
  

  »!صلح و توسعه اجتماعی«درنگی بر مقالهء 

 

صلح « ھنرش را بخرج داده، مقالهء تحت عنوان » باھنر«ما ھادی محصل جامعه شناس 
گرچه ھر مقاله و تحليل سياسی ناشی، از ديدگاه و . را نوشته است» !و توسعه اجتماعی

ديدگاه و پايگاه . دپايگاه سياسی نويسنده و شرايط اجتماعی بر فضای حاکم نمايندگی ميکن
سياسی نويسنده، در خدمت اشغال و تحکيم اشغالگری توسط امپرياليستھا و دولت دست 

  .نشانده آنھا قرار دارد

بر انگيخته ھم ھمانطوريکه عHمت ندايه در پسوند عنوان مقاله، تعجب خود نويسنده را 
دگان تيز ھوش ما؛ نيز برای خوان) !صلح و توسعه اجتماعی(است، انتخاب عنوان مقاله 

لذا قبل از اينکه وارد بحث نويسنده شوم، . بی مسمی، نا متداول و غير متعادل بنظر ميرسد
برای خوانندگان گيجی و ابھام خلق می نمايد و خواننده درين باب به مقاله خود عنوان 

ھرچه قدر خواننده عنوان مقاله را .  شود ترذھنش رجوع ميکند تا مفھوم برايش روشن
، ذھنش پيام مغشوش !، صلح و توسعه اجتماعی!مزمه کند، صلح و توسعه اجتماعیز

کننده ای به خواننده ميدھد و مطمئن می شود که حتی عنوان اين مقاله نيز ھم از نظر 
  .مفھوم غلط است و ھم در خدمت سياست تسليم طلبی امپرياليستی قرار دارد

ی، ديپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی در سال چھارم علوم اجتماع  نويسنده که دانشجوی 
، يا  گرفتدانشگاه کابل است و انشاهللا بزودی مدرک موفقيتش را درين رشته  خواھد

. ميداند که مقوله توسعه اجتماعی در پھلوی صلح قرار نميگيرد يا اينکه ھنوز ھم نميداند
ايط اشغالگری کشور  بايد ازينگونه اشخاص ترسيد، زيرا توجيه گری از شرلذا اگر ميداند

  .در ذھن آنھا رخنه کرده و ريشه دوانده است که مفاھيم را وارونه جلوه ميدھد آنقدر 

و بی مسمی ای است که قرار  صلح و توسعه، مقوaت نا تعادل ھمينطور اگر نميداند که 
دادن اين دو مفاھيم در کنار ھم درست نيست، پس او از فلسفهء که در حال فراگيری اش 

   چه می آموزد؟است

. »يعنی جنگ و صلح«. قرار دارد» جنگ«در مقابل » صلح«در بحث ھای فلسفی، 
کسيکه از صلح بحث می کند، وبه مقوله جنگ نمی پردازد، مشخص است که تحليل او از 

  .صلح ناقص و بی مفھوم است



ن ازي. کسی که از صلح بحث ميکند، می بايد بر عوامل و ريشه ھای جنگ نيز توجه کند
صلح داريم  .بخودی پديده مثبت شده نميتواند ، خودبعنوان يک مفھوم عام» صلح«گذشته 

ما در تاريخ جامعه انسانی نمونه ھای فراوانی از صلح . تا صلح و جنگ داريم تا جنگ
که اتوريته جنگ و مبارزات مردم  و طبقات پيشرو را پالش و تقويت کرده ھای داريم 

رقی و عادaنه ای داشته ايم که ھزار بار از شرايط صلح و ھم چنان جنگ ھای مت .است
  ھمانطوريکه ھر جنگی پديده مضر نيست، ھر صلحی ھم لذا.امنيت برتری داشته است

  .خوب شده نميتواند

صحبت کرد ولی وقتی » توسعه« وقتی در شرايط امن بسر می بريم، آنوقت می شود از ًبنا
آنھم .  استوم توسعه يک حرف زايد و بيھوده ایدر شرايط نا امنی و جنگ ھستيم، مفھ

  !توسعه ای که نويسنده ما  درکی ازش دارد

ازين حرف نميزند که . نويسنده در مقاله اش از جنگ و عوامل محرک آن حرف نميزند
ًاو صرفا توسعه و صلح را می . شده است» توسعه«چه عواملی صد راه به اصطHح او، 

 جھان عينی و مادی به آن بايد دست يافت، بلکه در ذھن تنھا درنه صلحی که . شناسد
   !انسانھا ھم مستولی گردد

آقای با ھنر، ھنرش در اين است که مفھوم صلح را مسيح وار در اذھان انسانھا نھادينه 
او کاری در جھان عينی و تضاد ھا و خواست ھای انسانھا و طبقات اجتماعی . ميکند
اند که انسانھا درين جھان دارای ديدگاه ھا و خواست ھای و او اين موضوع را نميد. ندارد

منافع قشری و طبقاتی ھستند و ھر طبقه و قشر بنا به منافع سياسی اقتصادی اش ھم به 
لذا نويسنده کاری به تضاد . جنگ و صلح می انديشد و ھم به انکشاف و توسعه يافتگی

 چون کل بنگری، زره زره ھمچو اين جھان جنگ است: بقول مولوی. ھای اجتماعی ندارد
» مسيح وارو«از او يک نصيحت . نگ ھا نداردجھادی جان کاری به اين . دين با کافری

  . و بسدر باره صلح است

در درون خود شان «اگر تمام انسانھا مثل نويسنده ما غسل تعميد ميکردند و بگفته او 
در . يف که چنين نيست که خوب بود ولی ح»احساس صلح خواھی را بوجود می آوردند

 بايد ما اين جامعه و تضاد ھا و جنگ و جدلش را ھا؛پس اين حيف ھا و احساس افسوس 
بشناسيم و راه حل عينی و مادی برايش ترسيم کنيم نه راه حل ذھنی و کشتن اميال و 

  .ض در اذھان ماااغر

ل و آسان شده  آنقدر سھنويسندهخيال پردازی ھای ايجاد مدينه فاضله درين جھان برای 
است که او سمبل اينطور جامعه را در ذھن منورش باز تاب ميدھد نه در جھانی که ما 

  :او در خيال پلو ھايش چنين می نگارد. زندگی ميکنيم



رود كه فاصله طبقاتي ، تبعيض و استثمار در  از طريق عدالت اجتماعي انتظار مي«
. تر انجام گيرد اي مناسب درت به گونهجامعه به حداقل برسد و توزيع درآمد سرمايه و ق

شكاف بين فقير و غني ، شھر و روستا و مرد و زن از ميان برود و از نقطه نظر 
بنأ در چنين  . اي به حداقل برسد اي و درون منطقه ھاي بين منطقه جغرافيايي نيز عدم تعادل

ی شود ، وضعيتی خشونت به حد اقل می رسد و زمينه انکشاف استعداد ھا فراھم م
ھمچنان افراد جامعه در آرامش خاطر می توانند برنامه ھای پيشرفت را دنبال نمايند و 

  .» افزايش يابد  در جامعه کيفيت زندگی انسان ھا

بر توسعه و ) شاخص ھای توسعه اجتماعی( که درين مبحث  بنگارمنويسنده ماخدمت 
د ھم اين توسعه را وسعت انکشاف نھاد ھای اجتماعی توجه بخرج داده ايد و می باي

شما بجای توسعه يک سيسيتم سياسی، اجتماعی دولتی، يک دفعه بحث را رھا . ميبخشيديد
کرده گذری به صحرای کربH زده ايد و در آنجا طرز تفکر تان را به پرواز در آورده از 

و به بيان ديگر محض ايجاد يک سيستم و فضايی صحبت ميکنيد که جز يک آرمان گرايی 
خيال پلوی که حتی در جوaنگاه ضمير آگاه تان نيز به . ال پلو ای بيش نيستک خيي

اگر اينطور نباشد شما درين جھان از چه عدالتی . مشکHت و چالش ھای در گير است
  ميگوئيد که در آنجا فاصله طبقاتي ، تبعيض و استثمار در جامعه به حداقل برسد؟

م طبقاتی ھميشه فاصله ميان طبقات حاکم و محکوم رو شما اين را ميدانيد يا نه که در نظا
و . اين مسئله ھم در جھان سوم صدق ميکند و ھم  در جھان اول و دوم. به افزايش است

تبعيض نيز اھم از . استثمار انسانھا در نظام ھای استثمار گر خصلت متداوم و مسلسل دارد
 شکل و نمود مختلفی را بخود تبعيض مليتی و جنسی زاده نظام طبقاتی است وروز بروز

  . می گيرد

شما در ھيچ . مفھوم سرمايه و توزيع درآمد ھم در تمام جوامع رو به بسط و افزايش است
ازين گذشته . جامعه ای نمی بينيد که  در آنجا سرمايه به افراد جامعه عادaنه توزيع شود

ه حتی حلقه ھای به بردگی سرمايه بر بنياد استثمار انسانھا بنا شده است و ممکن نيست ک
  .ُکشيدن آن از دست و پای کارگران سست شود، چه رسد به اينکه عادaنه توزيع شود

زيرا غنی در جامعه معاصر . ر و غنی نيز نا ممکن استيدر رابطه ميان شکاف بين فق
سرمايه دار با بھره کشی و استثمار فقرا يعنی کارگران سرمايه می . سرمايه دار است

اين ثروت . ببار می آورديعنی فقر اکثريت برای اقليت ثروت و سرمايه می . داندوز
اندوزی از استثمار و بھر کشی به دست می آيد نه از کدام گنج و گدامی تا جمعی اين تقسيم 

  !بندی را عدaنه توزيع نمايد



ديد اين يعنی اين نظام با ايجاد و تش.تضاد ميان شھر و ده ، مرد و زن زاده اين نظام است
شما ميدانيد که نه تنھا در جھان سوم بلکه در جھان اول نيز اين . تضاد ھاست که زنده است

ًبنا خيال پردازی ھای شما مبنی بر ايجاد . تضاد ھا در حال افزايش و اوج گيری است

  .جامعه فاضله درين جھان بايد از واقعيت ھای عينی و مادی شکل بگيرد نه از تخيل تان

يد وقتی ما در چنين جامعه ای رسيديم، خشونت به ئن تحليل درين است که ميگوجالبيت اي
 کرده  توسع سازی عبورگذراز فاز ھای مختلف  يعنی تا اينجا که جامعه .حد اقل می رسد

يعنی خشونت بعد از .  و ازين به بعد به حد اقل ميرسداست، خشونت وجود داشته است
 و تا جامعه از ميان می رود اقتصادی - ستم سياسیتکميل توسعه و انکشاف ساختار و سي

  !اينجا گام به گام نقشش را حفظ کرده است

از کلی گويی ھای بی محتوا و گلچينی واژه ھا و پشت سر ھم قرار دادن لغات ھای زيبا و 
  .زيبنده نويسنده می گذرم و می پردازم به تحليل ديگری او

  :ھادی می نوسد

د عدالت بوده و بدون عدالت ھرگز نمي توان به امنيت مطلوب ًاصوa امنيت واقعي ھمزا«
ھاي گذشته و حال کشور در  ھا و ناامني ھا، جنگ عامل بسياري از بحران. دست يافت

  .»اي نھفته است ھاي مذھبي، قومي، زباني و منطقه ھا و تبعيض عدالتي بي

در کشور ھای . نداردامنيت واقعی ھمزاد عدالت نيست و عدالت زياد ھم ربطی به امنيت 
امنيت شرايط غير . به حد اقلش نرسيده استعدالت بقول ھادی جھان اول امنيت است اما 

برند و جان شان بجنگی را ميگويد که انسانھا در آنجا در فضای غير ترس و وحشت بسر 
لذا نويسندگان الچه انديش ما سعی ميکند . باشدبقول آخند ھا از گزنديات و بليات محفوط 

به اين . مفاھيم و مقوaت را با ھم ترتيب و ترکيب نمايند و از پيشش اوگرينج درست نمايند
غلق می ُترتيب تحليل و بررسی فضای سياسی موجود و حاکم در کشور را پيچيده و م

سازند تا زبر دستی مغلق انديشی شان را در پوشش دانشگاھی بودن تخصصی نمايند و 
تحصيل کرده ھا دارند، فکر ميکند آنچه آنھا ميگويند، وحی مردم ما که توقع زيادی از 

  .منزل است

نمی توان از فلسطينی ھا صلح خواست مگر « قول مH شبستری ميگويد که نويسنده ما
  .»اينکه عدالت را در مورد آنھا به صورت اساسی به اجرا در آوريم

 چندان ھم واضح و شيخ شبستری درين باب حرف خوبی گفته است اما اين عام گويی ھا
اگر آخند شبستری حرف بسيار روشن و صريح را مطرح ميکرد، . روشن بنظر نميرسد
نيروھای آنھا نمی توان از فلسطينی ھا صلح خواست مگر اينکه می بايد ميگفت که 



 از عدالت نويسندهدرين ميان . کنندبيرون شان اشغالگر اسرائيلی را از سرزمين فلسطين 
مه بسيار مبھم و گنگ صحبت ميکند و موضع گيری ھای روشن و به مفھوم عام کل

او عامل . مشخصی پيرامون وضعيت اشغالگری فعلی و ھم چنان تاريخ افغاستان ندارد
ھا و  عدالتي ھاي گذشته و حال کشور در بي ھا و ناامني ھا، جنگ بسياري از بحران

  .ميدانداي نھفته  ھاي مذھبي، قومي، زباني و منطقه تبعيض

ازين عام گويی چه نصيب ما خواھد شد؟ اگر ما بگوئيم که عامل بسياری از عقب ماندگی 
ما بايد . بوده است، به کشف تازه ای رسيده ايم؟ نه خير» جنگ«ًھا و تخريب سازی صرفا 

خيلی ازين عامل ھا؛ يا عوامل که . بسيار روشن و شفاف پيرامون اين عامل ھا توجه کنيم
به آنھا کرده است، درس ھای خوب تاريخی به ما ياد داده است و نبايد  به آن اشاره ھادی

  .کم بھا داد

اي که نويسنده از آنھا  ھاي مذھبي، قومي، زباني و منطقه ھا، تبعيض عدالتي در واقع بي
ھم . بعنوان عامل ھا ياد کرده است، ھيچ کدامش عامل نه، بلکه وسيله و ابزار بوده است

دی قومی و زبانی در خدمت اين عامل که ھمان منافع طبقاتی مذھب و ھم تبعيض نژا
ًيعنی شما اگر تبعيض نژادی قومی و زبانی را کامH از بين ببريد، . است؛ قرار داشته است

ھمينطور اگر در جامعه ای دين و مذھب وجود نداشته . عدالت سر و کله اش پيدا نمی شود
دين و مذھب، تبعيض نژادی و . نرفته استباشد، ستم گری، استثمار و بھرکشی از ميان 

بخودی خود دليلی بر عادaنه قومی و زبانی اگر در ميان جامعه ای وجود نداشته باشد، 
  .بودن آن جامعه محسوب نميگردد

ناسيوناليزم، شئونيزم يا تبعيض نژادی قومی زبانی به عHوه  مذھب، ابزارھا  و سHح 
ات ستم گر است که با استفاده ازين افزار آaت، ھايی مثل کارد و شمشير در دست طبق

حال اگر اين ابزار ھا را از عاملين اين . مخالفين شان را بسادگی  از دم تيغ ميگذراند
پس ديده می شود که دانشجوی علوم . ستمگر ھم بگيريم، از راکت و مازايل استفاده ميکنند

  .با جامعه شناسی به جامعه نشناسی بيشتر مصروف است تا ،اجتماعی ما

ولی ھمين جامعه شناسی کذايی و وارونه است که در خدمت تحريف حقايق تاريخی و 
در پشت اين وارونه . توجيه گری شرايط تجاوز و تحکيم اشغالگری امپرياليستی قرار دارد

سازی حقايق تاريخی، بر تمامی افتخارات و مبارزات مردم ما خط بطHن کشيده می شود 
 از آن بد تر اينکه نويسنده در مصدر قضاوت .عنوان بحران نا امنی ياد می شودو از انھا ب

افغانستان کشوری است که فراز و نشيب ھا ی «کل تاريخ افغانستان نشسته و ميگويد که 
گوناگون را گذرانده است و ھمين قسمی در ھر برھه از تاريخ شان نا امنی و بی ثباتی از 

 و به روند توسعه و انکشاف در اين کشور آسيب رسانده گوشه و کنار آن سر برآورده
  .»است



برای نويسنده ما مھم نيست که اين برھه  ای از تاريخ دارای چه مشخصات، امتيازات و 
طبق اين تحليل، تمامی قيامھا . ًبرای او صرفا صلح و امنيت مھم است. ويژگی ھايی است

 خارجی ی وری و چه عليه متجاوزگرو مبارزات حق طلبانه مردم ما چه عليه حکام کش
لذا قيام ھای مردم ھزارجات عليه استبداد . بنام نا امنی و بی ثباتی معرفی ميگردد

زيرا نا امنی و بی ثباتی را . ظاھر خانی و طالبانی ھمه مردود است عبدالرحمن خانی،
زيرا او از . او ميگويد ھر نا امنی و بی ثباتی موجب کندی توسعه می شود. دامن زده است

ولو اينکه اين توسعه بدست عبدالرحمن ھای جHد صورت . ھر توسعه ای حمايت ميکند
  .گيرد

آن قدر تحت تاثير قرار گرفته » تئوری عدم خشونت« با خواندن چند نوشته نويسنده ما
. ًاست که ذھن نازنينش را از از صلح و انسان دوستی کامH تزکيه وبی آaيش کرده است

  !رياضت کشی استتھذيب نفس و و در شرايط اختناق افغانستان مشغول تو گويی ا

اگر نويسنده ما مثل پيامبر نيپالی، در يکی از غار ھای ھيماليا بسر می برد، ممکن بود 
حال که در کشور مثل افغانستان سکونت دارد، از يک طرف از . ازش گيله نميکرديم

ستاد است، ميترسد و از جانب ديگر نيروھای خارجی که برچه پک به پھلوی گوشش اي
بجرم نداشتن ريش و فراگيری درس ھای کفر آميز در مسير خانه رفتن از طالبان واھمه 

  .پيرو تئوری عدم خشونت شوداين چنين دارد، بعيد بنظر ميرسد که 

ھادی جان بايد بداند که انسانھا صلح و خشونت را از فضايی می آموزند که برای شان 
خشونت يک اصل طبيعی ھم در طبيعت و ھم در ميان جامعه انسانی . استارايه شده 

 مليون نوع موجود 50انسان با خشونتش از قعر خشن طبيعت نسلش را از ميان . است
تمام قدرت ھای سياسی و اقتدار با خشونت ھم . زنده در ميان طبيعت حفظ کرده است

بات و قيام ھا با خشونت شروع می کليه انقH.بدست می ايد و ھم با خشونت حفظ ميگردد
لذا درک نويسنده از خشونت بسيار . شود و با خشونت و قلع و قمع دشمن را نابود می کند

  :وی می نويسد. ضعيف و بچگانه است

افرادی که در ذھنش خشونت و تعصب موج می زند نمی تواند در زھنش جايی برای «
  .»کشاف استعداد ذھنی خويش بپردازدن ديگران بيابد و يا در ا  تعاون و ھمکاری با

 خشونت را بعنوان پديده ذھنی تلقی مينمايد و فکر ميکند خشونت در ذھن بعضی نويسنده
از انسانھا شکل می گيرد و به اين ترتيب آنھا را نصيحت ميکند تا مثل با ھنر؛ ھنرش را 

  . بخرج داده تھذيب و تذکيه نفس نمايد



. د بصيرت نگاه کنيم می بينيم که خشونت عامل مادی دارداگر با پديده خشونت کمی با دي
 اجتماعی است که موقف افراد را در باره صلح و –يعنی موقعيت طبقاتی و فضای سياسی 

وقتی در «:لنين ميگويد. جنگ، خشونت و عدم خشونت تعيين می نمايد نه ذھن آزاد انسانھا
معنای اين حرف اين است که در . »يمميان گرگ ھا زندگی ميکنيم بايد مثل آنھا زوزه بکش

  .ميان وحشی ھا بايد درنده خو بود و بايد با قھر و خشونت زندگی را حفظ کرد

با آنھمه وعظ و نصيحت در ) عيسی مسيح( بايد بداند که بانی تئوری عدم خشونت نويسنده
ر که امروز امپرياليست ھا ستمگ. باره عدم خشونت، خودش را حفظ نتوانست و قربانی شد

خود شان تا دندان مسلح به سHح ھا خشونت آميز ھستند، ديگران را سبق تئوری عدم 
ند تا نخشونت ميدھند و مثل ھادی با ھنر ھزاران تئوريسن ھا را درين مکتب تربيه ميک

 ھادی جان ھم مثل ده ھا فارغ التحصيHن اين رشته .ديگران را درس تزوير و ريا بدھند
 که کسانيکه در ذھن شان خشونت و تعصب موج می زند نمی تواند به ديگران ياد ميدھد

او ميگويد مھم نيست که خانه و کاشانه شما .  ديگران بيابد جايی برای تعاون و ھمکاری با
توسط امريکايی ھا و شرکايش بمباران می شود؛ شما چيزی نگفته از خود خشونت بخرج 

ُی به شما سيلی حواله کرد، رخ ديگر او به ديگران توصيه ميکند که اگر کس. ندھيد
  .صورت تان را برای سيلی خوردن پيش کنيد

درين رابطه صحنهء را در يکی از فلم ھای ھندی ديدم که ھنر مند مثل ھنر مندی خودش 
گفته بود که اين صحنه موعظ . موضوع را به نقد و تمسخر گرفته بود) نه مثل با ھنر ما(

.  که در صحنه چنين شد ديگری صورت تان را پيش کنيدُسيلی زد؛ رخاگر کسی به شما 
مضروب به ھوای اينکه با استقبال ضارب رخ ديگرش را پيش کند؛ ضارب دلش ميسوزد 

درين . از قباق زدن منصرف می شود ولی ضارب سيلی دوم را محکم تر حواله کرد
تاد که ًلحضه که صورت مضروب کامH  درد برداشت؛ يک دفعه بياد نصيحت موعظ اف

اينک ابتکار . زيرا موعظ نگفته بود که بعد از حواله سيلی دوم چه کند. حال چه بايد بکند
  شکمرا خود مضروب بدست گرفت و از نصيحت واعظ سر باز زده چنان لگدی به

  .ضارب زد که در جا نقش شد

يقت حقبه اين ترتيب موعظين ممکن است برای مدتی ديگران را فريب بدھد اما نميتواند 
  .را برای ھميشه کتمان کنند

استاد جامعه شناسی ما بخود حق ميدھد تا به ديگران درس اخHق بدھد و از قول آخند 
  :شبستری می نويسد

امروز ما . فلسفه تربيت در عصر حاضر ساختن برای آينده است، نه تقليد از گذشته" «
تر و با مشكHت كمتر زندگی  نیبايد فرزندان خود را تربيت كنيم برای اينكه در آينده انسا



ھايی  معنای تربيت اين نيست كه ببينيم پدران ما در گذشته ما را براساس چه سنت. كنند
ما بايد چشمان فرزندان . كردند و حاa ما ھم فرزندان خود را آنگونه تربيت كنيم تربيت می

ای دنيا داشته باشند، نه ھ خود را به آينده باز كنيم تا فرزندانمان نگاه مثبت به ھمه انسان
متاسفانه ما فرزندان . كيشان خود باشند ھای ديگر و فقط در كنار ھم اينكه بريده از انسان

كنيم، بلكه برای زندگی در كشور خود تربيت  خود را برای زندگی در جھان تربيت نمی
 فرزندان بايد. ھايی كه در كشور وجود دارد كنيم و آن ھم در دايره محدودی از فرھنگ می

ھا به ھم  ھای انسان گونه دل اين. ای تربيت كنيم كه سعه صدر داشته باشند گونه خود را به
ای تربيت كنيم كه توانايی اين را داشته  گونه ما بايد فرزندان خود را به. شود نزديك می

  .»باشند كه در ھر شرايطی و در ھر جای جھان درست تصميم بگيرند

 چه ت هللا عظما متجھد جامع الکماaت، برای نويسنده قول از آيمن نميدانم که اين نقل
لف تقليد است اما از يک طرف طرفدار ااز يک طرف مخ او. چيزی را ثابت می سازد

خوب اگر ھادی يک مقلد خوب و پيرو مجتھد شبستری باشد که نبايد . مجتھد بازی و تقليد
زی ھا است، پس سمبل سازی مجتھد که اگر عليه تقليد سا. عليه تقليد گرايی مخالفت کند

  اساس تئوری اش بر تقليد استوار و بنا يافته است چيست؟

ازين گذشته پديده تربيت فرزندان بر اساس بينش و طرز تفکر پدران و جامعه شکل می 
استاندارد گيرد و ھيچ کسی يک اخHق مطلق و جامعی که در باره تربيه فرزندان باشد 

مجتھدی که در ايران زندگی می نمايد ممکن است فرزندان شان را . شده در جيب ندارد
مجتھدی که در کابل زندگی ميکند ممکن است . طبق معيار فرھنگ حاکم شيعه تربيه کنند

فرزندان شان را طبق فضای فرھنگ مختلط چند مذھبی و طبق عنعنات فرھنگ مردم 
لذا تربيه فرزندان بستگی به . نددر مورد فرزندان جامعه ھم اين امر صدق ميک. تربيه کند

فرھنگ فضای حاکم و مسلط بر جامعه و عنعنات سنتی و تا حدودی ھم تقليد از سنت 
  .گذشته مردم دارد

باز ھم تربيت فرزندان بستگی به موقعيت طبقاتی فرد در جامعه و ساختار و مناسبات 
 ومات و عنعناتمردم در ھر عصر فرزندان شان را طبق رسم.  اجتماعی دارد–سياسی 

ارزشی خود شان تربيه می کند نه اينکه تربيه فرزندان شان را موکول به نياز مندی ھا و 
 تاسف ميخورد که نويسندهاينکه . ضرورت ھای آينده سازد تا در آينده ساز گاری بتواند

كنيم، بلكه برای زندگی در كشور  ما فرزندان خود را برای زندگی در جھان تربيت نمی«
زيرا انسانھا فرزندان شان را . ، يک تاسف بی جا و غير منطقی است»كنيم تربيت میخود 

با معيار ھای اخHقی پسنديده در کشور خود تربيت ميکند نه برای نياز منديھای باقی 
  !ممالک و جھان



باز شدن چشم بچه ھا و تربيه مثبت و منفی مستلزم رشد و ترقی جامعه بسوی فرھنگ 
نميتواند چشمان فرزندانش را برای يک آينده ای که ھيچ ھيچ پدری . ستھای نو و جديد ا

لذا نه باز شدن چشمان فرزندان .نميداند به چه نياز منديھای ضروت دارد؛ باز يا بسته نمايد
به آينده نياز به تربيه خاص پدرانه دارد و نه بسته کردن چشمان فرزندان به آينده کدام 

ز شدن چشمان فرزندان بر اساس روند تکامل تدريجی در با. معيار خاص تربيوی دارد
 فرھنگی پيدا - شکل گرفته و سمت و سوی سياسیداری جامعه و فرھنگ غالب سرمايه 

لذا تاسف خوردن جامعه شناس ما ناشی از درک جامعه نشناسی اش نسبت به مردم . ميکند
  .و جامعه است

بايد بپذيريم که درين رابطه کريم  نوشته است که صلح را بعنوان يک اصل نويسنده ما
ته است درين باب سشفايی به نکته جالبی و پر محتوايی اشاه کرده و از نويسنده خوا

من ھم به تائيد اين پرسش کريم جان ميگويم که چطور برای . بصورت روشن بپردازد
نويسنده صلح به مفھوم عام کلمه يک اصل محسوب ميگردد؟ آيا aزم نيست به ابعاد 

  توضيح مفصلی داده شود؟ توجه و رزشی اين صلح کمی ا

 عقيداتی و مذھبی نشنيده ام که صلح را در عام به - من تا حال از ھيچ جريان سياسی 
زيرا که ھر انديشه و پايگاه سياسی تعريفی مشخصی و دست . دنزيرپمعنای يک اصل ب

 سوزاند نيز صلح را حتا کسانی که مکتب را می. آورد ھای روشن و معينی از صلح دارد
  .دندر سطح عام قبول ندارد بلکه صلح را با يک سلسله پيش شرط ھا می پذير

صلح بنا به تعريف نويسده؛ کدام استراتژی يا مدينه فاضله نيست بلکه يک گذر موقتی 
لذا طالبان گرچه بنياد گرايان مذھبی . برای تجديد قوا و اکماaت نيروھای متخاصم است

 بنياد گرايی شان مخالف مکتب و سواد آموزی است اما مثل نويسنده ساده لوح ای اند که از
آنھا برای دست يابی به . خواھی در ذھن شان خشونت را بکشندصلح با تزريق نيستند تا 

اين صلح شرط ھای دارند و يکی ازين شرط ھا، جاری کردن شريعت غرای محمدی است 
مسدود کردن زنان در خانه ھا، برپايی ايجاد که جوھرش ھمان امارت اسHمی، مبنی بر 

  .نماز ھای زوری جماعت و قطع کردن دستان دزد است

زيرا کسی که در .  برای قيودات و فرامين جبری طالبان کدام مشکلی نداردنويسنده ماالبته 
ً باشد، يقينا با  شبستریپوھنتون کابل مشغول الھام گيری از کتاب توضيح المسايل مجتھد

  .ھم سر ساز گاری داردطالبانی بينش 

ی است که از تمامی سطر يلمقاله صلح و توسعه با ھنر آنقدر دچار تناقضات فکری و تحل
 رام جھتھايش بوی ابھام، گنگ، و در نھايت ازش بوی مغشوشيت فکری و تسليم طلبی 

اه گرچه جايگ. گر می باردساختن مردم برای دولت دست نشانده و امپرياليست ھای تجاوز



و موقف نويسنده در سطحی نيست که بتوان از اينگونه تحليل ھا ضرر و زيان آنی و قابل 
ملموسی را پيش بينی کرد اما برای محصلينی که در شرايط انتخاب خط و مش سياسی 

  .بر انگيز استقرار دارد؛ اينگونه نظرات بسيار مخرب و تو ھم 
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