
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 «مبارز كیست؟»خالصه مقاله 

 

را در وضعِ انسانی  سؤال این جواب ؟داریممی و یاد او را گرامی كنیمپا می به ایجلسه دكتر شریعتی چرا برای

 حقایقاز  یك. هیچاست خود نگران كند و در افقمی خود را بررسی و محیط و اوضاع زندگی كه توان یافتمی

رد تا گیمی نگرد و تصمیممی افق به كند. همچناننمی او را راضی او بلندپروازی و در جامعۀ انسان این در زندگی

 پیغمبران مردم از همۀ فرمایند: بیشمی كه است شده نقل از پیغمبر اكرم حدیثی .محیط خود را تغییر دهد

بهتر باشد،  از دیگری هركس و سپس پیغمبران از آنان اوصیای خورند. پسمی اند و صدمهگرفتار و ناراحت

گیرند می تصمیم دهد كهرا نشان می كسانی زحمت شریف حدیث این. خواهد داشت بیشتری و رنج زحمت

 آنگاه ما .كنندمی تحمل بیشتری ها بلندتر باشد، صدمۀو افكار آن بلندپروازی خود را تغییر دهند. هرچه جامعۀ

 نگاه جهان و در همۀ عرب و در جهان خود را در لبنان روزمرۀ زندگیِ  و حقیقتِ  نگریمخود می افق به كه

 .بینیمسازد، نمی كند و ما را قانع ما را تأمین ما و آرزوهای بلندپروازی كه امروز خود، چیزی ، در وضعكنیممی

 شوند:می تقسیم چهار دسته به وضعِ نامساعد، مردم لِ ایندر مقاب

موجود  وضع كوشند برایستایند و میموجود را می وضع شوندمی موجود تسلیم واقعیت در مقابل ایدسته

 یفیضع ردمها مشوند. اینكنند و فاسد میمی همكاری ، با آنبشمارند. در نتیجه را صحیح بسازند و آن فلسفه

 . دانیمها را از خود نمیو آن ها نیستیمما از آن هستند كه

 كنند، بهمی فرار و هجرت وضع از این پذیرند ولیكنرا نمی وضع ترند، اینها قویاز این دیگر كه دستۀ

ها و خود را از آن پذیریمها را نمیآنباز ما  ترند، ولیقوی اول از دستۀ دسته این .برندمی دیگر پناه هایجامعه

 .دانیمنمی

ود را خ كنند جامعۀمی كنند. سعینمی شوند و فرار همنمی ترند، تسلیمقوی و دوم اول از دستۀ كه سوم دستۀ 

 كنند. خواهند، تبدیلخود می كه مساعدی وضع را به تغییر دهند و اوضاع

 جامعه در . آنچهكنیممی خود تالش تغییرِ جامعۀ برای ، بلكهنیستیم و دوم اول دستۀ مردم ، شما و ما ازبنابراین

 ، بلكهكنیمفرار می و نه شویممی تسلیم ما نه كند، ولینمی گذرد ما را راضیمی ما و در جهان و منطقۀ

 .را تغییر دهیم وضع این كوشیممی



 ههستند ك كسانی اول دستۀشوند: می تقسیم دو دسته خود را تغییر دهند، به اهند محیطخومی كه كسانی

، نداریم ها عقیدهآن و به نداریم ها ارتباطیما با آن كه از احزابی گیرند. بعضیمی عاریت را به دیگران اسلحۀ

غییر ت را در راه دیگران كردند اسلحۀ سعی ها بهترند، ولیننیستند و از آ و دوم اول از دستۀ هستند كه كسانی

 دیگران كردند و از ایدئولوژی خود قیام تغییر جامعۀ برای كه مردمی ما هرچند از این.  كار گیرند خود به جامعۀ

 ایسلحها ، زیرا معتقدیمدانیممین دسته خود را از این ولی كنیم،یاد می كنند با احتراممی تغییر استفاده برای

خود  هایهدف كردیم ما سعی .باشد داشته ما تناسب و آسمان رود، باید با زمینكار می به تغییر جامعه برای كه

از  ایتهدس بینیم، میاست بار آورده به لبنان برای جنگ این كه هاییو مصیبت مشكالت . با تمامكنیم را حفظ

 تسلیم گرانطغیان دیگر در مقابل كنند و دستۀمی دعوت جنگ هستند و به درگیری هنوز در حال طرف این

 حیحص توانیمخود را نمی داخلی . وضعكنیم قبول توانیمرا نمی وضع ، ما ایناند. بنابراینو سر فرود آورده شده

 ر راهو د كنیم عوض كلیرا به وضع و جهانی ، عربیاز نظر داخلی كه كنیممی الش، تترتیب این . بهبپنداریم

 و ما جزو دستۀ است شدن ما تسلیم دیگر برای ، زیرا راهكنیم اقدام وضع این كردن عوض

 ۀ، اسلحطرف . از آننیستیم ها همفراری و ما جزو دستۀ است دیگر فرار كردن . و راهنیستیم شوندگانتسلیم

سیاسیِ خود را  ما ورشكستگیِ خواهند كهها از ما می، زیرا آنپذیریمنمی را هم دیگران و ایدئولوژی دیگران

 زمینِ در روی كه داریم اصیلی های. ما انقالبداریم عظیمی هایخود تجربه اندازِ گذشتۀ. ما در چشمكنیم اعالم

با  توانست فقر و ضعف با تمام كه هاییجنبش است كرده را دگرگون و جهانی وجود آمده به در زیر آسمان ما و

و  ایمان را به ، یأسقدرت را به خود را بپیچاند و ضعف بخت رفتهبردارد و رفته محكمی هایگام تمام قدرت

 .گردیممی ایدئولوژیكی سالح چنین دنبال هكند. ما ب تبدیل وحدت را به پراكندگی

، گذاریممی او احترام گذارد. ما بهما می در مقابل عظیمی ثروت وضوح با تمام شریعتی دكتر علی كلمات

آزاد  هدفش و است باطل برضد انقالبی كه است این ، تنها برایگذاریممی احترام فتح سازمان اگر به كههمچنان

نِِِ ما زمی رویدر  كه دانیممی . انقالبیدانیممی اصیل را انقالب فتح كه روست . از اینشدهاشغال هایزمین كردن

 .دارد و هماهنگی ما تناسب ما و آرزوهایِ  هایِفكار و قلبما و با ا و در زیر آسمانِ 

بر « المغضوب» كه آنان كنند، نهمی حركت مستقیم بر صراط كه دانیممی ، كسانیقرآن ها را، بنا بر اصطالحآن 

 .اوست فكریِ اصالت برای كتر شریعتید اند. احترام«ضالّین»در سِلكِ  كه آنان و نه است ها حاكمآن

شوند، فرار نمی تسلیم كه بشماریم چهارم نیروها را از دستۀ این همۀ ، بتوانیمكردیم كه بندیتقسیم و بسا در آن

كنند. می ، تالشتغییر، با روشِِِ اصیل برای و ورشكستگیِ سیاسیِ خود ندارند، بلكه ضعف به كنند و اعترافنمی

 یمهست ، كسانیایمشده جمع دور هم جلسه در این . ما كهبشماریم دسته ا جزو اینخود ر توانیم، ما میبنابراین



 ، تالشاصیل هایروش ، بهاصیل هایتغییر، با هدف برای كه شوند. كسانیمی حساب دسته در سلكِ این كه

 .كنندمی

دو قدرتِ  بارِ و زیرِ  هستیم سوم جزو جهان . ماوانیمبخ چهارم خود را جهانِ  توانیممی كه هستیم ایما دسته

 خود اعتراف سیاسیِ ورشكستگیِ به كه اند: كسانیها دو دستهسومی جهان . ولیرویمنمی و غربِ عالم شرق

 و بهخود  اصالت به هستند كه دیگر كسانی كنند؛ گروهمی قرض ایدئولوژی و راستِ جهان كردند و از چپ

ها باید دور این كه و معتقدیم نامیممی چهارم را ما جهان دسته كنند. اینمی خود تكیه و آسمان زمین اصالت

 جدا كنند و قدرت و پراكندگی خود را از ضعف پیدا كنند و با وحدتشان قدرت شوند تا در كنار هم جمع هم

 .یابند

 .خواهند كشید ما هم هایخانه داخل را به ، جنگنكنیم خود دفاع و از نشویم جمع اگر دور هم

 به دارند، تبدیل نیروها با هم این كه در نیاید، اگر با وحدتی قدرتی صورت ، اگر بهجوییو حق طلبیحق این

 و قدرت ما را متشتت ابد. صفوفیمی ما راه در بین كند و اختالفاتمی نشود، جهانِ ما را تضعیف جهانی قدرت

 عزیز، هیچ برادرانشویم.  جمع ، ما باید دور همافكند. بنابراینمی ما جدایی كند و در صفوفمی ما را پراكنده

 .دور گرداند كند و او را از هدفش او را تضعیف و قدرت تواند انساننمی قدر پراكندگیِ صفوف به چیزی

 و علنی سری هایبسازند و سازمان كوشند از اینجا و آنجا آخوند بتراشند، عمامههر روز می كنیممی ما مشاهده

 به وجه هیچ دهند. اما به نشان شیعه مندی خود را بهخواهند عالقهمی كه شنویموجود بیاورند. هر روز می به

، باز است و حسین علی و راه مبارزه راه خود، كه حقیقی راه را از خواهند شیعهها میندارند. آن عالقه شیعه

 مرحوم استثمار و استعمار و استحمار بنا بر قول به گفتن فساد و نه رد كردن خواهند ما را از راهها میدارند. آن

  .باز دارند دكتر شریعتی

 

 

 


