خط سوم
م ( ((ن ب ( ((ا ای ( ((ن ن ( ((وش ( ((ته از ف ( ((ری ( ((د س ( ((یاوش در ج ( ((ال ج ( ((هان ( ((ی آگ ( ((اه ( ((ی،
برخوردم.
از آن ج((ای((ی ک((ه ب((ا او آش((نای((یی دارم و ب((اری ه((م ب((ا ه((م گ((فت و گ((وی((ی
داشته ام ،با عالقمندی آن را به خوانش گرفتم.
ه(ر ق(دری ک(ه ب(ه م(نت دی(دگ(اه ه(ای او ن(زدی(ک ت(ر م(ی ش(دم ،ب(ر ش(گفتی
ام افزوده می شد.
در ه ((مان لح ((ظه ب ((رخ ((ی از دی ((دگ ((اه ه ((ای ((م را ن ((وش ((تم و آن را ب ((ا ش ((ما
شریک می سازم.
ب((رای ای((ن ک((ه ب((ا ن((وش((ته اش((ت ،آش((نا ش((وی((د ،آن را پ((یش از ن((گاه خ((ود،
در برابر تان قرار می دهم.
دیده به راه نگاه های تان.
خط ســــــوم
ت ((اری ((خ م ((عاص ((ر اف ((غانس ((تان م ((ان ((ند ک ((وۀ ُب ((لند و راه ن ((اپ ((ذی ((ر ،ه ((مواره
درم ((یان آت ((شــفشان ((های م ((تناوب س ((وخ ((ته اس ((ت وم ((اح ((صل ای ((ن اف ((روزه
ه((ای خ((شن ،پ((یشاچ((شم نس((لهای س((وخ((ته ،ک((وه((ی ب((لندت((ر ب((رپ((ا ک((رده
اس( ((ت و ام( ((ا  ،در ک( ((شور م( ((ا ،ان( ((تقال دوره ای از ع( ((قالن( ((یت ب( ((ه دروۀ
م((تعال((ی ت((رآن ص((ورت ن((پذی((رف((ته اس((ت ،ی((ک ب((ه دل((یل ن((قش اس((تعمار ،دو
ب ((ه ع ((لت ض ((خام ((ت ارت ((جاع و س ((ه ب ((ه س ((بب ب ((اد ک ((ردن ک ((اه ب ((یدان ((ه از
سوی روشنفکران.

م ((ا ه ((نوز در ان ((حنای منکس ((ر پ ((اش ((ان ((ی و بح ((ران آوی ((زان م ((ان ((ده ای ((م،
ه((نوز ک((ه ه((نوز اس((ت در زم((ان( ِ(ه پ((رس((ش ه((ای ن((فسگیر ،ن((فس م((یکشیم؛
پ(اس(خ ای(ن پ(رس(ش را ک(ه چ(را؟ ب(ا ت(مام ای(ثارگ(ری ه(ا ن(توانس(ته ای(م ی(ک
ج ((ری ((ان مس ((تحکم ،آگ ((اه ،دگ ((رگ ((ون ک ((ننده و س ((عادت آف ((ری ((ن را ای ((جاد
ک ((نیم؛ ن ((یاف ((ته ای ((م .ی ((ا اگ ((ر ی ((اف ((ته ای ((م ش ((فاف و ص ((ادق ((ان ((ه ب ((ا دی ((گران
شریک نساخته ایم.
وض+عیت از م+ا چ+ی م+ی ط+لبد؟ ک((ار و ت((الش مش((ترک ب((رای ن((جات
ک(شور از بح(ران ،رد ص(لح ن(یاب(تی و ام(ارت(ی و ب(لند ک(ردن ف(ری(اد ص(لح
خ ((واه ((ان ((ه اک ((ثری ((ت خ ((ام ((وش و م ((یلیون ((ی م ((ردم ک ((ه از پ ((روس ((ه ص ((لح دور
نگه((داش((ته ش((ده ان((د و ت((ام((ین ج((ای((گاه ش((ایس((ته ش((ان در ای((ن پ((روس((ه،
تالش برای استحکام حاکمیت ملی و حاکمیت قانون.
ب((رای دس((تیاب((ی ب((ه ای((ن م((أم((ول ،م((واد و م((صال((ح ف((راوان((ی وج((ود دارد؛
دان ( ((شمندان و پ ( ((ژوه ( ((شگران ،روش ( ((نفکران ،ش ( ((خصیت ه ( ((ای مس ( ((تقل
م(لی ،ت(حصیل ی(اف(تگان ،ن(هاد ه(ای اج(تماع(ی و م(دن(ی ،س(ازم(ان ه(ای
س(ال(م س(یاس(ی ،ه(زاران و م(یلیون ه(ا ان(سان دردم(ند و م(عترض وج(ود
دارد ک(ه ن(ه ب(ه ص(لح غ(یر ع(ادالن(ه و ف(اج(عه آف(ری(ن و ن(ه ب(ه ص(لح ن(یاب(تی
در غ(یاب م(ردم و دول(ت ،ت(ن م(ی ده(ند و ن(ه ب(رگش(ت ب(ه ن(ظام ه(ای غ(یر
دموکراتیک از تبار امارت.
ب ((یای ((ید ت ((ا ب ((ر ت ((یغ ف ((اج ((عه راه ن ((روی ((م .ب ((خاط ((ر م ((ردم در خ ((ون نشس ((ته،
ب(خاط(رص(لح ،ب(خاط(ر زن(ان ،ج(وان(ان و ک(ودک(ان ،ب(خاط(ر آزادی و ع(دال(ت

اج(تماع(ی و ده ه(ا ان(دی(شۀ س(ازن(ده و س(ال(م مش(ترک دی(گر ،ه(مصدا،
ه((مگام ومتح((د ش((وی((م؛ اخ((تالف((ات را ت((ا ع((بور از ای((ن بح((ران کُ((شنده ب((ه
تعلیق افگنیم و مشترکات را باهم گره بزنیم.
وض((ع م((وج((ود ب((ه ی((ک ج((نبش ک((الن س((یاس((ی و م((دن((ی؛ ف((را ق((وم((ی ،ف((را
س ((متی ،ف ((را زب ((ان ((ی و م ((همتر از ه ((مه ف ((را س ((ازم ((ان ((ی ض ((رورت دارد.
ات ((حاد ف ((رد ف ((رد م ((ا م ((ی ت ((وان ((د چ ((نین ج ((نبش ب ((زرگ و س ((رت ((اس ((ری را
ای ((جاد ن ((مای ((د .ن ((جات ک ((شور م ((رب ((وط ب ((ه ای ((ن ف ((رد ی ((ا آن گ ((روه نیس ((ت.
م ((عضالت اف ((غانس ((تان آن ((قدر س ((نگین اس ((ت ک ((ه ب ((رداش ((نت آن ب ((ه زور
جمعی و سرتاسری نیاز دارد.
اگ((ر ب((پذی((ری((م ک((ه ج((ام((عه ع((بارتس((ت از مج((موع((ه ای از ان((سان((ها ک((ه در
ج(بر ی(ک س(لسله ن(یازه(ا و ت(حت ن(فوذ ی(ک س(لسله ع(قیده ه(ا و ای(ده ه(ا
و آرم ((ان ((ها در ی ((کدی ((گر ادغ ((ام ش ((ده و در ی ((ک زن ((دگ ((ی مش ((ترک غ ((وط ((ه
ورن ((د؛ آی ((ا م ((ا ن ((یز در ای ((ن غ ((وط ((ه ور ش ((دن ((ها م ((شارک ((ت داری ((م و ی ((ا در
درون خ(ود غ(رق گش(ته و ی(ا از ک(هکشان ت(خیل ،آن غ(وط(ه خ(وردن ه(ا را
به تماشا نشسته ایم.
ک ((شوری را ک ((ه از س ((ر ت ((ا پ ((ا در بح ((ران خ ((یلی ب ((زرگ گ ((یر ک ((رده ک ((ه در
ذات خ((ود ای((ن بح((ران ی((ک پ((روژه اس((ت ب((رای س((وزان((دن و ن((اب((ود ک((ردن
اف(غانس(تان؛ م(گر م(یشود ب(ا چ(نین پ(راک(نده گ(ی ب(ه ن(جات آن از بح(ران
شتافت؟
چه باید کرد؟

م ((ا؛ ی ((عنی خ ((ط س ((وم ی ((عنی نس ((ل ب ((جا م ((ان ((ده از ج ((نبش روش ((نفکری
اف((غانس((تان ک((ه ن((ه در دول((ت ان((د و ن((ه در اپ((وزی((سیون دول((ت ،نس((لی ک((ه
خ ((ود رادر م ((یان ت ((باه ((ی و خ ((اکس ((تر در ک ((نار نس ((ل ج ((دی ((د و م ((بارز و
س((ای((ر ن((یرو ه((ای م((لی و ت((رق((یخواه ک((شور ت((داع((ی م((یکند .و اراده دارد
ت(ا ای(ن ت(داع(ی را در م(شارک(ت ب(ا س(ای(ر ن(یرو ه(ای م(لی و ت(رق(ی پ(سند
ب((ه س((مت راه ان((دازی ج((نبش ک((الن س((یاس((ی اج((تماع((ی ب((ه پ((یش ب((برد.
ج(نبشی ک(ه از ب(طن تج(رب(ه ب(رای ت(داع(ی م(بارزه ب(رای ت(ام(ین و ت(حکیم
ص ((لح و ع ((بور از ص ((لح م ((نفی)ت ((وق ((ف درگ ((یری مس ((لحان ((ه ی ((عنی ق ((طع
ج((نگ و م((خاص((مه( ب((ه ص((لح م((ثبت )ع((الوه ب((ر ق((طع ج((نگ و م((خاص((مه،
رع((ای((ت م((وازي((ن ح((قوق بش((ر و خ((صوص((ا ق((واع((د دم((وك((راس((ي و از ب((ین
ب(ردن خ(شون(ت س(اخ(تاری( ح(فظ و گس(ترش ارزش ه(ای دم(وک(رات(یک و
تامین عدالت اجتماعی سر بلند میکند.
خ ( ((ط س ( ((وم اراده دارد ت ( ((ا از س ( ((طح گ ( ((فتمان ت ( ((رم ( ((نول ( ((وژی ( ((ک)م ( ((قول ( ((ه
ش ((ناس ((یک( ب ((ه ص ((وب تح ((لیل م ((اه ((وی م ((سای ((ل و گ ((ام ه ((ای ع ((ملی گ ((ذار
ن(مای(د ،م(ا ب(رای ت(فکرف(ردا م(ی ان(دی(شیم ون(ه ب(ه م(نفعت ب(یول(وژی(ک خ(ود،
م ((صمم هس ((تیم ت ((ا از آن م ((رح ((لۀ ت ((اری ((خ ک ((ه در آن ن ((فس م ((یکشیدم و
م ((بارزه م ((یکردی ((م؛ ت ((اوی ((ل خ ((ود را ک ((ه راه ((گشاه ام ((روز و ف ((ردا ب ((اش ((د،
بیرون بریزیم.
م((ا از گ((ذش((ته ک((ه ش((نا در م((تاف((زی((ک و دگ((مات((یسم اس((ت؛ ج((دا ش((ده و
در ات(مسفیر و ه(وای ت(ازه ن(فس م(یکشیم ،ام(کان(ات ب(ال(قوۀ خ(ود را ارج
گ((ذاش((ته و ب((ه س((وی آی((نده گ((ام ب((رم((یداری((م .ب((ا درن((ظرداش((ت واق((عیات

ت((لخ ک((نون((ی و پ((ره((یز از الف زن((ی ه((ای روش((نفکران((ه ،خ((ود را ب((رای ک((ار
های
مشترک آماده ساخته ایم.
فرید سیاوش
دید من
ت(ا ج(ای(ی ک(ه دی(ده م(ی ش(ود ،ب(خش زی(اد ای(ن ی(ادداش(ت ب(ه ن(ام  ٫٫خ(ط
س ((وم ،،در خ ((ط ب ((ازی ب ((ا واژه گ ((ان ب ((رای گ ((وی ((ا ن ((مای ((ش ق ((درت ب ((یان،
بلعیده است.
روش(ن نیس(ت ک(ه ه(دف از ک(ارب(رد  ٫٫ع(قالن(یت ،،چیس(ت؟ چ(را در ای(ن
ج((ا از م((صدر ج((علی اس((تفاده ص((ورت گ((رف((ته اس((ت .ب((ه ت((ری((ن و دق((یق
ترین کاربرد همانا  ٫٫عقلی ،،می باشد و بس.
روش((ن نیس((ت ک((ه م((نظور ع((قل اس((الم((ی اس((ت ی((ا چ((یز دی((گر .اگ((ر ع((قل
اس ((الم ((ی هس ((ت ،در ه ((مان چ ((ارچ ((وب ح ((کم ه ((ای اس ((الم ((ی ک ((ه در آی ((ه
ه( ((ا ،ح( ((دی( ((ث ه( ((ا و  ٫٫ف( ((قه ،،ن( ((هفته ان( ((د درب( ((ند م( ((ی ب( ((اش( ((د و ب( ((ا ع( ((قل
پ(رس(شگر ،ه(یچ پ(یون(دی ن(دارد .ای(ن ام(ر در ح(ال(ی هس(ت ک(ه در ن(گاه ن(و
پ ((س از ع ((صر روش ((نگری واژه خ ((رد ،در ای ((ن زم ((ینه ب ((ه ک ((ار م ((ی رود و
عقل به همان محدوده اسالمی دربند هست.
ه(مان گ(ون(ه ک(ه م(ی دان(یم ت(وج(ه ب(ه خ(رد ب(ه وی(ژه خ(رد ن(قادان(ه ب(ا ع(صر
روش((نگری و در وج((ود روش((نگران اروپ((ای((ی ک((ه در س((د ٔه س((یزده ب((ه ای((ن
ام(ر رخ ن(مودن(د ،پ(یون(د دارد و ای(ن ام(ر در ج(ری(ان ن(برد ف(کری س(ده ه(ا

راه ت((کام((ل را در پ((یش گ((رف((ته ب((ا ح((ضور ک((ان((ت ،ب((ه اوج((ش رس((ید .ای((ن
ک(ان(ت ب(ود ک(ه ت(عری(ف روش(نی در ن(وش(ته اش  ٫٫روش(نگری چیس(ت؟،،
را ارای((ه داش((ت و ای((ن ام((ر ه((نوز ه((م ج((ری((ان دارد و ب((ه گ((فت ٔه ه((برم((اس،
تا آن گاهی که انسان وجود دارد ،حضور روشن خواهد داشت.
م(ن ای(ن واژه گ(ان  ٫٫ع(قل م(تعال(ی ،،را درک ن(نموده و ه(یچ پ(یون(دی ب(ا
خرد نقادانه ندارد.
ت ((ا ج ((ای ((ی ک ((ه دی ((ده م ((ی ش ((ود ،او ن ((یز م ((ان ((ند دی ((گر س ((یاس ((یان س ((بک
ان ( ((دی ( ((ش ت ( ((الش م ( ((ی ن ( ((مای ( ((د ت ( ((ا ه ( ((مه ب ( ((ار پ ( ((سمان ( ((ی را ب ( ((ه گ ( ((ردن ٫٫
اس((تعمار ،،ب((یندازد .او در ای((ن زم((ینه در ه((مان ق((لع ٔه ت((نگ م((فهوم ه((ای
 ٫٫چ(پ ،،درب(ند اس(ت .ت(ا ج(ای(ی ک(ه روش(ن هس(ت ای(ن واژه را ع(رب(ان
ه(نگام ت(رج(م ٔه م(نت ان(دی(شه ه(ای ی(ون(ان ب(راب(ر ن(هاد  ٫٫ه(مسان(سازی،،
ی(ون(ان(ی س(اخ(تند .ه(مین اک(نون اگ(ر س(ری ب(ه ک(شور ه(ای ع(رب(ی ب(زن(ید
در ه((ر ک((وی و ب((رزن ب((ا ای((ن ل((وح((ه ه((ای رو ب((ه رو خ((واه((ید ش((د :ال((بان((ک
اس((تعماری((ه و ال((بان((ک اس((تثماری((ه! اول((ی ب((ه م((عنای ب((ان((ک س((اخ((تمان((ی و
دوم(ی ب(ه م(عنای ب(ان(ک زراع(تی ک(ه ه(دف به(ره ب(رداری از زم(ین هس(ت،
را ب ((ر دوش م ((ی ک ((شند .ای ((ن آگ ((اه م ((ا ،ه ((نوز ب ((ا ت ((مام ادع ((ا ،چ ((پن پ ((ینه
پ ((ین ٔه چ ((پ روس ((ی را از ت ((ن ت ((فکرش ب ((یرون ن ((موده اس ((ت و ای ((ن واژه را
بدریغ به کار می برد و شانه های خویش را سبک می سازد.
ج(ای دی(گری واژهٔ روش(نفکر را ب(ه ک(ار م(ی ب(رد .ای(ن را ب(ای(د ب(ه روش(نی
گ(فت ک(ه در ک(شور ه(ای پ(یش م(درن ،ش(ما ن(می ت(وان(ید ب(ه م(وج(ودی ب(ه
ن(ام روش(نفکر را ب(یاب(ید .روش(نفکر ب(ه م(عنای اص(ل واژه ت(نها در ه(مبود

و جامع ٔه رشد یافته سرمایه داری ،قد بلند می نماید و بس.
آن گ((اه ب((ه ص((ورت ش((گفت ان((گیزی ب((ه ای((ن ب((اور هس((ت ک((ه روش((نفکران
 ٫٫ک ( ((اه ب ( ((یدان ( ((ه ،،ب ( ((ر ب ( ((اد م ( ((ی ده ( ((ند! اول ،پ ( ((س از آن ک ( ((ه گ ( ((ندم از
پ(وس(تش ج(دا گ(ردی(د و ب(ه ک(اه ب(دل ش(د ،دی(گر ب(ه دان(ه ی(ی ن(یاز نیس(ت و
ک((اه ه((میشه  ٫٫ب((یدان((ه ،،هس((ت و خ((واه((د ب((ود! ن((می دان((م ای((ن م((تفکر
بزرگ دانه دارش را در کجا یافته است؟
ت((ا ج((ای((ی ک((ه م((ن م((ی دان((م اول از ه((مه ت((عری((ف دق((یق ارت((جاع را داد و
ب ( ((عد ب ( ((ه آن پ ( ((رداخ ( ((ت و س ( ((پس از  ٫٫ض ( ((خام ( ((تش ،،ک ( ((ه ه ( ((مان ُل( ((کی
هس((ت ،پ((رداخ((ت .ای((ن واژه در اص((ل ب((ه م((عنای ف((روخ((نت ش((تر اس((ت و
م((عنای دی((گرش ک((ه در م((ورد ف((لز ه((ای ب((ه ک((ار م((ی رود ،ت((وان ب((ازگش((ت
اس((ت و ب((س .آه((نی ک((ه گ((رم س((اخ((ته ش((ود ،ت((ا ان((دازه ی((ی پ((هن ت((ر م((ی
ش ((ود و در ه ((نگام س ((ردی ب ((ه اص ((ل ب ((از م ((ی گ ((ردد .در ادب ((یات چ ((پ م ((ا
زی(ر ت(اث(یر ح(زب ک(مونیس(ت ش(وروی و ت(ودهٔ ای(ران ،ای(ن واژه ب(دون ت(وج(ه
و دق(ت ب(ه ص(ورت انح(راف(ی ب(ه م(عنای م(حاف(ظه ک(ار و ف(رص(ت ط(لب ب(ه
ک(ار م(ی رف(ته اس(ت .ام(ا ای(ن ام(ر چ(ی پ(یون(دی ب(ا پ(سمان(ی م(ا دارد ک(ه
چنین بی دریغ به کار رفته است!
ج ( ((ای دی ( ((گری ب ( ((ا ان ( ((داخ ( ((نت ب ( ((ادی در گ ( ((لو ،از  ٫٫ان ( ((حنای منکس ( ((ر
پ((اش((ان((ی ،،ک((ار م((ی گ((یرد! اول ک((ه ب((ای((د ه((مان دی((د را گ((فت ک((ه امل((عنای
ف(ی ب(طن ش(اع(ر! ام(ا ،م(ن ف(کر م(ی ک(نم ک(ه او ت(الش م(ی ن(مای(د ت(ا ب(یان
ب(لند ب(االی(ی را ارای(ه ب(دارد و ی(ا ب(ا واژه گ(ان  ٫٫ش(عبده ،،ب(ازی ن(مای(د
تا چشم دیگران را فریب داده و بند نماید!

ای(ن ب(یان ک(ه ج(ری(ان(ی را ب(رای دگ(رگ(ون(ی ن(یاف(ته ای(م ،چ(نین ب(ه ن(ظر م(ی
آی(د ک(ه او ح(اف(ظ ٔه ت(اری(خی ن(دارد .ب(ه ح(رک(ت ه(ای گ(ون(ه گ(ون در ت(اری(خ
ک((شور ب((ه وی((ژه پ((س از  ،۱۹۰۱ب((ای((د س((ر زد .ال((بته او ف((کر م((ی ک((ند ک((ه
س((یر ت((حول ه((ا و دگ((رگ((ون((ی ه((ا ه((میشه رو ب((ه ب((اال م((ی رود!؟ ای((ن ی((ک
اش ((تباه ب ((زرگ ش ((مرده م ((ی ش ((ود ،.زی ((را دگ ((رگ ((ون ((ی ه ((ا و ت ((حول ه ((ای
سیر فراز و نشیبی دارند و بس.
ب(اری از ص(لح ن(یاب(تی گ(پ زده اس(ت ک(ه ه(رگ(ز م(فهوم س(یاس(یی ن(دارد.
او ه(م چ(نان از ٫٫اک(ثری(ت خ(ام(وش ،،گ(پ م(ی زن(د .آی(ا او ک(دام وک(ال(ت
خ ((ط از ای ((ن اک ((ثری ((ت خ ((ام ((وش ـ واژه گ ((ان زی ((با ام ((ا ،ب ((ه ش ((دت مج ((رد ـ
دارد ک( ((ه از آن ب( ((ی دری( ((غ س( ((خن م( ((ی زن( ((د؟ ب( ((ه ن( ((ظر م( ((ی آی( ((د ک( ((ه دود
ره(بری ن(یاب(تی ک(ل ٔه ت(ان را دودان(دود ن(موده اس(ت .ی(اد م(ی آی(د ک(ه اک(ثر
ره( ((بران از آن م( ((یان ت( ((ره ک( ((ی م( ((ی گ( ((فت ک( ((ه  ۹۹ف( ((یصد م( ((ردم از م( ((ا
ج((ان((بداری م((ی ک((ند! آن گ((اه ک((ه ب((ا ب((الش((ت خ((فه اش ک((ردن((د ،ک((جا ب((ود
اقلیت ،چی رسد به اکثریت؟!
ب ((از ش ((ما از ٫٫م ((لیون ه ((ا ان ((سان دردم ((ند و م ((تعرض ،،وک ((ال ((ت ن ((موده
اید ،اما هیچ پیوند تان ر ا با چند تا هم نشانی نکرده اید!
 ٫٫غ((یاب م((ردم ،،ح((ال ک((ه پ((س از ی((ک دوره اس((تبداد دراز ـ از ۱۹۷۳
ت ((ا  ۲۰۰۱ـ آزادی ب ((یان در ک ((شور چ ((نان ح ((ضور روش ((ن دارد ک ((ه ش ((ما
در ای ( ((ران ،،ه ( ((مه ه ( ((مسای ( ((گان ش ( ((مال و چ ( ((ین دی ( ((ده ن ( ((می ت ( ((وان ( ((ید ،از
م(ردم ٫٫غ(ای(ب ،،چ(ی گ(ون(ه م(ی ت(وان گ(پ زد .ای(ن را م(ی ت(ون ت(نها ن(دی(د
واق((عیتی هس((ت ک((ه ش((ما آن را ن((می  ٫٫پ((سندی((د ،،زی((ر در آن ح((ضور

ندارید!
آی((ا ش((ما خ((ود ب((ه ای((ن م((فهوم ه((ا  ٫٫ج((نبش ک((الن س((یاس((ی ،،ب((ه وی((ژه
 ٫٫مدنی و فراقومی … ،،باور دارید؟
م ((ن ک ((ه رو ب ((ه رو ب ((ا ش ((ما گ ((پ زده ام ،ه ((وای دی ((گری در س ((ر داری ((د و
خ(ان(گاه ان(دی(شه ی(ی ت(ان را در  ٫٫زب(ان ،،ب(ه ن(ظر ش(ما ب(رت(ر ،جس(تجو
می نمایید.
ش(ما ه(مان پ(رس(ش ک(ه دی(گران ب(ه وی(ژه چ(رن(شفسکی ،م(دت ه(ا پ(یش ب(ه
م((یان ک((شیده ان((د و ل((نین ه((م آن ت((کرار ن((موده اس((ت ،پ((یش م((ی ک((شید؟
 ٫٫چ((ی ب((ای((د ک((رد؟ ،،در ب((راب((ر چ((نان از  ٫٫خ((ط س((وم ،،گ((پ م((ی زن((ید
ک((ه ح((ضور دارد و ش((ما ح((س م((ی ن((مای((ید .ای((ن را ف((رام((وش ن((بای((د ن((مود
ک(ه ای(ن  ٫٫خ(ط س(وم ،،زم(ان(ی ج(ذب(ه داش(ت ک(ه ج(هان از دی(د ان(دی(شه
ی( ((ی و س( ((یاس( ((ی ب( ((ه دو اردوگ( ((اه  ٫٫س( ((وس( ((ال( ((یزم ،،و س( ((رم( ((ای( ((ه داری
ت((قسیم ش((ده ب((ود! ش((عار خ((مینی ی((ادت((ان رف((ته اس((ت ک((ه م((ی گ((فت٫٫:
ن( ((ی ش( ((رق و ن( ((ی غ( ((رب ،،ام( ((ا ،زن( ((ده گ( ((ی چ( ((ل س( ((ال ن( ((شان داد ک( ((ه ب( ((ه
روسیه و چین روی آورد و نی جای دیگر!
چ(نپ س(طر ب(عد ط(بل رس(وای(ی ب(ه ص(دا م(ی آی(د ٫٫،نس(ل ب(ه ج(ا م(ان(ده
از ج ( ((نبش روش ( ((نفکری اف ( ((غانس ( ((تان !،،ای ( ((ن اش ( ((اره ی ( ((ی ب ( ((ه تح ( ((رک و
ساختار ٫٫چپ ،،دیروز ـ با هر رنگش ـ می باشد و بس!
آی ((ا ای ((ن پ ((دی ((ده ج ((ز ب ((یان ای ((دی ((ول ((وژی ـ ب ((ه گ ((فت ٔه م ((ارک ((س  ٫٫اگ ((اه ((ی
ک ((اذب ،،و وابس ((ته ب ((ه روس ((یه و چ ((ین چ ((یز دی ((گری ب ((ود؟ ش ((ما ش ((اه ((د
هس(تید ک(ه در پ(ای(ان روز خ(ود و ت(مام ح(زب ه(ا و ک(شور ه(ای ق(مری را

به نیستی کشاند!
ش(ناس(نام( ٔه ای(ن  ٫٫ج(نبش ،،را ش(ما از ک(ردارش در ده( ٔه دم(وک(راس(ی
ک ((ه خ ((ود در ب ((راب ((ر ف ((ضای دم ((وک ((راس ((ی ـ ب ((ا ه ((مه اس ((تفاده ه ((ا ـ ق ((رار
گ(رف(ت ،داوود را ی(اری ن(مود ک(ه ک(ودت(ا ن(مای(د و ام(ین را ب(ر اس(پ ق(ردت
س( ((وار ن( ((مود و ب( ((عد ارت( ((ش س( ((رخ را ف( ((راخ( ((وان( ((د و ط( ((بل رس( ((وای( ((ی اش
زم( ((ان( ((ی ط( ((نین ان( ((داخ( ((ت ک( ((ه ق( ((درت ب( ((ادآورده از س( ((وی ش( ((وروی را ب( ((ه
اخوانیان این گروه ایدیولوجی زده به گون ٔه دیگر سپرد.
ادع ( ((ا م ( ((ی گ ( ((ردد ک ( ((ه از  ٫٫م ( ((یتا ف ( ((زی ( ((ک و دگ ( ((مات ( ((یسم ـ م ( ((ا ای ( ((ن را
دگ(مات(یزم م(ی خ(وان(یم و ای(ن ای(ران(یان ان(د ک(ه دگ(مات(یسم م(ی ن(وی(سند ـ
ج ( ((دا ش ( ((ده ای ( ((د! ام ( ((ا ت ( ((ا ج ( ((ای ( ((ی ک ( ((ه روش ( ((ن اس ( ((ت ت ( ((ا گ ( ((لو غ ( ((رق در
ایدیولوجی  ،به گونه دیگری شده اید.
ن((کته آخ((ری ای((ن ک((ه ش((ما از روش((نفکر الف م((ی زن((ید و ب((عد در پ((ای((ان
 ٫٫دی ((د روش ((نفکران ،،را در خ ((ط ن ((گاه ل ((نین ،م ((حکوم م ((ی ن ((مای ((د! ای ((ن
همه تناقض و ناسازگاری را چی می توان گفت؟
ای(ن را ب(دان(ید ک(ه دی(گر م(ردم ف(ری(ب ای(ن واژه گ(ان را ن(می خ(ورن(د! ش(ما
اگ(ر ص(داق(ت و دل(سوزی ب(ه م(ردم م(ی داش(تید ،اول از ه(مه دی(روز ت(ان
را ب((ه ن((قد م((ی ک((شیدی((د و ب((عد ب((رای ام((روز در خ((ط ن((گاه م((درن ،ن((و گ((را
و م((بتنی ب((ر دم((وک((راس((ی ب((رن((ام((ه ی((ی ب((راب((ر ب((ا ح((ال و وض((ع ک((شور م((ی
ریختید و  ٫٫خط سوم ،،تان را ـ که وجود ندارد ـ نشان می دادید.
شهر گت تینگن

جرمنی
ماه می ۲۰۱۹ع

