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راستی ما چوقت و   ؟در زمانه ی که مکان و زمان به صفر تقرب کرده اند، ما در کجای تاریــــخ و حوادث جاری ایستاده ایم

ن سال؟  یمه بود چرا برای مبارزه و رزمیدن لبیک گفته و وارد میدان شد کپیش   هایهمی  انسان از فقر برای رهایی  که  بود    تی

ن و تحکیم عدالت ا ی    ما   مگر به اهداف  پا به داالن مبارزه گذاشتیم. تمایع  جو یی عدالتی و تامی  رسیدیم؟ آیا آن نشانه گت 

 ! اعتبار دارد ؟و نیاز است تا فرداها هم    ؛ امروز بود و یا نه  ههای مبارزه برای همان زمان

چون به بیطرفن   نسبت به اندیشه ها و نه نسبت به وقایع و حوادث بحث من جانبدارانه است چون  بیطرف نیستم نه   

ون     ؟مایستاده ایجریانات    یدر کجا  پرسش اینست که ما .  باور ندارم ن عدالت اجتمایع  در بت  تونل  ما بمثابه مبارزین تامی 

یم.  ا کاره  چما هی،  نرصالدین قدرتکشمکش موجود بر رس لحاف مال      در .   نفس میکشیمکشور  اتفاقات و جریانات جاری  

بدتر است.  ما در   ن بد و  ته    کنار رودخانه  این کشمکش بی  ایم که  ایستاده  آلوده  آنرا دیده نمیتوانیم؛ پس  یا عمق  گل 

ی نمیتوانیم  ن   انیم چه!؟ و ؟ اگر نت! آیا میتوانیم مایه مراد را شکار کنیم ؛قضاوت کنیم که هنوز قابل دید نیستدر باره چت 

. برآمدن بر سنگر های  قویم،  راه ماست  مبارزه برای روشنگری، ترقیخوایه و عدالت اجتمایع  : باید راه خود را برویمما  

ارتزاق بیماری  چنگال  در  شدن  است   و  منشی  مزدور  و  مذهتی   ،
زباین  ، نه    هن؛  سیایس  سمتی ما.  کارماست                                                       شایسته 

و با اخالق نمیشود دولت، اقتصاد     دارد اخالفی    مبنا و چوکات  این ایدیولوژی بیشتی   ؛ایدیولوژیک شده    ه  استطالب پروژ 

ی    و دارد دولت سازی که به تنهایی نمیتواند. شکل گت  و سیاست را ساخت ؛ اما میشود اخالقمند کرد. طالب کار کالن پیشی

ورت دارد چه کساین این اجماع را شکل میدهند مهم است.     )منظور روشنفکر دگر اندیش( ماویل  دولت آینده به اجماع ضن

م    و چون پاشان و رسگردان هستیم    ، م چون حضور مقتدرانه نداریمیحث ها سهم ندار در این ب
ُ
 هکردراه  گ

ُ
  ؛م نیست. اما راه گ

د  مدرنیته با سنت های عقبگرا و باز دارنده میگذرد. راه ما از میان جدال  تجدد و تحجر میگذرد. و در    راه   ما از میان نتی

     نه قوم و تباِر که بدان تعلق داریم.  خشد ر دبما   ه  جامعلوم ظمانسان  باید    محراق تفکر ما 



 

بگذارهر کس از اعمال وکردار خود در گذشته وحال اگر نه درپشت میله های زندان   در دیروز  ناروا زیاد صورت گرفته؛

ل وپاسخگو باشد. ما نباید بگویم که یک باید اعدام و مسو ،  حد اقل در حافظه تاریــــخ که بدستان پاک وبیغرض نوشته شود 

ن و قتل انسان هم متنفریم. از   ،، دادگاه نداریم قاضن نیستم چونشود    . قانونمدار بودن را باید نهادینه کرد  کشیی

اف کنیم که روان و فکر مردم ما در محالت روان و فکر طالتی است. چون    جد کیبیای بگویم؛ اعتی بنشینم ویل راست 

ن محالت،   ن زراعت، صنعتی ساخیی کشی  و  ک  رس دولتهای گذشته برای زیر ساخت ها اقتصادی محالت، ماشیتن ساخیی

  ند. به ا نکردکار الزم    ،د نبرق رساین که تجدد  و تنویر را با خود یم بر 
ی

ن بردن  الزم  ه مدارس و مکاتب رسیدیک نشد، برای از بی 

ند آنطور یکه الزم  بود    مکاتب نتوانستند     ،فقر پروژه سازی صورت نگرفت  هر شاگرد در اول یک    ،جای مساجد را بگت 

 .  ند تا آخر طلبه بافی ماند یطلبه بود و بسیار 

چرا اردو تسلیم    ! چرا این دولت سقوط نمیکرد؟سیم پس  دولت بر   - ما باهمه ایثار و فداکاری با تاسف نتوانستم به ملت

و های امنیتی و دفایع  همه تقربیآ  ظدولت در فساد و بیکاری سازمان یافته غرق بود و رسان ن ! نمیشد؟ ام و بخصوص نت 

از وضعیت پیش    بدنه مایوس و رسخورده   و   و گوش به فرمان آنان بودند مزد بگت     ،آموزش دیده در امریکا و انگلستان

ن رسان به یک اشاره تسلیم و بدنه پاشان و پریشان شد. این    . آمده شصت بار در دوحه نوشته و در پای آن    وثیقه ننگی 

 تاریــــخ گواه و مصداق روشن این حقیقت است. .  ند ت چسپانده بود س ش

وع شد یک پروژه  از  طالب  اینکه   ن جامعه جای پای    نیست؛ ویل صاحب ایدیالوژی است که  در آن  هیچ شیک    رسی درمیی

با خواست های دنیای مدرن رس    است  محور    بیشتی اخالقمحکم دارد. این ایدیولوژی   که برخن از عناض اخالفی آن 

با عنرص اخالق نمیشود دولت، اقتصاد و سیاست را ساخت. دولت یک پدیده مدرن است    از جانب دیگر  سازش ندارد. 

ن آن کار کساین است که  و   ن مدرنیم و  س مدرنی به  ساخیی و دارند و نمیتوانند به  نباور دار   ونیاس ت  د. طالبان کار دشواری پیشی

وهای میل، دموکرت، ترقیخواه    دهند م  تنهایی آنرا انجا تا به یک اجماع کالن سیایس دست پیدا نکنند. بازهم ما بمثابه نت 

یف نداریم!. وقتی یم بینیم هزاران جوان زیر چرخ و بال  در این اجماع  طرفدار مدرنیته  و   جا نداریم؛ چون در صحنه تشی

 جنگ، فقر ،  ند این صحنه گواه روشن فرار جوانان از  هواپیمای در حال پرواز میدوند و خود را در بدنه آن آویزان میکن

 و مبارزه است. همچنان که بیکاری و عدم تمایل به 
ی

ما سالها قبل فرار کردیم و پشت رس مانرا نگاه نکردیم.  نسل ایستادیک

ن شکست و فروپایسی دیگر نیم بودیم. شاهد اگر آن نسل فرار نمیکرد در میدان مبارزه یم ایستاد امروز شاید    چنی 

و های ترقیخواه و باورمند به عدالت اجتمایع بر خطوط خصم    و از کنار حوادث چشم بسته بگذرند،    ند حق ندار   نت 

باید دست بدست هم بدهند تا  در صحنه حضور    ند، برای عبور از پل شکسته، باید پل همدیگر شو   . پاشنه بکوبند روز  دی

ن  و قدرت تغیت    به و با رسازیر کردن انرژی و توان شان در یک کانال شاید بتوانند  تاثت  گذار داشته باشند   د. ناندیش بینت 
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