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 پرسش : 

 
 توانیم ایآ :که ستیموضوع چ نیا در موردِ یعتیشر نظرِ ●

 و ییاقتضابر بنا ظالم،و با حاکمِ  ،حاکمِ ظالم بود هِیبر عل
 نیم اامشخصاً سوال یعنیکرد؟  یاریو هم یهمکار ،یمصالح
به صورِت  توانیم ایآ ،یعتیشر یِفکر یدر منظومه که: است
 ؟ریخ ای ،جور رفتار کرد تِ یبا حاکم یشرط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پاسخ : 

 
 ،میانتخابات هم که بودی مرحلهدر  ،ژهیبه وهمیشه، و ما  ●

ر بهت پس، .میروبرو بودها بحث مشکالت وسواالت و  نیبا ا
 نوعِ  ،خودمان در جمعِ ،شهیهم یو برا ،بار کی که ما، است

را روشن ها حکومت و ،هادولت ها،تیمبا حاک یعتیشر برخوردِ
 .میکن
 
ز ا ،کنندگاناز سوال یکیی پرسش و پاسخ، در یک جلسه ●

 کیاز  و مکرر شما چرا مداوم !زیدکتر عز :پرسدمی یعتیشر
هر ر دو  ،دیکنمی صحبت ریزر و زور و تزوی گانهسه ای ثیتثل
 کیحداقل  ،اییسخنرانهر  و ،یهر کتاب ،یاهر نوشته ،یبحث

زر و زور و  یبه کربال ،یزیگر کی ،معروف به قولِ و ،یااشاره
 !؟ستیعلت چ د،یزنیم ریتزو

 
 ، اگر به خواست و تمایلِ اساساًگوید: در پاسخ می یعتیشر ●

 ازمردم رهاییِ  خاطرِه ب ،اگر ناچار نبودم که یعنیخودم بود، 
، و به "یاسالم سمِیتپروتستان" به ،یاجتماعفرهنگی و انحطاطِ 

 حرفِ  چیبپردازم، من اساساً ه "یمذهب اصالحِ" عبارتی، به
این حرفِ شریعتی، و  !زدمینم گانه،سه نیاز ا ریغ ،یگرید

 ؟چه کنم" :حافظ است که مشهورِ اشاره به همان شعرِگویی، 
 !"نداد استادم ادی ،دگر حرفِ



 
 ،نمکتاکید  ی حیاتی،لهامس در اینجا، بر این که هم مایلممن  ●

مهم  بسیار اریبس ،هیقض نیفهمِ ا و، بوده یاساس اریبس ،چون
 یعنیروشنفکر،  کی :معتقد است که یعتیشرپس،  .است

 ایدب بایستد، ستمیسستمِ یک در برابرِ  دهخوایکه م یکس
ر و زشومِ تثلیثِ با  یمبارزهاش، اساسی کارِ ،که درا بدان نیا

 است. ریزور و تزو
 
 ،یحرفِ اساسآن  :باور است که نیبر ا ، شریعتیواقع رد ●

و  زر و زورتثلیثِ  یِنف ،در جامعه بزند باید یروشنفکر هر که
 نشِ یب"یک  یدارا باید ،هر روشنفکری :یعنی !است ریتزو

 نقدِ :و معرفت باشد ،قدرت، ثروتی در سه عرصه ،"یانتقاد
 چرا؟خب!  .و نقدِ معرفت ،قدرت، نقدِ ثروت

 
 او، از نگاهِ .است یطبقات  نگاهِ کی ،خیبه تار یعتیشر نگاهِ ●

شود. و هابیل و ، با نبردِ هابیل و قابیل آغاز میبشر تاریخِ
 ظامِ ن یکیدو نظام، . بشرند خِیتار قابیل، نمادِ دو نظام در آغازِ

ی مبتنیِ بر هیاول یِدامدارهابیلی، و به عبارتی همان نظامِ 
 ،دیگریو  آن است، مظهرِ لیکه هاب ،برابریمالکیتِ اجتماعی و 

 یِ مبتنیِ برکشاورزنظامِ  نظامِ قابیلی، و به عبارتی همان
ا ب که آن است، مظهرِ لیابقکه ، تبعیض مالکیتِ خصوصی و

باِر جتاریخِ رنآنگاه، شکل گرفته، و  ،خصوصی تِیمالک شِیدایپ
 .شده است آغاز ،بشری



 
و  نمادِ دو نظام ،لیو قاب لیهابی تاریخِ شریعتی، در فلسفه ●

بوده، و جنگِ آنان،  اقتصادی دو سیستمِ سیاسی اجتماعی
جنگِ مردم  دو نظام، جنگِ ،در واقعو جنگِ دو برادر نیست، 

و در  است. ی محکومی حاکم و طبقهجنگِ طبقه، و و حاکمان
 تِ یکه بر مالک ینظام .جنگندیم باهمدارند  نظامدو حقیقت، 

 مالکیتِ خصوصی وبر که  ینظامو استوار بود،  و برابری یجمع
 .است استوار ضیتبع

 
 :که معتقد است م،سیمارکس مکتبِخالفِ بر ،یعتیشر ●

 "ریتزو"و بعد  ،آورد دیرا پد "زور"بود که  "زر"و  استثمار
، نه بر این باور است که:، برای توجیهِ زر و زور، شکل گرفت

 یسازورِ رو یعنی را پدید آورد. "زر"بود، که بعد  "زور"اصل، 
 هدبو رئیس که انیدیسفشیرو ، مان، حاکجویانقبائل، جنگ

ا بشان تاکنون در خدمتِ اجتماع بود، و قدرت دند،یجنگیمو 
برای ، خصوصی کشاورزی، و پیدایشِ مالکیتِ آغازِ دورانِ

در خدمتِ زورمندان قرار گرفت، و مالکیت، این کسب و حفظِ 
 شکل گرفت. ،ایِ آنبه معنای سنتی و قبیله ،یک دولت

 
رِی گیشکل ،، و در نتیجهیخصوص تِیمالک پیدایشِ پس از ●

 اختیار و مالکیتِ  تحتِهای محدودِ کشاورزی، زمیندولت، 
ی تحکیِم . و در پروسهجامعه قرار گرفت و ظالمِ یقو افرادِ

ی هاجنگروزِ بُبا و  ،به مرور ی دولت،قدرت، و گسترشِ حوزه



 رشدِ نظامِ  در نتیجه، و شدگان،مغلوب سازیِبرده و ،ایقبیله
و  ،شده جمع ی بسیاریهاپول داری،کشاورزیِ مبتنیِ بر برده

 .گرفتشکل  خصوصی "ثروتِ "
 
 حافظِ منافعِ فرد و گروهِ  ،گیریِ قدرتی کهپس از شکل آنگاه، ●

همه چیز را در  ،ی که"مالکان"، و پیدایشِ بودخاصی 
غیرقابلِ  سردرگمیِ دچارِ  مردمند، خویش گرفت "انحصارِ"

نیازمنِد  ، وشدهتحوالتِ عظیمِ اجتماعی در هضمِ این  ،تحملی
غییراِت بتواند، این ت که شدند،بینیِ جدیدی جهاندریافتِ 

آمیزِ جدید را، کرده، و وضعیتِ تبعیض "توجیه"شگرف را، 
 برای آنان، قابلِ هضم نماید!

 
 "ثروتِ "و  "قدرت"گیری پس، با پیدایشِ مالکیت، و شکل ●

این  "گرِتوجیه" ،که انحصاری، جامعه نیازمندِ افرادی شد
، تا به این سوالِ کلیدیِ مردمِ بودندشرایطِ نوینِ اجتماعی 

 شیپ سالِ دهشده که  هچ :که دچارِ تبعیض شده، پاسخ دهند
! چرا که، در گذشته، ؟است و اکنون چنین شدهنبوده،  نیچن

ثروت در حافظِ منافعِ فردی بود، و نه  نه قدرتبرخالفِ امروز، 
 ه است.بود افرادِ خاصیانحصارِ 

 
 "ثروت"و  )سیاست( "قدرت" صاحبانِآن باندِ آری!  ●

 ،کارشان ،که شدندپیدایشِ افرادی ، نیازمندِ )اقتصاد(
ن ایگری و تزویرگری است. و بدین سان، با پیدایشِ توجیه



 )فرهنگ(، "معرفت"و در اختیار گرفتنِ بخشِ  تزویرگران،
 ،سه چهره ی حاکمِیک طبقهبرای اولین بار در تاریخِ بشر، 

 .ریزر و زور و تزو شومِ . همان تثلیثِ گرفتشکل 
 
و د نِیجنگِ ب ،خیتار تمامیِ  ،معتقد است که یعتیشر پس ●

از  ؟یاز چه زمان .محکومی حاکم و طبقهی ، طبقهاست طبقه
ه ب لیو قاب لیاز جنگِ هاب یعنیشود، میآغاز  خیکه تار یزمان
و ما حل نشده،  مشکلِ ، هنوزاز آن روز تا امروزو  بعد.

 :نداهادستیهم ا در برابرِ ،دو طبقهو  ستم،یهمچنان دو س
ی طبقهگرچه در درونِ خودِ  .محکومی طبقهو حاکم، ی طبقه

ما اما ست، ه ییهایبنددسته ،هم محکومی طبقهخودِ حاکم و 
 .میکنمی صحبت یکلبه صورتِ  جا نیادر 

 
جنِگ به صورتِ یک را  خیتار یعتیشر دریافتیم که،خب!  ●

بقاِت تنها ط طبقات،با این توضیح که،  .ندیبمی دائمی یِطبقات
هم  یطبقاتِ اعتقاد گیریِو ما شاهدِ شکل ،نبوده یاقتصاد

 .تیروحان مثلِ کند،هستیم، که به صورتِ یک کاست عمل می
 طبقاتِ  یِبندمیتقس ،یطبقاتِ اعتقاد همینباز در درونِ  ،اما

باز تضادِ  ،در درونِ خودشان یعنیهم وجود دارد،  یاقتصاد
 .داردوجود  یاقتصاد

 
جنِگ " کیمیدانِ  ،خیتاری صحنه ،یعتینظرِ شر آری! از ●

 و محکوم،ی حاکم و طبقهی طبقه نِیب ی"جنگ"، است "یطبقات



در سه  ر،یزر و زور و تزو :سه چهره است یدارا ،حاکم یطبقه
 ،کند کهمی یو سع ،و اقتصاد و فرهنگ استیس یعرصه
 .دسرکوب کن طبقاتی،، برای حفظِ این برتریِ رامحکوم ی طبقه

قرار در کنارِ هم  چهرهسه  نیکه ا نیپس از ا ،دولتو 
 .گرفته استشکل  گرفتند،

 
 کوم،محی ما، طبقهی رابطه ،است که نیاالن سوال ا !خب ●
که دولت و کلِ نظامِ سیاسی و اقتصادی و حاکم، ی طبقه با

 فرهنگیِ کشور، ارگانِ توجیه و حفظ و گسترشِ منافعِ اوست،
 چگونه باید باشد؟

 
از مو، توجه  تری باریکدر این نقطه، باید، به این نکته ●

 نه ،تواندمی ،حاکمی آن طبقهداشته باشیم که: یک فردِ عضوِ 
نه به اقتصاد کاری داشته باشد، و نه  باشد، یاسیس فردی

 مرفهِدارِ سرمایهی طبقه مثلِ ، نشان دهدتوجهی به فرهنگ 
و  ،مشغول باشد خودش یِزندگبه صرفاً و تهران، شهرِ  یالاب

مسائل اجتماعی نداشته دیگر و  استیبه سهم  یکار اصالً
 !ددولت باشحاکمیت و مخالفِ  دتوانیم یحت و ،باشد

 
شکل  هر دولتی که در کشور ،در چنین شرایطی، باز هم ●
 خواهد بود. نیزنظرِ ما دارِ موردِ ی این سرمایهندهینما رد،یگیم

ی ، نمایندهتابعههای ارگان و دولتدر نهایت، چرا که، 
 ای که، دارایهای جامعه است، و حافظِ منافعِ طبقه"دارا"



مندِ از ، و بهرهاستثماری است یِانحصارخصوصیِ  تِیمالک
 استثمار!همان ی ی اجتماعیِ زادهتمامیِ امکاناتِ گسترده

 
ی طبقهو حاکم، ی طبقه :میدار ی عامما دو تا طبقهپس  ●

در دسِت  ،یدولتهر انقالبی، خاصِ شرایطِ در و جز  .محکوم
 ،است. نمایندگانی با سه چهره: اولحاکم ی طبقه نمایندگانِ

 یها، که کارهاتکنوکراتو  ،هاروکراتوب مداران،سیاست
مدیراِن  اقتصاددانان، . دوم،)زور( کننداداره می را یاسیس

ی اقتصادِی ، که برنامهیاقتصادگرانِ تحلیلو  ،یاقتصاد
)زر(. و سوم، روحانیان )در  برنداستثماری را به پیش می

)در  حاکم طرفدارِ نظامِ روشنفکرانِ های پیشامدرن(، ونظام
که کارِ این روحانیان و روشنفکران، توجیِه ، های مدرن(نظام

حامیِ  ی"ژیایدئولو"، با توسلِ به یک تبعیضاتِ حاکمِ بر جامعه
 )تزویر(. است استثمار

 
ی حاکم دولت را در اختیار شرایطی که طبقهآن ! در خب ●

در برابرِ این سواِل  شریعتی، دارد؟! همحروم چی طبقه دارد،
با صراحت و  ،۶۲۶ی صفحه ۷در مجموعه آثار بسیار حیاتی، 

 جدیت، پاسخی درخورِ توجه بیان کرده است.
 
 "جنگِ "در طولِ تاریخ، همواره شاهدِ یک  در نگاهِ او، انسان، ●

ی حاکم و محکوم بوده است. طبقاتیِ مستمرِ بینِ دو طبقه
وده، ب "ردجنگِ س"یک  اهگبسته به شرایطِ اجتماعی،  جنگی که،



جناحی، برای هر  ،جنگ نیدر ا و طبیعتاً،! "جنگِ گرم"یک  و گاه
 .داشته باشد ی"سنگر" دیبا دفاعِ از منافعِ خویش،

 
 را به "دولت"در طولِ تاریخ، ، ی حاکمطبقه ،یعتیاز نظرِ شر ●

خواهِ خویش، به کار گرفته است، و دل "سنگرِ"عنوانِ آن 
 !بوده است بی پناه، همواره بی سنگر و نیز محکومی طبقه
 و در مبارزه ،حاکمی سنگرِ طبقه :عبارت است از ،دولتپس 

 آغاز ،محکومی طبقهمنافعِ  هِیبر عل ،حاکمی طبقه جنگی که،
 کرده است.

 
بدون سنگر  ست؟یجنگ چ نیدر ا محکومانما خب! سنگرِ  ●

، ۷در همان مجموعه آثار  ،یعتیشر .میبجنگ میتوانیکه نم
حزِب  کی ی محروم و محکوم،طبقه سنگرِ :کند کهمی اشاره
 به دنبالِ کسبِ  که طبقاتی است،حزبِ و  ،یحزبِ مردم ،یانقالب

 است. منافعِ مردم
 
جنِگ "ی محکوم، در این طبقه "سنگرِ"از نظرِ شریعتی،  ●

که به طورِ طبیعی، با ایجاِد  ،است حزب، "دائمیِ تاریخی
و رفته رفته  کاها،یها، سندهیاتحادنهادهای مدنی، 

 گیریِ به شکل ،تیدر نها ، آغاز شده، ویسراسر یکاهایسند
 خواهد انجامید. مردمی، احزابِ بزرگِ

 
 



 
خطِ فکریِ که  ،یعتیشر نِاطرفداراین باورِ برخی از  ●

یک باورِ ابلهانه، و ، یستن یبحز ، دارای خطِ حرکتیِیعتیشر
چرا که، خطِ شریعتی، تحریفِ آشکارِ مکتبِ شریعتی است. 

ی شریعتی، در یک مقطعِ زمانی خاصِ خودِ لزوماً همانِ پروژه
یک جستجوی با او نیست، و ما باید خطِ حرکتیِ خودمان را، 

در درونِ آن مکتبِ فکری، بیابیم، و خطِ فکریِ شریعتی،  دقیق
را توصیه کرده  ضدِ قدرت یک حرکتِ حزبیِبی هیچ شکی، 

 است.
 
در و درست ، ۱۶در سالِ شریعتی، دیم که، ما شاهد بو ●

 ،تنداش امکانی برای فعالیتِ حزبی وجود ، اصالً هیچکه یزمان
کند، و به گمانِ من، همین کنفرانس، عامِل میاز حزب صحبت 

 ی ارشاد بوده است.حسینیهزودهنگامِ تعطیلیِ 
 
 ادارش یهینیحس ،احساس کرده بود که یعتیشراز نظرِ من،  ●
 ،هافتد کمی فکر نیبه ا ،نیبنابرا زودی خواهند بست. وبه  را

ی خویش را، پیش از بسته شدِن "خطِ حرکتی"ی اصلیِ هالمس
این  سازد، کهمطرح  ارشاد، برای پیروانِ راه و آرمانِ خویش،

، در راستای ضدِ قدرت عبارت است از: یک حرکتِ حزبیِ راه
فان، جهتِ فراهم ی آزادی، برابری، عرگانهتحققِ آرمانِ سه

 برای خداگونه شدنِ انسان. ،ساختنِ بستری
 



 
ه مطرح کردرا  یخیتار یِشناساسالم پیش از این، یعتیرش ●

شده برده ها به آسمان تیروحان که توسطِ بود، و اسالم را،
 نیزم اسالم، بههای وقایع و شخصیت کردنِ یخیتار بابود، 
فکر  کیاز با ایدئولوژیک کردنِ مذهب، آن را،  ،بعدو  آورد!
عینیِ مترقی و ، به یک ایدئولوژیِ حرکتیبذهنیِ ی شهیو اند

 ساخت.بخش، مبدل رهایی انقالبی و
 
ی از طرفدارانِ هپروتیِ امروزیِ الفِ برخشریعتی، برخاما  ●

، به خوبی اندتحتِ تاثیرِ جریانِ اصالحاتسخت ، که خود
ی حوزه جهتِ خروجِ از، "جریانِ فکری" هردانست که: می

 ،"یاجتماع انِیجر"یک  به فکری و ذهنیِ صرف، و تبدیل شدن
در چارچوبِ یک حرکِت  و فعالیت ،حزب کیایجادِ  ازمندِین

با ی در مبارزه ،محرومی سنگرِ طبقه ،که یحزب حزبی است.
 یِفلسفهای انیبر بن . البته حزبی که،باشد ،حاکمی طبقه

 .تاساستوار  تی و مذهبیساومانیستی و اگزیستانسیالی
 
نه اسالِم  ،ی استخینه اسالمِ تار ،یعتیخطِ شر پس، ●
 ینه اسالمِ فلسفو  ،ی استنه اسالمِ حزب ،است کیدئولوژیا

 _ یحزب _ کیدئولوژیا _ یخیاسالمِ تار کیبلکه،  ،است
 اما ،دباش یاگر فلسف . چون،با چهار بُعد ی است! اسالمیفلسف

اگر  .شودیدچار م لسوفانیف تِیبه ذهن ،نباشد یخیتار
 یزبح نباشد، یخینباشد، تار یفلسف ، اماباشد کیدئولوژیا



ِل مثخواهد شد، مبدل  یافرقهی بسته تِیذهن کیبه  ،نباشد
 و غیره.مثل تصوف،  ن،یمجاهدحوزه، مثل 

 
تِب مکبه این مساله خودآگاه باشیم که:  دیباهمواره  آری! ما ●

 ،یخیتار یِچهار بُعدِ اساس یدارااست  یانیجر شریعتی،
 در کنارِ دیبابُعد  چهار نیا ی. وو فلسف ی،حزب ،کیدئولوژیا

بخش اگر خواهانِ موفقیتِ این مکتبِ رهایی باشند. وهم 
 ،توامان ،هر چهار بُعدش را، مان باشد کهحواسِ دیباهستیم، 
 .میش ببریو پ ،میهدرشد  ،و هماهنگِ با هم ،همزمان

 
ما  .ریعز دِیمان امدوست به سوالِ گردمیبرم اکنون !خب ●

 م،یهستها دولت "بر" شهیهم ،ان هستیمحاکم "بر"همیشه 
 هِ یبر عل م،یستینها با حکومت ما .ما روشنفکران ژهیوه ب

است! چرا  یبرخوردمان انتقاد شهیهمو  م،یستهها حکومت
زر و  تثلیثِ شومِ مظهرِ ،دولت را خ،یی تارشهیهمدر ما،  که،

 ی، حت، و در هر زمانیایدر هر دوره . ومیدانیم ریزور و تزو
حاکم شود، اخالق  یحاکم شود، دموکراس سمیالیاگر سوس

حاکم ی سنگرِ طبقه ،یدر هر شکل ،هاباز دولت ،حاکم شود
 نِدورادر  خ،یاز تار یخاصکوتاهِ هستند، مگر در مقاطعِ 

 یا یک جنبش. انقالبیک  وزیِی پیراولیه
 
 
 



 
 اگر به انقالبِ بهمن نگاه کنید، تنها یکی دو ماه ماهیتی ضدِ ●

و آمد، کار  یرو یمردم دولتِ یک ،در آغاز مردمی نداشت.
 ،نکردستامردمِ با سرکوبِ  ،بالفاصله به کار کرد، اماشروع 

به  وی ضدِ مردمی شدن. وبه س ودریم ددار ،نشان داد که
ما از  صراحتاً گفت که: ینیخم ،دیرسکه  ۱۵ ریت هجده
به سرعت وارِد ثروت  آنگاه، !میکنمی دفاع نادارهیسرما

نیز  ریتزوبه دنبالِ حضورِ قویِ ثروت،  ،هم بعد .شدصحنه 
 !دفاع کند تا از قدرت و ثروت ،آمدمی دیبا عتاًیطب
 
نها ت مردمی، حاکمیتِ که مینیبمینیز  صدرِ اسالم در دورانِ ●

شروع  روابطِ ضدِ مردمیو بعد  ،استحاکم  یدورانِ کوتاهدر 
 یامام علبعد هم ..، .مان وثععمر و ابوبکر و حکومتِ  .شودیم
طوِر  به ،، ضدِ انقالبو در نهایت بکند، یتواند کارینم و دیآیم

 کند!تمامیِ دستاوردهای انقالب را، نابود می ،کامل
 
حاکم ی ارگانِ سرکوبِ طبقهها دولت ،یعتیشر دِیاز د ●

 ! ما باید بهحاکم باشد دهخوایم یسهر ک . حال،هستند
 شهیما هم م، نه به اشخاص.یو روابط توجه داشته باش ارهایمع

ی رابطه است. مشکوک شهیدولت هم .میانونظمها به دولت
در  ،که است یدو تا دشمن، یا بیمثل دو تا رق ما با دولت،

بر  ، تااست مراقبِ دیگری ،طرف قرار گرفته، و هرهم  برابرِ
 !اش نکند، و غارتردهوارد نک ایضربه ،او نتاخته



 
 و مردم، دولتی بینِ به شکلی عمیق، به رابطهاگر ما  ●

جامعه و دولت، دو تا دشمن یابیم که، درمی، بیندیشیم
ی به عنوانِ مثال، به همین جامعه .همند در برابرِو هستند، 

 ملت را منکوب کند، ملت خواهدیدولت مخودمان بنگریم: 
بیِن  روابطِو  دولتِ بهتری را حاکم کند، یجور هیخواهد میهم 

 است. جنگنوعی و  ،ی استروابطِ دشمن آنان،
 
 
 : ماندر پاسخِ به دوست ⚡
 
 و ،است کیدموکرات کشور، نظامییک نظامِ سیاسیِ  ،گاه ●

 کیدموکرات یطروابدارای ، های اروپاییمثلِ برخی از دولت
 ،داشته استرا بر ی موجودهاضیاز تبع بزرگی بخشِو ، است

ی ستیاومانهای هیپاحقوقِ بشر و  مبتنیِ بر نیزجامعه قوانینِ و 
 بر جامعه قانونو قدرتِ انتخاب دارند، ها انسانو  ،است

ر تکمی ما با حاکمیت، در چنین زمانی، رابطه .کندمی حکومت
 است."تعاملی"تر بیش، و "تقابلی"
 
 دولت "بر"ما همچنان  ی نیز،طیشرا چنیندر در هر صورت،  ●
، میدانیمردم می را ارگانِ سرکوبِ توده آنباز هم  .میسته

ی ندهیرا نما آنو هنوز هم  !هر چند سرکوبی نرم و پنهان
 یخصوص تِیمالک مدافعِ که میو معتقد م،یدانیحاکم می طبقه



 دفاع یبورژوازی طبقهاز هم هنوز و ، و استثمارِ مردم است
انتخاِب  و قدرتِ ،است کیچون روابط دموکرات ،اما .دکنمی

 "یمشارکتِ انتقاد"به نوعی در عمل ما  ،شده تیرعاها انسان
ا ام ،میی کنم یهمراه با دولت ،شرفتیپ یبراو  ،پردازیممی

 ی است!انتقاد برخوردیبا توامِ  هم این همراهی، باز
 
 میهست نیهنوز به دنبالِ ا آری! حتی در چنین شرایطی نیز، ●

 لیتبد ،اجتماعی تِیمالک کیبه  ،را یخصوص تِیآن مالک ،که
 ،ییروستا یهاابه شور ،نظامِ قدرتمندِ متمرکز را .میکن

انحصارِ قدرت را  .میکن لیتبد ،، و استانییامنطقه شهری،
ات معرفت و اطالع انحصارِ ،بشکنیمثروت را انحصارِ  م،یبشکن

قدرت و ثروت و  کنیم. تا "عمومی"ها را و آن ،بشکنیمرا 
 نباشد. ،ی خاصیدر انحصارِ طبقه ،معرفت

 
جایگاهِ روشنفکراِن ، پیروانِ آرمانِ شریعتی از نگاهِ ما ●

ی خودآگاه، در این جنگِ تاریخیِ طبقات، در و توده ،مردمی
حزب است. و این جنگ، در یک نظامِ ظالمانه و  "سنگرِ"

، و در یک نظامِ عادالنه و "گرم جنگِ"دیکتاتوری، یک 
توان آن ، که در واقع میاست "جنگِ سرد"دموکراتیک، یک 

 نامید. نیز یمشارکتِ انتقادرا نوعی 
 
 
 



 
را  واداده روشنفکرانِ این حرفِز فریبِ امروز اما، هرگ ●

چرا  ،را یعتیروشنفکرانِ خطِ شربرخی از حرفِ  یحت د،ینخور
 مشارکتِاند. امروز طلبان فروختهخود را به جریانِ اصالح ،که

ارکِت مش ؟گرستم ستمِیس کیبا مشارکت چه؟!  یعنی یانتقاد
 !؟گرسرکوب با یک سیستمِ

 
در منظورمان  زنیم،حرف می یانتقاد مشارکتِما از اگر  ●

 است. و کیدموکراتتا حدی عادالنه و  ستمِیس یک رابطه با
ی اسالمیِ آن، برخوردِ علی با حکومتِ ابوبکر و عمر در نمونه

برانداز کند، ینم امیق کند؟. علی چه میاست صدرِ اسالم
 یتزش از بین بردنِ و ،یو دگرگون رییبه دنبالِ تغ اما، نیست

 گوناگون است.های به شکل ،ایراداتِ کوچکو 
 
 مشارکتِ انتقادی،با استراتژیِ ما در یک نظامِ دموکراتیک،  ●
 میکنمی یاحزاب، سعو  ،هاهیاتحادنهادها، ایجادِ  قِیاز طرو 
و در همان  ،میرا کنترل کن موجود کِیدموکرات حکومتِ :که

ز رو ،مردمی توده به بخشیِبخشی و سازمانیآگاهخودبا حال، 
تمرکزِ "، و از "تمرکزِ ثروت"از  ،"تمرکزِ قدرت"از  ،به روز
 را، "قدرت و ثروت و معرفت"و  م،یبکاه ،)اطالعات( "معرفت
 ،کردنِ قدرت، ثروت یاجتماعرسالتِ ما، آری!  .میکن یاجتماع

ک نه در ی ،اما ،است یمشارکتِ انتقاداستراتژیِ با  ،و معرفت
 حکومتِ ستمگر!



 
غیرِدموکراتیِک های حکومت :میدار حکومتپس ما دو نوع  ●

 )مثلِ داریمردم توسطِ نظامِ سرمایه "غارتِ"حامیِ  گرِسرکوب
از هیچ جنایتی  ،خویش که برای حفظِ حکومتِ ،حکومتِ ایران (

 "استثمارِ"حامیِ  دموکراتیکِهای و حکومت د،کنندریغ نمی
)مثلِ حکومتِ دانمارک(، که  داریتوسطِ نظامِ سرمایه مردم

 یارهایعماساسِ بر ، ومعمول به طورِ ،را کیروابطِ دموکرات
 .کنندمی تیعار ،یامروز

 
از  پیشو  ،خیدر طولِ تار ،در گذشته : ویدگیم یعتیشر ●

رسالِت  ر،یصد سالِ اخ چهاریعنی پیش از  د،یدورانِ جد
ها توده دادنِ بیفر و کردن و خراستحمار گر، ریتزونیروهای 

ر تدهیچیپشان کار ،اخیرسالِ  صد چهاراین  اما، در، است بوده
 دادنِ  بیفر و کردن و خراستحمار شان، و کارِ اصلیشده، 

انِ به می ،متعاقباً تا آن روشنفکران، شده است!شنفکران ور
را به  و آنان، و به استحمارِ آنان بپردازند ،رفتهها توده

 !مشارکتِ با حکومتِ ظالم بکشانند
 
ن خودتادادِ خودتان به  !دیریفاصله بگ روشنفکران نیاز ا ●

 مردم سویبه  راگ !دیاز توانِ خودتان استفاده کن !دیبرس
به درک،  ،امدندیاما اگر ن کنید، استقبال ، از آنانآمدند

ی عمله"به شما را  ،یعتیلِ شروبه ق، وگرنه! دیکن شانیرها
مفت و  ،که ییهاآدم یعنی .کنندمی لیتبد "آماتورِ ظلمه



در این  ،دانیدمیآیا . دیکنمی یهمکار هابا دولت ،یمجان
به نابودی  را زیچه چ، مزدوریِ رایگانِ برای ستمگران

ر کا نیا دینکن! را "شیخو ییِخدا شتنِیخو"آن  ؟کشانیدمی
 ! نکنید!را
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