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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  رھا .س
  ٢٠١٣ جوالی ١١

  

 »رھا .س«بخشی از يک اثر تاکنون تکميل ومنتشر ناشدۀ 

  سخنی دربارۀ عدالت
ديگران ھم در  زيستند و  قبل از ميالد میی ھاضکه بع و نوابغینخست بھتر است تعريف عدالت را از زبان دانشمندان 

  :عصری حاضر، بشنويم

حقوق نيز ۀ ی وجود دارد که حکومت براساس قانون نافذه اش عمل کند و وظيفاعدالت صرف در جامعه ":١ارسطو

  "تشخيص عدالت از بی عدالتی است

ژان ژاک روسو نيز بر اين عقيده اند، امانوئل کانت و  توماس ھابز،: سقراط، افالطون واز دانشمندان عصر کنونی

  .دانست اما چون قانون آن حکم را کرده بود پذيرفته وتوصيف کرد ش را غير عادالنه میکه محکوميت سقراط با آن

  "شادی مخصوص انسان عادل است وانسان بی عدالت ناشاد است": ٢ھانس کلسن

  اما حکايت حقيقت از چيست؟

که لب به   بدون اينند موجود بود»دربارش« نيز در یدانانخودش عمل کرد وحقوق " ۀفذقانون نا" براساس اً تلر دقيقيھ

تلر نھايت عدالت را درجنايت ھايش مدنظر يشود گفت که ھ  آيا می حد اقل ناظر باقی ماندند،اعتراض گشوده باشند،

  ! تانۀاحسنت براين کشف خارق العاد. داشت؟ به زعم دانشمندان متذکره، بلی

 سازمان ملل را ۀامپرياليسم امريکا براساس قانون خودش افغانستان را اشغال نموده است وجواز نام:  کنونیدر عصری

 از ه ای زده وآن را آخرين پلدئيأدالت مھر تشود به اين ع زند، آيا میبچه بسا که داد از عدالت ھم  نيز در دست دارد و

 نامبرده ۀ يکی از بھترين اکتشافات دانشمندان نابغری، اين ديگتحقق عدالت دانست؟ بازھم طبق تعريف دانشمندان، بل

  .است

ما امروز به مقصدی خود نائل آمديم ومفھوم : خاک وخون کشيد، اعالم کرده که امريکائی ھا روستای ميالی را ب زمانی

 عدالت در ی پياده شدنھاعدالت را در ذھن مردمان تفھيم کرديم، آيا می توان گفت به راستی آن يکی از بھترين نمونه 

ش نکرد، طبق باوردانشمندان محکوموقت  د خود را زده بود وھيچئيأ تۀکه قانون امريکا نيز برآن تاپ جھان بود؟ درحالی

  .ال نيز مثبت استؤنابغه جواب اين س

                                                 
 .زيست  می،شد  می ق م دريونان که آن زمان مھد تمدن ناميده٣٨۴ق م الی٣٢٢ارسطو از  1
يکی از به  کرد و  م زندگی می١٩٧٣م الی ١٨٨١امريکائی درسال ھای بين - ھانس کلسن،حقوق دان اروپائی 2

  .رفت اصطالح حقوق دانان مترقی عصری خود به شمار می
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ی خبر از بخوان کودتای روسی که حتی مزدوران داخلی اش ب) (؟"(پيروزی انقالب ثور"که نور محمد ترکی از  زمانی

ومزدوران " وفايش شاگرد با"زد، يکجا با  حرف می) ندکه توسط ديگران آگاه گرديد پيروزی اين کودتا بودند تا اين

بدبخت ما اين دوران اختناق وسياھی  شود که خلق دربند کشيده و از شادی در پوست خود نمی گنجيد، آيا می" پرچمی"

  ؟نمايند از عدالت قلمداد ئیرا الگوی واقع

  کارگزاران اين عدالت است درحالی عدالت شاد بودنۀبلی، چون به زعم دانشمندان نابغه وطبق باورآنھا تنھا خصيص

  !احسنت. ضد چنين عدالت سری نجنباند وحمايت حقوقش را نيز باخود داشته باشده که قانون نافذه اش نيز ب

به  گذاشت ومی ت سرور وشادمانی خود را به نمايش زد نھاي که از فکرتسخير جھان برای مردم حرف می تلر زمانیيھ

م ئيدست به خود کوشی زد، حاال بازھم آيا امکان دارد که بگودر نھايت اساس ھمين شادمانی بود که شادی مرگگ شده 

  ! دانمشندان نابغه، بلی، احسنت، احسنت، احسنتۀعدالت نشسته بود؟ به عقيدۀ بر فراز قل) ؟(تلر عادليھ

را نقل کنيم تا ) ھالو( محمد رضا عالی پيام نيست سخنی از شاعری ھرچند مرتجع ولی طنز پرداز ايرانی،در اينجا بد

  :يک تحسين ھرچه مزين تری کشف اين دانمشندان را کرده باشيم

  صد آفرين برچنين کشف ثقيل الباوری،! خ عجلـم ای شيــگفت "

  !ازکجاکردی اين کشف،خيلی محشری ت برلب،ـده ام انگشــمان

  ال؟ کاين چنين افکار را می پروری،قی ای نااتخم کفتر خورده 

  پيغمبری؟ رگ من، جون قولی،ــم من گمانم وحی برتو ميشود،

  "ه اسرار را از کجای خويش در مياوری؟ـن ھمــرنه ايــپس اگ

ن واجراء شود وبه عالوه تمام حقوق ييبقات تعش طبقات باشد وحقوق به سلسله مراتب طی که معرف سياستادرجامعه 

 ديکتاتوری ،آزادی بيان، عدالت اجتماعی، آزادی رسانه ھا ومطبوعات، حقوق کارگران، دموکراسی،: ومزايا از قبيل

   از اين مشخصه مبرا بود؟دھمه وھمه طبقاتی باشند وبراساس طبقات به آنھا پرداخته شود، آيا عدالت می توان

  وکرنا وجمالت پر طمطراق  عدالت را شادی ومسرت تعريف میقی که با بوئکه نه، وآن تئوريسن ھاپرھويدا است 

ی از جامعه باشد تا ا شان خطور نمی کند که آيا اين عدالت واين شادی برای کدام طبقه ۀکنند ھرگز اين سؤال به مخيل

ز ده فيصد نفوس جامعه را تشکيل داده ولی در تر اکه کم یابرای  آن طبقه . معنی واقعی عدالت از آن استنتاج شود

که اکثريت نفوس جامعه  یاکنند يا برای آن طبقه  س حکومت بوده وحق بيش از نود فيصد مردم را چور وچپاول میأر

 ئی مرتجع، رھاۀ طبقات حاکمۀاستثمار چندين قرن پيگير خود از يوغ اسارت و را تشکيل داده وبا مبارزات طوالنی و

   خود را باشادی جشن می گيرند؟ئیاال اين رھايافته وح

 که تئوريسن ھای بورژوازی از آن عدالت را تعبير می کنند جز اين دوشکل را نمی تواند به خود داشته باشد ئیآن شاد

 را نمی توان يافت که مھر ه ایکه شکل بندی اجتماعی جوامع براساس طبقات باشند، پس ھيچ پديده ومقول چون تازمانی

  میه تحميق کنندۀ يک مقول، در اين صورت حرف زدن از عدالت اجتماعی فرا طبقاتیاً  نخورده باشد ومنطقیاتطبق

 شان ۀباشد وبه نفع طبق باشد که فقط ايدئولوگ ھای طبقات حاکمه می توانند آن را به زبان بياورند چون به نفع شان می

  .عرض اندام کرده است، می باشد  حاکمۀکه به شکل طبق

توانند بيان کنند که غرضی داشته باشند واين غرض شان نيز منشاء طبقاتی  ين جمالت مزورانه را فقط کسانی میا

  .گوشی ديگران را کاسب شده باشنده  خود افتخار مزدوری وحلقه بۀداشته باشند ويا با خيانت به طبق

ش را شم سرخ نما مگر درون سياھمايه چخروشچف با وجوديکه منشاء طبقاتی پرولتری داشت اما حرص وطمع سر

مرتکب شده وبه مزدوری  قربانی، خود ودستاوردھای بی شمار نيم قرن مبارزه وۀ کور کرد وخيانت عظيمی را به طبق

 وابستگی خود را به گردن آويخته ۀ اين حلقاً علن" دولت عموم خلق" که با اعالم و وابستگی امپرياليستان در آمد تا اين
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اری مزدوران چندی در افغانستان نيز مچه عيان می بينيم که با به کار گ.  داری را درپيش گرفتوراه رشد سرمايه

  ...خواست سوسيال امپرياليسم خود را جھانی نمايد ھمين بزرگترين جنايت تاريخی را از آن خود کرده ودر واقع می

 

 

 


