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بجای مقدمه

َباق�–�نهج�البالغه�خطبه28 �الَْیْومَ��الِْمْضَماُر�َو�َغداً�السِّ أََل�َو�إِنَّ
آگاه�باشید�امروز�روز�تمرین�و�آمادگی،�و�فردا�روز�مسابقه�است

وجود�یک�ساختار�درست�در�تشكیالت�اسالمی�و�به�كار�گیری�قوانین�و�روش�های�اسالمی�و�انقالبی�در�
اینگونه�تشكیالت،�لزمه�ی�رسیدن�به�سعادت�و�پیشرفت�صحیح�تشكل�خواهد�بود�و�به�جرات�مي�توان�

گفت�شهید�مظلوم�دكتر�بهشتی�)ره(�بزرگترین�نظریه�پرداز�تشكیالت�در�تراز�اسالمی�مي�باشد.
جامعه�اسالمی�دانشجویان�نیز�مبنای�تشكیالتی�خود�را�به�تبعیت�از�گفتار�این�شهید�وارسته�قرار�داده�و�
عقاید�تشكیالتی�شهید�بهشتی�)ره(�را�اساس�و�الگوی�تشكیالتی�خود�میداند.�لذا�ضرورت�وجود�این�چنین�
كتابی�كه�چكیده�سخنان�شهید�بهشتی�)ره(�پیرامون�تشكیالت�اسالمی�مي�باشد�به�شدت�احساس�گردیده�
بود�كه�این�تشكل�در�یكی�از�فعالیتهای�خود�در�بدو�تاسیس�اقدام�به�گردآوری�و�چاپ�كتاب�تشكل�حق�

برای�استفاده�خود�و�سایر�تشكل�ها�نمود.
با�گذشت�زمان،�لزوم�بازنشر�این�اثر�احساس�گردید.لذا�جامعه�اسالمی�دانشجویان�با�اعمال�تغییراتی�جزئی،�

اقدام�به�چاپ�مجدد�كتاب�تشكل�حق�در�بهار��1394نمود.
جامعه�اسالمی�دانشجویان�امیدوار�است�تا�بتواند�با�بهره�گیری�از�این�سخنان�گهربار�و�نشر�این�سخنان،�

پاسدار�خوبی�برای�مبانی�تشكیالتی�و�همچنبین�حفظ�سخنان�شهید�مظلوم�دكتر�بهشتی�)ره(�باشد.
واحد�تشكیالت�و�امور�شهرستانهای�اتحادیه�جامعه�اسالمی�دانشجویان
بهار1394
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  زندگينامه شهيد مظلوم 
  آيه اهلل دكتر بهشتي 

  از زبان خودش
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زندگينامه شهيد مظلوم آيه اهلل دكتر بهشتي از زبان خودش

من�محمد�حسیني�بهشتي�كه�گاه�به�اشتباه�محمدحسین�بهشتي�مي�نویسند.�نام�اولم�
محمد�و�نام�خانوادگي�تركیبي�است�از�حسیني�بهشتي.�در�دوم�آبان��1307در�شهر�اصفهان�
در�محله�لومبان�متولد�شدم،�منطقه�زندگي�ما�یک�منطقه�قدیمي�است،�از�مناطق�بسیار�
قدیمي�شهر�است.�خانواده�من�یک�خانواده�روحاني�است.�پدرم�روحاني�بود.�پدرم�در�هفته�
چند�روز�در�شهر�به�كار�وفعالیت�مي�پرداخت�وهفته�اي�یک�شب�به�یكي�از�روستاهاي�
نزدیک�شهر�براي�امامت�جماعت�و�كارهاي�مردم�مي�رفت�و�سالي�چند�روز�به�یكي�از�
روستاهاي�دور�كه�نزدیک�حسین�آباد�بود�و�روستاي�دورتر�از�آن�حسن�آباد�نام�داشت�آمد�و�
شد�داشت.�افرادیكه�از�آن�روستاي�دور�به�خانه�به�مي�آمدند�برایم�بسیار�خاطره�انگیز�است.�
پدرم�وقتي�به�آن�روستا�مي�رفت.�در�منزل�یک�پنبه�زن�بسیار�فقیر�سكونت�مي�كرد.�
آن�پیرمرد�اتاقي�داشت�كه�پدرم�درآن�زندگي�مي�كرد.�این�پیرمرد�نامش�جمشید�بود.�داراي�

محاسن�سفید،�بلند�و�باریک،�چهره�بیاباني�روستایي�و�نوراني�بود.�
پدرم�مي�گفت�ما�با�جمشید�نان�ودوغي�مي�خوریم�و�صفا�مي�كنیم�و�همیشه�مي�گفت�
من�سفره�ساده�نام�و�دوغ�این�جمشید�را�به�هر�جلسه�دیگري�ترجیح�مي�دهم�و�این�جمشید�
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هرسال�دوبار�از�روستا�به�شهر�و�به�خانه�ما�مي�آمد�و�من�بسیار�به�او�انس�داشتم.�تحصیالتم�
را�در�یک�مكتب�خانه�در�سن�چهارسالگي�آغاز�كردم.�خیلي�سریع�خواندن�و�نوشتن�و�
خواندن�قرآن�را�یادگرفتم�و�در�جمع�خانواده�بعنوان�یک�نوجوان�تیزهوش�شناخته�شدم.�
و�شاید�سرعت�پیشرفت�در�یادگیري�این�برداشت�را�در�خانواده�بوجود�آورده�بود.�تا�اینكه�
قرارشد�به�دبستان�بروم،�دبستان�دولتي�ثروت،�در�آن�موقع�كه�بعدها�به�نام��15بهمن�نامیده�
شد.�وقتي�آنجا�رفتم�از�من�امتحان�ورودي�گرفتند�و�گفتند�كه�باید�به�كالس�ششم�برود،�
ولي�از�نظر�سن�نمي�تواند.�بنابراین�در�كالس�چهارم�پذیرفته�شدم�و�تحصیالت�دبستاني�
را�در�همانجا�به�پایان�رساندم.�در�آن�سال�در�امتحان�ششم�ابتدایي�شهر�نفر�دوم�شدم�آن�
موقع�همه�كالسهاي�ششم�را�یكجا�امتحان�مي�كردند�از�آنجا�به�دبیرستان�سعدي�رفتم.��
سال�اول�و�دوم�را�در�دبیرستان�گذراندم�و�اوائل�سال�دوم�بود�كه�حوادث��20شهریور�پیش�
آمد.�با�حوادث��20شهریور�عالقه�وشوري�در�نوجوانها�براي�یادگیري�معارف�اسالمي�بوجود�
آمده�بود�دبیرستان�سعدي�هم�در�نزدیكي�میدان�شاه�آن�موقع�میدان�امام�كنوني�قرار�دارد.�
نزدیک�بازار�است.�جائیكه�مدارس�بزرگ�طالب�هم�همانجاست.�مدرسه�صدر،�مدرسه�جده�
و�مدارس�دیگر.�البته�به�طور�طبیعي�بین�اینجا�و�منزل�ما�حدود�چهار�پنج�كیلومتر�فاصله�
بود�كه�معموًل�پیاده�مي�آمدیم�وبرمي�گشتیم.�این�سبب�شد�كه�با�بعضي�از�نوجوانها�كه�
درسهاي�اسالمي�هم�مي�خواندند�آشنا�شوم.�عالوه�بر�اینكه�در�یک�خانواده�روحاني�بودم�
و�در�خانواده�خود�هم�طالب�فاضل�جواني�بودند.�یک�همكالسي�داشتم�یادم�مي�آید�كه�
او�هم�فرزند�یک�روحاني�بود.�نوجوان�بسیار�تیزهوشي�بود�و�دركنار�من�مي�نشست.�او�در�
كالس�دوم�به�جاي�اینكه�به�درس�معلم�گوش�كند،�كتاب�عربي�مي�خواند.�یادم�هست�و�
اگرحافظه�ام�اشتباه�نكند�او�در�آن�موقع�كتاب�معالم�الصول�مي�خواند�كه�در�اصول�فقه�
است.�خوب�اینها�بیشتر�در�من�شوق�به�وجود�مي�آورد�كه�تحصیالتم�را�نیمه�كاره�رها�كنم�
و�بروم�طلبه�بشوم.�به�این�ترتیب�در�سال��1320تحصیالت��دبیرستاني�را�رها�كردم�و�به�
مدرسه�صدر�اصفهان�رفتم�براي�ادامه�تحصیل،�چون�در�این�فاصله�یک�مقدار�خوانده�بودم.�
از�سال��1321تا��1325در�اصفهان�تحصیالت�ادبیات�عرب،�منطق�كالم�وسطوح�فقه�و�
اصول�را�با�سرعت�خواندم�كه�این�سرعت�وپیشرفت�موجب�شده�بود�كه�حوزه�آنجا�با�لطف�
فراواني�با�من�برخورد�كند.�وچون�پدر�و�مادرم�مرحوم�حاج�میرمحمدصادق�مدرس�خاتون�
آبادي�از�علماي�برجسته�اي�بود�و�من�یكساله�بودم�كه�او�فوت�شد�و�این�تداعي�مي�كرد�در�
ذهن�اساتید�من�كه�شاگردهاي�او�بودند�به�اینكه�این�مي�تواند�یادگاري�باشداز�آن�استادشان.�
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درطي�این�مدت�تدریس�هم�مي�كردم.�در�سال��1324از�پدرم�و�مادرم�خواستم�كه�اجازه�
بدهند�در�یم�حجره�اي�كه�در�مدرسه�داشتم،�شبها�هم�درآنجا�بمانم�و�به�تمام�معنا�طلبه�
شبانه�روزي�باشم.�از�یک�نظر�هم�فاصله�منزل�تا�مدرسه�4-�5كیلومتري�مي�شد�و�هر�روز�
رفت�و�آمد�مقداري�وقت�از�بین�مي�رفت�و�هم�بیشتر�به�كارهایم�مي�رسیدم�و�هم�در�خانه�
اي�كه�بودیم�پرجمعیت�بود�و�من�اتاق�تنها�نداشتم�و�نمي�توانستم�به�كارهایم�بپردازم.�البته�
من�درآن�موقع�فقط�یک�خواهر�داشتم�ولي�با�عموها�و�مادربزرگ�همه�در�یک�خانه�زندگي�

مي�كردیم.�به�این�ترتیب�خانه�ما�شلوغ�بود�و�اتاق�كم.�
سال��1324و��1325را�در�مدرسه�گذراندم�و�اواخر�دوره�سطح�بود�كه�تصمیم�گرفتم�
براي�ادامه�تحصیل�به�قم�بروم.�این�را�بگویم�كه�در�دبیرستان�در�سال�اول�و�دوم�زبان�
اجتماعي� محیط� در� ولي� بودم� خوانده� فرانسه� سال� دو� آن� ودر� بود� فرانسه� ما� خارجي�
تصمیم� بودم� اصفهان� در� كه� آخر� سال� در� و� بود� بیشتر� انگلیسي� زبان� آموزش� روز� آن�
یكي� پیش� خواندم.� »ریدر«� كامل� دوره� یادبگیرم.�یک� انگلیسي� زبان� دوره� گرفتم�یک�
شدم.� آشنا� انگلیسي� با� مي�دانست.� را� انگلیسي� زبان� او� كه� آشنایانمان� و� منسوبین� �از�
در�سال��1325به�قم�آمدم�.�حدود�شش�ماه�در�قم�بقسه�سطح،�مكاسب�و�كفایه�را�تكمیل�
كردم�و�از�سال��1326درس�خارج�را�شروع�كردیم.�درس�خارج�فقه�و�اصول�نزد�استاد�
عزیزمان�مرحوم�آیت�اهلل�محقق�داماد�مي�رفتیم�و�همچنن�درس�استاد�و�مربي�بزرگوارم�
و�رهبرمان�امام�خمیني�و�بعد�درس�مرحوم�آیت�اهلل�بروجردي،�مقداري�درس�مرحوم�آیت�
اهلل�سید�محمد�تقي�خوانساري�و�مقداري�خیلي�كمي�هم�درس�مرحوم�آیت�اهلل�حجت�كوه�

كمري.�
در�آن�شش�ماهي�كه�بقیه�سطح�را�مي�خواندم�كفایه�را�هم�مقداري�پیش�آیت�اهلل�حاج�
شیخ�مرتضي�حائري�یزدي�خواندم�و�مكاسب�ومقداري�از�كفایه�كه�پیش�آیت�اهلل�داماد�

مي�خواندم�كه�بعد�همان�را�به�خارج�تبدیل�كردیم.�
دراصفهان�منظومه�منطق�و�كالم�را�خوانده�بودم�و�در�قم�ادامه�این�قطع�شد.�چون�استاد�
فلسفه�در�آن�موقع�كم�بود،�یكسره�بیشتر�به�فقه�و�اصول�مطالبات�گوناگون�مي�پرداختم�و�
تدریس.�معموًل�در�حوزه�ها�طلبه�هایی�كه�بتوانند�تدریس�كنند�هم�تحصیل�مي�كند�وهم�

تدریس�مي�كند.�هم�اصفهان�تدریس�مي�كردم�و�هم�قم.�
به�قم�كه�آمدم�به�مدرسه�حجتیه�رفتم،�مدرسه�اي�بود�كه�مرحوم�آیت�اهلل�حجت�
تازه�بنیان�گذاري�كرده�بودند.�از�سال��1325در�قم�بودم�و�این�درسها�را�مي�خواندم�در�آن�
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سالهایي�بود�كه�استادمان�آیت�اهلل�طباطبایي�از�تبریز�به�قم�آمده�بودند.�
درسال��1327به�فكر�افتادم�كه�تحصیالت�جدید�را�هم�ادامه�بدهم.�بنابراین�با�گرفتن�
دیپلم�ادبي�به�صورت�متفرقه�و�آمدن�به�دانشكده�معقول�و�منقول�آن�موقع�كه�حال�الهیات�
و�معارف�اسالمي�نام�دارد،�دوره�لیسانس�را�آنجا�گذراندم.�در�فاصله��27تا�30و�سال�سوم�
را�به�تهران�آمدم�و�سال�آخر�دانشكده�را�براي�اینكه�بیشتر�از�درسهاي�جدید�استفاده�كنم�و�
هم�زبان�انگلیسي�را�اینجا�كاملتر�كنم�و�با�یک�استاد�خارجي�كه�مسلط�تر�باشد�یک�مقداري�

پیش�ببرم.�
در�سال��1329و��1330اینجا�در�تهران�بودم�و�براي�تأمین�هزینه�ام�تدریس�مي�كردم�و�

خودكفا�بودم.�خود�كار�مي�كردم�و�تحصیل�مي�كردم.�
سال��1330لیسانس�شدم�و�براي�ادامه�تحصیل�به�قم�برگشتم�و�ضمناً�براي�تدریس�
در�دبیرستانها،�به�عنوان�دبیر�زبان�انگلیسي�در�دبیرستان�حكیم�نظامي�قم�مشغول�تدریس�
شدم�و�آن�موقع�ها�به�طور�متوسط�روزي�سه�ساعت�كافي�بود�كه�صرف�تدریس�كنیم�و�

بقیه�وقت�را�صرف�تحصیل�مي�كردم.
از�سال��1330تا��1335بیشتر�به�كار�فلسفي�پرداختم�و�به�درس�استاد�عالمه�طباطبایي�
به�درس�اسفار�و�شفاء�ایشان�مي�رفتم.�اسفار�مالصدرا�وشفاء�ابن�سینا�و�همچنین�شبهاي�
پنجشنبه�و�جمعه�با�عده�اي�از�برادران،�مرحوم�استاد�مطهري�و�آیت�اهلل�منتظري�و�عده�
دیگري�جلسه�بحث�گرم�و�پرشور�و�سازنده�اي�داشتیم.��5سال�طول�كشید�كه�حاصل�آن�
به�صورت�متن�كتاب�روش�رئالیسم�تنظیم�و�منتشر�شد.�در�طول�این�سالها�فعالیتهاي�
تبلیغي�و�اجتماعي�داشتیم،�در�سال��1326یعني�یک�سال�بعد�از�ورود�به�قم�با�مرحوم�آقاي�
مطهري�و�آقاي�منتظري�و�عده�اي�از�برادران�حدود�هیجده�نفر�برنامه�اي�تنظیم�كردیم�
كه�برویم�به�دورترین�روستاها�براي�تبلیغ�ودوسال�این�برنامه�را�انجام�دادیم.�در�ماه�رمضان�
كه�گرم�بود�باهزینه�خودمان�مي�رفتیم�براي�تبلیغ،�البته�خودمان�پول�نداشتیم،�مرحوم�آیت�
اهلل�بروجردي�توسط�امام�خمیني�كه�آن�موقع�با�ایشان�بودند�نفري�صد�تومان�در�سال��26
و�نفري�صد�وپنجاه�تومان�در�سال�27به�عنوان�هزینه�سفر�به�ما�دادند.�چون�قرار�براین�بود�
كه�به�هر�روستائي�مي�رویم�مجبور�نباشیم�مزاحم�یک�روستایي�به�عنوان�مهمان�او�باشیم�
و�خرج�خوراكمان�را�در�آن�یكماه�خودمان�بدهیم�و�براي�كرایه�آمد�و�رفت�وهزینه�زندگي�
یكماه�مخارج�سفر�را�خودمان�مي�بردیم.�فعالیت�هاي�دیگر�هم�در�داخل�حوزه�داشتیم�و�اینها�

مفصل�است�و�نمي�خواهم�در�یک�مقاله�فعاًل�گفته�شود.�
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در�سال��1329و��1330كه�تهران�بودیم،�مقارن�بود�با�اوج�مبارزات�سیاسي�اجتماعي�
نهضت�ملي�نفت�به�رهبري�مرحوم�آیت�اهلل�كاشاني�و�مرحوم�دكتر�مصدق�و�به�صورت�یک�

جوان�معمم�مشتاق�در�تظاهرات�و�اجتماعات�و�میتینگها�شركت�مي�كردم.
در�سال��1331در�جریان��30تیر�آن�موقع�تابستان�به�اصفهان�رفته�بودم�و�در�اعتصابات�
�26تا�30نیز�فعالیت�داشتم��و�شاید�اولین�یا�دومین�سخنراني�اعتصاب�كه�در�ساختمان�

تلگراف�بود�را�بعهده�من�گذاشتند.�
یادم�هست�كه�مقایسه�مي�كردم�كار�ملت�ایران�را�در�رابطه�با�نفت�و�استعمار�انگلیس�با�
كارملت�مصر�و�جمال�عبدالناصر�و�مسئله�كانال�سوئز�و�انگلیس�و�فرانسه�و�اینها�در�آن�موقع�
موضوع�سخنراني�این�بود.�اخطاري�بود�به�قوام�السلطنه�وشاه�و�اینكه�ملت�ایران�نمي�تواند�
ببیند.�نهضت�ملي�شان�مطامع�استعمارگران�باشد.�به�هر�حال�بعد�از�كودتاي��28مرداد�در�
یک�جمع�بندي�به�این�نتیجه�رسیدیم�كه�درآن�نهضت�ما�كادرهاي�ساخته�شده�كم�داشتیم�
باز�این�مسئله�مفصل�است.�بنابراین�تصمیم�گرفتیم�كه�یک�حركت�فرهنگي�ایجاد�كنیم�
و�در�زیر�پوشش�آن�كادر�بسازیم،�و�تصمیم�گرفتیم�كه�این�حركت�اصیل�اسالمي�باشد�و�

پیشرفته�باشد.�و�زمینه�اي�براي�ساخت�جوانها�.
دبیرستاني�بنام�دین�ودانش�در�قم�تأسیس�كردیم�و�با�همكاري�دوستان،�كه�مسئولیت�
اداره�اش�مستقیماً�به�عهده�من�بود.�در�سال��1333تأسیس�شد�تا�سال��1342كه�در�قم�بودم�
همچنان�مسئولیت�اداره�آن�را�بعهده�داشتم.�و�در�ضمن�در�حوزه�هم�تدریس�مي�كردم�و�یک�
حركت�فرهنگي�نو�هم�در�حوزه�بوجود�آوردیم�و�رابطه�اي�هم�با�جوانهاي�دانشگاهي�برقرار�
كردیم.�پیوند�میان�دانشجو�و�طلبه�و�روحاني�را�پیوندي�مبارك�یافتیم�و�معتقد�بودیم�كه�
این�دو�قشرآگاه�و�متعهد�باید�همیشه�دوشادوش�یكدیگر�حركت�كنند.�بر�پایه�اسالم�اصلي�
و�خالص.�و�در�ضمن�آن�زمان�ها�فعالیتهاي�نوشتني�هم�در�حوزه�شروع�شده�بود.�مكتب�
اسالم،�مكتب�تشیع،�اینها�آغاز�حركت�هایي�بود�كه�براي�تهیه�نوشته�هایي�با�زبان�نو�وبراي�
نسل�نو،�اما�با�اندیشه�عمیق�و�اصلي�اسالمي�و�در�پاسخ�به�سئوالت�این�نسل�مختصري�
در�مكتب�اسالم�و�بعد�بیشتر�در�مكتب�تشیع�همكاري�مي�كردم�و�بعد�در�سال�هاي��1335تا�
�1338دوره�دكتري�فلسفه�و�معقول�را�در�دانشكده�الهیات�گذراندم.�در�حالي�كه�در�قم�بودم�

و�براي�درسها�و�كارها�به�تهران�مي�آمدم.
براي� هم� جلسات� این� شد.� شروع� درتهران� گفتارماه� جلسات� سال��1338 همان� در�
رساندن�پیام�اسالم�بود�به�نسل�جستجوگر�با�شیوه�جدید،�در�هر�ماهي�در�كوچه�قائن�در�



ق
ــ
لح

ــ
شک

ت

14

یک�منزل�بزرگي�بود�و�جلسه�تشكیل�مي�شد.�و�در�هرماه�یكنفر�صحبت�مي�كرد�و�سخنراني�
مي�كرد�و�موضوع�سخنراني�قباًل�تعیین�مي�شد�كه�در�مورد�سخنراني�مطالعه�بشود.�و�نوار�
از�آنها�گرفته�مي�شد�و�این�نوارها�را�پیاده�مي�كردند�و�به�صورت�جزوه�وبعد�كتاب�منتشر�
مي�كردند.�كه�از�عمده�آنها�به�صورت�سه�جلد�كتاب�گفتارماه�و�یک�جلد�بنام�گفتار�عاشورا�
منتشر�شد.�در�این�جلسات�هر�بار�مرحوم�آیت�اهلل�مطهري�و�آیت�اهلل�طالقاني�و�آقایان�دیگر�
شركت�داشتند.�و�جلسات�پایه�اي�خوبي�بود�و�در�حقیقت�گامي�بود�در�راه�كاري�از�قبیل�

آنچه�بعدها�در�حسینیه�ارشاد�انجام�گرفت�و�رشد�پیدا�كرد.�
در�سال��1329ما�سخت�به�فكر�سامان�دادن�به�حوزه�علمیه�قم�افتادیم�و�مدرسین�حوزه�
جلسات�متعددي�داشتند�.�براي�برنامه�ریزي�نظم�حوزه�و�سازمان�دهي�به�حوزه،�در�دوتا�از�
این�جلسات�بنده�هم�شركت�داشتم،�كارما�در�یكي�از�این�جلسات�به�ثمر�رسید�و�در�این�جلسه�
آقاي�رباني�شیرازي�و�مرحوم�آقاي�شهیدسعیدي�و�خیلي�دیگر�از�برادران�شركت�داشتند،�آقاي�
مشكیني�و�خیلي�هاي�دیگر.�و�ما�در�یک�برنامه�اي�در�طول�یک�مدتي�توانستیم�یک�طرح�و�
برنامه�تحصیالت�علوم�اسالمي�در�حوزه�تهیه�كنیم�درهفده�سال�این�پایه�اي�شد�براي�تشكیل�
مدارس�نمونه�اي�كه�نمونه�معروف�ترش�مدرسه�حقانیه،�یا�مدرسه�منتظریه�بنام�مهدي�منتظر�
سالم�اهلل�علیه�است�ولي�بنام�حقاني�كه�سازنده�آن�ساختمان�است.�مردي�است�كه�واقعاً�عشق�
و�عالقه�و�سرمایه�و�همه�چیزش�را�روي�ساختن�این�ساختمان�گذاشت.�خداوند�او�را�به�پاداش�
خیر�مأجور�بدارد�بنام�او�معروف�شد.�مدرسه�حقاني�تأسیس�شد�و�این�برنامه�درآنجا�اجرا�شد�ودر�
این�مدارس�باز�مقداري�از�وقت�مي�گذشت�و�صرف�مي�شد.�در�سال��1341كه�انقالب�اسالمي�
با�رهبري�امام�ورهبري�روحانیت�و�شركت�فعال�روحانین�نقطه�عطفي�در�تالشهاي�انقالبي�
مسلمان�ایران�بوجود�آورده�بود.�در�این�جریان�ها�حضور�داشتم�تا�اینكه�در�همان�سالها�ما�در�قم�
به�مناسبت�تقویت�پیوند�دانش�آموز�و�فرهنگي�ودانشجو�و�طلبه�به�ایجاد�كانون�دانش�آموزان�
قم�دست�زدیم�و�مسئولیت�مستقیم�این�كار،�برادر�و�همكار�و�دوست�عزیزم�مرحوم�شهید�دكتر�
مفتح�بدست�گرفتند.�بسیار�جلسات�جالبي�بود�در�هر�هفته�یكي�از�ما�سخنراني�مي�كردیم�و�
دوستاني�از�تهران�مي�آمدند�و�گاهي�مرحوم�مطهري�و�گاهي�دیگران،�مدرسین�قم�مي�آمدند�
.�در�یک�مسجد�و�در�یک�جلسه�طلبه�و�دانش�آموز�و�دانشجو�و�روحاني�و�این�بار�در�رابطه�با�
مبارزات�و�در�رابطه�با�رشد�دادن�و�گسترش�دادن�به�فرهنگ�مبارزه�و�اسالم،�این�تالشها�و�
كوششها�بر�رژیم�گران�آمد�و�در�زمستان�سال��42من�را�ناچار�كردند�كه�از�قم�خارج�بشوم�وبه�

تهران�بیایم.�
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سال��42به�تهران�آمدم�و�در�ادامه�كارها�با�گروههاي�مبارز�از�نزدیک�رابطه�برقرار�
كردیم.�با�جمعیت�هیئت�هاي�مؤتلفه�رابطه�فعال�و�سازمان�یافته�اي�داشتیم�و�در�همین�
جمعیت�ها�بود�كه�به�پیشنهاد�شوراي�مركزي�اینها،�امام�یک�گروه�چهارنفري�به�عنوان�
شوراي�فقهي�و�سیاسي�این�جمعیتها�تعیین�كردند.�مرحوم�آقاي�مطهري،�بنده،�آقاي�انواري�

و�آقاي�مولئي.�
این�فعالیت�ها�ادامه�داشت،�در�همان�سالها�به�فكر�این�افتادیم�كه�با�دوستان�این�كتابها�
و�برنامه�تعلیمات�دیني�مدارس�را�كه�امكاناتي�براي�تغییرش�فراهم�آمده�بود�تغییر�بدهیم.�
دور�از�دخالت�دستگاه�هاي�جهنمي�رژیم.�در�جلساتي�توانستیم�این�كار�را�پایه�گذاري�كنیم�و�
پایه�برنامه�جدید�و�كتابهاي�جدید�تعلیمات�دیني�را�با�آقاي�دكتر�باهنر�و�آقاي�دكتر�غفوري�
و�آقاي�برقه�اي�و�بعضي�از�دوستان،�آقاي�رضي�شیرازي�كه�مدت�كمي�با�ما�همكاري�
داشتند�و�بعضي�دیگر�مانند�مرحوم�آقاي�روزبه�كه�خیلي�نقش�مؤثري�داشتند،�با�همكاري�
اینها�پایه�هاي�این�برنامه�فراهم�شد.�مقداري�از�كارهایي�را�كه�فراموش�كردم�بگویم،�سال�
�1341اگر�اشتباه�نكرده�باشم��41یا�اوایل��42در�یک�جشن�مبعث�كه�دانشجویان�دانشگاه�
تهران�در�امیرآباد�در�سالن�غذاخوري�برگزار�كرده�بودند،�دعوت�كردند�كه�من�در�آن�روز�

مبعث�سخنراني�كنم.�
در�این�سخنراني�موضوعي�را�من�مطرح�كردم�بعنوان�مبارزه�با�تحریف�یكي�از�هدفهاي�
آن� ارائه�كردم�كه� را� این�سخنراني�طرح�یک�كار�تحقیقاتي�اسالمي� در� و� مبعث�است�
سخنراني�بعدها�در�مكتب�تشیع�چاپ�شد.�مرحوم�حنیف�نژاد�و�چندتاي�دیگر�از�دانشجویان�
كه�براي�این�دعوت�به�قم�آمده�بودند،�وعده�اي�دیگر�از�طالب�جوان�كه�باز�آنجا�بودند.�

اینها�اصرار�كردند�كه�اینكار�تحقیقاتي�آغاز�بشود.�
در�پاییز�همان�سال�ما�كار�تحقیقاتي�را�آغاز�كردیم�و�با�شركت�عده�اي�از�فضال�در�زمینه�
حكومت�در�اسالم�ما�همواره�به�مسئله�سامان�دادن�به�اندیشه�حكومت�اسالمي�و�مشخص�
كردن�نظام�اسالمي�عالقمند�بودیم�و�این�را�بصورت�یک�كار�تحقیقاتي�آغاز�كردیم.�این�
كارهاي�مختلف�بود�كه�به�حكومت�گران�آمد�و�من�را�ناچار�كردند�به�تهران�بیایم.�و�در�
تهران�آن�همكاري�را�با�قم�ادامه�مي�دادیم.�بعد�از�چندماه�فشار�دستگاه�كم�شد.�بازگاهي�آمد�
و�شد�مي�كردیم�هم�براي�مدرسه�حقاني�و�هم�براي�همین�جلسات�حكومت�در�اسالم�كه�

البته�بعدها�ساواك�اینها�را�گرفت�و�دوستان�ما�را�تارو�مار�كرد.
در�سال��1343كه�تهران�بودم�و�سخت�مشغول�این�برنامه�هاي�گوناگون،�مسلمان�هاي�
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هامبورگ�به�مناسبت�مسجد�هامبورگ�كه�بنیان�گزارش�روحانیت�بود�و�به�دست�مرحوم�
مراجع�كه�چون�مرحوم� به� بودند� آورده� فشار� بود� بنیان�گذارده�شده� بروجردي� اهلل� آیت�
محققي�آمده�بودند�به�ایران�باید�یک�نفر�روحاني�به�آنجا�برود.�این�فشارها�متوجه�آیت�اهلل�
میالني�و�آیت�اهلل�خونساري�شده�بود�و�آیت�اهلل�حائري�و�آیت�اهلل�میالني�به�بنده�اصرار�
كردند�كه�باید�بروید�به�آنجا.�آقایان�دیگر�هم�اصرار�مي�كردند.�از�طرفي�دیگر�چون�شاخه�
نظامي�هیئت�هاي�مؤتلفه�تصویب�كرده�بودند�كه�منصور�را�اعدام�كنند�و�بعد�از�اعدام�انقالبي�
منصور�پرونده�دنبال�شد�و�اسم�بنده�هم�درآن�پرونده�بود�دوستان�فكر�مي�كردند�كه�به�یک�
صورتي�من�از�ایران�خارج�كنند�و�در�خارج�مشغول�فعالیت�هایي�باشم.�وقتي�این�دعوت�
پیش�آمد�به�نظر�دوستان�رسید�كه�این�كار�خوبي�است�زمینه�خوبي�است�كه�بروید�و�آنجا�

مشغول�فعالیت�بشوید.�
البته�خود�من�ترجیح�مي�دادم�كه�در�ایران�بمانم،�مي�گفتم�كه�هر�مشكلي�كه�پیش�
بیاید�اشكالي�ندارد.�ولي�در�جمع�دوستان�مي�پذیرفتند�كه�بروم�خارج�بهتر�است.�مشكل�
من�گذرنامه�بود�كه�به�من�نمي�دادند�ولي�دوستان�گفتند�از�طریق�آیت�اهلل�خوانساري�
مي�شود�گذرنامه�را�گرفت�و�درآن�موقع�اینگونه�كارها�از�طریق�ایشان�حل�مي�شد�و�آیت�اهلل�

خوانساري�اقدام�كردند�و�گذرنامه�را�گرفتند.�
به�این�طریق�مشكل�گذرنامه�حل�شد�و�در�رابطه�با�این،�آقایان�مراجع�بخصوص�آیت�
اهلل�میالني�به�هامبورگ�رفتم.�دشواري�كار�من�این�بود�كه�از�این�فعالیتهایي�كه�اینجا�
داشتیم�دور�مي�شدم�و�این�براي�من�سنگین�بود�و�تصمیم�این�بود�كه�مدت�كوتاهي�آنجا�
بمانم�و�كار�آنجا�كه�سامان�گرفت�بلكه�برگردم�ولي�در�آنجا�احساس�كردم�كه�دانشجویان�
سخت�محتاج�هستند�به�یک�نوع�تشكیالت�اسالمي،�چون�عزیز�ما�از�ایران�خیلي�شان�
با�عالقه�به�اسالم�مي�آمدند�و�كنفدراسیون�و�سازمان�الحادي�چپ�و�راست��این�جوانها�را�
منحرف�و�اغوا�مي�كردند�با�همت�چندتن�از�جوانهاي�مسلماني�كه�در�اتحادیه�دانشجویان�
مسلمان�در�اروپا�بودند�كه�با�برادران�عرب�و�پاكستاني�و�هندي�و�آفریقایي�و�غیره�كار�
مي�كردند.�و�بعضي�از�آنها�هم�در�این�سازمانهاي�دانشجویي�ایراني�هم�بودند�هسته�اتحادیه�
انجمن�هاي�اسالمي�دانشجویان�گروه�فارسي�زبان�آنجا�را�بوجود�آوردیم.�مركزاسالمي�گروه�
هامبورگ�سامان�گرفت.�فعالیتهایي�براي�شناساندن�اسالم�به�اروپائیان�داشتیم�و�فعالیتهایي�
براي�شناساندن�اسالم�انقالبي�به�نسل�جوانمان�داشتیم.�بیش�از��5سال�آنجا�بودم�كه�در�
طي�این��5سال�سفري�به�حج�مشرف�شدم.�سفري�به�سوریه،�لبنان�و�آمدم�به�تركیه�براي�
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بازدید�از�فعالیتهاي�اسالمي�آنجا�و�تجدید�عهد�با�دوستان�و�مخصوصاً�برادر�عزیزمان�آقاي�
صدر�)امام�موسي�صدر(�وامیدوارم�هركجا�كه�هست�مورد�رحمت�خداوند�باشد�و�انشاءاهلل�
به�آغوش�جامعه�مان�باز�گردد�و�سفري�هم�به�عراق�آمدم�و�به�خدمت�امام�رفتم.�در�سال�

�.1348
براي�یک� ایران� به� سال��1349 در� و� گرفت� آنجا�سروسامان� كارهاي� حال� هر� وبه�

مسافرت�آمدم.�اما�مطمئن�بودم�كه�با�این�آمدن�امكان�بازگشتم�كم�است.�
ضروریتهائي�ایجاب�مي�كرد�از�نظر�ضرورتهاي�شخصي�كه�حتماً�سفري�به�ایران�بیایم.�
به�ایران�آمدم�و�همانطور�كه�پیش�بیني�مي�كردم�مانع�بازگشت�من�شدند.�در�اینجا�مدتي�
كارهاي�آزاد�داشتم�كه�باز�مجدداً�قرار�شد�كار�برنامه�ریزي�و�تهیه�كتاب�ها�را�دنبال�كنیم.�
و�این�كار�را�دنبال�كردیم�وهمچنین�فعالیتهاي�علمي�را�در�قم�و�در�رابطه�با�مدرسه�حقاني�
فعالیتهاي�تحقیقاتي�گسترده�اي�را�با�همكاري�آقاي�مهدوي�كني�و�آقاي�موسوي�اردبیلي�و�
مرحوم�مفتح�و�عده�اي�دیگر�از�دوستان،�این�فعالیتها�بود.�بعد�مسئله�تشكیل�روحانیت�مبارز�
و�همكاري�با�مبارزات،�بخشي�از�وقت�ما�را�گرفت.�تا�اینكه�در�سال��1355هسته�هایي�براي�
كارهاي�تشكیالتي�بوجود�آوریم�و�در�سال��1356–��1357روحانیت�مبارز�شكل�گرفت�و�
در�همان�سالها�در�صدد�ایجاد�تشكیالت�گسترده�مخفي�یا�نیمه�علني�بعنوان�یک�حزب�و�

یک�تشكیالت�سیاسي�بودیم�در�این�فعالیت�ها�دوستان�مختلف�همیشه�با�هم�بودیم.�
در�سال��56كه�مسائل�مبارزاتي�اوج�گرفت.�همه�نیروها�را�متمركز�كردیم.�در�این�بخش،�
بحمداهلل�با�شركت�فعال�همه�برادران�روحاني�در�راهپیمائي�ها�و�مبارزات�به�پیروزي�رسید.�
البته�این�را�باز�فراموش�كردم�بگویم�كه�از�سال��50من�یک�جلسه�تفسیر�قرآني�را�آغاز�
كردم�كه�روزهاي�شنبه�بعنوان�مكتب�قرآن،�مركزي�بود�براي�تجمع�عده�اي�از�جوانان�
فعال�از�برادرها�و�خواهرها.�در�این�اواخر�حدود��400الي��500نفر�شركت�مي�كردند�.�كالس�

سازنده�اي�بود.�
در�سال��54به�مناسبت�جریان�هاي�این�جلسه�و�فعالیتهاي�دیگر�كه�در�رابطه�با�خارج�
با� بعد� كه� بودم.� مركزي� كمیته� در� كرد.�چندروزي� دستگیر� مرا� كمیته� داشتیم،�ساواك،�
كارهایي�كه�قباًل�كرده�بودیم�كه�برگ�هاي�زیاد�به�دست�دشمن�نیفتد،�توانستیم�از�دست�آنها�
خالص�شویم.�البته�قباًل�مكرر�ساواك�من�را�خواسته�بود.�قبل�از�مسافرتم�و�بعد�از�مسافرتم�
ولي�درآن�نوبت�ها�بازداشتها�موقت�بود.�چند�ساعته�بود.�این�بار�چندروز�در�كمیته�بودم�و�آزاد�
شدم،�دیگر�آن�جلسه�تفسیر�را�نتوانستیم�ادامه�بدهیم.�تا�در�سال��57بار�دیگر�به�مناسبت�
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فعالیت�و�نقشي�كه�در�این�برنامه�هاي�مبارزاتي�و�راهپیمائي�ها�داشتیم�در�عاشورا�چند�روزي�
مرا�دستگیر�كردند�و�به�اوین�وبعد�به�كمیته�بردند�وباز�آزاد�شدم.

و�به�فعالیتها�ادامه�دادم�تا�در�سفر�امام�به�پاریس.�بعداز�رفتن�امام�به�پاریس�چندروزي�
خدمت�ایشان�رفتیم�و�هسته�شوراي�انقالب�تشكیل�شد�با�نظرهاي�ارشادي�كه�امام�داشتند�

و�دستوري�كه�ایشان�دادند.�
آقاي�هاشمي� آقاي�مطهري�و� از� بود� انقالب�اول�هسته�اصلي�شان�مركب� شوراي�
رفسنجاني�و�آقاي�موسوي�اردبیلي�و�آقاي�باهنر�و�بنده.�بعدها�آقاي�مهدوي�كني�اضافه�
شدند�بعد�آقاي�خامنه�اي�و�مرحوم�آیت�اهلل�طالقاني�و�آقاي�مهندس�بازرگان�ودكتر�سحابي�

و�عده�دیگري�هم�اضافه�شدند�تا�بازگشت�امام�به�تهران.�
فكر�مي�كنم�كه�دیگر�از�بازگشت�امام�به�ایران�به�این�طرف�در�اوان�در�نوشته�ها�گفته�

شده�كه�دیگر�حاجتي�نباشد�كه�درباره�اش�صحبت�كنیم.�

پرسش و پاسخ 
با�تشكر�از�اینكه�به�طور�اختصار�ولي�جامع�از�گذشته�خود�برایمان�بازگوكردید�ولي�چند�

سئوال�برایمان�پیش�آمده�كه�مطرح�مي�كنم.�
س: آقاي دكتر بفرمائيد كه چند خواهر و برادر هستيد و آيا پدر و مادرتان در قيد حيات هستند يا 

خير؟ و اگر مرحوم شده اند چه تأثيري در زندگي شما داشته است؟ 
ج:�خانواده�ما�سه�فرزند�داشت�كه�من�و�دو�خواهر�هستیم�و�هم�اكنون�هر�دو�
خواهرم�هستند�ولي�پدرم�در�سال��1341به�رحمت�ایزدي�پیوست�و�مادر�هنوز�
در�قید�حیات�است.�مرگ�پدر�در�زندگي�ما�جز�یک�تأثیر�عاطفي�ویک�مقدار�بار�
مسئولیت�مادر�و�خواهر�تأثیر�دیگري�نداشت.�تأثیر�شكننده�اي�نداشت،�البته�از�
نظر�عاطفي�چرا.�بسیار�ناراحت�شدم�ولي�چنان�نبود�كه�در�شیوه�زندگي�من�تأثیر�

بگذارد�و�آن�موقع�من�ازدواج�كرده�وداراي�فرزند�هم�بودم.�
س: چه سالي ازدواج كرديد و چند فرزند داريد؟ 

از�یک� او�هم� از�بستگانم�كه� با�یكي� ازدواج�كردم� اردیبهشت�سال��1331 ج:�
با� امروز،��29سال�زندگي�مشترك� تا� ازدواجمان� ثمره� خانواده�روحاني�است�و�
سختي�ها�و�آسایش�ها�و�تلخي�ها�و�شادیها�بوده.�چون�همسر�من�همه�جا�همراه�
من�بوده.�در�خارج�همینطور،�در�اینجا�همینطور،�و�چهار�فرزند،�دو�پسر�و�دو�دختر.�
س: شما كه به نمايندگي از طرف مراجع ايران به اروپا )آلمان( رفته بوديد، آيا فقط فعاليتتان مختص 
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به آلمان بود يا در ساير كشورهاي ديگر اروپايي هم فعاليت داشتيد؟ 
بخصوص� آلمان� كل� من� فعالیت� حوزه� ولي� بود،� هامبورگ� در� من� اقامت� ج:�
با� ما� ارتباط� اما� بود.� انگلستان� و� مقدار�كمي�هم�سوئیس� و�یک� بود� اطریش�
كشورها�و�ارتباط�كتبي�با�سوئد،�با�هلند،�با�بلژیک،�با�آمریكا،�با�ایتالیا،�با�فرانسه،�با�

این�كشورها�ما�ارتباط�داشتیم.�
س: نقش شما در انجمن هاي اسالمي خارج كشور چه بود؟ 

ج:�خدمتتان�عرض�كنم�كه�من�نه�عضو�بودم�و�نه�به�دست�من�مي�گشت.�من�
بنیان�گذار�این�انجمن�ها�بودم�همكاري�مي�كردم�و�مشاور�بودم�براي�آنها�و�كمک�
مي�كردم�و�كارهایشان�سخنراني،�مشورتهاي�تشكیالتي�و�سازمان�دهي�و�مختصر�
كمک�هاي�مالي�كه�از�مسجد�براي�آنها�تشكیل�دادیم�در�مسجد�هامبورگ،�شبانه�
روزي،�چند�روزسمینار�جالبي�بود�كه�نتایج�آنهم�درچند�جزوه�در�حوزه�ها�بخش�
شد.�جزوه»ایمان�در�زندگي�انسان«�جزوه�»كدام�مسلک«�اینها�جزوه�هایي�بود�

كه�در�آن�موقع�پخش�مي�شد�و�جزوه�هاي�مؤثري�هم�بود.�
س: شما ضمن گفته هايتان فرموديد كه چندكتاب ديني درسي در زمان طاغوت با دوستان نوشتيد. 

بفرمائيد آيا نقش شما در تأليف اين كتابها مستقيماً بود يا خير. لطفاً بيشتر توضيح بدهيد؟ 
ج:�بله�نقش�مستقیم�داشتم�در�برنامه�ریزي�و�هم�در�تألیف�آن�كتابها.�منتهي�
مخالف�بودم�كه�اسم�من�در�پشت�آن�كتابها�باشد،�و�راستش�بخاطر�اینكه�كتابها�
با�عكس�شاه�چاپ�مي�شد�طبیعت�من�نمي�پذیرفت�این�را�كه�با�عكس�شاه�پشت�
كتابهاي�مدرسه�اي�چاپ�مي�شد�به�اجبار�اسم�من�هم�آنجا�چاپ�شود.�این�یک�
طبیعتي�بود�كه�من�نمي�توانستم�اینها�را�قبول�كنم�ولي�بعد�مجموعه�اي�اخیراً�
بنام�شناخت�دین�اسالم�چاپ�شد�كه�دیگر�بعد�از�انقالب�اسم�بنده�آنجا�هست.�

س: لطفاً نام چندتن از دوستان دوران طلبگي خود را بفرمائيد؟
ج:�اولین�دوستان�من�كه�در�حوزه�خیلي�با�هم�مأنوس�بودیم�و�هم�بحث�بودیم�
آقاي�حاج�سیدموسوي�شبستري�زنجاني�ازمدرسین�برجسته�قم�هستند،�آقاي�سید�
مهدي�روحاني،�آقاي�آذري�قمي،�آقاي�مكارم�شیرازي،�امام�موسي�صدر،�اینها�
دوستاني�بودند�كه�پیش�از�همه�بحث�داشتیم�وبا�آقاي�مطهري�و�آقاي�منتظري�
هم�بحث�خاصي�داشتیم،�نمي�دانم�اشاره�كردم�یا�خیر،�بحثهاي�پیرامون�اسالم�

رئالیسم�وبحثهاي�دیگري�با�اینها�داشتیم.
س: آقاي دكتر بفرمائيد چندكتاب تاكنون نوشته ايد؟ 

ج:�1.�خدا�از�دیدگاه�قرآن�
2.�نماز�چیست؟

3.�بانكداري�و�قوانین�مالي�اسالم�دریک�مجموعه�
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4.�یک�قشر�جدید�در�جامعه�ما.
5.�روحانیت�در�اسالم�و�در�میان�مسلمین�در�یک�مجموعه�

6.�مبارز�پیروز
7.�شناخت�دین�

8.�نقش�ایمان�در�زندگي�انسان
9.�كدام�مسلک

10.�شناخت
11.�مالكیت

س: يكي از خاطرات مبارزاتي خود را كه بياد داريد بفرمائيد؟ 
سخنراني� یک� به� مربوط� كنم،� نمي� فراموش� هرگز� كه� خاطراتم� از� یكي� ج:�
پرشوري�است�كه�در�سال��1343در�مدرسه�چهارباغ�اصفهان�كه�نام�فعلي�آن�
مدرسه�امام�جعفر�صادق�)ع(�است،�داشتیم�كه�روز�هفده�ربیع�الول�بود.�ازتهران�
به�اصفهان�رفته�بودم�براي�بازدید�بستگانم�كه�بعد�آنجا�گفتند�كه�باید�سخنراني�
كني.�جلسه�باشكوهي�بود.�درآن�سخنراني�مردم�را�به�انقالب�دعوت�كردم�و�تحت�
عنوان�اینكه�كودك�امروز�یعني�كودك�متولد�شده�در��17ربیع�الول�پیام�آور�بود.�
و�ضمن�صحبت�بحث�به�اینجا�كشید�كه�این�پیام�آور�گفت�انقالب�را�با�رساندن�
پیام�خدا�وپیام�فطرت�پذیر�آغاز�كنید�و�دنبال�كنید�اما�هر�وقت�دشمنان�خدا�و�
دشمنان�انسانیت�سراهتان�ایستادند�و�خواستند�نداي�حق�شما�را�در�گلو�خفه�كنند�

آن�موقع�آرام�ننشینید.�صالح�بدست�بگیرد�و�با�آنها�بجنگید.
وقتي�بحث�به�اینجا�كشید�جلسه�متشنج�شد�براي�اینكه�مأمورهاي�امنیتي�آنجا�
بودند�كه�یادداشتي�به�دستم�رسید�كه�شیاطین�ناراحت�هستند.�منظورشان�این�
بود�كه�بحث�را�برگردانم.�اما�من�روا�نمي�دانستم�كه�بحث�را�برگردانم�بحث�را�به�
پایان�رساندم�اینها�بیرون�مأمور�گذاشته�بودند�و�در�این�اثنا�رفته�بودند�و�چندین�
ماشین�مأمورهاي�مسلح�آورده�بودند�براي�اینكه�اگر�تشنجي�پیش�آمد�جلویش�
را�بگیرند.�ولي�تشنجي�هم�پیش�نیامد�و�مأمور�هم�گذاشته�بودند�آنجا�كه�مرا�
دستگیر�كنند،�و�نشد.�بنده�رفتم�منزل�و�بعد�آمدند�منزل�مرا�دستگیر�كردند�و�بردند�
به�شهرباني�و�بعد�به�ساواك�اصفهان�در�آنجا�رئیس�ساواك�به�من�گفت�كه�من�
آدمي�هستم�عالقمند�به�دین�اسالم�و�متدین�هستم�و�غیره�وحتي�شما�مي�توانید�
از�علماي�اینجا�بپرسید،�من�آرامش�این�شهر�را�حفظ�كرده�ام�و�بعد�گفت�شما�
مثل�اینكه�مأموریت�داشتید�بیائید�و�این�شهر�را�به�هم�بریزید�و�مردم�را�به�جنگ�

مسلحانه�دعوت�كنید.�
من�در�جلسه�بودم�اما�از�آنجائیكه�بحث�به�اینجا�رسید�دیگر�دیدم�كه�نباید�بمانم�

و�از�جلسه�خارج�شدن�و�گفتم�نوار�آن�را�بیاورند�و�من�گوش�كنم.�
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گفتم�پس�شما�نوار�گوش�نكرده�دارید�صحبت�مي�كنید�چه�اشتباهي،�فعاًل�بگذارید�
آنهائیكه�آنجا�نگفتم�اینجا�برایتان�بگویم.�شروع�كردم�برایشان�صحبت�كردن�بعد�
معاونش�هم�آمد�شروع�كرد�به�یادداشت�كردن.�گفتم�كه�شما�به�این�ملت�چه�
مي�گوئید؟�آیا�یک�ملت�مرده�مي�خواهید�در�این�كشور�باشد.�ما�مي�گوئیم�ملت�ما�

باید�یک�ملت�زنده�اي�باشد.
آنروز�براي�چندمین�بار�چون�اولین�بار�نبود�كه�مرا�به�ساواك�احضار�مي�كردند،�
براي�چندمین�بار�تجربه�كردم�كه�اگر�انسان�مؤمن�مبارز�در�برخورد�با�دشمن�
با�قوت�و�قدرت�نفس�سخن�بگوید�چه�جور�مي�تواند�او�را�پشت�میز�ریاستش�

مرعوب�كند.�
این�آقاي�سرهنگ�پس�از�این�كه�دید�من�با�قاطعیت�و�صراحت�مي�گویم�كه�این�
انقالب�براي�آن�هست�كه�از�این�مردم�انسانهایي�بسازد�كه�در�برابر�هر�دشمني�
از�خودشان�دفاع�كنند�و�این�بحث�را�بي�پروا�ادامه�دادم�تحت�ثأثیر�قرار�گرفت�و�
گفت�كه�اگر�روحانیون�با�این�شیوه�با�سائل�برخورد�كنند�این�براي�ما�یک�معني�

دیگه�پیدا�خواهد�كرد.�
حس�مي�كنم�آن�ته�مانده�فطرت�كه�در�اعماق�روح�اینها�گاهي�مانده�است�با�این�
برخورد�متأثر�شد،�اثرپذیر�شد.�و�مي�توانست�چیزي�را�كه�هرگز�انسان�انتظار�ندارد�
از�یک�رئیس�ساواك�یک�انسان�بشنود�از�زبان�او�بیرون�بیاورد.�البته�بعدها�شنیدم�
كه�بالخره�ساواك�نتوانست�ایشان�را�تحمل�كند�و�بعد�از�دو�سه�سال�ایشان�را�

بیرون�كرده�بودند�البته�نه�به�این�مناسبت.�
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 رسالت دانشجو ودانشگاه

قبل�از�هر�چیز�سالم�علیكم�–�اول�تقارن�این�دیدار�را�با�نخستین�روزهای�قطعی�كردن�
موضع�كل�جامعه�ما�در�برابر�شیطان�بزرگ�و�استعمار�مكار�و�خونخوار�و�جهانخوار�آمریكا�را�
به�فال�نیک�مي�گیریم.�بلكه�رسالت�دانشجو�و�دانشگاه�قبل�از�خیلی�چیزا�در�این�است�كه�
بدان�بیندیشد�كه�چه�باید�كرد؟�تا�این�دستاوردهایی�مختلف�و�رنگارنگ�را�مصون�نگه�دارد.�
مسئله�ای�كه�مطرح�فرمودید�اینست�كه�رسالت�دانشجو�و�دانشگاه�چیست؟�این�»واوی«�
كه�اینجا�آوردید،�چیست؟�اجازه�بدهید�یک�مقدار�در�محفل�ادبا�ادبی�هم�صحبت�بكنیم�
چه�نوع�عطفی�است؟�دانشجو�و�دانشگاه�را�بر�دانشجو�عطف�كردید،�كتابخانه�اش�است؟�
آزمایشگاه�هایش�است؟�كارگاههایش�است؟�كالسهایش�است؟�سالنهایش�است؟�زمین�
ورزش�است؟�باغش�است�كه�اینجا�ندارم،�چه�وصل�كردید�به�دانشجو،�استادان�را؟�كارمندان�

را؟�چه�وصل�كردید؟�بفرمائید�كه�مطلوب�شما�چیست؟�
سیستم�را،�چون�بسته�به�این�است�كه�منظورتان�از�این�دانشگاه�چه�باشد،�تا�بفهمیم�
كه�این�و�او�بیان�كنده�چه�نوع�عطفی�است؟�حقیقت�اینكه،�مسئله�اساسی�عبارت�است�از�
همان�رسالت�دانشجو�اول�مشخص�كنید�رسالت�دانشچو�در�انقالب�اسالمی�ما�چیست؟�
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مي�توانید�اگر�منظور�شما�از�دانشگاه�سیستم�باشد،�بحث�درباره�سیستم�آموزشی�و�سیستم�
كار�دانشگاهی�را�هم�اصلی�قرار�بدهید؟�مي�توانید�این�كار�را�بكنید�حرفی�هم�نیست�از�قضاء�
یادداشت�مختصری��كه�من�تهیه�كرده�ام�بیشتر�مربوط�به�همین�سیستم�است�ولی�یادتان�
نرود�بحث�از�سیستم�جدا�از�بحث�دانشجو�و�رسالت�دانشجو�بخشی�ذهنی�ازآب�درخواهد�

آمد.�
به�هرحال�قبل�از�هر�چیز�ما�فرض�كنیم�كه�دانشجو�قرار�است�چكار�كند،�در�جامعه�امروز�

اسالمی�ما؟�و�برای�اینست�كه�من�بحث�را�با�رسالت�دانشجو�آغاز�مي�كنم.�

 رسالت دانشجو

دانشجو�بر�طبق�تجربه�ای�كه�لاقل�در�ایران�دارد�و�اجازه�بدهید�كه�تجربه�ایران�را�به�
عنوان�بهترین�تجربه�اجتماعی�كه�همه�اش�هم�دم�دست�ماست�مبدأ�هر�نوع�بررسی�قرار�
بدهیم�و�وقتی�مي�خواهیم�این�را�در�رابطه�با�تجارب�كلی�تاریخ�با�تجارب�كلی�بشریت�در�
طول�تاریخ�و�عرض�جغرافیایی�مورد�مطالعه�قرار�بدهیم�باز�قبل�از�هر�چیز�ببینیم�خود�این�

چه�هست؟�و�رابطه�اش�را�غیر�این�مورد�بحث�قرار�بدهیم.
اول�خودمان�مگربه�اینست�كه�ما�به�خود�آمده�ایم�و�به�خود�بازگشته�ایم�مگر�نه�اینكه�
فهمیدیم�ما�همه�خودمان�كسی�هستیم�و�هویت�و�شخصیتی�داریم�وآدمی�هستیم�در�این�
دنیا.�اگر�ما�خودمان�آدمی�هستیم،�برای�مطالعه�خودمان�بهترین�موضوع�هستیم.�نقش�
دانشجو�را�در�این�سی�سال�كه�من�خودم�از�نزدیک�مي�توانم�ناظر�و�تحلیلگر�جریان�ها�
باشم�مورد�توجه�قررا�بدهید،�ببینید�دانشجو�كیست؟�خوب�قرارم�دیگر�براین�نیست�كه�چون�
دانشجو�یک�كلمه�فارسی�است�و�طلبه�یک�كلمه�عربی�و�این�زلف�به�سر�است،�او�عمامه�

به�سر.�و�ریش�را�كه�مشاء�اهلل�هر�دو�دارند�از�این�نظر�دیر�قدری�مشتركند.�
هان�مثل�اینكه�دیگه�زلف�هم�كم�كم،�طالبمان�پیدا�كرده�ان،�عیب�ندارد،�زیرعمامه�
دارند.�خوب�بهرحال�پس�دیگر�او�عمامه�بسر�است،�مي�خواهم�بگویم�كاله�یه�سر�كسی�
كه�خوشبختانه�نگذاشتید�كه�كسی�كاله�بسرتان�بگذارد.�او�عمامه�بسر�است�و�آن�دیگری�
عمامه�بسر�نیست.�من�در�یک�مجمعی�به�مناسبت�حاضران�را�دعوت�مي�كردم�به�اینكه�
درآن�میدان�عملشان�با�هم�متحد�باشد.�یكی�باشند�به�انها�گفتم،�مرد�خداشناس�كه�تقوی�
طلب�كند،�خواهی�عمامه�برسرو�خواهی�كالهی�باشد،�اینجا�كالهش�هم�نیست�دیدید�
عمامه�به�سر�و�بدون�عمامه�بسر�است�قرار�نیست�كه�چون�او�معمم�است�این�نیست،�چون�
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به�او�طلبه�مي�گویند�به�این�مي�گویند�طلبه�یعنی�چه�...�ادبا�مي�گویند�دانشجویان�درست�
هم�مي�گویند�طلبه�جمع�طالب�است�طالب�یعنی�دانشجو،�طلبه�كه�در�اصل،�جمع�طالب�و�

طالب�علم�و�دانشجویان�معنی�مي�كردند.
این�روزها�ما�ارزش�طلبه�را�معنی�مفرد�در�فارسی�مي�فهمیم،�از�نظر�ادب�فارسی�طلبه�
مفرد�است�یا�جمع؟�نه�از�نظر�ادب�فارسی�طلبه�مفرد�است�جمعش�هم�طالب�مي�باشد.�البته�
جمع�عربی�وال�جمعش�طلبه�ها�ما�مي�گوئیم�طلبه�ها�آمدند�یعنی�خودمان�طلبه�را�با�»ها«�
جمع�مي�بنیدیم�ولی�به�صورت�جمع�عربی�هم.�وقتی�طالب�مي�گوئیم�به�معنی�طلبه�ها�بكار�
مي�بریم�به�این�ترتیب�طلبه�یک�واژه�عربی�است�كه�در�اصل�جمع�مكسر�طالب�است�ولی�

در�زبان�فارسی�امروز�یک�مفرد�است.��
دانشجو� از�هم�جدا�كنیم:� به�عناوین� را� دانشجو� و� اینكه�طلبه� به� نیست� قرار� خوب�
به�معنی�عام�در�این�سی�ساله�كه�این�برادر�شما�ناظر�و�تحلیلگر�اوضاع�بوده�و�عبارت�
است�از�قشر�آگاه�پیشگام��و�پیشتاز�در�خالقیهای�انقالبی�در�جامعه�ما�كه�چه�طلبه�جوان�
حوزه�چه�برادرها�و�خواهرهای�دانشجویان�دانشگاه�و�دانشگاه�ها�در�سالهایی�در�صف�مقدم�
مبارزه�و�انقالب�كاركرده�اند،�تالش�كرده�اند�جنگیدند،�خروشیدند،�طوفیدند�و�طوفان�یا،�
در�صفوف�اول�حضر�نداشتند.�رسالت�دانشجو�امروز�در�این�است�كه�همچنان�به�صورت�
عنصر�اصلی�انقالبی�جامعه�بماند.�جذب�دانشجوئی�خیلی�كمک�است.�بالخره�دانشگاه�ها�
یا�حوزه�ها�جاهائی�هستند�كه�خیلی�چیزها�را�زودتر�از�دیگران�خبر�مي�شند�و�مي�فهمند.�
به�آگاهی�حالت�دانشجویی�كمک�است.�دانشجو�معموًل�یک�انسان�مجردی�است�فارغ�
از�خیلی�از�این�وابستگیها�و�عالئق�سن�دانشجوئی�و�سن�جوانی�وجودش�خروش�و�گرما�
و�شور�آن�مرحله�اجتماعی�كه�دانشجو�و�طلبه�درش�قرار�دارد�كمک�است،�چون�بالخره�
آدمهایی�با�اصرارتر�و�باهوشتر�به�صورت�نسبی�مي�آیند�به�حوزه�های�عملی�و�دانشگاهها�
گروه�اجتماعی�شان�كمک�است.�خوب�اگر�استادها�و�برنامه�و�زمینه�مطالعات�و�كتاب��و�
اینها�هم�كمک�بشود�دیگر�خیلی�عالی�از�آب�در�مي�آید�یک�وتی�بود�شماها�غیر�از�بعضی�
از�حاضران�)بعض�هم�كه�مي�گویم�یعنی�كمتر�از�یک�درصد(�شماها�یادتان�نمی�آید.�وقتی�
كه�در�دانشگاه�ها�استادهای�دانشگاه�هم�بر�روی�هم�تجلی�یک�گروه�اجتماعی�آگاهتر�و�
مبارزتر�بود،�شما�غالباً�وفتی�را�یادتان�مي�آید�كه�دانشگاه�ها�را�رژیم�توانسته�بود،�محو�بكند.�
استادها�را�توانسته�بود،�خاموش�بكند.�یا�با�تهدید�از�میدان�بدر�بكند�یا�بخرد�ولی�سالها�پیش�
در�میان�استادها،�چهره�های�آگاه�مبارز�متعهد�زیادتر�بود.�انها�هم�روشنگر�راه�دانشجو�بودند�
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ولی�بهرحال�موضوع�اصلی�دانشجو�بود،�یعنی�همانجا�اگر�دانشجو�را�كنار�میزدی�از�میدان�
استاد،�دیگر�چندان�كارائی�نداشت�دانشجویان�باید�همچنان�به�عنوان�حامالن�پیام�انقالب�
و�تضمین�كنندگان�پویائی�و�تحرك�انقالبی�باقی�بمانند.�پس�دانشجوباید�همچنان�انقالبی�
بماند�و�پیشگام�و�پیشتاز�بماند�)ولی�عناست�بفرمائید�كه�این�ولی�خیلی�پراهمیت�است.�ولی�
دانشجوی�پیشگام�پیشتاز�در�طول�این�سی�سال�وقتی�مفق�شد�از�انقالبی�بودن�و�آگاه�بودن�
و�پیشتاز�بودنش�نتیجه�بگیرد�كه�حركتش�در�جهت�خواست�و�نیاز�و�حركت�كل�جامعه�قرار�
گرفت�جلوترها�اینجورها�نبود�یک�مختصری�در�سالهای��29تا��30و��4اینطوری�بود�ولی�
قبل�و�بعد�از�آن�نه�چندان،�باز�آن�موقعها�همچنان�نبود�كه�درست�در�خط�جامعه�باشد�اما�با�
جامعه�مي�توانست�باشد.�من�امروز�این�»ولی«�را�به�معنی�دیگر�مي�گویم�ولی�دانشجو�از�این�
همه�حضور�و�پیشتازی�و�پیشگامی�و�آزادی�وقتی�مي�توانست�استفاده�كند�كه�درست�درآن�
خط�قرار�بگیرد�و�پیش�آهنگ�حركتی�باشد�كه�این�حركت�یک�حركت�گسترده�توده�و�ما�و�
عوام�مردم�باشد.�دانشجوی�بریده�از�عوام�و�عامه�مردم،�هر�قدر�هم�پرتحرك�و�پویا�و�پیشتاز�
باشد�نمی�تواند،�خود�را�خالق�و�آفریننده�یک�انقالب�بیابد.�خیلی�از�سالها�دانشجوهای�عزیز�
در�این�دانشگاه�ها�شهید�شدند.�خون�دادند،�رنج�كشیدند،�شكنجه�شدند،�زحمت�كشیدند،�
وقت�مصرف�كردند،�كتک�خوردند،�تالش�شبانه�روزی�داشتند،�از�درس�گذشتند،�از�دانشگاه�
اخراج�شدند،�اما�مي�رفت�كه�همه�این�تالشهایشان�قهرمانی�در�بیاید�اما�در�شكل�یک�
انقالب�همگانی�قرار�نگیرد،�مي�رفت�كه�اینطور�باشد،�این�خطر�امروز�وجود�دارد.�دائماً�هم�
دارد�تشدید�مي�شود.�نمی�دانم�چه�دستهایی�است�كه�آگاه�و�ناآگاه�از�پویایی�و�شور�و�تالش�
گری�و�گذشت�و�فداكاری�و�قهرمان�خصلتی�این�قشر�مي�خواهد�بهره�برداری�كند�و�بار�
دیگر�دانشجوی�تحصیلكرده�را�از�كل�جامعه�ما�جدا�كند.�اگر�تومترقی�هستی�اما�بقیه�جامعه�
در�خط�ارتجاع�و�املی�افتاده�اند�یک�وقتی�اینجوری�بود.�یک�وقتی�كه�مي�گویم�یعنی�سالها�
قبل.�یعنی�قسمت�اعظم�این�سی�سال.�اگر�نگویم�تقریباً�همه�اش�آن�دو�سه�سال�هم�كه�
گفتم�به�بركت�نظر�كل�حركت�در�ان�سالها�این�وضع�پیش�آمد�واین�غیر�ازآنی�بود�كه�ما�

در�این�سالهای�اخیر�پیدا�كردیم.�
رسالت�دانشجو�در�این�است�كه�انقالبي�بماند�وهمچنان�پیشگام�و�پیشتاز�انقالب�باشد�
و�پیش�آهنگ�حركت�باشد�اما�نه�چنان�كه�از�توده�ها�جدا�شود�و�براي�خودش�بسوئي�رود�
و�یک�وقت�پشت�سرش�نگاه�كند�ببیند�كه�از�توده�ها�تقریباً�كسي�نیست�.�این�است�كه�

دانشجو�باید�فرهنگ�این�انقالب�را�روز�به�روز�بهتر�بشناسد�و�بهتر�پاسدار�باشد.
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 رسالت دانشجو: 

1. همچنان�انقالبي�پیشگام،�پیشتاز�بماند.�

2. پاسداري�شناخت�فرهنگ�انقالب�و�پاسداري�از�فرهنگ�انقالب�را�كه�به�بركت�آن�
پیوند�میان�این�قشر�و�گروه�پیشتاز�و�كل�جامعه�تأمین�شد�جزو�اساسي�ترین�وظائف�خودش�
قرار�بدهد.�چون�در�یک�جلسه�قرار�است�كه�من�اینها�را�خدمتتان�عرض�كنم�ناچار�فشرده�
مي�كنم�ولي�حق�این�است�كه�اگر�دوستان�مي�پسندید�و�مي�پذیرید�كه�اینها�زمینه�هاي�اصلي�
بحث�اجتماعي�ماست�اینها�را�خودتان�در�جمع�خودتان�مورد�بحث�قرار�بدهید.�گسترده�تر�

و�با�جمع�بندي�كاملتر.�

3. دانشجو�باید�به�صورت�یک�عضو�خیلي�بدردخور�جامعه�خودش�را�بسازد�نه�به�صورت�
یک�گروه�درس�خوانده�اي�تي�تیش�ماماني�خودخواه�از�خودراضي�كه�توقعات�خیلي�زیادي�
هم�دارد�یک�مقدار�معلومات�پیدا�كرده�همه�جا�مي�آید�مي�گوید�آي�من�و�استخدام�بكنید�
دیپلمه�بیكارم،�لیسانسه�بیكارم،�مهندس�بیكارم،�فوق�لیسانسه�بیكارم،�دكترا�در�علوم�انساني�
بیكارم،�چرا�بیكاري،�چرا�بیكاري؟�خود�تو�براي�كجا�ساختي�كه�امروز�بیكاري�؟�البته�اینجا�
به�سیستم�برمي�گردد.�خیلي�ولي�مگر�سیستم�را�دیگران�قرار�است�براي�ما�بیاورند.�مگر�
قرار�نیست�سیستم�را�خودتان�بیافرینید�و�كشف�كنید؟�همه�مطالبي�كه�عرض�كردم�به�
سیستم�برمي�گردد�یا�به�دانشگاه�بر�مي�گردد؟�بجزء�دوم�از�این�عنوان،�برمي�گردد.�دانشجو�
باید�بكوشد�ببیند�جامعه�چه�مي�خواهد؟�چه�نیازي�دارد؟�خودش�را�براي�تأمین�یكي�از�نیازها�
و�ایفاي�یكي�از�این�نقشها�مورد�حاجت�جامعه�آماده�كند.�این�یكسال�گذشته�در�شوراي�
انقالب�مكرر�این�بحث�مطرح�بود�كه�در�شوراهاي�مدیریت�دانشگاه�نمایندگان�دانشجویان�
مصرند�كه�شركت�مي�كنند�و�مي�گویند�ما�در�برنامه�ریزي�مي�خواهیم�سهیم�باشیم،�در�
برنامه�ریزي�آموزشي�و�نظرهاي�گوناگوني�در�این�باره�ابراز�مي�شد.�گاهي�گفته�مي�شد�كه�
خوب�یعني�چه؟�دانشجو�كه�از�راه�رسیده�مي�گوید�من�مي�خواهم�در�برنامه�ریزي�آموزشي�

دانشگاهمان�كالسمان�شركت�داشته�باشم.
آخر�این�)دانشجو(�چه�مي�داند�كه�شركت�كند�در�برنامه�ریزي.�استادان�بهتر�مي�دانند.�
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خوب�این�حرف�تا�حدي�هم�منطقي�است.�استادها�بیشتر�درس�خوانده�اند�معلومات�بیشتري�
در�آن�ماده�درسي�و�درآن�مواد�درسي�كه�در�یک�كالس�قرار�است�تدریس�بشود،�مي�آیم�
مي�دانم�آنجا�چه�خبر�است،�من�خبردارم�جامعه�چه�توقعات�و�انتظاراتي�سه�سال�و�چهارسال�
دیگر�از�من�دارد،�بگذار�منهم�حرف�بزنم.�و�بگویم�كه�جامعه�چه�مي�خواهد؟�عیبي�ندارد�از�
این�نظر�دانشجو�را�دربرنامه�ریزي�سهیم�كنید:�چون�دانشجو�آینده�خودش�را�و�آینده�جامعه�
اش�را�به�مقدار�زیادي�در�گروي�نوع�خودسازي�خودش�مي�بیند،�چگونه�خودم�را�مي�سازم،�
براي�كدام�آینده�دارم�خودم�را�آماده�مي�كنم،�بخصوص�كه�آفرین�براین�نسل�چند�سال�
اخیر�جاي�خوشحالي�است�كه�در�این�چند�سال�اخیر�دانشجوهاي�ما�و�به�طوركلي�خیلي�از�

تحصیلكرده�هاي�ما�از�اطو�كشیده�بودن�در�آمدند.�
دختر�و�پسر�دانشجو�دیگر�اطو�كشیده�نیست�چند�روز�پیش�كرمان�رفتم.�استاندار�آنجا�
یكي�از�برادران�مهندسي�است�از�همین�ساخته�شده�هاي�دهه�اخیر،�كمي�بعد�از�اینكه�ازراه�
با�لباس�كار�گل�آلود:�الن�رفتم�رفسنجان،�گفتند�سیل�آمده،�رفتم� رسیدم�آن�هم�آمد�
نزدیک،�گفتند:�قناتها�خراب�شده،�آنجا�رفتم�ببینم�چه�خبر�است؟�كجا�خراب�شده؟�اینكه�از��
راه�رسیدم�با�همین�لباس�با�لباس�افتخار�آمدم.�یک�تحصیل�كرده�اي�كه�اطو�كشیده�نیست�
اینجا�هم�كي�مي�آید،�همینطوره،�دانشجوي�ما�حق�دارد�بگویدآقا�من�از�متن�اجتماع�مي�آیم،�

مي�گویم�جامعه�چه�نیازهایي�دارد.�
آقایان�استاد�و�هیئت�علمیه�دانشگاه�اعم�از�آنهائي�كه�مثل�خود�جوانند�از�همین�نسل�
دهه�اخیرند�و�آنها�هم�الحمداهلل�اطو�كشیده�نیستند�و�آنهایي�كه�یک�قدري�آن�طرفترند�
از�نظر�سني�و�خیلي�با�این�فرهنگ�آشنایي�عمیق�ندارند�شماها�اگر�مي�خواهید�برنامه�كار�
و�آموزش�تنظیم�كنید�با�من�دانشجو�هم�درمیان�بگذارید�كه�نیازهاي�خودم�رادرحقیقت�
نیازجامعه�است�برایتان�بگویم�با�هم�همفكري�مي�كنیم�برنامه�مان�را�بر�طبق�این�نیاز�تنظیم�

كنیم�برطبق�این�نیازها�تنظیم�كنیم.�
دانشجو�مصمم�باشد�خودش�را�بسازد�و�طوري�بسازد�كه�پس�فردا�تأمین�كننده�یكي�از�
نیازهاي�واقعي�این�جامعه�باشد�دیگر�فارغ�التحصیل�بیكار�نداشته�باشیم،�چون�بیكارها�در�

جامعه�ما�دو�گونه�هستند.�
بیكاره�ها�كه�عده�شان�خیلي�زیاد�است.�محل�كار�است�اما�صدها�هزار�نفر�بیكار�هستند�
چرا؟�چون�اینها�خودشان�را�براي�كاري�آماده�نكردند،�بیكاره�هستند�و�یا�نه،�بیكاره�نیستند�
یک�كاري�از�آنها�برمي�آید�اما�ما�در�فالن�بخش�با�تورم�كارها�روبرو�هستیم�و�در�فالن�
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بخش�دیگر�با�كمبود�كار�آن�با�كمبود�كارها�و�كارآمدها،�برنامه�ریزي�كلي�آموزش�و�كشور�
پس�از�اموزش�ابتدایي�باید�ناظر�باشد�به�این�نیازها�ولي�كي�قرار�است�این�كار�را�بكند،�
متخصصان�از�غرب�آمده،�سالها�كردند�دست�پختشان�را�دیدم.�دلدرد�مي�آورد،�نه�مزه�این�
آب�و�خاك�را�مي�دادند.�نه�طعمش�متناسب�با�ذائقه�ما�بود،�نه�بوي�این�آب�وخاك�را�مي�داد،�
یک�چیزي�بود،�یک�خوراك�زور�زوركي�خوردیم�تا�به�اینجا�رسیدیم�كه�مي�بینید�اگر�روح�
انقالب�از�فرهنگ�اصیل�ما�در�این�كالبدها�دمیده�نشده�بود،�مي�دانید�كجا�بودید؟�همانجا�كه�
ارباب�دلش�مي�خواست،�كجا؟�در�چراگاه�ساخته�و�پرداخت�شده�دست�ارباب�كه�درآنجا�با�
حداقل�آنچه�لزم�بود�براي�اینكه�زنده�بمانیم�و�شریمان�را�بدوشند�زندگي�كنیم)مطیع�عام(�

هر�قدر�جفتک�نمي�زدیم�بهتر�بودیم�ودر�خور�قدرداني�بیشتر.�
فرهنگ�عصیان�آفرین�اسالم�راستین�آمد�این�نقشه�چندین�ده�ساله�را�كه�هر�چه�نفت�
داشتیم،�فروختیم�تا�این�نقشه�را�ساختیم�و�پرداختیم�و�عوامل�اجرائیشان�را�فراهم�كردند�و�
هر�چه�مغز�داشتیم�از�ما�گرفتند�تا�بتوانند�این�نقشه�را�براي�ما�تحمیل�كنند،�این�نقشه�اجرا�
شده�بود�ولي�ما�تغییر�كردیم،�تقدیر�هم�بدنبال�تغییر�ما،تغییر�كرد.�چه�مي�خواهم�بگویم؟�
مي�گویم�تقدیر،�مگر�تقدیر�تغییر�مي�كند.�شاید�عبارت�دقیقي�نباشد.�شاید�بهتر�است�این�
طور�بگوئیم.�آنچه�خیال�مي�كردیم�و�خیال�مي�كردند�كه�تقدیر�ما�معلوم�شد،�واقعاً�تقدیر�ما�
بود.�ولي�وقتیكه�از�حالت�تسلیم�درآمدیم�عصیانگر�شدیم.�ویرانگر�شدیم،�دیگر�قرار�نبود،�
تقدیر�ما�باشد�تقدیر�ما�چیزي�دیگري�است.�دانشجو�خودساز�باشد�و�خود�را�بسازد�براي�

ایفاي�نقشي�مورد�نیاز�در�جامعه�ما.�
دانشجو�به�این�ترتیب�چه�ازآب�در�مي�آید؟�وصله�هم�رنگ�جامعه�یا�وصله�ناهمرنگ،�
چرا�مي�گوئیم�وصله.�دیگر�واصله�اصاًل�نیست.�بخشي�است�همرنگ�و�هم�آهنگ�با�جامعه�
اي�كه�در�ان�زندگي�مي�كند�و�دیگر�بیگانه�از�محیط�جامعه�خودش�نیست.�همگن�است�هم�

آهنگ�است�با�جامعه�و�محیط�زندگي�خودش.�

4. و�دانشجو�را�رسالت�براین�است�باز�دوست�دارم�به�این،�با�تمام�وجود�دقت�بشود�
و�توجه�بشود�و�دانشجو�رسالتش�در�این�است�كه�در�برابر�دردهاي�جامعه�براي�همیشه�
حساس�بماند،�نه�اینكه�تا�فارغ�التحصیل�شد�و�یک�شغلي�پیدا�كرد،�هر�قدر�شغلش�بهتر�
مي�شود�حساسیتش�بهتر�مي�شود�حساسیتش�كمتر�بشود،�دردي�كه�دهها�سال�به�آن�مبتال�
بودیم،�چه�مي�خواهید�بكنید؟�واي�بروزي�كه�تحصیلكرده�هاي�جامعه�اعم�از�روحاني،�معمم،�
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دانشگاهي،�در�شكل�آموزگار،�دبیر،�استاد�واعظ،�امام�جماعت،�مرجع�تقلید،�محقق�اسالم�
شناس،�نویسنده،�گوینده،�واي�بحال�جامعه�اي�كه�گروه�ممتازش�تبدیل�شود�بگروه�بي�

درد...�
خوب�از�كي�باید�پیش�بیني�كنیم�كه�به�وادي�بي�دردان�سرازیر�نشویم؟�از�كي�باید�پیش�
بیني�كنیم؟�از�كجا؟�از�همین�دوره�دانشجوئي.�عرض�مي�كنم�اینها�یک�یک�موضوع�را�باید�
خود�شما،�روي�آن�كاركنید،�بنده�خدمت�امام�آنروز�عرض�كردم�كه�اجازه�بدهید�مسئولیتي�
نداشته�باشم،�واقعاً�برنامه�ام�این�بود�كه�زمینه�اصلي�كارم�را�اینگونه�تجمعاً�و�فعالیتها�قرار�
بدهم�و�فكر�مي�كردم�كه�حتي�در�این�زمینه�خدمت�بهتري�مي�توانم�بكنم.�اي�كاش�فرصت�
و�فراغت�مي�داشتم�در�همان�جمعه�هایي�كه�پیشنهاد�مي�كنم،�شركت�مي�كردم�و�تجربه�اي�
اگر�دارم�در�اختیارتان�مي�نهادم�ولي�اگر�دوست�مي�دارید،�اگر�صحیح�مي�دانید�كه�آن�سئوالي�
كه�مطرح�كرده�اید�و�خواستید�ما�بیائیم�خدمتتان�درباره�اش�صحبت�بكنیم،�همین�مطالب�
است�لطفاً�در�جلساتي�كه�تشكیل�مي�دهید�از�خودتان�با�شركت�هر�كس�كه�فرصتي�دارد�
ومي�تواند�خدمتي�بكند�به�پیشرفت�این�جلسات�بازدهي�و�كاردهي�این�جلسات�اینها�را�مورد�

بحث�قراربدهید�یک�نتیجه�برسد�وال�درد�شمردن�نشود�اینجا.
این�دانشجوست�كه�باید�امروز�در�برنامه�خودسازي�پیش�بیني�كند�چه�جور�خودش�را�
بسازد�كه�فردا�به�خیل�بي�دردان�نپیوندد،�بلكه�روز�بروز�دردمندتر�بماند،�واقعاً�اینطور�است�
اگر�آدم�رفت�در�جامعه�همان�جایي�كه�مورد�نیاز�جامعه�قرار�گرفت،�آنجا�فرصت�اینكه�
دردمندتر�بماند�بیشتر�گیرش�مي�آید.�براي�اینكه�حال�بالخره�شما�ناچارید�چند�ساعتي�را�
بیائید�توكالس...�ساعاتي�از�روز�را�آنجا�آدم�مي�گذارند.�متأسفانه�وزارتخانه�ها�و�مؤسسات�
ماهم�كه�غالباً�همین�جور�است.�ساختمان�هاي�اصلي،�یک�وقتي�در�مركز�شهر�بود�ولي�مثل�
اینكه�حیفشان�آمد�و�مجدداً�گفتند�این�ساختمان�ها�را�به�این�بالها�بیاورید.�شما�ببینید�نوع�
ساختمان�هایي�كه�در�این�پانزده�سال�اخیر�براي�مؤسسات�زیادي�ساختند�كجاست؟�ولي�با�
تمام�این�احوال�شما�اگر�مصمم�باشد�و�طوري�خودتان�را�بسازید�كه�با�درد�جامعه�آشنا�بمانید،�
محیط�كار،�محیط�خیلي�مناسبي�است.�براي�اینكه�با�درد�جامعه�آشنا�باشید.�البته�نه�همه�
محیط�هاي�كار�خیلي�از�محیط�هاي�كارآموز�كارهاي�ما�خیلي�فرصت�دارند�تا�با�دردهاي�
جامعه�روزانه�مأنوس�بمانند�و�حساستر�بشوند�و�حساستر�هم�هستند.�دبیرها�و�فرهنگي�ها�

همینطور،�پزشكها�و�پزشكیارها�و�كاركنان�بیمارستانها�همینطور.�
بسیاري�از�ادارات،�مخصوصاً�به�مناسبت�این�مسئولیت�اخیر�من،�دادگستري�خیلي�جاي�
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مناسبي�است�براي�من�مثل�این�است�آدم�سبح�تا�شام�توي�جریان�درد�مردم�است،�یعني�
تقریباً�آنجا�اصاًل�یک�لحظه�اي�كه�آدم�بخواهد�غافل�بماند،�بدست�نمي�آید،�خوشبختانه�
بخصوص�كه�بنده�ام�دو�تا�سه�ساعت�در�هفته�را�به�صورت�آزاد�و�باز�مي�آیم�توي�جمع�
مردم،�در�آنجا�كه�هر�كي�و�هر�چي�مي�خواهد،�بگوید�و�آنجا،�آدم�رنج�و�درد�جانكاهي�را�كه�
برامت�ما�با�كمال�تأسف�چیره�شده�و�باید�به�نبرد�و�جنگ�او�برویم�خوب�حس�مي�كنیم.�به�
بعضي�از�شما�سفارش�مي�كنم،�گاهي�از�روزها�تشریف�بیاورید�در�همان�ساعت�آنجا�ببینید�
مردم�چقدر�درد�و�رنج�دارند�و�چه�كساني�هستند�این�دردمندان.�از�چه�گروههاي�اجتماعي�

و�قشرها�هستند�و�از�چه�مناطقي�هستند.�
امروز�خودش�را�طوري�ساخت�كه�فردا�به�صورت�یک�عنصر�پر�توقع� اگر� دانشجو�
امتیازطلب�در�نیاید�خوشبختانه�فردایش�از�امروز�براي�حساس�ماندن�و�دردها�را�لمس�كردن�
مناسب�تر�است،�درست�جامعه�ما�همین�را�مي�خواهد،�جامعه�ما�مي�خواهد�این�تحصیلكرده�ها�
وقتي�مي�آیند�بیرون�به�درد�مردم�برسند.�با�درد�اینها�آشنا�باشند�و�بدردشان�بخورند�من�در�
این�پنج�ماه�اخیر�كه�مسئولیت�به�عهده�شوراي�انقالب�افتاد�و�تا�حال�كارهایمان�یک�مقدار�
توسعه�پیدا�كرد�اول�در�دبیرخانه�شوراي�انقالب،�حال�هم�توي�دادگستري�گفتم،�آنجائي�
كه�من�یک�مسئولیتي�به�عهده�دارم�اجازه�بدهید�همین�جوانهایي�كه�كار�نمي�دانند�تشریف�
بیاورند�اینها�با�من�كار�كنند.�ما�مي�خواهیم�با�آنها�كار�كنیم�و�دبیرخانه�شوراي�انقالب�را،�
دادیم�دست�بدست�جوانهایي�كه�كار�بلد�نبودند،�حال�هم�در�دیوان�عالي�كشور�آن�چند�
نفري�كه�در�تماس�روزانه�با�من�كار�مي�كنند؛�از�همینها�بودند،�در�دادگستري�یک�عده�اي�از�
كارمندان�هستند�كه�اینها�هم�آدمهایي�دلسوزي�هستند،�براي�مردم�همین�حال�هم�همین�
جوانها�دوستان�ما�مي�گویند�اینها�دلسوزانه�كار�مي�كنند�ولي�دوسه�روز�قبل�در�جلسه�اي�كه�
صبح�قبل�از�ساعت�هشت�با�این�هفت�یا�هشت�جوان�تشكیل�داده�بودیم�براي�جمع�بندي�
كارها�كه�ببینیم�باید�چه�كار�بكنیم،�یک�مطلبي�را�مطرح�كردند�كه�براي�من�و�شما�آموزنده�

است�و�این�اصلي�را�كه�الن�مطرح�مي�كنیم.�
اصل�چهارم،�خوب�نشان�مي�دهد،�گفتند�فالني�ما�یک�تجربه�اي�اخیراً�پیدا�كردیم�و�
آن�این�است:�مراجعه�كننده�ها�را�گاهي�ارجاع�مي�دهیم�به�همین�دوستاني�كه�مي�گویم�یكي�
دو�نفرشان�مي�آیند�روزها�چون�كار�مي�دانند�مي�آیند�انجا�كمک�كنند�و�مراجعه�كننده�ها�را�
بپذیرند�و�بگویند�كجا�باید�بروید�هدایت�كنند�این�برادران�شما�كه�خیلي�از�آنها�هم�بعضي�
دانشجو�و�بعضي�فارغ�التحصیل.�اینها�مي�گفتند�كه�ما�وقتي�مردم�را�به�همین�آقا�ارجاع�
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مي�دهیم�ناراضي�برمي�گردد�با�اینكه�او�كار�بلد�است�او�بهتر�ازما�بلد�است�با�این�چكار�باید�
كرد؟�باز�ناراضي�بر�مي�گردد،�وقتي�مي�آید�پیش�ما�به�او�مي�گوئیم�یک�ماه�دیگر�مي�توانیم�
كارت�را�درست�كنیم�نمي�دانیم�در�برخورد�ما،�سخن�ما،�قیافه�ما�چه�اثري�است�كه�راضي�
تر�است!�این�چه�به�شما�نشان�مي�دهد،�چه�كنیم�كه�دانشجوي�امروز�فردا�به�این�حالت�در�
نیاید،�گفتم:�علت�چیه؟�گفت:�این�مردم�روي�اصل�شاید�آن�پیشداوري�كلي�كه�نسبت�به�
كارمند�دارند�از�سن�و�سال�او�مي�فهمند�كه�این�كارمند�است�بالخره�شاید�هم�از�كیفیت�
برخوردش�كه�هر�قدر�هم�مردمي�بخواهد�برخورد�بكند�بالخره،�كارمند�مآبانه�بخورد�مي�كند،�
ولي�پیش�ما�كه�مي�آیند�مي�بینید�برخوردمان�مثل�خودشان�است�اینكه�به�ما�اعتماد�بیشتر�
مي�كنند�به�این�حرف�كه�مي�گوئیم�یک�ماه�دیگر�اعتماد�مي�كنند،�مي�پذیرند�از�ما،�چه�كنیم�
كه�فردا�دانشجویاني�كه�اهل�خدمت�هستند�مثل�این�برداران�ما�كه�واقعاً�دیده�ایم�خود�اینها�
مي�گویند�اهل�خدمتند،ژست�و�فرهنگ�و�اخالق،�رفتار�و�وضعي�پیدا�نكنند�كه�مردم�وقتي�
با�آن�روبرو�مي�شوند�احساس�كنند�كه�او�به�درد�اینها�آشنا�نیست�و�باید�نحوي�رفتار�كند�كه�
نشان�دهد�مي�خواهد�به�درد�اینها�برسد�و�به�درد�اینها�مي�خورد�و�راهش�این�است�كه�این�
دانشجو�از�وقتیكه�پا�به�میدان�كار�مي�گذارد،�روزبروز�حساستر�باشد�و�حساسیتش�دربرابر�
درد�جامعه�روزافزون�باشد،�مطمئن�باشید�كه�در�آن�موقع�آنهائیكه�به�او�مراجعه�مي�كنند،�
چنین�احساسي�را�نخواهند�داشت،�احساسشان�كه�از�احساس�امروز�در�برخوردیكه�با�این�

دانشجویان�دارم�خیلي�بهتر�است.�خوب�این�چهار�تا�را�بخاطر�بسپارید.�
دانشجو�باید�همچنان�پیش�تاز�انقالبي�باشد،�اما�نه�پیشتازي�كه�آنقدر�پیشتاز�بشود�كه�

از�امت�فاصله�بگیرد�و�جدا�بشود�یا�راهش�اصاًل�از�امت�به�طوركلي�جدا�باشد.�
خودش�را�براي�ایفاي�یک�نقش�بدرد�نخور�از�نظر�روحش�و�عاطفي�باقي�بماند،�چنین�
دانشجویي�حامل�پیام�همیشگي�براي�امت�ما�خواهد�بود�و�نه�فقط�براي�مردم�ایران�بلكه�
براي�انسان�در�سطح�جهان،�چنین�دانشجویي�مي�تواند�حامل�پیام�باشد،�پیام�راستین�انقالب�

اسالمي�از�اینجا�مي�توانید�منتقل�بشوید�در�بست�به�سیستم.�

 رابطه دانشجو با ساير اعضاء دانشگاه 

سیستم�دانشگاه�از�نظر�برنامه�ریزي�از�نظر�رابطه�هیئت�علمي�با�دانشجو�هر�دوي�آنها�با�
كارمندها،�با�كاركنان�و�كارگران�دانشگاه�چگونه�خواهد�بود؟�باز�هم�توي�دانشگاه�چهار�جور�
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آدم�داریم:�خدمتگزاران،�كارمندان،�هیئت�علمي،�دانشجویان،�باز�هم�اینجوري�خواهد�بود،�یا�
نه،�یک�مجموعه�هماهنگ�انساني�داریم�كه�درآن�مجموعه�هركس�كار�خودش�را�مي�كند�
و�همه�به�كار�او�احترام�مي�گذارند�هیئت�علمي�به�كار�كارمندان�هر�دو�به�كار�خدمتگزاران،�
باغبانها�و�كارگرها.هر�سه�به�كار�دانشجو�و�دانشجو�به�كار�هرسه�برادري،�جوبرادري،�البته�
شرط�برادري�این�است�كه�از�نظر�احترام�اجتماعي�واز�نظر�برخورداري�اقتصادي،�وضع،�
متناسب�با�جوبرادري�باشد،�از�شما�چه�پنهان�چندي�قبل�شاید�دو�الي�سه�ماه�قبل�قرار�بود�
كه�اط�رف�شوراي�انقالب�دو�سه�نفري�بروند�در�شوراي�دانشگاه�تهران،�شوراي�مسئولن،�
شوراي�دانشگاه،�براي�مذاكره�و�گفتگو�پیرامون�یک�جریان،�خوب،�بحث�كردیم،�گفتگو�
كردیم،�بعد�یكي�از�دوستان�یادداشتي�آورد�گفت:�كه�توي�یادداشت�نوشته�بود�كه�عده�اي�
از�اعضاء�شوراي�كاركنان�دانشگاه�تهران�مي�خواهند�به�داخل�جلسه�بیایند،�من�نفهمیدم�
تكلیفم�چیست.�چون�من�درآنجا�مسئول�نبودم�و�اگر�بگویم�تشریف�بیاورید�ممكن�است�
خالف�نظم�كرده�باشم،�گرچه�نظم�مطلوب�امروز�دانشگاه�ما�همین�است�كه�اینها�بتوانند�
به�داخل�جلسه�هم�بیاند،�بهرحال�یادداشت�را�دادم�به�یكي�از�برادرهاي�مسئول�دانشگاه�
گفتم�به�نظرم�خوب�است�كه�اینها�به�داخل�بیایند،�آمدند�در�همان�اطاق�شوراي�دانشگاه�
نشستند�از�طرزآمدن�و�نشستن�آنها�احساس�كردم�كه�دفعه�اولشان�است�كه�به�این�اطاق�
مي�آیند،�خوب�عیبي�ندارد�اطاق�كارآنها�نبوده�ولي�بعد�به�زبان�آوردند�گفتند�امروز�كه�شما�
آمدید�انتظار�ما�همین�بود�كه�بگوئید�ماها�هم�بیائیم�براي�اینكه�ما�هم�آدمي�هستیم�در�
این�دانشگاه�تعدادمان�هم�بیش�از�بقیه�است�و�هر�تصمیمي�كه�قرار�است�اینجا�بگیرید�به�

سرنوشت�ما�نیز�مربوط�مي�شود.�
وقتي�واقعاً�به�ان�دوستانیكه�مسئولیت�دانشگاه�را�پذیرفتند�در�این�بعد�اعتقاد�دارم�آنهایي�
را�كه�مي�شناختم�)كه�همه�آنها�را�از�دیرزمان�نمي�شناختم�و�بعضي�را�از�دیرزمان�مي�شناختم(�
گفتم�معهذا�با�آقایان�هم�صحبت�كردیم�و�انها�هم�موافقت�داشتند�با�آمدن�شما�و�قباًل�
یک�بحث�خاصي�مطرح�بود،�حال�تظریف�آوردید،�بحث�را�یک�مقدار�ادامه�مي�دهیم،�یک�
مقدار�بحث�را�ادامه�دادیم�همان�جهتي�كه�اینها�مي�گفتند�محیط�دانشگاه�و�همه�محیطهاي�
دیگر�باید�محیط�یک�مجموعه�انسانها�)بنده�هاي�خدا(�كه�با�هم�كار�مي�كنند،�در�آید.�در�
دادگستري�ما�گرفتار�این�هستیم.�در�بیمارستان�ها�این�گرفتاري�هست،�بنده�شنیدم�در�سه�جا�
این�گرفتاري�شدید�است.�شاید�دانشگاه�كمترش�باشد،�یكي�بیمارستانها�كه�شنیده�مي�شود�
كه�پزشكها�غالباً�خودشان�را�تافته�جدا�بافته�مي�دانند،�یكي�هم�دادگستري�است�كه�وقتي�
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آدم�وارد�مي�شود�قضات�یک�حساب�دارند�و�كارمندها�و�كاركنان�یک�حساب�دیگر�دارند،�
باید�اینها�همه�از�بین�برود.همه�ما�آدمیم،�همه�ما�بنده�خدا�هستیم،�سیستم�از�نظر�خلقي�و�
منشي�و�اخالق�باید�در�یک�یک�دانشجویان�همین�خلق�جامعه�اسالمي،�الهي،�خدائي�را�
پرورش�بدهد.�اتفاقاً�این�اصطالح�جامعه�توحیدي�باشد.�بنده�خودم�هم�در�موقعیكه�در�قانون�
اساسي�مطرح�بود�موافق�بودم�كه�جامعه�توحیدي�باشد.�آنجا�دفاع�مي�كردم�كه�تغییر�بسیار�
خوبي�است.�منتها�یک�عده�از�دوستان�دادشان�بلند�شده�بود�كه�این�جامعه�توحیدي�یک�
معني�دیگري�بهش�داده�شده�یعني�جامعه�اي�كه�هر�كي�هر�كاري�دلش�بخواهد�بكند،�
جامعه�اي�كه�درآن�مسئولیتها�تقسیم�نمي�شود.�تقسیم�مسئولیت�هم�ضدتوحیدي�بودن�
جامعه�تلقي�مي�شود�آنها�همچنین�مي�گفتند�من�خیلي�در�این�باغ�نیستم،�نمي�دانم،�نمي�
فهمم�این�را�ولي�اگر�واقعاً��چنین�معناي�انحرافي�ازش�فهمیده�بشود�معني�غلطي�است.�
جامعه�هر�كي�به�هر�كي�كه�نیست�جامعه�توحیدي�جامعه�اي�است�كه�مسئولیتها�در�ان�
مشخص�مي�شود�و�مسئولها�مشخص�و�وظیفه�ها�مشخص�ولي�در�عین�حال�مسئولیت�
بالتر�آدم�را�یک�سروگردن�درازتر�نكند.�وال�مسئولیت�بدوش�انساني�كه�بفهمد�مسئولیت�
یعني�چه؟�همیشه�بارسنگین�جانكاهي�است،�ریاست�چیست؟�ریاست�یک�بار�است،�یک�
باري�كه�انسان�را�یک�آن�نباید�آرام�بگذرد�و�نمي�گذارد�اگر�انسان�خوب�بیندیشد�آدم�زیر�
بار�كه�دیگر�غرور�و�بخود�بالیدن�ندارد�كه�خود�را�از�دیگران�تافته�جدا�بافته�دانستن�ندارد.�
سیستم�دانشگاه�باید�این�خلق�و�خوي�را�در�دانشجو�پرورش�بدهد.�نه�عكس�آن�را،�سیستم�
دانشگاه�باید�از�نظر�آموزشي�از�نظر�مهارتها،�یاددادن�مهارتها�و�كسب�مهارتها�و�برنامه�ریزي�

در�خدمت�نیازهاي�جامعه�باشد�و�باید�در�خدمت�نیازهاي�انقالب�كرده�باشد.�

 احتياج جامعه انقالبي به معنويت

من�فقط��فهرست�وار�اینها�را�مي�شمارم.�جامعه�انقالبي�ما�نیازهاي�معنوي�دارد.�خواهرها�
و�برادرهاي�متعهد�اسالمیمان�به�تعبیر�یكي�از�دوستانمان�در�جلسه�دیروي�صبحي�كه�
استانداردها�هم�بودند،�مي�گفت�این�بچه�مسلمان�هاي�ما�و�همه�ماها�بیش�از�حد�عمل�زده�
شده�ایم�كه�من�به�او�گفتم:�تعبیر�صحیح�تر�اینكه�عمل�گیر�شده�ایم�و�میدان�فرهنگ�را�
یک�مقدار�خالي�گذاشته�ایم،�خسارتهایش�هم�دارد�خودش�را�نشان�مي�دهد.�اعتراض�به�
خود�من�هم�بكنید�من�قباًل�اعتراضشان�را�پذیرفتم�عرض�كردم�كه�از�حدود�هشت�ماه�
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ونیم�قبل،�نه�ماه�قبل،�تشخیص�من�این�بود�كه�هر�چه�زودتر�از�مسئولیتهایي�كه�بر�عهده�
ام�گذاشته�شده�آزاد�بشوم�بیایم�در�میدان�همان�فرهنگي�كه�باید�حاضر�باشیم�و�ازآن�موقع�
به�این�طرف�مسئولیتها�را�تنها�پس�از�آنكه�گفته�شده�و�تشخیص�داده�شده�كه�مي�توانست�
قبول�كند�او�اولي�بود.�سخت�نگرانم،�همین�حال�كه�مي�خواستم�بیایم�یک�جوان�دانشجو�

آمده�بود�مي�نالید)نه�اینجا�بیرون�مي�نالید(.�
مي�گفت:�كجائید،�بیائید،�نیاز�هست،�باید�حاضر�بشوید�همه�تان�و�نمي�دانم�باید�چه�
كاركنیم�كه�در�تقسیم�وقتمان�بتوانیم�حضورمان�را�اینجا�حفظ�بكنیم،�البته�با�صراحت�عرض�
كنم�كه�من�از�اول�كه�این�مسئولیت�اخیر�را�قبول�كردم�گفته�بودم�بعدازظهرهاي�من�باید�
در�اختیار�برنامه�هاي�فرهنگي�و�سازندگي�و�تشكیالتي�خودمان�باشد،�صبح�ها�را�دربست�در�
اختیار�كارقضایي�هستم�تقریباً�نزدیک�به�چهل�وپنج�ساعت�در�هفته�وقت�فعال�را�براي�این�
كارها�آزاد�نگه�داشته�ام،�خداكند�آزاد�بماند�وال�احساس�خسارت�خود�مي�كنم،�جامعه�نیاز�
معنوي�دارد،�سیستم�باید�در�خدمت�این�نیازها�باشد،�جامعه�نیاز�هنري�داردف�كجاست�آن�
هنر�اسالمي؟�نمي�شود�آدمها�را�بدون�تغذیه�هنري�نگه�داشت،�هنر�از�نیاز�فطري�و�طبیعي�

بشر�برمي�خیزد.�

 موتورحركت، عواطف و احساسات است

هنر،�همیشه�هنر�سكسي�و�جنسي�و�شكمي�وزیرشكمي�نیست�كه�به�آن�پوزخند�بزنند�
وبخندند،�هنر�مغزي�و�قلبي�و�احساسي�هنر�واقعي�است.�هنر�به�قلب�و�احساس�مربوط�
مي�شود�به�مغز�مربوط�نمي�شود.�مغز،�بي�هنر�است،�باهنر�نیست�و�انسان�حركتهایش�
برخاسته�از�احساس�هاي�اوست،�اندیشه،�خط�حركت�را�معین�مي�كند،�اندیشه�معموًل�موتور�
حركت�نیست،�موترو�حركت�عواطف�و�احساسات�است،�بیم�وامید،�ترسها�و�شوقها�و�رغبت�
انگیزه�هاي�بشر�براي�حركت�هستند،�هنر�خیلي�نقش�دارد،�یک�سرود�را�ببینید�یكي�از�این�
سرودهاي�انقالبي�را�ببینید�چه�مي�كند�یه�نمایش،�یک�فیلم�خوب،�فیلم�چیزي�جز�تكثیر�
همان�ننمایش�كه�نیست�چرا�ریا�مي�كنید،�بگوئید�نمایش�مسئله�اصلي�اوست.�یک�شناریوي�
است،�كو؟�كو؟� جامعه� نیازهاي� از� اینها� بگیرند.� بعهده� اونقش� در� اصیل� افراد� كه� خوب�
كجایند؟�كي�مي�خواهند�ساخته�بشوند؟�دانشجویي�كه�بدنبال�رسالت�است�این�مسأله�جالب�
را�براي�بحث�این�سمینار�مطرح�كرده�اي�بیاب�رسالتت�را�در�این�زمینه�ها�هنر،�هنر،�هنر�
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اصیل،�هنر�در�خدمت�آرمانهاي�عالي�بشر،�نیازهاي�هنري،�نیازهاي�سیاسي�و�تشكیالتي�
وسازماندهي�و�مدیریتي�...�چه�میدان�وسیعي!�كجایند؟�كجا�كار�مي�كنند؟�خبربدهید�امروز�
جامعه�به�شماها�سخت�نیاز�دارد.�واي�بحال�ما�اگر�عمله�ها�و�اكره�هائي�بشویم�كه�دیگران�
بخواهند�ماها�را�اداره�كنند،�مسخ�مان�مي�كنند�دوباره،�نیاز�به�فن�و�تعلیم�و�تربیت�اسالمي�
تعلیم�و�تربیت�ما�به�خصوص�تربیت،�تربیت�این�فن�پیچیده�ترین�مهارت�هاي�فني�و�عالي�
ترین�مهارت�هاي�فني،�مال�كساني�است�كه�با�پیچیده�ترین�مهارت�هاي�فني�و�عالي�ترین�
مهارت�هاي�فني،�مال�كساني�است�كه�با�پیچیده�ترین�اشینها�سروكار�دارند.�مهندسیني�
دقیق�نظر�و�ریزبین�و�باریک�بین،�ماشینهاي�ظریف�پیچیده�و�پیچیده�ترین�ماشینهاي�
ظریف�در�مقایسه�با�یكي�از�مسائل�تربیتي�و�پرورشي�شبیه��مقایسه�چرخ�كاریست�با�موتور�
هواپیما،�اینقدر�مسئله�تربیت�پیچیده�است،�شوخي�گرفته�است�این�تربیت��با�زمینه�ها�و�
تعلیم�و�تربیت�نیازهاي�صنعتي�نیازهاي�كشاورزي�و�دامي�نیازهاي�فني�قدرت�برنامه�ریزي،�
بله�تا�حال�از�شما�و�از�ما�بهتران�برنامه�برایمان�مي�ریختند،�باید�همچنان�ادامه�داشته�باشد؟�

 زندگی و مديريت 

كجا�هستید�برنامه�ریزی�های�ما؟�خودمانی�ها�كجا�هستند؟�برادرها�و�خواهرها�در�این�
�14ماه�یكی�از�عوامل�موثر�در�این�كه�بازده�فعالیتها�و�تالش�های�شبانه�روزی�دوستانتان�
آنطور�كه�دلتان�مي�خواهد�و�دلمان�مي�خواهد�در�این�بوده�است�كه�فرصت�برای�برنامه�ریزی�
جامع�درخور�این�انقالب�برای�اینها�وجود�نداشته�كادری�هم�كه�بتواند�با�درك�انقالب�در�
كنار�اینها�این�برنامه�ریزی�را�بعهده�بگیرد�در�حدكافی�نبوده،�بسیاری�از�برنامه�ها�را�آوردند�
زحمت�هم�كشیده�بودند،�دلسوز�هم�بودند،�خیال�نكنید�دلسوز�نبودند،�اما�برنامه�ها�تراویده�
بود�از�چی؟�از�مهارت�قبلی�غربی�و�به�شورای�انقالب�كه�مي�آمد�مي�فهمیدیم�كه�درد،�دواكن�
نیست�ممكن�است�قوز�بالقوز�هم�بشود.�برنامه�ریزی�خودش�یک�فن�است�در�همه�ابعاد�
از�نظر�كیفیت�در�سیستم�جدید،�در�سیستم�دانشجو�و�دانشگاه�بخواهد�رسالت�داشته�باشد،�
از�نظر�كیفیت�باید�دانشگاه�شوق�برانگیز�باشد�هنوز�هم�دانشجوی�مادرس�مي�خواند�كه�
امتحان�بدهد�غیر�از�این�است،�بگوئید�شما�كه�اینجان�نشستید�چنددرصد�از�نیروی�شما�در�
غیراین�راه�مصرف�مي�شود؟�هیچ�درصدی؟�هنوز�هم�دانشجو�درس�مي�خواند�كه�امتحان�
بدهد،�وای�بحال�ما�اگر�بخواهد�این�شیوه�ادامه�داشته�باشد،�سیستم�باید�شوق�برانگیز�باشد.�
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باشد� این� از� غیر� دارد،� قرار� انجذاب� و� میدان�جذب� در�یک� كند� باید�حس� دانشجو�
ویرانگری�است�نه�آبادكردن.�هدردادن�است�نه�پروریدن،�كشتن�است�نه�زنده�كردن،�كشتن�
استعدادها�و�نیروها،�هدردادن�نیروها�و�عالوه�بر�این�برانگیزانده�قدرت�ابتكار�و�خالقیت�
باشد،�اتفاقاً�این�دو�تا،�دستش�گردن�هم�است،�اگر�شوق�برانگیز�بود�خود�بخود�قدرت�ابتكار�
را�هم�مي�برد�بال�ولی�بهرحال�باید�به�این�نقطه�نظر�سخت�متوجه�باشد.�ابتكار!�برادرها�و�
خواهرها!�انسان�هیچوقت�و�هیچ�جا�بدون�مشكل�نیست.�هر�قدر�هم�جامعه�پیش�برودف�
مسكالت�تازه�خواهد�داشت،�كی�ما�مي�توانیم�مشكالت�تازه�مان�را�خودمان�حل�كنیم؟�
وقتی�قدرت�ابتكار�داشته�باشیم.�وقتی�خالقیت�و�نوآفرینی�داشته�باشم.�پرورش�دهنده�
قدرت�ابتكارداشته�باشیم.�وقتی�خالقیت�و�نوآفرینی�داشته�باشیم.�زندگی�اجتماعی�ازآن�

گوشه�های�كوچكش�گرفتته�تا�سطح�گسترده�وسیع،�همه�جا�به�مدیریت�احتیاج�دارد.�
یک�معلم�باید�خوب�بتواند�كالس�را�اداره�كند.�یک�مغازه�دار�و�فروشگاه�دار�باید�بتواند�
خوب�آنجا�را�اداره�كند،�یک�فردی�توی�یک�كارگاه�كوچک�و�یک�كارخانه�بزرگ�باید�بتواند�
آنجا�را�اداره�كند.�یک�مدیر�مدرسه�باید�آنجا�را�اداره�كند،�زندگی�یعنی�مدیریت.�بی�مدیریت�
كجا�هست؟�بخش�عمده�ای�از�پیشرفت�و�موفقیت�یک�جامعه،�مرهون�بال�بودن�سطح�
كیفی�و�كافی�بودن�وضع�كمی�مدیریت،�درآن�جامعه�است.�و�سیستم�دانشگاه�تا�حدودی�
هم�باید�ر�خدمت�ارضاء�میل�جامعه�به�بیشتر�دانستن�باشد.�برداشتی�كه�من�در�تحلیها�دارم.�
این�است�كه�میل�به�دانستن�یكی�از�تمایالت�اصلی�انسان�است.�انسان�اصاًل�دوست�دارد�
بداند،�آگاه�باشد�از�برخورد�با�چیزی�كه�نمی�دند�احساس�كمبود�درخودش�مي�داند�و�وقتی�كه�
انقالب�اجتماعی�ما�انقالب�اسالمی�است�همه�اینها�باید�در�راستای�صراط�مستقیم�اسالمی�
باشد.�این�است�خالصه�ای�از�رسالت�دانشجو�و�دانشگاه�فهرستی�بر�شما�عزیزان�جوینده�و�
پوینده�و�كاوشگر�عرضه�كردم�به�امید�اینكه�شماها�به�كاوش�بیشتر�و�بحث�بیشتر�به�نتیجه�
هایی�برسید�كه�خود�این�برادرتان�را�هم�سودمند�بیفتد�و�از�نتایجش�باخبر�بشوم�و�آگاهتر�

بشوم�و�برخوردار�شوم�از�نتیجه�كار�شما.�

 پرسش و پاسخ 

خوب،�حال�سئوالها�برنامه�ریزی�شما�این�بوده:�از�ساعت��5/5تا�ساعت�7به�این�ترتیب�
من�حدود��12دقیقه�وقت�دارم�.اینجا�یک�سئوالی�را�برادرمان�مطرح�كرده�اند.�
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س: اگر به روحيه و نقش اعتقادی ملت ايران خوب توجه شود نتيجه مي گيريم كه وجود مرجعيت و 
زعامت رهبری و مردم نيز براساس اعتقاد به اسالم اين رهبری و مردم نيز براساس اعتقاد به اسالم اين 
رهبری را شناسايی مي كند و جدا مي پذيرد از اين جهت و رهبری های حزبی پذيرفته نيست واز جهتی 
ديگر به شما كه از طرف امام مسئوليتهای مهمی محول شده است بهتر نيست بدون وابستگيهای حزبی 

به اين فعاليت ها بپردازيد؟ حزب، حزب يعنی چه ؟ 
ج:�حزب�به�معنی�یک�تشكیالت�اسالمی،�اجتماعی�سیاسی�فعال�كه�در�صدد�به�
هم�نزدیک�كردن�استعدادها�و�سامان�دهی�و�سازمان�دهی�به�انها�و�تقویت�پیوند�
میان�آنها�باشد�به�معنی�تشكل�باشد،�از�ضرورتهای�زمان�ماست.�به�شرط�اینكه�
یكی�از�اول�پذیرفته�شده�این�تشكیالت�این�باشد:�متشكل�مي�شویم�تا�پاسدار�
ارزشها�باشیم�و�نه�شخصها�و�فردها�با�این�شرط،�ببینید�یک�وقتی�یک�عده�ای�
دور�هم�جمع�مي�شوند�ولو�به�نام�اسالم�و�لو�با�واقع�اسالم�مثاًل�البته�اگر�با�كل�
اسالم�باشد�كه�دیگر�این�عیب�را�نخواهد�داشت�ولی�نه�با�یک�یخش�مهمی�
از�اسالم�ولی�به�این�صورت�كه�با�یک�مجموعه�متشكلی�هستند�كه�هر�چیز�را�
برای�خودشان�مي�خواهند.�حزب�به�این�معنی�چیز�بدی�است�دیگر.�ذیل�و�صدر�
هم��نمی�خواهد.�اگر�حزب�به�یک�چنین�معنایی�باشد�وظیفه�من�و�شما�و�همه�
این�است�كه�حزبی�نباشیم�ولی�اگر�این�مجموعه�متعهد�مي�شود�كه�در�خدمت�
ارزشها�و�درخدمت�خلق�خدا�براساس�این�ارزشها�باشد.�مي�خواهد�این�صاحبان�
این�ارزشها�عضو�این�تشكیالت�باشند.�مي�خواهد�عضو�این�تشكل�یک�ضرورت�
عالی�اسالمی�است.�همان�»نظم�امركم«�است.�تنظیم�بالخره�قرار�است�تک�كار�
كنیم�یا�با�هم؟�اگر�قرار�است�با�هم�كار�بكنیم�این�با�هم�بودنمان�را�همان�حد�با�
هم�بودن�رهبری�روحانی�و�توده�مردم�بماند�كافی�است�یا�باید�از�آن�فراتر�برود)نه�

اینكه�آن�منتفی�باشند(�این�فراتر�برود،�تشكلی�هم�باشد.�
معلوم�باشد�برای�هر�كاری�چندتا�هستیم؟�چه�كار�از�ما�ساخته�است؟�چی�كم�
بگیرد� قرار� خودش� جای� از� كسی� هر� است،� این� معنایش� تشكیالت� داریم؟�
كارخودش�را�انجام�بدهد�این�مي�شود�تشكیالت�اما�به�هر�حال�در�خدمت�خلق�
خدا�در�خدمت�خودمان�و�در�جهت�احترام�به�ارزشهای�اسالمی�نه�اینكه�بگوئیم�
منحصراً�این�ارزش�ها�در�ماست�و�در�دیگران�نیست�هر�جا�ارزشی�باشد�آن�را�
در�من� ارزشها� تمام� است�كه�مي�گوید� واقعی�همان� انحصار�طلب� كنیم� انكار�
است�و�بیرون�من،�اصاًل�ارزشی�وجود�ندارد�تجسم�خودخواهی�و�خودپرستی،�
خودخواهی�مجسم�كه�ضدخداخواهی�است�خودپرستی�عینیت�یافته�ای�است.كه�
ضد�خداپرستی�است.�من�و�دوستانم�كه�اتفاقاً�چندروحانی�هستیم�اگر�دست�به�
این�كار�زدیم�)تشكیل�یک�حزب�اجتماعی،�سیاسی،�اسالمی(�براین�اساس�بود�و�
بر�این�نقطه�نظر�و�درست�برخالف�این�دروغ�پردازهای�انحصارطلب�كه�خودشان�
انحصار�طلبند�اما�درست�مثل�آن�دزدی�كه�دزدیده�بود�و�مي�گفت�دزد�را�بگیر�
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مرتب�مي�گویند�كه�دوستان�ما�انحصار�طلبند�این�برادران�شما�من�شاهد�هستم�
)اگر�شهادتم�مقبول�باشد�برای�شما(�كه�همواره�كوشیده�اند�برای�هر�كار�بهترین�و�
مناسبترین�را�البته�براساس�ارزشهای�اسالمی�آن�دیگر�مسئله�مكتب�است)مسئله�
حزب�كه�نیست�آنجا�مكتب�است(�مناسبترین�را�پیدا�كنند�مي�خواهد�عضو�این�
تشكیالت�باشد،�مي�خواهد�نباشد.�همچنین�آن�نشانه�خارجی�اش��ما�اگر�لیست�
نامزدهای�مجلس�خبرگان�را�در�انتخابات�مجلس�خبرگان�و�لیست�نامزدهای�
همین�انتخابات�مجلس�شورای��اسالمی�ای�كه�برای�مردم�منتشر�شده،�مطالبه�
بفرمائید�مي�بینید�كه�بسیاری�از�اینها�عضو�این�تشكیالت�نیستند�و�فقط�به�اعتبار�
را� آنها� ارزشها�هستند� این� دارنده� است�كه� داده� این�تشكیالت� تشخیصی�كه�
معرفی�كردیم�و�برای�آنها�تالش�كردیم�و�هر�نامزد�انتخاباتی�كوشیده�است�تا�

ستاد�انتخاباتی�داشته�باشد�و�چنین�و�چنان�كند.�
از�این�ستادها�نخواستند�برادران�و�خواهران�شما�در�این� انها�دیگر� از� بسیاری�
تشكیالت�برای�آنها�این�زحمت�را�قبول�كردند،�حزب�به�این�معنا�یک�مدار�بسته�
خودخواهانه�نیست�به�این�معنا�یک�مجموعه�متشكل�در�جهت�این�اهداف�است�
از�نظر�واقعی�مسئله�اینطور�است�یعنی�اگر�از�نظر�اجتماعی�و�بازتاب�اجتماعی�
مطلب�اینطور�باشد�كه�اینطور�است�یعنی�اگر�از�نظر�اجتماعی�و�بازتاب�اجتماعی�
مطلب�اینطور�باشد�كه�این�بردار�دل�سوخته�عزیز�نوسته�باید�یكی�از�دو�كار�را�از�

من�بخواهید:
اینكه�مثل�همیشه�بكوشیم�تا�برداشت�اجتماعی�را�در�جهت�آنچه�حق�است�جلو�
ببریم�و�تسلیم�هر�برداشتی�نشویم�یعنی�بكوشیم�با�گفتن�یا�عماًل�نشان�دادن�
حزب�را�به�معنی�صحیحش�تحقق�ببخشیم�تا�این�جنبه�منفی�حزب�از�بین�برود�
و�یا�اینكه�نه�بگویم�حال�چون�مردم�اینطور�فكر�مي�كنند�ما�زور�زیادی�نزنیم�
همانطور�كه�محیط�فكر�كن�در�همین�محیط�كار�فعلی�از�احدی�سئوال�نكردم�
كه�تو�عضو�تشكیالت�حزب�جمهوری�اسالمی�هستی�یا�نیستی،�از�احدی�سئوال�
نكردم�از�هر�كسی�سئوال�كردم�و�درباره�اش�گفته�ام�بپرسند�كه�چگونه�آدمی�
است.�از�احدی�یعنی�از�یک�نفر�آدم�هم�نخواستم�این�را�بپرسم.�اصاًل�نخواستم�
نه�اینكه�حال�خودداری�كردم،�چون�اگر�انسان�تشكیالتی�باشد�به�این�معنی�اصًا�
آن�انگیزه�در�او�نیست�همان�انگیزه�اصلی�را�كه�این�چگونه�آدمیست�آن�برادران�
شما�اینجا�هستند�مي�توانید�از�آنها�تحقیق�هم�بفرماید�كه�بیش�از�یک�نفر�مطالب�

را�برای�شما�نقل�كرده�باشد.�
پرسیدیم� آنها�چی� از� كه� باشند� كرده� نقل� هم� دیگر� كسانی� من،� خود� از� غیر�
وقتی�خواستیم�به�همكاری�دعوتشان�كنیم�گفتیم�آقا�شما�چگونه�آدمی�هستید؟�
دوستانتان�چگونه�هستند؟��درباره�آنها�كه�خواستیم�تحقیق�كنیم،�همین�جور�
تحقیق�كردیم،�باز�هم�تكرار�مي�كنم�كه�لحن�نوشته�تذكر�یک�برادر�دلسوخته�و�
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عالقمند�است.�متشكرم.
س: آيا فقط رسالت دانشجو به اين است كه نياز جامعه اش را از نظرفرهنگی برطرف كند و جوابگو 
باشد يا اينكه بايد در جهت خودسازی خود از نظر معنوی برآيد تا احتياج و خواست توده را از نظر معنوی 

كه بسيار تشنه است برآورد آيا اين هم يک شقی از رسالت دانشجو نيست، از نظر تقوا و معنويت؟ 
ج:�مثل�اینكه�این�سئوال�وقتی�داده�شده�كه�بنده�هنوز�آن�بخش�اخیر�مطالبم�را�
عرض�نكرده�بودم�كه�نیاز�معنوی�جامعه�زمین�مي�ماند�نمی�دانم�آیا�نویسنده�ای�
كه�این�سئوال�را�نوشته�همینطور�هست،�این�سئوال�را�قبال�مرقوم�فرموده�اید�یا�
اینكه�نه�با�توضیحی�هم�كه�بعد�داده�بودم�آن�سئوال�را�نوشته�اید�به�هرجال�حتمًا�

همه�خودسازی�های�ما�باید�در�راستای�اسالم�باشد�و�معنویت�اسالم�.�
خوب�ساعت�هفت�است�با�اجازه�شما�من�دو�دقیقه�صبر�مي�كنم�كه�اگر�دستانی�
مي�خواهند�بروند�بیرون�قراری�دارند�توی�رودرواسی�نظم�جلسه�نكنند�و�بعد�با�

آنهائی�كه�مي�مانند�سئوالها�و�جوابها�را�ادامه�بدهیم.�
آیت�ا...�بهشتی�آنگاه�در�پاسخ�به�سئوالی�كه�در�مورد�استقرار�محلهای�حساس�
مملكتی�مانند�مجلس�و�شورای�انقالب�و�غیره�از�ایشان�سئوال�شده�بود،�اظهار�

نمود«�
حرف�شما�صحیح�است�در�موقعی�كه�تشكیل�مجلس�خبرگان�مطرح�بود�من�با�
جدیت�و�قاطعیت�در�جلسه�شورای�انقالب�تأكید�داشتم�كه�نهدر�ساختمان�شورا�
باشد،�نه�در�ساختمان�سنا�باشد،�برود�در�یكی�از�ساختمان�های�معمولی�تر�دوستان�
استدلل�كردند�كه�نداریم�و�از�نظر�امنت�از�نظر�تجهیز�كردن،�مجهز�كردن�و�اینها�
هم�ساختمان�هایی�است�ساخته�شده�همینطور�كه�این�نویسنده�این�استدلل�را�
نقل�كرده�بنده�مثل�شما�قانع�نشدم�هنوز�هم�قانع�نیستم،�من�هم�فكر�مي�كنم�یک�
نوع�تغییر�بدهیم�كه�بالخره�این�اثر�نامطلوب�را�از�بین�ببرد�چیزهایی�تشریفاتی�
را�كه�مي�شد�برچینیم�گفتیم،�برچیدند،�هرجائی�رفتیم�ولی�دیگر�كار�ساختمانش�
را�نمی�شد�كاری�بكنیم،�خوب�بالخره�همینجا�كه�دور�هم�نشستیم�همین�طور�
است�البته�مقارن�اینكه�امشب�اینجا�نشستیم،�من�فردا�شب�در�طرفهای�بی�سیم�
نجف�آباد�قراری�دارم�كه�آنجا�هم�با�یک�عده�از�بردارها�و�خواهرها�همینطور�به�
بحث�مي�نشستیم.�چندی�قبل�یک�دانش�آموز�آمد�و�گفت�نمی�آئی�آنجا�برای�ما،�
پیش�ما�صحبت�كنی؟�به�او�گفتم�چرا�نمی�آیم،�كجات؟�گفت:�خزانه�دم�گودال.�
گفتم:�بسم�اهلل.�در�اولین�فرصت�یكی�از�قرارهایم�را�لغو�كردم�اتفاقاً�برخورد�كرد�
به�روز�قرار�آن�مناظره�تلویزیونی�درباره�انتخابات�دو�مرحله�ای�بودن�و�اكثریت�
مطلق�برخورد�كرد�به�روز�قرار�آن�ناظره�تلویزیونی�درباره�انتخابات�دو�مرحله�ای�
بودن�و�اكثریت�مطلق�با�اینكه�به�تنظیم�كنندگان�برنامه�هم�عرض�كردم�كه�من�
تا�ساعت�چهار�اینجا�با�این�مردم�عزیز�قراردارم،�گفتند:�بیائید�حتماً�سر�ساعت��3
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بعدازظهر�آزادید،�بروید�با�آن�نام�و�ناشن�وقتی�رفتیم�سرساعت�پنج�آزادمان�كردند�
با�شتاب�هرچه�بیشتر�از�این�بیراهها�از�محل�رادیو�تلویزیون�رفتیم�به�آنجا�حال�

واقعاً�همش�نگران�بودیم،�حال�كی�مي�رسیم.
خوشبختانه�توانستیم�بیراهه�انتخاب�كنیم،�ساعت��6آنجا�رسیدیم�با��2ساعت�
نیمی� البته�تقریباً� از�مردم�آنجا�مانده�بودند� تأخیر�شرمندگی�آور�و�هنوز�نیمی�
مأیوس�شده�بودند�وسیله�ای�هم�نبود�كه�اطالع�بدهند�یک�تلفنی�كردم�به�یک�جا�
ولی�مثل�اینكه�پیام�نرسیده�بود�و�همانطور�مردم�با�شور�و�شوق،�احساس�زندگی�
و�طلب�بجا�بهرحال�بنده�هم�با�نویسنده�این�سئوال�هم�عقیده�هستم�.�اینكه�شما�

گفته�اید�اگر�چیزی�بدستم�برسد،�از�همین�این�كارها�را�مي�كنم.





شهید�مظلوم�آیت�ا..�دكتر�بهشتی:
�دانشجویان�باید�یک�تشكل�صنفی�داشته�باشند�اگر�روزی�ما�به�جایی�برسیم�كه�تشكل�صنفی�
اینها�در�یک�سازمان�بسیار�وسیع�سیاسی�باشد�هیچ�اشكلی�ندارد.�بنده�از�انهایی�نیستم�كه�معتقد�
به�جدایی�تشكل�صنفی�از�تشكل�سیاسی�باشم.�ولی�تا�وقتی�كه�به�آنجا�نرسیده�ایم�شكل�
صنفی�لزم�است.�اما�تأكید�مي�كنم�كه�برادرها�و�خواهرها�در�یک�تشكیالت�منسجم�اسالمی�

سیاسی�هم�باشند...

نشست سوم

3

تشكل حق
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 مقدمه 

با�درود�و�سالم�بر�همه�پیكارگران�و�تالشگران�راه�خدا،�به�آنها�كه�از�گروه�من�قضی�نحبه�
هستند�و�جان�باختند�و�برآنها�كه�در�انتظار�این�سعادتند�و�از�گروه�من�ینتظر�هستند�و�با�سالم�
برشما�برادران�و�خواهران�ما�با�پیروزی�در�سال��1357خیلی�زود�احساس�كردیم�كه�ساختن�
جامعه�جمهوی�اسالمی�براساس�ارزشهای�متعالی�اسالم،�احتیاج�زیادی�به�برنامه�و�كادر�
دارد�و�آن�مقدار�از�كار�كه�در�بعد�تهیه�برنامه�و�تربیت�كادر�انجام�گرفته�بود�برای�نیازهای�

وسیع�و�گسترده�مردم�ما�پس�از�پیروزی��22بهمن�كافی�به�نظر�نمی�رسید.�
مسئله�تشكل�صرفاً�یک�اسم�نیست،�یک�مسمی�است�تشكل�دارای�مراحل،�مراتب�و�
درجاتی�است�و�هر�مرحله�و�درجه�اش�لوازمی�دارد�مردم�در�پرتو�اعتقاد�به�اصل�اسالم�و�
تقدم�آن�برهر�مكتب�دیگر�و�اعتقاد�به�رهبری�امام�متشكل�شدند،�این�تشكل�یک�واقعیت�
بود�كه�در�سایه�آن�بخش�عظیمی�از�جامعه�ما�شكل�و�سامان�گرفت.�یک�روزی�بود�كه�اگر�
مي�گفتند�به�خبایانها�بریزید�هزار�نفر�به�خیابان�ها�مي�ریختند�یعنی�هزار�نفر�به�این�ارزشها�
مومن�بودند�و�فقط�این�تعداد�متشكل�بودند��و�یک�روزی�بود�كه�بیش�از��12�،10میلیون�
نفر�در�سراسر�ایران�با�آن�ندا�بیرون�مي�ریختند�یعنی��12�،10میلیوننفر�در�یران�متشكل�بودند�
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و�مردم�تا�این�حد�در�اعتقاد�به�براندازی�رژیم�شاه�ورهبری�امام��تشكل�داشتند.
در�این��12�،10میلیون،�چند�میلیون�براساس�اعتقاد�به�اسالم�و�اینكه�این�یک�وظیفه�الهی�
است�بیرون�مي�آمدند.�انگیزه�این�عده�بای�تشكل�اسالم�بود�ولی�عده�ای�بودند�كه�اسالم�
انگیزه�شان�نبود�اما�وقتی�نهضت�در�مسیر�خودش�به�جایی�مي�رسید�چون�زیربنای�تشكل�
این��12میلیون�در�این�بعد�یكی�نبود�از�هم�جدا�مي�شدند،�بعد�هم�كه�نوبت�سازندگی�تشكل�
این��12میلیون�در�این�بعد�یكی�نبود�از�هم�جدا�مي�شدند،�بعد�هم�كه�نوبت�سازندگی�جامعه�
و�جمهوری�اسالمی�مي�رسید�و�ارزشها�یكی�یكی�مطرح�مي�شد�عده�دیگری�جدا�مي�شدند.�
بعنوان�مثال�باید�ببینیم�آیا�حفظ�ارزش�اسالم�در�این�است�كه�بگوئیم�كه�كاسبها�باید�آزاد�
باشند�كه�نرخ�را�مطابق�میل�خودشان�قرار�بدهند،�فقط�ما�او�را�به�انصاف�دعوت�كنیم�ولی�

هر�جور�دلش�خواست�بفروشد؟�
یا�ارزش�اسالمی�در�این�است�كه�برایش�نرخ�منصفانه�تعیین�كنیم�و�اگر�خواست�گرانتر�
بفروشد�جلویش�را�بگیریم؟�در�اینجا�دو�دید�مختلف�راجع�به�ارزش�های�اسالمی�در�رابطه�
با�آزادی�خرید�و�فروش�از�نظر�نرخ�یا�تعیین�نرخ�برای�خرید�و�فروش�مطرح�بود.�در�اینجا�
هم�عده�ای�دیگر�جدا�مي�شوند.�زیرا�نمی�توان�گفت�كه�در�جامعه�جمهوری�اسالمی�هم�
نرخ�آزاد�باشد�وهم�نرخ�آزاد�نباشد�آیا�چنین�چیزی�ممكن�است؟�این�شدنی�نیست.�در�آن�
بینش�از�نظام�ارزشی�اسالم�نرخ�گذاری�از�جانب�حكومت�اسالمی�را�نه�تنها�جایز�مي�داند�
بلكه�یک�وظیفه�مي�داند�واگر�الن�حكومت�ما�اقدام�به�تعیین�نرخ�كند�مي�گوید�كار�اسالمی�
كرده�او�را�حمایت��مي�كنیم.�درآن�بینش�از�نظام�ارزشی�اسالم�كه�حس�مي�كند�اسالم�دین�
آزادی�است.�بنابراین�نرخ�گذاری�هم�آزاد�است�انسان�مي�تواند�هر�مقدار�كال�كه�دارد�به�
نرخ�دلخواه�خودش�بفروشد�سزای�گرانفروش�هم�نخریدن�است.�او�آزاد�است�بفروشد�و�او�
آزاد�است�نخرد.�این�را�بعنوان�نظام�ارزشی�اسالم�مي�داند.�وقتی�دولت�كنونی�اقدام�به�نرخ�
گذاری�بكند�مي�گوید�كار�ضد�اسالمی�كرده�است.�باید�از�او�انتقاد�كنیم�یک�بینش�مي�گوید�
در�موقعی�كه�كالها�كم�است�و�عرضه�كافی�نیست�بدلیل�اینكه�تولید�كافی�نیست�و�از�
سوی�دیگر�ارز�نداریم�كه�به�اندازه�كافی�وارد�كنیم�باید�كالها�را�سهمیه�بندی�كنیم.�اگر�
شكر�كم�است�همه�یكسان�از�شكر�استفاده�كندف�اگر�نفت�كم�است�همه�به�یک�اندازه�
از�نفت�استفاده�كنند.�اگر�روغن�نباتی�كم�است�همه�به�یک�اندازه�از�روغن�استفاده�كنند.�
بنابراین�از�نظر�این�بینش،�عدل�السامی�سهمیه�بندی�را�ایجاب�مي�كند�یک�بینش�هم�
مي�آید�به�سهمیه�بندی�انتقاد�مي�كند.�و�مي�گوید�این�دولت،�دولت�كوپنی�است�یا�اینكه�
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مي�گوید�سهمیه�بندی�از�كارهای�
كشورهای�كمونیستی�است.حرف�را�لبد�در�اعالمیه�ها�مطالعه�مي�كنید!؟(

همین�عده�ای�كه�در�راهپیمائیها�یكپارچه�بیرون�مي�آمدند،�وقتی�نوبت�سازندگی�كشور�
نوبت�سازندگی�كشور� وقتی� بیرون�مي�آمدند،� یكپارچه� با�هم� توانند� نمی� دیگر� مي�شود�
مي�شود�دیگر�نمی�توانند�با�هم�یكپارچه�باشند�پس�چه�باید�كرد؟�تشكل،�تشكل�یعني�چه؟�
یعني�نیروها�برپایه�ارزشهاي�مشخص�مجموعه�تشكیل�بدهند�وبعد�برنامه�ها�را�طبق�آن�

ارزشها�بریزند.�
ما�نمي�توانیم�برنامه�ریزي�اقتصادي�داشته�باشیم�براساس�اینكه�نرخ�گذاري�و�سهمیه�بندي�
هست�و�هم�برنامه�ریزي�اقتصادي�داشته�باشیم�براساس�اینكه�نرخ�گذاري�و�سهمیه�بندي�
نیست.�بنابراین�نمي�شود�براساس�هر�دو�بینش�برنامه�ریزي�كرد.�بلكه�باید�برنامه�ها�را�
براساس�دیدگاه�ها�ونقطه�نظرهاي�مشترك�ریخت.�و�كادرهاي�مؤمن�به�این�برنامه�ها�بیایند�
متشكالنه�اینها�را�اجرا�كنند�و�ال�كسي�كه�ته�دلش�ضدنرخ�گذاري�است�اگر�بیایي�او�را�
عضو�دادگاه�انقالب�امور�صنفي�بكني،�چه�فایده�اي�خواهد�داشت؟�این�كار�مثل�همان�رژیم�
سابق�مي�شود�كه�آدم�به�آن�چیزي�كه�ایمان�ندارد�برود�آنجا�كار�بكند،�اینكه�نظام�اسالمي�
نیست.�این�شخص�عالوه�براینكه�در�دادگاه�همكاري�نمي�كند�كارشكني�هم�مي�كند.�لبد�
او�در�ته�دلش�مي�گوید�این�دادگاه�دادگاه�ظلم�است�و�براي�كمک�به�مظلومین�در�دادگاه�
كارشكني�باشد�هرگز�پا�نمي�گیرد.�وقتي�صحبت�از�ضرورت�تشكیالت�مي�كنیم�منظورمان�
همین�است،�نام�مطرح�نیست�مي�خواهي�اسم�این�تشكل�را�حزب،�سازمان،�دفتر،�منظمه�

یا�هر�اسم�دیگر�بگذار.�
مسئله�اشكل�در�هر�مرحله�اي�مهم�است.�منتتهي�تشكل�در�هر�مرحله�متناسب�با�آن�مرحله�
ابعادش�وسیعتر�یا�محدودتر�مي�شود.�در�مرحله�اي�كه�مي�خواستیم�رژیم�شاه�را�از�بین�ببریم،�
وحدت�رهبري�و�وحدت�در�همین�آرمان�مي�توانست�نیروها�را�متشكل�كند.�اما�در�مرحله�
سازندگي�كه�نیاز�به�برنامه�ریزي�و�كادر�اجرایي�مؤمن�هست�آیا�آن�مقدار�تشكل�كافي�
است؟�رهبري�مي�تواند�یک�یک�ارزشها�را�به�تفصیل�بیان�كند�تا�نیروهاي�معتقد�به�آن�
رهبري�براساس�ایمان�به�آن�مجموعه�ارزشي�بیابند�مشغول�كار�بشوند�ولي�تا�این�هنگامي�
است�كه�رهبر�چنین�كاري�را�كرده�باشد�یا�فرصت�داشته�باشد�كه�این�كار�را�بكند.�وال�
باید�این�رابه�جمعي�واگذار�كند�و�خودبخود�آن�جمع�این�كار�را�مي�كند�اما�مسئله�كادرها�چه�
مي�شود؟�به�طور�مثال�شما�كساني�را�مي�بینید�كه�تواًء�اوكرها�در�قبل�از�سال��57به�فرمان�
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رهبر�بیرون�مي�آمدند�ولي�الن�حتي�فرمان�هاي�مشخص�رهبر�را�آنطور�كه�باید�و�شایداجرا�
نمي�كنند�پس�لاقل�باید�به�اینها�رسید.�اینها�چه�كساني�هستند؟�كجا�هستند؟�چرا�فرمان�
رهبر�را�اجرا�نمي�كنند؟�اگر�در�باورهایشان�نقصي�هست�وباید�برطرف�كرد�چه�كساني�یا�
چه�جایي�باید�این�كار�را�بكند؟�بنابراین�باید�مجموعه�اي�وجود�داشته�باشد�كه�این�افرادرا�
شناسایي�كن،�با�آنها�صحبت�كند.�روشنگري�كند�و�باورهایشان�را�تقویت�كند�یا�تغییر�بدهد�
پس�تشكیل�نیروها�دراین�بعد�ضرورت�پیدا�میكند.�مادر�ضرورت�تشكل�حق�تردید�نداریم،�
اما�تشكل�حق�كدان�است؟�تشكل�حق،�تشكلي�است�كه�انحصار�طلب�نیست.�یعني�چه�
كس�توي�این�تشكیالت�هست�آدم�خوبي�است�وهر�كس�توي�این�تشكیالت�نیست�
آدم�خوبي�نیست.�این�تفكر،�شیطاني�است�و�نه�رحماني�و�نه�یزداني�تشكل�خوب�و�سالم�
تشكلي�است�كه�یک�نظام�ارزشي�را�روشن�و�صریح�مطرح�مي�كند.�مي�گوید�ما�پاسدار�این�
نظام�ارزشي�هستیم�هركس�این�ارزشها�را�ندارد�مورد�انتقاد�ماست،�خواه�عضو�تشكیالت�
ما�باشد�خواه�نباشد.�یكي�از�این�ارزشها�تشكل�است�یعني�افرادي�كه�از�جهات�دیگر�خوبند�
اما�منفردند�عادت�به�كار�دسته�جمعي�ندارند،�نسبت�به�افرادي�كه�منفرد�نیستند�و�كار�دسته�
جمعي�مي�كند�یک�امتیاز�كمتر�دارند�اما�فقط�یک�امتیاز،�نه�همه�امتیازها،�ما�در�موقع�انتخاب�
نخست�وزیر�گفتیم�شوراي�مركزي�موقت�حزب�جمهوري�اسالمي�در�معرض�امتحان�است�
ببینیم�چكار�مي�كند؟�در�یک�جلسه�طولني�پیرامون�اشخاص�بحثهایمان�را�كردیم.�گفتیم�
رأي�گیري�مخفي�مي�كنیم�وهركس�سه�نفر�را�انتخاب�كند�نفراول،�دوم�و�سوم�به�ترتیب�هر�
كدام�سه�امتیاز،�دو�امتیاز،�ویک�امتیاز�دارند.�وقتي�آراء�مخفي�را�جمع�آوري�كردند�برادرمان�
رجائي�كه�عضو�حزب�نیست��40امتیاز�آورد�و�برادربعدي�كه�عضو�حزب�بود��25امتیاز�آورد�
بنده�به�سهم�خودم�خوشحال�شدم�گفتم�شورا�از�امتحان�روسفید�بیرون�آمد�و�معلوم�شد�در�
رأي�دادن�به�چه�مي�اندیشد.�درست�است�كه�اگر�كسي�عضو�حزب�باشد�یک�ارزش�است�
اما�فقط�یک�ارزش�است�و�این�ارزش�جانشین�همه�ارزشها�نمي�شود.�تشكلهاي�اینچنین�اگر�
یكي�باشند�كه�چه�خوب،�اگر�دو،�سه،�ده�تا�هم�باشند�با�هم�برادرند�و�هیچوقت�با�همدیگر�
ضد�ومعارض�نمي�شوند�به�همین�جهت�است�كه�در�مواضعي�كه�در�رابطه�با�گروههاي�
معتقد�در�خط�امام�كه�از�نظر�نظام�ارزشي�با�ما�یكجور�فكر�مي�كند�اما�یک�تشكیالت�دیگرند�
رابطه�برادرانه�است�و�هر�نوع�رقابت�رشک�آمیز�میان�این�گروهها�را�گناه�مي�دانیم�و�این�
از�نظر�ما�همان�تنگ�نظري�و�خودپرستي�است.�این�است�كه�ما�براي�تشكل�سالم�یک�
نشاني�گویا�پیدا�كرده�ایم�و�روي�این�نشاني�هم�سخت�ایستاده�ایم�و�مي�ایستیم�و�چه�شكل�
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تشل�را�و�چه�اعضاي�تشكل�را�با�همین�یک�نشاني�محک�مي�زنیم�این�سنگ�محک�خوبي�
است.�یادم�مي�آید�حدود��25�،�24سال�قبل�در�قم�چند�تا�از�برادرهاي�ما�دور�هم�جمع�شدند�
و�یک�كار�خوب�را�شروع�كردند�چندتاي�دیگر�از�برادرها�آمدند�و�گفتند�فالني�مي�خواهیم�
مشابه�آن�كارها�را�شروع�كنیم.�گفتم�آیا�آنها�نیرویشان�كافي�است؟�گفتند:�نه�گفتم�چرا�نمي�
روید�با�آنها�كار�كنید؟�شروع�كردند�به�عیب�جویي�كردن�از�آنها�به�این�جمله�اي�كه�عرض�
مي�كنم�خوب�دقت�كنید.�خوب�كه�عیبهایشانرا�شمردند�و�من�نوشتم،�گفتم�تعدادي�از�این�
عیبها�را�باید�تالش�كنید�تا�برطرف�شود�اما�بفیه�اینها�عیب�نیست�اگر�پوستش�را�بكنید،�
معنایش�این�است�كه�همین�كار�را�اگر�شما�مي�كردید�كار�خیلي�خوبي�بود�ولي�همین�كار�

را�چون�آنها�مي�كنند�كار�كم�ارزشي�است.�
اگر�انسان�دید�كار�معیني�را�اگر�آن�آقا�بكند�كار�بي�ارزشي�است.�اگر�بنده�بكنم�كار�خیلي�
معهمي�است�معلوم�است�كه�این�فرد�بجاي�حق�پرست�بودن،�خودپرست�است�لذا�همان�
موقع�ما�یک�اصل�پیدا�كردیم،�گفتیم�اصل�در�انسان�خداپرست�این�است�كه�ترازویش�
سنگ�و�ترازویش�براي�وزن�كردن�خودش�و�اعمال�خودش�و�دیگران�و�اعمال�آنها�یكي�
باشد.�با�همان�ترازویي�كه�خوبیهاي�دیگران�را�مي�سنجد�خوبیهاي�خودش�را�بسنجد.�با�
همان�ترازو�كه�عیب�هاي�دیگران�را�مي�سنجد�عیب�هاي�خودش�را�بستجد�اگر��ترازو�و�
مترش�فرق�كرد�این�شخص�متري�دارد�كه�وقتي�آن�طرف�مي�رود�یک�میلیمتر�را��50
میلیمتر�نشان�مي�دهد،�وقتي�این�ظرف�مي�آید�یک�میلیمتر�را�یک�میكرومتر�نشان�مي�دهد،��
آیا�این�ترازو�درست�است�یا�خراب�است؟�این�ترازو�خراب�است؟�این�ترازو�خراب�است،�در�
حقیقت�صاحب�ترازو�راب�است�ما�چه�در�كار�فردي�و�چه�در�كار�تشكیالتي�این�را�بعنوان�
یک�اصل�عالي�اخالق�و�معیار�مي�شناسیم�و�رویش�تكیه�داریم�و�تشكل�را�با�این�شرط�الهي�
و�خدایي�مي�دانیم.�هر�حزبي،�تشكیالتي،�سازماني�اگر�این�شرط�را�داشته�باشد�اصول�ونظام�
ارزشي�آن�اسالمي�باشد�از�دید�ما�حزب�اهلل�است�و�اگراین�شرط�را�نداشته�باشد�بهمان�اندازه�
كه�ندارد�حزب�الشیطان�است.�اسمش�هر�چه�مي�خواهد�باشد،�رهبرانش�هر�كه�مي�خواهند�
باشند،�اعضایش�هر�كه�مي�خواهند�باشند�واینرا�هم�عرض�مي�كنم�كه�ما�بر�طبق�تجربه�
مي�دانیم�انسانها�مطلق�نیستند،�مطلق�هم�نمي�شوند.�حتي�انتظار�مطلق�شدن�را�از�انسانها�
نباید�داشت.�ما�مي�گوئیم�هر�فرد،�حزب�و�جمع�كه�در�این�خط�حركت�بكند�حزب�اهلل�است�
وال�ممكن�است�الن�خالص�خالص�نباشد�كه�نیست.�یادم�مي�آید�كه�در�جنعي�از�برادران�
صحبت�مي�كردیم�)در�قم(�در�ضمن�صحبت�هایمان�از�اخالص�نسبي�یادكردیم.�یكي�از�



ق
ــ
لح

ــ
شک

ت

52

برادران�گفت�توخیلي�داخل�اصل�نسبیتها�شده�اي،�اخالص�كه�دیگر�نسبي�نمي�شود.�چون�
اخالص�یعني�خالص�بودن�و�فرد�مخلص�یعني�فردي�كه�قاطي�نداشته�باشد�گفتم�برادر،�
اخالص�از�نظر�واژه�و�لغت�همین�است،�در�ذهنیت�همین�است.�اما�حال�سراغ�عینیت�برویم.�
آیا�تو�مطلق�هستي؟�آیا�تو�مخلص�خالصي؟�آیا�من�خالصم؟�چه�كسي�خالص�مطلق�است؟�

پس�تعبیر�صحیح�است�كه�ما�وقتي�صحبت�از�اخالص�مي�كنیم.�اخالص�نسبي�بگوئیم.
مي�گویند�مرحوم�حاج�شیخ�جعفر�شوشتري�كه�از�وعاظ�بوده�است�و�حدود�یک�قرن�پیش�
در�مدرسه�شهید�مطهري�)سپهسالر�سابق(�منبر�مي�رفته�است�یكبار�در�روي�منبر�گفت�
كه�ایها�الناس�همه�انبیاء�واولیاء�آمدند�مردم�را�به�توحید�دعوت�كردند�شیخ�جعفر�مي�خواهد�
شما�را�به�شرك�دعوت�كند.�همه�هاج�و�واج�مانده�بودند�كه�این�شیخ�چه�مي�گوید؟�گفته�
بود�تعجب�نكنید�آن�وقت�كه�همه�انبیاء�و�اولیاء�مردم�را�به�توحید�دعوت�مي�كردند�مردم�
مشرك�بودند�یعني�یک�پا�خدا�را�دخالت�مي�دادند�اما�حال�زماني�شده�كه�اصاًل�خدا�را�یک�
پا�هم�دخالت�نمي�دهد�شیخ�جعفر�مي�خواهد�فعاًل�خدا�را�یک�پا�شریک�بكند�آن�وقت�نوبت�
به�دعوت�به�توحید�مي�رسد.�حال�این�یک�مسئله�است�كه�ما�خیلي�مطلق�در�این�زمینه�نمي�
اندیشیم،�ما�مي�گوئیم�انسانها�باید�بكوشند�تا�غیر�خدا�را�از�خانه�دل�این�معبد�بزرگ�خداوندي�

روزبروز�بیشتر�بیرون�كنند.
وال�اگر�هیچي�آنجا�نباشد»من«�كه�هست�وقتي�كه�شما�همه�بتها�را�هم�بیرون�بریزید�یک�
بنت�هست�كه�با�خودتان�است�و�آن�بت�»من«�است.�این�بنت�»من«�را�شكاندن�و�سرنگون�
كردن�واز�خود�دور�كردنش�چقدر�آب�مي�برد؟�بیش�از�این�لیوان،�بیش�از�این�پارچ؟�خیلي�
نشود،�گفته�مي�شود�كه�این�مقام�مخصوص�انبیاء�و�معصومین�است.�واقعاً�هم�همینطور�
است.�گاهي�آدم�دلش�را�خوش�مي�كند�كه�»من«�را�از�دل�بیرون�رانده�است�رویش�را�از�
این�طرف�برمي�گرداند�از�یک�در�دیگر�وارد�مي�شود.�راه�هاي�نفوذ�»من«�به�قلب�وجودي�ما�
و�به�كانون�اندیشه�و�وجدان�و�ضمیر�ما�آنقدر�زیاد�است�كه�وقتي�یک�میلیون�از�این�راهها�
را�ببندیم�این�یک�میلیون�و�یكمیش�شناخته�مي�ماند�این�است�كه�ما�همان�اخالص�نسبي�
را�قبول�داریم.�مي�گوئیم�آدمي�كه�في�سبیل�اهلل�یعني�در�راهي�است�كه�به�خدا�میانجامد�
این�شخص�مورد�قبول�ما�است.�البته�یک�حدنصاب�قابل�قبولي�قائل�مي�شویم.�بنابراین�
نه�فقط�فرد�نباید�من�بشود�بلكه�تشكلها�هم�نباید�من�گنده�بشوند�مثل�من�»شاه«�تشكلها�
حتماً�وظیفه�دارند�با�این�محک�و�عیاري�كه�عرض�شد�خودشان�را�عیار�كنند�و�ببینند�در�

چه�حد�هستند.�



ق
شکــلحــ

ت

53

اما�ضرورت�اصل�تشكل،�اصل�اجتناب�ناپذیر�است.�مگر�اهلل�اللهي�كه�درآن�وصیت�مول�
فرموده�یكیش�نظم�امركم�نیست؟�خداي�را�خداي�را�در�نظم�امرتان.�آیا�در�این�كه�تشكل�

یک�نوع�نظم�است�كسي�تردید�دارد؟�
نكند�تشكل،�بي�نظمي�است؟�اگر�قبول�كردیم�كه�تشكل�نظم�است�كساني�كه�ضدتشكلند�
و�مي�كوشند�تشكل�را�ضدارزش�كنند�یا�آدمهایي�هستند�كه�تحت�تأثیر�یک�سلسله�القائات�
قرار�گرفته�اند�یا�آگاهانه�این�كار�را�مي�كنند.�اواخر�سال�گذشته�كه�در�یزد�بودم�در�جلسه�
سخنراني�همین�سئوال�را�مطرح�كرده�بودند�آنجا�گفتم�شما�یزدیها�كه�خودتان�یک�مثل�
معروف�دارید�و�آن�مثل�این�است�كه�هفت�تا�یزدي�مي�خواستند�به�یزد�بروند.�در�مسیر�
حركت�شان�دو�تا�دزد�سر�رسیدند،�اینها�را�گرفتند�و�لباسشهایشان�و�هر�چه�داشتند�غارت�
كردند�اینها�هم�لنگ�لنگان�وارد�یزد�شدند�مردم�گفتند�كه�برویم�ببینیم�چه�شده؟�از�اینها�
پرسیدند�كه�شما�چند�نفر�بودید�؟�گفتند��7نفر�بودیم.�پرسیدند�دزدها�چندنفر�بودند؟�گفتند:�
دونفر�بودند.�گفتند:�اي�آدمهاي�با�عرضه�شما��7تا�بودید�حریف�آن�دو�تا�نشدید.�یكي�از�آنها�
گفت:�آري،�اما�اواخر�آنها�دو�تا�بودند�همراه،�ما�هفت�تا�بودیم�تنها.�حال�این�یک�واقعیت�
است�عده�اي�مي�خواهند�شما�هفت�تا�باشید�تنها،�هفت�میلیون�باشد�تنها�تا�چند�همراه�
بیایند�هر�چه�دارید�بگیرند�و�ببرند.�برادرها�و�خواهرها�به�امر�تشكل�و�سازماندهي�اهمیت�
بدهید�و�بنا�را�بر�این�بگذارید�كه�در�تشكلها�انحصار�طلبیها،�و�خودپسندیها�راه�پیدا�نكند.�در�
تشكلهایتان�مواظب�نفس�الشیطان�كه�مزاحم�بهره�مندي�از�نفس�الرحمان�است،�مواظب�
این�نفاثات�في�العقد�و�تفاثات�في�النفس�و�الرواح�و�القلوب�باشید.�مواظب�باشید�كه�
ناگهان�حمله�نكند�و�اگر�این�رخنه�نكرد�دیگر�بقیه�مسائل�حل�است�كه�این�هم�خودآگاهي�
مي�خواهد،�در�داخل�تشكیالت�هم�همین�طور�است�اگر�تشكیالت�واقعاً�بنابراین�انتخاب�
افراد�براي�شكوفایي�استعدادها�باشد،�تشكیالت�زمینه�رشد� بنابر�میدان�دادن�به� اصلح،�
است.�وال�تشكیالت�یک�خطر�دارد�و�آنكه�یک�انسان�قالبي�بسازد.�الن�من�دیگر�نمي�
توانم�وارد�این�بحثها�بشوم.�اگر�قرار�بشود�وارد�این�بحثها�بشویم�كه�تشكل�چه�پایه�هایي�
دارد�و�چه�تجاربي�در�این�زمینه�هست،�مسائل�متعددي�هست�كه�باید�مطرح�بشود.�حال�
همین�را�كه�نامي�از�آن�بردیم�عرض�مي�كنم،�از�خطرهاي�تشكیالت�این�است�كه�انسان�
قالبي�بسازد�در�حالیكه�انسان�نباید�قالبي�باشد�بنابراین�یک�مسئله�مهم�در�تشكل�این�است�
كه�در�عین�بودن�رهبري�و�مدیریت�و�در�عین�اینكه�یک�نظام�تشكیالتي�باشد،�انسان�
هم�قالبي�ازآب�در�نیاید�واگر�انسان�قالبي�شد�این�خطرناك�است.�پس�در�تشكل�در�عین�
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حفظ�پیوند�و�ایجاد�نظم�آهنین،�انسانها�باید�بتوانند�كه�آزاد�بیندیشند،�انتقاد�كنند�و�تصمیم�
بگیرند،�بله،�اجراي�تصمیم�اولي�المر�همینطور�كه�در�كل�جامعه�منافاتي�با�آزادي�ندارد،�در�
تشكیالت�هم�منافاتي�با�آزادي�ندارد،�به�شرط�اینكه�هیچ�فرد�و�گروهي�خودشان�را�بعنوان�
مدیران�و�رهبران�در�داخل�تشكیالت�تحمیل�نكنند.�اگر�شما�در�داخل�تشكیالتتان�خصلت�
ضدتحمیلي�را�حفظ�كردید�و�رشد�دادید�آن�وقت�تشكیالت،�تشكیالت�رحماني�است�وال�
شیطاني�مي�شود�چه�فرق�مي�كند،�تشكیالت�عین�جامعه�است.�همین�طور�كه�در�جامعه�
استبداد�در�هر�شكلي�خودشان�را�بر�مردم�تحمیل�كنند�اما�آیا�اطاعت�دلخواه�متعهدانه�از�امام�
استبداد�است؟�خیر�استبداد�نیست�اینقدر�بعضي�ها�مي�آیند�ظریف�قاطي�مي�كنند��و�التزام�
مردم�را�به�اطاعت�مؤمنانه�از�امام�و�امامت�به�استبداد�تعبیر�مي�كنند،�این�استبداد�نیست�این�
همان�مدیریت�مطلوب�است.�مشابه�این�باید�در�داخل�هر�تشكیالتي�باشد.�تا�قبل�از�اینكه�
خدمت�شما�بیایم�در�كالس�قضایي�كه�عصرها�تشكیل�مي�شود�بودم�امروز�بعد�از�اینكه�
كالس�تمام�شدخواهرها�و�برادرها�از�یكدیگر�نقد�مي�كردند،�آنجا�بخوبي�به�چشم�مي�خورد�
یک� یا� جریان� بریک� درصدي�ضعیف� با� ولو� را� خودش� مي�آید� انسان� اینكه� به�محض�
مجموعه�تحمیل�كند�آن�وقت�از�مسیر�خدایي�منحرف�مي�شود.�درعین�ضرورت�انضباط�در�
تشكیالت�و�ضرورت�مدیریت�و�رهبري�و�ضرورت�اطاعت،�یا�براي�انتخاب�كردن�و�تصمیم�

گرفتن�براساس�خودآگاهي�و�آگاهي�باید�میدان�همیشه�باز�بماند.�

 پرسش و پاسخ 

س: اگر ارزشها و بينش ها اساس يک تشكيالت است پس دليل عدم ائتالف حزب با ديگر نيروها 
خط امام چه مي باشد؟ و اگر در اين راه گامي برداشته شده است بفرمائيد. 

ج:�ما�در�مواقع�حساس�همیشه�ائتالف�كرده�ایم�چون�معتقد�به�این�امر�بوده�
ایم.�از�نظر�اینكه�اصوًل�همین�حال�هم�ائتالف�بوجود�بیاید�قدمي�برداشته�شده�
است�و�چندي�پیش�شوراي�مركزي�موقت�سه�نفر�انتخاب�شدند�براي�اینكه�این�
برنامه�را�دنبال�بكنند،�عالوه�بر�این�جلسه�اي�در�نخست�وزیري�تشكیل�مي�شود�
با�شركت�نهادهاي�انقالب�و�گروههاي�در�خط�امام،�كه�انجا�هم�نماینده�حزب�
شركت�مي�كند�و�بهره�حال�ما�همیشه�استقبال�مي�كنیم�و��اگر�نظرتان�باشد�شاید�
حدود�یكسال�پیش�بود�كه�در�این�زمینه�در�روزنامه�هم�مطلبي�منتشر�شد.�بله�ما�

به�این�معتقدیم�و�جز�این�هم�راهي�نمي�بینیم.�
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س: اگر رهنمودهايي در مورد وحدت دانشجويان در يک تشكل اسالمي مانند يک جبهه داريد 
بفرمائيد و آيا اين جبهه نمي تواند از واحد دانشجويان حزب جمهوري اسالمي، دفتر تحكيم وحدت، 

واحد دانشجويان سازمان مجاهدين انقالب اسالمي بوجود بيايد؟
ج:�اوًل�من�توصیه�مي�كنم�كه�برادرها�و�خواهرهاي�دانشجو�حتي�المكان�در�
تواند� نمي� دانشجویي� زیرا�یک�تشكل� كنند.� یک�تشكل�سیاسي�هم�شركت�
یک�تشكل�سیاسي�تمام�عیار�باشد.�چرا؟�چون�تشكل�دانشجویي�زمانش�موقت�
است�بهرحال�هر�فرد�حداكثر�چهار،�پنج�شش�سال�دانشجو�است�بیشتر�از�این�
داریم�كه��15�،10سال� دانشجوهایي� اینكه� از� بگذار� نیست،�حال� دانشجو� كه�
دانشجوي�سال�اول�دانشگاه�هستند�ولي�قرار�براین�نیست�تشكل�دانشجویي�
خودبه�خود�یک�تشكل�تام�سیاسي�نمي�تواند�باشد،�چون�تشكل�سیاسي�خیلي�
چیزها�لزم�است.�علت�این�كه�در�مقطع�اول�تشكیل�حزب�جمهوري�نتوانستیم�
حزب�را�آنطور�كه�خودمان�مي�خوایتیم�سازماندهي�و�متشكل�كنیم�همین�بود.�ما�
در�اساسنامه�اي�كه�منتشر�كرده�ایم.�نوشته�ایم�هر�وقت�شماره�اعضاي�حزب�به�
�300نفر�برسد�كنگره�تشكیل�خواهد�شد.�بنا�بود�آنقدر�آرام�جلو�برویم�كه�هر�وقت�
اعضاء�حزب�به��300نفر�رساندیم�كنگره�تشكیل�بدهیم�وكار�با�كنگره�جلو�برود�
ولي�شرایط�و�اوضاع�و�احوال�آن�موقع�سبب�شد�كه�وقتي�ما�روز�اول�دفتر�حزب�
را�در�كانون�توحید�باز�كردیم�و�قرار�شد�كه�مؤسسین�همراه�چند�برادر�دیگر�براي�
ثبت�نام�خودشان�را�آماده�بكنند،�دیدیم�فقط�در�روز�اول�در�همین�جا�چندهزار�نفر�
ثبت�نام�كردند�و�از�فردایش�كار�ما�این�شد�كه�در�نقاط�مختلف�دفتر�ایجاد�كنیم،�
در�حالیكه�كار�حزب�ایجاد�دفتر�نیست.�كار�حزب�ایجاد�حوزه�تشكیالتي�است�و�
هر�جا�شماره�حوزه�ها�بحدي�برسد�كه�احتیاج�به�یک�محل�ثابت�باشد�باید�یک�
دفتر�دائر�كرد�اما�یكدفعه�دیدیم�كه��7000دفتر�در�تهران�و�شهرستان�ها�برحزب�
تحمیل�شد.�اتفاقاً�همان�هفته�اول�با�برادرهاي�خودمان�و�برادران�دیگر�مشورت�
كردیم�كه�آیا�چه�بكنیم؟�آیا�بگوئیم�از�همین�چندهزارنفر،��300نفر�را�انتخاب�
مي�كنیم�و�بعد�جلو�مي�رویم؟�اگر�یادتان�باشد�ما�در�اول�فروردین��58به�كردستان�
رفتیم�و�دیدیم�كه�گروههاي�متشكل�در�حال�توطئه�هستند.�بعالوه�این�چیزي�
نبود�كه�ما�با�رفتن�به�كردستان�بفهمیم،�زیرا�قبل�از�رفتن�به�كردستان�این�را�
مي�دیدیم.�برادرها�گفتند�كه�این�ممكن�است�بازتاب�بعدي�براي�كل�انقالب�داشته�
باشد،�فعاًل�این�امر�واجب�را�انجام�مي�دهیم�تا�ببینیم�چه�مي�شود.�ولي�ما�در�انجام�
این�امر�واجب�ماندیم.�البته�این�برنامه�خیلي�مفید�بود.�اولین�بهره�برداري�كه�از�
آن�كردیم�در�رابطه�با�نفوذ�گروههاي�انحرافي�و�بخصوص�ماركسیستي�در�بدست�
گرفتن�روز�كارگر�بود.�زیرا�شنیده�بودیم�اینها�تداركات�وسیعي�دارند�كه�از�طریق�
روزكارگر،�سنگر�مهمي�را�در�اختیار�بگیرند.�كه�ما�به�همین�وسیله�توانستیم�روز�
كارگررا�توسط�نیروهاي�مسلمان�بدست�بگیریم.�به�این�ترتیب�این�كار�سودهایي�
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براي�انقالب�داشت�اما�ما�را�از�كار�تشكیالتي�باز�داشت.�تا�اینكه�درسال��59یک�
مقدار.�این�مراحل�را�پشت�سر�گذاشتیم�و�به�یازي�خداوند�در�سال��59همان�كاري�
را�شروع�و�دنبال�كردیم�كه�سال��58مي�خواستیم�بكنیم�و�بحمداهلل�حال�خوشحال�
هستیم�كه�حزب�حركت�كاماًل�تشكیالتي�دارد�یعني�بخش�تشكیالتیش�همان�
معني�گسترده�اش�را�پیدا�كرده�است.�حوزه�ها�مدتهاست�كه�تشكیل�مي�شود.�
مواضع�تفصیلي�تنظیم�و�اعالم�شده�و�تدریس�مي�شود.�دفتر�سیاسي�كارش�را�
آغاز�كرده�و�تحلیل�مي�دهد�و�یک�تشكیالت�بدون�اینها�نمي�شود.�خوب،�آن�
وقت�یک�سازمان�دانشجویي�چطور�مي�خواهد�اینها�را�براي�خودش�بعنوان�یک�
سازمان�سیاسي�درست�بكند؟�آیا�مي�تواند�مواضعش�را�دقیقاً�تعیین�كند،�آموزش�
گسترده�داشته�باشد،�دفتر�سیاسي�داشته�باشد؟�آیا�این�كارها�براي�یک�سازمان�
دانشجویي�عملي�است؟�طبعاً�عملي�نیست؟�این�است�كه�توصیه�مي�كنیم�برادرها�
وخواهرها�بكوشند�در�یک�تشكلي�اسالمي،�سیاسي�و�قابل�اعتماد�شركت�داشته�
باشند.�اما�تشكل�دانشجویي�به�صورت�صنفي،�برخاسته�از�دیدگاه�ها�و�ایده�هاي�
روشن�اسالم�و�خطوط�مشخص�سیاسي�همیشه�موردنیاز�است�دانشجو�چه�معمم�
جواناني� دانشجویان،� اینكه� براي� داردف� ویژه� نقش� جامعه� در� غیرمعمم� و�چه�
هستند�كه�مطالعات�و�معلومات�بیشتر،�فراغت�نسبي�بیشتر��و�امكان�كار�مشترك�
بیشتر�دارند�و�بدلیل�این�فكر�دانشجویان�رسالت�ویژه�دارند�و�با�توجه�به�اینكه�
دانشجویان�سازندگان�و�مدیران�آینده�جامعه�هستند.�طبعاً�نقششان�بسیار�مهمتر�
مي�شود.�این�است�كه�دانشجویان�باید�یک�تشكل�صنفي�داشته�باشند�اگر�روزي�
ما�به�جایي�برسیم�كه�تشكل�صنفي�اینها�در�یک�سازمان�بسیار�وسیع�سیاسي�
باشد�هیچ�اشكالي�ندارد.�بنده�از�آنهایي�نیستم�كه�معقتد�به�جدایي�تشكل�صنفي�
از�تشكل�سیاسي�باشم.�ولي�تا�وقتي�كه�به�آنجا�نرسیده�ایم�تشكل�صنفي�لزم�
است.�اما�تأكید�مي�كنم�كه�برادرها�وخواهرها�در�یک�تشكیالت�منسجم�اسالمي�
سیاسي�هم�باشند�.�بهرحال�آغاز�كار�با�یک�جبهه�مشترك�از�واحد�دانشجویان�
حزب�جمهوري�و�سازمان�مجاهدین�انقالب�اسالمي�و�دفتر�تحكیم�وحدت�و�هر�

واحد�دیگري�از�این�قبیل،�مي�تواند�چیز�بسیار�خوبي�باشد.�
س: در بحث تحزب و تشكل در قرآن مسائلي مطرح است كه تحت عنوان حزب اهلل مشخص 
مي شود. آنچه در قرآن در رابطه با حزب اهلل مي يابيم اين است كه حزب اهلل متشكل از امت است كه 
دررأس اين امت و اين حزب رسول اهلل )ص( و يا اولي االمر و يا در زمان غيبت، ولي فقيه قرار مي گيرد 
و  مركز  ودر  دارد  برروابطش جريان  كه واليت  است حزبي  نيز همين  اسالمي  تنها مشكل تحزب  و 
رأسش ولي فقيه قرار دارد. آيا حزب جمهوري اسالمي نيز به همين روال عمل مي كند؟ آيا حكم ولي امر 
بر روابطش جاري است؟ آيا شوراي مركزي اين حزب به نوعي يا خود واليت فقيه است يا نمايندگي 
دارد؟ به هر جهت حزب يا مرجعيت چگونه مي خواهد عمل كند؟ چرا انتخابات دروني حزب از پايين به 

باالست؟ 
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ج:�عرض�مي�شود�كه�تمام�این�معیارها�در�شكل�سازماني�حزب�رعایت�مي�شود.�
حزب�در�حقیقت�عبارت�است�از�یک�گروه�سازمان�یافته�اي�كه�در�رابطه�تام�با�
ولیت�فقیه�براي�برنامه�ریزي�و�اجرا�قراردارد�و�همانطور�كه�عرض�كردم�بخض�
مهم�حزب�عبارت�از�این�است�كه�ما�مجموعه�هاي�منظم�براي�برنامه�ریزي�و�اجرا�
داشته�باشیم�ودر�حقیقت�در�همان�راستاي�عمومي،�ولیت�حزب�قرار�مي�گیرد�
ومسئولیتها�را�بر�دوش�مي�كشد.�در�اساسنامه�هم�مالحظه�فرموده�اید�كه�ما�در�
داخل�حزب�شوراي�ایدئولوژیک�داریم.�شوراي�داوري�نیز�داریم�واین�مسائل�همه�
در�این�راستا�عمل�مي�شود�منتها�همانطور�كه�دركل�جامعه�معناي�ولیت�فقیه�
این�نیست�كه�ما�دولت�یا�مجلس�شورا�نداشته�باشیم،�تشمل�و�نظم�نداشته�باشیم،�
سازمان�هاي�اداري�نداشته�باشیم�در�یک�تشكیالت�سازنده�و�پردازنده�و�برنامه�
ریز�هم،�همینطور�است.�یعني�همینطور�كه�در�كل�جامعه�مسئله�ولیت�فقیه�نفي�
داشتن�تشكیالت�حكومتي�نیست،�نفي�داشتن�تشكیالت�حزبي�براي�ساختن�و�
پرداختن�استعدادها�وبرنامه�ریزي�و�كادرسازي�هم�نیست.�بعكس�چون�در�جامعه�
اعمال�ولیت�فقیه�نیازمند�برنامه�و�برنامه�ریز�و�كادر�است،�حزب�این�نیازها�را�
تأمین�مي�كند.�از�روز�اول�ما�همین�كار�را�كردیم.�قبل�از�این�كه�امام�به�پاریس�
بروند�ما�كارهایمان�تا�جایي�رسیده�بود�كه�باید�حزب�را�تشكیب�مي�دادیم.�مدتها�
توقف�كردیم�براي�اینكه�از�ایشان�اجازه�بگیریم.�به�اعتبار�اینكه�ایشان�بعنوان�
رهبر�شاید�نظرشان�این�باشد�كه�الن�تشكیل�حزب�صالح�انقالب�نیست.�با�چه�
زحمتي�یكي�از�برادرها�را�كه�گذرنامه�اي�داشت�به�سوریه�فرستادیم�تا�ازآنجا�به�
صورت�قاچاقي�به�عراق�برود،�چون�ویزاي�عراق�را�نمي�دادند.�رفت،�مدتي�معطل�
شد�و�بهرحال�وقتي�به�امام�رسید�كه�ایشان�در�آستانه�حركت�به�پاریس�بودند.�

بعد�كه�خود�من�درآنجا�به�خدمتشان�رسیدم،�پرسیدم،�ایشان�فرمودند�خوب�است�
ولي�مبادا�واجبات�فعلي�انقالب�زمین�مي�ماند�و�تصمیم�گرفتیم�همه�نیروهایمان�را�
روي�واجبات�بگذاریم،�در�آن�موقع�بخاطر�اوج�انقالب�و�نیازهاي�فوري�آن،�مدتها�
بود�كه�درس�و�بحث�و�جلسات�شام�چهارشنبه�را�تعطیل�كرده�بودیم،�تا�اینكه�
شما�كردم�عزیز�موفق�شدید�و�امام�آمدند�و�انقالب�پیروز�شد.�پس�از�پیروزي�از�

ایشان�سئوال�كردیم�كه�آیا�این�برنامه�را�انجام�بدهیم�یا�نه�؟�
ایشان�فرمودند�خوب�است�انجام�بدهید،�یكخورده�هم�پیش�از�این�فرمودند:�یعني�
دو�سه�روز�انتشار�بیانیه�طول�كشید،�یک�روز�از�آقاي�هاشمي�پرسیدند�پس�چه�
شد؟�پیدا�بود�كه�با�عالقه�بیشتري�به�مسئله�مي�نگرند.�البته�بنده�همیشه�تأكید�
داشتم�كه�هیچوقت�حزب�نباید�به�پاي�امام�نوشته�شود.�زیرا�حزب�ممكن�است�
ندارند.� امام�هم�در�حزب�مسئولیت�مستقیم� باشد.� نواقصي�داشته� اشتباهات�و�
بنابراین�ما�اصل�استجاره�از�ایشان�را�به�اعتبار�همین�ولیت�ضرور�مي�دانستیم.�
حال�هم�مي�گوئیم�اگر�یک�روز�رهبري�به�این�نتیجه�رسید�كه�بودن�حزب�اثر�
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منفي�دارد�مي�رویم�همه�دلئلمان�را�براي�رهبر�بیان�مي�كنیم�و�بعد�اگر�رهبر�با�
شنیدن�دلئل�و�جمع�بندي�خودش�تصمیم�گرفت�كه�نباشد�فوراً�حزب�را�منحل�
مي�كنیم،�چون�معتقدیم،�حزب�باید�بعنوان�یک�تشكل�در�راستاي�ولیت�ولي�
حركت�بكند�و�البته�امیدواریم�كه�برادرها�و�خواهرها�آنقدر�خوب�عمل�بكنند�كه�

همیشه�سودمند�بیفتد.�
س: تعريف تشكيالت چيست ؟ 

ج:�تشكیالت�را�اجماًل�عرض�كردم.�تشكل�یعني�مجموعه�اي�از�افراد�كه�براساس�
آرمان،�ایمان�و�نقطه�نظرهاي�مشترك�گرد�هم�بیایند�تا�جماعت�شوند�كه�»یداهلل�
مع�الجماعه«�تا�بتوانند�زمینه�را�براي�رشد�اخالق�كار�دسته�جمعي�و�براي�رشد�
استعدادها�و�شناخت�كادرها�و�تربیت�آنها�و�تهیه�برنامه�ها�و�قبول�مسئولیت�اجراي�

برنامه�ها�هموارتر�كنند.�
س: تشكيالت تا چه اندازه اصالت دارد؟ 

ج:�تا�همین�اندازه�كه�عرض�كردم�تشكل�وسیله�اي�است�براي�بهتر�انجام�دادن�
با�خصلت� غالباً� منفرد� آدمهاي� است.� براي�خودسازي� اي� مسئولیت�ها�ووسیله�
تكروي�بار�مي�آیند�و�از�مجموعه�تكروها�به�زحمت�مي�شود�یک�مجموعه�فعال�

ساخت.�رشد�اخالق�دسته�جمعي�خودش�یكي�از�ارزشهاي�تشكیالت�است.
س: عوامل الزم براي ايجاد تشكيالت از نظر مادي و معنوي چيست؟ 

ایجاد�تشكیالت�هستند.� از�عوامل�معنوي�لزم�براي� ایمان�وباور�مشترك� ج:�
عوامل�مادي�هم�انسانها�هستند.�همه�چیز�دیگر�را�انسانها�مي�سازمند.�

س: تشكيالت از ديدگاه اسالم و ساير مكاتب چگونه است؟
ج:�از�نظر�اسالم�كه�توضیح�دادم.�در�سایر�مكاتب�هم�كه�معلوم�است.�كلیات�
برنامه�معموًل�قبل�از�تشكل�است،�تفصیل�برنامه�بعد�از�تشكل�است.�اینجا�ما�

گاهي�بحكم�اضطرار�كلمات�فرنگي�بكار�مي�بریم.
نظیر�شما،�طرح�كلي...�و�طرحهاي�تفصیلس�در�هر�كاربرنامه�اي.�طرح�كلي�باید�

قبل�از�شكل�باشد،�طرح�هاي�تفصیلي�خودبخود�بعد�از�تشكل�مي�شود.�
س: مبارزه با گروه هاي شري وغربي در كجاي اين تشكل قرار مي گيرند؟ و در حال حاضر بايد با 

اينها چه كرد؟ 
ج:�بهترین�مبارزه�با�گروههاي�شرقي�و�غربي�این�است�كه�ما�خودمان�متشكل�
بشویم.�آنها�از�خالء�استفاده�مي�كنند�میدان�را�با�عمل�صالح�ومتشكل�از�دست�آنها�
بگیرد،�ببینید�آقا،�الن�آنها�بدون�استفاده�از�رادیوتلویزیون�شایعات�و�دروغهایشان�
را�مي�آیند�در�سطح�جامعه�پخش�مي�كنند.�اما�به�كمک�چي؟�تشكل.�ستاد�مركزي�
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دروغ�بافي�تصمیم�مي�گیرد�كه�یک�دروغ�در�ایران�منتشر�بشود،�فردا�عصر�توي�
روستاهاي�دور�افتاده،�این�دروغ�رسیده�است.�ولي�شما�هفت�تاي�تنها�مي�آئید�و�
مي�گوئید�آقا�چكار�كنیم؟�خوب،�برادرها�وخواهرها�راه�روشن�است�متشكل�باشد�

تا�بتوانید�نقشه�هاي�دشمن�را�نقش�برآب�كنید.�
س: تأمين بودجه حزب از چه منبعي است؟ و آيا دفاتر حزب در سراسر ايران مكانهاي غصبي 

دارند؟
ج:�یكي�از�مكانهایي�كه�ما�دراختیار�داریم�همینجاست�كه�ماهي��20یا��25هزار�
تومان�اجاره�كرده�ایم.�عرض�مي�شود�كه�بنابراین�است�كه�مكان�غصبي�نباشد.�
اگر�جاهایي�را�اطالع�دارید�.�بگوئید�تا�جلویش�گرفته�شود.�بودجه�حزب�از�چندراه�
تأمین�مي�شود�یكي�از�راهها�تبرعات�است.�مي�دانید�كه�ما�بچه�امروز�این�جامعه�
نیستیم.�ما�سي�و�چندسال�توي�این�جامعه�فعالیت�اجتماعي�اسالمي�داریم�و�عده�
قابل�مالحظه�اي�ما�را�مي�شناسند�و�به�ما�ایمان�دارند.�ما�قباًل�با�همكاري�همین�
مردم،�مؤسساتي�را�ساخته�ایم�وبا�همكاري�مالي�همین�مردمدر�موقع�تأسیس�
با�ما�همین�همكاري�را�ادامه�دادند�و�مي�دهند.�تبرعات�و�وجوهات� حزب�هم�
هست.�عالوه�براین�امام�به�ما�اجازه�دادند�كه�در�رگفتن�سهم�امام�اختیار�داریم�كه�
بگیریم�و�در�راه�مصارف�اسالمي�مصارف�اسالمي�مصرف�كنیم�و�گفتند�مادام�كه�
تشخیص�مي�دهید�این�تشكیالت�در�خدمت�اسالم�است�به�مسئولیت�خودتان�در�
این�قسمت�مي�توانید�مصرف�كنید�ما�هم�مادام�كه�اینجا�در�خدمت�اسالم�هست�
این�كار�را�مي�كنیم.�اخیراً�هم�فعالیت�هاي�عضویتي�و�حوزه�ها�خوب�شده�و�رو�به�
گسترش�است�وبحمداهلل�رشدش�در�این�دو�ماه�اخیر�تصاعدي�بوده�است،به�این�
ترتیب�حق�عضویت�ها�كمک�مؤثري�هست�در�یكي�از�شهرها�مراكز�استان�كه�
بودیم،�گفتند�هزینه�ماهانه�اینجا��25هزار�تومان�است�و�ما�الن�ماهي��10هزار�
تومان�حق�عضویت�مي�گیریم�و�امیدوار�بودند�كه�بزودي�خودكفا�بشوند.�البته�

گفتند�بقیه�را�هم�غالباً�همین�اعضاء�برایمان�از�دیگران�كمک�مي�گیرند.�
س: آيا آقای ميرسليم و آقای موسوی اردبيلی عضو حزب هستند يا نه ؟ 

آقای�موسوی� آقای�میرسلیم�عضو�حزب�هستند،�عضور�شورا�هم�هستند.� ج:�
اردبیلی�عضو�حزب�بوده�اند.�عضو�موسس�هم�بوده�اند�اما�فعاًل�رابطه�شان�با�
حزب�در�حال�انجماد�است.�ایشان�هنور�نگفته�اند�كه�آیا�عضو�حزب�هستم�یا�
نیستم،�مخصوصاً�از�موقعی�كه�دادستان�شده�اند�برای�اینكه�مبادا�بگویند�دادستان�
هم�حزبی�است�تشخیص�دادند�كه�فعاًل�در�حزب�نباشند�ایشان�هم�هنوز�عضو�

حزب�هستند.�
س: آيا وضعيت شورای مركزی حزب با آن نابسامانيها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آيا قصد 
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نداريد قبل از تشيل كنگره ساالنه در تركيب شورا تجديد نظر كنيد؟ 
ج:�كنگره�ما�نزدیک�است،�ما�فكر�كردیم�هر�نوع�تغییری�را�كه�كنگره�بدهد�اولی�

است.�این�است�كه�از�تغییرات�دیگر�خودداری�كرده�ایم.�
س: با توجه به فرمايش شما كه تشكل حق، تشكلی است كه انحصار طلب نباشد. به اين ترتيب 

در مورد پست گيرهای حزب چه مي فرمائيد؟ 
ج:�این�از�همان�حرفهاست.�هر�انسان�متدین�متعهدی�را�كه�در�یک�جا�گذاشتیم�
گفتند�حزبی�است.�ولو�خودش�هزار�بار�بگوید�من�عضو�حزب�نیستم.�برادرها�و�
خواهرها�قصه،�قصه�حزب�نیست.�اگر�حزب�جمهوری�السامی�یک�حزب�سازشكار�
بود�بالی�سرهمه�جایش�بود�ابزار�خوبی�در�دست�قدرت�طلبها�مي�شد.�اعتراض�
به�حزب�این�است�كه�چرا�دارد�خط�اصیل�اسالم�و�عناصر�آنرا�در�كارها،�مسئول�
نشود،�در�پست�های�كلیدی�تشریف� مادام�كه� به�دیگران�مي�گوید� و� مي�كند�
نداشته�باشید.�همه�دعواها�با�حزب�و�مجاهدین�انقالب�اسالمی�در�همین�است.�اما�
چون�فكر�مي�كنند�كه�حزب�خیلی�بزرگتر�و�نیرومندتر�است�بنابراین�چماقها�حتی�
چماق�چماقداری،�اول�بسر�حزب�فرود�مي�آید.�این�روزها�اخبار�شهر�كرد،�همدان،�
قائم�شهر،�اصفهان�و�جاهای�دیگر�را�همه�مي�شنویم.�امیدوارم�برای�شما�روشن�
بشود�كه�چماقدارها�چه�كسانی�هستند.�اگر�یادتان�باشد�پارسال�در�یک�مصاحبه�
ای�گفته�بودم�بروید�ببینید.�چه�كسانی�در�این�مملكت�چماق�را�درست�كرده�اند.�
آن�روزها�واقعاً�انسان�باید�مي�نگریست.�در�ماههای�اول�پیروزی�انقالب�بود�عده�
ای�آمدند�گفتند�در�فالن�دانشكده�به�بچه�هایی�كه�نمازخانه�دارید.�معلوم�است�
كه�این�شورا�چه�شورایی�است.�اینها�مي�گویند�حاكمیت�آن�شوراها�را�بر�دانشكده�
قبول�كنید.�بنده�صریحاً�عرض�مي�كنم�كه�تا�زنده�هستم�نخواهم�گذاشت�كه�
چنین�بشود.�منتخبین�شوراها�باید�همه�مسلمان�باشند.�در�مواضع�حزب�هم�این�
حرف�را�اعالم�كرده�ایم�كه�شورا�بله،�اما�انتخاب�شوندگان�باید�مسلمان�متعهد�
عامل�باشندو�وقتی�خواهرها�و�برادرها�پیش�من�آمدند�این�را�كه�گفتند�دود�از�
سرمن�بلند�شد،�این�چه�جمهوری�اسالمی�است؟�به�كدام�سو�مي�رویم�و�آنروزی�
بود�كه�شعار�شوراها�همه�جا�را�فرا�گرفته�بود�و�ما�گفتیم�شوراها�بله،�اما�شورا�با�
قید�اسالمی.�حال�هم�همین�را�مي�گوئیم�.�همه�حرفها�سراین�است�كه�حزب�در�
پیابندی�به�حاكمیت�قاطع�اسالم�سازش�ناپذیر�است.�حال�كه�سازش�پذیر�نیست�

باید�ریشه�اش�را�كند.�ولی�»مكروا�و�مكراهلل�و�اهلل�خیرالماكرین«.�
حزب�پست�گیریهای�حزبی�ندارد،�ما�هر�وقت�مي�خواهیم�یک�نفر�را�انتخاب�
كنیم�ایمان،�اخالق،�كارآئی�و�مدیریتش�را�بررسی�مي�كنیم�.�فقط�سراغ�ارزشها�

مي�رویم.�
لاقل�بنده�كه�در�حزب�مسئول�هستم،�یک�نفر�از�كسانی�كه�با�من�درباره�افراد�



ق
شکــلحــ

ت

61

از�نظر�كار�مشورت�كرده،�بیاید�بگوید�كه�یكبار�با�تو�مشورت�كردم�و�یكی�از�
سئوالهایت�این�بود�كه�گفته�ای�عضو�حزب�بوده�یا�نه؟�همینطور�كه�گفتم�بنای�
ما�براین�است�كه�این�تشكیالت�پاسدار�ارزشها�و�حامی�صاحبان�ارزشها�باشد.�
ولی�هر�جا�یک�برادر�یا�یک�خواهر�مسلمان�را�سركار�گذاشتیم�گفتند�حزبی�است�
و�حزب�هم�انحصار�طلب�است.�حال�سئوال�مي�كنم�اگر�این�حزب،�یكی�حزبی�
است�كه�همه�متدینان�بدردبخور�عضوش�هستند.�خوب،�باید�انحصار�در�اختیار�او�
باشد�زیرا�یک�معادله�برقرارمی�شود�و�این�نتیجه�یک�معادله�است.�یک�حاكمیت�
باید�در�دست�اسالم�و�مدیریت�باید�در�دست�مومنان�به�السام�باشد.�از�طرفی�
همه�مسلمانهای�متهد�در�حزب�جمهوری�السامی�هستند،�مي�دهد�حاكمیت�باید�
در�دست�حزب�جمهوری�باشد.�اگر�این�طور�است،�این�لزمه�یک�معادله�است.�
ولی�وافعاً�این�طور�نیست.�آیا�این�برادرهای�مجاهدین�انقالب�اسالمی�در�جاهای�

مختلف�نیستند؟�
مالحظه�مي�كنید�با�اینكه�از�نظر�عده�در�جامعه،�تعدادشان�خیلی�كم�است�)در�
مقایسه�با�حزب�جمهوری(�همیشه�با�این�برادرها�صحبتمان�این�است�كه�اگر�برادر�
مومن�و�فعالی�سراغ�دارید�سركار�بیاورید.�اگر�هم�یكی�دو�جا�یكوقت�شنیده�باشیم��
كه�این�شخص�مال�حزب�جمهوری�است،�دوبار�بنده�این�زمزمه�را�شنیدم�گفتم�
این�حرفها،�حرفهای�اسالمی�نیست�ما�باید�دنباله�این�باشیم�كه�چه�كسی�دارای�

بینش،�آرمان،�ایمان�و�شناخت�اسالمی�است.�
س: آيا گروهی مي تواند تشكيالت سراسری ايجاد كند؟ 

كنید� باشد،�مالحظه� نگفتیم�كشور�تک�حزبی� كه� ما� منتها� بلمه�مي�تواند،� ج:�
مي�گویند�حزب�جمهوری�اسالمی�طرفدار�تک�حزبی�است�اما�شما�از�طرقف�دیگر�
مي�بینید�كه�ما�در�انتخابات�ائتالف�كردیم.�ائتالف�یعنی�چه�؟�یعنی�نظام،�تک�
حزبی�است�یا�نه؟�مي�بینید�كه�تک�حزبی�نیست�ولی�دروغگویان�برای�دروغ�گفتن�

و�حرف�جفنگ�زدن�مرزی�قائل�نیستند.�
س: چندنفر از اعضای حزب در مجلس شورای اسالمی شركت دارند؟ 

از� بعد� این�جریان� نبوده�و� انتخابات� از� ببینید�ما�تشكیالت�عضویمان�قبل� ج:�
انتخابات�بوده�كه�شروع�به�فعالیت�و�كاركرده�است.�خوصاً�در�سال��59در�این�
بخش�فعالتر�شده�ایم.�اما�از�نمایندگان�مجلس�عده�ای�رسماً�عضو�حزب�هستند،�
یعنی�كارت�عضویت�دارن�و�بعضی�ها�عضو�نیستند.�طوری�كه�مي�شود�گفت�حدود�
هفتاد�نفر�از�نمایندگان�رابطه�ای�نظیر�رابطه�عضویت�دارند�و�حدود�پنجاه�نفر�
سمپات�قوی�هستند.�حال�اگر�باز�بگویند�این�انحصارطلبی�است�زیرا��120نماینده�
در�مجلس�دارید.�چه�عرض�كنم،�اینهم�یكی�از�گناههاست�این�برای�تشكیالتی�
كه�دارای�اعتبار�باشد�از�گناهان�نابخشودنی�است�البته�برای�آنها�كه�مي�خواهند�
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همان�دوتای�همراه�باشند.�
س: نظرتان را جع به ضمانت اجرائی نفی گروه پرستی چيست و اين را در مورد حزب مداق دهيد. 
ج:�به�شما�عرض�كنم�كه�از�مشكلترین�چیزها�نفی�من�پرستی،�خودپرستی�و�گروه�
پرستی�است.�خیلی�مشكل�است�ولی�غصه�نخورید�بهمان�اندازه�كه�گروه�پرستی�
نفیس�دشوار�است.�چندین�برابر،�من�پرستی�نفیش�دشوار�است،�شما�فكر�نكنید�
اگر�حزب�نباشد،�چنددستگی�نیست.�این�دروغ،�خالف�و�اشتباه�است.�آنوقت�كه�در�
جامعه�حزب�نباشد�بجای�حزب�چه�چیز�هست؟�باند�ودار�و�دسته.�شما�بفرمائید�آیا�
در�تاریخ�این�مملكت�سراغ�دارد�زمانی�را�كه�دار�و�دسته�وجود�نداشته�باشد؟�بعالوه�
اگر�حزب�كار�سازماندهیش�را�كامل�بكند�برنامه�ای�حساب�و�كتابی�دارد،�درون�
دروازه�ای�دارد.�باند�كه�اینها�را�هم�ندارد�هیچیک�از�محاسن�حزب�را�ندارد�اما�همه�
مفاسد�حزب�را�دارد.�باید�به�فكر�باشیم�كه�با�ساخت�اخالقی�سالم،�جلوی�رشد�
گروه�پرستی�را�بگیریم�در�مورد�حزب�جمهوری�اسالمی�قطعاً�در�درون�حزب�این�
بیماری�هست�همچنانكه�قطعاً�در�درون�افراد�بیماری�من�پرستی�و�خودپرستی�
هست�ولی�واقعاً�بنا�داریم�كه�با�آن�مبارزه�كنیم.�نپذیرفته�ایم�كه�این�كمال�است.�
پذیرفته�ایم�كه�این�عیب�و�نقص�است�و�امیدوارم�همچنان�در�این�راه�مبارز�

بمانیم.
س: آيات و خطبه های تحزب چيست؟ 

ج:�ما�آیه�و�خطبه�خاصی�برای�به�معنای�امروز�نداریم�غیراز�همان�ادله�عامه�قرآن�
كه�درباره�نظم�یعنی�مصداق�نظم�است.�

س: آيا نتيجه فرمايش شما كه » دو ديدگاه با هم نمی سازند« نتيجه اش تفرقه نمی باشد و گفتيد 
براي شناخت اشخاص حدنصابي هست اينها از چه قرارند؟ 

ج:�دودیدگاه�در�برنامه�ریزي�نمي�توانند�باهم�یک�برنامه�ریز�داشته�باشند.�بالخره�
انسان�برنامه�ریزي�كه�مي�كند�براساس�بینش�مي�كند.�این�قابل�اجتناب�نیست.�
منتها�ما�در�برخورد�با�آنها�كه�این�بینش�را�ندارند،�برخورد�ظالمانه�نمي�كنیم�ما�
برخورد�سازنده�مي�كنیم،�مي�كوشیم�تا�بسازیم،�تا�به�آن�ریگهایي�كه�زیردندان�را�
مي�شكند،�برسیم�اما�چه�بهتر�كه�ریگها�بشكنند�ولي�دندان�نشكند.�فقط�درآنجا�
برخورد�خصمانه�هست.�وال�بنابراین�نیست�كه�یک�جریان�سازنده�ونیرومند�از�

همان�روز�اول�برخورد�خصمانه�كند.
س: چه ضمانتي براي عدم التقاطي شدن حزب با ساير نيروها داريد ؟ 

ج:�مي�دانید�ما�در�حزب�حضور�چندصاحب�نظر�اسالمي�را�ضروري�دانسته�ایم.�
اینها�در�همان�مرامنامه�واساسنامه�حزب�ذكر�شده�است�كه�باید�چند�صاحب�نظر�

متعهد�اسالمي�در�حزب�باشند�كه�اینها�مانع�التقاطي�شدن�حزب�هستند.�
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س: آقاي خامنه اي در نماز جمعه اعالم كردند آقاي رجائي عضو حزب نيستند آيا بازگو كردن اين 
مطلب افتادن در موضع ضعيف نيست؟ درحاليكه ما بايد به ارزشها بها بدهيم. 

ج:�نه،�این�همان�مطلبي�است�كه�بنده�عرض�كردم،�ما�خواستیم�موضع�خودمان�
را�بگوئیم.�

س: نظرتان را راجع به خطوط انحرافي موجود در حزب از جمله آقاي آيت و آقاي كاشاني كه از 
بقايي دفاع مي كنند بفرمائيد؟ 

ج:�بنده�نشنیده�ام�كه�آقاي�آیت�از�آقاي�بقائي�دفاع�كند،�آقاي�كاشاني�هم�دیگر�
در�شوراي�مركزي�نیستند.�

بهرحال�ما�نظراتمان�را�اعالم�مي�كنیم�وانشاء�اهلل�امیدواریم�وقتي�نقطه�نظرها�
اعالم�شد،�تجمعها�و�تشكلها�خالص�تر�و�یک�دست�تر�باشد�یا�آقایان�نقطه�نظرها�

را�مي�پذیرند�یا�نمي�پذیرند�كه�در�این�صورت�با�ایشان�به�بحث�مي�نشینیم.�
س: در بعضي برخوردها ما از شما غيبت كرده ايم، حاال حالل بفرمائيد؟ 

ج:�حالل�هستید.
س: چه تدابيري براي جلوگيري از راكدشدن انديشه ها وتمركز در برخوردها عليرغم ايده ها و بي 

اهميت شدن ابزار فعال نظرها كه آفات يک تشكل برمحور يک عقيده هستند بايد انديشيد؟ 
ج:�این�مسئله�مدیریت�و�تشكل�سازماندهي�است�كه�ما�روي�آن�خیلي�دقیق�
و� مدیریت� مسئله� روي� دوسال� این� مدت� تمام� در� گفت� بتوان� شاید� هستیم.�
ایم.�مي�دانید� داشته� از�پیش� بر�كارهایي�كه� ایم،�عالوه� سازماندهي�كار�كرده�
كه�اولین�تجربه�نسبتاً�نیرومند�متشكل�سیاسي�اسالمي�خالص�ما�در�هیئت�هاي�
مؤتلفه�بحق�یک�حزب�بود�و�از�تشكل،�مركزیت،�سازماندهي،�مدیریت�و�سرعت�
اسمش� منتها� بود،� خیلي�خوب،� در�حد�یک�حزب،� و�عمل� گیري� تصمیم� در�

هیئت�هاي�مؤتلفه�بود�چون�از�این�هسته�ها�بوجود�آمد.�
در�آن�موقع�هیئت�هاي�موتلفه�چهارنفر�را�به�امام�پیشنهاد�كردند�وامام�ما�چهارنفر�
رار�بعنوان�شوراي�فقاهتي�وسیاسي�این�هیئتها�تعیین�كردند.�اواخر�سال��42یا�
اوایل��43ما�بسیاري�ازمسائل�مربوط�به�سازماندهي،�مدیریت�و�تشكل�را�در�این�
سازمان�مخفي�سیاسي�نظامي�تجربه�مي�كردیم.�جلوتر�هم�ما�كارهاي�تشكیالتي�
داشتیم�اما�در�این�سطح�نبود�و�خصوصیات�جالب�و�سازنده�این�هیئت�ها�را�نداشت.�
بعداز�آن�هم�در�اتحادیه�انجمن�هاي�اسالمي�گروه�فارسي�زبان�وهمچنین�در�

تشكلهاي�بعدي�تجربه�هاي�خود�را�ادامه�دادیم.�
حتي�در�جامعه�روحانیت�مبارز�یک�مقدار�روي�تشكل�كار�كردیم�.�تا�وقتي�كه�
مسئله�حزب�جمهوري�اسالمي�پیش�آمد.�در�این�دو�سال،�ما�دائماً�روي�شیوه�
صحیح�تشكل�به�جمع�بندي�نشستیم�و�از�تجربه�ها�استفاده�كردیم.�به�طوریكه�
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این� نتیجه� به�عنوان�تشكیالت�حزب�در�حالكامل�شدن�است� این�چیزي�كه�
تجارب�است.�در�تمام�این�مدت�روي�این�تكیه�داشتیم�كه�چه�كنیم�كه�انسانها�
قالبي�نشوند�و�اصل�در�اینجا�میدان�دادن�به�استعدادها�است.�گاهي�برادرهایي�كه�
ما�با�آنها�كار�مدیریتي�داریم�اعتراض�مي�كند�كه�دیگران�لهول�آن�طرف�افتاده،�
براي�اینكه�به�افراد�میدان�داده�مي�شود�كه�در�خطوطي�چه�بسا�متضاد�حركت�
كنند.�البته�به�آنها�عرض�كرده�ایم�كه�تجربه�به�ما�نشان�داده�است�اگر�یک�مقدار�
خطوط�جلو�بروند،�خودشان�بروند�خودشان�بیایند،�باعث�مي�شوددر�ضمن�رشد�
اندیشه�ها�و�خالقیت�ذهنها،�افراد�هماهنگ�با�هم�حركت�كنند.�مطلبي�از�خواهري�
در�مجله�راه�زینب�دو�هفته�پیش�نوشته�شده�بود�كه�خیلي�تكان�دهنده�بود�ماجرا�
از�این�قرار�بود�كه�به�این�خواهر�از�طرف�تشكیالت�مجاهدین�دستور�داده�بودند�
كه�شوهر�تو�فالني�است.�این�خواهر�مي�گوید�نمي�خواهم،�مي�گویند�تو�غلط�
مي�كني.�اینها�واقعاً�تكان�دهنده�است�این�نشان�مي�دهد�برداشت�استالینیستي�از�
تشكیالت�به�كجا�مي�انجامد�تشكیالت�از�نظر�ما�به�هیچ�وجه�این�معنا�را�ندارد،�به�
نظر�ما�تشكیالت�بیش�از�هر�چیز�باید�براي�رسیدن�به�باورها�و�ذهنیت�مشترك�
به�صورت�خودجوش�و�خودساز،�برنامه�اي�تهیه�كند.�این�انسانها�با�رسیدن�به�این�
ذهنیت�مشترك�به�صورت�خودجوش�و�خودساز�یكي�مي�شوند�یک�راه�را�مي�روند،�
همان�خواهر�ممكن�است�همان�برادر�را�براي�شوهري�انتخاب�كند،�اما�واقعًا�
خودش�انتخاب�مي�كند.�نه�اینكه�كسي�به�او�بگوید�این�دستور�تشكیالتي�است�
اینكار�را�ما�الن�مي�بینیم.�بنده�قبل�از�اینكه�اینجا�بیایم�یک�خواهر�و�برادري�بودند�
خیلي�ساده�و�بي�پیرایه�با�یک�مهریه،�یک�دوره�تفسیرالمیزان�خطبه�عقدشان�را�
بخوانم.�به�آنها�گفتم�شما�دارید�به�آرمانهاي�اسالمي�و�باورها�وارزشهاي�اسالمي�
عینیت�مي�بخشید.�بعد�سئوال�كردم�آیا�خودتان�یكدیگر�را�انتخاب�كرده�اید؟�گفتند�
بله�گفتم�آیا�براساس�اسمان�و�باور�مشترك�یكدیگر�را�انتخاب�كرده�اید؟�گفتند:�
بله.�گفتم�همین،�ازدواج�اسالمي�است.�اگر�تشكیالت�این�طور�كار�مي�كند�هیچ�
منافاتي�با�انضباط�ندارد�اصل�انضباط�تشكیالتي�را�مي�شود�در�جاي�خودش�حفظ�

كرد�و�البته�تفضیل�این�موضوع�جلسه�هاي�متعددي�لزم�دارد.�
والسالم
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تشكل، پاسدار ارزشها

موجب�خوشبختي�و�امید�است�كه�شما�برادران�و�خواهران�از�راه�هاي�نسبتاً�دور�یا�نزدیک�در�
این�جلسه�جمع�هستید.�اگر�چه�زحمت�آن�زیاد�است�ول�تمرین�تحرك�را�یک�تشكیالت�
لزم�دارد.�شما�تمرین�كنید�تا�ضمن�عمل�ببینید�چقدر�توانایي�تحرك�را�دارید�كه�اگر�واقعًا�
هفته�اي��15تا��20ساعت�لزم�شد�یک�تجمع�تشكیالتي�فوري�بوجود�آید�این�تمرین�هاي�

شما�آن�نوع�تجمع�ها�را�آسان�مي�كند.�
ما�همچنان�برداشتن�یک�تشكل�پافشاري�داریم�.�اما�شرط�آن�تشكل�این�است�كه:�

1.�باید�پاسدار�ارزشها�باشد�نه�پاسدار�خود.�نگهبان�ارزشها�باشد�نه�نگهبان�خود.�هروقت�
این�تشكل�بجاي�آنكه�نگهبان�ارزشها�باشد�و�تالشگر�در�راه�ارزشها�باشد.�بجاي�آنكه�
خداپرست�و�حق�پرست�وحق�خواه�كمال�دوست�و�كمال�خواه�باشد،�خودخواه�شد.�آن�یک�
)طاغوت(�مي�شود.�و�چه�بهتر�كه�چنین�طاغوتي�برسر�راه�امت�نباشد.�برهمه�ماست�كه�دائمًا�
مراقبت�كنیم�این�تشكل�ما،�خودخواه�نشود.�همیشه�خودخواه�بماند�و�این�با�خودسازي�مداوم�
یک�یک�ما�و�با�مراقبت�مداوم�یک�یک�ما،�برمجموعه�ما�و�بروجود�سیال�تشكیالتي�ماست.�
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2.�تشكل�باید�سازنده�ما،�آسان�كننده�خودسازي�براي�ما�و�كمكي�به�سیرالي�اهلل�براي�
شركت�كنندگان�در�این�تشكل�باشد.�هر�وقت�یكي�از�ما�یا�جمع�ما�به�تشكلمان�مشغول�
و�سرگرم�شدیم�چندین�تشكلي�)لهو(�مي�شود�و�باید�از�او�پرهیز�كنیم�.�زیرا�ما�را�از�یاد�خدا�
دور�مي�كند.�اگر�همه�اش�بفكر�تشكیالتمان�باشیم.�اگر�تشكیالت�برایمان�آنقدر�محبوب�
شد�كه�جانشین�خدا�و�حق�شد�این�حالت�)لهو(�پیدا�مي�كند�كه�»یلقي�عن�ذكر�اهلل«�است�

و�آدم�را�از�یاد�خدا�غافل�مي�كند.�
چه�وقت�ما�مي�فهمیم�كه�تشكیالت�براي�ما�لهو�و�سرگرمي�نشده�و�لعب�و�بازي�روزانه�
نشده؟�وقتیكه�ببینیم�در�این�تشكیالت�داریم�ساخته�مي�شویم�یا�این�كار�تشكیالتي�ما�حالت�

عبادت�دارد.
اینكه�ما�این�همه�تأكید�داریم�كه�كار�در�دفاتر�حزب،�كار�در�تشكیالت�حزب�باید�آهنگ�
عبادت�داشته�باشد،�این�در�حزب�جمهوري�اسالمي�در�متن�هدفگیري�ماست.�كافي�است�
كه�ما�از�خودسازیمان�باز�بمانیم.كافي�است�كه�ما�از�خدا�خواهیمان�باز�بمانیم.�همین�خودش�
خسارت�بزرگیست.�جدا�این�خسارت�است.�و�این�است�كه�باید�دفاتر�حزب�مراقبت�كنند�كه�
آنجا�معبد�باشد.�محل�عبادت�باشد�و�محل�عبادت�بماند.�جاي�خودسازي�ما�باشد�اما�اینها�
گفتن�نمي�شود.�این�با�اخالص�در�نیت�و�باز�با�مراقبت�برعمل�مي�شود�طرز�برخوردهایمان�

طرزكارمان،�شور�و�عشق�كارمان،�اینها�مي�تواند�نشان�بدهد�كه�كدام�طرفي�هستیم.�
بنابراین�شرط�اول�این�است�كه�ما�تشكیالت�پرست�نشویم)طاغوت(�و�خودخواهي�تشكیالت�
پیدا�نكنیم،�شرط�دوم�اینكه�ما�ممكن�است�تشكیالت�پرست�نباشیم�اما�سرگرم�تشكیالت�
باشیم)لهو(�یا�سرگرم�هم�نشویم�ولي�از�خودسازي�بازبمانیم.�شرط�سوم�اینكه�این�تشكیالت�
بدرد�مردم�بخورد�نه�اینكه�یک�باري�باشد�بر�دوش�این�جامعه�)لغو(�این�تشكیالت�الن�
مقداري�هزینه�مي�برد،�مقداري�نیروي�انساني�مي�برد.�روي�این�تشكیالت�سرمایه�گذاري�
مي�شود.�اگر�این�تشكیالت�به�درد�این�مردم�نخورد�لغو�مي�شود.�و�ما�هم�اگر�اهل�ایمانیم�

باید�از�لغو�گریزان�باشم.�»عن�اللغو�معرضون«.�
این�تشكیالت�نباید�»بت«�و�نباید»لغو«�باشد�و�نباید�»لهو«�باشد.�باید�بدرد�مردم�بخورد،�
باید�كمک�كند�به�جمهوري�اسالمي.�باید�روز�به�روز،�هر�چه�بهتر�و�الهي�تر�و�نوراني�تر�و�
سازنده�تر�و�سرافرازتر�و�پویاتر�و�سخت�كوشا�و�پیشتاز�ادامه�بدهیم.�بنابراین�در�داخل�این�
تشكیالت�باید�برنامه�ریزي�هاي�گوناگون�بوجود�بیاید،�نه�فقط�در�خودتشكیالت�كه�براي�
كل�جامعه�بلكه�براي�كل�انقالب�اسالمي.�این�سه�شرطي�است�كه�ما�براي�هر�تشكیالتي�
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شرط�اصلي�مي�دانیم�و�در�حزب�جمهوري�اسالمي�هم�شرط�اصلي�است�و�از�شما�برادران�
وخواهران�مي�خواهیم�كه�مراقبت�كنید�تا�حزب�جمهوري�اسالمي�چنین�باشد.�باز�هم�تكرار�

مي�كنم�كه�این�صرفاً�با�گفتن�نمي�شود.
مكرر�دیده�ام�كه�خصلتهاي�بیروني�بعضي�از�ما�در�جهت�مخالف�این�ویژگي�ها�بكار�مي�افتد�
و�آهنگ�تخریبي�پیدا�مي�كند.�افت�این�ویژگیها:�خودخواهي�هاي�شخصي،�خود�محوري�ها،�
سوظنها،�بدگماني�هاي�بیجا،�نسبت�به�یكدیگرعمل�كنیم.�اي�گوهر�گرانبهاي�كم�یاب�را�
بدست�مي�آوریم.�و�نسبت�به�هر�حركت،�نسبیت�به�هر�كار�است�و�گاهي�مي�شود�برادرها�
یا�خواهرها�فكر�مي�كنند�منشاء�و�مایه�این�سوء�ظنها�بدگمانیها،�در�درون�كار�تشكیالتي�
است.�ولي�گاهي�اینطور�نیست،�افراد�با�خصلتهاي�منفي�اي�كه�دارند�وقتي�یک�تشكیالت�
مي�شوند�در�حقیقت�با�خودشان�این�میكروبها�راوارد�تشكیالت�مي�كنند.�به�همین�جهت�هم�
هست�كه�یكي�از�واجبات�تشكیالت�این�است�كه�دائماً�مراقب�باشد�تا�میكروبها�از�بیرون�

وارد�پیكره�وعمق�تشكیالت�نشوند.�
افراد�را�باید�اول�قرنطینه�كنید�و�بعد�وارد�تشكیالت�بشوند�والبته�این�قرنطینه�تا�حدودي�
ممكن�است�اما�اگر�بخواهند�افراد�را�در�یک�كار�تشكیالتي�خیلي�در�قرنطینه�معطل�كنند�
تقریباً�عملي�نیست�و�دشوار�است.�این�است�كه�یک�قرنطینه�مستمر�مي�خواهد.�یعني�دائمًا�
باید�مراقبت�كرد�كه�اگر�ویروسي،�میكروبي�یا�یک�فردي�داخل�تشكیالت�مي�آید،�همان�
اول�عالج�شود�قبل�از�آنكه�خصلت�بد�او�به�جاي�دیگر�سرایت�كند.�ولي�این�واقعیت��هست�
كه�گاهي�مي�بینیم�یک�مرتبه�در�یک�گوشه�تشكیالت�یک�نوع�دید�پیدا�مي�شود.�وقتي�
دنبال�مي�كنیم�مي�بینیم�كه�به�یک�آقا�یا�خانمي�منتهي�مي�شود�كه�او�با�یک�سوءظن�و�
بدگماني�و�خودرائي�وارد�این�جو�پاك�تشكیالتي�شده�واتفاقاً�اینجور�است�كه�هر�قدرجو�
تشكیالت�پاك�تر�باشد�آسیب�پذیرتر�است�و�یک�مرتبه�این�آسیب�توسعه�پیدا�مي�كند.�هر�
یک�از�ما�وظیفه�داریم�كه�آن�ضعفهاي�شخصي�خود�را�سخت�مراقبت�كنیم.�یک�نفر�تا�
بیرون�یک�تشكیالت�هست�ضعف�شخصي�اش�ضعف�شخصي�است.�وقتي�وارد�تشكیالت�
مي�شود،�ضعف�شخصي�همراه�یک�نوع�امكان�سرایت�وسوار�بر�یک�مركب�تیزپا�و�تندرو�
است.�در�تشكیالت�ضعفها�ممكن�است�خطرناكتر�و�شدیدتر�باشد�وبه�همین�دلیل�مراقبت�
از�این�ضعفهاي�شخصي�افراد�لزم�است.�سوءظن�ها،�بدگمانیها،�بد�تفسیر�كردنها،�اینها�
همه�از�چنین�ضعفهایي�هستند�و�باید�خیلي�مراقبت�كنیم.�براي�اینكه�این�ضعفها�تا�ضعف�
شخصي�است�یک�گناه�است�ولي�وقتي�در�یک�جمع�بود�گناه�مضاعف�است�و�هم�عقاب�
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آن�دنیایش�مضاعف�است.�چرا�كه�نتیجه�زحمات�فراوان�افسانه�اي�تالشگر�در�راه�خدا�با�
یک�همچنین�ضعفهائي�بهدر�مي�رود�و�خبط�و�ضایع�مي�شود�و�تالشهاي�انسان�را�درآن�

دنیا�هم�به�هدر�مي�دهد.�
براي�ما�»عضو«�مقام�سنگیني�است.�براي�این�است�كه�یک�وقتي�از�خودش�سئوال�مي�كند�
و�یک�وقت�از�خودش�و�هزاران�نفر�دیگر�سئوال�مي�كنند�كه�چرا�اینها�را�به�تباهي�كشیدي؟�
بنابراین�ما�همچنان�بر�ضرورت�تشكیالت�پافشاري�داریم�واین�دشواري�هایي�هم�كه�بر�
سر�راه�داشتن�تشكیالت�سازنده�پیش�برنده�داشته�ایم�تحمل�كرده�و�مي�كنیم�و�معتقدیم�

كه�اي�دشواریها�همچنان�وجود�دارد�و�هست�و�قابل�اجتناب�نیست.�
ما� آسان�هم�بدست� و� بزرگي�است�گه�چنان�ساده� نعمتهاي� از� ایجاد�چنین�تشكیالتي�
نخواهند�داد.�خیلي�دشوار�است�وخلي�زحمت�دارد�و�خیلي�افت�و�خیز�خواهد�داشت.�ما�خیال�
مي�كنیم�كه�داشتن�یک�تشكیالت�اسالمي�كار�آساني�است�و�كاري�ندارد�كه�ده�آدم�دور�
هم�جمع�شوند�و�یک�اسم�واساسنامه�یک�نمودار�تشكیالتي�و�تمام�شد!�خیر�این�جور�نیست!�
اگر�به�تجربه�هاي�شخصي�تان�بنگرید�مي�بینید�كه�مشكل�بزرگ�داشتن�یک�تشكیالت�در�
درون�یک�یک�ماست.�زیرا�كه�ما�به�این�آساني�ها�آدم�نمي�شویم�و�به�این�آسانیها�انسان�
نمي�شویم.برسرراه�انسان�شدنمان�صدها�عقربه�وجود�دارد�كه�»فال�اقتحم�العقبه«�صداها�
تنگه�وجود�دارد�و�تا�وقتیكه�بخواهیم�از�این�تنگه�ها�عبور�كنیم.�اوًل�باید�تنگه�ها�را�بشناسیم.�
ثانیاً�باید�توانائیش�را�داشته�باشیم�و�تازه�از�یک�تنگه�عبور�مي�كنیم،�خیال�مي�كنیم�تمام�
شد،�مي�بینیم�عجب!�تنگه�هاي�سخت�تر�بر�سر�راهمان�است�و�این�تا�لحظه�مرگ�انسان�
هست.�و�حال�كه�تا�لحظه�مرگ�انسان�است�پس�همه�تشكیالت�آفت�دارد�و�دشواري�دارد�

و�عقبه�دارد.�
شما�مي�دانید�یک�وقتي�تشكیالت�سازمان�مجاهدین�خلق�به�عنوان�یک�آرزو�بود�كه�اي�
كاش�حزب�جمهوري�اسالمي�از�نظر�تشكیالتي�مثل�سازمان�مجاهدین�خلق�مي�بود.�زیرا�
آن�تشكیالت�به�تعبیر�خودشان�هم�تشكیالت�آهنین�بود.�آنها�در�نامه�اي�كه�به�امام�یا�
رئیس�جمهور�نوشته�بودند،�سخت�مغرور�شده�بودند�كه�ما�تشكیالت�آهنین�خود�چنین�و�
چنان�خواهیم�كرد!�البته�این�نوع�تشكیالت�بوجود�آودنش�هنر�مي�خواهد�ولي�این�آرمان�
شماها�نیست.�مهم�این�است�كه�در�داخل�یک�تشكیالت�آن�آزادي�هاي�انسان�ساز�حفظ�
شود.�در�تشكیالتي�كه�)طبق�نامه�آن�خانم�یا�آن�دخترخانم�در�مجله�راه�زینب(�مي�نویسد�
كه�برایم�شوهر�تشكیالتي�انتخاب�كردند�و�هرچند�گفتم�نمي�خواهم،�گفتند�نمي�شود�دست�
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تشكیالت�است.�خوب�این�یک�تشكیالت�آهنین�مي�شود�ولي�آرزوي�ما�اینچنین�نیست.�ما�
وقتي�مي�خواستیم�حزب�جمهوري�اسالمي�را�بوجود�بیاوریم�هرگز�در�پي�ایجاد�یک�چنین�
تشكیالتي�نبودیم،�ما�مؤسسین�هرگز�نمي�خواستیم�یک�چنین�چیزي�بوجود�آوریم�مثل�
یكسربازخانه�و�یک�اردوي�كار�اجباري!�ما�از�اول�گفته�بودیم�كه�امتیاز�بزرگ�اسالم�این�
است�ك�مي�خواهد�با�حفظ�آزادي�هاي�انسان،�انسانها�را�بسازد،�تشكیالتي�است�كه�انسان�ها�
در�درونش�احساس�حركتي�خودساز�و�آزاد�مي�كنند.�تشكالتي�است�كه�مي�كوشد�تا�انسانها�
را�همسو�كند�نه�اینكه�انسان�را�قالبي�بسازد.�كي�ما�اصاًل�در�اسالم�مي�خواسته�ایم�انسان�

قالبي�بسازیم�تا�در�پي�آن�باشیم�كه�تشكیالتمان�هم�قالبهاي�آهن�باشد.�
این� مي�كنند� اعتراض� هست� حزب� در� كه� مدیریتي� برشیوه� خواهرها� و� بردارها� گاهي�
اعتراضشان�در�یک�بعد�وارد�است�ولي�در�بعد�دیگر�نه!�اعتراض�مي�كنند�به�اینكه�چون�
مدیریت�تمام�وقت�نیست�بنابراین�به�بعضي�از�مسائل�ومشكالت�سروقت�و�فوري�رسیدگي�

نمي�شود�بله�این�درست�است�و�انتقاد�وارد�است�و�باید�هم�در�پي�عالجش�بود.�
اما�انتقاد�دیگري�مي�كند�كه�آن�وارد�نیست�و�آن�اینكه�داخل�حزب�گرایش�هاي�گوناگون�

وجود�دارد.�حركتهاي�گوناگون�وجود�دارد�و�چرا�یک�خط�كشي�كامل�وجود�ندارد؟�
انسانهایي�هستندكه�همه�شان� بنده�این�بوده�است�كه�شما�اشتباه�مي�كنید.�اگر� عرض�
میخواهند�درآن�راستاهاي�كلي�كه�در�مواضع�بیان�شده�حركت�كنند�اما�در�عمل�بعضي�ها�
نمي�كشند�و�نقص�دارند،�آسانترین�كار�حذف�ناقصهاست�نه�حذف�ناقصها.�این�تشكیالت�
تشكیالتي�است�كه�باید�آنقدر�قوي�و�سازنده�باشد�تا�این�ناقصها�را�بسازد�واین�ساختن�زمان�
مي�برد�و�در�این�زماني�كه�لزم�دارد�باید�با�نقصشان�بسازیم�وال�اگر�زود�ناراحت�بشویم�كه�
آقا�این�چه�حزبي�است�كي�چنین�كرد�و�فالني�چنان�كرد�و�بد�گفت�و�بدكاري�كرد�و�غیبت�
كرد�و�تهمت�زد�و�...�البته�باید�رسیدگي�كرد�و�فوراً�هم�به�آن�رسید،�آن�هم�چه�جور�رسیدگي�

اي؟�رسیدگي�سازنده�اي�كه�این�عیب�را�درخودشان�برطرف�كنند.
بهرحال�اینكه�بعضي�ها�فلسفه�تشكیالتي�شان�فلسفه�آهن�و�قیچي�است�یا�فلسفه�خط�كش�
وقیچي،�این�نمي�شود�باقي�بماند�و�هرگز�شما�در�پي�چنین�چیزي�نباشد.�این�صحیح�است�
كه�زود�برسیم�ونیروها�را�متمركز�كنیم�و�نگذاریم�كه�یک�نقص�فراگیر�بشود.نگذاریم�بماند،�
نگذاریم�یک�نقطه�چركین�دوام�بیاورد.�زود�عالج�كنیم.�این�درست�است�كه�اگر�دیدیم�یک�
نقطه�اي�آنقدر�چركین�است.�كه�عالج�ناپذیر�است�جراحي�هم�مي�كنیم�این�هم�درست�
است.�ولي�جراحي�بعنوان�آخرین�عالج�است�نه�اولین�عالج!�عده�اي�از�برادران�و�خواهرهاي�
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ما�جراحي�را�اولین�عالج�مي�دانند�و�آسانترین�راه�برایشان�قطع�كردن�و�جراحي�است�ولي�
اینكه�قرار�باشند�یک�انسان�هر�جاي�بدنش�كه�بیمار�شد�جراحي�كند�بنده�گمان�مي�كنم�بعد�
از�یكسال�زودتر�از�بین�مي�رود.�یک�كورك�مي�زند�به�انگشتش�یا�اهلل�انگشت�را�قیچي�كن.�
راحت�كن�برو�سک�انگشتش�را�قطع�كن.�اینكه�هر�جا�زخمي�داشتیم�آن�را�جراحي�كنیم،�

نیم�شود�ما�باید�یک�حركت�سازنده�و�خودساز�داشته�باشیم.
�بنابراین،�این�تشكیالت�نه�آهننین�است�و�نه�مبتني�بر�شیوه�جراحیها،�جراحي�آخرین�عالج�
و�آخرین�شیوه�اش�در�این�راه�صبر�وشكیبائي�است�وتربیت�و�ساخته�شدن�و�حتي�مسئولهاي�
حزب�هم�این�چنین�ساخته�مي�شوند�آنهائیكه�مربي�هستند�در�اثناء�تربیت،�خودشان�هم�

ساخته�مي�شوند.�
همانطور�كه�دارد�دیگران�را�تربیت�مي�كند�دارد�خودش�را�هم�تربیت�مي�كند.�امام�هم�در�
مقام�رهبري.�در�حال�ساخته�شدن�هستند�چرا�كه�در��5سال�پیش�با�ي�جریاني�مثل�بني�
صدر�برخورد�نداشتند.�خودشان�هم�گفند�كه�ما�در�مورد�محمدرضا�خان�تكلیفمان�روشن�
بود�كه�بایدبرود�ولي�حال�با�یک�جریان�خودي�برخورد�كرده�ایم�و�این�است�كه�امام�هم�
یک�حركت�خودساز�لزم�دارد.�وتربیت�و�ساختن�دیگران�همراه�استبا�ساختن�خود�انسان.�
امید�بنده�این�است�كه�این�نوع�اندیشه�ومعیار�زیربناي�كار�تشكیالتي�باشد�و�ما�بتوانیم�با�

تالش�هرچه�بیشتر�و�با�آگاهي�هر�چه�بیشتر�بسازیم�وساخته�شویم...�انشاء�اهلل.�
والسالم
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روح تشكيالت اسالمي

بحثي�كه�در�نظر�گرفته�شده،�موضوع�تشكیالت�است�و�معلوم�است�كه�تشكیالت�در�كار�
یک�حزب�نقش�بسزا�و�بنیادي�نیز�دارد�و�همه�اعضاء�یک�حزب�بخصوص�كادر�حزب�باید�
با�آگاهیهاي�ضروري�در�زمینه�تشكیالت�مجهز�باشن.�تشكیالت�هر�واحدي�از�نظر�شكل�و�
قالب�متناسب�با�هدف�و�آرمان�و�محتواي�آن�واحد�خواهد�بود.�به�همین�جهت�براي�اینكه�
بیشتر�با�وضع�تشكیالتي�حزب�آشنا�شویم�لزم�است�با�هدف�تشكیالتي�حزب�آشنا�شویم.�
حزب�جمهوري�اسالمي�براساس�خاصي�بوجود�آمده�و�آن�را�با�شما�در�میان�مي�گذارم�كه�

در�تشكیل�این�حزب�چه�نیتي�دركار�بوده�است.�
احزاب�سیاسي�وحتي�تشكیالت�نظامي�از�روز�اول�كه�بوجود�مي�آیند�با�انگیزه�رسیدن�به�
قدرت�بوجود�مي�آیند.�بخصوص�در�كشورهاي�غربي،�در�كشورهاي�داراي�دموكراسي،�به�
دلیل�دموكراسي�و�ازادي�نسبي�سیاسي�هر�فرد�یا�هرگروهي�به�فكر�این�مي�افتند�كه�به�
حكومت�و�قدرت�برسند.�)یا�در�یک�شهر�و�ایالت�یا�در�كل�كشور(�بنابراین�به�یک�تشكیالت�

سیاسي�دست�مي�زنند.�
در�كشور�خودمان،�ایران�هم�معموًل�حزب�با�یک�چنین�انگیزه�اي�تداعي�مي�كند.�وقتي�
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مي�گویند�فالن�حزب�تشكیل�شد.�از�همان�اول�به�ذهن�مي�آید�یک�دار�و�دسته�سیاسي�
طالب�قدرت،�درصدد�دستیابي�به�مقامات�و�منصب�هاست.�به�همین�دلیل�هم�تا�حزبي�
بوجود�مي�آید�،�برحسب�اعتبار�و�اعتبار�اجتماعي�بوجودآورندگان�آن�حزب،�تشنگان�مقام�و�
قدرت�به�فكر�مي�افتند�كه�آنجا�سري�بزنند�و�ببینند�كه�اگر�آنجا�مقام�و�قدرتي�هست�جایي�

بازكنند�و�آینده�اي�براي�خود�تأمین�نمایند.
اخیر� اختناق�شدید�و�خفقان��25ساله� اخیر�بخصوص�در�دوران� خوشبختانه�در�سالهاي�
گروههاي�متعدد�سیاسي�و�اجتماعي�به�صورت�مخفي�یا�نیمه�مخفي�وجود�داشته�و�دارد�كه�

اینها�با�چنین�انگیزه�اي�بوجود�نیامدند.�
براي�نسل�نوجوان�ما�تشكیالت�سیاسي�و�نظامي�و�اجتماعي�با�انگیزه�قدرت�طلبي�تداعي�
نمي�كند�بلكه�براي�نسل�نوجوان�ما�آن�تشكیالت�با�انگیزه�خدمت�و�فداكاري�و�جانبازي�

در�راه�یک�آزمان�و�هدف�تداعي�مي�كند.�
آن� و�هدف� تشكیالت� مورد� در� نفر� هزار� ده� به� ما� اگر� كه� بگویم� توانم� نمي� من� دقیقاً�
پرسشنامه�اي�بدهیم�چنددرصد�از�نسل�نوجوان�ما�در�پاسخهایشان�در�رابطه�با�حزب�و�
انگیزه�قدرت�طلبي�و�سلطه�جویي�و�دارو�دسته�تقسیم�مناصب�و�مقاومات�توجه�مي�كنند�
و�چنددرصد�به�انگیزه�خدمت،�آرمان�پرستي�و�آرمان�طلبي�و�عشق�و�عالقه�براي�تالش�
متشكل�در�راه�تحقق�یک�آزمان�اشاره�مي�كنند.�دقیقاً�نمي�توانیم�بگوئیم،�این�را�باید�عمل�
كنیم.�ولي�معموًل�در�مجامع�جوانتر�وقتي�صحبت�از�تشكیالت�شده،چهر�ها�را�نوراني�یافتم�
و�بالعكس�در�خیلي�از�گروههاي�دیگر�وقتي�صحبت�از�حزب�مي�شود،�واكنشي�كه�انسان�

در�چهره�ها�مي�بیند�این�چنین�نوراني�نیست.�
بهرحال�حزب�از�نظر�فرهنگ�اجتماعي�ما�معموًل�با�یكي�از�این�دو�مفهوم�و�معني�تداعي�
دارد.�در�میان�عده�زیادي�حزب�تداعي�دارد�به�اینكه�گروهي�قدرت�طلب�و�معني�جمع�شدند�
تا�به�قدرت�و�حكومت�برسند�و�وقتي�هم�به�قدرت�رسیدند�نزدیكان�و�دوستان�وهمپالیگهاي�
خودشان�را�در�آن�تشكیالت�به�مقام�و�قدرت�برسانند�وبراي�گروه�دیگر�تداعي�دارد�با�انسان�
هایي�كه�فهمیده�اند�براي�مبارزه�با�فسادها�و�تحقق�بخشیدن�به�آرمانهاي�عالي�بشري�و�
الهي�باید�به�یكدیگر�بپیوندند�و�متشكل�شوند�و�به�منظور�تشكیل�بیشتر�نیروها�در�راه�تحقق�
سریعر�آرمانها��حزب�و�تشكیالت�بوجود�آورند.�این�دو�نوع�تداعي�است�كه�در�برخورد�با�
واژه�حزب�و�تشكیالت�بوجود�آورند.�این�دونوع�تداعي�است�كه�در�برخورد�با�واژه�حزب�و�

تشكیالت�در�جامعه�ما�الن�وجود�ارد.�
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حال�بپرسیم�وقتي�سخن�از�حزب�یا�تشكیالت�یا�سازمان�به�میان�مي�آوریم�اگر�دنباله�اش�
را�نگویندف�نگویند�حزبه�چه؟�یا�به�دلیل�بدنامي�تداعي�نامطلوبي�بیاورد.�وقتي�مي�گوئیم�
حزب،�سازمان،�تشكیالت،�بدون�آنكه�دنباله�اش�را�ذكر�كنیم�در�ذهن�شما�آیا�تداعي�یک�
مجموعه�قدرت�طلب�براي�كسب�مناصب�را�زودتر�به�همراه�خواهد�داشت�یا�تداعي�تشكل�

نیروهاي�آرمان�پرست�براي�تحقق�بخشیدن�سریعتر�به�آرمانها؟�
من�درست�دریافتم�كه�در�بحث�تشكیالت،�قبل�از�اینكه�شكل�و�قالب�تشكیالت�را�بگویم،�

لزم�است�روح�تشكیالت�را�بیان�كنم.
من�و�چندتن�از�دوستانم�كه�از�سالهاي�پیش�فعالیتهاي�اجتماعي�سیاسي�برمبناي�اسالم�
را�به�عنوان�یک�فرسضه�بزرگ�تلقي�كرده�ایم�مكرر�وقتي�دورهم�مي�نشستیم�و�اوضاع�
و�احوال�را�ارزیابي�مي�كردیم�به�این�نتیجه�مي�رسیدیم�كه�نیروهاي�مخلص�مسلمان�در�
جامعه�ما�فراوانند�وجامعه�ما�یک�باطري�بسیار�پرارزش�از�نیروهاي�نهفته�است�انبار�و�خزینه�
و�گنجینه�نیروهاست�ولي�این�نیروها�یكدیگر�را�درست�نمي�شناسند�و�از�وجود�یكدیگر�به�
اندازه�كافي�خبرندارند.�به�طوریكه�اجماًل�ما�مي�دانیم�جامعه�ما�یک�جامعه�ایست�پرنیرو،�اما�
وقتي�دست�به�هركاري�مي�زنیم�درهمان�قدم�اول�و�دوم�مي�بینیم�نیروكم�داریم�آب�در�خانه�
است�وما�تشنه�لب�مي�گردیم��و�بعد�وقتي�هم�شناسایي�مي�كنیم،�بازقدرت�سازمان�دادن�و�

سامان�دادن�و�تجربه�تشكیالتي�مان�كم�است.�
گاهي�مي�بینیم�كه�نیروها�در�هم�مي�لولند�و�كار�زیادي�هم�انجام�نمي�گیرد.�بنابراین�خیلي�
روشن�به�این�نتیجه�مي�رسیدیم�كه�ما�دچار�ضعف�تشكیالتي�هستیم�و�همواره�از�این�یاد�
مي�كردیم�كه�ایجاد�یک�تشكیالت�اجتماعي�برپایه�اسالم�از�واجبات�اساسي�هر�انسان�

متعهد�آگاه�و�مسلمان�است.
در�این�باره�كم�و�بیش�كارهایي�كرده�ایم،�كارهاي�كوچک�و�محدود�براي�تجربه،گروههاي�
متعددي�از�جوانان�مسلمان�با�ایمان�نیز�در�طول�این�مدت�دست�به�كار�شده�اند�و�تجربه�
هایي�كرده�اند�كه�بعضي�از�این�تجربه�ها�بسیار�درخشان�و�چشمگیر�بود.�لاقل�درآغاز�مبشر�
و�نویددهنده�آینده�اي�درخشان�بود.�اما�به�هرحال�كاربرد�و�قدرت�این�كارهاي�انجام�شده�
درحدي�نیود�كه�فكر�ما�را�راحت�كند�كه�این�واجب�كفائي�و�بزرگ�و�مهم�عملي�شده�و�ما�
دیگر�مي�توانیم�در�پي�كارهاي�مطالعاتي�و�تحقیقاتي�و�سازندگیهاي�خودمان�باشیم.�به�این�
دلیل�بود�كه�مكرر�باز�به�فكر�ایجاد�تشكیالت�اجتماعي،�سیاسي،�خالق�فعال�برپایه�اسالم�

مي�افتادیم.�
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درتماماین�مراحل�تنها�چیزي�كه�در�درون�خودمان�حس�مي�كردیم�این�بود�كه�مي�خواهیم�
نیروهاي�مومن�به�انقالب�اسالمي�را�براي�تحقق�بخشیدن�هر�چه�سریعتر�و�گسترده�تر�به�
آرمانهاي�این�انقالب�بسیج�كنیم�و�سازمان�دهیم�و�چیزي�كه�در�خود�نمي�یافتیم�قدرت�
طلبي�و�سلطه�جویي�بود.�یک�عضو�حزب�استقالل�مراكش�)مغرب(�همراه�با�عضو�هیئت�
تحریریه�روزنامه�ارگان�این�حزب�بنام�العلم)پرچم(�اینجا�آمده�بود.�ایشان�آمده�بودند�اینجا�
كه�مصاحبه�اي�بكنند،�درباره�انگیزه�تأسیس�حزب�صحبت�شد،�گفتم�این�حزب�به�منظور�
سازماندهي�به�نیروهاي�انقالبي�اسالمي،�مومن�به�راه�اسالم�وبه�رهبري�قاطعي�كه�در�طول�

مبارزه�از�عوامل�عمده�پیروزي�بوجود�آمده�است.�
گفت:�مثاًل�آیا�شما�و�دوستان�شما�خواهان�تشكیل�دولت�به�وسیله�خودتان�هستید�یا�نه؟�

گفتم:�حقیقتش�را�بخواهي�نه،�لاقل�من�و�دوستان�نزدیكم�خواهان�چنین�چیزي�نیستیم،�
تعجب�كرد�و�گفت:�ما�در�حزب�استقالل�از�همان�دوران�مدرسه�بچه�ها�را�درس�سیاسي�
مي�دهیم�و�درآنها�انگیزه�اي�به�وجود�مي�آوریم�كه�باید�آماده�بشوند�و�پستي�و�مقامي�و�

كاري�را�احراز�كنند.
گفتم�ما�هم�اینكار�را�خواهیم�كرد،�این�لزمه�حزب�است،�یک�حزب�دور�هم�كه�جمع�نمي�
شوند�تا�گپ�بزنند،�دور�هم�جمع�مي�شوند�تا�به�كارها�سامان�بدهند.�كارها�را�هم�كه�مالئكه�
از�اسمان�نمي�آیند�اداره�كنند�كارها�را�همین�مردم�باید�اداره�كنند�ولي�در�عین�حال�ما�طالب�
قدرت�نیستیم.�حال�من�برایت�این�معنار�را�بازمي�كنم.�آن�معنایي�را�كه�براي�او�بازكردم�

مي�خواهم�براي�شما�نیز�باز�بكنم.�
به�او�گفتم�در�رابطه��با�قدرت�دو�فرمول�وجود�دارد:�یكي�قدرت�به�صورت�یک�خواسته�و�
یک�هدف�فردي�یا�گروهي�كه�لذت�مي�برند�رئیس�جمهور�باشند،�نخست�وزیر�باشند،�وزیر�
و�وكیل�باشند،�كیف�مي�كنند�واین�یک�امر�طبیعي�است.�هر�انسان�سالمي�خوشش�مي�آید�
كه�مشهورتر،�محترمتر،�مقدمتر�بر�دیگران�باشد.�قدرت�در�شكل�تفوق�طلبي،�برتري�جویي�
این�كه�یک�شكل�است.�یكي�هم�قدرت�به�صورت�یک�وسیله�براي�یک�درخواست�دیگر�

است�و�آن�خواسته�دیگر�عبارت�است�از:�
انجام�خدمت�بهترو�مؤثرتر�در�جهت�خدمت�به�خلق�براي�رضاي�خدا.�

به�او�گفتم:�حزب�جمهوري�اسالمي،�شخث�من،�دوستان�ما�طالب�و�خواهان�در�دست�
گرفتن�قدرت�هستند�اما�به�شكل�دوم�و�براي�این�كه�ما�كه�آغاز�كننده�و�اعالم�كنندگان�
این�تشكیالت�هستیم�عماًل�به�مردم�اثبات�كنیم�كه�واقعاً�چنین�نیتي�داریم�بنا�داریم�از�
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قبول�هر�سمت�قدرت�آفرین�خودداري�كنیم�مگر�وقتي�كه�به�صورت�واجب�مطلق�عیني�از�
طرف�جامعه�و�رهبیر�جامعه�به�دوش�ما�گذاشته�شود.�این�یک�بحث�دیگر�است�اوًل�تا�آنجا�
كه�كسي�دیگر�وجود�دارد�كه�این�قدرت�را�در�دست�بگیرد�و�این�خدمت�را�انجام�دهد�ماها�
به�او�اولویت�مي�دهیم�تا�درس�عملي�باشد�براي�ایجاد�زمینه�هاي�در�دست�گرفتن�قدرت�
تالش�كند�اما�نه�در�دست�خودش�بلكه�در�دست�گروهي�كه�به�عزم�این�خدمت�با�یكدیگر�

متشكل�شده�اند.�
خوشبختانه�قبل�از�اینكه�ما�با�ایشان�صحبت�كنیم�براي�دو�نفر�از�دوستان�ما�عیناً�در�همین�
كابینه�آقاي�بازرگان�زمینه�اي�پیش�آمده�بود�كه�اصرار�مي�شد،�وزارت�آموزش�و�پرورش،�
و�علوم�و�آموزش�عالي�و�فرهنگ�و�هنر�هر�سه�به�صورت�یک�مجموعه�وزارتي�باشد�و�
اصرار�مي�شد�كه�یكي�از�این�دوتن�دوستان،�این�مسئولیت�را�قبول�كنند�خود�آقاي�بازرگان�
و�آقاي�سحابي�مكرر�كسي�را�فرستادند�از�آنها�اصرار�بود�و�از�اینها�انكار�ولي�همین�دوستان�
ما�تالش�كردند�گروهي�را�پیدا�كنند�كه�مسئولیت�وزارت�آموزش�و�پرورش�را�عهده�دار�
شوند�و�خوشحال�هم�هستیم�كه�نسبتاً�درانتصابات�دولت�بازرگان،�به�نسبت�تأكید�مي�كنم�

به�نسبیت!�انتصابات�در�وزارت�آموزش�و�پرورش�بهتر�بوده،�این�روح�تشكیالت�است.�
در�حزب�جمهوري�اسالمي،�هركس�سعي�مي�كند،�در�این�حزب�جاي�مؤثري�قرار�گیرد�
كه�طبعاً�هرچه�جا�مؤثر�باشد�سمت�بالتر�و�قدرت�بیشتر�است�اما�عضو،�در�این�سعي،�چاه�
طلبي�خود�را�ارضاء�نمي�كند�مقام�طلبي�انگیزه�او�نمي�باشد،�بلكه�وظیفه�اي�را�مي�خواهد�
برعهده�بگیرد�و�انجام�دهد�اگر�در�این�حزب�رابطه�تشكیالتي�بین�تمام�اعضاء�با�یكدیگر�
و�بین�كل�اعاء�با�مردم�دیگر،�از�این�روحیه�برخوردار�باشد�آنوقت�حزب�جمهوري�اسالمي�
حزب�اهلل�است�و�حزب�مفلحون،�رستگاران�و�سعادت�آفرینان�مي�تواند�باشد�و�حزب�غالبون�
و�پیروزمندان�مي�تواند�باشد�و�اگر�رابطه�دوستان�ما�در�این�حزب،�در�سمت�هاي�مختلف�

رابطه�برتري�جویي،�تفوق�طلبي،�بزرگي�طلبي�باشد:
شوخطركن�زكام�شیر�بجوي � � گر�بزرگي�به�كام�شیر�دراست�
یا�چو�مردانت،�مرگ�رویاروي � یا�بزرگي�و�عز�و�حشمت�و�جاه�

و�بگوید�اگر�در�راه��ریاست�طلبي�و�برتري�جویي�كشته�شویم�تازه�مرگ�مردانه�است،�نه،�
اگر�كساني�در�این�حزب�با�این�روحیه�بودند�من�از�همین�حال�مي�گویم�كه�حزب�جمهوري�
اسالمي�آنوقت�حزب�الشیطان�است�و�نه�حزب�اهلل،�آنوقت�روح�تشكیالت�روح�شیطاني�
مي�شود.�مگر�شیطان�چه�كار�كرد؟�استكبار�كرد.�بدترین�خصلتي�كه�از�شیطان�در�قرآن�
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یاد�مي�شود�استكبار�است،�خود�را�بزرگتر�تلقي�كردن،�خود�بزرگ�بیني�و�بزرگي�فروشي�كه�
لزمه�قدرت�طلبي�است.�غالباً�كسانیكه�تشنه�قدرتند�معموًل�هم�خود�بزرگ�بین�بار�مي�آیند�
یعني�خودشان�را�بهتر�از�آنچه�هستند�مي�بینند�و�هم�بزرگي�فروشي�مي�كنند�و�مستكبرند�
و�متكبرند�و�جبارند�و�حزبي�كه�در�آن�مستكبران�و�جباران�همه�كاره�باشند�حزب�الشیطان�
است.�در�هر�نقشي�كه�باشند�ولو�در�نقش�یک�سخنران�ورزیده�كه�وقتي�سخنراني�مي�كند�
آن�چیزي�كه�از�آن�لذت�مي�برد�این�است�كه�من�یک�سخنران�هستم�كه�وقتي�سخنراني�

مي�كنم�چشم�و�دلها�را�بخود�خیره�مي�كنم.�
این�هم�نمي�تواند�پیام�ائمه�نو�را�به�مردم�منتقل�كند�و�این�خودش�از�ائمه�ناراست،�این�روح�

تشكیالت�است.�
تشكیالت�حزب�جمهوري�اسالمي�باید�رابطه�اول�را��نفي�كند�و�رابطه�دوم�را�برقرار�كند�
خوب�مالحظه�مي�كنید�كه�به�این�ترتیب�است�كه�ما�مي�توانمي�بگوئیم�حوزه�هاي�حزب�باید�
در�مسجد�باشد�در�درجه�اول�براي�اینكه�یک�چنین�حوزه�حزبي�واقعاً�سازنده�روح�اللهي�و�
اخالق�است�و�سیاستش،�سیاست�الهي�است.�سیاست�علوي�است�نه�سیاست�اموي،سیاست�
معاویه�نیست،�سیاست�علي)ع(�است.�هر�كاري�كه�مي�كند�عبادت�است�و�لذا�ما�گفتیم�

نخستین�جا�در�هر�منطقه�براي�حزب،�اول�مسجدها�و�مدرسه�هاست.�
جاي� نیست،� پیشگان� سیاست� و� بازان� سیاست� جاي� باشد.� داشته� باید� سازندگي� چون�
مجاهدان�راه�حق�است�به�انواع�جهاد.�و�این�در�سیماي�گفتار�و�رفتار�اعضاء�حزب�باید�نشان�

داده�شود�حامالن�و�نور�الهي�باشند�این�روح�تشكیالت�است.�
در�هر�واحدي�از�واحدهاي�حزبي،�بین�مسئولن،�بین�اعضاء�شوراي�موقت�یا�كسانیكه�بعداً�
براي�شورا�انتخاب�مي�شوند،�بین�دبیر�محلي�حزب،�بین�افراد،�بین�معلمان�در�حوزه�ها،�بین�
كسانیكه�درآن�شهر�مسئولیت�اداري�بعهده�مي�گیرند�و�بین�مردم،�اگر�رابطه�دوم�باشد�ما�

خوشحال�مي�شویم.�
واقعاً�خوشحال�مي�شویم،�شاد�مي�شویم�و�هركس�و�هرجا�عكس�این�باشدنه�تنها�خوشحال�
نمي�شویم،�بلكه�ناراضي�و�ناراحت�هم�مي�شویم�كه�اي�آقا،�فالم�شعبه�حزب�وصله�ناهمرنگي�

است�براین�لباس.�باید�زودتر�آن�را�پاره�كرد�و�دور�انداخت.�
هرجا�غیراز�این�اصالح�كنید.�دفتر�مركزي�حزب�مي�كوشد�تا�با�ایجاد�یک�واحد�فعال�براي�
شهرستانها،�اینرابطه�را�به�همه�جا�برقرار�كند�و�این�پیام�تشكیالتي�راعماًل�درهمه�جا�متجلي�

كند.�
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آنوقت�است�كه�جاذبه�حزب�یک�جاذبه�واقعي�و�طبیعي�هم�هست�و�دیگر�تبلیغاتش�هم�یک�
تبلیغات�عملي�است»كونوا�دعاه�الناس�بغیر�السنتكم«�با�رفتار�و�عملتان�مي�توانید�همگان�را�

به�حزب�یا�عضویت�یا�سمپات�و�طرفدار�دعوت�كنید.�
یادآوري�مي�كنم�كه�باز�در�همین�روزها،�از�طرف�گروه�هاي�مختلف�به�برخي�از�افراد�موثر�
فرد�هم�جزء�همان� این� بزرگ،�چون� و� مسئولیت�سنگین� براي� است� پیشنهادي� حزب�
دوستاني�است�كه�دوست�دارد�تا�انجا�كه�مي�شود�كار�بكند،�فعالیت�بكند�و�اما�مسئولیتها�
را�اگركساني�دیگر�هستند�بعهده�بگیرند�تا�دامن�بنیانگذار�حزب�از�هر�نوع�مقام�طلبي�پاك�
بماند،�فعاًل�در�برابر�اصرار�آنها�انكار�از�خود�نشان�مي�دهند�عرض�كردم�مگر�اینكه�به�صورت�
یک�واجب�در�بیاید�آنگاه�دیگر�مقدس�مأبي�هم�نمي�خواهیم�داشته�باشم،�ما�مقدس�مآبي�
را�همیشه�محكوم�كرده�ایم.�اما�تا�آنجا�كه�مي�شود�مقاومت�مي�كند�كه�بروند�فرد�مسئول�
دیگري�را�با�لیاقت�و�كارداني�تأمین�كنند�اما�براي�دوستان�عضو�اینطور�نیست�همه�دوستان�
باید�براي�تصدي�كارها�آماده�باشند.�من�گفتم�كه�آن�گروه�اول�این�كارها�را�مي�كند�كه�
نشان�بدهد،�براي�آینده�این�روح�وجود�داشته�باشد�و�گرنه�همه�شما�خواهران�و�برادران�
باید�قبول�مسئولیت�كنید�ولي�قبول�مسئولیت�با�آن�روحیه�مردم�مراقب�خود�باشید�و�قبول�

مسئولیت�كنید�و�...
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حزب اهلل وحزب الشيطان

...�ما�از�روزي�كه�انقالبمان�پیروز�شد�تفرقه�داشتیم.�پیش�ازانقالب�هم�این�تفرقه�را�داشتیم.�
و�به�خاطر�همین�تفرقه�است�كه�ازپیش�به�فكر�ایجاد�یک�تشكیالت�اسالمي�بودیم�و�مدتها�
بود�در�صدد�سازماندهي�آن�بودیم�و�وقتي�به�تأخیر�مي�افتاد�احساس�نگراني�مي�كردیم.�
همانطور�كه�مي�دانید�غیراز�تشكلهاي�كوچک�دیگر،�اولین�تشكل�اسالمي�كه�ماها�درآن�
نظامي�مخفي� گروه�سیاسي،� فعالترین� كه� بود� اسالمي� مؤتلفه� هیئتهاي� داشتیم� حضور�
سال�هاي��1341به�بعد�بود.�در�همان�موقع�همین�جوانهاي�ما،�همین�مردم�ما�را�از�قشرهاي�
مختلف�درك�مي�كردند�كه�باید�تشكل�داشت�والحوادث�مي�آیند�و�بر�ما�مسلط�مي�شود.�اگر�
آدم�بي�برنامه�باشد،�اگر�نیروها�بي�تشكل�باشند،�اگر�برنامه�ریزي�و�رهبري�مناسبي�نباشد�
حوادث�مي�آیند�و�ما�را�این�طرف�و�آن�طرف�مي�برند،�در�حالیكه�این�شأن�انسان�نیست.�
شأن�انسان�این�است�كه�او�مسلط�برحوادق�باشد.�ما�در�رابطه�انسان�با�تاریخ�مي�گوئیم،�
انسان�بیش�از�آنچه�ساخته�تاریخ�باشد�سازنده�تاریخ�است�دید�ما�در�فلسفه�تاریخ�درست�
در�برابر�دید�كساني�است�كه�به�ماتریالیسم�تاریخي�و�جبر�مادي�تاریخ�معتقدند.�علمداران�
حزب�ماتریالیسم�تاریخي،�من�و�شما�را�بازیچه�تاریخ�مي�دانند.�من�وشماي�مسلمان�عقیده�
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مان�این�طور�نیست.�قرآن�مي�گوید:�اي�انسان�تویي�سازنده�تاریخ�و�آینده،�قیامت�و�بهشت�
ودوزخ�هم�بدست�تو�ساخته�مي�شود.�اگر�ما�بخواهیم�سازنده�تاریخ�باشیم�مگر�تک�تک�و�

تنها�مي�شود.�بس�است،�ما�از�تاریخ�چندبار�باید�درس�بگیریم؟�
»ل�یلدغ�المؤمن�من�جحر�واحد�مّرتین«�انسان�مومن�از�یک�سوراخ�دوبار�گزیده�نمي�
شود،�چندبار�مي�خواهیم�سرنوشتمان�را�دچار�گزند�و�آسیب�كنیم؟�ما�باید�نیروهایمان�را�
متشكل�كنیم،�ما�بایدسازماندهي�داشته�باشیم،�با�سازماندهي�است�كه�مي�شود�بهتر�رهبري�
كرد.�ما�در�كل�جامعه�یک�مقام�رهبري�داریم�كه�همان�ولیت�فقیه�است�كه�در�قانون�
اساسي�نیزآمده�است،�ولي�وقتي�رهبري�ولیت�فقیه�تصمیم�مي�گیرد�آیا�با�بي�سازماني�
مي�شود�آن�تصمیم�ها�را�اجرا�كرد؟�یا�با�سازماندهي�و�تشكل؟�خوب،�جواب�روشن�است�كه�
وقتي�مي�خواهیم�همان�نقطه�نظرهاي�رهبري�و�خطوط�كلي�كه�رهبري�ترسیم�مي�كند�یا�
تصمیمات�جزئي�حساس�فوري�را�كه�در�یک�مواقع�حساس�مي�گیرد�یا�اعالم�مي�كند،�اجرا�
كنیم�باید�با�حوادث�مقابله�كرد�و�براي�این�كار�به�متشكل�بودن�سخت�نیازمندیم�منتها�
تشكل�دو�جور�است.�برادرها�و�خواهرها�روي�این�نكته�خیلي�توجه�كنید.�تشكل�دو�جور�
است:�یكي�ضدخدا�و�ضد�اسالم�و�یكي�خدایي�و�اسالمي�است�ما�اینجا�باید�چشم�وگوشمان�
را�باز�كنیم.�تشكل�ضدخدایي�و�ضداسالمي�آن�تشكلي�است�كه�عده�اي�دور�هم�جمع�
بشوند�و�بگویند�آقا�آدم�خوب�كجا�پیدا�مي�شود؟�البته�در�داخل�ما!�بیرون�چطور؟�خبري�
نیست!�آقا�اندیشه�خوب�كجا�پیدا�مي�شود؟�اگر�بخواهي�سراغش�را�بگیري�بیا�همینجا!�دور�
و�بر�ماها،�آن�طرف�تر�چطور؟�نه�بیرون�ما�دیگر�خبري�نیست!�آقا�برنامه�ریزي�خوب�كجا�
پیدا�مي�شود؟�فقط�بین�ما!�آن�طرف�تر�چطور؟�نه�آن�طرفها�كسي�عرضه�ندارد!�آقا�اخالص�
در�نیت�كجا�پیدا�مي�شود�و�البتهع�در�جمع�ما�در�بیرون�جمع�شما�چطور؟�آنها�همه�اهریمني�
و�شیطاني�فكر�مي�كنند�.�این�طرز�تفكر�خود�شیطاني�و�اهریمني�است.�مي�خواهد�مال�یک�
فرد�باشد�و�باي�یک�تشكیالت�تشكل�انحصار�طلب�و�انحصار�اندیش�از�جانب�هر�فرد�و�هر�

گروه�و�هر�جمع�باشد�شیطاني�ازآن�در�مي�آید.�
طاغوت�معنایش�همین�است.�طاغوت�مي�گوید»من«�غیر�از�من�هیچ!�آنوقت�در�برابر�حق�و�
در�برابر�خلق�كارش�به�طغیان�كشیده�مي�شود�ابلیس�همین�را�مي�گفت.�خدا�به�ابلیس�گفت:�

به�آدم�سجده�كن،�ابلیس�گفتک�
»خلقتني�من�نارو�خلقته�من�طین«�من�ازآتشم�و�او�از�خاك،�آتش�كه�برتر�از�خاك�است!�
اگر�یک�حزب�یا�یک�سازمان�هم�بگوید�فقط�»من«�این�راهش�به�دوزخ�است،�این�راهش�
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به�زندگي�شیطاني�است.�هر�چقدر�تشكل�در�این�زمینه�قویتر�باشد�باطل�قویتر�شده�است.�
تشكل�حق�كدام�است؟�تشكل�الهي�كدام�است؟�

تشكل�الهي�آن�است�كه�نیروهاي�مؤمن�به�خدا،�نیروهاي�مؤمن�به�ارزشهاي�عالیه�الهي�و�
انساني�بگویند:�متشكل�مي�شویم�تا�در�حدتوانمان�از�این�ارزشها�دفاع�كنیم�و�صاحبان�این�
ارزشها�در�نظر�ما�محترم�و�معتبرند�هركجا�كه�باشند�خواه�داخل�تشكیالت�ما�باشند�خواه�

خارج�از�تشكیالت�ما،�این�تشكیالت�الهي�مي�شود.�
آن�اولي�تشكیالت�شیطاني�مي�شود�و�حزب�الشیطان.�واین�حزب�اهلل�مي�شود.�هر�فرد�

مسلمان�باید�اینطور�فكر�كند.�پس�هر�جمع�مسلمان�نیز�باید�اینطور�فكر�كند.�
ارزشهایي�مطرح�كند�و�بگوید�آقا�در�مورد�ارزشها�باید�ما�سختگیر�باشیم�آنجا�ما�نمي�توانیم�
صلح�كل�باشم،�خیلي�بد�از�آب�در�مي�آید�اگر�صلح�كل�باشم�ارزشها�و�دیدگاه�ها�باید�كاماًل�

مشخص�بشود.�
سردیدگاه�ها�نیز�بحث�و�گفتگو�مي�كنیم.�مناظره�ومباحثه�و�تبادل�نظر�هم�مي�كنیم�تا�معلوم�
شود�كه�دیدگاه�هاي�حق�كدام�است؟�همه�دیدگاه�ها�كه�نمي�شود�حق�باشد�به�طور�كلي�
اگر�كساني�جهان�بیني�و�بینش�اجتماعي�آنها�این�است�كه�آقا�سردیدگاه�ها�دعوا�است�و�
به�اینها�بگوئیم�بیائید�به�خانقاه�تشریف�ببرید�چون�آنجا�جاي�صلح�كل�است!�مسلماً�هر�
مكتب�جدي�براي�خودش�روشهایي�مشخص�ودیدگاه�هاي�مشخص�دارد�وبا�آن�دیدگاه�ها�
مي�خواهد�مردم�را�به�ساحل�نجات�برساند�برسردیدگاه�ها�و�مشخص�كردن�دیدگاه�ها�باید�
به�بحث�و�گفتگو�بنشینیم�آنهم�به�بحث�و�گفتگو،�نه�به�كتک�كاري�نه�به�چماق�و�چماق�
كشي�نه�به�زدو�خورد،�با�تبادل�نظر،�با�استدلل،�خوب�دقت�كنید�مي�گویم�با�تبادل�نظر�و�
دقت�و�استدلل،�چون�گاهي�یک�عده�اي�نیز�دور�هم�جمع�مي�شوند�به�عنوان�مباحثه�اما�
مجادله�مي�كنند،�آن�هم�بد�است،�آن�هم�كار�را�به�جایي�نمي�رساند�این�اصطالح�مباحثه�كه�
ما�طلبه�ها�داریم�چه�اسم�قشنگي�است.�خیلي�اصطالح�خوبي�است.�ما�یک�مباحثه�داریم�و�
یک�مجادله،�مباحثه�معنایش�این�است�كه�من�فكر�كردم�یک�چیزهائي�كه�به�نظرم�مي�آید�
افكار�خوبي�باشد،�به�شما�برخورد�مي�كنم�افكار�خودم�راعرضه�مي�كنم�ببینم�كه�آیا�شما�فكر�
بهتري�دارید�یا�نه�یعني�با�عرضه�كردن�فكر�برشما�دارم�فر�خودم�را�عیار�مي�زنم�و�مي�كاوم�
و�جستجو�مي�كنم�ببینم�آیا�غیر�از�اینهایي�كه�مي�فهمیدم�چیزهاي�دیگري�نیز�پیدا�مي�شود�
راي�فهمیدن�من�درحال�كاوشم،�شما�هم�در�حال�كاوش�هستید.�شما�وقتي�هم�حرف�مرا�
گوش�بكنید�خوب�گوش�مي�كنید�با�دقت�تأمل�مي�كنید�و�رویش�فكر�مي�كنید�اگر�دیدید�
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حرف�خوب�است�مي�گوئید،�خداوند�به�شما�اجر�بدهد�كه�یک�چیز�یا�یک�حرف�خوب�به�من�
یاد�دادید.�و�اگر�دیدید�هر�جاي�حرف�من�تقطه�ضعف�دارد�در�صدد�برمي�آئید�كه�ضعفش�را�
بیان�كنید�پس�شما�هم�در�حال�كند�و�كاوید.�ریشه�بحث�به�معني�ماوش�و�كاویدن�است�و�
مباحثه�یعني�دو�نفر�یا�چند�نفر�بنشینند�و�به�كمک�یكدیگر�زمینه�هاي�ذهني�و�عیني�جهان�
را�بكاوند�تا�به�حقایق�تازه�اي�برسند.�این�مباحثه�مي�شود،�مباحثه�یعني�كاوش�مشترك،�
عین�اینكه�دو�نفر�با�هم�مي�دانند�كه�زیر�این�زمین�یک�چیز�قیمتي�است،�تالش�مي�كنند�
یک�بیل�خاك�او�مي�ریزد�یک�بیل�خاك�این�مي�ریزد.�یک�كلنگ�او�مي�زند،�یک�كلنگ�این�
تا�زودتر�خاكها�را�آن�طرف�تر�كنند�تا�ببینند�زیر�این�زمین�چیست؟�این�مباحثه�مي�شود.�این�
چیزي�سازنده�و�مثبت�است�گفتگوهاي�ما�هم�باید�اینجوري�باشد�تا�اسالمي�باشد�وال�اگر�
دو�نفر،�سه�نفر،�ده�نفر�دور�هم�بنشینیم�و�بنده�شروع�كنم�درهشت�دقیقه�حرفهاي�خودم�را�
بزنم�آقا�نوبت�شما�تمام�شد�بسیار�خوب.آن�آقا�هم�شروع�كند�كه�حرفهاي�خودش�را�بزند�و�
...�و�آخركار�هم�پا�شدیم�و�رفتیم!�چه�مباحثه�اي؟�جدال�و�كوباندن�حرف�هاي�او�و�كوبیدن�
مشترك!�آدم�را�به�حق�و�حقیقت�مي�رساند،�نمي�رساند�ما�با�مجادله�رشد�نمي�كنیم.�مجادله�
بد�است،�مباحثه�خوب�است�مجدله�ضد�ارزش�است،�مباحثه�ارزش�است.�گفتگوهایمان�باید�
آهنگ�مباحثه�داشته�باشد.�البته�در�اسالم�جنگ�هم�هست�قتال�و�كشتار�هم�هست.�قتال�
و�كشتار�براي�كساني�است�كه�هر�قدر�با�آنها�گفتگو�مي�كنیم،�مباحثه�مي�كنیم،�نصیحت�
مي�كنیم،�اندرز�مي�دهیم،�معاشرت�مي�كنیم�تا�اینكه�در�برابر�حق�تسلیم�نمي�شوند�و�در�برابر�
حق�هم�كارشكني�و�توطئه�مي�كنند،�كارشكني�هاي�خائنانه�مي�كنند�باید�رفت�و�جلویشان�
را�گرفت�آنهم�جهاد�است�.�تازه�درآن�قتال�و�جهاد�و�جدال�هم�باید�از�»بالتي�هي�احسن«�
بالتي�هي� الحسنه�و�حجادلهم� الموعظه� بالحكمه�و� الي�سبیل�ربک� استفاده�كرد.�»ادع�

احسن«
ما�در�این�جمع�خودمان�چرا؟�من�صریحاً�عرض�مي�كنم�در�جمهوري�اسالمي�ما�باید�بنا�
را�بر�این�بگذاریم�كمه�تالش�كنیم،�این�اكثریت�جامعه�ما�قدرت�و�توان�لزم�را�براي�با�
هم�نشستن�و�ایستادن�و�راه�رفتن�و�به�گفتگو�و�كاوش�مشترك�پرداختن�و�به�نتایج�قابل�
قبول�براي�به�هدف�رسیدن�بگذاریم.�این�بناي�اصلي�باشد.�این�حال�وهوایي�كه�ما�الن�
داریم،�حال�و�هواي�مناسبي�نیست.��حال�و�هوائي�كه�خطر�سوء�استفاده�دشمن�را�روزبروز�
افزونتر�مي�كند.�الن�در�جو�اجتماعي�اینطور�است�كه�مي�كوشند�تا�انسانهاي�پاك�و�با�ایمان�
و�مخلص�و�مومن�به�انقالب�و�انقالب�اسالمي�و�رهبري�امام�و�ارزشهاي�اصلي�اسالم�را�
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تهدید�كنند.�
آنها�مي�خواهند�دعوا�راه�بیاندازند.�خیلي�هم�دلشان�مي�خواهد�كه�دعوا�به�نحوي�راه�بیفتد�
كه�دست�اول�را�شما�بلند�كنید.�آن�وقت�خیلي�بهتر�بهره�برداري�مي�كنند.�خوب�حال�شما�
اگر�بخواهید�هوشیاري�و�آگاهي�از�خودتان�نشان�بدهید�چه�مي�كنید؟�در�پي�برنامه�هاي�
سامان�دار�و�سازمان�یافته�رهبري�شده�اي�مي�روید�كه�این�فكر�شیطاني�اینها�را�خنثي�
كنیئ.�بیكار�نمي�نشینیم،�حركت�مي�كنیم،�بي�حركتي�مرگ�است.�حركتي�باید�باشد�اما�از�

مجراي�صحیح.
ما�براي�همین�منظور�دست�به�تشكیل�یک�حزب�اسالمي�زدیم.�حال�گویي�كه�تا�قبل�از�
این�كه�حزب�جمهوري�اسالمي�تأسیس�شد�حال�دیگر�تحزب�هم�ضد�ارزش�شده�است.�
واقعاً�منطق�خیلي�عالي�است�یک�بام�و�دو�هوا،�تشكل�شده�ضد�ارزش.�مقالتي�نوشته�
مي�شود�علیه�اصل�تحزب،�سخنرانیهایي�مي�شود�برضد�اصل�تشكل،�آقا�تشكل،�وحدت�امام�
و�امت�را�بهم�میزند،�وحدت�امت�را�به�هم�مي�زند،�تفرقه�ایجاد�مي�كند،�خوب�بي�تشكلي�
وحدت�بوجود�مي�آورد؟�پس�اینهمه�سالها�مي�گفتید:�»و�نظم�امركم«�از�زبان�مول�علي)ع(�
چه�بود!�این�كهنه�شده.�نه�مسئله�همان�مطلب�اول�است�تحزبي�كه�مي�گوید�من��و�غیر�من�
هیچ،�بله�این�ضدوحدت�است.�این�تفرقه�مي�آورد.�اگر�تحزب�ما�پاسدار�ارزشها�شد�و�گفتند�

ما�از�این�ارزشها�نگهباني�مي�كنیم�نه�از�خودمان،�آنها�كه�عامل�وحدت�شده�اند.�
یكي�از�مصیبت�هاي�عمر�ما�این�است�كه�اشخاص�كم�كم�دارند�جانشین�ارزشها�مي�شوند.�
این�خطرناك�است�انقالب�ما�انقالب�ارزشهاست»اعرف�الحق�تعرف�اهله«�تعلیم�اسالم�و�

تعلیم�مولي�علي)ع(�این�است:
باید�بر�محور�ارزشها�باشد.� با�ارزشها�بسنج،�مبحثها� تو�ارزشها�را�بشناس�و�اشخاص�را�
حمایتها�باید�از�ارزشها�باشد�درود�باید�بر�ارزشها�باشد�درود�بر�شهیدان،�این�مي�شود�درود�بر�
ارزش.�درود�بر�انسانهاي�مخلص�این�مي�شود�حمایت�از�یک�ارزش.�درود�بركسانیكه�از�بام�
تا�شام�مخلصانه�براي�مردم�در�راه�رضاي�خدا�زحمت�مي�كشند،�این�مي�شود�درود�بریک�
ارزش.�ما�باید�ارزشها�را�بشناسیم.�البته�شكي�نیست�اشخاص�را�هم�باید�بشناسیم.�اما�اول�
ارزشها�را�بعداً�اشخاص�را�نه�اول�اشخاص�بعد�ارزشها�آیا�به�یادمان�نمي�آید�»اعرفوا�منازل�
الرجال�بالحق«�منزلت�مردان�و�انسان�ها�را�با�معیار�و�محک�حق�بشناس.�مبادا�انقالب�ما�به�
بیراهه�كشانده�شود.�مبادا�حركت�شما�مردم�عزیز�با�ایمان�مجروي�پیدا�كند�و�دچار�كجروي�
شود.�به�همین�دلیل�بود�كه�ما�در�حزب�جمهوري�اسالمي�تالش�كردیم�تا�هر�چه�زودتر�
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ارزشها�را�به�صورت�تفصیلي�در�مواضع�حزب�جمهوري�اسالمي�گردآوري�كنیم.�هدف�ما�از�
انتشار�این�مواضع�این�است�كه:�

1.�همه�مردم�رابطه�شان�را�با�این�تشكیالت�اسالمي�بر�اساس�این�ارزشها�تنظیم�كنند.�
كسانیكه�این�ارزشها�را�قبول�دارند،�اینها�باید�حزب�جمهوري�اسالمي�را�قبول�داشته�باشند.�
كساني�كه�این�ارزشها�را�قبول�ندارند،�نگویند�حزب�را�قبول�نداریم،�صاف�و�پوست�كنده�
بگویند�آقا�ما�این�ارزشها�را�قبول�نداریم.�ماحرفمان�همین�است.�مي�گوئیم�آقا�بیائید�راست�

باشیم�و�پوست�كنده�حرف�بزنیم.�

2.�ما�در�این�»مواضع�ما«�موضع�خودمان�را�در�برابر�گروه�ها�گفته�ایم�ما�آنجا�گفتیم�كه�
با�گروههاي�مسلمان�معتقد�فعال�مخلص�در�خط�امام�رابطه�بردارانه�داریم.�و�هرگونه�رابطه�
رشک�آمیز�نسبت�به�این�گروهها�را�گناهي�بزرگ�و�تباهي�آور�مي�دانیم�اما�با�گروه�هاي�

دیگر.�آنها�را�هم�به�سه�دسته�تقسیم�كردیم.�
الف-�یک�دسته�آنهائیكه�ضداسالم�نیستند�هرچند�طبق�اسالم�هم�نیستند�
گفتیم�اینها�آزادند.�ما�با�آنها�مبارزه�فكري�خواهیم�داشت.�ما�مواضع�آنها�را�

نقد�خواهیم�كرد.�انتقال�خواهیم�كرد�و�با�استدلل�رد�خواهیم�كرد.�
ب-�یک�دسته�آنهائیكه�ضد�اسالمند�اما�به�روي�جمهوري�اسالمي�شمشیر�

نمي�كشند.�آنها�هم�آزادیهائي�دارند�و�سخت�آنها�را�انتقاد�خواهیم�كرد.�
ج-�یک�دسته�آنهائیكه�ضد�اسالمند�و�لو�به�نام�اسالم�و�برضد�جمهوري�
اسالمي�توطئه�مي�كنند�و�حتي�شمشیر�مي�كشند.�اینها�را�دولت�اسالمي�
باید�غیرقانوني�اعالم�كند�و�با�آنها�به�عنوان�یک�جو�غیرقانوني�عمل�كند.�
من�مي�دانم�كه�این�مطالبي�كه�بعداً�منتشر�مي�شود�شرح�و�تفسیر�و�بحث�
مي�خواهد�امیدوار�هستیم�كه�با�عالقه�و�همت�برادرها�و�خواهرها�جلسات�
بحث�سازنده�براساس�این�متني�كه�منتشر�مي�شود�در�همه�جا�به�وجود�بیاید�

وبه�یاري�خداوند�بتوانیم�رو�به�شكفتن�و�رو�به�رشد�بیشتر�برویم.
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تشكيالت، امامت و روحانيت
يک هفته قبل از شهادت

سرنوشت�جریان�امور�جامعه�عماًل�نشان�بدهد.
حزب�جمهوري�اسالمي�هم�به�عنوان�یک�تشكیالت�اسالمي،�سیاسي�علي�القاعده�باید�
همین�راه�را�مي�رفت،�بنیانگذاران�حزب�هم�در�آغاز�كار�به�یک�چنین�حركتي�یا�یک�چنین�
سیري�مي�اندیشدند�و�آماده�یک�چنین�تالشي�با�اینگونه�برنامه�بودند�ولي�عواملي�سبب�شد�

كه�در�مورد�حزب�جمهوري�اسالمي�این�جریان�بصورت�عكس�عمل�بشود.

1-�جامعه�ما�براساس�ایمان�و�اعتقادي�كه�به�انقالب�داشت�و�شناحتي�كه�از�مسیر�كلي�
انقالب�داشت�و�شناسایي�كه�از�مؤسسین�حزب�داشت�و�اطمیناني�كه�به�راه�آنها�داشت�و�
به�كار�آنها�داشت�و�یا�اگر�كساني�هنوز�مؤسسین�را�نمي�شناختند�به�آساني�مي�توانستند�آنها�
را�شناسایي�كنند�و�ببینند�تا�چه�حد�قابل�اعتماد�هستند.�قبل�از�آنكه�بینش�ایدئولوژیک�یک�
حزب�و�این�تشكیالت�بصورت�مدون�عرضه�بشود،�قبل�از�اینكه�مؤسسین�بتوانند�نیروهاي�
نسبتاً�آماده�را�براي�ایجاد�كالسها�و�حوزه�ها�و�واحدها�بسیج�كنند�و�سازمان�بدهند،�مردم�با�
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انگیزه�همان�شور�و�شوق�شان�به�انقالب�اسالمي�و�جمهوري�اسالمي�به�حزب�رو�آوردند�
و�حزب�برخالف�پیش�بیني�مؤسسین�ناچار�شد�قبل�از�اینكه�یک�كار�تشكیالتي�سازماني�از�
یک�جاي�كوچک�شروع�كند�و�بصورت�تشكیالتي�گسترش�دهد�ناچار�همه�توانش�را�روي�
ایجاد�دفاتر�در�تهران�و�شهرستانها�بكار�برد�و�بجاي�آنكه�در�هر�شهري�حوزه�هاي�حزبي�
بوجود�آید�دفاتر�حزب�بوجود�آمد�و�نام�نویسي�هایي�كه�بصورت�عالقه�و�شوق�مردم�در�همه�
جا�به�چشم�مي�خورد�چندین�میلیون�نفر�آمدند�و�اوراق�تقاضاي�عضویت�را�تكمیل�كردند�

و�به�دفاتر�دادند.
عامل�استقبال�بي�دریغ�مردم،�جمع�عظیمي�از�مردم�و�روي�آوردنشان�براي�تقاضاي�عضویت�
در�این�تشكیالت�براساس�شوق�و�شورشان�در�اصل�انقالب�و�اطمینان�و�اعتمادي�كه�نسبت�

به�مؤسسین�حزب�داشتند،�یا�مي�تواستند�بدست�آوردند�و�بدست�آوردنش�دشوار�نبود.
این�موفقیت�را�معموًل�احزاب�و�تشكیالتهاي�دیگر�پس�از�چندین�سال�كار�تشكیالتي�
بدست�مي�آورند�یعني�تشكیالتي�دیگر�باید�سالها�كار�و�تالش�كنند�تا�به�یک�چنین�پایگاه�
مردمي�و�اجتماعي�دست�یابند�و�در�حزب�جمهوري�اسالمي�از�همان�آغاز�كار�معلوم�شد�

یک�چنین�پیوندي�میان�حزب�و�مردم�وجود�دارد.

2-�پس�از�اینكه�معلوم�شد�حزب�در�میان�مردم�داراي�یک�چنین�زمینه�قبول�و�اعتمادي�
هست�خودبخود�یک�مقدار�وظیفه�به�دوش�حزب�مي�آمد.�مثاًل�در�رابطه�با�مسائل�جاري�
انقالب�ما� از�پیروزي� این�مي�شد�كه�روز�كارگر�است،�و�هنوز�سه�ماه� از� وقتي�صحبت�
نگذشته�كه�روز�كارگر�مطرح�مي�شود،�این�مسئله�پیش�مي�آید�كه�روز�كارگر�باید�بدست�
گروههاي�دیگر�اداره�شود�یا�برنامه�ها�و�شعارها�و�خط�اسالمي�و�بدست�نیروهاي�اسالمي�
برگزار�كنیم؟�این�سؤال�مطرح�مي�شود�كه�اگر�حزب�جمهوري�اسالمي�یک�تشكیالت��500
نفري،��1000نفري،��2000نفري�بود�مي�گفت:�بله�البته�این�كار�لزم�است�كه�روز�كارگر�را�
بدست�نیروهاي�اسالمي�برگزار�كنیم.�ولي�براي�تشكیالت��500نفري،��1000نفري،��2000
نفري�رفتن�به�این�میدان�میسر�نیست.�و�ل�یكلف�اهلل�نفساً�ال�وسعها،�ل�یكلف�اهلل�حزب�
ال�الوسعه�اما�وقتي�كه�حزب�مي�دید�مي�تواند�با�همكاري�روحانیت�مبارزي�كه�با�او�همگام�
بود�و�حتي�در�استقبال�مردم�مؤثر�بود�و�با�اعتمادي�كه�مردم�دارند�بیاید�به�اولین�تجربه�
دشوارش�دست�بزند�و�بگوید�مي�خواهیم�روز�كارگر�را�سراپا�با�برنامه�هاي�اسالمي�برگزار�
كنیم.�مي�رود�سراغ�این�تجربه�و�تصمیم�مي�گیرد�كه�روز�كارگر�را�بدست�كارگران�مسلمان�
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برگزار�كند�و�با�موفقیت�هم�برگزار�مي�كند�یعني�شعار�روز�كارگر�به�عنوان�یک�شعار�بي�اثر�
و�كم�اثر�فقط�در�خدمت�منحرف�كردن�حركت�كارگري�ما�از�راه�اسالم�به�راههاي�دیگر�در�
دست�دیگران�بود�و�این�باید�بیاید�در�دست�نیروهاي�مسلمان�و�مؤمن�و�این�كار�عملي�شد.
بتواند�فعالیتهاي�سازنده�تشكیالتي�بكند� اینكه�حزب� از� مي�بینید�قصه�عكس�شد،�قبل�
مي�رود�سراغ�انجام�وظایف�بزرگ�اجتماعي�كه�تشكیالتهاي�به�ثمر�رسیده�و�به�سن�بلوغ�
رسیده�به�سراغ�آن�مي�روند�این�نوزاد�حزب�كه�دو�ماهه�بود�مي�خواهد�برود�و�گرز�یک�

پهلوان�را�بلند�كند�و�اینكار�انجام�مي�شود�و�موفق�هم�مي�شود.
روز�زن�پیش�مي�آید،�بعد�مسئله�تشكیل�مجلس�خبرگان�و�قانون�اساسي�پیش�مي�آید�و�
حزب�تصمیم�مي�گیرد�كه�نگذارد�مجلس�خبرگان�جولنگاه�مانور�دادنهاي�سیاست�بازان�
و�سیاسي�كاران�بشود،�آن�هم�در�یک�چنین�موضوع�حساس�یعني�تهیه�قانون�اساسي�

جمهوري�اسالمي�ایران.
حزب�تصمیم�مي�گیرد�با�اطمیناني�كه�مردم�دارند�با�همكاریي�كه�روحانیت�دارد�در�همه�
حوزه�ها�كاندیدا�معین�كند،�به�امید�اینكه�اكثریت�قاطع�مجلس�خبرگان�كساني�باشند�كه�
اسالمي�فكر�كنند�و�یک�قانون�اساسي�داراي�اصالت�اسالمي�بدست�بیاید.�بد�نیست�به�
شما�این�نكته�را�بگویم،�بگذارید.�در�تاریخ�بماند�كه�امام�كه�معموًل�در�جریانها�كمتر�نگران�
مي�شوند،�در�جریان�انتخابات�مجلس�خبرگان�از�گوشه�و�كنار�كشور�اخبار�نگران�كننده�اي�
دریافت�كرده�بودند�كه�یكبار�به�تهران�اطالع�دادند�كه�از�حزب�جمهوري�اسالمي�و�از�
روحانیت�مبارز،�كساني�خیلي�زود�به�قم�بروند.�شرایط�طوري�بود�كه�غیر�از�من�كسي�
نتوانست�برود.�من�هم�به�اعتبار�شركتم�در�حزب�و�هم�به�اعتبار�شركتم�در�شوراي�روحانیت�
مبارز�و�عضویت�در�آن�شورا�آن�شب�به�قم�رفتم.�قرار�بود�آن�شب�با�مدرسین�حوزه�علمیه�
قم�در�حضور�امام�جلسه�اي�باشد.�یعني�روحانیت�مبارز،�جامعه�مدرسین�حوزه�علمیه�قم�و�

حزب�جمهوري�اسالمي،�اینها�در�حضور�امام�جلسه�داشته�باشند.
به�منظور�یكي�شدن�نظرهاي�این�سه�نهاد�پیرامون�نامزدهاي�انتخابي�مجلس�خبرگان،�
بعد�از�نماز�مغرب�و�عشاء�در�خدمت�ایشان�جلسه�را�آغاز�كردیم.�یک�مواردي�را�اتفاق�نظر�

داشتیم�و�روي�یک�عده�از�كاندیداها�نظر�یكي�بود.�ولي�در�مواردي�نظرها�یكي�نبود.
روي�اصول�كار�صحبت�كردیم،�وقت�كمي�دیر�بود،�به�امام�عرض�كردیم�كه�دیر�است�شما�

بفرمائید�استراحت�كنید،�ما�اینجا�مي�نشینیم�تا�كار�را�تمام�كنیم.�
ایشان�فرمودند:�نخیر�من�مي�نشینم�تا�كار�تمام�بشود.�و�شاید�نزدیكي�هاي�ساعت�12،�بین�
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ساعت��11و��12بود�كه�ایشان�نشستند�و�جلسه�طول�كشید�تا�كار�تمام�بشود.�چون�به�
ایشان�اخباري�داده�بودند�كه�عده�اي�مي�كوشند�تا�آراء�مسلمانان�و�معتقدین�به�خط�امام�و�
انقالب�را�پراكنده�كنند،�وقتي�آراء�اینها�پراكنده�شد�كساني�را�به�مجلس�خبرگان�بفرستند.�
)كه�خط�امام�و�انقالب�را�قبول�ندارند(�حزب�بعنوان�یک�نهادي�كه�در�آن�موقع�حوزه�هاي�
تشكیالتي�دفتري�به�جاي�تشكیالت�حوزه�اي�بصورت�یک�عامل�مؤثر�متشكل�درآورده�
بود�كه�مي�توانست�در�تهران�و�در�شهرها�با�داشتنن�صدها�دفتر�لاقل�یک�فكر�را�به�مردم�
عرضه�كند�كه�این�خودش�مهم�بود�و�با�روحانیت�هم�فكرش�را�هماهنگ�كند�كه�این�مهم�
و�اعتماد�و�اطمینان�مردم�هم�به�حزب�كه�مهم�بود�و�در�نتیجه�پیروزي�قاطع�در�انتخابات�
مجلس�خبرگان�بدست�آمد.�یعني�معلوم�شد�آن�كاري�را�كه�احزاب�معموًل�پس�از�رسیدن�
به�سن�كمال�باید�انجام�بدهند�)حتي�نه�سن�بلوغ�بلكه�به�سن�كمال(�حال�این�نوزاد�كه�
با�همكاري�صمیمانه� البته� موفق�هم�مي�شود� و� میدان� به� بود.�مي�رود� ماهه� آن�وقت��5
روحانیت�و�پیوندي�كه�میان�حزب�و�آنها�بود�و�همكاري�انجمن�هاي�اسالمي�كه�تا�همین�
امروز�همكاري�آنها�بسیار�مهم�و�تعیین�كننده�است�و�باید�خیلي�به�آنها�اهمیت�بدهیم�و�
همكاري�توده�مردم�و�البته�سازمان�اسالمي�برادر�مجاهدین�انقالب�اسالمي�كه�آن�هم�
در�این�جریانات�كم�كم�بوجود�آمده�بود�و�همكاري�مي�كرد�مؤثر�بود.�به�این�ترتیب�وقتي�
قضیه�رئیس�جمهور�هم�پیش�آمد�حزب�تصمیم�گرفت�در�انتخابات�رئیس�جمهوري�هم�
وارد�بشود.�متأسفانه�با�اشكالي�كه�بر�سر�راه�انتخاب�شدن�كاندید�حزب�بوجود�آمد،�برنامه�
حزب�سخت�به�هم�خورد�و�حتي�همه�شما�را�هم�پكر�كرد�و�گفتید:�چرا�این�چنین�شد؟�شاید�

خیلي�هایتان�هم�گفتید:�اي�بابا،�دارد�خط�حزب�شكست�مي�خورد.
در�بهمن�ماه�سال�گذشته�كه�دعوت�كردیم�و�آمدید،�نمي�دانم�كدامتان�آن�شبها�خیلي�آیه�
یاس�مي�خواندید�ولي�ما�همان�موقع�هم�سراپا�امید�و�شور�بودیم،�معتقد�بودیم�كه�حركتها�
مي�افتد�و�برمي�خیرد�و�رشد�مي�كند،�افتادن�به�شرطي�حق�دارد�انسان�را�ناامید�كند�كه�
دنباله�اش�عزیمت�برخاستن�نباشد.�وقتي�كه�انسان�عزیمت�دارد�بر�برخاستن،�افتادن�چیزي�
نیست،�برمي�خیزد.�نمي�دانم�یادتان�هست�آنهایي�كه�آن�شب�بودند،�كه�ما�در�خدمتشان�

بودیم�با�چه�اطمیناني�و�اعتمادي�حرف�مي�زدیم،�به�یادتان�مي�آید؟
ما�معتقد�بودیم�كه�این�یک�جریان�استثنائي�بود،�حزب�روي�موازین�خودش�فكر�مي�كرد�
كه�اشكالي�در�انتخابات�برادرمان�آقاي�فارسي�نیست.�بعداً�معلوم�شد�یک�شبهه�است،�خوب�
شبهه�را�هم�نمي�خواستیم�باشد�حق�بود�كه�حزب�دقیق�تر�عمل�كرده�بود�و�نامزدي�معین�
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مي�كرد.�كه�این�شبهه�هم�در�او�نباشد�و�درسي�بود�براي�حزب�كه�براي�بعد�دقیق�باشد.
در�آن�موقع�یادم�مي�آید�كه�یكي�از�آقایان�در�مصاحبه�اي�گفته�بود�كه�حزب�مرد.�ولي�ما�
معتقد�بودیم�كه�خیر،�حزب�زنده�است�و�به�شرطي�زنده�خواهد�ماند�كه�همه�ما�در�قلبمان�
موفق�شده�باشیم�و�در�روحمان�انگیزه�خدائي�داشته�باشیم�اگر�انگیزه�خدایي�داشته�باشیم�
زنده�هستیم،�و�چون�امیدوار�بودیم�كه�انگیزه�خدائي�داریم�این�بود�كه�با�امید�فراوان�و�با�

روئي�سرشار�از�نگرش�به�آینده�مي�گفتیم:
ما�در�انتخابات�مجلس�شوراي�اسالمي�شركت�فعال�خواهیم�كرد�و�انشاءاهلل�پیروز�خواهیم�
شد.�بعد�در�انتخابات�شركت�كردید�و�پیروزي�قاطع�بدست�آوردید،�نوبت�به�تعیین�دولت�
رسید�در�آنجا�هم�فعالنه�موضع�گرفتیم�و�مجالي�به�مانورهاي�سیاسي�مخالف�ندادیم�و�
گفتیم�كه�موضع�ما�این�است�كه�باید�دولت�مكتبي�سركار�بیاید�و�دولت�هم�سركار�آمد�كه�
دولتي�داریم�كه�هم�مكتبي�است�و�هم�متخصص،�منتهي�سابقه�نخست�وزیري�و�سابقه�
وزارت�ندارد�و�قرار�هم�نیست�از�وزراء�نخست�وزیرهاي�سابق�كسي�سركار�بیاید.�تمرینش�
كم�است�مثل�همه�ما�كار�مي�كند�و�رشد�مي�كند،�چون�هم�ایمان�دارد�و�هم�استعداد�و�هم�
معلومات،�چیزي�كه�كم�دارد�تجربه�كاري�است�كه�بدست�مي�آورد�و�دیدید�كه�حزب�با�
همكاري�روحانیت�و�همان�ائتالف�بزرگش�سرانجام�در�موضعي�قرار�گرفت�كه�حزبهاي�
به�حد�كمال�رسیده�قرار�مي�گیرند.�داشتن�یک�اكثریت�قاطع�همفكر�در�مجلس�مقننه�و�
روي�كار�آمدن�یک�دولت�همفكر�در�قوه�مجریه�و�روي�كار�آمدن�بسیاري�از�استاندارها�و�
مسئولن�همفكر�در�شهرهاي�مختلف،�همفكر�شدن�نهادهاي�انقالب�با�حزب�و�بازگشت�

آنها�از�اشتباهي�كه�در�اواخر�سال��58دچار�آن�شده�بودند�)موفقیت�حزب�را�مي�رساند(.
حزب�جمهوري�اسالمي�در�حقیقت�به�دلیل�داشتن�پایگاه�مردمي�وسیع�از�همان�آغاز�و�به�
دلیل�بودن�وظائف�اجتماعي�سنگین�و�تعیین�كننده�بر�سر�راهش�ناچار�شد�به�كارهائي�دست�
بزند�كه�احزاب�دیگر�سالها�پس�از�تأسیس�و�پیشرفت�تشكیالتي�به�آن�دست�مي�زدند�و�
طبیعي�است�كه�این�كارهاي�بزرگ�همه�نیروهاي�ما�را�مي�گرفت.�حال�صرف�نظر�از�اینكه�
مؤسسین�حزب�همه�عضو�شوراي�انقالب�بودند�و�در�طول�آن�مدت�مسئولیتهاي�كشوري�را�
هم�بدوش�داشتند.�دیگر�توان�قابل�مالحظه�اي�براي�كار�تشكیالتي�نبود�مگر�در�حد�همان�
تشكیالت�دفتري�از�سال�گذشته،�پشت�سرگذاشته�شده�بود،�باید�سراغ�كارهاي�تشكیالتي�و�
سازندگي�برویم.�قرار�گذاشتیم�كه�ما�مقدار�قابل�مالحظه�اي�از�نیروهایمان�را�كه�آزاد�خواهد�
شد�اختصاص�به�حزب�بدهیم.�من�آن�سال�در�حضور�شما�تعهد�كردم�كه��از�وقت�فعالم�
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را�به�حزب�اختصاص�بدهم�و�اینكار�را�كرده�ام�و�در�این�چند�ماه�اخیر�هفته�اي��25ساعت�
از�وقت�فعالم�اختیار�حزب�هست.�ما�در�سال��58پیشرفتهایي�عظیم�و�اساسي�اجتماعي�و�
سیاسي�و�تعیین�كننده�براي�آینده�كشور�را�دنبال�كردیم�و�خدا�را�بر�آن�سپاسگزاریم�و�در�سال�
�59پیشرفتهاي�قابل�مالحظه�تشكیالتي�بدست�آورده�ایم�و�خدا�را�بر�آن�هم�سپاسگزاریم.

در�این�سال�موفق�شدیم�اساس�كارهاي�تشكیالتي�حزب�را�با�استفاده�از�همه�تجارب�
گذشته�و�مطالعات�دیگرمان�از�نو�بریزیم�و�بهرحال�حال�كه�در�خدمت�شما�هستیم�حزب�
كاري�را�كه�معموًل�احزاب�مي�كردند�حال�در�مرحله�دوم�انجام�داده�و�سخني�كه�الن�با�شما�
دارند�نه�پیرامون�انتخابات�است،�نه�پیرامون�چیزهاي�دیگر�پیرامون�حركت�تشكیالتي�است�
و�گسترش�آن.�بخواست�خدا�براي�حركت�پیگیر�و�شبانه�روزي�تشكیالتي�حزب�به�عنوان�
یک�تشكیالت�اسالمي�آماده�باشید�و�یادمان�نرود�كه�روح�اینكار�)تشكیالت(�ایمان�به�خدا�

و�اخالص�براي�خدا�كردن�و�عمل�صالح�داشتن�است.
بنابراین�هم�تقواي�ستیز�داشته�باشید�هم�تقواي�پرهیز،�بنده�به�شما�عرض�مي�كنم�كه�هر�
وقت�موفق�شدید�در�محل�خودتان�یک�حوزه�حزبي�اینجوري�داشته�باشید.�آن�وقت�بدانید�
تازه�كار�حزب�جمهوري�اسالمي�در�آنجا�آغاز�شده�است.�به�امید�توفیق�خداوند�متعادل�
و�تأیید�او�و�هدایت�او�و�به�امید�اینكه�ما�توفیق�داشته�باشیم�و�بتوانیم�كه�اگر�بخواهیم�
مي�توانیم�به�امید�اینكه�مصمم�باشیم�و�تالش�كنیم�كه�با�آگاهي�كافي�و�براي�خدا�كار�كردن�

فعالیتهاي�تشكیالتي�مان�را�سامان�اساسي�بخشم.�انشاء�اهلل



نشست هشتم

8

تشكيالت، امامت
و روحانيت

يك هفته قبل از شهادت
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تشكيالت، امامت و روحانيت
يک هفته قبل از شهادت

چند�نكته�اي�را�با�خواهران�و�برادران�در�میان�بگذارم:

1-�یكي�ضرورت�تشكیالت�و�اینكه�ما�باید�یک�تشكیالت�اسالمي�اصیل�داشته�باشیم.

2-�ضرورت�اینكه�این�تشكیالت�در�طول�رهبري�باشد�نه�در�عرض�آن،�این�تشكیالت�
باید�تحقق�بخشنده�نظام�امت�و�امامت�باشد�چون�نظام�اسالمي�ما،�نظام�امت�و�امامت�است،�

نه�اینكه�معارض�امامت�باشد.

3-�رابطه�این�تشكیالت�با�حوزه�هاي�علمیه�و�روحانیت�اعم�از�برادران�و�خواهران�روحاني

4-�وظایف�و�تعهداتي�كه�برعهده�این�تشكیالت�و�روحانیت�به�صورت�وظایف�تعهدات�
متقابل�باید�رعایت�شود.
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مسئله اول:
 ضرورت تشكيالت

ما�براي�اینكه�بتوانیم�كارهاي�بزرگي�را�انجام�دهیم،�بي�شک�باید�متشكل�باشیم.�رابطه�هاي�
ایماني�و�اعتقادي�و�عملي�دیمي�سازمان�نیافته،�براي�رسیدن�به�بخشي�از�اهداف�و�تحقق�
بخشیدن�به�قسمتي�از�مراحل�یک�انقالب�مي�تواند�كافي�باشد�ولي�براي�رسیدن�به�بخشي�
دیگر�از�اهداف،�و�تحقق�بخشیدن�به�آن�قسمت�دیگر�از�آرمانهاي�یک�انقالب�كافي�نیست.
ما�در�پرتو�اعتقاد�به�اسالم�و�اعتقاد�به�وظایف�اسالمي�در�صدد�جهاد�برآمدیم.�ما�مي�دانستیم�
كه�اسالم�زن�و�مرد�مسلماني�را�مي�خواهد�كه�نه�فقط�مراقب�مسلمان�بودن�و�مسلمان�
ماندن�خویش�هستند،�بلكه�مراقب�مسلمان�بودن�و�مسلمان�ماندن�و�مسلمان�تر�شدن�

محیط�اجتماعي�هم�هستند.
اسالم�به�این�اكتفا�نمي�كند�كه�شما�راستگو�باشید،�اسالم�مي�گوید�هم�باید�راستگو�باشید�
و�هم�باید�با�دروغگوئي�و�كژي�دیگران�مبارزه�كنید.�اسالم�به�این�اكتفا�نمي�كند�كه�شما�
عفیف�و�پاكدامن�باشید�مي�گوید�هم�شما�عفیف�و�پاكدامن�باشید�و�هم�با�ناپاكدامني�هاي�
محیط�مبارزه�كنید�و�كسان�دیگري�را�كه�به�ناپاكدامني�آلوده�اند�اینها�را�هم�پاكیزه�كنید.�این�
روش�اسالم�است،�این�اصل�است،�و�این�فریضه�را�بزرگترین�و�پرارج�ترین�فریضه�شمرده�اند.�
در�آیات�و�روایات�متعدد،�وظیفه�و�فریضه�امر�به�معروف�و�نهي�از�منكر�بزرگترین�و�بالترین�

وظیفه�شناخت�شده�كه�همه�واجبات�و�فرائض�دیگر�در�پرتو�آن�گذارده�مي�شود.�
ما�همه�به�این�معتقد�بودیم.�مشتاق�بودیم�براي�ایجاد�یک�محیط�پاك�و�اسالمي�تالش�
كنیم.�به�بركت�اعتقاد�به�اسالم�و�به�بركت�این�تعلیم�بزرگ�اسالم�كه�»اي�انسان�تو�نه�
تنها�مسئول�خویشتني�كه�مسئول�دیگران�نیز�هستي«�از�زمان�كودكي�شاید�سن��13�،12
سالگي�یادم�مي�آید�كه�همیشه�در�برخورد�با�ناپاكیها�و�ناروائیهایي�كه�مخالف�اسالم�بود�یک�
حساسیت�و�جوش�و�خروشي�داشتیم�كه�نمي�توانستیم�آرام�بگیریم،�نمي�توانستیم�تحمل�
كنیم.�هرجا�از�دیگران�ناپاكي�مي�دیدیم،�انگار�خودمان�آن�گناه�را�مرتكب�شده�ایم،�برافروخته�

مي�شدیم،�اسالم،�مسلمان�حساس�مي�سازد.
حساس�در�برابر�ناروائیها،�انحرافها،�كژیها،�نادرستیها،�ناپاكیها�با�اینكه�چنین�روحیه�و�چنین�
جوش�و�خروشي�داشتیم�و�فراوان�بودند�كساني�كه�این�روحیه�و�این�جوش�و�خروش�را�
داشتند،�و�انسانهاي�تک�تک�متعهد�و�مسئول�فراوان�وجود�داشت،�اثر�كارمان�در�مقابله�
با�ناپاكیها�و�ناروائیهاي�محیط�كم�بود،�چون�نمي�توانستیم�همه�با�هم�كار�كنیم،�پیروزي�
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بر�ستمها�و�ناروائیها�و�ناپاكیهاي�محیط�احتیاج�داشت�به�یک�نیروي�بزرگ�و�ما�تک�تک�
پراكنده�بودیم.�احیاناً�اگر�هم�با�هم�مي�شدیم�گاهي��2نفر،��3نفر،��5نفر�باز�هم�كافي�نبود.

یادم�مي�آید،�آن�وقت�ها�شاید�پانزده�ساله�بودم،�و�آغاز�طلبگي�ام�بود.�از�دبیرستان�به�حوزه�
آمده�بودم،�با�یكي�دو�نفر�از�طالب�دیگر�با�هم�درس�مي�خواندیم،�گاهي�در�خیابانها�راه�
مي�افتادیم�كه�چیزهایي�را�كه�بنظرمان�منكر�مي�رسد�جلویش�را�بگیریم�و�نهي�از�منكر�
كنیم.�بنابراین�مي�فهمیدیم�كه�نیش�چند�نفر�به�آنها�مؤثرتر�است�ولي�باز�از�چند�تا�هم�كاري�

ساخته�نبود.
یک�جاهایي�مي�دیدیم�كه�دیگر�تیغمان�نمي�برد�و�نهي�از�منكرمان�پرزور�نیست�و�لذا�كارساز�
هم�نیست.�گاهي�اتوبوس�سوار�مي�شدیم�مثاًل�مي�دیدیم�كه�راننده�یا�كمک�راننده�اتوبوس�
شهري�به�اینو�آن�زور�مي�گوید!�آنوقت�یكي�از�ما�مي�گفت:�آقا�چرا�همچین�مي�كني؟�و�
قرار�بود�دوست�دیگر�ما�از�گوشه�دیگر�اتوبوس�بگوید:�آقا�چرا�چنین�مي�كني؟�خوب�گاهي�
هم�مؤثر�واقع�مي�شد�گاهي�هم�زور�ما�دو�سه�نفري�نمي�رسید�و�مؤثر�واقع�نمي�شد.�یا�مثاًل�
مي�رفتیم�از�كنار�یک�مغازه�اي�مي�دیدیم�كه�این�ترانه�هاي�زشت�و�بد�فسادآور�ضد�عفت�و�
پاكدامني�گذاشته�یک�كدام�از�ما�جلو�مي�رفتیم�و�نصیحتش�مي�كردیم.�مي�گفت:�برو�دنبال�
كارت�بگذار�به�كسب�و�كارمان�برسیم.�بعد�یكي�دیگر�از�دوستان�ما�مي�رفت�و�پشتوانه�ما�
بود�و�گاهي�مؤثر�واقع�مي�شد�و�گاهي�هم�مؤثر�واقع�نمي�شد.�ما�مي�فهمیدیم�وقتي�جماعت�

شویم،�قویتر�هستیم�»و�یداهلل�مع�الجماعه«
اما�دور�هم�جمع�شدنهایمان�مي�شد��2نفر،��3نفر،��4نفر...�و�خیلي�پرتوان�نبود�و�به�جنگ�

فسادها�و�ظلم�هاي�گردن�كلفت�نمي�شد�برویم.
یكبار�در�سن��16سالگي�به�یک�روستائي�رفتم،�آنجا�در�دهه�محرم�و�صفر�مي�رفتم�منبر،�و�
دو�سه�بار�در�آن�روستا�رفتم.�در�یكي�از�سفرها�ظلم�كدخدا�صحبت�شد�كه�هم�كدخدا�بود�
و�هم�ارباب�به�جوان�هاي�روستا�گفتم:�كه�چرا�باید�این�بر�شما�حكومت�كند�و�زور�بگوید؟�
گفتند:�سرنیزه�ژاندارم�از�او�حمایت�مي�كند�گفتیم:�این�كدخدا�را�باید�برداریم،�حال�اگر�او�را�
برداریم�كدخداي�خوب�دارید�گفتند�بله:�آقا�سید�جعفر�آدم�خوبي�است�و�ما�همه�او�را�قبول�
داریم�ما�دست�بكار�شدیم�تا�كدخدا�و�ارباب�را�از�ده�بتارانیم�ولي�مگر�دست�تنها�مي�شد؟�
جوان�هاي�روستا�را�بر�ضد�او�بسیج�كردیم�ولي�كافي�نبود�پشت�او�در�شهر�به�فرمانداري�
محكم�بود.�در�شهر�تالش�كردیم�یک�وسیله�اي�پیدا�كنیم�كه�فرماندار�از�كدخدا�حمایت�
نكند،�آن�وقت�كدخدا�را�جاكن�كردیم�و�سید�جعفر�را�كدخدا�نمودیم.�خوب،�اینكار�را�تنهایي�
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نمي�شد�بكنیم.�باید�با�جماعت�مي�كریم،�آن�هم�با�یک�پشتوانه�اي�در�شهر،�كه�فرمانداري�
از�او�حمایت�نكند.�پس�حركت�داشتیم�اما�در�همین�حدود�همه�هم�مي�دانستند�كه�ام�الفساد�
كیست�ام�الفساد�شاه�بود.�تازه�شاه�هم�نبود�آمریكا�بود.�آن�موقع�ها�بیشتر�انگلیس�پشت�شاه�

بود،�ام�الفساد�انگلستان�بود.

تشكل بر پايه امامت و امت

بنابراین�براي�مبارزه�این�نیرو�كافي�نبود.�تا�اینجا�انسان�بود�فرد�بود،�ایمان�بود،�فداكاري�
بود،�تعهد�بود،�تحریک�بود،�اما�چه�نبود؟�یک�چیز�در�اینجا�كم�داشت،�امامت�كم�بود�در�
اینجا�یک�رهبري�لزم�بود،�تا�بیاید�و�نیروهاي�عظیم�را�بسیج�كند�و�به�هر�سویي�كه�
صحیح�مي�داند�هدایت�كند�و�در�هر�زماني�دستور�مناسب�با�آن�زمان�را�بدهد.�یک�رهبري�
كه�رهبري�او�با�ایمان�و�اعتقاد�مردم�پیوسته�باشد.�وقتي�حرف�مي�زند،�ایمان�مردم�انگیزه�
اجراي�دستور�او�باشد�در�این�راهپیمائیهاي�اخیر�مكرر�زنهاي�سالخورده�و�مردهاي�سالخورده�
كه�واقعاً�پیاده�روي�برایشان�زحمت�بود،�بیرون�آمده�بودند�و�وقتي�از�یكي�از�آنها�پرسیده�
بودند�كه�شما�با�این�سن�و�سال�چرا�بیرون�آمدي؟�گفته�بود:�امام�و�مرجع�من،�دستور�داده�و�
وظیفه�دیني�من�است�تا�آنجائي�كه�مي�توانم�بیرون�بیایم�و�راهپیمائي�كنم�این�نمونه�مكرر�
بوده،�این�سیل�خروشان�جمعیت�به�مقدار�زیادي�بر�پایه�اعتقاد�به�اجراي�دستورات�رهبر�و�

اینكه�اگر�اطاعت�نكند�معصیت�و�نافرماني�خداست،�حركت�كرده�بود...
براي�اینكه�حركت�مردم�در�یک�سطح�وسیع�به�ثمر�برسد،�امامت�و�رهبري�لزم�است.�
در�اینجا�مردم�متشكل�مي�شوند�و�این�یک�مرحله�از�تشكل�است�كه�در�محور�رهبري�و�
امامت�متشكل�و�یكپارچه�مي�شوند�و�این�مرحله�از�تشكل�یعني�اتحاد�همه�سویي�نیروها�و�
جنب�وجوش�ها�و�تالش�ها�در�پرتو�رهبري�واحد�و�امامت�واحد�مّتبع�مورد�اعتقاد�از�ضروریات�
پیروزي�است�و�بدون�او�انسان�نمي�تواند�پیروز�شود.�این�یک�مرحله�از�تشكل�است،�همین�

مرحله�از�تشكل�كه�جامعه�ما�را�به�پیروزي�رساند.

اداره جامعه و سازماندهي

پس�از�پیروزي�احتیاج�فراوان�بود�كه�یک�حكومتي�سركار�بیاید.�یک�دولتي�سركار�بیاید.�
مسئولني�رئیس�جمهور،�نخست�وزیر،�وزیري�رئیس�اداره�اي،�مدیر�دبستاني�و...�سركار�
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بیایند.�این�شبكه�بزرگ�مدیریت�در�خط�اسالم�و�انقالب�كار�بكند�و�این�احتیاج�داشت�
به�شناسایي�افراد�به�داشتن�برنامه�و�همسو�شدن�این�افراد�بر�پایه�یک�برنامه�در�راستاي�
رهبري.�آیا�بعد�از�پیروزي�انقالب�اسالمي�ما�همچو�چیزي�داشتیم�یا�نداشتیم؟�نداشتیم.�
چون�نداشتیم،�چوبش�را�هم�خوردیم.�از�روي�ناچاري�با�علم�و�آگاهي�به�اینكه�آقاي�مهندس�
بازرگان�عضو�نهضت�آزادي�هستند،�و�با�علم�و�آگاهي�به�اینكه�نهضت�آزادي،�راهش،�راه�
اسالمي�و�سیاسي�و�اجتماعیش�با�راه�انقالب�و�راه�ما�یكي�نبود،�و�سه�ماه�قبل�از�انقالب�
همین�آقاي�مهندس�بازرگان�در�پاریس�آمده�بود�كه�امام�را�قانع�كنند�كه�اگر�شوراي�سلطنت�
باشد�و�یک�آزادي�انتخابات�هم�باشد�مبارزه�تا�همین�جا�ختم�شود�و�ایشان�)امام(�به�ایران�
تشریف�بیاورند.�و�امام�هم�بعد�از�یک�دیدار�گفته�بودند�كه�این�طور�نمي�شود.�اگر�مي�خواهي�
با�من�دیدار�دوم�داشته�باشي�باید�بر�ضد�این�رژیم�سلطنتي�اعالمیه�بدهي�اگر�اعالمیه�دادید�
مي�توانید�با�من�مالقات�دوم�داشته�باشید�وال�نه�و�چون�آقاي�بازرگان�آنجا�اعالمیه�ندادند�
و�به�ایران�برگشتند�و�در�ایران�قریب�به�این�مضامین�اعالمیه�دادند�و�دیدار�دوم�هم�با�امام�
نداشتند�و�خود�من�در�آنجا�با�آقاي�بازرگان�و�آقاي�دكتر�یزدي�چقدر�صحبت�كردم�تا�ایشان�
را�قانع�كنم�كه�این�راه،�)راه�امام(�راه�صحیح�تري�است�و�شما�به�این�راه�بیائید،�خوب،�با�علم�
و�آگاهي�ما�از�وضع�ایشان،�بعد�از�پیروزي�انقالب�از�روي�اضطرار،�ناچار�شدیم�كه�ایشان�را�

بعنوان�نخست�وزیر�معرفي�كنیم.�شوراي�انقالب�ناچار�شد�كه�ایشان�را�معرفي�كند.
ایشان�نخست�وزیر�شد�و�دولتشان،�دولت�انقالب،�نه،�دولت�انقالب�كه�نشد،�خودشان�
گفتند�من�دولت�انقالب�نیستم،�خودشان�مي�گفتند�این�دولت،�دولت�انتقال�است،�انتقال�
از�مرحله�پیش�به�مرحله�انقالب،�حال�چطور�مي�شد�كه�یک�انقالب�پیروز�شود�و�اولین�

دولتش�دولت�انقالب�نباشد�و�دولت�انتقال�باشد؟
و�خودشان�مي�گفتند:�من�بلدوزر�نیستم،�من�یک�ماشین�سواري�ضعیف�نازك�نارنجي�هستم�
كه�مي�توانم�در�جاده�هموار�و�آسفالته�حركت�بكنم�و�بعد�هم�معلوم�شد�كه�دولت�انتقال�هم�
نیست.�بنده�به�ایشان�مي�گفتم:�دولت�شما�نه�دولت�انقالب�است�و�نه�دولت�انتقال�بلكه�

دولت�اضطرار�است.
چون�ما�تشكیالت�قوي�نداشتیم،�و�شناسایي�نیرو�نكرده�بودیم،�به�اضطرار�به�دولت�ایشان�
رأي�دادیم.�پس�ما�باید�در�این�زمان�افراد�را�شناسایي�كنیم.�این�عده�اي�را�كه�شناسایي�
كردیم�باید�در�كیفیت�اداره�كشور،�بر�پایه�انقالب�با�هم�همفكر�باشند.�با�هم�برنامه�ریزي�
كنند،�كارها�را�بین�خودشان�تقسیم�كنند،�همكاران�همفكر�را�بشناسند�و�بیابند�و�اگر�به�اندازه�
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كافي�موجود�بود�استعدادهاي�لیق�را�بشناسند�و�بسازند،�این�تشكیالت�است.�تشكیالتي�كه�
انقالب�را�درك�كرده�باشد�و�هویت�اسالمي�آنرا�صمیمانه�پذیرفته�باشد�و�عناصر�و�انسانهاي�
كافي�جمع�بیاورد�كه�بتوانند�دولت�تشكیل�دهند�و�كارهاي�مدیریت�كشور�را�عهده�دار�شوند�
)مدیریت�كشور�از�نخست�وزیري�تا�اداره�یک�مدرسه�یا�یک�كارخانه(�و�برنامه�بریزند�و�
همكاران�لزم�را�براي�همه�مراحل�یا�بیابند�و�یا�بسازند.�ما�چه�مي�خواستیم؟�یک�نوع�دور�هم�
بودن،�كه�این�دور�بودن�هم�داراي�این�جنبه�ها�باشد.�دور�هم�بودني�كه�از�عهده�برنامه�ریزي�
براي�كل�كشور�بر�بیاید.�و�از�عهده�شناسائي�و�جذب�و�همسو�كردن�افراد�لزم�براي�اداره�
كشور�از�نخست�وزیري�تا�اداره�یک�مدرسه�بر�بیاید.�و�از�عهده�جذب�همكاران�لزم�و�
شناسائي�افرادي�كه�مي�توانند�براي�اجراي�این�برنامه�و�براي�تحقق�این�مدیریت�همكاري�
مؤمنانه�كنند�بر�بیاید.�اینها�را�بشناسد�و�بیابد�و�به�همكاري�دعوت�كند�و�اگر�به�اندازه�كافي�
موجود�نیست�بسازد،�بینش�اسالمي�آنها�را�بینش�خالص�اسالمي�بسازد،�بینش�سیاسي�آنها�

را�بینش�انقالبي�بسازد�و�براي�همكاري�آماده�شان�كند�این�همچه�تشكیالتي�لزم�بود.
اگر�ما�پا�بپاي�حركت�امام�و�امت،�توانسته�بودیم�یک�همچه�تشكیالتي�بوجود�بیاوریم،�پس�
از�پیروزي�دچار�آن�نابساماني�ها�نمي�شدیم.�فكر�مي�كنیم�ضرورت�تشكل�را�همین�درس��2
ساله�و�نیمه�به�ما�آموخته�است�دیگر�نه�آیه�اي�مي�خواهد�و�نه�حدیثي�و�نه�استدللي�بیشتر.�
این�تجربه�عیني�كافي�است�كه�به�ما�نشان�بدهد�و�در�ما�این�اعتقاد�و�باور�را�بوجود�بیاورد�

كه�مسلمان�ها�به�یک�تشكیالت�احتیاج�دارند.

مسئله دوم:
 تشكل در طول امامت نه در عرض آن

این�تشكیالت�)تشكیالت�اسالمي�كه�مسلمانها�نیاز�دارند(�باید�در�راستاي�امامت�باشد،�در�
طول�امامت�باشد،�بازوي�امامت�باشد�نه�در�مقابل�او.�آقاي�بازرگان�در�مواردي�مي�گفت:�
اینجا�دیگر�در�دایره�مسئولیت�من�است�و�نباید�هیچ�كس�دخالت�كند،�آقاي�بني�صدر�خودشان�
را�یک�رهبر�مي�دانستند،�یک�رئیس�جمهوري�كه�رهبر�است�او�با�امام�تعارف�مي�كرد�وال�
عماًل�در�مقابل�امام�بود.�نامه�هاي�ایشان�همه�اش�انشاءا...�منتشر�خواهد�شد�و�نشان�خواهد�
داد.�همین�نامه�اي�كه�بصورت�تلكس�روز�دوشنبه�به�امام�مخابره�كردند.�قسمت�اولش�
آنوقتي�است�كه�ایشان�خالصه�بیانات�اما�را�از�رادیو�شنیدند�و�هنوز�تمام�و�اصل�بیانات�امام�
منتشر�نشده�بود�و�قسمت�دومش�هم�پس�از�پایان�بیانات�است�كه�ایشان�شنیده�بودند�و�
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همین�دو�نامه�كه�دو�قسمت�دارد�كافي�است�كه�نشان�بدهد�كه�ایشان�خودشان�را�مقابل�
امام�مي�دانستند.�فقط�از�نظر�عاطفي،�مثاًل�مرحمت�مي�فرمودند�كه�روبروي�امام�علناً�نایستند.�
انتخاب�ریاست�جمهوري�شان�صحبت� از� انتخاباتي�كه�قبل� نوار� در�یک� ایشان�صریحاً�
كرده�اند�و�از�آن�صحبت�نوار�برداشته�شده�و�آن�در�اختیار�ما�هم�هست،�در�آنجا�در�یک�
جمع��15تا��20نفري�بچه�هاي�دبیرخانه�شوراي�انقالب�صحبتي�كردند.�از�او�خواسته�بودند�
كه�شما�بیائید�صحبت�كنید�و�آقاي�فارسي�هم�صحبت�كند�تا�ما�در�هنگام�رأي�دادن�از�
روي�آگاهي�رأي�بدهیم،�ایشان�)بني�صدر(�در�ضمن�آن�نوار�گفتند�كه�من�بزرگترین�اندیشه�
معاصرم�و�بعد�هم�با�یک�فاصله�اي�گفتند:�این�كتاب�تضاد�و�توحید�كه�من�نوشتم�و�تازه�
از�چاپ�درآمده�این�بزرگترین�اثر�قرن�است.�كسي�كه�اینقدر�خود�بزرگ�بین�است،�این�در�
راستاي�امامت�قرار�مي�گیرد؟�این�در�طول�امام�قرار�مي�گیرد؟�این�در�عرض�امام�است.�حال�
یک�فرد�ممكن�است�اینجور�باشد�یک�تشكیالت�هم�ممكن�است،�یک�حزب�هم�ممكن�
است�اینجور�باشد�یعني�یک�حزب�بیاید�خودش�را�در�عرض�امامت�قرار�بدهد.�این�را�به�شما�
بگویم:�انتقاد�بر�امام،�تذكر�به�امام،�نصحیت�بر�ائمه�مسلمین�این�كه�اصاًل�واجب�است.�تذكر�
دلسوزانه�به�امام�دادن،�انتقاد�از�یک�تصمیم�امام،�این�كه�اصاًل�تربیت�اسالمي�ماست�و�در�
آن�خطبه�حقوق�والي�بر�رعیت�و�حقوق�رعیت�بر�والي�از�علي�)ع(�در�نهج�البالغه�مي�خوانیم:�
مولي�علي�)ع(�از�مردم�مي�خواست�كه�از�او�انتقاد�كنند�و�به�او�تذكر�بدهند.�اما�همین�وقت�
كه�انسان�تذكر�مي�دهند،�مي�داند�كه�تذكر�مي�دهد�و�تصمیم�گیري�با�رهبر�است.�ما�طلبه�ها�
كه�اصاًل�دیگر�از�آن�اول�یاد�گرفتیم،�مگر�ما�طلبه�ها�وقتي�پاي�درس�امام�بودیم�چكار�
مي�كردیم؟�در�مسائل�علمي�هم�كه�مي�شد،�امام�و�استاد�حرفي�مي�زد�و�ما�شروع�مي�كردیم�

به�اشكال�كردن�و�انتقاد�كردن.
ما�كه�اصاًل�یاد�گرفتیم،�بالخره�ما�اشكال�مي�كردیم�ولي�موقع�فتوي�كه�مي�شد�فتوي�با�
كي�بود؟�با�مرجع.�حال�در�مقام�رهبري�یک�همچه�چیزي.�آنجا�مورد،�مورد�فتوي�بود�و�
درس�فقهي�بود،�ما�هم�با�جوش�و�خروش�شروع�مي�كردیم.�»اِْن�ُقلَتُقلُت�كردن«�بعد�هم�
به�همین�فتوي�مرجع�عمل�مي�كردیم،�ولو�با�این�ان�قلت�قلت�ما�جور�در�نمي�آمد�ما�این�دو�
تا�را�با�هم�یاد�گرفته�بودیم،�هم�حریت،�هم�انتقاد،�هم�ان�قلت�قلت�و�هم�تعبد�به�فتوي.

در�زمینه�رهبري�هم،�چیزي�از�این�قبیل�است.�هم�حریت،�هم�انتقاد�و�هم�تذكر�و�نصیحت،�
و�هم�آخر�سر�اینكه�آقا�تصمیم�شما�بالخره�چه�شد؟�این�شد،�بسیار�خوب�ما�همین�را�عمل�
مي�كنیم�ولو�برخالف�نظر�خودمان�باشد.�ماها�بیش�از�آقاي�بني�صدر�و�آقاي�بازرگان�با�امام�
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بر�سر�مسائل�اداره�جمهوري�اسالمي�بحث�كرده�ایم.�خیلي�آزادتر،�این�را�خود�آقاي�بازرگان�
هم�مي�گفتند�ایشان�مي�گفتند:�بله�فقط�شما�هستید�كه�مي�بینیم�با�صراحت�و�قاطعیت�در�
جلسات�شورا�كه�مي�شود�با�امام�مباحثه�مي�كنید�»این�را�خودشان�مي�گفتند«�ما�همان�رابطه�
طلبگي�مان�را�هنوز�هم�با�امام�حفظ�كرده�ایم،�اما�در�پایان�مباحثه�وقتي�ایشان�یک�تصمیم�
مي�گرفتند�دیگر�با�ایمان�اجرا�مي�كردیم�ولو�این�تصمیم�برخالف�آن�قلت�قلت�هایي�باشد�
كه�در�همان�جلسه�با�ایشان�كردیم.�چندین�بار�این�پیش�آمد،�در�حضور�آن�برادران�چندین�

بار،�وال�در�قبل�كه�حضور�امام�مي�رسیدیم�خیلي�بیشتر.
خوب�دقت�كنید�كه�النصیحه�لئمه�المسلمین�واجب�است.�اما�بعد�از�تذكر�دلسوزانه�متعهدانه،�
تذكر�صریح�و�بي�پرده�اما�همراه�با�ادب�و�همراه�با�این�آمادگي�كه�ما�تذكرمان�را�مي�دهیم،�
شما�جمع�بندي�كنید�وقتي�جمع�بندي�كردیم،�ما�همان�را�اجرا�مي�كنیم�ولو�برخالف�تذكر�ما�
باشد.�این�ترتیب�اسالمي�است.�این�همانطور�كه�در�رابطه�با�فرد�صدق�مي�كند�در�رابطه�با�
تشكیالت�و�حزب�هم�همین�طور�صدق�مي�كند�آن�تشكیالتي�مي�توانست�پس�از�پیروزي�
انقالب،�این�انقالب�عظیم�را�با�سرعت�بیشتر�در�جهت�اصلیش�جلو�ببرد�كه�در�طول�امامت�

باشد�نه�در�عرض�امامت،�پس�ما�در�جامعه�یک�همچنین�تشكیالتي�مي�خواهیم.

خالصه گيري كنيم:

1-�براي�انجام�وظایف�خطیري�كه�بخصوص�در�رابطه�با�امر�به�معروف�و�نهي�از�منكر�
برعهده�یک�مسلمان�است�همبستگي�و�وحدت�و�یكپارچگي�و�تشكل�ضرورت�دارد.

2-�این�همبستگي�و�وحدت�در�درجه�اول�برپایه�امامت�و�امت�بوجود�مي�آید.

3-�تشكل�و�یكپارچگي�و�وحدتي�كه�بر�محور�امامت�بوجود�مي�آید�لزم�هست�ولي�
كافي�نیست.�براي�تحقق�بخشیدن�بخشي�از�واجبات�اجتماعي،�كافي�است�و�براي�تحقق�

بخشیدن�به�بخش�دیگر�كافي�نیست.

4-�یكي�از�واجبات�مهم�و�اساسي�جامعه،�اداره�جامعه�است�كه�براي�اداره�جامعه�لزم�
است�مجموعه�اي�از�انسانها�عهده�دار�اداره�جامعه�شوند�كه�بتوانند�از�عهده�برنامه�ریزي�هاي�
گوناگون�برآیند�و�افراد�لزم�براي�اجراي�این�برنامه�ها�را�گرد�هم�آورند�كه�هماهنگ�با�
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یكدیگر�كار�كنند.�هرجا�فرد�ساخته�شده�اي�هست�بشناسند�و�جذب�كنند�و�عالوه�بر�این�
استعدادهاي�مناسب�را�كشف�كنند�و�بسازند�این�مقدار�و�این�درجه�از�تشكل�باید�برپایه�

امامت�بوجود�آید�اما�عالوه�بر�امامت،�سازماندهي�و�سازمان�دهي�بیشتري�لزم�است.

5-�این�تشكل�باید�در�طول�امامت�باشد�نه�در�عرض�آن،�مجموعه�سامان�یافته�اي�از�
انسانهاي�معتقد�به�امامت�و�امامت�و�امام�وقت�كه�در�رابطه�با�امام�وقت�هر�نوع�توضیح�
و�تذكر�و�نصیحت�دلسوزانه�را�عمل�كنند�به�حكم�تعهد�الهي�هر�چه�به�نظرشان�مي�رسد�
به�امام�بگویند�اما�در�هر�مورد�امام�تصمیمي�بگیرد�مخلصانه�و�دلسوزانه�آنرا�اجرا�كنند�نه�
اینكه�در�مقابلش�بایستند.�البته�امام�خودبخود�بخش�عظیمي�از�تصمیم�گیریها�را�به�عهده�
مسئولن�نهاده�اند�و�قانون�اساسي�ما�حد�و�مرز�آنرا�معین�كرده�است.�این�خصوصیات�آن�

تشكیالت�است.

6-�بنابراین�این�مرحله�خاص�از�تشكل،�تشكلي�است:
الف–�بر�پایه�ایمان�و�اعتقاد�به�خدا�و�اسالم

ب–�بر�پایه�ایمان�و�اعتقاد�به�امامت�و�امام�و�ضرورت�اطاعت�از�امام
ج–�بر�پایه�رعایت�مرزهایي�كه�براي�تقسیم�مسئولیتها�در�قانون�اساسي�

مشخص�شده�است.
فكر�مي�كنم�حال�رابطه�حزب�جمهوري�اسالمي�با�هر�حزب�دیگر�با�مسئله�امت�و�امامت�و�
رهبري�روشن�شده�باشد.�چون�یكي�از�مسائلي�است�كه�مكرر�در�بخشهاي�تشكل�خصوصًا�

در�حوزه�ها�بیشتر�سؤال�مي�شود.

مسئله سوم: 
رابطه اين تشكل با حوزه و روحانيت

اول�این�را�عرض�مي�كنم،�كه�حزب�جمهوري�اسالمي�بر�این�اساس�بوجود�آمد.�قبل�از�
پیروزي�انقالب�ما�با�توجه�به�همین�ضرورت�تالش�كردیم�كه�این�حزب�بوجود�بیاید�ولي�
شتاب�انقالب�وقت�ما�را�گرفت�و�نشد�از�سال��42كه�هیئتهاي�موتلفه�بود،�تالش�كردیم�كه�
این�هیئتها�بصورت�یک�چنین�تشكیالتي�در�بیاید�ولي�حوادث�و�عوارض�مانع�شد�در�عین�
حال�ما�آن�تشكل�را�به�شكلي�ادامه�دادیم،�تا�در�سال��55كه�مجدداً�درصدد�برآمدیم�اینها�
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را�بصورت�یک�تشكیالت�پیش�ببریم�بعد�یک�مقدار�كار�پیش�رفت�در�سال��56كه�یک�
مقدار�انقالب�شتاب�گرفت�دیگر�موفق�نشدیم�تا�اینكه�در��29اسفند�سال��57موجودیت�
حزب�جمهوري�اسالمي�را�اعالم�كردیم.�متأسفانه�نتوانستیم�كاري�را�كه�پس�از�پیروزي�
انقالب�انجام�دادیم�قبل�از�پیروزي�انقالب�انجام�دهیم.�یعني�اگر�ما��22بهمن�سال��57
در�این�موضع�تشكیالتي�كه�امروز�هستیم�مي�بودیم�دچار�عوارض�این��2ساله�نمي�شدیم.

خوب�حال�رابطه�ما�با�حوزه�و�روحانیت�چیست؟�روحانیت�خودش�یک�نوع�تشكل�است�البته�
یک�مقدار�دیمي،�اما�در�پرتو�مرجعیت�بخصوص�كه�حال�مرجعت�با�امامت�تام�درمي�آمیزد�
خودش�یک�نوع�شبكه�تشكیالتي�است�ما�در�جریان�مبارزه�در�سال��41و��42نقش�این�
شبكه�را�بخوبي�دیدیم�و�همچنین�در�سالهاي��56و��57در�مساجد�و�تكایا�روحانیون�را�در�

نقش�یک�شبكه�تشكیالتي�دیدیم.
روحانیت�یک�نهاد�دیرینه�و�دیرپاي�ریشه�دار�بسیار�مؤثري�است�و�این�نهاد�باید�همچنان�
پابرجا�بماند.�نهاد�روحانیت�نباید�در�این�تشكیالتي�كه�گفتیم�هضم�بشود.�نهاد�روحانیت�
از�نظر�ما�اصیل�تر�و�دیرپاي�تر�و�ریشه�دارتر�از�آن�است�كه�كسي�بگوید�باید�در�آن�مسئله�

تشكیالت�هضم�شود.�روحانیت�باید�استقالل�خودش�را�كاماًل�حفظ�كند.
نهاد�روحانیت�باید�همچنان�مستقل�بماند.�چه�در�حوزه،�چه�آنهائي�كه�از�حوزه�فارغ�التحصیل�
شده�و�در�جامعه�اند.�به�تعبیر�دیگر�این�تشكیالت�مي�تواند�فرزند�روحانیت�باشد�كما�اینكه�
حزب�فرزند�روحانیت�است.�اما�بدان�معني�نیست�كه�فراگیر�روحانیت�است.�بنابراین�روحانیت�
حزبي�نمي�شود،�باین�معنا�كه�كل�روحانیت�در�یک�حزب�هضم�نمي�شود.�و�روحانیت�باید�
در�همان�مسیر�و�مجراي�دیرینه�خاص�خودش�با�همان�شیوه�هاي�ربط�و�پیوندي�كه�دارد�
پابرجا�بماند،�ولي�با�این�نوع�تشكل�مثاًل�با�حزب�جمهوري�اسالمي،�با�این�نوع�تشكیالت�
اصیل�اسالمي�پیوند�و�رابطه�فعال�همكاري�خواهد�داشت�و�این�یک�وظیفه�مهم�هم�هست.�
وظیفه�هر�روحاني�از�برادران�و�خواهران�این�است�كه�با�این�نوع�تشكیالت�اسالمي�كه�

ویژگي�هایش�را�برشمردیم�پیوند�همكاري�فعال�داشته�باشد.�

نتيجه 

1-�حوزه�و�روحانیت�نهاد�كم�و�بیش�داراي�نوعي�از�تشكل�است�با�ریشه�هاي�عمیق�و�
دیرپاي�و�استوار�در�جامعه�ما.
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2-�این�نهاد�باید�با�رعایت�مختصاتش�مستقل�بماند�و�در�هیچ�تشكیالت�دیگري�هضم�
نشود.

3-�این�نهاد�باید�با�آن�تشكیالت�اسالمي�و�سیاسي�و�اجتماعي�كه�ویژگي�هایش�را�
گفتیم،�پیوند�همكاري�صمیمانه�و�فعال�داشته�باشد�و�هرگز�نباید�این�دو�از�یكدیگر�جدا�

باشند.

مسئله چهارم:
 وظيفه متقابل حزب و روحانيت

حزب�جمهوري�اسالمي�)و�هر�تشكیالتي�دیگر�كه�بر�همان�اصول�بوجود�آید�كه�این�حزب�
بوجود�آمده(�و�روحانیت�مستقل�و�آزاد�ما�باید�بكوشند�یكدیگر�را�درست�بشناسند.�شناخت�
روشن�مواضع�حزب�جمهوري�اسالمي،�نظام�تشكیالتي�آن�و�عملكرد�آن،�براي�روحانیت�
عزیز�ما�لزم�است.�در�برنامه�هاي�آموزش�حزب�نیز�شناساندن�نهاد�عزیز�و�اصیل�روحانیت�

با�همه�جنبه�هاي�آن�باید�بخوبي�درك�و�رعایت�شود.
است.� یكدیگر� با� گسترده� همكاري� دوم� است.� یكدیگر� شناخت� وظیفه� اولین� بنابراین�
تشكیالت�حزب�در�سراسر�كشور�و�در�هر�نقطه�باید�در�رابطه�با�مردم�و�همراه�مردم�براي�
یا�در�سراسر� از�سمتهاي�روحانیت،�در�محل� براي�هر�یک� مناسبترین�روحاني� گزینش�
كشور�فعالنه�عمل�كند�و�پس�از�گزینش�صحیح�و�اصولي�باید�با�آن�روحاني�مورد�قبول�
در�برنامه�هاي�آموزشي،�تربیتي،�اجتماعي،�عمراني�و�هر�برنامه�سازنده�دیگر�در�محل�و�در�

سراسر�كشور�همكاري�كند.
سوم�همچنین�باید�تذكر،�نصیحت�و�یادآوریهاي�لزم�را�وظیفه�خود�بداند�و�همواره�روحانیت�
محل�را�نسبت�به�نقائصي�كه�احیاناً�در�عملكرد�آنهاست�صمیمانه�آگاه�كند�و�به�آنها�كمک�
كند�تا�این�نقائض�را�برطرف�كنند.�و�به�این�ترتیب�از�مجموعه�حزب�و�روحانیت،�نیروئي�

معنوي�روحاني،�نوراني�و�فعال�و�سازنده�بوجود�آید.
چهارم�روحانیت�هر�منطقه�و�روحانیت�كل�كشور�نیز�باید�همواره�این�تشكیالت�اسالمي�
را�در�همه�ابعاد�یاري�و�حمایت�كند.�چه�از�نظر�حمایت�هاي�علمي�و�آموزشي�و�چه�از�نظر�
حمایت�هاي�اجتماعي�یا�مالي�و�چه�از�نظر�حمایت�هایي�كه�در�پرتو�همكاري�هاي�علمي�
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تحقق�مي�یابد.
مطالعه� دقیقاً� را� مواضع�حزب� كه� دارم� روحاني� و�خواهران� برادران� به� تذكري�هم� یک�
بفرمایند�)این�بصورت�كتاب�در�اختیارتان�هست(�چون�گاهي�اوقات�هر�جمله�اي�در�یک�
سطح�بیانگر�یک�موضع�دقیق�بینش�اسالمي�است،�این�است�كه�ضرورت�دارد�مطالعه�
شود.�چون�اگر�در�یک�منطقه�اي�آموزش�اسالمي�كه�آن�روحاني�مي�دهد�و�آموزشي�كه�این�
مواضع�مي�دهد�با�هم�فرق�كند�یک�دوگانگي�پیش�مي�آورد.�بنابراین�هرجا�اشكالي�به�نظر�
مي�رسد�با�ما�در�میان�بگذارید�تا�اشكال�را�برطرف�كنیم�البته�این�مواضع،�آزادي�اندیشه�
را�از�هیچ�كس�نمي�گیرد�ولي�آزادي�اندیشه�در�وقتي�خوب�است�كه�قباًل�بحث�كافي�شده�
باشد�ما�به�پاس�آزادي�اندیشه�از�همسو�كردن�اندیشه�ها�صرف�نظر�نمي�كنیم�و�مي�كوشیم�تا�

اندیشه�ها�را�همسو�و�هماهنگ�كنیم.
نكته�دیگر�مسئله�كیفیت�برخورد�شما�برادران�و�خواهران�روحاني�است�چه�با�فعالیتهاي�
حزب�و�چه�با�نسل�جوان�و�نوجوان�و�چه�با�توده�مردم.�در�رابطه�با�فعالیتهاي�حزب�توجه�
كنید�به�اینكه�حزب�الن�در�یک�مرحله�اي�است�كه�باید�خوب�به�آن�رسید.�ممكن�است�
در�بعضي�از�جاها�كه�مي�روید�حتي�كساني�در�دفتر�حزب�باشند�كه�خوشنام�نباشند�خوب�
شما�باید�اینها�را�شناسایي�كنید.�اگر�دیدید�واقعاً�وقتي�وارد�یک�جایي�مي�شوید�و�دفتر�
حزب�خوش�نام�نیست�و�شما�مي�توانید�بدون�ارتباط�با�دفتر�حزب،�آنجا�خوب�كار�كنید�و�
اثر�بگذارید�ارتباط�نگیرید،�ولي�مطالعه�كنید�ببینید�چرا�خوشنام�نیست؟�علتش�چیست�اگر�
علتش�شایعات�و�دروغ�پردازیهاست�كه�پیرامون�حزب�كرده�اند�اینجا�باید�وارد�عمل�شوید�
و�بصورت�یک�روحاني�مستقل�این�شایعات�و�این�دروغها�را�بزدائید�و�اگر�دیدید�نه،�منشاء�
آن�این�است�كه�در�آن�دفتر�افرادي�هستند�كه�شایستگي�ندارند،�اینها�را�باید�دقیقاً�با�نقاط�

ضعفشان�شناسایي�كنید�و�به�واحد�استانها�گزارش�دهید.
این�همكاري�صمیمانه�است�واحد�استانها�هم�وظیفه�دارد�پس�از�دریافت�گزارش�شما�برود�
و�دقیقاً�و�سریعاً�عمل�كند�و�تغییرات�لزم�را�آنجا�بدهد�تا�بتوانید�مستقیماً�با�دفتر�حزب�
همكاري�كنید.�اما�اگر�دفتر�خوشنام�است�اما�فعال�نیست�باید�آنجا�تشریف�ببرید�و�فعالش�
كنید.�بروید�همكاري�كنید،�كمک�كنید،�درس�بگوئید،�بحث�كنید،�مردم�را�دعوت�كنید،�
ضرورت�تشكیالت�را�به�آنها�بگوئید،�رابطه�این�تشكیالت�با�روحانیت�را�بگوئید،�رابطه�اش�
را�با�امامت�بگوئید�و�مسائل�را�براي�مردم�روشن�كنید�و�این�وسوسه�هایي�كه�براي�سركوبي�
هر�نوع�تشكل،�ضد�انقالب�در�دلها�بوجود�آورده،�آنها�را�از�بین�ببرید�به�آنها�بگوئید�كه�ضد�



ق
شکــلحــ

ت

113

انقالب�مي�خواهد�ما�متشكل�نباشیم�تا�همیشه�در�حالت�دولت�موقت�باشیم.�یک�خورده�
از�آن�هم�بدتر.�چون�تازه�دولت�موقت�هم�در�برابر�آن�كسانیكه�ادعاي�تشكیالت�آهنین�
مي�كنند�چیزي�نبود.�سربزنگاه�كه�مي�شد�آنها�را�هم�كنار�مي�زدند.�باز�هم�باو�آنرا�هم�كناش�
مي�زدند.�اقاًل�آنجا�مهندس�بازرگاني�بود�كه�آدمي�معتقد�و�مقید�به�وظایف�دیني�اش،�نمازش،�
روزه�اش�بود،�حتي�اهل�نماز�شب�و�اهل�تحجد�و�اهل�فضیلتها�و�آقاي�دكتر�سحابي�با�
همین�خصوصیات�باتقوا،�باز�هم�اینها،�اینها�را�هم�كنار�مي�زدند!�زیرا�پاي�اینها�را�هم�جارو�
مي�كردند،�زیرپاي�روحانیت�را�هم�جارو�مي�كردند�مي�گفتند�شما�عرضه�ندارید،�شما�انقالب�
را�به�پیروزي�رساندید�ولي�عرضه�اداره�آنرا�ندارید�اداره�اش�را�به�دست�ما�بدهید.�یک�مشت�
افرادي�كه�هیچ�معلوم�نبود�پایه�و�مایه�فكریشان�و�اسالمیشان�چه�هست؟�بنابراین�بروید�
این�شبهه�ها�را�از�ذهن�بزدائید�و�بگوئید�ما�انقالبمان�تشكیالت�مي�خواهد.�تشكیالت�با�این�
خصوصیاتي�كه�عرض�كردم�و�اگر�واقعاً�شما�حزب�جمهوري�اسالمي�را�نه�به�استناد�عرایض�
من،�به�استناد�مطالعات�خودتان�چنین�تشكیالتي�یافته�اید،�بگوئید�حزب�جمهوري�اسالمي،�
چنین�تشكیالتي�است�البته�با�رعایت�تمام�آن�نكاتي�كه�آنجا�هست�یكي�از�چیزهائي�كه�
در�مواضع�گفتیم�این�است�كه:�دیگر�هم�هست�آنها�هم�پاك�است،�آنها�هم�خوب�است�و�
رابطه�ما�هم�با�آنها�رابطه�رقابت�نیست�بلكه�رابطه�برادري�و�همكاري�سازنده�است.�این�
خود�در�مواضع�هم�آمده،�آن�بخش�موضوع�ما�در�برابر�احزاب�و�گروهها�را�حتماً�بخوانید�كه�
یک�جمله�برخالف�او�گفته�نشود.�متقاباًل�از�آن�گروهها�هم�همین�را�مي�خواهیم،�ما�در�یک�
مسابقه�»فاستبقوا�الخیرات�الي�اهلل�مرجعكم�جمیعاً«�)سوره�مائده�آیه�48(�مي�خواهیم�شركت�

كنیم�این�هم�طرز�برخورد�شما�با�دفاتري�كه�ضعیف�است�ولي�خوشنام�است.
اما�طرز�برخود�شما�با�جوانان�و�نوجواناني�كه�اصاًل�یا�امام�را�قبول�نمي�كنند�یا�حزب�را�
قبول�نمي�كنند�یا�ما�را�قبول�ندارند.�طرز�برخوردتان�باید�مربیانه�و�منصفانه�باشد.�بلكه�هرجا�
خشمهاي�انقالب�مردم�علیه�منافقان،�توطئه�گران�هست�آنجا�باید�شما�بایستید�و�خودتان�را�
از�خشم�هاي�مردم�كنار�نكشید،�واي�بر�آن�برادر�و�خواهر�روحاني�كه�خداي�نكرده�خصلت�
انزواگرانه�پیدا�كند.�این�ارتجاع�مي�شود�این�مي�شود�بازگشت�به�همان�دوره�اي�كه�خیلي�از�
روحانیون�خودشان�را�از�این�حرفها�كنار�مي�كشیدند�نه�هرجا�دیدید،�امواجي�از�خشم�پاك�
مردم�بر�علیه�آنهاست،�شما�هم�باید�حضور�داشته�باشید�و�این�خشم�را�در�مسیر�صحیح�

هدایت�كنید�خودتان�هم�باید�در�این�خشم�شریک�باشید.
ولي�به�هر�حال�موضعتان،�موضع�ارشادي،�ساختن�و�تربیت�كردن،�یاددادن�و�روشن�كردن�
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باشد�حتي�آنجا�كه�در�یک�جریان�خشم�و�قهر�انقالبي،�حضور�دارید�این�موضع�اولیه�را�از�
دست�ندهید.�همانجا�هم�روشنگري�و�ارشاد�را�اهمیت�دهید.�اینها�را�كه�عرض�مي�كنم�عمل�
كنید.�بنده�خودم�اینها�را�عمل�كردم�و�مي�دانم�كه�مي�شود�عمل�كرد�اگر�یک�جایي�یک�كار�
بي�رویه�است�تذكر�دهید�و�جلویش�را�بگیرید.�یک�جایي�كند�مي�روند�تذكر�دهید�تندش�
كنید.�در�یكي�از�راهپیمائیها�شاید�ظاهراً�راهپیمائي�تاسوعا�بود�ستاد�روحانیت�)روحانیت�مبارز�
تهران(�و�ستاد�مردم�مشتركانه�تصمیم�گرفتند�آن��روز�شعار�مرگ�بر�شاه�نباشد�و�اولي�است�
كه�اینرا�براي�فردا�بگذارند�مبادا�شعار�مرگ�بر�شاه�سبب�بشود�كه�نگذارند�فردا�راهپیمائي�
انجام�بگیرد�و�چون�راهپیمائي�روز�عاشورا�معموًل�باشكوهتر�بود�فكر�كردیم�كه�این�شعار�
روز�عاشورا�گفته�شود.�البته�یک�مقدار�اختیارات�داشتیم.�در�یكي�از�این�ستونهاي�حركت�)هر�
كدام�از�ما،�هر�دو�نفر�ما�در�یكي�از�ستونهاي�حركت�بودیم(�وسط�راه�كه�رسیدیم�احساس�
كردیم�به�اینكه�مي�شود�شعار�مرگ�بر�شاه�را�هم�همین�امروز�گفت�كه�فردا�یک�خورده�
تندتر�شود،�خوب�رابطه�مختصري�هم�برقرار�كردیم�و�همانجا�تصمیم�گرفتیم�كه�بگوئیم�
مرگ�بر�شاه�و�فردا�تندتر�شد.�براي�اینكه�نباید�این�ها�و�این�لحظه�ها�را�هم�از�دست�داد.�
دیگر�وقتي�رسیدیم�به�خیابان�انقالب�فعلي�)شاهرضاي�سابق(�شعار�مرگ�بر�شاه�فراگیر�شد،�
چون�ارتباط�هم�گرفتیم�بنظر�مي�رسد�كه�آن�حق�تصمیم�گیري�كه�داشتیم�محفوظ�است�و�

این�طور�كه�تصمیم�بگیریم�اولي�است.
پس�باید�حضور�داشت�هرجا�كه�كند�است�تند�كرد�و�اگر�یكجا�بي�رویه�است�مهار�كرد،�اما�با�
خشم�و�با�قهر�انقالب�مردم�باید�همراه�بود،�باید�بود،�ما�باید�خودمان�برانگیزنده�این�خشم�ها�
باشیم�ما�باید�در�این�خشم�ها�و�قهرها�پیشگام�باشیم.�اما�در�حال�از�موضع�ارشاد�برخورد�

كنیم.�در�همانوقت�یک�شعاري�بود�كه:�
اینكه� براي� بگیرید� را� این�شعار� گفتیم�جلوي� است،� آزاده� –�خمیني� است� زاده� زنا� شاه�
رضاخان�هم�رفته�ازدواج�كرده�و�نمي�شود�گفت�شاه�زنا�زاده�است�این�از�نظر�اسالم�حرام�
باید� بام�سعادت�حالل�رسید.�یعني� به� پلكان�حرام�نمي�شود� از� است.�و�ما�نمي�خواهیم،�
حضورتان�این�طور�بتواند�این�نكات�دقیق�را�رعایت�كند.�گاهي�مي�شود�كه�این�خشمها�به�
سمتي�مي�رود�كه�استعدادهایي�را�كه�مي�شود�جذب�كرد،�با�خودش�مي�برد�و�دفع�مي�كند�
باید�دقیق�باشید،�اساس�برجذب�است،�اساس�بر�این�است�كه�مردم�جذب�شوند�برخوردهایي�

كه�آنها�را�دفع�مي�كند�این�خالف�مبناست.
اما�اگر�اتفاقي�هست�توطئه�اي�هست�آنجا�نمي�شود�با�نصیحت�عمل�كرد.�آنجا�باید�توطئه�
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را�كوباند�آنجا�باید�همگام�با�مقامات�مسئول�و�نهادهاي�مسئول�همكاري�كنید�و�توطئه�ها�
را�سركوب�كنید�و�ما�به�یاري�خداوند�در�این�تابستان،�به�یاري�اهلل،�با�نیروي�این�مردم�و�با�
حضور�فعال�روحانیت�متعهد�و�اصیل�و�با�همكاري�تشكیالتي�تشكیالت�هاي�معتقد�به�خط�

امام،�باید�موفق�شویم�و�زمینه�هاي�توطئه�را�ریشه�كن�كنیم�انشاء�اهلل.
یک�نكته�دیگر�كه�تذكر�مي�دهم�این�است�كه�روحاني�هرجا�مي�رود�باید�مردمي�باشد�
بي�توقع�باشد،�البته�بحمداهلل�شما�هستید،�بنده�وقتي�جایي�مي�روم�سعي�ام�بر�این�است�كه�با�
نهادهاي�انقالبي�و�با�مردمي�كه�از�این�قبیل�باشند�با�آنها�باشم.�همین�سفري�كه�دو�روزي�
به�اهواز�رفتم�آنجا�در�سپاه�پاسداران�بودیم�و�شبها�بالش�هم�نداشتم،�آنها�نه�تشک�داشتند،�
نه�بالش،�یک�پتو�تا�مي�كردیم�و�زیر�سرمان�مي�گذاشتیم�و�مي�خوابیدیم�و�غذاهائي�كه�در�
سپاه�مي�پختند�مي�خوردیم،�باید�این�طور�عمل�كنیم.�خیلي�خوب�بود.�فرصت�هاي�بیشتري�
هم�داشتیم�براي�اینكه�با�اینها�مأنوس�شویم�این�باید�دقیقاً�عمل�شود�همان�هم�زیادي�بود.�

اگر�به�سنگرها�مي�رفتیم�مي�دیدیم�همین�هم�زیادي�است.
این�نكات�دقیقاً�رعایت�شود�هیچ�نوع�تقیدي�كه�نشان�تن�آسائي�و�آسایش�طلبي�و�

امتیازطلبي�باشد�در�شما�برادران�و�خواهران�مطلقاً�نباید�باشد.
تقدم�طلبي�نباید�باشد�مبادا�خوشتان�بیاید�برایتان�درود�بگویند�و�یا�خوشتان�بیاید�وقتي�
مي�روید�براي�ما�درود�بگویند�اینها�هم�نباید�باشد.�بروید�اینها�را�براه�خدا�بیاورید�خودتان�هم�
در�راه�خدا�باشید�این�درودها�و�این�سالمها�نشانه�مهر�این�مردم�است.�ما�از�این�نظر�خیلي�
به�آن�قیمت�مي�دهیم�و�بها�مي�دهیم�اما�ما�نباید�اسیر�اینها�شویم�ما�باید�یكبار�هم�راه�خدا�
را�كه�مي�خواهیم�برویم�اگر�مستلزم�این�بود�كه�بگویند�»مرگ�بر�ما«�ما�باید�آنجا�راه�خدا�را�
برویم�اگر�آدم�اسیر�درود�شد�مشرك�شده�است�این�شرك�است�یک�نوع�دنیاپرستي�است�

ما�باید�در�راه�خدا�باشیم�ولو�بگویند:
»مرگ�بر�ما«�البته�با�این�مردم�بیدار�آگاه�رشد�یافته�دیگر�نوبت�به�»مرگ�بر�ما�نمي�رسد«�
دیگر�با�این�مردم�باید�چنان�روشن�حركت�كرد�كه�نوبت�به�آنجا�نرسد�براي�اینكه�هرجا�
گفتند�»مرگ�بر�ما«�معلوم�مي�شود�كه�ما�اشتباه�رفته�ایم�كه�خوب�حقمان�است.�یا�نه�اشتباه�
نرفته�ایم،�نتوانستیم�به�آنها�حق�را�بفهمانیم�باز�هم�حق�ماست�باید�سعي�كنیم�هم�اشتباه�
نرویم،�هم�حق�را�به�آنها�بفهمانیم�باید�كار�كنیم.�شما�ببینید�همین�تجربه�یكسال�اخیر�به�

شما�خیلي�چیزها�را�نشان�مي�دهد.
آنهائیكه�نسبت�به�ما�مرگ�مي�گفتند�و�نفرین�مي�كردند�حال�مي�آیند�طلب�مغفرت�مي�كنند.�
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مي�گویند�آقا�ما�اشتباه�كردیم�ببخشید�ما�را.�همه�شما�سعي�كردید�اینها�را�روشن�كردید�و�
همه�مسائل�را�به�آنها�گفتید،�شما�سعي�كردید،�ما�سعي�نكردیم�ما�هم�بي�جهت�ناشكیبائي�
نكردیم�آنجا�كه�باید�صبر�مي�كردیم�صبر�كردیم�تا�جریانها�واقعیت�ها�را�نشان�بدهد�حال�

عكس�مسئله�است�ولي�نه�اصلش�مهم�است�نه�عكسش�مهم�است.
مهم�وظیفه�شناختن�و�وظیفه�گزاردن�است�و�مهم�آن�است�بنابراین�تالش�كنید�تا�در�این�
راه�اصیل�و�راه�صحیح�جلو�برویم�مطمئنم�كه�یک�طلبه�و�یک�برادر�و�یک�خواهر�با�ایمان،�
پرخروش�پرجوش،�متعهد�مي�تواند�با�استفاده�از�آن�پایگاه�اصیلي�كه�نهاد�روحانیت�و�اسالم�

برایش�بوجود�آورده�برود�و�یک�جا�را�در�طي��8�،7روزي�كه�هست�زیر�و�رو�كند.
مطمئن�هستم�این�كار�را�مي�توانید�بكنید�و�این�كار�را�مكرر�در�طول�تاریخ�انقالب�اسالمي�
كردید�خیلي�به�خدا�تكیه�كنید�و�خیلي�به�خودتان�اعتماد�داشته�باشید�البته�به�شرط�اینكه�

هم�دانشمان�و�هم�منش�و�رفتارمان�اسالمي�باشد.�انشاءاهلل�
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مواضع ما در گذشته حال و آينده

الحمدهلل�رّب�العالمین�و�الّصلوه�و�الّسالم�علي�جمیع�انبیائه�و�رسله�و�علي�سیدنا�و�مولنا�خاتم�
الّنبیّین�ابوالقاسم�محّمد�)ص(�و�علي�ابن�عّمه�و�وصّیه�من�بعده،�مولنا�علّي�امیرالمؤمنین�و�
علي�الئّمه�هداه�من�اهل�بیته�و�الخیره�من�آله�و�الّسالم�علینا�و�علي�عباد�اهلل�الّصالحین.

موضوعي�كه�براي�بحث�انتخاب�كرده�بودید�موضع�حزب�جمهوري�اسالمي�در�گذشته�و�
حال�و�آینده�هست.�ما�زندگي�خودمان�و�زندگي�انسانها�را�به�شرطي�داراي�معني�و�مفهوم�
مي�شناختیم�و�مي�شناسیم�كه�از�فروغ�و�نور�خدائي�برخوردار�باشد.�زندگي�براساس�تفكر�
ماتریالیستي�و�مادي�یعني�در�تاریک�خانة�ماده�و�مادیات�زنداني�بودن�و�روزهاي�زنداني�را�
با�پوچي�و�روزمّرگي�و�تكرار�لوس�و�بي�مزة�صبح�و�ظهر�و�شب�سپري�كردن�و�لحظه�هاي�
پایان�این�زندگي�را�در�خانه�سرد�و�تاریک�ماده�به�انتظار�مرگ�گذرانیدن�و�پس�از�مرگ�

هیچ!!
كي�زندگي،�شور�و�گرما�و�معني�عشق�پیدا�مي�كند؟�جوانها،�دختر�و�پسر�فكر�مي�كنند�با�
عشق�زن�و�مرد�نسبت�به�یكدیگر�زندگي�شور�و�شوق�و�شور�و�شر�پیدا�مي�كند!�خوب�تا�
دوره�شور�و�شر�عشق�جنسي�وجود�دارد�جوان�ممكن�است�در�زندگي�اش�گرماي�خاصي�
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بیابد�كه�او�را�دلگرم�كند.
پدر�و�مادرهاي�بچه�دوست�و�فرزند�دوست،�یک�گام�از�این�بالتر�مي�روند.�فكر�مي�كنند�
محبت�به�فرزندان�و�دوست�داشتن�بچه�ها�و�دوست�داشته�شدن�به�وسیلة�بچه�ها�به�زندگي�
معني�مي�دهد!�طبیعي�است�كه�آدم�خوشش�مي�آید�دوست�بدارد�و�هم�دوستش�بدارند.�
دوستها�یک�گام�از�این�فراتر�مي�روند.�زندگي�را�در�رابطه�با�ارحام�و�قوم�و�خویشها�مي�گذرانند�
و�در�جمع�گرم�فامیل�احساس�محبت�و�عشق�و�شور�مي�كنند�و�زندگیشان�معني�پیدا�مي�كند.
ناسیونالیستها�و�ملت�پرستها�و�ملي�گراها�مسئله�را�دررابطه�با�آب�و�خاك�و�وطن�و�ملت�و�
قومیت�گسترش�بیشتري�مي�دهند�و�با�عشق�به�وطن،�عشق�به�ملت،�عشق�به�فرهنگ�
ملي،�و...�عشق�به�سابقه�درخشان�ملي�و�عشق�به�قهرمانیهاي�ملي�مي�خواهند�زندگي�را�
معني�دار�كنند.�اومانیست�ها�و�انسان�دوست�ها�باز�هم�میدان�را�وسیع�ترش�مي�كنند�و�در�
رابطه�با�انسان�دوستي�جهاني،�جهان�وطني�و�اومانیستي�و�اینكه�انسان�باید�بشریت�را�
دوست�بدارد�و�در�خدمت�انسانیت�باشد،�به�انسانیت�عشق�بورزد�و�تا�حد�فدا�شدن�در�راه�
این�آرمان�جلو�برود�مي�خواهند�به�زندگي�معني�بدهند.�ولي�ما�در�مي�یافتیم�كه�همه�این�
عشق�و�محبتها�و�دوست�داشتنها�سرجایش،�ولي�هیچكدام�قسمت�انسان�نمي�شود.�در�
این�كه�به�حكم�آفرینش�خدا�زن�و�مرد�نسبت�به�یكدیگر�جاذبه�اي�طبیعي�و�كششي�طبیعي�
دارند،�شكي�نیست.�ولي�كیست�كه�نداند�كه�عشق�جنسي�شهدي�است�آمیخته�به�تلخي�ها؟�
عاشقها�اصاًل�غالباً�ترجیح�مي�دهند�به�وصال�معشوق�نرسند�چون�فكر�مي�كنند�به�وصال�
معشوق�رسیدن�همان�و�پایان�آن�شور�و�شر�همان.�تا�به�هم�رسیدند�اول�دعواست.�آن�
وصال�رؤیایي�عاشق�و�معشوق�پس�از�مدتي�كوتاه�تبدیل�مي�شود�به�توقعات�در�زندگیشان.�
واي�كه�اگر�یک�كدام�از�آنها�برآورده�نشود؟�زن�چیزي�بخواهد،�مرد�عمل�نكند�و�مرد�چیزي�
بخواهد�و�زن�عمل�نكند.�عشق�پدر�و�مادر�و�فرزندان�به�یكدیگر�واقعاً�عشق�و�مهر�پرارزش�
و�مقدس�است�ولي�كمتر�پدر�و�مادري�پیدا�مي�شود�كه�از�دست�فرزندان�گله�نداشته�باشد�
و�كمتر�بچه�هائي�كه�از�دست�پدر�و�مادرها�كاماًل�راضي�باشند.�اگر�دوره�و�زمانة�این�روزها�
باشد�كه�چه�عرض�مي�كنم�ارحام�و�دوستي�و�قوم�و�خویش�پروري�بسیار�مطلوب�است�و�
اسالم�انسان�را�به�آن�دعوت�مي�كند�ولي�بسیار�كساني�كه�از�بي�وفائي�خویشان�مي�نالند�و�

مي�گویند�اگر�خیش�خوب�بود�به�گردن�گاو�نمي�افتاد.
خویش�با�)واو(�را�با�خیش�بي�)واو(�قرینه�سازي�مي�كنند.�سرزمین�و�زاد�و�بوم�انسان�براي�آدم،�
دوست�داشتني�است.�آدم�جائي�را�كه�متولد�شده�دوست�دارد�اما�چه�بسیارند�كساني�كه�در�
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سرزمین�خویشتن�آنقدر�رنج�و�ستم�كشیده�اند�كه�هجرت�را�بر�ماندن،�مهاجرت�و�حركت�و�
ترك�یار�و�دیار�را�بر�ماندن�و�گذراندن�در�زادگاه�و�مرز�و�بوم�خویش�ترجیح�داده�اند،�بطوریكه�
هجرت�به�عنوان�یک�وسیله�تكامل�و�راه�تكامل�در�فرهنگ�انسانهاي�پویاي�متحرك�

مقدس�شناخته�مي�شود.
انسان�دوستي�براستي�فضیلت�است�اینكه�آدمي�نوع�بشریت�را�دوست�داشته�باشد�این�كمال�
است�اینكه�آدم�به�مجموع�انسانها�به�صورت�یک�خانواده�بزرگ�نگاه�بكند،�مهر�بورزد�و�
رابطة�دوستانه�برقرار�بكند�بسیار�خوب�است،�اما�با�این�انسانها�آنقدر�گرگ�فراوان�هستند�كه�

گاهي�انسان�دوستي�از�گرگ�پروري�سر�در�مي�آورد.
امانیسم�و�بشر�دوستي�آهنگ�كارتري�پیدا�مي�كند�و�در�شكل�حقوق�بشر�كارتري�نمایان�

مي�شود�و�چه�ها�كه�بر�سر�انسان�و�انسانیت�نمي�آورد؟
ما�تشخیص�دادیم�كه�آنچه�در�فطرت�انسان�نهفته�است�عشقي�است�فراتر�از�همه�اینها�كه�
وقتي�او�باشد�همة�این�عشقهایي�كه�برشمردیم�سالم�و�سازنده�عشق�به�حق،�عشق�به�خدا،�
عشق�به�كمال�و�جمال�مطلق�هستي،�عشق�به�صدق�و�عدل�مطلق�مي�شود�ما�دریافتیم�
زندگي�انسان�وقتي�معني�و�جهت�پیدا�مي�كند�كه�آدم�همة�رفتار�و�رابطه�هایش�را�برپایه�
عشق�به�خدا�تنظیم�كند�این�است�روح�اسالم.�اسالم�آئین�خداپرستي�و�آئین�حق�پرستي�
است.�حزب�جمهوري�اسالمي�بر�این�اساس�بوجود�آمد�كه�همه�مواضع�سیاسي،�اجتماعي�و�

اقتصادي�ما،�همه�مواضع�عاطفي�و�رفتاري�ما�بر�مبناي�عشق�بخدا�تنظیم�گردد.
این�اصولي�ترین�مواضع�این�حزب�است،�خدا�در�معرفت�حاكم�بر�حزب�مجموعه�طبیعت�
نیست،�خیلي�ها�هستند�كه�مي�گویند:�خدا،�ولي�وقتي�حرفشان�را�مي�شكافي�مي�بیني�به�
مجموعه�این�طبیعت�هماهنگ�یگانه�مي�گویند:�خداي�یگانه�مي�گویند�بنگر�به�این�هستي�
بود،� بوده�است�و�هست�و�خواهد� آنچه�در�جهان� است� این� یكپارچه�هماهنگ�موزون،�
خدایش�مي�شود�طبیعت�سراسري�هستي�در�بعد�زمان�و�مكان�با�وحدت�و�هماهنگي�اش.�

توحیدش،�توحید�طبیعت�و�وحدت�طبیعت�است.
را�خدا� بر�طبیعت� ثابت�حاكم� قانونمندي� اما� را�خدا�نمي�دانند� هستند�كساني�كه�طبیعت�
مي�دانند،�مي�گویند�این�طبیعت�خودش�خدا�نیست�ولي�مي�نگري�قانون�ثابت�و�جاوداني�
هماهنگ�حاكم�بر�جهان�طبیعت�را؟�او�خداست،�مي�بیني�كه�همیشه�آب�در�صفر�درجه�

حرارت�یخ�مي�بندد؟
مي�بیني�كه�آب�همیشه�در��100درجه�حرارت�جوش�مي�آید؟�مي�بیني�كه�همیشه�تركیب�
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اكسیژن�و�ئیدروژن�با�فرمول�منظم،�آب�به�وجود�مي�آورد،�مي�بیني�كه�همیشه�خورشید�
از�مشرق�سر�مي�زند�و�در�مغرب�رخ�پنهان�مي�كند؟�این�قانون�مندي�ثابت�یگانه�حاكم�
بر�طبیعت�خداي�یكتا�است،�ولي�از�دیدگاه�ما�این�جهان�طبیعت�یگانه�هماهنگ�و�آن�
قانونمندي�ثابت�حاكم�بر�هستي�هیچیک�خدا�نیستند.�جهان�طبیعت�مخلول�خداست�و�

جلوه�خدا.
قانون�ثابت�حاكم�بر�طبیعت�تجلي�اراده�و�مشیت�خداست،�خداي�آن�هستي�ازلیو�ابدي�
است،�آن�چشمه�جوشان�فیاض�هستي�است�كه�جهان�طبیعت�انسان�و�طبیعت�و�قانون�
حاكم�بر�انسان�و�طبیعت�و�قانون�حاكم�بر�انسان�و�طبیعت�تجلي�و�جلوه�اویند.�این�هم�

موضع�اساسي�است�كه�ما�در�معرفت�جهان�داریم.
موضع�دیگر�ما�این�است�كه�ما�پیامبران�را�انسانهاي�زبدة�برگزیده�اي�مي�دانیم�كه�خدا�به�
آنها�یک�امتیاز�داده�یک�چیز�اضافي�داده�كه�به�من�و�شما�نداده�و�من�و�شما�هم�با�تالش�
و�كوشش�آنرا�نمي�توانیم�بدست�بیاوریم�و�آن�این�است�كه�خداي�براي�هدایت�و�تربیت�
انسانها�افرادي�را�در�طول�تاریخ�برگزیده،�و�پیام�جانبخش�هدایت�آفرینش�را�بوسیله�آنها�
براي�بشریت�فرستاده�است.�اینها�انبیاء�اند.�انبیاء�یک�سرچشمه�ویژه�آگاهي�دارند�كه�من�
و�شما�آن�سرچشمه�را�نداریم.�آن�سرچشمه�اسمش�وحي�است.�و�پیامبران�در�پرتو�روحي�
مي�بینند�درست�مثل�اینكه�من�این�چراغ�را�مي�بینم،�مي�بینند�غیب�جهان�را�و�من�و�شما�
نمي�توانیم�آنرا�ببینیم،�مي�شنوند�آواي�غیبي�جهان�را�كه�من�و�شما�نمي�توانیم�بشنویم�و�با�
قلبشان�دریافت�مي�كنند�پیامهاي�روشن�غیبي�الهي�را�پیامهایي�كه�من�و�شما�نمي�توانیم�
دریافت�كنیم�آن�چیزي�كه�پیغمبران�به�عنوان�وحي�مي�گویند�خیال�نكني�از�قبیل�آن�حال�
و�شور�شعراء�است�بعضي�ها�براي�اینكه�وحي�را�براي�شماها�قابل�فهم�كنند�مي�گویند:�
مي�بیني�كه�شاعران�با�آن�شورشان�با�آن�حالشان�دریافت�هایي�دارند�كه�من�و�شما�نداریم.�
انبیاء�هم�از�این�قبیل�هستند.�این�مثال�چندان�جالب�نیست،�وحي�انبیاء�خیلي�فرق�دارد�با�

احساسات�شعراء.
قرآن�صریحاً�مي�خواهد�بگوید�نه�یكبار،�نه�دوبار،�چندین�بار�كه�اي�مسلمانان�مبادا�فكر�كنید�
كه�آنچه�محمد�)ص(�آورده�است�یک�نوع�شعر�نو،�شعر�استثنائي،�نمونه�اعجازآمیز�شعر�

است.
»و�ما�هو�بقول�شاعر«�اصاًل�این�سخن،�سخن�شاعر�نیست�این�سخن،�سخن�خداست.�قرآن�

مي�گوید�همین�قرآن�با�عبارتهایش�آورده�جبرئیل�بر�قلب�پیغمبر�است.
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»نزل�به�الّروح�المین�علي�قلبک�لتكون�من�المنذرین�بلسان�عربّي�مبین«قرآن�مي�گوید�
وحي�از�نظر�ما�یک�سرچشمه�و�پیام�صریح�روشني�است�كه�پیغمبر�از�جانب�خدا�مي�دید�
و�مي�شنید�و�با�دلش�مي�پذیرفت.�عیناً�همانجور�كه�شما�الن�دارید�عرایض�مرا�مي�شنوید.�
همان�طور�كه�شما�من�را�الن�مي�بینید�پیغمبر�)ص(�رسول�امین�الهي�را�مي�دید�و�لذا�در�
روایات�متعدد�آمده�است�كه:�من�مي�بینم�آنچه�را�تو�نمي�بیني�من�مي�شنوم�آنچه�را�كه�تو�
نمي�شنوي�و�قرآن�با�صراحت�مي�گوید:�»ما�زاغ�البصر�و�ما�طغي«»كه�در�زمینه�وحي�است«.
چشم�پیامبر�نلغزیده،�چشم�پیامبر�دچار�خیال�نشده�و�براستي�مي�بیند�فرشته�خدا�را�»ولقد�
راه�نّزله�اخري�عند�سدره�المنتهي«این�پیامبر�فرشته�را�در�جاي�دیگر�در�منزلگاه�دیگر�دیده�
است،�صحبت�دیدن�است،�صحبت�یافتن�رویاروي�است�وحي�كه�بخواهد�از�تیپ�احساسات�
شعرا�باشد�و�از�تیپ�این�كه�یک�چیزي�به�دل�پیغمبران�برات�مي�شود،�آن�وحي�نمي�تواند�
این�همه�قرباني�و�شهید�بیافریند.�موضع�ما�در�زمینه�وحي�این�است�كه�وحي�یک�سرچشمه�

ویژه�آگاهي�است.
ذلک�فضل�اهلل�یوتیه�من�یشاء�و�اهلل�ذوا�الفضل�العظیم«�این�یک�امتیاز�است�كه�خدا�به�
پیغمبران�مي�دهد�كه�به�بنده�و�به�هر�انسان�دیگر�و�به�امام�خمیني�و�به�هیچ�یک�از�ما�نداده�

به�هیچكدام.
از�مرگ�مرحله� انسانها�پس� ما� این�است�كه؛�معاد�یعني�تک�تک� موضع�ما�درباره�معاد�
بي�پایاني�از�هستي�را�در�پیش�داریم�كه�در�آن�مرحله�بي�پایان�تک�تک�ما�به�نتایج�نیک�و�بد�

اعمالمان�كه�قبل�از�مرگ�انجام�داده�ایم،�مي�رسیم.
معاد�براي�ما�جامعه�بي�طبقه�توحیدي�و�جامعه�طبقاتي�نیست.�جامعه�طبقاتي�جهنم�است،�
جامعه�بي�طبقه�توحیدي�بهشت�است،�این�بهشت�و�جهنم�قرآن�نیست.�جامعه�طبقاتي�بسیار�
زشت�و�مردود�مثل�جهنم�است�اما�خود�جهنِم�قرآن�نیست.�جامعه�بي�طبقه�و�بي�تبعیض�

توحیدي�بسیار�زیباست�شبیه�بهشت�است�اما�خود�بهشت�نیست.
ما�بهشت�و�دوزخ،�ما�معاد�انسانها�را�مربوط�به�تک�تک�انسانها�مي�دانیم.�هر�یک�از�ما�معاد�
دارد.�نه�اینكه�كل�جامعه�در�یک�روند�و�پرسة�تاریخي�به�جلو�مي�رود�تا�به�بهشت�جامعه�

بي�طبقه�توحیدي�برود.
و�آن�است�معاد�بشریت؟�اینها�شعر�است.�ما�یک�وقتي�درباره�اقتصاد�بحث�مي�كنیم،�یک�
وقت�است�مي�گوئیم�اي�مردم�مي�كوشیم�تا�به�جامعه�یگانه�ایماني�اسالمِي�عصِر�ولیِعصر�
سالم�اهلل�علیه�به�جلو�برویم.�این�حرف�بسیار�خوبي�است�اما�این�چكار�به�معاد�دارد؟�چرا�
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معاد�را�لوث�مي�كند؟�این�سر�جاي�خودش،�آن�هم�سر�جاي�خودش.
موضع�ما�درباره�امامت�این�است�كه�امامت�یک�اصل�زنده�است،�در�تاریخ�اسالم�و�تاریخ�
تشیع�و�اینكه�ما�معتقدیم�كه�پس�از�نبي�اكرم�)ص(�امیرمؤمنان�علي�علیه�السالم�امام�و�
پیشواي�مسلمین�باید�باشد�و�این�است�آنچه�كه�خدا�و�رسولش�خواسته�اند�و�مقرر�كرده�اند.�
این�برپایه�قوم�و�خویشي�علي�)ع(�و�پیغمبر�)ص(�نیست.�پیغمبر�)ص(�خیلي�داماد�داشت.�
پیغمبر�)ص(�خیلي�هم�پسر�عمو�داشت،�عمو�هم�داشت،�پیغمبر�)ص(�وقتي�وفات�كرد،�
عباس�هنوز�زنده�بود.�پس�قصه�قوم�و�خویشي�نیست.�قصه،�قصه�انسان�الگو�و�نمونه�ممتاز�
بودن�است.�امامت�در�یک�جامعه�یک�اصل�عالي�زنده�است�تا�روز�قیامت.�)خوب�گوش�كنید�
اینجاها،�اینجا�دیگر�دارد�آرام�آرام�مي�رسد�به�مسائل�عملي�و�اجرائي(�در�یک�جامعه�اسالمي�
امام�و�زمامدار�و�رهبر�باید�یک�الگوي�تمام�عیار�انسان�باشد.�همچنانكه�علي�)ع(�بود�یا�
اگر�علي�نتوان�بودن�علي�گونه�بودن.�رفتار،�اعمال،�گفتار�و�مواضع�زمامدار�و�رهبر�جامعه�
مكتبي�اسالم�باید�تجلي�اسالم�باشد.�این�یک�اصل�طبیعي�است�كه�»الّناس�علي�دین�
ملوكهم«�عمل�و�رفتار�زمامدار�و�رهبر�جامعه�روي�مردم�اثر�مي�گذارد�این�یک�اصل�طیبیعي�
است.�مردم�نگاه�مي�كنند�ببینند�زمامدارها�چه�جور�عمل�مي�كنند�به�همان�صورت�بسوي�
عمل�گرایش�پیدا�مي�كنند.�پس�اگر�قرار�است�جامعه�حركتش�بسوي�خدا�و�راه�خدا�باشد�
باید�پیشوایان�و�پیشتازان�و�زمامداران�جامعه�رفتارشان،�بینششان،�اعتقاداتشان،�عبادتشان،�
نمازشان،�روزه�شان،�لباسشان،�پوششان،�وضع�خانوادگي�شان،�وضع�زندگي�و�همه�چیزشان�
باید�الگویي�و�نمونه�اي�باشد�از�اسالم�اگر�نمونه�صد�در�صد�نه،�لاقل�نمونه��95درصد.�لاقل�
�90درصد.�بر�این�اساس�است�كه�موضع�حزب�جمهوري�اسالمي�در�مورد�اداره�مملكت�
این�است�كه�مملكت�ما�و�جامعه�اسالمي�ما�باید�از�آن�بال�گرفته�تا�پائین�در�نظام�مدیریت�
بوسیله�كساني�اداره�شود�كه�هر�عمل�آنها�نزدیک�كننده�مردم�به�اسالم�باشد.�در�انتخاب�
اینها�باید�این�معیارها،�معیار�اساسي�باشد�و�اگر�ما�در�میان�افراد�موجود،�افرادي�كه�مي�توانند�
مسئولیتها�را�قبول�كنند،�آن�نمونه�ممتاز�مطلوب�را�نیافتیم�وقتي�مي�خواهیم�نسبي�عمل�
بكنیم�در�این�نسبیت�معیار�اول�را�مكتب�قرار�بدهیم�نه�چیزهاي�دیگر،�و�ما�سفت�و�محكم�
روي�این�اصل�ایستاده�ایم،�شما�چطور؟�من�فكر�مي�كنم�شما�مردم�در�طول�سالیان�انقالب�

مي�فهمیدید�چه�مي�خواستید�حال�هم�مي�فهمید�چه�مي�خواهید.
ما�رفاه�اقتصادي�مي�خواهیم،�زندگي�مي�خواهیم.�شهر�پاكیزه�و�آباد�و�بي�دود�مي�خواهیم،�
مي�خواهیم،� فراوان� و� ارزان� نان� مي�خواهیم،� فراوان� گوشت� مي�خواهیم،� ارزان� گوشت�
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میوه�اي�كه�به�همه�ما�برسد�مي�خواهیم،�مسكن�و�خانه�اي�كه�همه�داشته�باشند�مي�خواهیم،�
ترافیک�سالم�ساده�مي�خواهیم،�همه�اینها�را�مي�خواهیم�ولي�بالتر�از�همه�اینها�اخالق�
سالم�مي�خواهیم،�سیر�معنوي�انسانها�را�مي�خواهیم،�شور�عبادت�مي�خواهیم،�مسجد�نوراني�
مي�خواهیم،�عالم�روحاني�اهل�عمل�و�تقوي�مي�خواهیم،�انسان�فداكار�مبارز�از�جان�گذشته�
مي�خواهیم،�تجلي�عشق�خدا�در�همه�شئون�زندگي�انسانها�را�مي�خواهیم،�و�اینكه�كل�جامعه�
در�یک�حركت�الي�اهلل�به�چشم�بخورد�را�مي�خواهیم�و�مي�دانیم�براي�اینكه�جامعه�ما�صرفًا�
بسوي�رفاه�منحرف�نشود�و�در�خط�الهي�بماند�تا�هم�خدا�را�بیابد�و�هم�ُخرما�ما�را�كه�ما�میان�

خدا�و�خرما�جمع�مي�یابیم�و�آنها�را�در�شرایط�خاص�غیرقابل�جمع�نمي�دانیم.
براي�اینكه�چنین�خطي�را�پیدا�كنیم�و�گم�نكنیم،�قبل�از�هر�چیز�باید�خط�مدیریت�ممكلت�
خطي�باشد�كه�هرچه�رو�به�بال�مي�روي�تجلي�عملي�اسالم�را�بیشتر�بیابي،�این�خط�امامت�
است.�اگر�مي�گوئیم�امروز�حتي�امام�نائب�المام�است.�وگرنه�آن�الگوي�بالي�وال�امام�زمان�
امام�غائب�سالم�اهلل�علیه�است�و�رهبر�بزرگوارمان�ما�در�عین�آنكه�خود�امام�است�و�پیشوا�
است�اما�نائب�امام�اصلي�و�نائب�المام�است�این�خیلي�معني�دارد.�یعني�اوج�رهبري�و�
امامت.�خوب�دقت�كنید؛�اوج�رهبري�و�امامت�و�نقطه�اوجش�همان�انسانهاي�زبده�تمام�عیار�
هستند�كه�تجلي�گاه�كامل�اسالم�هستند.�همه�دیگران�را�باید�با�آن�مقیاس�و�معیار�سنجید.�

خوب�عنایت�فرمودید�اصل�امامت�چقدر�معني�دارد،�این�هم�موضع�ما�در�زمینه�امامت.
موضع�ما�در�زمینه�عدل�این�است�كه�جهان،�این�طبیعت�زیبا�و�انسان�میدان�دار�طبیعت�)ما�
انسانها�میدان�دار�طبیعت�هستیم،�این�طبیعت�میدان�ماست(�این�جهان�و�این�انسان�بر�پایه�
عدل�و�اعتدال�و�هماهنگي�آفریده�شده�است�و�قانون�تكویني�خداوند�قانون�عدل�است�و�

انسان�در�جهان�مسئول�اقامه�عدل�است.
»و�لقد�ارسلنا�رسلنا�بالبّینات�و�انزلنا�معهم�الكتاب�و�المیزان�لیقوم�الّناس�بالقسط«�مسئولیت�
انسان،�مسئولیت�ناس،�مسئولیت�شما�توده�بشر،�مسئولیت�شما�خلق�این�است�كه�در�پرتو�
قرآن�و�در�پرتو�بینات�الهي�و�به�پیروي�از�انبیاء�خدا�و�ائمه�هدي�قسط�را�برپا�دارید.�اگر�هم�
آهن�خواست�آهن�هم�بكار�برید.�»و�انزلنا�الحدید�فیه�یأس�شدید�و�منافع�للّناس«�بنابراین�
در�جامعه�اسالمي،�جامعه�اي�كه�براستي�جامعه�اسالمي�باشد�هیچ�چیزي�كه�ضد�عدل�باشد�
نباید�وجود�داشته�باشد.�آن�شب�كه�من�در�كانون�توحید�عرض�كردم�دریافت�من�این�است�
كه:�ما�در�عین�قبول�اصل�مالكیت�شخصي�در�عین�اعتقاد�و�احترام�به�آثار�مشروع�مالكیت،�
در�عین�اعتقاد�به�این�كه�اقتصاد�دولتي�نمي�تواند�یک�اقتصاد�متناسب�با�انسان�آزاد�باشد�در�
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عین�آنكه�معتقدیم�باید�بخش�خصوصي�آزاد�و�خصوصي�در�نظام�اقتصادي�هر�چه�بیشتر�
دامنه�داشته�باشد،�در�عین�همه�اینها�معتقدیم�این�وضع�موجود�و�این�فاصله�فراوان�درآمدها�
و�زندگي�ها�به�هیچ�عنوان�با�عدل�اسالمي�سازگار�نیست.�این�خیابان�ما،�این�بازار�ما،�خیابان�
و�بازار�اسالمي�نیست.�این�گراني�روزافزون�ارزاق،�این�هیچ�چیزش�به�اسالم�نمي�خورد.�
نگو�آقا�مي�فروشیم�بعد�خمسش�را�مي�دهیم.�مسجد�هم�با�آن�مي�سازم.�نه�آقا�جان�تو�گران�
نفروش�خمسش�را�هم�نمي�خواهم�بدهي.�مسجد�هم�نمي�خواهم�با�آن�بسازي.�این�سیستم�
توزیع�كال�كه�امروز�وجود�دارد�بنام�سیستم�آزاد�توزیع�كال�این�فقط�براي�پولدارها�آزاد�است.�
براي�بي�پولها�كمال�تنگناست�و�پیشنهاد�قاطع�من�آن�شب�این�بود�كه�جمهوري�اسالمي�
سیستم�تازه�اي�را�ابتكار�كند�و�اختراع�كند�كه�هر�چه�داریم�در�این�مملكت�براي�خوردن�و�
پوشیدن�و�نوشیدن�و�زندگي�كردن،�اینها�را�سر�یک�سفره�گسترده�بگذارند�و�همه�این�مردم�

در�كنار�آن�سفره�بنشینند�تا�بتوانند�برادروار�زندگي�كنند.
نمي�شود�كه�در�یک�خانه�هفته�اي�یک�بار�هم�گوشت�نیاید�و�خانه�دیگر�همه�روز�گوشت�
مصرف�كنند.�لذا�گفتم�از�همسرم�و�فرزندانم�مي�خواهم�كه�در�این�راه�پیشگام�شوند.�آنها�هم�
هفته�اي�دو�بار�گوشت�بیشتر�نمي�خورند،�هفته�اي�یک�بار�گوشت�بیشتر�نمي�خورند.�هفته�اي�
چهار�روز�ظهرها�من�خودم�خانه�نیستم.�اصاًل،�یک�چیزي�مي�آورند�مي�خوریم�گاهي�هم�
كه�چیزي�نمي�آورند�مثل�پریروز�ماست�و�خیار�مي�گیریم�با�نان�مي�خوریم.�چه�عیبي�دارد؟�
چه�اشكالي�دارد�آخر؟�ما�امروز�راهي�جز�این�نداریم.�اگر�بخواهیم�با�آمریكا�بجنگیم�و�این�
جنگ�را�تا�پیروزي�كامل�بدون�هیچگونه�سازش�ادامه�بدهیم�باید�لاقل�هر�چیز�داریم�براي�
همدیگر�باشد.�نمي�دانم�چطور�این�عرض�روشن�من�یک�جورهاي�دیگر�درباره�اش�اظهارنظر�
شده.�من�هم�كه�نمي�خواهم�فعاًل�با�این�حرفها�در�جامعه�مان�اختالف�بیفتد�ولي�بالخره�
مطلب�را�عرضه�كردم�و�در�اولین�مقطع�زماني�ممكن�شما�با�همت�و�یاري�همه�تان�و�با�

همكاري�نمایندگان�مردمي�مجلس�شورا�مسئله�را�دنبال�خواهید�كرد�انشاء�اهلل.
عدل�باید�تجلي�كند�در�روابط�اجتماعي�ما.�گاهي�دوستان�به�من�انتقاد�مي�كردند.�انتقادي�
كه�بجا�بود�و�از�آنها�پذیرفتم�كه�چرا�خانه�تو�قلهک�است.�خوب�مي�آمدي�همین�جا،�مولوي�
زندگي�مي�كردي.�البته�در�مولوي�هم�كه�باشیم�باز�اعتراض�وارد�است.�باید�رفت�تو�گودها�
زندگي�كرد�فرقي�نمي�كند�آنهایي�هم�كه�در�مولوي�هستند�نسبت�به�آنهایي�كه�تو�گودها�
هستند،�شمال�نشین�هستند�دیگر.�من�به�دوستان�گفتم�كه�آن�روزي�كه�من�آنجا�خانه�تهیه�
كردم�زمین�آنجا�ارزانتر�از�همه�اینجاها�بود.�یا�اعتراض�مي�كردند�به�اینكه�خانه�تو�نو�ساخته�
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شده�است�و��6تا�اطاق�دارد،�اگر�سه�تا�اطاق�داشت�بهتر�بود.
خوب�درست�است�كه�ما�گرفتاریمان�زیاد�است.�رفت�داریم،�آمد�داریم،�ولي�این�هم�درست�
است�كه�در�جامعه�اي�زندگي�مي�كنیم�كه�خانواده�هایي�به�اندازه�خانواده�ما�یک�اطاق�هم�
ندارند.�این�هم�درست�است�و�این�كه�آن�شب�گفتم:�از�همسر�و�فرزندانم�مي�خواهم�كهپیش�
قدم�شویم.�این�است�كه�خوب�است�بیائیم�ما�هم�مثل�سایر�مردم�در�دو�اطاق�زندگي�كنیم�
تا�به�این�مطلب�عمل�كرده�باشیم.�من�چیز�دیگري�كه�ندارم،�آنچه�دارم�همین�یک�خانه�
هست.�هیچ�چیز�دیگر�ندارم.�ولي�مي�شود�به�اندازه�همین�یک�خانه�و�همین�خوراك�روزانه�

هم�پیشقدم�شد.
نمي�شود�بگوئیم�ما�انقالب�اسالمي�كرده�ایم،�اما�وضع�كسب�و�كارها�و�درآمده�با�پارسال�و�

سالهاي�قبل�هیچ�فرقي�نكند.�این�هم�كه�نمي�شود�عدل.
اخالق:�موضع�ما�در�مسائل�اخالق�و�ارزشهاي�اخالقي�این�است�كه�ارزشهاي�اخالقي�
اصیل�هستند.�وسیله�نیستند.�وقتي�مي�گوئیم�اسالم�دین�صدق�و�راستي�است،�یعني�جان�
من�دروغ�نگو.�اگر�هم�مجبور�شدي�و�گفتي�دروغ�مصلحت�آمیز�است،�صد�روز�یكي،�سالي�

یكي،�نه�ساعتي��100تا�دروغ�تاكتیكي!!
آخر�این�چه�جهادي�است،�چه�مبارزه�اي�است�كه�بر�پایه�دروغ،�تهمت�زدن،�شایعه�ساختن�
و�بي�اعتمادي�بوجود�آوردن،�باید�رشد�كند.�این�كجا�مي�برد�ما�را؟�مثل�اینكه�مي�گویند:�
آقاي�دكتر�بهشتي��40میلیون�تومان�پول�در�بانک�دارد.�در�حالیكه�به�شما�عرض�كردم�
كه�بنده�جز�یک�خانه�چیزي�ندارم.�این�چیه�آخر؟�با�این�دروغها،�با�این�شایعه�سازیها،�با�
این�تهمت�زدنها،�نمي�شود�آقا.�باید�این�گروه�را،�این�فرد�را،�آن�دسته�را،�آن�تشكیالت�را،�
آنقدر�درباره�اش�در�جامعه�دروغ�بسزیم�و�بگوئیم،�تا�از�اعتبار�بیفتند.�خدا�هم�كه�مي�دانید�
چكار�كرده؟�كه�دست�این�ضد�انقالب�را�از�روي�مردم�كوتاه�كرده�است.�خدا�هم�مي�دانید�
كه�چه�وعده�اي�داده؟�خود�گفته�اي:�آدمیزاد،�تو�در�راه�مین�باش،�من�با�تو�هستم.�من�این�
مسئله�را�در�این�دیدارهائي�كه�در�محله�هاي�تهران�از�شمال،�جنوب�و�شرق�و�غرب�و�مركز�
داشته�ام،�در�دو�سه�ماه�مي�بینم�كه�چقدر�مردم�جوان،�میانسال�و�پیر�عالقه�دارند،�اعتماد�
دارند،�مي�شناسند،�ماها�كه�تازه�در�جامعه�نیامدیم.�ما�سي�و�چند�سال�است�كه�در�جامعه�
هستیم.�الن�خدمت�آقاي�آشیخ�محمدرضا�بودیم.�ایشان�مي�گفتند:�یاد�وقتي�كه�درس�فقه�
مرحوم�آیت�اهلل�بروجردي�بودیم�بخیر.�ما�همدیگر�را�از�آن�وقتها�مي�شناسیم.�آقا�ما�كه�تازه�
نیامدیم�از�بیرون�شهر�و�دیار،�مردم�یا�مستقیماً�ما�را�از�سالها�پیش�مي�شناسند�یا�اگر�آنهائي�
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كه�سالها�پیش�با�ما�آشنا�نبودند�در�محله�هایشان�بین�قوم�و�خویشهایشان�كساني�دارند�كه�
ما�را�از�دهها�سال�پیش�بشناسند.�این�دروغها�فاش�مي�شود.�من�در�ماه�فروردین�از�این�جا�
با�ماشین�رفتم�تا�كرمان�و�بندرعباس،�در�هر�جا�در�راه،�در�روستا،�در�شهر،�در�قهوه�خانه،�
در�رفسنجان�و�كرمان�و�بندرعباس�سخنراني�داشتیم.�همه�جا�دیدیم�مهر�مردم�است�و�
شوق�مردم�است�و�اعتماد�مردم،�یعني؛�اي�شایعه�ساز�دروغ�پرداز،�مي�دانم�دروغ�مي�گوئي،�
من�گاهي�براي�مدیریت�جلسات�در�مجلس�خبرگان�قیافه�اي�جدي�مي�گرفتم.�فوراً�بیرون�
منتشر�مي�شد�كه�بله،�این�خودش�یک�طاغوت�است.�یک�مستبد�است�)مثل�اینكه�با�ُشل�
و�ولي�مي�شود�مجلس�را�اداره�كرد(.�متكبر�است.�مردم�در�راه�مي�دیدند�كه�ما�همان�برادر�
خاكِي�متواضعشان�هستیم�كه�بودیم.�خوب�از�همان�عمل�ما�مي�فهمیدند�كه�اینها�دروغ�
است�دیگر.�از�همان�دیدار�اول�متعدد�نوجوانها�و�جوانها�در�این�مسافرتها�به�من�یادداشت�
مي�دادند�كه�فالني�ما�نمي�دانستیم.�پشت�سر�تو�یک�چیزهایي�را�باور�كرده�بودیم.�حال�
شما�را�در�همان�دیدار�اول�كه�دیدیم،�فهمیدیم،�بهمان�دروغ�گفتند.�ما�را�حالل�كن.�مگر�
مي�شود�یک�جامعه�اي�را�بر�محور�دروغ�تا�آخر�پیش�برد؟�نمي�شود.�»كلمه�طّیبه�كشجره�
طّیبه�اصلها�ثابت�و�فرعها�في�الّسماء�تؤتي�اكلها�كّل�حین�باذن�ربّها...�و�مثل�كلمه�خبیثه�
كشجره�خبیثه�اجتّثت�من�فوق�الرض�ما�لها�من�قرار«.�آخر�عزیز�من،�از�در�راستي�درآي.�
دروغ�رابه�كناري�بنه.�همین�نوجوانان�و�جوانها�كه�گاه�فریب�دروغ�امروزت�را�مي�خورند،�
همیشه�در�این�حال�نمي�مانند.�فردا،�ساعت�دیگر،�روز�دیگر،�هفته�دیگر،�ماه�دیگر،�سال�
دیگر،�بالخره�بیدار�مي�شوند�و�بر�تو�لعن�و�نفرین�مي�فرستند�كه�چرا�ماهها�یا�سالها�آنها�را�
فریفته�بودي.�ما�معتقدیم�كه�راستي�تاكتیک�نیست.�راستي�اخالق�است.�هر�عیبي�و�نقصي�
هم�در�خودمان�هست،�مي�آئیم�راست�به�مردم�مي�گوئیم.�اشتباهي�هم�اگر�بكنیم،�مي�آئیم�
راست�به�مردم�مي�گوئیم�و�دروغ�پردازها�بدانند�كه�وقتي�ما�یک�چنین�موضع�و�رابطه�اي�
را�با�مردم�قهرمان�و�با�ایمانمان�داریم،�آن�دروغ�زنیهاي�آنها�بازارش�كساد�خواهد�شد.�این�
یک�سال�هم�ما�گرفتار�مسئولیتهاي�انقالب�بودیم،�فرصت�نمي�كردیم،�اینقدر�دعوت�مي�شد�
براي� دانشكده�ها،� براي� براي�شهرها،� ببخشید.�گرفتاریم.� براي�مساجد.�مي�گفتیم:� ما� از�
دبیرستانها�همه�اش�ناچار�بودیم�خجالت�بكشیم�و�بگوئیم:�آقا�نمي�رسیم.�ولي�خوب�این�
دوره�مسئولیت�متراكم�بحمداهلل�به�پایان�رسیده.�از�اسفند�ماه�من�عرض�كردم�در�حد�توانم�
در�حضور�ملت�قهرمانمان�خواهم�بود.�چه�در�تهران�چه�در�شهرها.�اینها�مي�خواستند�بیایند�
در�همین�سفر�دو�هفته�قبل،�ببینند�مردم�عزیز�و�قهرمان�مازندران،�آنهائي�كه�من�اول�بار�
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بود�اصاًل�با�آنها�رویاروي�مي�شدم�چقدر�مهر�ورزیدند.�چقدر�اعتماد�نشان�دادند�و�هفته�قبل�
كه�من�فارس�و�كازرون�و�شهركرد�بودم�آنجا�هم.�جان�من،�روحانیت�عالم�متعهد،�عالمي�
كه�مردم�او�را�شناخته�باشند،�پیوندش�با�جامعه�ریشه�دارتر�از�آن�است�كه�با�نیش�تو�قطع�
شود.�ما�معتقدیم�افراد�و�گروهها�و�سازمانهایي�كه�دروغ�تاكتیكي،�روزي�صدتایش�را�واجب�
مي�دانند�اینها�از�مسیر�اسالم�اصیل�در�اخالق�منحرف�شده�اند.�به�همین�دلیل�در�تشكیالت�
جمهوري�اسالمي�هرجا�ما�دروغ�و�خالفي�ببینیم،�محكم�جلویش�مي�ایستیم.�ولو�آن�دروغ�
از�نظر�سیاست�به�سود�كارها�تلقي�شود.�به�این�دوستان�مي�گوئیم:�خواهش�مي�كنیم�از�این�
دوستیهاي�خاله�خرسک�براي�حزب�و�آرمانهاي�حزب�ناشته�باشید.�هستند�كساني�كه�چنین�
مي�اندیشند�كه�در�راه�آرمانها�و�شعارها�و�مقاصد�حزب�جمهوري�اسالمي�مي�شود�دروغ�
گفت.�مي�شود�مبالغه�كرد.�مي�شود�حرفهاي�گزاف�گفت.�ولي�ما�رویاروي�آنها�ایستاده�ایم�
و�مي�ایستیم�چون�حزب�حال�حالها�باید�كار�بكند�تا�عناصرش�را�بسازد�و�تربیت�كند.�این�

موضع�ما�در�اخالق.
موضع�ما�در�اسالم�شناسي�این�است�كه�هر�انساني�براي�خودش�آزاد�است�در�اصول�عقاید�
اسالمي�تفكر�كند،�مطالعه�كند.�تا�اعتقاد�راستین�را�بیابد�و�در�مورد�احكام�اسالمي�هر�انساني�
مي�تواند�درس�بخواند.�تحقیق�كند�تا�قدرت�استنباط�احكام�را�به�دست�آورد.�مي�خواهد�معمم،�
مي�خواد�غیرمعمم.�بحث�لباس�نیست.�صالحیت�است.�ولي�جامعه�مسلمانها�و�جمهوري�
اسالمي،�اسالمش�را�از�اسالم�شناس�فقیه،�فقیه�اسالم�شناس�عالم�به�اسالم،�عالم�به�كتاب�

و�سنت�در�خط�عترت،�عادل،�باتقوي،�متخصص�ورزیده،�شجاع�و�دلیر�از�او�باید�بگیرد.
تجربه�علمي�اخیرمان�نشان�داد�كه�حق�است،�شجاعت�یک�گوشه�از�عدالت.�چون�در�این�
راهپیمائیها�بچه�ها�آمدند،�گفتند:�فالني،�شما�هي�دعوت�مي�كنید�مردم�بیایند�بیرون.�خودتان�
هم�مي�آئید�بیرون�با�هم�توي�خیابانها�مي�روید.�آنجا�رگبار�گلوله�هست،�كشت�و�كشتار�
هم�هست.�شما�با�چه�جرئتي�مردم�را�به�جلوي�رگبار�گلوله�دعوت�مي�كنید؟�فكر�مي�كردند�
این�كار�حرام�است�و�گفتند:�ما�رفتیم�از�بعضي�از�علما�پرسیدیم،�تردید�كردند.�نتوانستند�جواب�
بدهند.�خوب�ما�با�مباني�كه�داشتیم�بهشان�گفتیم�مطمئن�باشید.�اوًل�ما�خودمان�هم�كه�
مي�آئیم،�اگر�رگبار�گلوله�هست�براي�همه�مان�هست�و�ثانیاً�مطمئن�باشید�كه�ما�از�روي�هوا�
و�هوس�نمي�گوئیم�بیائید�بیرون،�از�روي�وظیفه�مي�گوئیم�بیائید�بیرون�و�لبد�حساب�كرده،�
مي�گوئیم�بیائید�بیرون،�در�عین�حال�گفتیم:�كلمه�–�الفصل�را�باید�امام�بگوید.�این�پیام�
متأسفانه�به�ایشان�نرسید.�كسي�كه�رفت�نتوانست�وارد�عراق�بشود�مگر�آن�روزهاي�آخر�كه�
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امام�دیگر�عازم�خارج�عراق�بودند.�تا�خودم�رفتم�خدمتشان،�دوستان�گفتند�اولین�مسئله�اي�
كه�مي�پرسي�یكي�این�باشد�و�یكي�هم�اینكه�زنها�كه�شما�مي�گوئید�بیایند�بیرون،�این�چه�

حكمي�دارد�و�چند�تا�مسئله�دیگر...
خدمت�امام�رسیدم�گفتم�اجازه�بدهید�بعد�از�احوالپرسي�و�اینها�قبل�از�هر�چیز،�مسائل�فقهي�
را�مطرح�كنیم.�مي�ترسم�در�بحثهاي�اجتماعي�دیگر�اینها�بماند.�فرمودند:�عیبي�ندارد.�مطرح�
كردم،�گفتم:�آقا�بعضي�از�آقایان�مي�گویند�كه�این�مردم�را�مي�آورید�بیرون�كشته�مي�شوند.�
جمعه�سیاه�و�هفده�شهریور،�اینها�چي�است�تكلیفشان؟�در�پاسخ�اینها�مبارزین�مي�گویند�
كه�امام�علي�)ع(�همه�مردم�را�بیرون�آورد.�آنها�هم�مي�كشتند�و�كشته�مي�شدند.�به�اینها�

اعتراض�مي�كنند�كه�آن�امام�علي�بود.�نظر�شما�چیست؟
فرمودند�كه�حال�هم�مردم�به�امر�امام�مسلمین�مي�آیند�بیرون.�امام�مسلمین�در�این�مسائل�
همان�اختیاراتي�را�دارد�كه�امام�علي�)ع(�داشت�خیلي�قاطع.�بعد�فرمودند:�واجب�است�این�
مبارزه�را�سرسختانه�ادامه�دهیم،�ولو�یک�میلیون�نفر�در�این�راه�به�شهادت�برسند.�معلوم�شد�
شجاعت�در�فقاهت�آدم�هم�اثر�مي�گذارد�و�مسئله�ولیت�فقیه�را�آنطور�كه�هست�مي�فهمد.�
را� نماز�جمعه� یادم�مي�آید�آن�وقتي�كه�مرحوم�آیت�اهلل�بروجردي�رحمه�اهلل�علیه� خوب�
مي�فرمود�بحث�رسید�به�ولیت.�به�طبع،�این�بحث�نماز�و�حتي�ایشان�كه�عالم�و�فقیهي�
برجسته�بود�در�مسئله�ولیت�و�شمولش�نسبت�به�اینگونه�مسائل�تردید�فرمودند...�امام�
خمیني�در�پاسخ�قاطع�مي�گویند:�آقاجان،�این�مسلمانان�حال�هم�دارند�به�امر�امام�مسلمین�
مي�آیند�بیرون.�یک�میلیون�نفر�هم�كشته�بشوند،�شهیدند.�ما�باید�مبارزه�را�تا�نقطه�سرنوشت�
ادامه�بدهیم�)خوب�دقت�كنید(�ما�مي�گوئیم�جامعه�مكتبي�جامعه�اي�است�كه�براساس�امامت�
و�ولیت�فقیهي�با�چنین�شرایط�اداره�شود.�بنابراین�موضع�حزب�جمهوري�اسالمي�در�رابطه�
با�امامت�و�رهبري�این�است�كه�امامت�و�رهبري�از�آن�فقیه�تواناي�آگاه�به�زمان،�عادل�و�
باتقوي�و�شجاع�است�و�اگر�مي�خواهد�رسماً�جامعه�را�اداره�كند�مدیر�مدبر�نیز�باید�باشد.�این�

موضع�ماست.
موضع�ما�در�سیاست�خارجي�این�است�كه�جامعه�مسلمانان،�جامعه�استقالل�كامل�است.�ما�
مسلمانها�روي�دو�تا�پاي�خودمان،�بدون�تكیه�دادن�به�هیچ�غول�و�غول�بچة�دنیا�مي�خواهیم�
بایستیم�و�غولها�و�غول�بچه�ها�هم�براي�ما�ترس�آور�نیستند.�نه�از�نظر�محاصره�اقتصادي�و�

نه�از�محاصره�نظامي�مي�ترسیم�و�نه�از�هیچ�چیز�دیگر.
ما�وقتي�شعار�استقالل�مي�دادیم،�تا�عمق�معناي�آن�را�مي�فهمیدیم.�بنابراین�ما�جنگمان�
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با�آمریكا�تمام�عیار�است.�اما�همراه�با�لس�زدن�با�شوروي�نیست�و�مقابله�مان�با�شوروي�
با� اما�معنایش�لس�زدن� افغانستان�و�خیلي�جاهاي�دیگر�تمام�عیار�است.� تجاوزگر�در�
آمریكا�نیست.�همین�مسئله�گروگانها�كه�مطرح�شد،�گفتیم:�مسئله�گروگانها�را�نمایندگان�
مجلس�مشخص�مي�كنند.�ولي�اگر�نظر�سیاسي�ما�را�مي�پرسید؛�ما�معتقدیم�كه�ما�باید�در�
حل�مسئله�گروگانها،�نقطه�اصلي�مان�قطع�هرگونه�رابطه�و�وابستگي�با�ابرقدرت�جهانخوار�
آمریكا�باشد.�هرگونه�رابطه�و�وابستگي�ما�حتي�رابطه�سیاسي،�رابطه�هاي�اقتصادي�همه�را�
قطع�مي�كنیم.�نه�فقط�یک�چیز.�باید�هرچه�پیش�آنها�داریم،�به�ما�بدهند.�پولهایمان�و�لوازم�
یدكي�كه�ازشان�خریده�ایم،�به�ما�نداده�اند�و�خیلي�چیزهاي�دیگر،�همه�را�باید�ازشان�بگیریم،�
همه�را�مي�گیریم.�اگر�مجلس�رأي�داد:�گروگانها�را�به�هر�كیفیتي�كه�خواستند�با�محاكمه،�
بي�محاكمه�هرجور�مجلس�تشخیص�داد،�تحویل�آنها�مي�دهیم.�ولي�بعد�از�آن�به�آمریكا�
مي�گوئیم:�حال�ما�مستقل�هستیم.�مي�خواهیم�با�شما�هیچ�گونه�رابطه�نداشته�باشیم.�یک�
مدتي�ما�مي�خواهیم�تجربه�استقالل�بكنیم.�بعدها�كه�شما�واقعاً�فهمیدید�ما�مستقل�هستیم،�
آن�وقت�مثل�دو�كشور�و�دو�ملت�هم�طراز،�هر�چه�مصلحت�دین�و�امت�ما�و�كشور�ما�ایجاب�
كرد،�عمل�مي�كنیم.�اگر�بعد�مصلحت�ایجاب�كرد�با�شما�رابطه�دیپلماتیک�داشته�باشیم،�
خواهیم�داشت.�چیزي�بخریم،�مي�خریم.�چیزي�بفروشیم،�مي�فروشیم.�اما�بدون�فضولي�

شماها.�این�هم�موضع�حزب�جمهوري�اسالمي�در�مورد�مسائل�سیاست�خارجي.
در�مورد�نهادها�و�مسئولن�كشور،�رئیس�جمهوري،�نمایندگان�مجلس،�دولت،�قوه�قضائیه،�
ارتش�و�قواي�انتظامي�سپاه�پاسداران�و�نظایر�اینها،�موضع�ما�درست�همان�موضعي�است�كه�
در�قانون�اساسي�دنبال�كردیم�و�تصویب�شد.�ما�معتقدیم�رئیس�جمهور،�مجلس،�دولت،�قوه�
قضائیه،�ارتش،�سپاه�پاسداران،�روحانیت،�جامعه،�احزاب�و�تشكیالت�سیاسي،�اینها�مي�توانند�
در�چهارچوب�قانون�اساسي�زندگي�برادرانه�همراه�با�حمایت�و�پشتیباني�از�یكدیگر�داشته�
باشند�و�این�رابطه�هم�یک�رابطه�متقابل�است.�هم�باید�مجلس�در�رابطه�با�رئیس�جمهور�
حافظ�این�حدود�و�ضوابط�باشد،�هم�رئیس�جمهور�در�رابطه�با�مجلس،�هم�دولت�در�رابطه�با�
هر�دو.�هم�قوه�قضائیه�در�رابطه�با�هر�سه�و�هم�هر�سه�در�رابطه�با�قوه�قضائیه،�هم�روحانیت�
در�رابطه�با�آنها،�هم�آنها�با�روحانیت،�هم،�همه�در�رابطه�با�مردم�كه�اصل،�مردم�هستند.�و�

هم�ارتش�و�سپاه�پاسداران�و�كمیته�هاي�انقالب�و�دادسراي�انقالب�و�نهادهاي�دیگر.
ما�دیگر�دشواري�نداریم.�ما�این�همه�گرفتاري�داشتیم،�تا�قانون�اساسي�پیدا�كنیم�كه�دیگر�
حدود�و�ضوابط�مشخص�باشد.�موضع�حزب�جمهوري�اسالمي�در�همه�این�مسائل�همان�
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است�كه�در�قانون�اساسي�آمده.
موضع�حزب�جمهوري�اسالمي�در�رابطه�با�گروههاي�سیاسي�دیگر�این�است،�ما�مواضعمان�
را�روشن�گفته�ایم�و�مي�گوئیم�و�انشاء�اهلل�بزودي�هم�مفصل�تنظیم�شده،�چاپ�و�تكثیر�

خواهد�شد.
گروههاي�دیگر�اگر�بحثي�دارند،�نقدي�دارند،�ردي�دارند،�مي�توانند�در�جلسات�بحث�آزاد�
مطرح�كنند،�اما�نه�آن�جور�كه�دعوت�به�مناظره�اي�كه�در�اسفند�ماه�كردند�كه�در�اسفند�ماه�
اعالم�كردند�كه�بنده�با�یک�نفر�ازسران�یكي�از�سازمانها�كه�نامزد�نمایندگي�مجلس�بود،�
مناظره�رادیو�تلویزیوني�داشته�باشم.�هیچ�كس�نبود�از�اینها�بپرسد�كه�آیا�خبر�نداشتید�كه�
این�نامزد�شما�نمي�تواند�بیاید�پشت�رادیو�تلویزیون،�یا�خبر�داشتید؟�اگر�خبر�نداشتید�كه�
هیچ�كس�هم�باورش�نمي�آید،�عجب�گروه�سیاسي�كه�از�این�ساده�ترین�مقررات�مملكت�
تبلیغات� غفلت�مي�كنید�و�اگر�خبر�داشتید�كه�این�چه�پیشنهادي�بود�دادید�رگالن�بود،�
انتخاباتي�بود،�فریب�بود؟�چي�بود�آخر؟�این�جور�نكنید.�حال�تازه�وقتي�پیشنهاد�مي�دهند،�

مي�گویند:�پیشنهاد�مناظره�مي�دهیم�به�شرطها�و�شروطها.�چندین�شرط�دارد:

1-�غیر�از�ما�هیچ�كس�دیگر�نباشد.�آخر�چرا؟�شما�كه�با�انحصارطلبي�موافق�نیستید.�
خوب�دیگران�هم�باشند.

2-�غیر�از�فالني�كسي�نباشد.�خوب�مگر�فقط�من�عضو�شوراي�انقالب�هستم؟�قرار�
است�موضوع�بحث�كارنامه�شوراي�انقالب�باشد،�باید�دیگران�هم�از�اعضاي�شوراي�انقالب�

آنجا�باشند�دیگر.

3-�ناظم�جلسه�را�ما�به�اتفاق�آراء�تعیین�كنیم.�مثل�اینكه�رادیو�تلویزیون�نوكر�ماست.�
این�شرطها�را�بگذارند�كنار�و�جلسات�بحثي�تشكیل�مي�شود�و�دور�هم�جمع�مي�شوند،�یک�

مسئله�اي�را�مطرح�مي�كنند.�آن�هم�مسئله�اي�كه�بشود�در�یک�جلسه�بحث�كني.
كارنامه�شوراي�انقالب�اگر�بخواهي�در�یک�جلسه�بگوي�كه�دیگر�به�بحث�نمي�رسي.�اگر�

بخواهي�در�چند�جلسه�بحث�بكني�مي�شود.
باید�هفت�جلسه�اي�این�بحث�را�مطرح�كرد.�ما�معتقدیم�در�میدان�سالم�و�سازنده�بحث�و�
گفتگو�و�مناظره�نه�مجادله.�مناظره،�بنده�خودم�در�حد�و�سعي�و�توانائي�نمونه�اش�را�در�رادیو�
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تلویزیون�عمل�كردم،�درباره�آن�انتخابات�یک�مرحله�اي،�دو�مرحله�اي.�شما�یادتان�هست.�
دیده�اید؟�بله�از�شما�مي�پرسم�جداً�اینجا�از�من�انتقاد�كنید.�آیا�من�در�آن�گفتگو�حالت�جدل�
و�پرخاش�و�خصومت�داشتم؟�ما�آن�جور�مي�خواهیم�بحث�كنیم،�آیا�حاشیه�مي�رفتم.�از�این�
طرف�به�آن�طرف�یا�روي�همان�متن�بحث،�بحث�مي�كردم؟�اگر�واقعاً�مناظره�هاي�این�
جوري�باشد،�بسیار�جالب�است�بسیار�سازنده�است.�از�قضا�به�شما�بگویم،�آن�آگهي�بخاطر�
این�بود�كه�اثر�آن�مناظره�را�خنثي�كنند.�آن�آگهي�حساب�شده�اعالم�شده�بود.�قبل�از�او�
در�یكي�از�سالن�هاي�دانشكده�صنعتي�شریف�واقفي،�چند�روز�قبل�از�او�من�یک�مناظره�
داشتم�آنجا�تلویزیون�نبود.�رادیو�بود�و�نوار�برداشت.�طرف�مناظره�دو�نفر�از�اعضاي�انجمن�
دانشجویان�مسلمان�بودند�كه�وابسته�به�یكي�از�همین�گروهها�هستند.�آنها�آمدند�و�صحبت�

كردند.�گفتیم�آقا�مي�خواهید�موضوع�مناظره�چه�باشد؟
گفتند:�انحصارطلبي،�گفتیم�بسیار�خوب.�بحث�كردیم.�در�اثناي�بحث�هي�حاشیه�رفتند.�
ناظم�جلسه�آمد�و�گفت:�آقا�حاشیه�نروید.�بگذارید�در�همین�متن�صحبت�كنیم.�بالخره�
بحث�كردیم.�آنجا�همه�ناظران�دیدند�كه�در�تمام�آن�مدت�من�با�مهر�و�محبت�و�صداقت�
عمل�كردم.�وقتي�مناظره�تمام�شد،�نتیجه�معلوم�بود�چي�بود.�بعد�صحبت�این�بود�كه�این�
نوار�را�رادیو�هم�دارد.�از�رادیو�پخش�مي�شود.�آنها�گفتند�نه�نه�نه�از�رادیو�پخش�نكنید.�ما�
كه�نمي�دانستیم�از�رادیو�پخش�مي�شود.�بچه�ها�از�من�پرسیدند.�گفتم:�خوب�بود�قباًل�به�
اینها�مي�گفتید.�صداي�اینها�است�كه�روي�نوار�ضبط�شده�شاید�حقشان�باشد.�پخش�نكنید.
این�نوار�را�كه�بالخره�پخش�هم�نكردند.�نمي�دانم�چطور�آنها�كه�همیشه�دم�از�مناظره�رادیو�
تلویزیوني�مي�زنند،�آن�مناظره�چه�عیبي�داشت�از�رادیو�تلویزیون�پخش�مي�شد.�من�فكر�
مي�كنم�در�رابطه�با�گروهها�ما�مي�توانیم�مناظره�و�بیان�بي�غل�و�غش�و�بي�ستیز�و�جدال�
و�نقطه�نظرها،�بي�حاشیه�رفتنها�در�َمْراء�و�منظر�مردم�در�مسجد،�در�خیابان،�در�حسینیه،�در�
ورزشگاه،�در�دانشگاه،�در�دبیرستان،�در�رادیو�تلویزیون�و�هر�جاي�دیگر�در�كارخانه�حركت�
سازنده�بینش�متعالي�اسالمي�و�اجتماعي�و�اقتصادي�را�به�جلو�ببریم.�نه�حاجتي�است�به�
چوب�و�چماق،�نه�از�آن�طرف�و�نه�از�این�طرف�باز�به�من�گفتند�امروز�در�امجدیه�درگیري�
بوده.�چي�است�این�درگیریها؟�اینها�هیچ�متناسب�با�جمهوري�اسالمي�نیست.�بگذارید�و�
بگذارند�و�بگذاریم�كه�در�نظام�جمهوري�اسالمي�برخورد�سازنده�آراء�و�افكار،�عامل�پیشرفت�
شود�هم�بگذاریم.�نه�از�این�طرف�كسي�به�فكر�آن�باشد�كه�با�چوب�و�چماق�مسائل�فكري�
را�حل�كند،�نه�از�آن�طرف،�نه�از�این�طرف�كسي�به�فكر�آن�باشد�كه�با�چماقهاي�قلمي�و�
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مقاله�اي�و�دروغ�و�خالصه�تهمت�سركوب�كند�سالحهاي�حق�را،�نه�از�آن�طرف.�راست،�
صریح،�آزاد.

ما�لنگي�نداریم.�بنده�اگر�همین�جا�كه�آمدم،�از�هر�یک�از�این�گروهها�یک�نفر�هم�اینجا�
ایستاده�بود،�خوب�نصف�این�حرف�را�مي�زدیم.�ولي�درباره�مسائل�صحبت�مي�كردیم.�شما�
هم�روشن�مي�شدید،�كدام�حق�است،�همان�را�انتخاب�مي�كردید.�امام�با�صراحت�فرمودند:�
گفتگوهاي�متقابل�با�مكتب�ها�در�رادیو�تلویزیون�مفید�است�و�آزاد.�و�اشكال�ندارد.�این�را�با�

صراحت�در�همین�چند�هفته�قبل�فرمودند.
قانون�اساسي�با�صراحت�گفته�و�قرآن�مي�گوید:�»فبّشر�عباد�الّذین�یستمعون�القول�فیّتبعون�

احسنه�اولئک�الّذین�هدیهم�اهلل�و�اولئک�هم�اولوا�اللباب«
موضع�ما�در�اقتصاد�همان�است�كه�در�قانون�اساسي�آمده.�ما�معتقدیم�راه�عملي�مبارزه�
انساني�كه�داراي�نیروي� اوًل�به�هر� با�استثمار�این�است�كه�طي�یک�برنامه�چند�ساله�
ابزار�كار�ندارد،� ابزار�كار�بدهیم�تا�به�دلیل�اینكه�خودش�سرمایه�و� كار�است،�سرمایه�و�
اجیر�و�مزدور�دیگران�نشود�)بند��2از�اصل��43قانون�اساسي(.�كاسب�است،�آهنگر�است،�
كفاش�است،�بقال�است،�خیاط�است،�نقاش�است،�بنا�است،�بافنده�است،�ریسنده�است�و�
خالصهاتومبیل�ساز�است�و�هزار�نفر،�بهشان�سرمایه�مي�دهیم�با�هم�بروند،�یک�كارخانه�
براساس�شركت�تعاوني�اتومبیل�سازي�بوجود�بیاورند�و�استثمار�هیچكس�نشوند�و�تا�اگر�
كسي�خودش�هم�سرمایه�دار�است،�بداند�با�كارگري�سروكار�دارد�كه�مجبور�نیست�مزدور�این�
باشد.�اگر�سهم�عادلنه�از�سود�و�درآمد�را�بهش�بدهد،�مي�ایستد�وال�مي�گوید�من�مي�روم�
خودم�از�دولت�سرمایه�مي�گیرم.�كه�هم�آزادي�در�كسب�و�كار�تأمین�شود،�هم�استثمار�

ریشه�كن�مي�شود.�این�تز�جدید�است.
مي�گوئید:�آقا�این�تز�جدید�است.�كسي�تا�حال�نگفته.�خوب�نگفته�باشد.�مگر�آن�روز�كه�
ماركس�آمد�و�ماركسیسم�را�گفت،�كسي�گفته�بود.�چطور�دیگران�اگر�حرف�نو�بیاورند�خوب�

است،�ما�اگر�حرف�نو�بیاوریم�بد�است.�تو�كه�مي�گوئي:�من�نه�شرقي�هستم�و�نه�غربي.
چطور�حال�كه�ما�یک�تز�نه�شرقي�و�نه�غربي�را�عرضه�مي�كنیم،�مي�گوئي:�آقا�این�تز�هنوز�
تجربه�نشده.�كدام�تز�نو�در�دنیا�از�اول�تجربه�شده؟�هر�تز�نوئي�در�دنیا�روز�اول�تجربه�
نشده�داست.�خوب�بگذار�ما�این�را�تجربه�كنیم.�تز�اقتصادي�ما�و�موضع�اقتصادي�ما�نفي�
زمینه�هاي�استثمار�و�بهره�كشي�است.�ولي�با�حفظ�آزادي�هرچه�بیشتر�محیط�كار،�نه�اینكه�
بَرده� استثمار�افراد�نشود،�اما�یک�سرمایه�دار�غول،�از�همه�غولتر�بنام�دولت�همه�شان�را�



ق
شکــلحــ

ت

135

كند.�نََفس�نمي�تواني�بكشي.�دیگر�این�نفي�استثمار�نیست.�این�استثمار�دولتي�است�بجاي�
استثمار�طبقاتي�یا�بقول�ژیالس�طبقه�جدید�بجاي�طبقات�قدیم.�ما�معتقدیم�همه�مواهب�
طبیعي�از�آن�همه�مردم�است.�هیچكس�نمي�تواند�با�دست�اندازي�روي�منابع�طبیع�خود�را�
مالک�آنها�بداند.�ما�معتقدیم�نظام�كنوني�توزیع�كال�خودبخود�به�گراني�كالها�مي�انجامد.�
این�نظام�توزیع�باید�یک�باره�عوض�شود�و�بجاي�آن�نظام�توزیع�كال،�به�صورتهاي�جدیدي�
كه�الن�در�دست�تهیه�است،�درآید�كه�فاصله�میان�تولید�و�مصرف�به�حداقل�ممكن�برسد�

و�آن�هم�با�حق�الزحمه�معقول.�نه�با�سود�سرشار�سرمایه�بازرگاني.
خوب�این�مواضع�مفصل�است.�دیگر�اینجا�كه�من�نمي�توانم�همه�اش�را�برایتان�بگویم.�این�
تا�حدودي�موضع�حزب�جمهوري�اسالمي�است.�این�موضع�از�اول�همان�بوده�)گفته�اید�در�
گذشته�و�حال�و�آینده(.�مرد�حرفش�یكي�است.�اسالم�حرفش�یكي�است.�ما�هم�مسلمانیم،�
هم�مردیم.�هان�آقا�من�آن�روز�آمدم�توي�بازار�چي�گفتم�به�بازاریها.�یكي�از�برادران�اینجا�
نشسته�چي�بهشان�گفتم؟�گفتم�به�اینكه�اگر�مي�خواهید�شما�در�خط�اسالم�باشید�باید�درآمد�

هر�یک�از�شما�در�روز�به�اندازه�مخارج�خودتان�و�حجره�تان�باشد.�بیشتر�نه.
همه�جا�هم�حرف�ما�یكي�است.�اینجا�هم�همین�را�مي�گوئیم،�توي�كارخانه�هم�همین�
را�مي�گوئیم.�خوب�پس�چرا�اجرا�نمي�شود؟�بسیار�خوب�كدام�حرف�است�كه�روز�اول�كه�
مي�گویند�اجرا�شده�باشد؟�بفرمایند�كه�شوروي�پس�از�انقالب�اكتبر��1917تا�چند�سال�
وضعش�متالطم�بود.�مسئله�زمین�در�شوروي�كي�حل�شده؟�تا�لنین�هم�زنده�بود،�حل�نشد.�
هفت�سال�هم�حكومت�كرده�بود.�خوب�معلوم�است�یک�نظام�نو�یک�روزه�جا�نمي�افتد.�
فرق�است�بین�این�كه�انسان�مواضع�روشني�داشته�باشد�و�نداشته�باشد.�راههاي�مشخص�
را�عرضه�بكند�یا�نكند�و�دنبال�اجرایش�باشد�یا�فقط�حرفش�را�بزند�و�اینكه�بگوید�آقا�اینها�
امروز�عمل�نشده�است.�یک�ساله�عمل�نشده.�عزیزم�همین�طور�است.�من�حال�هم�بهتان�
مي�گویم:�حال�حالها�باید�بجنگیم.�كي�گفت�جنگ�ما�تمام�است؟�هر�كه�گفت�جنگ�ما�
تمام�شده�مي�خواست�للي�بخواند�تا�خوابمان�ببرد؛�ما�بیداریم،�ما�هشیاریم،�ما�مرد�جنگیم�
و�این�جنگ�بي�امان�را�تا�حق�بخشیدن�به�این�آرمانهاي�متعالي�اسالم�ادامه�خواهیم�داد.�
مگر�آنكه�عزیزان�من�بگوئید�به�این�كه�این�طرح�غلط�است�عرض�نیست�با�كمال�میل�
مي�آئیم�مي�نشینیم�صحبت�مي�كنیم.�ما�دلئل�و�شواهدي�داریم�كه�این�طرح،�طرح�صحیح�
امیدبخشي�است.�اوًل�شما�مي�دانید�طرح�هاي�اجتماعي�تا�در�بوته�تجربه�در�نیاید�صحت�
و�سقمش�هیچگاه�معلوم�نشود�ولي�باید�ببینیم��آیا�طرح�است�كه�به�تجربه�اش�مي�ارزد�یا�
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نمي�ارزد.�ما�صریح�و�صادق�مي�گوئیم�كه�این�طرحها،�طرحهایي�است�كه�به�تجربه�اش�
مي�ارزد�و�آماده�هستیم�تجربه�كنیم�خوب�اینها�بخشي�بود�از�مواضع�حزب�جمهوري�اسالمي�
در�گذشته�حال�و�آینده�و�امیدواریم�همه�مان�با�هم�این�مواضع�را�اوًل�بیشتر�درباره�اش�تبادل�
نظر�كنیم،�ثانیاً�در�راه�اجرایش�اگر�پسندیدیم�بگوئیم،�ثالثاً�در�اثناي�عمل�اگر�نقطه�هائي�
اصالح�لزم�داشت.�اصالح�كنیم�و�در�این�راه�مصمم�باشیم�و�متوكل�علي�اهلل�كه�»علي�

اهلل�فلیتوّكل�المؤمنون«.


