
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

  م٢۵/١٠/٢٠٠۶   برمنگهم ،                           نگارگر .ا. نوشتۀ م
  

  دگرگونی است همه چيز معروض به تغيير و
  به استثنای مغزهای متحجرمبتال به ویروِس ایدیولوژی

  
  دوِر روزگار نکه ناموزد زآ 

   هيچ آموز گارنيز ناموزد ز
  )رود کی (                                                                   

  
 .برای من فرستاده اند را که درسایت گفتمان به نشررسيده رفرموده نگارش جناب غالم محمد ناددوستی مرحمت 

با  وتضادآن را برداشته ازجریدۀ شعلۀ جاوید اساِس استدالِل جناب نادراین است که یک رشته نگارشهای مرا
 مقایسه فرموده اند خاص به طوِر» نگارِش مردم ساالری یا روشنفکرساالری« با نگارشهای امروِز من به طورعام و

این گونه اتهاِم شان فقط یک چيز  که من درپاُسخ امپریاليسم رسيده انده بار در ر من دوازآن به نتيجۀ چاکرمنشی
ن اسيرا هم یکی از  و حاالمی گرفتمبدان خو تا اکنون برابِرانقياد کورکورانه خم ميشد من در سِرميگویم وآن اینکه اگر

ُجزحقيقِت مطلق  اطمينان ميدهم که این سر ربه جناب ناد ن افراخته ازاین روبا گردکمنِد ایدیولوژی باقی ميماندم،
 مجلس شما در .زندگی است رانعکاِس تضاد د دیدگاِه من تضاد درعقيده از .دربرابِر هيچ قدرت خم شدنی نيست

ه ام به براین من آنچه دیروز گفت ماتم ميگيرید بنا وبی می کنيد ولی درمرِگ اوپا ک سِت تان رقص وعروسيی دو
اگر  فردا باز  وخود ميگویمِ آنچه امروز ميگویم به فرماِن بينِش امروز و گفته ام یروِز خودفرمان همان شيوۀ بينِش د

رِدشان ميکنم وهرگز درقبوالندِن برخی ازاندیشه های امروِز من نادرست است من خود  تجربه ثابت کند که تاریخ و
 چند سال خانه تکانی ميکنيم وچيزهای عزیزهمانطورکه بعد از آری نادِر .پا فشاری نميکنم و لجاجت  برکسینادرست
کاذ ب را  و  خانه تکانيی مغزی نيزضرورت داریم تا الماسهای تقلبیدورميریزیم به نوعی  خودرا خانۀنخوِر به درد
 که عزیزان دوست داشتنی مانند باید بداننددربنِد ایدیولوژی وعقيده باقی ميه به دليِل محبِت کورآنان ک .بریزیم دور
 .نگاه داریم  را درکنِج خانۀ خودشان  ُمردۀ ، را نيزپس ازمرِگ شان باید دفن کنيم، نمی توانيم به دليِل محبتخود

حسِب  بر را مردم بدوِن گفُتگو شيوۀ اعتقاِد پدراِن خود« :زیبا ميگوید که فيلسوِف نابينای عرب ابو العال المّعری بسيار
سازماِن انقالبيوِن  «من گفته ام که لنين وقتی از ».باطل درمی مانند حق و تشخيِص برین از بنا و عادت می پذیرند

این  نظم ودسپلين و  از بود جناب نادر به حکِم ایدیولوژی خشونت و صحبت ميکرد منظورش اعمال زور» جانباز
گفتۀ من برتارهای احساِس دلبستگيی عقيدتی شان زخمه زده است گفتۀ مرا درست  چون چيزها صحبت کرده اند و

زیرا که به  عنصرآگاهی  حرِف من این بود که مارکس انقالب را درانگلستان وفرانسه پيشبينی ميکرد درک نکرده اند
آن سازمان برجامعه تطبيق  به زوِر ميخواست تا عقيده را» بازسازماِن انقالبيوِن جان«کارگران اتکا ميکرد ولی لينن 

منظوِر من این است  .چه گفته ام عقيدۀ من است وآن کرد کند وهمين تطبيِق زورکی بود که کاِر اندیشۀ مارکس را زار
د جناب می بيني. خشونت برجامعه است و آن که انقالب تطبيِق زور حال و که جهان به سوی نوعی خردگرایی ميرود

می  »رقِص آتش« دو آتشه که دیروزین انقالبیا .آنچه شما پنداشته اید سنگين تراست که جرِم من به مراتب از نادر
 ند، رد ميکرددمور فرا تجویز می مسالمت آميز که مبارزۀ پارلمانی و دیگران را »چرندیاِت خنده آور« سرود یا

امروز  اما، آنچه را . انقالِب مبتنی برزوروخشونت استونهامروز خودش به استثنای انقالِب فکری برضِد هرگ
          پاُسخ «جناب نادرازمن پرسيده اند .آن  تجربۀ انقالبها است نه به فرمان این یابندیدریافته است بعد ازجمع

 !گوش کنيد .بسيار ساده است پاُسِخ من جناِب نادر هم قطارکرده اند یک رشته نامها را را که ميدهد و شهدا »خون 
به  اگر و پاُسخ را باید انقياِد کورکورانۀ شان بدهد ميرفتند رفته اند راهی که نباید اگرآنان به حکم نوشته های من در

اندیشۀ شان به حکم اینکه دیگرآن اندیشه راُدُرست نميدانستم کنارگرفتم،  که من از درِک خود بعد ازآن حکم آگاهی و
بام  از را وخود اگرمن به اشتباه برای شما بنویسم که بروید ببينيد برادِر عزیز، .وؤل استخوِدشان مس  آگاهیرفته اند

  خود مسوؤل عمِل خود)چنان که حاال دارید(قبوِل نگارِش من اختيارمطلق داشته باشيد در رد و شما پایان بيندازید و
رابرایشان  مستبدین آن و شان نبود  خودمرگ انتخاِب .تقدیس نميکنم من ُکشته شدن اشخاص را .نه دیگران استيد

  منِِجا دارند و  که هرکدام شان به نوعی دردِل من جا داشتندتجربۀ مرگهای خونيِن آنان بعد از امروز .تحميل کردند
چون «: من ميگویيد ولی شما برادرانقالبی»نيست قتِل هيچ انسان به خاطِر عقيده اش مجاز« : ميگویمضِد انقالب 
 قرضداراستند واقعی  ازانقالبيونمردِم جهان هنوز گيلن های خون و انقالبيون خون ریخته اند از يشترمرتجعين ب

 ،دوسِت عزیِز من ».شد مجازاستبُک مردم رابا زدِن برچسپ ضِد انقالبی» انقالِب واقعيی پرولتری«بنابراین اگریک 
  .نتيجۀ دوعمِل نادرست هيچ وقت عمِل درست نميشود

  
بحِث  و شيوۀ جر ؟زورآوران حمایت کرده باشم ُکشتارامپریالست ها و درُکجا ازمن شنيده یا خوانده اید که من از

  .دربارۀ آن استدالل بفرمایيد بعد به دیگران نسبت دهيد و منطقی این نيست که شما به دلخواِه خود عقيده ای را
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دورینگ  دانشمندانی مثِل پرودن و مورد مارکس از رم که دما شاهدی«: می فرمایندو دوسِت عزیِز من، جلو می آیند
د راین عرصه  اعالن کرد فالبينی مثل فوکویاما که پایاِن تاریخ را دیگرتا حّراف و دانشمنِد و وهزاران پروفيسور

یگرچه دراین حال خورده گيری های شما د... ذهن مردم بزدایند از آن افکاررا ولی نتوانستند آزمایی کرده اند زور
  ».ُبرد خواهد کاری ازپيش

  تشویِش شما برای چيست؟براد ِرعزیز، اگر ُخرده گيری های من کاری ازپيش نمی َبَرد دیگر
کمبودی  و ذهِن خود ُبتی به ناِم مارکس دارند که آنرا به طوِر مطلق ُمّبرا ازعيب رحقيقت این است که جناِب عالی د

داغ  )ص(ازمحمد همانطور که سينۀ ابوجهل که به سویش انگشت درازکند و به کسی اجازه نمی دهند  و می پندارند
  :داغ بود وميگفت

  ازدِم اوکعبه را ُگل شد چراغ داغ     داغ  محمد ۀ ما ازــــــــنــ                            سي
  اتــای کاین                            پاش پاش ازضربتش الت ومنات     انتقام ازوی بگير

  
 »ذهن مردم بزداید را از آن افکار «اگرکس نمی تواند اما، منتقداِن مارکس داغ داغ است و از نيز سينۀ جناب ناد ر

 ترین -آنگهی مزخرف و خشونت درذهن مردم جای می کند؟ را با زور و پس ضرورِت انقالب چيست که آن افکار
  زدود ولی آیا این ميتواند دليلی برُد ُرستيی آن افکار باشد؟را هم نميتوان از ذهِن معتقداِن آن به آسانی  افکار

دکتاتوری  این جهت ضروراست که ما یک بارستِم این مارکسيسم برای ما از مارکس و واما، من فکرمی کنم انتقاد از
موکراسی ی دبه ناِم اینک هم عده ای که می پندارند آن یکی مارکسيسم اصيل نبود درکمين نشسته اند که آزمودیم و را

بحِث  و به جای جراینان . مایند براتواِر جامعۀ ما باز بيازخودرا درالموکرات مآبانه نسخۀ آزموده شدۀ یواکت های د
این عقيده دفاع کرده بودی ویا به خاطرهمين عقيده  از که دیروز ميگویند تو منطقی به احساسات توُسل می جویند و

نظاِم برده  .برای اینکه ذهن  خوانندۀ من روشن شود باید مثالی بدهم .آن انتقاد کنیامروز نباید از  زندان رفته بودیبه
 امریکاۀ  جامعک ضرورِت اقتصادیآن را ی رآن روزگاررامریکا ازميان رفت ولی بسياری دهمت لينکن د داری به

ازآن دفاع  يتوان با کسی که دیروزآیا م .تاریخ بطالِن آن راثابت کرد آن د فاع ميکرد ند ولی تجربه و می پنداشتند واز
به پيکاِر مخالفاِن  متأسفانه مارکسيسم هميشه با همان یک حربۀ کهنه .کرده بود با چماق تغيير عقيده به پيکار رفت

فروخته که را منسوب به طبقات حاکم نموده وُمشتی خود  خود رفته است ــ حربۀ مبارزۀ طبقاتی ــ مخالفان خود
نگارِش مرا به فرمان این یاآن دستگاِه  ر حاال هم اگرجناِب ناد. جلوه داده استن نهاده اند گردبرآستان این یا آن

که شاید این یا آن  دهان به این اتهام نمی آالیم نيروی استدالِل منطقی سرشارم هرگز امپریالستی تلقی می کند من که از
 ند مذبوحانه برای نجاِت این کشتیهرچ ِ ریخته باشد تا تالش ر کيسۀ جناِب نادِقران د ر دستگاِه حمایتگِر کمونيسم چار

  . دهدد رحاِل غرق شد ن انجام
 :ایشان می فرمایند آلترناتيف یعنی جاُگزین مارکسيسم نيزمی خلد و خار ر ذهِن جناِب نادروحرِف آخرهم این که د

شان عرض  داری ومن صميمانه خدمِتهم ن چون تو برای مارکسيسم آلترناتيف نشان نميدهی پس حِق انتقاِد آن را
تحرک یا  پویندگی و رسينۀ خود نوعی تاریخ د .به دیگران بدهد ی نيست که آدم آنرا ازتاق بردارد وميکنم که عقيده َش

کاستی های آن آفتابی ميشود   وقرارميگيرد ها مورد انتقاد بعضٌا حتی قرن عقيده کهنه، سال ها ومعموالًٌٍ .دیناميسم دارد
    جناِب  داستاِن آلترناتيِف . آن انتقادها برای عقيدۀ کهنه جا گزین نو عرضه کند جمعبندیبعد از ابغه ای بياید وتا ن
 .هم دم مزن کمان نارسایی تيرو توکه کالشينکوف نمی توانی عرضه کنی از «  که به کسی بگویيمماند بدان ميرناد

بحث را تا آن جا که  مستدل بنمایند من حاضرم این بحِث عالمانه واین مورد  ر دیگر همرزماِن شان دو راگرجناب ناد
اگر خویشتن را بسيارعالم  و بگذارند مطالعه ام اجازه بدهد دوام بدهم ولی به شرط این که توُسل به احساسات را کنار

  :آری .که طرِف بحِث به ُکلی ازمرحله پرت است نفرمایند تصور می پندارند،
  

   شمسيه مگویبا ما ُسخنی زشرِح
  ما نيزازین نمـــــــد ُکالهی داریم

  
  پایان

                                                                    
                           

  
 


