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 پاسخ : 

 
 یعتیاساساً شر :دادم که حیسوال توض من امشب در چند ●

این اختیار به آنان داده که  ،ییگراواسطهواسطه و گونه با هر
 تصمیم آنان یبه جاو ها فکر کنند، انسان یبه جا شود که:

چه در  است،یسی حوزهچه در  ،انسان راو بخواهند  رند،یبگ
کنند،  "یندگینما" ،فرهنگی حوزهو چه در  ،اقتصادی حوزه

 ندگانِ ینما آنان هر چند که رد،یپذنمی مخالف است، و آن را
 باشند! هم مردمودِ خ منتخبِ

 
 "سیستمِ نمایندگی"پس، این مکتبِ فکری، از اساس با  ●

دموکراسِی "اجرای امکانِ  ،ی کهطیجز در شرا ،مخالف است
ما  شهر را، شهردارِ مثال، به عنوانِ نباشد. "شوراییِ مستقیم

دار را، ما مردمِ آن و استان ،انتخاب کنیمباید مردمِ آن شهر 
 کشور از طرفِ وزارتِاین که برگزینیم، نه باید استان 

 یاز افراد که خود را نماینده گروهی توسطِ یا، و منصوب شود
با روِش  انتخاب شوند، حتی اگر این گروه،، دانندمردم می

 .دموکراتیکی هم انتخاب شده باشند
 
 هایپیشرفتبا توجه به  ،امروز، در دنیای و خوشبختانه ●

ای هشبکهو پیدایی و گسترشِ  ،ینترنتیو ا یکیالکترون
 میمستق یِریگیرا پرسی، ونظرخواهی، همه امکانِ، یاجتماع



 یدر کشورها ،اکنونهم است، چنان که  شدهفراهم نیز 
الِ در ح یبه خوبنوعی از دموکراسیِ مستقیم،  ی،ناویاسکاند

 گیری است.شکلآزمایش و 
 
 امکانِ ییِپیداهای علمی، و پس، با توجه به این پیشرفت ●

 یسوی وضعیتما روز به روز به اینترنتی،  مستقیمِ گیریِرای
و کننده باشند، تخابخودشان ان گریدها انسان ،که رویممی

 از قدرت )قسط "سهمِ خویش"و به د، نرا طرد کنها واسطه
 دست یابند.( قرآنی از دیدِ

 
نگاهِ شریعتی به "ی دربارهشما  این سوالِکنم می من فکر ●

ای باشد به باورِ شریعتی به ، احتماالً اشاره"آریستوکراسی
ح هایی چون علی و فاطمه و حسین، و مطرالگوها و شخصیت

 ی الگویی برای شدنِ انسان.کردنِ آنان به مثابه
 
در شدِن  "الگو"نقشِ در رابطه با تاکنون بحثی  دیمن با ●

کردم، که ی امام و امامت، مطرح میانسان، و به ویژه درباره
هرگز این فرصت فراهم نشده است. و امروز نیز متاسفانه 

 ،انقالبامام و امامت، با مفهومِ انحرافیِ امام در پس از  مفهومِ
مفاهیمِ مکتبِ  نیترقیاز عم در نتیجه، یکیو  ،شده یقاط
 که از نظرِ  ،"امامت و امت"به نامِ  کتابی از او و نیزعتی، یشر

ز بهرها لوث شده، وکامالً  ،است یباارزش اریبسکتابِ  یانسان
 است. افتاده جوانان چشمِ و یبردار



 
ِح مطر یِساالرهمان اشراف ،یستوکراسیاگر منظورتان از آر ●

حکومتِ اشراف و نخبگاِن  یاست، و به معنا استیدر علمِ س
نوع  نیکه، ا میبگو دیو...، با ییو دانا یو شرافت یخون

 یهمخوان یعتیشر یشهیوجه با اند چیبه ه یحکومت ستمِیس
 ردنِ( کزهیالی)سوس یبه اجتماع یعتیندارد. چرا که شر

اعتقاد دارد، و تزِ مشهورِ ضِد  "معرفت"و  "ثروت"و  "قدرت"
 مطرح شده است. ،رابطه نی، در هماو "رِیزر و زور و تزو"
 
در رابطه با  شما احتماالً سوالِ ،کهکنم می اما من فکر ●

 خاصی و شخصیتیِ یفکر یِبرتر از که در جامعه است یافراد
 شریعتی، و... ،طالقانیسیدجمال، نظیرِ  افرادیبرخوردارند، 

این  و دارد. به فیلسوفان که افالطون نگاهِ خاصی همانشبیهِ 
بها و  به آنانکه ما آن را دارند  ارزشِها شخصیت نیا ایآکه، 

 ها بدهیم؟ای در هدایتِ انسانویژه نقشِ
 
در هر صورت  :که میتوجه داشته باش دیبادر این مورد،  ●

انانسخودِ با  "چگونه شدن"و  "چگونه زیستن" ییِانتخابِ نها
برای  های فرهیخته و برجسته،آن شخصیتو  ،ستا ها

 و تنها های در جستجوی رهایی و آزادگی و تعالی، تنهاانسان
و نه اند، همین و بس! صیتیفکری و شخ ی"الگو" کی

 دیچه نبا"و  "کردها دیچه با"و  "یمشخطِ" یکنندهنییتع
 آنان! یِزندگمبارزه و  ی"کردها



 
 سند،ینویکتاب م سند،ینویمقاله م کنند،یم یسخنرانآنان  ●

یو م بینیمو می میخوانیو ما مکنند، و رفتار و برخورد می
یآن را هضم م ،خودمان یقدرتِ هاضمه زانِیو به م ،میفهم

و  شود،یمان ماز گوشت و پوست و خون ییجز ییو گو م،یکن
 مان.مان، و روحِجانِ و و قوتِ وجودِمان،  روین

 
 نیا با ،نوزده سالگیسنِ از  ،"نو نگاهِ"منِ  آری! چنان که ●
 ،آشنا شدم ،شاو شخصیتی یفکر یمعناهمان به  ستوها،یآر
ز ا و .برگزیدم "شدن" ی برایهای"لگواُ" یمثابهبه آنان را  و

 حلِ  در ،راها آموخته نیا ، وآموختم یبسیار هایدرس آنان
 ن،گرایبرخوردِ با ددر  ،یاجتماع معضالتِ حلِ در ،خود مشکالتِ

خویشتِن "آن ساختنِ و نیز در  ،ی دیگرهاانسان ساختنِدر و 
 ام.به کار بسته ،"خداگونه شدن" در و ،"خداییِ خویش

 
 یابرهمواره  یعتیشر ،اندازی است کهاز چنین چشم با نگاهِ ●

در  "شدن" یالگو کیامام به معنای ، بود "امام" کیمن 
 ،هاییشاید، ما در بخشهر چند که . "و کردار منشو  بینش"

فکر و هم انبا آن، و چه در کردار، منش، چه در بینشچه در 
 و کرداری منشیفکری و  اختالفِ و با آنان ،مینباش همراه

متفاوتی برخوردار های قهیسل و از عالیق وم، یاشته باشد
 مشیِ خطِ وفرق کند، آنان  روشِبا  ام روشِ یحت م، ویباش

 م!یگیردر پیش  را یگرید



 
 شیخو یالگو یرا به مثابه یاکه ما افرادِ برجسته یزمان ●

 "یِ همسان" یالگو قرار دادنِ آنان، به معنا نیا م،ینیگزیبرم
 یوعن یبلکه به معنا ست،یو منش و کردارِ ما با آنان ن نشیب
 ش،یاز آنان است، و آنگاه، در زمان و مکانِ خو ی"یریگالهام"

رفتن، و در  شیبه پو  ن،پرداخت یسازو جامعه یبه خودساز
 گام برداشتن. "خداگونه شدن" رِیمس

 
 ، حرفِ یعل خویش امامِالگو و  با ،فاطمه با نگاهی به برخوردِ ●

 ی الگوی فاطمه،علی، به مثابه :خواهد شد ترمن روشن
 ، به عنوانِ پیروِ فاطمه اما گزیند،را برمی "سکوت" یِاستراتژ

در  ،که همان طورکند. انتخاب می را "شورش" یِاستراتژ او،
خاصِ خویش را  هر امامی استراتژیِ ،شیعهحرکتِ امامانِ 

 !استبوده پیروِ امامِ پیشین  ،، در همان حال کهشتدا
 
 انسانی است، ضمنِ  آری! علی برای فاطمه یک الگوی برترِ ●

، آن هم در عصری که وی نیز بوده است همسرِ علی ،آن که
 .کردندشان بوده، و از او اطاعت میانِ تا حدی تابعِ شوهرزنان 

مشیِ یکسان به معنای خطِ  ، این الگوبرداری،در نظرِ فاطمهاما 
نیست، بلکه به معنای  ماعیفردی و اجت های گوناگونِدر حوزه

چگونگیِ حفظ و تحققِ روشی، در و بینشی، منشی،  گیریِالهام
 خدایی در خویش و در جامعه است._های انسانیارزش

 



 
به این معناست  ،ماست امامِ  فردفالن  میوئگیم زمانی که ما ●

ماست، و راهی را طی  یِرکتحو  ،یمنش ،بینشی یشوایپ که، او
که ما دوست داریم طی کنیم، و برخوردارِ از  کرده است

خصوصیاتی است که ما آرزومندِ داشتنِ آن خصوصیات 
 از نظرِ و ، ییهایبرتر یفکر از نظرِ به عبارتی، او و هستیم.

راهِ رهایی را طی  است که توانسته ،دارد خصوصیاتی یمنش
 خدایی بسازد._های انسانیبر ترازِ ارزشرا  خودکرده، و 

 
را  ییهاروش افراد و با جامعه،با  دربرخو روشِ از نظرِ او ●

یی است الگو و، که انسانی و با ارزش است رد،یگیبه کار م
تا با  ،کنمیم یمن سع در برخوردِ با مردم. و برای من

برسم. و این  یخداگونگاز او، به مقامِ انسانی و  الگوبرداریِ
از او  "تقلیدِ "و  "اطاعت"به معنای به هیچ وجه الگوبرداری، 

 است. "پوییره" و "یریگالهام" ینوعنیست، و تنها 
 
 جهت رفتنِ در معنایبه  ،"پوییره" و "یرویپ"و در حقیقت،  ●
 ، راهِ ییرها راهِهمان  ،اندالگوهای ما رفته کهاست  یریمسو 

. و این راه، یک اتوبان است، و شدن هخداگون راهِ ت،یانسان
طوع و  ز روِبُراهِ بهشتِ مینوی ما، " شاملو:به تعبیرِ زیبای 

خالقانه، از  یگریِ خودآگاهانهیک انتخاب !ستین "ساریکخا
 و منش و کردارِ الگوهای ماست! بینش

 



 
است. با خطوطِ بسیاری در کنارِ هم.  اتوبانراهِ رهایی یک  ●

اگر شریعتی خطِ اول را برای رفتن انتخاب کرده است، این 
، ترین عاملبه عواملِ بسیاری بستگی دارد، و مهم ،انتخابِ او

و در چه  "دورانی"این که او در چه و است،  "زمان"عاملِ 
ای را مدِنظر داشته ، و چه هدفِ مرحلهزیستهمی "پارادایمی"

ی الگوی و من چون پیروِ او هستم، و او را به مثابه است.
 ن اتوبان، درناچار نیستم که، در آلزوماً  ایم،خویش برگزیده

 همان خطی حرکت کنم، که او حرکت کرده است.
 
در خطِ اول حرکت شاید در این اتوبانِ رهایی، شریعتی  ●

 هم یلیخ و ،هشتم و من به عنوانِ پیروِ او، در خطِ ،کرده باشد
 هماندر  رم،یمس هماندر اما  با او فاصله داشته باشم.

 "جهت"است،  ترمهم از همه چیزکه  یزیآن چو م، اجهت
 ،انتخابی و این که آن جهتِ ،بخش باشدییکه رها ی، جهتاست

ه بو ما را برساند،  "یبرابر"اند، ما را به برس "یآزاد"ما را به 
 بشریِ به آرمانِ در یک پروسه، و در نهایت، برساند،  "عرفان"
 برسیم. "آزادی، برابری، عرفان"
 
ه شریعتی ب فکریِ بینِمن اکنون با یک مثال، این اختالفِ  ●

ی راهِ او را، نشان ی یک الگو، و خودم، به عنوانِ پویندهمثابه
دهم، تا روشن شود که، الگو بودن یک نفر، به معنای می

 نیست: آن فردهای فکر و روشتبعیتِ از 



 
آید که، با نگاهی به مجموعه آثارِ شریعتی، چنین برمی ●

ی نسبت به نهادِ خانواده حداقل در سطحِ عمومی، نظرِ شریعتی
است. هر چند که شریعتی،  یمثبت دگاهِید ،یبه شکل، ایهسته

، نه خانواده، که جامعهاکثریتِ افرادِ حاکمِ بر برخالفِ نظرِ 
 داند.انسان را اساسِ جامعه می

 
 یجامعه یدرصد و نه نود ، برخالفِ نظرِ اکثریتِامامن  ●

داند، با نهادِ خانواده سِر میاساسِ جامعه را خانواده  که ایران،
خانواده، "که:  ی نظامِ مردساالریو این کلیشه، ستیز دارم

نگاهِ به نهادِ خانواده  نوعِ نیترمزخرف ،! را"اساسِ جامعه است
که نظامِ  است یخزعبالتمجموعه نظری که، جزیی از دانم، می

 کرده است! تحمیلی بشری به جامعه یمردساالر
 
، به معنای ازدواج به آن شکلِ سنتیِ در، نظرِ منِ، خانوادهاز  ●

العُمر، و حضورِ در زیرِ یک سقف، یک قصدِ یک زندگیِ مادام
 عاملِی انسان بر باد ده، و عاملِ اسارتِ زنان است، و نیز ایده

 ماندگیِ زنان.وابستگی و عقبتداومِ تاریخیِ اصلیِ 
 
 یرِ ای غرابطه ها بایدی بینِ انسانرابطهمن بر این باورم که،  ●

 ونباشد،  ام زِ یخانواده همه چو ، بوده محورانحصاری و انسان
، و باشد انسان تعالیرشد و در راستای  باید ایهرگونه رابطه

 !فظِ خانوادهحچون  ایخودخواهانههدفِ در جهتِ نه 



 
و بر دبرای نشان دادنِ ارزشِ زندگیِ انسان،  ،ما مسلمانان ●

 کنیم:آیه از قرآن زیاد تکیه می
 
، باشدمی "؟است به کدامین گناه کشته شده"ی یهآ ،یکی ⬥

 ی زنده به گور شدنِ دختران است.که درباره
 
اگر یک نفر را کشتی، گویا بشریت را "ی و دیگری، آیه ⬥

 انسان است. ارزشِ، که اشاره به باشدمی "ای!کشته
 
نهادِ من این است که: آیا جز این است که  اکنون سوالِ ●
با پذیرِش  ،ی است که ما"گور"در حقیقت همان  "خانواده"

دختران و خواهران و زنان و های نظامِ مردساالری، دیدگاه
 ؟!ایمکرده "زنده به گور"مادرانِ خویش را در آن 

 
نهادِ  نیانسان هم در ا کیآیا جز این است که: اگر حتی  ●

 تیبشر ، کلِکه است نیدرست مثلِ ا ،کشته شودخانواده 
، شاهدِ خیتار در طولِ ،ما حال آن کهو  ده است؟کشته ش

در این نهادِ بس  یشماربی زنانِو زنده به گور شدنِ  اسارت
 رهایی تِحسردر عمری را  زنانی که ایم.ضدِ انسانی بوده

 ردند!اسارت مُهمان و در  سوختند
 
 



 
از آن روزی که نهادِ و من بر این باورم که، در طولِ تاریخ،  ●

نفرشان در این  ۹۹۹گرفت، از هر هزار زن، خانواده شکل 
پس چه  اند.، زنده به گور و قربانی شده"کُشانسان"نهادِ 

بار، هر چه زودتر برود به جهنم! تا اسارتبهتر که، این نهادِ 
هم زنانِ ما از این اسارتِ تاریخی رها شوند، و هم به تبعِ آن، 

 !دندگر خالص تاریخی آورِشرم بانیِزنداناین مردانِ ما از 
 
، ستین جامعه اساسِ بهروزیِتنها  نه ،خانوادهنهادِ امروز  ●

ترین و بزرگ مالی و اخالقی، فسادهایعاملِ اکثریتِ  بلکه
ادنِ و تن د ،انحاکمظلمِ  پذیریِ انسان در برابرِبهانه برای ذلت

 است. باراسارتو  آورذلتزندگیِ یک به 
 
 یو آینده و جان نانبرای به خطر نیافتادنِ  متاهل، نسانِا ●

دهد، و گاه حتی همسر و فرزندانِ خویش، به هر ذلتی تن می
دو زدن عمرِ خویش را به سگ لِکند، و کُدیگران را فدا می

کند، و در نهایت، تمامیِ فرصتِ خویش را برای سپری می
اگر نیک  دهد، وبر باد می ،رهایی و آزادگی و خداگونه شدن

تِ فرص فتنِ کلِر تاراجبه برای  استخانواده عاملی بنگریم: 
 کُش!حفظِ یک نهادِ انسان به خاطرِ  مردانو  انانسانیِ زن

 
 
 



 
ه ، بهستم او روِیکه پپس، الگو بودنِ شریعتی برای من،  ●

خطِ وفکر کنم،  یعتیشر مثلِباید  هم من ،که ستیناین معنا 
زمان و . چرا که، با توجه به عاملِ رمیبگ شیرا در پ او یِمش
ی اجرای پروژه ،در آن زمان یعتیشر یِمشخطِ  ،"دوران"
خطِ  و ،بود "یانقالبِ فکر"در راستای یک  "سمیپروتستانت"

ا ، ب"انقالبِ اجتماعی"در شرایطِ کنونی، تحققِ یک  ،من یِمش
، و در است ها و سندیکاهاهیتحادابرپا کردنِ و  ،ینهادساز

 ."انقالبِ سیاسی"نهایت، رفتنِ به سوی یک 
 
ِی ی فکراستراتژیِ مبارزاتیِ خویش را، براساسِ سلیقه ما ●

از  انمتحلیلِ مشخصِ"براساسِ  ،کنیم، بلکهانتخاب نمی خود،
پردازیم. به به تعیینِ استراتژی می "امروزی شرایطِ جامعه

 انقالبِ "ی در مرحله ،۹۶ما در خرداد االن عنوانِ مثال، 
دورانِ انتقالِ آن "از نظرِ شریعتی، به معنای  "یاجتماع

ی مرحله ، و نه درمیهست ،"ی انقالبی به جامعهاندیشه
 .قرار داشت در آن یتشریع که، "انقالبِ فکری"
 
و ما یک ، است عوض شدهاکنون دیگر دورانِ شریعتی  ●

 او کارِ یادامه ما باید در مروزو ا ،میاهآمد شیپمرحله 
 و م،شوی بعدی )انقالبِ اجتماعی( فازِ واردِ )انقالبِ فکری(،
 ی فازِ نهایی )انقالبِ سیاسی( گردیم.رفته رفته آماده

 



 
 ماربا استث عمیق و گسترده ایمبارزه برای ما،نسلِ بعد از و  ●

 واردِ  های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی،یِبرشمار نابراو بی
تحقِق  ،اناز آن بعد نسلِو  ،خواهد شد "مبارزهِ طبقاتی"فازِ 
نای به مع ،"یتمانیسومبارزهِ ا"سازِ نهایت مهم و انسانبیفازِ 

تعریفِ عمیق و ژرفی از طرحِ انسانی و عرفانی برای  ایمبارزه
، در پیش خواهد داشت ،را در جهان واالی اوانسان و جایگاهِ 

 ،یمغزخشکجهل، با  سخت و طوالنیبس است  ایمبارزهکه 
و  ،ی انسانیو تفرقه رستی،پملت ،نژادپرستی ،فکریکوته

 .توحیدیو  نگریگانه یِعرفان نشِیب ینوع سویرفتن به 
 
 یکه گمان کنیم طرفدارانِ شریعت نگاهنوع این دوستان!  ●

یا ، دبپردازن (سمیتپروتستان) "اصالحِ مذهبی" باید بههمش 
د، کنن سازینهاد بپردازند و "یاجتماع مبارزهِ"به  بایدهمش 

 هرچرا که  است، اندیشی(دگماتیسمی )ثابت کامالًنگاهی 
 .است خویشخاصِ مناسبِ مشیِ خطِ نیازمندِ یادوره

 
 
 
 
 
 
 



 
 هک همان طور، کاری نیستبرداری به معنای کُپیالگوپس  ●

، و "الگو"از آن  آید،میتان خوشِ  کسی راهنِیپاز  شما وقتی
این الگوبرداری به  وگیرید، می "الهام" ،تردقیق به تعبیری

! و چه بسا، دیرا بدوز پیراهن همان نِیکه عآن معنا نیست 
ضخامت و جنس و نوعِ پارچه، با جیب یا و در در رنگ، اندازه، 

در  یزو نبلند بودن، کوتاه یا آستینآستین جیب بودن،بی
 داشته باشید. یدیگر از طراحیِ آن، انتخابِ بخشی

 
 یهایانسانالهامِ از  یبه معنا ،یبردارالگو از نظرِ من، اگر ●

ی و روشی، و با هدفِ ساختنِ منش و از نظرِ فکریفرهیخته، 
با زمان، متناسبِ با  متناسبِآن هم ، و خود و جامعه باشد

 ،جامعه طِیشراو  ،جامعه با توانِ خودم، توانِ متناسبِو دوران، 
 است. یسازانسان باارزش و بسیار روشِ

 
را  انسان ،نداشتنِ الگو :که است معتقد یعتیاساساً شر ●

 م الگوایزندگی همهدر خوشبختانه من و  .کندمی سرگردان
ام من در زندگی .ام، و براساسِ آن الگوها بالیدهامداشته

 ، چهدر زندگیمن  یِاصل یالگو ، هر چند که،چند الگو داشتم
ی با تثلیثِ زر و زور و تزویر( و چه ی )مبارزه"بینش"از نظرِ 
و صداقت و صمیمیت(،  )بالیدنِ با صراحت ی"منش"از نظرِ 

ر د، و ابوذری با روشِ ایمبارزه و البته ه است،بودشریعتی 
 .شریعتی ی"کویری"فضای  درتنفسِ همان حال، 



 
الگویی نیستیم، و نباید هم باشیم. ما در زندگیِ خویش تک ●

و چه بسا در هر موضوعی، چه از نظرِ بینشی، و چه از نظرِ 
ن م ،به عنوانِ مثال بگیریم. "الهام"منشی، از الگویی خاص 

ی زنان، که شریعتی تنها به صورتی کلی به مسالهدر رابطه با 
در جنبشِ زنان آن پرداخته است، از افرادِ امروزیِ حاضرِ 

 ام.، و الهام گرفتهالگوبرداری کرده، از آنان آموخته
 
داشته  وجود یادیز یالگوهاپس در زندگیِ ما ممکن است  ●

 زندگیِ  اصلیِ ی"الگو" فردِ خاصی ،به طورِ معمول ،اما ،باشند
از چنین  ،اشما طرفداران در نزدِ ،یعتیاگر شرو . شودیم ما

برخوردار  "انحصاری"، و گاه "جانبههمه" ،"واال" جایگاهی
 روشنفکرِ ی یک به مثابه او شخصیتِ شگفتِ به خاطرِ است،
 ی است.او چند پروژه یعدچند بُ

 
هر سویی از شریعتی  این روزها ازکه  یکی از دالیلیاتفاقاً  ●

ای شخصیتِ چند بُعدی و چند پروژه همین ،شودمیانتقاد 
 یعتیشر :که آن استمنتقدان این اعتراضِ و  ست.او بودنِ

ی د! و چنین برخورکرده است صحبت یالهادر رابطه با هر مس
 و برای اینی ما، جامعه چرا که برای طبیعی است،کامالً هم 

برخورداری فردی از چنین رادعا، ی پُکوتوله روشنفکرانِ
 قابلِ تحمل نیست! ، به هیچ وجهجایگاهِ رفیعی

 



 
و پذیرفته ، چنین جایگاهِ واالیی درشریعتی قرار گرفتن  ●

ن ایه ب، در بینِ طرفداران ی آن الگوی اصلیبه مثابه او شدنِ
همواره  و ،هبرخوردار بودگسترده  ینگاه ازاو  است که دلیل

بس  ایهاضمهو ، گشوده بودگوناگون فکریِ  یهابه افقرو 
 باارزشیسنگِ هر و  ،رفتیم یی کههر جاو به ، داشت فراخ

، و در بنای مکتبِ فکریِ کردهه لِرد و خُ ،یافتکه میهم را 
 گرفت.به کار می خویشچند بُعدیِ 

 
 یبایز یهاگُل سرشارِ از ،یزیباغِ بزرگِ بس آزانگ کی او ●
 دیرا، پد یگوناگونِ تفکرِ بشر یهااز باغستان شدهدهیچ

چشم و دلِ مبارزان و  شِیآورده، و با کمالِ اخالص، در پ
 یهاگُل یهمه ییکه گو یروشنفکرانِ مسئول نهاده است، باغ

 اند!کاشته شدهدر آن  ی جهانبایز
 
آن احساِس  با،یز یهاباغِ سرشارِ از گل نیحال، ا نیهم در و ●
کرده است، و به قوِل  جادیا یبودن را در ما طرفدارانِ و یغن

...چون که "کرده است که:  تیگمان را در ما تقو نیشاعر، ا
 نِیگمان، در ع نی! و ا"ماست... شِیصد آمد، نود هم پ

بس خطرناک  ق،یعم یاعتمادِ به نفس جادِیدلچسب بودن، و ا
، به "فالح" یجا خودِ او، به رِیبه تعب ،، و چه بسا ما رابوده

 بکشاند! "فاجعه"
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