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 پاسخ : 

 
توان را نداشت که  نیواقعاً ا ی شریعتی،هشیانداگر  !خب ●

 یِ سخنران میو ن کسالی عرضِچطور در  ، پسشود یاجتماع
 ،هاتیهمه محدود با آن ،هم، آن ارشاد یهینیدر حس شریعتی

، کیسمبل هایزباناستفاده از با  هم در بسیاری از موارد و
 ؟کند جادیا را یمیعظ یِاجتماع توانست حرکتِ

 
 کلِ مشو  ست،ین یعتیشر یشهیانداز مسلماً مشکل  ،پس ●

 ردِ نب" یمقالهاگر  ،که چنان ،هستند یعتیشر روانِیپ ،اصلی
 ،دیکن مطالعهرا  یمهدو یمجتب یاز آقا "هاگفتمان یِاسیس

د کنمی و صراحتاً اعالم ،کندمی اشارهبه همین مساله  دقیقاً
 که نیبا ا ،خودشان یِاقتیلیبه علتِ ب ،یعتیطرفدارانِ شر :که
د موفق نتوانینم ،کندمی را هم مطرح یحرکتِ حزب یعتیشر

 ،ینفر زارشش ه یروهایاز آن ن یمیعظ بخشِ چرا که، !شوند
به قولِ طنزِ مشهورِ این روزها،  ،ارشاد بودند یهینیکه در حس

 یچارهیب گروهِ چندو ، "شانعشق و حالِ"دنبالِ شمال رفتند 
 !بوده است "ارتحال"شان هم، نصیبِ یمحدود

 
انتظار، سرانجام  چهار سالپس از در دورانِ شاه،  ●

 آرمانِ"و  ،"دیحد یِدیکانونِ توح" مثلِ هاییسازمان
یل شدند، آن هم برای ده کتش ۵۵ در سالِ "نیمستضعف



 اما ،داشتندرا بر ییهاقدم هاسازمان نیو اسال کارِ درونی!! 
که  یآن همه طرفداران و ،اندک بودند اریبساین افراد 

 و جنبشیِ  حرکتهرگز نتوانستند  ،ساخته بود یعتیشر
 !را آغاز کنند شدهسازماندهی

 
 یشهیدر اند یوجه مشکل چیبه ه رابطه،، در این من ●

عاملِ اصلیِ عدمِ  که، معتقدم سخت و ،نمیبینم یعتیشر
، "جریانِ اجتماعی"ی شریعتی به یک "جریانِ فکری"تبدیلِ 

ی گیریِ اندیشهسازمانِ پیشگام از همان زمانِ اوجفقدانِ یک 
توسِط  ی شریعتیاندیشه یِفهمبدشریعتی در ارشاد، 

 است.بوده  طرفدارانآن بودنِ  یُبعدتکنیز و  ،طرفداران
 
 ،است که نیا خطِ شریعتی یِاساس هایاز ضعف یکی ●

 ،است العاده جذابفوق یعتیشر یاندیشه یِعرفان هایبخش
ن آ در نتیجه، .دیگومی از عشق سخنکه چگونه  دینیببمثالً 

و  کویریاتبخشِ که  ،یعتیشر یشهیاند یبایز اریبس بخشِ
که  ،استکشش پُر و  ،جاذبه پُر ،زیبا یبه قدر ،باشد یعرفان
 ،شوندیم این بخش واردِ خوانکتاب جوانِ یروهاین نیاوقتی 

گرداِب آن در و افتند، می گراییزیبایی و معنا در آن گردابِ
 .شوندیغرق م جادویی

 
 
 



 
ی خودِ شریعتی، دارای سه ی شریعتی، به گفتهاندیشه ●

. "کویریات"، و "اجتماعیات"، "اسالمیات"بخشِ اصلی است: 
ور و زر و ز در ارتباطِ با آن تثلیثِ  ،یشکل به ،دیاگر توجه کنو 

، یعتیمکتبِ شر ی از آن. چرا که،است، و نشات گرفته ریتزو
ها، تحتِ به پدیده یعتیشر نگاهِ وست، ا هاگانهمکتبِ سه

 ؟خوردیاز کجا آب م هاینهمه ا است. یثیتثل نگاهِ تاثیرِ این
در  همواره ،خیچون تار خ،یحاکمِ در تار یاز همان سه طبقه

ای آیندهو تا  ،ستهو هنوز هم  ،سه چهره بوده نیدستِ ا
 کی ،اششهیکلِ اند ی،عتیشر ،نیبنابرا .خواهد بود دور نیز

از تفکراتِ خودش  یوقتو حتی وار است، ثیتثل یشهیاند
 !استسه ُبعد  نیای با در رابطه ، باز همسدینوهم می

 
به سوی افرادِ جوان، اکثریتِ در رابطه با این سه بخش،  ●

و نیازهای مذهبِی  هاسوال خاطرِه بو  ،ندورکویریات می
 ،اما ،زنندیم یزیگر بخشِ اسالمیاتبه هم تا حدی  خودشان،

جدی است، بسیار ، که بسیار اتیبخشِ اجتماعدر رابطه با 
 استیس ،؟ستیچ ، دولتیعتیشر یشهیدر اند نظیرِ:

حزب چیست؟  ،؟ستیچ التیتشک ،؟ستیمبارزه چ ،؟ستیچ
و به  ،شتهندامراجعه  یحوصلهاکثریت  ،اقتصاد چیست؟

 جذابِ  آن بخشِمطالبِ  ،. و چونندورینم بخش نیدنبالِ ا
و  رجوع کرده، بارها و بارها به آن ،است ادیز هم کویریات

 !شوندمی بخشآن  غرقِ



 
 بودنِ  یبُعدکی اصلیِ خطِ شریعتی،از مشکالتِ  یکی پس، ●

به  ،یعتیشر خودِ ،که یدر حال ،است یعتیطرفدارانِ شر
سه بخشِ  یِمن دارا یشهیاند ،کند کهمی انیصراحت ب

 شریعتیاما گویا طرفدارانِ  .و در ارتباطِ باهم ،است یاساس
 رتو بیش !ندمند نیستعالقههم چندان  متفکربه نظرِ خودِ 

بُعدی شدن، و در یک نیاو  اند!تحتِ تاثیرِ جوِ جامعه و زمان
 نیتریاهیاز پا یکی ،یعتینِ شراشدنِ طرفدار هنِیِ لاَنتیجه، 

 .ی استعتیشرخطِ  ضعفِنقاطِ 
 
عدمِ فهمِ درست و  شریعتی،یکی دیگر از مشکالتِ خطِ  ●

چنان که، بسیاری از آنان،  .است یعتیشر یشهیاند هماهنگِ
 یرا حزب یعتیشر دتوانیمگر می :که پرسندمیبا شگفتی 

ی ، اساساً حزب را سنگرِ طبقهیعتیشر خودِدر حالی که، ! ؟دیکن
داند، که دولت را سنگرِ خود ی حاکم میطبقه در برابرِمحکوم 

باید چه کنیم؟ کتاب بخوانیم و بحثِ خیابانی پس ت. گرفته اس
 یراب، "شیعه یک حزبِ تمام"در سخنرانیِ  ،یعتیشر کنیم؟! آیا

 . پس، به دلیلِ ستین نیچن نیانه!  ؟!چدیپینسخه م گرانید
 نیروهای ،نبودنِ طرفدارانِ این خطِ فکری یالتیتشک و یحزب

 !نداهبود این خط، همیشه یک نیروی پریشان
 
 
 



 
 .کشتندیم و عزا یعروس که ما را در میبود یمرغ شهیما هم ●

زیرِ چترِ جریاناتِ دیگرِ جامعه، و در یک نیروی پرطرفدار، که 
 انقالبِ  در جملهاز  شدیم.به نفعِ آن جریان، سازماندهی می

 یعتیشر طرفدارِخودآگاهِ  یروهاین همه رغمِ آنعلیکه  بهمن،
انقالب را به دست گرفت، و آن  هدایتِ ینیخم ،ابانیخ کفِدر 

زد و و  ،حاکم شد کثیفِ مذهبی ارتجاعِ رد، وراهه بُرا به بی
 بازو آمد،  تاصالحا چه شد؟ از آن بعد !کشترد و خورد و بُ

 اصالحات یروهاینتابعِ  یعتیشرطرفداِر  یروهایناکثریتِ هم 
 یروهاینهم باز  ، وسبز آمد جنبشِو بعد از آن  !شدند

ما طرفدارانِ پس  !ندشدتابعِ این جنبش  یعتیشرطرفدارِ 
 یِ قربان : مااش را بخواهیدحقیقت ؟میهست یچ یعتیشر
چون سازماندهی  ،!شوندمی که حاکم هستیم یاناتیجر

 !نداهافتادراه  یروحان یاالن هم دنبالِ آقانداریم. 
 
همان نیازی که  .میمستقل هست حرکتِ یک  ازمندِیما ن ●

 کی ،که میموفق شدو البته امروز،  .میزدرا  ادشیفر هاسال
 خاطرِ  هب ،میستیموفق ن باز چنداناما  ،میکن ایجاد یحزب حرکتِ

 یالتیتشک ،هستند که ییروهاین ،خط نیروشنفکرانِ ا ،که نیا
 نه آن روشنفکرانِ  ،یعتینه فرزندانِ شر .امدچکیه .ستندین

 ر.گیدی شدهشناخته
 
 



 
آن سه روشنفکِر اساساً امروز، به صراحت باید بگویم که:  ●

، و یرحمان ،یجانیعل یآقامشهورِ دیگرِ این خط نیز، یعنی 
هستند،  یمهندس سحاب خطِ یدهندهدامها ترشیب اشکوری،

 ش به قدرتنگاه اساساًهم،  یمهندس سحابو نه شریعتی! و 
تحوالت را  خواهدیدولت م قِیاز طرو ، است ، به دولتاست

تحِت  تبه شدخطِ شریعتی، و این سه روشنفکرِ  به پیش ببرد.
در واقع امروز  واند، قرار گرفته "نگاهِ به قدرت"تاثیرِ این 

 اند!یکارگزارِ خطِ مهندس سحاب یروهاین
 
 یاهخویآزاد بود، انسانِ یانسانِ بزرگ مهندس سحابی ●

ما در  ملیِ مقاومتِ نهضتِمبارزانِ  نیتراز بزرگ یکیبود، 
 یِ اساس که بخشِ مبارزِ آن دوران، از جوانانِو ، سی یدهه

و ، خودش یجا ،آن بحث .ه استبردیم شیپبه را  نهضت
باید این  ،اما .محفوظ در مبارزه، قابلِ احترام و شانیا عظمتِ
 ،یتعیشر یِمشخطِداشته باشیم که:  خاطر پیوسته دررا اصل 
خالِف بر ضدِ قدرت است، ،است دولت ضدِ ییمشخطِیک 

به معطوفِ  مشیِیک خطِکه اساساً  ،یمهندس سحاب مشیِخطِ
ی پروسه اصوالً به دنبالِ پیش بردنِو ، استو قدرت  دولت

 دولت است! قِیاز طر ی ایرانتوسعه
 
 
 



 
محور محور و دولتقدرت مشیِ مهندس سحابینگاه و خطِ ●

ماند، و لِ انقالب در حاکمیت میو به همین دلیل، در او، است
شود، و در پس از اصالحات هم، خامِ جریانِ اصالحات می

 دارای ،شریعتی یِمشخطِنگاه و با مشیِ او، نتیجه، نگاه و خطِ
 اختالفی اساسی است.

 
 دارایما ز است. قدرتِ متمرک یِاساساً نف ما یِمشخطِ  ●

 یطیدولت را در هر شرا و ،هستیم یستیشبهِ آنارش شییگرا
دانیم، و ی حاکم مییک ارگانِ ضدِ مردمی، و حافظِ منافعِ طبقه

دولت است، و دولتِ قابِل نقدِ قدرت و  نقدِ رسالتِ اصلیِ ما،
 یشوراها که تابعِ ،است فدرال کِکوچ دولتِ تحملِ ما، یک

تحتِ یک نظامِ فدراتیِو  آن هم، ،استکشور  سراسریِ
در تضادِ با نگرشِ افرادی شک، چنین نگرشی، بیاستانی، که 

 است. محوردولت چون مهندس سحابیِ
 
های عدمِ موفقیتِ خطِ شریعتی، غیرِ یکی دیگر از علت ●

این خط است، که  روشنفکرانِتشکیالتی و غیرِ حزبی بودنِ 
 و یسخنران فعالیتِ اکثریتِ آناناند، و یحزب دگاهِیدفاقدِ 
انند توکنند که، از این طریق میگمان میو سی است، ینومقاله

ل ، تبدی"جریانِ اجتماعی"ی شریعتی را، به یک "جریانِ فکری"
 باطل! کنند! زهی خیالِ

 



 
ایجادِ یک توان  نیز یعتیفرزندانِ شر افسوس آن که، ●

جز در شرایطِ کامالً  ،به عبارتی .را ندارندجریانِ اجتماعی 
و حزبی  یالتیتشک هاییحرکتقادر به ایجادِ  دموکراتیک،

 یکارها ترشیکه ب ،سته یادیبن کی هم نیستند. اکنون
 ردِ چندانی هم ندارد.که بُکند، می یفکر

 
خطِ حرکتیِ  ایم.دچارِ یک مشکلِ بزرگ شدهما امروز،  ●

سرش قطع شریعتی، بی سر شده است. همچون کسی که 
شناخته و  ،که در عرصه بودند یروشنفکران است. آن شده

رها  را، و نیروهای طرفدارِ این خط ،این خط را، بودندشده 
، یعنی همان پادویِی خودشان و به دنبالِ خطِاند، کرده

 خطِ شریعتی یروهاینو در نتیجه، ، اندطلبان رفتهاصالح
 یعمهط"، هم : در نهایتامام صادق رِیو به تعب ،متفرق شدند

 همیشه ماحقیقت آن که، و  اند، و یا خواهند شد.شده "گرگ
 !میاهگرگ بود یطعمه

 
ما دو سه سالی دارای حرکتی مستقل  پس از انقالبِ بهمن، ●

، شصت فرا رسید سرکوب و کشتارِ سالِ ی، فاجعهبودیم. بعد
 نونِ کا ن،یمستضعف آرمانِ شریعتی مثلِطرفدارِ های سازمان و

ه ضرب ،و... قسطِ اسالمی،حکومتِ ، و پیشتازانِ دیحد یِدیتوح
 و متالشی شدند. ،خورده

 



 
سازمانِ موحدینِ "با نامِ امیدبخشی ، حرکتِ ۱۶ سالِ در ●

رضا  ، و همراهیِمحمدی حرمشیخ م به رهبریِ، "انقالبی
اوِج  هب ۱۵ و در سالِشان، ایجاد شده، دوستان و علیجانی

همان سال، برای آخرین  متاسفانه در فعالیتِ خویش رسید، و
 متالشی عمالً افتادند، و سازمان رژیم اطالعاتیِ تورِ بار، در

برخی از این  ،از زندانبعد بار آن که، شد. و تاسف
پرداخته، و  فردا رانِیا یهینشربا  همکاریِ به ،روشنفکران

به  ،حل شده، و بعد هم یسحاب محورِدولتخطِ  در رفته رفته
یروی پ طلبان فاسد و جنایتکار پیوستند، و موضوعِخطِ اصالح

و برای  ،یافت برای آنان پایان خطِ حرکتیِ شریعتیی و ادامه
 همیشه از خطِ شریعتی خارج شدند!

 
طرفدارِن ، و میروشنفکران را ندار نیا رگیما داکنون  ●

ِر در عینِ حال که، حضو .به خودشان باشند یِمتک دیبا یعتیشر
ی ما، که با کمالِ تاسف، یک این روشنفکران، در جامعه

بسیار یک حرکت،  پرست است، در رشدِشخصیتی جامعه
 به حزبِ  یعتیاحسانِ شر اگر فردا صبحچنان که،  موثر است.

 بسیار اعضای حزبتعدادِ  ،که دید دیشما خواه ،ونددیما بپ
 نیما ا یجامعه توان کرد!کاری هم نمی !خب !باال خواهد رفت

 درهم  یدیتردو ، است پرستتیشخصسخت  ،گونه است
 !تسین آن
 



 
 ودننب یالتینبودن و تشک یحزب ،ما هایاز ضعف یکی پس، ●

 .است یعتیشدنِ طرفدارانِ شر یُبعدکی دیگر،است. ضعفِ 
 یروهاین یاز بدنه یعتیروشنفکران خطِ شر ییجدا و دیگری،

 ر!گیدبس است  یخب! همین سه ضعفِ اساس .است یعتیشر
 ؟!ترشیب نیتفرقه از ا

 
انِ گفتم یک ،هجامع نیدر ار، گفتمانِ شریعتی، گید سویاز  ●

 سمیالیاصالً دورانِ سوس ما، دورانِچون،  است.مغلوب 
اِن دور ست،یبه قدرت ن یِستیآنارش دورانِ نگاهِ ضدِ ست،ین

 ها امروزنگاه نیاصالً ا و وِ شورایی نیست.یفدراتحکومتِ 
 مای مطالعهنسلِ جوانِ کم مطالعه و حتی بی رشِیپذ موردِ

جهانی کامالً به راست چرخش کرده  . چون جهتِ فکریِستین
 است.

 
نفیِ نگاهِ چپ و مردمی به مسائلِ دورانِ جهانِ امروز،  ●

هار و  برالِیولئن داریِ. دورانِ حاکمیتِ سرمایهاجتماعی است
تی و سیالیسوسنگاهِ  یِنفضدِ مردمی است. دورانِ 

است، البته  بند و بار یب یِآزادگرایانه است. دورانِ جمع
 ،تنیس یجنس بند و بار در رابطه با مسائلِ یب یِآزاد منظورم

در نظامِ بند و بار  یب یآزادمنظورم،  .ستین یزیکه اصال چ
 ،تی اسجهان یِدارهیسرمادر نظامِ  ،ی استغرب سمِیبرالینئول

تا و  ،! و به راحتیبچاپ یهر چقدر دوست داربه معنای 



بند  یب یککند، می را حذف یهمه چو  ،چاپدمی ،هم تینهایب
 کامل! یِو بار

 
بند و بار خوار است که بیداریِ جهاندر واقع، نظامِ سرمایه ●

 یب چه !پوشدمی ساپورت ابانیخ درکه  آن زنینه  است، و
ا ، نه تنهپوشدمی که ساپورت زنی هماناتفاقاً  ی؟!بند و بار

 بندِ نظامِ  :ها بند استاسیرِ دهبی بند و بار نیست، بلکه 
بندِ نظامِ ایدئولوژیِک ، مردساالری بندِ نطامِ ،یپدرساالر

 یببندِ اراذل و اوباش!  ت،یروحانبندِ ها، قدرتارتجاعی، بندِ 
و هر  تیهر جنا ،هستند که یقدرت هایآن نظام ،بند و بارها

 !دهندیانجام م ،بخواهند در جهانِ امروز کهرا  یکثافت
 
 "یِ سست" ازهای ما پیروانِ شریعتی، آن ضعف یدر ادامهو  ●

 در همان جمعِ ،ما یروهاین خودمان نیز بگوئیم! االن به
در  "یعتیشر یشبکه" پیروانِ شریعتی در گروهِ یِهفتصد نفر

هارده چ ، تنهاشودیمانجام که  ییهابحث در !دیکننگاه  تلگرام،
 آور نیست؟!شگفت! کنندمی شرکت ،نفر، پانزده نفر

 
 یعتیشراندیشه و آرمانِ به چون گذشته،  ،ما امروز دیگر ●

ها، ، هواداریهادوست داشتن گونه نیا .میهدینمبهای کافی 
یک آرمانِ  عاشقِ ی کهآدمچون،  است. فایدهیبها، و طرفداری

آن و راه  آنوجودش را در خدمتِ  یهمه ،است انسانیبزرگِ 
را،  شایزندگ ،وجودش را یهمه آری!. دگذاریمآرمان 



را  زشیهمه چو ش را، اش را، معشوقاش را، عشقاثروت
مکتِب  ،که میمعتقد هست اگر . و مادگذاریم ریمس نیدر ا
 است، باید چنین کنیم! بخش ییمکتبِ رها کی ،یعتیشر

 
 از ما دعوت یعتیشر ی عرفان، برابری، آزادی،در مقاله ●

! تابک اهلِ یا !تعالوا :قرآن رِیو به تعب ،مییایب فرا ،کند کهمی
نیز، به  صدری محمود یآقا چون، آن چنان که فرا آئید!

 "یتعال عصرِ" ،۱۶قرنِ  یعنی ،ما عصرِ :اشاره کردند درستی
نه  و ،است است، عصرِ پیوستن به یک آرمانِ مشترکِ انسانی

 یکو مذهبِ خاص،  یکخاص،  یِدئولوژیایک کوفتنِ بر طبلِ 
 .خاص یشهیاند

 
مشترِک  هدفِ به م،یشیندیب ی، انسانمیآئ فرا ما باید ●

 گِ ربز آرمانِ آن تحققِ به ،بیندیشیم ی بشریهامکتب یهمه
 .، بیندیشیماست "یآزاد ،یبرابر ،عرفان"آرمانِ که  ،یبشر
 آرمانِ اینبه دنبالِ  ، به شکلی،ب و مکاتبهمذا یهمه ،چون

 .هستند بشری
 
شعار  نیا م،یخودمان کن آرمانِ ،راآرمان  نیا مییایب پس ●
که  به هر شکلی ،کدامِ از ماهر و  م،یشعارِ خودمان کن ،را

 یهمگان آرمانِ نیا ،شیخو التِیسازمان و تشک با توانیم،می
به  ،کیدئولوژیو ا یافرقه هایو از بحث ،میریبگ یرا پ

 .میزیبپره ،یافراط صورتِ



 
، شتهدارا خود  یجا ،ی ایدئولوژیکهاآن بحث هرچند که، ●
 ،انسان ییِ رها یبرا ،که یهمراهان نِیبدر است  ییگفتگوهاو 

، و باید هم وجود دارد ییگفتگوها نیچن ، ودارندیقدم برم
 وجود داشته باشد!
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