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 Political سياسی

  
 سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ اپريل ٢١
  

  جناب معشوق رحيم،
   

 چند تنھا برخی کوچک از آن ھا از من و شما يا. آن ھا ھم مانند من و شما و ديگران انسان اند. فيلسوفان خدا نيستند

  . پوپر ازاين برتری ـ البته به نظرمن ـ بھرۀ چندان چشمگيری نبرده است. تای ديگر برترند

ن متعصب نظام سرمايه اغرب و يکی از مدافعوابسته به مراکز نظامی   یگرا یاو يکی از نظريه پردازان نظام

وی، " درس اين قرن" کتاب ٩٩ـ٩٨بالکان که در صفحات ن يجنگ خون به اين قسمت از گفتۀ وی درباره . داری بود

 : ترجمه علی پايا چاپ شده، توجه کنيد

م ي به کار ببریا وهيم آن را به شيتوان ی که م- ماي ھواپ-ميدار  یم که سالحي برخورداری نسبیشانس ک خوشيما از "

ن است که يد من اشنھايپ.  دارندیمي عظئی ھوای برتری غربیکشورھا. سطح نگاه دارد ن يتر نئيکه تلفات را در پا

ک کشور يناھموار و دشوار   یھا نيدن در زميجنگ. ده شونديعقب کش] از منطقه بالکان [یني زمیروھايھمه ن 

توان در صحرا به جنگ  یم. ن نکته را آموختنديتنام ايو ھا در  ئیکايمراھمانطور که .  استی کار اشتباھیخارج

 پزشک را ھم در ی حت-توان کمک، دارو یھرحال م به. ن کرديچنتوان  ینم د اما در بالکان ي اقدام ورزینيزم

ق يو از طر. ساخت کوپتر به مناطق امن منتقل يتوان با ھل یمردم را م. ن فرستادئي از باال با چتر به پا-ازين صورت 

 نوع سالح  و ھریه زرھيط نقلينکه وسايا  درآورد از جمله ءگر را به مورد اجراي اقدامات دیاريتوان بس یھوا م

  ". را مورد ھدف قرار دادینيسنگ

در ھمين کتاب و ھمين صفحات ـ اگر بدان مراجعه کنيد ـ گذشته از عبارات فوق با اين جمله نظاميگرانه پوپر 

  ».دست آورده توان ب ی جز با سالح نمیگريق ديچ طريصلح را با ھ«  : روبرو خواھيد شد

جای تعجب ھم نيست، زيرا ھيچ يک از ما تمام . يدنخوانده اپر نوشته ام يد که آنچه را من از زبان پوشما نوشته ا

من ـ به نوبه . ميم و تمام مصاحبه ھای او را نشنيده ايکتاب ھا و تمام مقاله ھا و تمام يادداشت ھای او را نخوانده ا

خود را در گفتار و عمل خود ـ اگر کسی از کسی چيزی نقل قول کند و نقل قول کننده تا حدی توانسته باشد صداقت 

اگر نپذيرم، می گويم منبع آن را توضيح کنيد؛ ولی ھيچگاه نخواھم گفت ـ حتی . تثبيت نموده باشد، آن را می پذيريم

چون : دليل آن را ھم ذکر کردم. به تلويح ـ که چون من آن را نخوانده ام، پس نمی تواند اين حرف صحت داشته باشد

  .  واندن کاری است بسيار مشکلھمه آثار يک نويسنده را خ
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تأليف کارل " می دانم که ھيچ نمی دانم"به ھر حال برای اين که اطمينان تان در آن قسمت حاصل شود به کتاب 

ه متأسفانه صفحۀ آن ب. پوپر، ترجمه پرويز دستمالچی که از سوی انتشارات ققنوس چند بار چاپ  شده مراجعه کنيد

اين کتاب با . شايد بيشتر از ھفتاد صفحه نباشد. کتاب قطوری نيست. ی تان می نوشتمخاطرم نيست و اال آن را برا

  .خط درشت منتشر شده است و يافتن آن عبارت کار مشکلی نخواھد بود

  : توضيحی در باره کاربرد کلمه بيچاره

ی شود و آنکه حق به نظر من ھمۀ ما ھا، ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول، گنھکار و بيگناه، آنکه حقش خورده م

  .  بيش نيستيمه ایديگران را ميخورد و کسانی که ستم می کنند يا مورد ستم واقع می شوند، مردمانی بيچار

کلمۀ بيچاره به کسانی اطالق می . کار رفته بود، ولی صبغۀ عام داشته آن جمله اگرچه به ارتباط رويداد خاصی ب

  . تندشود که در کش مکش حيات درمانده و ناتوان ھس

به عقيده من کسانی که به ديگران ستم می کنند و نمی دانند که ستم کردن به ديگران کار نيکوئی نيست، مردمانی بی 

  . ھستنده ای چار

ديد .  ھستنده ایضعف يک کشور ناشی از ضعف يک ملت است و کسانی که اين را نمی دانند، انسان ھای بی چار

ه مدارج عالی رفاه و آسايش رسانيده است، که آن را چنان قدرتمند کرده است که عينی از جھان، امريکا را نه تنھا ب

يگاه نظامی  در سراسر دنيا دارد و ھنوز ھم در صدد احداث پايگاه بعضی از منابع بيشتر از ھفتصد پابه اساس گفته 

اين را نمی دانند، انسان ھای کسانی که چنين ديد به جھان ندارند و . ھائی بيشتر در اين نقطه و آن نقطۀ دنيا است

  . ھستنده ای بيچار

در زمان خود . واقعيت ھای زندگی را نديدن و در توھم مستمر زندگی کردن ـ به نظر من ـ بزرگترين بيچارگی است

زندگی نکردن، و اين را نفھميدن اگر بيچارگی نيست، چيست؟ آيا شما با اين نظر که توحش، به ھر شکل آن که 

چه .  چارگی است، موافق نيستيد؟  عدم درک ژرف از زندگی و بودن، بيچارگی محض است یباشد، خود ب

 بزرگتر از اين که  ندانی که گرفتاری ھايت در انواع بدبختی ھا ناشی از تنبلی و تن پروری و طرز تفکر ئیبيچارگ

  ت است؟آمد سخيف و ناکارو باور ھای 

لوم واقع شدن يا از نيازمندی و فقر ناشی می شود، فرق می کند؛ ولی اين بيچارگی ھا با بی چارگی ھائی که از مظ

خاطر تعصب و جھالت و نادانی و ه آن يکی ب. ھر دو نوع اين بی چارگی ھا، و بی چاره ھا، قابل ترحم ھستند

  . خاطر خشم پنھان و آشکاری که بر او واقع می شوده خاطر بينوائی اش، و به خشونتش و اين يکی ب

  : نکته به رسائی الزم توضيح شده باشد، می رويم  سر اين مطلب کهاگر اين

. بود. ان.ان.بحث من در آن مقاله بر سر حوادث مزار و قندھار نبود، بلکه بر سر حيرت گويندۀ تلويزيون سی

  . حيرتی که خود حيرت می آفريند

ين مسائلی را ـ از جامعه شناسی و حيرت  از گفتار و کردار کسانی که در بررسی و تحليل کار ھای خود کوچکتر

ـ ... و اخالق و آسيب شناسی و ) آگاھی و بينش علمی و داشتن توان تحقيق و بررسی( روانشناسی گرفته تا معرفت 

ثير دارد در نظر می گيرند، ولی در کار ديگران از اين نمط کار نمی گيرند، برای اھل دل اکه در بروز آن کار ھا ت

 دوگانۀ غيرمعقول و ناسالم و غيرانسانی چنين برخورد. اب از آن ممکن نيستست که اجتنو اھل خرد، امری ا

  .  صاحب ھوش و صاحب عقل را بر می انگيزدھر انسانحيرت 

توقع من از آن ھائی که بيشتر می دانند ـ نسبت به آن ھائی که کمتر می دانند ـ بيشتر است؛ چه اين آدم ھا، آدم ھای 

  !ند و چه آدم ھای بامعرفت داخلیبامعرفت خارجی باش
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و حال ناگزيرم اين را باز ھم تکرار کنم که اغماض يا متوجه نشدن برخی از روشنفکران ما به برخورد دوگانه و 

  !خصوص امريکا ـ با جھان، که آن را با چشم سر می بينند، مايۀ حيرت بی پايان من استه ارتباط ناسالم غربيان ـ ب

  .من اين حرف ھا را از روی دشمنی و يا بدبينی به غرب و امريکا نمی زنم

به ھمين دليل است که ھم غرب . دشمنی من با عمل و تفکر و انديشه و نيت بد است. من با ھيچ انسانی دشمنی ندارم

يک .  ب نيسترا تمجيد می کنم و ھم  تقبيح؛ زيرا ھمه کار ھای غرب يک سره بد نيست، ھمانطور که يک سره خو

  .  منتقد درست کار  بايد ھميگونه عمل کند

من  در باره سائر تفکرات بشری، چه سياسی، چه دينی و فلسفی و اجتماعی و اخالقی، از روی عمل و انديشه 

  . انسان ھا.. قضاوت می کنم نه از روی چاقی يا الغری و 

ه ام ـ  در آن مقاله  ـ   فقط ھمين بود که به ھمۀ آنچه من خواست. نزد من ھيچ تفکری صددر صد کامل وجود ندارد

خود نمی پسنديد به ديگران ه خاطر نشان شود که چرا شما با ھمۀ معرفتی که داريد آنچه را ب" پيامبران کاذب " اين 

 می پسنديد؟ و چرا از ھمه قضايائی که ھمواره برای برائت خويش در زمينه ای استفاده می کنيد، برای برائت دادن

  ديگران از آن کار نمی گيريد؟ 

بحث بر سر اين بود که اين خشونت . نبود... بحث در آن مقاله بر سر کشتن و گردن بريدن و آتش زدن و خشونت و 

. ان. ان. ھا از کجا مايه می گيرد؟ انگيزۀ اين خشونت ھا چيست؟ حيرت من به عکس العمل گوينده تلويزيون سی

حيرت برای قتل و کشتار و ترور و جنگ و . ت و دانش آن سؤال را مطرح کرده بودبود که با ھمه تحصيل و معرف

  . اين کار، کار ھر روز برخی از انسان ھا در اين کشور شده است. در افغانستان نيست... اختطاف و انفجار و 

 شناسان خود از يکی از روان" روانشناسی سالم" کتاب ٦١ و ٦٠در صفحات "  ولتس دوآن ش" آقای داکتر 

  :خاطرم نيست نقل قول مفصل آورده که فشردۀ آن اين استه  که اسمش فعالً به ایبرجست

  برای درک يا شناخت درست يک يک اعضای جامعه و کار ھائی که در آن جامعه صورت می گيرد، بايد ساخت 

کليد درک شخصيت متغير ماھيت جامعه . مورد بررسی و توجه قرار بگيرد) چه در گذشته و چه در حال(جامعه آن 

و سالم يا ناسالم بودن . فرھنگ ھرگونه که باشد، انسان ھا ھمانگونه خواھند بود. انسان ھای آن جامعه است

  . شخصيت ھا ھم به نوع فرھنگ جامعه بستگی دارد

و شرم آور حال سؤال اين جاست که آيا آن گويندۀ تلويزيون برای درک اين راھپيمائی که منجر به آن حوادث خونين 

. را مورد بررسی و مداقه قرار داده بود) و چه در حالچه درگذشته ( ھای يک يک از افراد اين جامعه شد  کار

حيرت من فقط در ھمين بود که اين ھا که با اين چنين ژرف انديشی به زندگی و قضايا می نگرند، چرا چنان ناشيانه 

  حرف می زنند؟  

 قلۀ کوھی در سرحد افغانستان و پاکستان برآمده  بود و در حالی که با انگشت ما آن روزی را که برژينسکی بر

ش را گرفته بودند نشان می داد و می گفت که نگذاريد که روس ھا تان را به مجاھدينی که چھار طرفدستش افغانس

  .  مساجد تان را ويران کنند، فراموش نکرده ايم

چرا . د، ھمان مجاھدينی ھستند که زمانی مورد حمايت امريکا بودنداين ھائی که امروز انسان ھا را سر می برن

برژينسکی نگفت که نگذاريد که روس ھا ملک تان را ويران کنند؛ نگذاريد که روس ھا آزادی تان را سلب کنند؛ 

  ! ؟ چرا مساجد؟...نگذاريد که روس ھا چھار تا مکتب و مدرسۀ تان را ويران کنند و 
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 در صد کودکان افغانی در زمان جھاد در پاکستان در مدرسه ھائی که به پول عربستان تمويل می ھفتاد ـ ھفتاد و پنج

چرا جلو آن را نگرفتند؟ چرا . ھمه از عاقب اين کار پاکستانی ھا و اعراب  آگاه بودند.  شد، مغز شوئی می شدند

  سکوت کردند؟ 

نه می انديشيدند و ھمينگونه عمل می کردند که امروز مگر مردم افغانستان چھل سال قبل ھمينگو: سؤال اين است که

  می انديشند و عمل می کنند؟ چرا چنين شد؟ 

  :در مورد اشارۀ تان در بارۀ نوشته ھای من بايد عرض شود که

ً ديگران متوجه ه فرق بين نوشته ھای من و سوزاندن قران ب وسيله آن کشيش را اگر شما نتواند متوجه شويد، يقينا

  . شدنخواھند 

ه من از درون اين جامعه و فرھنگ و در حالی که اين فرھنگ خاص بر زندگی و روزگار مردم اين جامعه، ب

ن مردم ـ با ذکر حقايق و بدون اين که با باور ھای تثير گذار است، برای روشن ساخاشمول زندگی و روزگار من، ت

ولی عامل کار .  بر مردم احساس می کنم، می نويسممردم عناد و کينه  داشته باشم ـ بر حسب مسؤوليتی که در برا

او قرآن را آتش می زند، ولی من می گويم که .   است که نسبت به ھمه مسلمانان دارده ایآن کشيش تنھا و تنھا کين

حال اگر مردم می گويند که . اين حرف حرف دين است. ندغير از خدا ھيچ انسانی ـ حتی پيامبران ـ بی عيب نيست

من وظيفه خود می دانم که اين . امبران ھم بی عيب اند و پيامبران را با خدا ھمتا می سازند کار مردم استنه، پي

  .تناقض گوئی را توضيح کنم

  :اين حرف را اگر در قالب استدالل و قياس و منطق و فلسفه  بررسی کنيم، اين طور بايد فکر کنيم

  پيامبران انسان اند

  انسان مصون از خطا نيست

  . پيامبران ھم مصون از گناه نسيتندپس

ه در اين استدالل مطلوب ما ھمان چيزی است که بايد ـ باز ھم تکرار می کنم که بايد ـ  از دو قضيۀ اول و دوم ب

  . دست می آمد

  :ولی اگر گفته شود که

  خدا بی عيب است

  انسان ھم بی عيب است

ينی تنھا او را بی عيب می دانيم و دوم، در وحدانيت خدا پس خدا در قدم اول موجودی نيست که ما برطبق تعاليم د

و . م تنھا خدا بی عيب است اين صفت را به خدا و تنھا به خدا قيد می کنيمئيزيرا وقتی که می گو. مئيشک کرده ا

  .شريک تراشيدن برای خدا در دين اسالم کفريست بس عظيم

م خويش را به روشن فکر کردن ترغيب کنم؛ ولی آن من اين چنين مسائلی را توضيح می دھم تا جامعه و مرد

  . کشيش کارش را از روی دشمنی با اسالم و مسلمانان می کند

ولی متعجب نيستم، زيرا ما عادت به . يدمنفی ـ نشده امن متأسف ھستم که شما متوجه اين تفاوت بنيادی ـ و مثبت و 

م بسيار بسيار بد ي برای ما که از قافلۀ عقب مانده اخصوصه زياد حرف زدن و کم فکر کردن داريم؛ و اين کار ب

  . است

  .    می کنم، ولی شما اگر خواسته باشيد، می توانيد تا زمانی که دل تان خالی شود، بنويسيدءمن به ھمين اندازه اکتفا

  


