته می کند در خصوص ارت٧/٩/١٣٩۵

ھای  ھا به دليل عربستان سعودی اکنون در نظر دارد ميدان جديدی برای جنگ، بگشايد و افغانستان برای سعودی"... 

ھای قومی و مذھبی نيز  رسد چرا که افغانستان دارای مذاھب مختلف است و ھمچنين شکاف مختلف مناسب به نظر می

  ."  گيری ايجاد شده است به صورت چشم

 مگر مردم ما نمی بينند، که عربستان سعودی و ايران آخوندی با صد ھا و ھزار ھا ھموطن ما که در اين گذشته از اين،

دو کشور زندگی و کار می کنند، چگونه برخورد دارند؟ و باالخره مگر اين ھا نمی دانند، که در ايران بر سر مردم چه 
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ان سعودی مردم چه می کشند و به چه پيمانه و به چه گستردگی حقوق بشر، به خصوص حقوق می گذرد، يا درعربست

   و با اقليت ھای دينی در اين دو کشور چه گونه رفتار می شود؟  زن و حقوق کودک نقض می گردد

و  ر خشنرفتار خشن عربستان سعودی با اقليت ھای دينی، با ھر معيار و منطقی که ارزيابی شود، بھتر از رفتا

در عربستان نيز شايد بيشتر از ايران ھمانگونه که در ايران بر . غيرانسانی ايرانيان با اقليت ھای دينی مقيم ايران نيست

آزادی ھای سياسی ـ اجتماعی نظارت می شود و آزادی بيان و قلم و آزادی وجدان و عقيده و انتخاب لباس و سفر و 

حکم اعدام اگر در ايران وجود  .گيری می شود، اين آزادی ھا سرکوب می شوندشغل و غيره و غيره با شدت تمام جلو

د،  در آورده می شوءدر ايران اين حکم به نام قانون به منصۀ اجرا. دارد، و قانونی است، در عربستان ھم وجود دارد

کدام از اين دو کشور آزادی سياسی، به خصوص، در ھيچ . ديد شاه واگذار شده استاما در عربستان به ميل و صواب

زندان ھا در ھر دو کشور از فعاالن . فعاالن سياسی با بی رحمی و به شدت سرکوب می شوند. قابل تحمل نيست

  . مال می گردديسياسيی پر ھستند، که به وضع بسيار اسفباری حقوق انسانی و حقوق مدنی و سياسی آن ھا پا

 خصوص زندانيان و زندان ھای اين کشور، به مثابۀ مشت نمونۀ عکس زير گوشه ای از بيداد دولت عربستان را در

  :  خروار، نشان می دھد

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عکس دوم تراکم حيرت انگيز زندانيان را در يکی از زندان ھای ديگر کشور عربستان سعودی، يکی از ھمپيمانان 

زادی بيان و آزادی مطبوعات و حاميان ًبسيار نزديک امريکا، ظاھرا بزرگ ترين حامی حقوق بشر در جھان، طرفدار آ

  : دھدمی دموکراسی، نشان 
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ًتقريبا تمام منابع آگاه و فعاالن حقوق بشر به اين نظر ھستند که در زندان ھای ديگر اين کشور شرايط زندانيان خيلی 

گزارش ھای زيادی از شکنجه ھای گوناگون و خشونت . بدتر از زندانيانی ست، که در اين تصوير نشان داده شده است

 کشورعربستان سعودی به خارج درز می کنند، که قابل تشويش ھستند؛ ولی بار زندانيان سياسی و غيرسياسی در

ًجوامع بين المللی و کشور ھای ظاھرا حامی اعالميۀ جھانی حقوق بشر تا حال غير از حرف، ھيچ کارعملی و مفيدی به 

  . حال اين زندانيان نکرده اند

لم ھای ند و فمره ھای عکاسی زير نظارت قرار دارگفته می شود که اتاق ھای زنان زندانی بيست و چھار ساعت با ک

آن ھا به شکل مداوم ضبط می گردد ـ تصور آن را بکنيد که زنی که ضرورتی پيدا می کند با موجوديت چنين کمره ای 

ی برخاسته از اعتقادات سنتی ـ دينی،  با چه مشکلی رو به رو حياکه از وی فلم  تھيه می کند، با نوع خاصی از شرم و 

  !  می شود

 زنان، حتا از ايران ھم هگستردگی تبعيض اجتماعی درعربستان سعودی کمتر از ايران نيست، در زمينۀ تبيعض علي

بدتر است؛ زيرا در ايران فروشگاه ھا برای زنان، مردان، و زنان و مردان متأھل جدا نيستند، زنان حق رانندگی دارند، 

شود و تا حدودی سر و موی و روی خود را ھم آرايش می کنند، درحالی که اين جا و آن جا مو ھای سر شان ديده می 

 زيادی به تعليم و تربيه چه ا حدوددر ايران زنان ت. ًچنين مسائلی درعربستان سعودی مجاز نيست و قطعا ديده نمی شوند

ی پيش ببرند و به تصدی در حوزه ھا و چه در دانشگاه ھا دسترسی دارند و می توانند تحصيالت شان را تا درجات عال

ی، طوری که از گزارش ھای منتشره درمطبوعات ئ ھابرخی از مشاغل مھم نيز دست يابند، اما درعربستان چنين چيز

شناخت آن ھا . نداشتند" تذکره"در عربستان زنان تا دو ـ سه ـ چھار سال پيش. فھميده می شود، برای زنان ميسر نيست

 و بعد از عروسی از روی تذکره و شھرت  ن، تا وقتی که عروسی نکرده بودنداز روی تذکره و شھرت پدران شا

استقالل زنان ايران، با وجود محدوديت ھای متعدد و متنوع و زياد، نسبت به . شوھران شان صورت می گرفت

 استقالل نظر به گزارش ھای رسانه ھا سطح پائين آزادی و. عربستان سعودی به مراتب و به شکل چشمگير بيشتر است

ی کشورعربستان سعودی به ئ ـ قضامقامات امنيتی!! زنان را درعربستان سعودی به خوبی می توان تخمين نمود

آزار و استثمار جنسی . شکايات زنانی که در خانه و بيرون از خانه مورد آزار و اذيت قرارمی گيرند، توجه نمی کنند

ًا در مورد زنان مھاجری که در خانه ھا به صفت نوکر و پيش از زنان درعربستان در حد اعال وجود دارد، مخصوص

فروشگاه . رد سال در اين کشور قانونی است ـ بر حسب حکم قرآنازدواج با دختران خ. کار می کنندخدمت و پرستار 

دان و در يکی تنھا زنان حق دخول و خريد دارند، در ديگری تنھا مر. ھا را در عربستان سعودی از ھم جدا نموده اند

شرايط کار برای . زنان حق صحبت کردن با پوليس مرد را ندارند. ديگری ھم تنھا کسانی که ھمسر دار و متأھل ھستند

 ۀبه طور مثال کار زن تنھا با اجازه رسمی ولی و قيم، اگر ازدواج کرده باشد، به اجاز. زنان بسيار دست و پاگير است

ھمچنين زنان حق ندارند . اجازه رسمی پدر، برادر يا پسر، ممکن استرسمی شوھر و اگر ازدواج نکرده باشد، به 

به زنانی . زن تنھا اجازه دارد در محيط ھای زنانه کار کند.  به سفر بروند،برده شد ی يکی از کسانی که نامھبدون ھمرا

ی أ حق ر٢٠١۵ تا سال زنان درعربستان سعودی. که احتياج به پول ندارند، حق کار داده نمی شود و چندين مورد ديگر

براساس برخی از نوشته ھا عربستان تنھا کشوری است .  حق رأی دارند١٣۴١نداشتند، درحالی که زنان ايران از سال

حسب يک نوشته برای نگھداری زندانيان زن در زندان ھای . که زنان حق سخنرانی در برابر مردان را ندارند

اده سی گزارش د. بی. باری، بی.  زنان، بر پا ھای آن ھا نيز پابند می زنندعربستان سعودی عالوه بر دستبند بر دستان

استفادۀ جنسی از زنان در زندانی در شھر مکه، زنان اين زندان دست به شورش گسترده وءبود که به دليل رفتار بد و س

: می نويسد" ان سعودیبررسی وضعيت حقوق بشر درعربست"شبکۀ العالم، در گزارشی تحت عنوان . در زندان زده اند
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 اجتماعی عليه ۀيکی از بارزترين موارد نقض حقوق بشر و تبعيض عليه افراد، محدوديت و محروميت ھای گسترد"

 دارند که اين موضوع در  عربستان درمعرض جدی ترين تبعيضات جنسی قرارۀزنان جامع. زنان دراين کشور است

ه عنوان نمونه زنان درعربستان برای سفر، اشتغال و ايجاد کسب و ب. ی و سياسی کشور نھادينه شده استئنظام قضا

 قيم يا سرپرست مرد خود شامل پدر، ۀ تحصيل، ازدواج و انجام عمل ھای جراحی خاص نيازمند کسب اجازۀکار، ادام

 ھای ورزشی عالوه بر اين محدوديت ھا، آنھا از حق رانندگی و انجام فعاليت. خود می باشند! ھمسر، برادر و حتی پسر

   ."نيز محروم اند

ی را که آالت و ابزار موسيقی می ئتان سعودی حق دخول در فروشگاه ھازنان در عربس: "منبع ديگری می نويسد

  ...     و." فروشند؛ ھمچنين حق دخول در قبرستان ھا را ندارند

ند، درعربستان سعودی نيز اقليت ھای ھمان گونه که در ايران اقليت ھای مذھبی به مقام ھای بلند دولتی دسترسی ندار

  .محروم می باشند... مذھبی از رسيدن به کرسی ھای وزارت و رياست و شاروالی ھا و 

ديد خود حکم اعدام وجود ندارد، شاه حق دارد به صوابدر رابطه با حکم اعدام، چون قانون اساسی مدون در اين کشور 

شاه و نظام پادشاھی درعربستان سعودی، بر وفق گزارش ھای آگاھان و منتقد . ھر انسانی را که الزم ديد صادر کند

  !رسانه ھا  محکوم به مرگ می باشد

 و با  با چنين حق کشی ھا و خشونت ھای آشکار عليه زنان و اقليت ھا و مخالفان سياسی که در عربستان وجود دارد

 انگلستان و امريکا و برخی از کشور ھای ديگر ًی که اين کشور مشترکا با کشورھای پاکستان وئاين ھمه توطئه ھا

عربی عليه کشور ما نموده است، باوجود طالب و داعش پروری عربستان و باوجود سائر دسيسه ھای آشکار و پنھان و 

 ه افغانستان و افغانان، که در برخی موارد شايد فربه تر از پالن ھای شوم و مخرب ايران عليهپالن ھای شوم آن علي

ان و افغانستان باشد، يکی از افغانان ما، که باتأسف دانه ای از يک خرمن بزرگ شيفته ھای وھابيت و عربستان افغان

  : است، نوشته می کند

اينكه آيا . توافق نظر موجود است) ادبی، تاريخي و مذھبی ايران ( الحمد  كه بر سر تجاوز بيشرمانه اي فرھنگی "

يا ھم خودم، ناشي از دقت و يا عدم آن در نوشته اي ايشان بوده است، نظر قبلی اينجانب نوشته و سوال بنده از يشان و 

اگرچه اين تبصره ھم بايد در دريچه اي ديگر . در دريچه اي ديگر و مقاله اي جناب خودشان ھردو درج ميباشند

. شدن ازموضوع نخواھد بودصورت ميگرفت، اما نوشتن جوابيه اي ايشان درينجا مناسبت داشته و ان شاهللا خارج 

مراد پوھنتون اسالميی است که قرار است عربستان سعودی (بصورت واضح عرض بدارم كه ساختن چنان پوھنتونی 

اميدوارم كه بر عالوه .  سال اخير تا حال شنيده شده است١٥بھترين خبريست، كه در .) ھـ. در جالل آباد اعمار کند ـ س

 دانش روشنيست و جھل ٠ديھا در کابل، ھرات، مزار، قندھار و تخار و امثالھم باشيماي جالل آباد، شاھد چنين آبا

نقل قول ويراستاری نشده است، تا سطح سواد نويسندۀ طرفدار [ - ." منافع اقتصادی و سياسی آن در جايش٠تاريکيست

   ] پورتال-دانش تخمين زده شده بتواند

شادمانی و رضايت خواھان رايج شدن و اشتھار فرھنگ، زبان و تفکر چرا اين ھموطن ما اين چنين قضاوت دارد و با 

وھابيت از طريق تأسيس مراکز عالی آموزشی اسالمی که قرار است توسط کشورعربستان سعودی در افغانستان ساخته 

ند  طرفداران ايران آخوندی و فرھنگ آن ھا و مجری خواسته ھای مخرب آخوۀشود، است؛ وھموطن ديگری که از جمل

  قضاوت و نظر ديگری؟  ... ھا در افغانستان می باشد، قضاوت ديگری دارد؛ يا آن اجير پاکستان و

برای اين که قضاوت ھای ھموطن مدافع فرھنگ و سياست و ! ھا" آن"و " ما"ھمان انديشۀ مخرب : جواب روشن است

 گری وايران و قضاوت ھای آن ھموطن ی اھل تسنن و وھابيت و دشمنی با شيعه"ما"منافع عربستان سعودی از موضع 
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ھای اھل تشيع و شيعه گری و دشمنی با سنی گری و وھابيت وعربستان " آن"پيروی آخوند ھای ايران از موضع 

 می بود، امکان نداشت که آسيب  اگر چنين!ی افغانی نيست"ما"ھيچ کدام اين قضاوت ھا از موضع ! سعودی ست

وجه ساخته اند، متوجه نمی شدند وھيچ امکان نداشت يکی به اين و ديگری به آن ی را که اين دو کشور به ما متئھا

  !!  بياويزد و خود و وطن خود را فراموش کند؛ باتأسف بی اندازه و عميق

در اخير گفتن اين نکته را ھم ضروری می دانم که در ميدان مسابقات مداخالت نظامی نيز اين دو کشور از ھمديگر 

 نظامی و سياسی می کند و سبب کشت و خون و ۀاگر يکی در لبنان و سوريه، به گونۀ مثال، مداخلعقب نمی مانند؛ 

  !  ويرانگری می گردد، ديگری در بحرين و يمن، مداخله می کند و محشری را به وجود می آورد

١۴/١٢/٢٠١۶  

 


