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 نيأذ
 

 ؟ی س ايس مبارزه ای يق اخال وعظ
 ؟ ک يکدام

 
 استی خام تعصب وی ريسختگ
 استی اشام خون کاری نيجن تا

 موالنا
جمع کثيری از ديموکرات ها که همه .  يکی از دوستان بسيار بسيار ارجمند و گرامی ام به نشستی مرا دعوت کرد       

 وکمبود تشکيالت دموکراتيک وحرکت های پويا و پايدار در اين راه  نخبه ها ی جامعه معلوم می شدند و همه از نبود
 .شکوه و شکايت داشتند 

 .        در ميان سخنرانان يکی هم حرف های از جامعه باز وديموکراتيک داشت
 .نهم شريکم در اين ايده ال البته با کمی احتياط م. اگر اشتباه نکرده باشم  همين جامعه باز را ايده ال خود تلقی ميکرد

عنوان کامل کتاب نامبرده اين . اسم کتاب متفکر بزرگ معاصر  اقای کارل پوپر ميباشد "  جامعه باز" اين اصطالح  
 "جامعه بازودشمنانش" است  

"  دشمنان همين جامعه باز" اين جامعه باز را پوپردر يک انتقاد راديکال و متهورانه  بدون هيچگونه  رعايتی  از 
 . سازد مشخص َمی

را  بکند وسپس بر پايه همين تعريف  "  جامعه باز " کارل پوپر کتابی بدين روش نمی نويسد که در اغاز تعريف 
بلکه جلد اول تقريبا همه اش هجومی بيسابقه در تاريخ افکار سياسی و فلسفی  به .  استنتاجات منتطقی انرا بيرون بکشد 

قرار ميدهد و  با انتقاد دقيق از افکار فلسفی و "  جامعه باز " دشمن درجه اول افالطون را . افالطون و افکارش ميباشد 
 .اجتماعی او   افالطون را که از پدران تفکر سياسی اروپاست  رسوا می سازد 

 .انتقاد از مارکس و هگل است "  جامعه باز ودشمنانش " جلد دوم کتاب  
  مايه گرفته است وتفکراتش بيشتر متوجه فلسفه و علوم است ؟مگر پوپر  متفکری نيست که از    علوم طبعيی   

 پس چرا برای معيين ساختن ماهيت جامعه باز  سراسر تفکرش را 
 به مشخص کردن ماهيت تفکرات دشمنان جامعه باز گماشته است؟

ف را بدون توجه به اگر او کتابش را با تعريفی از جامعه باز می گشود و با روشی علمی يا فلسفی می کوشيد اين تعري
 دشمنان جامعه باز بگستراند، آيا چنين تاثيری در در جامعه ديموکرات غرب کرده بود؟

با . پوپر، با تعيين هويت و مشخصات دشمنان جمعه باز، هويت و مشخصات جامعه بار را گام به گام روشن می سازد
مسأله . فيت يا محدوده جامعه بار را نشان ميدهدمشخص ساختن حدود و سرحدهای جامعه باز از طريق نقد دشمنانش، کي

 .او همان مسأله امروز ماست
بگذريم از اين که در .(مسأله ما در جامعه ما، جامعه آفت زده افغانستان، ديگر تعريف ديموکراسی يا جمهوری نيست
 و به کارش می ايجاد) همان جلسه از يکی از رهروان راه ديموکراسی شنيدم که عنقريب حزب جمهوری خواهان

 .پردازد
 .حتا همه دشمنان ديموکراسی و جمهوری، ديموکرات و جمهوری خواه هستند. امروزه همه ديموکرات هستند

 .حزب هيتلر، ناسونال سوسياليزم خوانده ميشد يعنی سوسياليزم ملی
 ...وانندرژيم اسالمی ايران و جمهوری اسالمی پاکستان در نظام نظامی گری اش خود را جمهوری می خ

مسأله اساسی امروز ما نشان دادن هويت ديموکراسی و جمهوری در ميان شبه ديموکراسی ها وشبه جمهوری ها است 
امروز تعيين دشمنان ديموکراسی، مشکل است چون همه . که خويشتن را بهترين ديموکراسی ها جمهوری ها می خوانند

 . بدين، جمهوری خواهان راستين شده اندهمه مست. دشمنان آن، ديموکراتهای دو آتشه شده اند
 .با چنين شناختی است که ما خواهيم توانست جمهوری و ديموکراسی يا جامعه باز را بسازيم

چيزی جز انتقاد بر جامعه ) کاپيتال(سراسر کتاب سرمايه اش. نه تنها پوپر، بل مارکس نيز به همين روش رفتار می کند
 .بورژوازی نيست

 .آن چه مارکس در باره کمونيزم و سوسياليزم می گويد همه اش در متن اين انتقاد است
 آيا چنين کاری به کارل پوپر و مارکس حالل است و به ديموکراتهای ما و سايرين حرام است؟

ا در حاال که ديموکراتهای ما، ديموکراسی و حقوق بشر و جامعه بازحاکميت ملی می خواهند، پس بايد دشمنانش ر
 .محوطه تاريخی خود بشناسند و بنامند

 اگر دشمنانش را نشناسند و افکار شان را نقد نکنند، پس می خواهند با کی مبارزه کنند؟
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آنچه در اين جامعه تا به حال بزرگترين سد ديموکراسی و حقوق بشر و جامعه . ما جامعه افغانستان را داريم با تاريخش
 چيست؟باز و حاکميت ملی بوده است، 

تا ديموکرات های ما اين را از لحاظ نقد مفاهيم اجتماعی و سياسی و فلسفی و حقوقی مشخص نکرده باشند، اصال هنوز 
 .معنای ديموکراسی و حقوق بشر و حاکميت ملی و جامعه باز را تجربه نکرده اند ونفهميده اند

ليات ميان خالی نمی مانند که ما آنها را در مقابل مفاهيم ديموکراسی و حقوق بشر و حاکميت ملی و جامعه باز، وقتی ک
 .قوايی که مانع از رشد و پيدايش آن هستند، در جامعه خود معيين سازيم

 و گرنه با قرض گرفتن مفاهيم ديموکراسی و حقوق بشر و جامعه باز از اروپا و آمريکا و تکرار آن در چهار چوبه 
اريم و خود را با اسکليتی حشکيده از ديموکراسی و جامعه باز و غيره افغانستان، جز قالبی ميان خالی در دست ند

 .دلخوش می کنيم
سوالی که از ديموکراتها و ورشنفکرهای آزاد افغانستان می توان کرد اين است که آيا ديموکراسی، حقوق بشر، و 

 حاکميت ملی ما بر پايه تفاهم می تواند بنا شود و وحدت؟
 .اين اواخر عليرغم ماهيت شان، نعره تفاهم سر می دهند و دم از تفاهم ملی می زننددشمنان جامعه تفاهمی در 

فکر می کنم علت اين است که در چند مقاله منتشرشده به طور گسترده گفته شده بود که چه نوع عقايد و افکاری بر ضد 
 .دشمنانش معلوم ساخته شده بود. جامعه تفاهمی هستند

امعه باز پوپر، کافی است؟ چون ماهيت جريانی که باز بودن را مشخص می سازد را نشان مسأله ديگر، آيا اصطالح ج
 .بالطبع از لحاظ مفهوم، يک مقدار مبهم است. نمی دهد

جوانان و روشنفکران ما و انسان های آزاد افغان که از لحاظ علمی و تحقيقاتی امکان آن را دارند، همت بکنند و بگويند 
موکراسی، حقوق بشر، استقالل و حاکميت  افغانستان و جامعه باز چی افکار و چه ايدولوژيهای که دشمنان واقعی دي

 .هستند
کارل پوپر اين کتاب را در بحبوحه اوجگيری جنبش های فاشيستی، نازيسم و بلشويسم، عليه همين جريانات نوشت، ولی 

، مورد حمله و انتقاد قرار نداد، بلکه او به عنوان هيتلر و موسولينی و استالين را به عنوان دشمنان اصيل جامعه باز
 .شمنان اصلی جامعه باز، افالطون، هيگل و مارکس را نام برد

 نمی دانم ديموکراتهای ما کی ها را در خور آن می شمارند؟ و کی ها را دشمنان اصيل جامعه تفاهمی می خوانند؟
 

    حرف آخر
. ا، اين دوره را بسياری از نويسنده گان، عصر شرکت نوين می نامنددر کتابهای راجع به عصر روشنگری در اروپ

 .چيزی جز دفاع و ايمان به اصل شرکت نيست) پلوراليست(چون جامعه کثرتی
 
 
 
 

 


