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 پرسش : 

 
 به فکرِ یبرا ییجا رگیدو  ،در معاش مشکل دارند ما مردمِ  ●

 یبار به فکرِ خودکش نیمن خودم چند !نمانده است یعتیشر
 !مبود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
و ها آماده باش که آن قاتل ی؟!کشیشما چرا خودت را م ●

چرا  ،نیبنابرا !یبکش دیرسکه ش ارا در زمان کارهاتیجنا
 یِاوقات خستگ یگاه دانمیم ؟یچ یبرا د،یخودتان را بکش

ت دساست ناگهانی  ممکنانسان و  ،آیدمی شیپ روحیِ شدید
 بزند.کار  نیا به
 
 ،صورتهر در  آمده است. اما شیمن هم پ یبرا این حالت ●

 رانگید ،که است فیح نزنیم.کار  نیبه ا ، دستکهاست  بهتر
 ما مشکلِ !میما خودمان را بکش و و بخورند، دنو ببر بدزدند

 کی .ندارد یعتیشرشناختِ به  یربطاین اما  ،میعاش دارم
 ییِرها ازمندِیما ن ، وچاپدمی وجود دارد که مردم را یتموکح

نظامِ  ایناز  هستیم، و نیز رهاییِ یحکومتِ استبداد نیاز ا
 ارتجاعیِاین نظامِ فرهنگیِ و از  هار،داللیِ  یِدارهیسرما
که بر ما حاکم  ی"ریزر و زور و تزو"همان  یعنی، ایقبیله
 .میباش راهِ نجاتیبه فکرِ  دیبا عتاًیو طب ،است

 
 یبرا یراه افتنِیکه به فکرِ  یاز مبارزان یحال ما، بخش ●

 بخش،ییرها یِکه: آن راهِ اصول میمعتقد م،یهست ییرها
 یعنیاست،  یعتیشر "عرفانِ ،یبرابر ،یآزاد" یِاستراتژ

فدا  م،یمبارزه کن یآزاد یبرا دیکه، ما ابتدا با میمعتقد



 یهاضیتبع نیبعد، ا یو در مرحله م،یبها بده م،یبده
نظاِم  کیو  م،یموجود را بردار یِو فرهنگ یحقوق و یاقتصاد

 کیشود، چه  جادیا یزندگ یبرا نهیتا زم م،یکن جادیبرابرانه ا
و رشد  ،یمتعال یِزندگ کیو چه  ،یمردمِ عاد یبرا یعاد یِزندگ

 .ختهیافرادِ خودآگاه و فره یبرا ،و خداگونه شدن
 
ی حق دارد که شیوه یهر کس ی آزاد و برابر،جامعهدر آن  ●

ط فقگران مبارزان و کنشما و  کند. انتخابزندگیِ خویش را 
یِ تمامبرای  ،را آزادانه و برابرانه بسترِ کی ،که میدار فهیوظ

را  زندگی ی ازنوع آن ،هاانسان تا م،یکن فراهم افرادِ جامعه،
 "ینبات یِزندگ" ، شاید یکیکی .کنندانتخاب  ،خواهندیم هک

 و انسانیی متعهدانه یِزندگ هم، یک یکیو ند، ک بارا انتخ
 .ردیگ شیپدر را  بخشرهایی

 
ی از این جامعه یعنوانِ بخشه ب ،همطرفدارانِ شریعتی ما  ●

معاش بندِ تامینِ در  و دیگران، شما مثلِ ،کمانیرنگین
م، یهم شد شیپرروان م،یشد هامحدودیت رِیاس م،یگرفتار
 ما هم بر یِو جوان یزندگ م،یهم هست نهیاز نفرت و ک سرشارِ

همه  چرا که م،یدیهم رس یی خودکشبه مرحلهو باد رفت، 
 و همدردیم. ،کنیمدر همین جامعه زندگی می

 
 
 



 
و آن  .میکن "ادیفر" دیکه با داریم ی"کرمشت دردِ" کی ما ●

حاال هر  .است یآزاد کسبِاستبداد است، و نیازمان،  دردِ
یش با این استبداد در حالِ جنگ خوروشِ اساسِ بر یکس

را اجازه این  ،یعتیبه ما طرفدارانِ شر ،هم است. پس شما
خودمان را  حزبِ م،یریبگ شیپدر خودمان را  راهِ ،که دهیدب

 یآگاهتا خود م،یخودمان را بکن تالشِو  م،یاشداشته ب
و  یسازکایو سند یسازدعوتِ به تشکل و نهاد م،یهبد

 .در پیش بگیریم را یسوم راهِو  م،یکن یسازهیاتحاد
 
ی شهیاساسِ فکر و اندبر ،شما همو  ،میکنمی را کار نیما ا ●

 یتعیشر طرفدارِ اگر حاال .دیانتخاب کنرا  یگریراه د ،خودتان
 ...،، ودیسته ستیآتئ د،یهست ستیمارکسو اگر  د،یستین

 .دیریبگ شیخودتان را پ خاصِ رِیمس
 
آن  اما واقعیت .میریبپذببینیم و  ها راتکثرِ راه نیا ما باید ●

به  دنِیرس ،مای مردم جامعه اکثریتِامروز هدفِ است که، 
ی "یزندگ"یک و به  است، "یبرابر"به  است، "یآزاد"

که ما آن را  ،آن بخشِ سوم را، دتوانیمیشما  وانسانی است. 
معنا  ،دکه مایلی نام و ماهیتیبه هر دانیم، بخشِ عرفان می

، دیریبگکه  ییبه هر معنا ،در هر صورت، آن بخش را و !دکنی
 در آن نهفته است. "رهایی" امکانِنوعی 

 



 به ،خودمان به هدفِ دنِیرسراستای در  مردمِ ایران، ما ●
 یبستر همان ،است "یبرابر"و  "یآزاد"مندیم، ازیکه ن یزیچ

 ،میسبر ،میدارکه در زندگی  یهر هدفبه  ،میبتوان در آن ،که
 های گوناگون.روش و هاراه باهر چند 

 
یکی از معضالتِ موجودِ در مبارزه آن است که، تمامیِ افراد  ●

و اقشارِ جامعه، در یک وضعیتِ همسانِ سیاسی، فرهنگی، 
ی، و... قرار ندارند، و در نتیجه، خود را در یک اقتصاد
 یسعما نباید و کنند، ی مشترکِ مبارزاتی حس نمیمرحله

، و مبارزاتِی یروحفکری،  طِیاساسِ شرابرکه همه را  میکن
 خودمان، به درونِ مبارزه بکشانیم.

 
یکسانی قرار  طِیشرا جامعه، در کتمامیِ مبارزانِ یآری!  ●

و باید این اصلِ مهم را درک کنیم که: برآیند و  ،ندارند
 کلِ نیروهای فعال و فداکارِ یک جامعههای شیگرا نِیانگیم

 .کندمی نییتع ،رایک جنبش  و قدرتِجهت  ،است که
 
راهِ خودش را برود، مهم آن است  یکه هر کس میاجازه ده ●

 ست،یهدف مشترک ن نیمان مشترک باشد، و اگر اکه هدفِ 
ا، در جامعه ر یِاساس ازِین الوگ،یکه، با گفتگو و د میتالش کن

آن را به  یو آنگاه همگ م،یمرحله از مبارزه، کشف کن نیا
نه آن که  م،یکن "انتخاب" شیخو یعنوانِ هدفِ مبارزه

 .میکن لیتحم یگریمان را به دهدفِ
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 تاالر گفتمان شریعتی

 
 ۳۹ تیرآخرین ویرایش : 
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