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 پیروز تجربه

 
 1شمارة  -1358خرداد ماه  92سه شنبه 
 

 و خدا خواست که روزنامه انقالب اسالمی منتشر شود
 

روزنامه انقالب اسالمی مولود و تجربه انقالب پیروز ایران امرروز اسرت.   
ن روزنامه در جریان انقالب پیدا شده و به عمل در آمرده اسرت.   فکر ایجاد ای

در جریان انجام تجربه، استعدادهای انقالبی مقاوم برجا ماندند و بر آن شردند  
که از مشکالت باک به خود راه ندهند و در جمع خود و در محیط عمل خرود  

 مشکالت را از پیش پا بردارند و یک اساس استواری بگذارند تا:
تجربه انتشار روزنامه، توانایی انقالب را در حل مشرکالت برر هرم     در -

انباشته شده دوران گذشته بیازمایند. اگر با وجود مشرکالت بسریار و از هرر    
نوع، تجربه انتشار روزنامه می تواند با موفقیت قرین گردد، مسرائل دیگرر را   

الب اسرالمی  نیز با نیروی عظیم انقالب می توان حل کرد. در این تجربه، انقر 
آزمود. موفقیت ایرن   ایران بود که استعداد خویش را در ایجاد و سازندگی می

آزمایش برای نسل مسئولیت و کار، نسل جوان امروز، نشانه آنست که وقتری  
خواست ایجاد بنیادهای جدید انقالبی  برای پری ریرزی جامعره انقالبری بره      

، ایرن بنیادهرا بوجرود    تصمیم انجامید، و تصمیم با پی گیری بعمرل در آمرد  
 خواهند آمد و جریان انقالب پیروز خواهد شد.

این تجربه به روشنی معلوم می کند که سازندگان جامعه انقالبی نرو،       
در جریان ساختن، شخصیت وجود خویش را نشان می دهند. و ایرن سرخن   

قی برا « آدم»که بهانه بسیار کُندیها و ندانم کاریها گشته است که رژیم سابق 
نگذاشته است و ما آدم نداریم، سخن درستی نیست. حق این است که ما بره  
تجربه های انقالبی کم دست زده ایم. پرورده های رژیم سرابق بره کرار کرار     

که به کار انقالبی مری آینرد خوشربختانه قرادر بره       آن هاانقالب نمی آیند و 
 تند.انطباق خویش با دستگاه فرسودة بجامانده از رژیم سابق نیس

« مصرال  »در همین تجربه معلوم شد که بنای انقالب را با ابزار کهنره و  
بجا مانده از رژیم سابق نمی توان ساخت. بهتر است کار خام اما برا معیارهرا و   
ضابطه های انقالب این دوران انجام پذیرد تا آنکه پخته گردد اما در شرکل و  

 محتوی خود بیان کننده نظام سابق باشد.
گر این ضرورت که روزنامه بیانگر انقالب باید با شرتاب در مسریر   اما ا -

رشد به فراز رود، نبود شاید این مقدار وسواس ضرورت نداشت. اما برا توجره   
به اینکه در ایران، رسم بر این بوده است که هر کرار نخسرت خروب و بلکره     

مرر کره   شود و به تدریج بد و بدتر می شود، و با توجه به این ا عالی عرضه می
تکامل زبان انقالب بنفسه در چند و چون تحریکات انقالبی جامعره اررر مری    
گذارد، الزم دیده شد که پیش از انتشار از بهبود روزافزون محتوی و صرورت  

 روزنامه اطمینان حاصل گردد.
و این دو مشکل در سط  انسان های انقالبی باید حل می شد. بره ایرن   

قیده بدین کار آمده باشد و بتواند بر اساس ترتیب که هر کس در پی فرمان ع
عقیده با کسان دیگر تفاهم کند و مجموعه کسانی کره در ایرن انجرام مهرم     
قبول مسئولیت می کنند، با یکدیگر انسجام پذیرند و با هم یکردلی کننرد و   
مشکالت را به نیروی ایمان از پیش پا بردارند. تجربه می گوید مشکالت هرم  

ی آیند و می آورند و هم در داخل بوجود مری آینرد و مری    در بیرون بوجود م
آورند و تا وقتی که انسجام کافی نباشد احتمال فلج کردن و از کار انرداختن،  

 هر زمان وجود دارد.
در عین حال عقیده نباید حصار گردد و به بهانه آن بروی اسرتعدادهای  

. این روزنامه بایرد  بزرگ که زمان به زمان به بر می نشینند، درها بسته گردند
مبارزه با سانسور را وظیفه مقدم و اصلی خویش می شرمرد و خرود را بررای    
انجام این وظیفه بزرگ آماده می کرد. از اینررو بایرد جمرع منتشررکنندگان     

توانسرت   روزنامه نه تنها بروی صاحبان عقیده باز می شرد بلکره بایرد مری    
دادها از طریرق بحرآ آزاد   صفحات روزنامه را حتی المقدور محل بروز اسرتع 

میان صاحبان عقاید و گرایشها می کرد. جمع آمدن گروهی از افرراد آن هرم   
خود را در خدمت عقیده بدانند و هم بتوانند اظهار عقاید دیگرران را تحمرل   

به بحآ آزاد بپردازند و بحآ را بدون سانسور منتشر سرازند،   آن هاکنند و با 
رود که انتشار روزنامه به نشران آن باشرد    ید میالبتکه کار ساده ای نبود و ام

که در جریان این تجربه این مشکل حل شده و چنین جمعی قدم بره عرصره   
 گذاشته است.

در انعکاس واقعیت های جامعه، توانائی نسل انقالبری مسرئول را بره     -
زاده و پررورده رژیرم سرابق در    « مطبوعات»بوته آزمایش گذارد. در حقیقت 

ب نتوانستند خود را از آالیش آن رژیم پاک سازند، واقعیرت هرا   جریان انقال
همانسان که هستند در این مطبوعات منعکس نمی شوند. برر ایرن مشرکل،    
مشکل دومی افزوده می گردد و آن اینکه واقعیت های مسر  شرده اسرباب    
تحریک قرار می گیرند. طوریکه زبان روزنامه، زبان تحریک گشته است و برا  

و آنجا کوشش هایی برای جایگزین کردن زبان تحریرر حقیقرت و    آنکه اینجا
جستجوی راه حل از راه ارزیابی و انتقاد مالحظه مری شرود، امرا در مجمروع     

هرایی کره    زبان روزنامه همچنان به قیود رژیم سرابق مقیرد اسرت. تمررین    
نویسندگان در دروان پیش از انتشار روزنامه انجام دادند، بر ما مسلم داشرت  

تغییر زبان تحریک بغایت مشکل است و توفیقی کره در ایرن تغییرر بره     که 
دست آمده سخت پربهاست. با وجود این نباید این تصور دست دهرد کره در   
این روزنامه هیچگاه زبان تحریک به کار نخواهد رفت. توفیق در تغییرر زبران   

و یرا  تحریک به زبان کاوش راه حل مشکالت که بر سر راه انقالب وجود دارند 
بوجود می آیند، بدان معنی نیست که از شرّ آن زبان به کلی آسوده شده ایم. 
وعده ای که می دهیم این است که به این کوشش گرانقدر برای رهایی از ایرن  
شرّ بزرگ ادامه دهیم تا به طور قطع زبان روزنامه، زبران تحریرف و تحریرک    

 نباشد و به تدریج زبان جستجو و مسئولیت باشد.
ینقرار، خواننده ای که روزنامه را در دست می گیرد، بدانرد کره ایرن    بد

روزنامه در عهده گرفته است که رشد کند. به عهده گرفته است کره در قیرد   
مسئولیت های بزرگ زمان بماند و در خدمت انقالب اسالمی و ترالش پیگیرر   

ارش های بزرگ، نسل انقالبی ایران امروز بماند و در عین گرز  نسل مسئولیت
پیشرفت های این نسل در ساختمان جامعه توحیدی، در جستجوی راه حرل  
ها نیز شرکت کند و چنان عمل کند که وحدت ملرت کره اسرلحه اصرلی در     
جریان رشد انقالب است مستحکم تر گردد. بنابراین بر خواننده اسرت کره از   

مره در  تذکر نقائص و ارائه طریق خودداری نکند و بیازماید که آیرا ایرن روزنا  
ادعای خود که می خواهد زمینه و کشتزار اسرتعدادهای نسرل امرروز باشرد     
صادق است یا خیر. و تجربه به این است که استعداد خرویش را برا نوشرتن و    
گفتن آنچه به نظرش نوشتنی و گفتنی می آیرد، بکرار انردازد. تجربره ایرن      

را تجربره انقرالب   روزنامه را خویش بپندارد، بیشتر از این، تجربه این روزنامه 
 بداند و بکوشد که این تجربه پیروز گردد.

 .طلبم این تعهد و مسئولیت خطیر یاری میاز خدا در انجام 
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مه مرردم،  متن قانون اساسی، مقدمه و اصول آن منتشر شده است تا ه
یی که نسبت به سرنوشت کشور احساس مسرئولیت مری کننرد،    آن هاهمه 

 درباره آن اظهار نظر کنند.
اینک معلوم است که امام در چنرد مرورد اصرالحات جزئری را ضررور      
دانسته است و این اصالحات جزئی که در اجتمراع دیرروز عرده ای از تهیره     

گرفرت، تغییرری در قرانون     کنندگان قانون اساسی با امام مورد گفتگو قررار 
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آورد. تنها به وضوح بیشتر آن کمک مری کنرد، بردین     اساسی به وجود نمی
قرار همین متنی که منتشر شده است با اظهار نظرهای مرردم دربرارة آن در   

 اختیار مجلسی که تشکیل می شود قرار خواهد گرفت.
ظرهرا  در چند روزی که از انتشار قانون اساسی می گذرد، هنوز اظهرار ن 

یابی فایده برودن اظهرار نظرر     یا دربارة طرز تصویب آنست و یا دربارة فایده
 دربارة آن و یا دربارة سر و شکل آن و کلیات دیگر است.  

مردم کشور با یک واقعیت آشکاری روبررو هسرتند و آن اینکره داد و    
فریاد کنندگان تا این زمان بخود زحمت کار و مطالعه دربرارة قرانون اساسری    

هوری اسالمی ایران را نداده اند. برای کسانی که اهل انصاف بوده انرد و در  جم
اظهار نگرانی ها، بدین تصور بوده اند که متن قانون اساسی پر از قیرد و بنرد   

اسرتقالل،  »خواهد بود، این متن قانون بیش از حد انتظار در انطباق برا شرعار   
 ی باقی نمی گذارد.است و جای هیچگونه نگران« آزادی، جمهوری اسالمی

سئوال اساسی ما اینست آیا باید هر مسئله ای پیش مری آیرد دسرت    
آویز برخوردها گردد؟ آنهم نه از راه خود مسئله و پرداختن به چنرد و چرون   
آن بلکه به بهانه آن و در ورای آن؟ آیا انقالب نباید هیچ تأریری در رفتارهرای  

ترین مسئله ها که مسئله قرانون   آدمیان گذاشته باشد و الاقل درباره اساسی
 اساسی است، رفتار و روش انقالبی در پیش گرفته شود؟

شرکت سودمند در رفع نقایص قانون اساسی بدین است کره هررکس و   
یا هر گروه مقدمه و اصول قانون اساسی را انتقاد کند بدین ترتیب که از ایرن  

خص نمایرد و  مقدمه و آن اصول آنچه را که در خرود تغییرر مری بینرد مشر     
پیشنهاد خود را با ذکر دالیل منتشر سازد. تا یک بحآ به راسرتی انقالبری و   
خالق درباره قانون اساسی برانگیخته شود و طررح و پیشرنهادهایی کره در    
اختیار مجلس خبرگان قرار می گیررد، کرار آن مجلرس را سربک کنرد و از      

 رهگذر این کار روحیه جدیدی در کشور بوجود آید.  
ایل ارتباط جمعی از رادیو تلویزیون و روزنامه ها است تا هرر چره   بر وس

بیشتر اسباب اینگونه انتقاد و ارزیابی قانون اساسی را بوجود آورنرد و الاقرل   
این بزرگترین فرصت ها را دربارة بزرگترین بحآ های زمان از دست ندهنرد.  

فکرر را  بدانند که نسل امروز و نسل های آینده، نره سسرتی و کراهلی اهرل     
را کره وسرایل ارتبراط جمعری را ابرزار تخریرب        آن هاخواهند بخشید و نه 
 یکدیگر می سازند.

بر همه باید معلوم باشد که هر کوششی برای بهتر کرردن مرتن قرانون    
اساسی سخت پربهاست. اصالحات عبرارتی و فنری و درآوردن اصرول ایرن     

بیشتر اصرول کمرک    قانون به بیان قانونی بهتر و پیشنهادهایی که به وضوح
می کنند و پیشنهاد اصول جدید که بره کمرال قرانون مردد مری رسراند و       
هیچکس نباید اینطور به پندارد که چون شرکت در انتقاد قانون اساسی تنهرا  
کار اهل فن است، از اینکار مضایقه کنرد، قرانون اساسری، اسراس زنردگانی      

سرو کار پیدا می کنرد از   اجتماعی ما را می گذارد و با زندگانی فرد فرد مردم
این رو کوچکترین مطلبی که به نظر کسی می رسد باید اظهار کند ترا قرانون   

 اساسی از  هرگونه نقصی پرداخته گردد.
امید که این فرصت بزرگ برای بحآ خالق درباره اصالح قانون اساسری  

 را همه مغتنم خواهیم شمرد.

 

 

 شوراها
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شورای انقالب قانون شوراها را از تصرویب گذرانرد ترا مرردم منراطق      
مختلف کشور: استان ها، شهرستان ها و شهرها و روستاها از طریق انتخراب  
شورا در اداره امور خویش شرکت کنند و در مفهوم اسالمی کلمه خودمخترار  

 بگردند.
ولتری در  استانداران و فرماندهان و بخشداران و رؤسای دیگرر دوائرر د  

شرده انرد و    آن هرا حدود اختیارات شوراها موظرف بره اجررای تصرمیمات     
اختیارات این شوراها، آموزش و پررورش از ابتردائی ترا عرالی و بهداشرت و      
بهداری و نظم و نسق محلی و ایجاد راه ها و احیاء اراضی و صرنایع محلری و   

کشرور را   اظهارنظر دربارة برنامه پیشرفت محل در محدوده برنامره عمرومی  
 شامل می گردد.

برای آنکه شوراها برای اجرای تصمیماتی که در جهت بهبود وضع محل 
اتخاذ می کنند از امکانات مالی برخوردار گردند، عالوه بر عوارض و اسرتفاده  
از مالیات مستقیم از بودجه عمومی دولت نیز بهره مند می گردنرد. بردینقرار   

در حردود صرالحیت خرود در خردمت     شورای هر استان دستگاه اجرائی را 
خواهد گرفت و توانائی مالی برای اجررای برنامره هرا پیردا خواهرد کررد. در       
محدوده وحدت ملی، این قانون مشارکت مردم قسمت های مختلف کشور را 
در اداره امور خود فراهم می آورد. اینک که قانون اساسی منتشر شده اسرت  

رسند، این حقیقت بیشرتر برر همگران     و اینگونه قانون ها نیز به تصویب می
آشکار می شود که نه تنها وحدت مردم کشور و در نتیجه مبارزة اسرتقالل و  
آزادی تنها در اسالم ممکن گشت، بلکه در اسالم است که قدم های استوار و 
اساسی در راه استقرار بنیادها و ارکان تضمین کننرده رشرد و آزادی مرردم    

وقتی اصل این است کره هریچکس برر دیگرری      فراهم می گردد. در حقیقت
سلطه بجود و هیچ گروهی از راه استکبار بر گروه یا گروه هرای دیگرر سروار    
نشود، راه بر قبول حق دخالت که قوم بر سرنوشت خویش همواره می شرود.  
رژیم سابق و رژیم هایی که ایران در دوران تاری  خویش، بخود دیده اسرت،  

داشتند و وحدت را کره از   را در اختالف نگاه میمردم مناطق مختلف کشور 
آن دم می زدند وحدت زوری بر پایه اختالف بود. قرن ها و قرن ها مردم ایرن  

ظالمانه بره عقرب مانردگی و فقرر     سرزمین را در اختالف ها و نابرابری هایی 
محکوم کردند و موجب شدند اقدامی کره برا هرم پایره و اسراس فرهنرگ       

ند و در اسالم وحدت می جویند، بعضاً زیر سلطه دولرت  مشترکی را گذاشته ا
های دیگر بروند. امروز که انقالب اسالمی راه تازه ای را به روی بشریت اسریر  
گشوده است، زمان آن است که همه از راه مسئولیت ملی و جهانی که داریرم  

 در امور زیر بیاندیشیم:
و نره مری    در خارج اسالم ما نه می توانیم کشور را حفر  کنریم   -1

 توانیم پیام استقالل و آزادی و رهائی از نظام ابرقدرتاه به بشریت برسانیم.
در اسالم است که خودمختاری به معنرای شررکت در اداره امرور     -2

خود در عین کوشش برای تحکیم مبانی وحردت ملری و وحردت اسرالمی،     
 واقعیت خود را به دست میآورد.

اده امور خویش، نره تنهرا   بنا براین قبول حق مردم هر محل به ار -3
موجب تجزیه کشور نمی شود، بلکه خود وسیله نجات ملت های مسرلمان از  
سلطه سلطه گران نیز می گردد. زیرا برای نخستین بار موانع وحدت واقعی از 

از  آن هرا میان می روند و مردم هر منطقه وقتی دیدند اسباب رشد و تعرالی  
ه تعاون و وحدت کشور و بلکره امرت   هر جهت فراهم است و این اسباب از را

اسالمی فراهم می شود، نه تنها آنررا خواهنرد خواسرت بلکره برا اخرال  و       
 فداکاری از آن دفاع به عمل خواهند آورد.

در دنیای غول ها، در دنیای واحدهای برزرگ، ملرت اسرالم گررا      -4
نخواهد بمیرد و بخواهد در مسئولیت رهبری این جهان شرکت کند، باید بره  

ان تجزیه پایان بخشد و روی به وحدت آورد. چره رسرد بره کشرورهای     جری
اسالمی. تکلیف هر کشور واض  اسرت: ایرران متحرد هنروز بررای دفراع از       
استقالل و آزادی خویش، عوامل بسیاری را کم دارد. این حقیقت را فرد فررد  
این ملت باید بداند که برای دفاع از موجودیت خرویش تنهرا اسرلحه ای کره     

ش باقی مانده وحدتی است که در اسالم به دست آورده اسرت. اگرر ایرن    برای
وحدت را از دست بدهد، همه چیز از دست می رود. و دیگر صحبت کرردن از  

 گردد. شورا و شرکت در اداره امور و ... بی معنی می

این معنی بر همه ما معلوم باشد که هیچ قسمت ایران به تنهایی قادر به 
و معلوم است که این ملت تجزیه کشور را پایان حیرات  زیست مستقل نیست 

 خویش می داند.
نیسرت، فرصرت    آن هرا با توجه به این واقعیت که احدی قادر به انکار 
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 تشکیل شوراها، باید فرصت بروز بلوغ سیاسی و فرهنگ اسالمی ملتی گردد.
اگر این فرصت، فرصت بروز هوش و نشران دادن درجره رشرد نشرود،     

 روز تمایل به استبداد سیاه خواهد شد.الجرم فرصت ب
 به این بیان که همان بیماری مزمن عود خواهد کرد که:

وحدت ایران در گروه تمرکز شدید اختیارات در دولت مرکزی و ایجراد  
بنیاد سیاسی پایدار با قدرت و اختیارات کامل است. یعنی همان شاهنشراهی  

 به همان صورت یا با صورتی دیگر.
زمایش فرا رسیده است. امید آنکه شوراها به همان ترتیب اینک زمان آ

که قانون پیش بینی می کند، تشکیل گردند و مشارکت مرردم در اداره امرور   
محلی و از طریق آن و مستقیم در اداره امور کشور اسراس وحردت ملری را    

 تحکیم بخشد و تشکیلشان پایان قطعی نظام استبدادی باشد.
 
 
 

 م زدن میتینگبشارت باد ... و بره
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بر هم زدن میتینگ دیروز دانشگاه به هیچ رو قابل توجیره نیسرت.        
 هر چند راست است که:

در جلساتی که برای بررسی قانون اساسی تشرکیل مری دهنرد،     -
را حف  کننرد. یعنری بحرآ آزاد    « دمکراسی»هیچ در صدد نیستند موازین 

نون انجام بگیرد. سخن ها یک طرفه گفتره و نوشرته مری    درباره اصول این قا
 شوند.
در اصول مورد بحآ هر دخل و تصرفی را می خواهند می کنند و  -

 بر پایه دخل و تصرف های انجام گرفته، تفسیرهای دلبخواه می کنند.  

نه تنها خود در صدد نمی شوند، بحرآ آزاد  را برانگیزنرد بلکره     -
 د را هم اجابت نمی کنند.دعوت همیشه معتبر به بحآ آزا

با همة فریادی که علیه انحصارطلبی سر مری دهنرد، برا ترالش      -
لجوجانه ای می کوشند انحصار تبلیغات را در دسرت داشرته باشرند و بررای     
توفیق در اینکار هیچ مهم نمی شمرند که با مداحان رژیم سابق و ندامت نامه 

 خوانان در تلویزیون همصدایی کنند.

 آن هرا گروه کوچک را مغتنم نشمرده اند تا از  فرصت حمله یک -
دعوت کنند در بحآ آزاد شرکت کنند و به این ترتیب عالقه واقعری خرود را   

 نشان دهند.« دمکراتیک»به شیوه های 

با همة این ایرادها، حق داشته اند و حق دارند کره آزادانره اجتمراع         
دد برر هرم زدن   تشکیل دهند و حرف خود را بزنند. اگرگروهری کره درصر   

 اجتماع برآمده است به راستی در پی تحقق آرمان اسالم بود، باید:
اصل قرآنی بشارت باد به کسانی که قول ها را گوش می دهنرد و   -
 گذاشت. را بر می گزینند را زیر پا نمی آن هابهترین 

در محل حاضر می شد و نه تنها خود نظم را بر هم نمی زد، بلکره   -
 سی نظم و آرامش میتینگ را برهم نزند.مراقبت می کرد تا ک

از اداره کنندگان میتینگ می خواست یا به او اجازه داده شود در  -
 پایان نظرهای خود را درباره شنیده ها بدهد و یا.

از اجتماع دعوت می کرد پرس از پایران میتینرگ بماننرد و بره       -
سخنان او گوش بدهند. مسرئولیت مسرلمان در مبرارزه برا سانسرور یرک       

ئولیت بسیار سنگینی است. پیام اسالم یک پیام جهانی اسرت و انقرالب   مس
اسالمی ما، یک مسئولیت جهانی در دنیای بحران زده امروز دارد. این انقرالب  

پیروز گرداند و بره دنیرا راه نروی نشران     بر عهده دارد که انسان را در اسالم 
یان مری بررد بلکره    دهد. روش های زورمدارانه، نه تنها صافی این پیام را از م

اصل پیام را از میان می برد و حیف است که ما به ایرن رشرته کارهرا دعروت     
 خود را از بشریت به اسالم لغو کنیم.

مسئوالن این انقالب یعنی همه مردم نباید نسبت به اینگونه رویردادها  

القید بمانند و بدانند که وقتی زور از نو مشروعیت خویش را به دسرت آورد و  
م اسالم اینگونه روش ها ممکن شد، بسیارند کسان کره در کمیننرد ترا    به نا

عنان این زور را در دست بگیرند و وضعی مشابه وضرع پاکسرتان و جاهرای    
 دیگر به وجود آورند.

و برراالخره وقترری راه حررل انقالبرری بحررآ آزاد وجررود دارد، شررما ای 
نمی کنیرد؟ آیرا    چرا از این راه استفاده« مسلمان ها»ها و شما ای « دمکرات»

نمی دانید وقتی راه حل درست را به دست خود از بین می بریرد، نراگزیر راه   
 حل غلط تحمیل می شود؟

 
 

 اخالق، حقوق، قانون
 
 5، شماره 1358تیرماه  3یکشنبه
 

نویسنده ای نقصی در پیش نویس قانون اساسی یافته است و آن اینکه 
ظاهراً وی هنوز در دام همران   در این قانون اخالق جانشین حقوق شده است.

باور است که گویا قلمرو حقوق و اخالق و در نتیجه قانون و اخالق جدا اسرت.  
داری از ابتدا مدعی بود که اقتصراد و سیاسرت و قرانون رااز پایبنرد      سرمایه

احکام اخالقی آزاد کرده است. مارکسیسمی که در سرمایه داری بوجود آمرد  
یک مرض مزمن به ارث بررد و وقتری ایرن دو راه و     نیز این باور دروغ را مثل

رسم به کشورهای زیر سلطه راه پیدا کردند، این بیماری با شردت تمرام بره    
 جان گروندگان به این دو راه افتادند.

هر دو دروغ می گفتند و امروز تقریباً همه اندیشمندان دو طررز فکرر،   
ه است که نه حق، و نره  این دورغ را افشا می کنند. چرا که بر همه روشن شد

قانون که بیانگر آن و معین کننده حدود آنست بدون اخالق معنی پیردا نمری   
در حقیقت وقتی قانون امری را واجب می کند بدان معنی اسرت کره آن    کند.

امر خوب است. و وقتی امری را منع می کند یعنی اینکه هر کس آن را خروب  
م نمی دهد و وقتری بهترر دیرد    دانست انجام می دهد و هرکس ندانست انجا

امری انجام پذیرد، یعنی اینکه انجام آنرا خوب می دانرد بردون اینکره ارزش    
آنرا داشته باشد که واجب گرداند. و باالخره وقتی بهتر مری بینرد کره امرری     
 انجام نپذیرد. یعنی انجام آنرا بد می داند اما نه بدان حد که ممنوع گرداند.

ری اخالق خود را جانشین اخرالق مسریحی   چیزی که هست سرمایه دا
کرد و این اخالق را از راه حکومت های دست نشانده به همه کشرورهای زیرر   
سلطه تحمیل کرد. زمینه هم وجود داشت. وقتی هر عملی متضمن و بیرانگر  

ها و روشنگر خوبی ها و بدی هرای پذیرفتره شرده اسرت،      یک رشته ارزش
زورمردای در  « اخرالق »و قانون جدا کرد؟ چگونه می توان اخالق را از حقوق 

مجموع این است که در رقابت، خراب کردن رقیب برای ساختن خود نه تنهرا  
ایجاد می شروند و  « اخالقی»بد نیست بلکه ارزش است. قوانین بر این اساس 

 است.« اخالقی»حقوق، حقوقی هستند که منعکس کننده این اصل 
ری اسالمی اساس تقروی اسرت،   بدینقرار وقتی گفته می شود در جمهو
، تبعری  اسراس حرق    «شاهنشاهی»یعنی اینکه در این جمهوری مثل دوره 

اسراس  « فرهنگ خرا  »، «قومیت»، «نژاد»قرار نمی گیرد. در این جمهوری 
حق در حدودی قرار می گیرد که متضمن تبعی  و ترجی  نباشرد. در یرک   

 می گیرد.کالم بر اساس این قانون، زورمداری پایه حق قرار ن
این مقدمه برای آن بود که بگوییم در عصر انقالب، اسم ها و رنگ هرا را  
نمی توان مالک و ضابطه تشخیص افراد و گروه ها قرار داد. باید از اندیشره و  
عمل هر کس و هر گروه عنصر اخالقی آنررا بیررون کشرید و دیرد جانبردار      

نده ای که خرود، خرراب   زورمداری است یا مخالف با آن. البته نویسنده و گوی
کردن و بی اعتبار کردن فکر و عمل مخالف و یا گروه مخالف را از هرر راه کره   
شد، طبیعی و حق طبیعی خود می پندارد، از یراد مری بررد کره در ارزیرابی      
خویش یرک اصرل اخالقری را برازگو مری کنرد و اسراس کرارش، اخرالق          

 ست.به مثابه صورتی از صورت های زورمداری ا« شاهنشاهی»
از اینرو، در جمهوری اسالمی و در عصر انقرالب وجره تشرخیص بایرد     
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اخالق باشد. اخالق عقیده است وقتی جامه  عمل بخود می پوشرد. برر پایره    
از « مسرلمان »این خط و ربط، روش روزنامه بر آن نیست که به صرف صرفت  

به کسری حملره کنرد، مرالک     « نامسلمان»کسی دفاع کند و به صرف صفت 
ما اندیشه و عمل است. در فکری که اظهار می شود و در عملری کره    ارزیابی

انجام می گیرد، اخالق دارنده فکر و انجام دهنده عمل، نمایران مری گرردد و    
ارزیابی تنها بر پایه اخالق متبلور در اندیشه و عمل ممکن می شود. از اینررو  

قررار   قرآن، عمل صال  را ارج می گذارد و مرالک و ضرابطه را عمرل صرال     
دهد. انقالب برای آن انجا م گرفته است که اسم جای خرود را بره رسرم     می

بسپارد و انگ و رنگ مرامی به عنوان وسریله شناسرائی جرای خرود را بره      
از « فرهنرگ شاهنشراهی  »اندیشه و عمل بسپرد، تا تشخیص پیروان واقعی 

 رهروان راه انقالب اسالمی ممکن بگردد.

 

 

 روزنامه برای کیست؟

 
 6، شماره1358تیرماه  4شنبهدو

 
روزنامه برای روشنفکران است؟ برای کارگران و دهقانان اسرت؟ بررای   
پیشه وران است؟ برای قشرهای متوسط است؟ برای کارمندان است و ... هرر  

آشنا هسرتند. و بردتر از همره    یک از  این گروه ها، زبانی دارند و با مفاهیمی 
یر جای محتوی را گرفته و تلویزیرون و  این است که در یک دوره طوالنی تصو

رادیو و روزنامه ها، به جای محتوی خواننده را به تصویر و تیتر عادت داده اند 
و این تصور را به خواننده داده اند که روزنامه برای آن است که تیترهرایش را  
بخواند و اگر حوصله کرد خبری را تا نیمه بخوانرد و آنررا در سرطل آشرغال     

شکستن این سنت ضدانقالبی و این بدترین سانسورها البتره کراری    بیاندازد.
 به غایت مشکل است.

در حقیقت روزنامه باید در خدمت همه مستضعفان باشد. کرارش بایرد   
المقدور بررای همره گرروه     باشد. و حتی آن هاتشری  کردن دردها و مسائل 

ب اسرالمی  های مستضعف مطلب به زبان خودشان داشته باشد. روزنامه انقال
هنوز به این کمال نرسیده است هنوز ترکیب مناسرب را بره دسرت نیراورده     
است اما اهل انصاف تصدیق می کنند که با سرعت در ایرن جهرت در تحرول    

 است.
کارگر عزیزی می نویسد که از زبان روزنامه سر در نمری آورد، روزنامره    

برا اوسرت، و   اسرت، حرق   « سط  باال»تیتر و عکس ندارد. زبان روشنفکران 
کوشش ما بر این است که مطالب روزنامه را بر اساس واقعیرت در زیرر گررد    

 آوریم:
یک صفحه و در صورت جمع آوری کردن اخبرار و اطالعرات، دو    -

 صفحه به مسائل زحمتکشان با زبان ساده اختصا  دهیم.
یک صفحه و بیشتر را به روشنفکران مسئول که می خواهند بره   -

عفان قرار گیرند اختصا  دهیم. بدان امید کره بره   راستی در خدمت مستض
آنان در مسئولیت بزرگ زمانشان کمک گردد و در کار خطیرشان همکاری به 

 عمل آید.

و دو صفحه را هم به مسائل اساسی مردم کشور اختصا  دهریم   -
و در قید گروه ها نمانیم بلکه عموم را مدّ نظر قررار دهریم. در حقیقرت کرار     

مسائل باشد و البته تا آنجا که امکان هست، باید زبان سراده  اصلی باید، طرح 
 باشد تا حداکثر کسان بتوانند آنرا بخوانند.

گفتیم کار اصلی طرح مسائل باشد. وقتی مسائل طرح شدند و تجزیه و 
پردازی را گرفرت، زبران   « شرح و تفصیالت»، جای تیترسازی و آن هاتحلیل 

وقتی ذهن عادت کرد به تصویر و تیترر  تحریک و رنگ کردن از بین می رود. 
به تدریج ساده بین می شود و به آسانی فریب می پذیرد. قدرت مندان غرب 
و هم شرق مدتهاست فهمیده اند مردم را نباید گذاشت فکر کننرد. بایرد برا    
یک رشته تصویر و تیتر و فکر مردم شکل داد تا بره قرول عرفران خودمران     

ت را بجای محتروی بپرذیرد. وقتری عکرس و     مجاز را حقیقت بپندارد و صور
تفصیالت را بجای واقعیت امر پذیرفت کار تمام اسرت چررا کره خواننرده و     
آن بیننده گیرنده است و به تدریج با تصویرهایی که می گیرد خو می کنرد و  

را حقایق مسلم می پندارد. فریب بزرگ اینست. این ترتیب کار تبلیغراتی   ها
قعیت نشاندن باشد، امر ترازه ای نیسرت کره قردرت     که تصویر را به جای وا

فرعونی و طاغوتی بدین فریب نیاز مبرم دارد و تاری  گواهی می دهرد کره از   
دیرباز این روش را به کار می برده اند. داستان ریسمان های ساحران فرعرون  
در قرآن، یعنی همین تصویرها و تیترها که ساحران در نظرر مرردم واقعیرت    

ند، روشنگر حقانیت دعوی ما اسرت و معلروم مری کنرد کره از      داد جلوه می
مردم، معمول زورمرداران بروده اسرت و     دیرزمانی این روش فریب و سانسور

خدمتگزار زورپرستی و زورپرستان بره  « روشنفکرنمایان»ساحران زمان ما یا 
اند تا از عهده فریب و رنرگ کرردم مرردم بره کمرال       صدها فن مجهز شده

اسرت و   و تیتربازی شرده « عکس و تفصیالت»ا عصر تصویر و برآیند. عصر م
عصای موسی باید، روشی باید تا که واقعیت تصویر ودرون تصویر و محتوی و 
حقیقت تصویر را به ساحران و مردم بازنمایاند تا جای انکار نمانرد و سراحران   
خود حق را بپذیرند و از خدمت طاغوت و زورمداری بدر آیند و زبان حقیقرت  

 جای زبان فریب را بگیرد.
بدینقرار خوانندگان ما، بدانند که اگر روزنامره بخواهرد بره راسرتی در     
خدمت مستضعفان باشد قبل از هر کار باید زبان سحر و افسرون و فریرب را   

را آزاد کنرد و همرین    آن هرا بی ارر سازد. باید نان ساحران را آجر سازد. باید 
ن روزنامه ارر می گرذارد. برا اینهمره زبران     کار ناگزیر در محتوی مطالب و زبا

روزنامه باید تا ممکن است ساده گردد. اما تنها تا حد باطل کردن سحرها مری  
تواند ساده شود وقتی اینکار با موفقیت به انجام رسید، می توانرد سراده ترر    

 بشود و حتماً خواهد شد.
در کرار  پس بر خواننده معلوم باشد که روزنامه در خدمت مستضعفان و 

باطل کردن سحرهای این زمان است. برای موفقیت در این کار مهرم، نراگزیر   
محتوی و زبان مطالعه محتروی را بنشراند و   « تفصیالت»باید به جای تیترها و 

مشکل کار وقتی حل می شود که به تردریج خواننرده آن تصرور باطرل کره      
خراک روبره    مدعی بود به روزنامه ها باید نگاهی انرداخت و آنررا در سرطل   

انداخت، را از ذهن براند و روزنامره را دارای هردف و محتروی بپنردارد و برا      
حوصله مطالب آنرا بخواند و سپس آنرا با مردم محیط خود به بحآ بگرذارد و  
با اینکار با جریان یافتن حقیقت واقعیت ها، در باطل کردن سرحرها و فریرب   

 ت مهم و مشکل یاری رساند.ها شرکت فعال کند و به ما در این کار به غای
تا وقتی سحرها و فریب ها را باطل نشده همه باید کار موسی )ع( کننرد  

 و کار این روزنامه در این مرحله همین است.

 
 

 ابرقدرتها و بازیهایشان

 
 7، شماره1358تیرماه  5سه شنبه

 
دنیای جدید اما بینوای ما اسیر بازی های ابرقدرتها و قردرت هرا شرده    

ال ها و سالهاست بلکه فزون از دو قررن اسرت کره از راه بلعیردن     است و س
هرم ابرقردرتها    آن هارروت های همین دنیا، قدرت ها بوجود آمدند و از میان 

 بوجود آمدند.
این ابرقدرتها در کشورهای مختلف دنیا هدف های زیر را تعقیرب مری   

 کنند:
 می خواهند منابع رو و زیر زمین )بخصرو  نفرت( را در دسرت    -1

 نگاه دارند.  
برای بردن و خوردن منابع دنیا، مری کوشرند دولتهرای دسرت      -2

 نشانده را به کشورهای مختلف تحمیل کنند.

می کوشند منابع تحت تصرف را در دست نگاهدارنرد و منرابع و    -3
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 امتیازات جدید را هر کجا پیدا شد، به چنگ آورند

من از طریق ایجاد سازمان برنامه و ارتش وابسرته وسریله و ضرا    -4
قوی بوجود آورند تا همیشه منرابع و رروتهرای جهران را در اختیرار داشرته      

آینرد در جهرت منرافع     یباشند و تمام سرمایه هایی را که در جهان بوجود م
 خود به کار بیاندازند.

از کشورهای دست نشانده استفاده کنند و آنچره را بررای خرود     -5
آشغال دانی از اینهرا   زائد تشخیص می دهند به این کشورها بفروشند و مثل

 استفاده کنند و هر چه را کم دارند از این کشورها به دست بیاورند.

برای اینکه حاکمیتشان بر کشورهای زیر سلطه قطعری و دائمری    -6
بگردد، ناگزیر جانبدار تحمیل نظام اجتماعی متناسب با امتیازاتشان برر ایرن   

 کشورها هستند.

ا، گروه های اقلیت مثرل زائرده و   از راه سلطة همه جانبه بر این کشوره
برر   آن هرا عامل سلطه « ترقی»به نام  آن هاانگل بوجود آورده اند و به دست 

بره   -کشور خود شده اند. امروز در همه جای دنیرا و از جملره در خاورمیانره   
این گروه ها عامل سلطه ابرقدرتها هسرتند و بره جران     -خصو  خاورمیانه

 ملت های خود افتاده اند:
از آقای تره کری بپرسرید شرما در افغانسرتان چررا بره زور        اگر -

حکومت می کنید، می گوید می خواهیم افغانستان را از عصرر فئرودالی بره    
دوران سوسیالیسم متکامل برسانیم. باید به ایشران بگروییم: مگرر تکامرل     
محتاج یک نیروی اجتماعی خواهان تکامرل و یرک زمینره قبرول در افکرار      

نماینده کدام نیروی اجتماعی هستید و در کردام زمینره   عمومی نیست؟ شما 
را می کارید؟ چطرور ممکرن اسرت اقلیتری بره      « سوسیالیسم»مساعد بذر 

عمل کند و براز   آن هادستیاری ابرقدرت روسیه روی کار بیاید و حسب االمر 
 عامل ترقی و رشد ملتی باشد؟

وس در امران  حق این است که اگر ملت افغانستان از بازیهای امریکا و ر
 باشد با سرعت تمام رشد می کند.

اگر از آقایان حسن البکر و انورسرادات و ... بپرسرید شرما چررا      -
اید، خواهند گفت کره مری    بساط حکومت مطلقه در کشورهای عرب گشوده

« حقروق »خواهند عرب عقب افتاده را از ذلت عقب افتادگی نجرات دهنرد و   
می دانیم که امریکا هم مشرغول تبردیل    اما همه اعراب را از اسرائیل بگیرند.

ارتش اسرائیل به بزرگترین ارتش هاست و هم از طریق این دولتهرای دسرت   
 نشانده مانع ترقی واقعی ملت عرب است.

امروز ابرقدرتها در هر گوشه دنیا، و در هر کوچه، پس کوچره مشرغول   
ای آنکره  بیایسرتد. برر   آن هاکشتن انسان است، هر انسان که در برابر منافع 

را « کشورهای برزرگ »مردم این دنیا از سلطه ابرقدرتها آزاد شوند و مردمان 
نیز آزاد سازند، باید برای عمل اجتماعی معیار پیردا کننرد. معیراری کره مرا      

هدف ابرقدرتها بسنجند و هرر   6پیشنهاد می کنیم اینست که هر عملی را با 
و سرازگار باشرد برا آن    عملی از ناحیه هر گروهی با هدف های مزبرور جرور   

 مخالفت قاطع بکنند.
در حقیقت تا وقتی ابرقدرتها در تعقیب هردفهای خرود، بره برازی در     
کشورهای ما ادامه می دهند، آزادی و دمکراسی یعنری: مبرارزه برا عرامالن     

. مرردم خاورمیانره بایرد از    آن هرا ابرقدرتها و کوشش برای رهایی از سرلطه  
د و در راه بیرون رفرتن از سرلطه ابرقردرتها برا     مبارزه مردم ایران پند بگیرن

 متحد شدن نیروی انقالبی عظیمی بوجود بیاورند و بدان خود را آزاد سازند.
سیاست خارجی ایران باید تغییرات بنیادی پیدا کند و در مبارزه علیره  
هدفهای ابرقدرت ها فعال و انقالبی عمل کنرد. رویره کارپرذیری و القیردی     

خلق های مستضعف مسلمان و غیر مسلمان در همره جرای   نسبت به مبارزه 
جهان، باید خود را به حضور فعال در همه صحنه های مبارزه بسرپارد. و ایرن   
امر بر همه کسانی که معرف ایران در کشورهای جهان هستند معلروم باشرد   
که آزادی قطعی مرا، اسرتقالل قطعری مرا در گررو اسرتقالل و آزادی همره        

الب ایران نه تنها در داخل کشور باید تعقیب هدف های مستضعفان است. انق
ششگانه فوق را برای ابرقدرتها غیر ممکن گرداند، بلکه باید در همره جرا بره    
مبارزات رهایی بخش کمک رساند تا سپیده ای کره برر مری دمرد، سرپیده      

 استقالل و آزادی برای همه جهانیان بگردد.
 
 

 تولدی دیگر
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این روز، سوم شعبان، روز تولدی دیگر است. مردی پایه به جهران مری   
گشاید که در خود، جهاد در راه آزادی راستین، روش پیروز این مبارزه و تنها 
مبارزه در شأن انسان را، متبلور می کنرد. حسرین، امرام، آموزگرار جهراد و      

با آن نه هم انسران  پیروزی در شهادت است. این تولد، تولد دیگری است که 
الگو و امام متولد می شود بلکه روش های موفرق، در جهراد آزادی، در عمرل    

 انقالبی او، بیان و الگو می شوند:
 

 هسته امام 
در صحنه کربال، تمامی کسانی کره در کنرار امرام در جهراد آزادی          

ر خدشه ترین پیروزی ها را د شرکت کردند، شهید شدند و با این شهادت بی
عرصه تاری  به دست آوردند. بدینقرار، مبرارزه بردون وجرود یرک هسرته      
رهبری ممکن نمی شود و برای اینکه این هسته، پیروزی بدسرت آورد، بایرد   
در اندیشه و فکرر راهنمرا، در اخرالق، در روش کرار و سرنجش شررائط آن       
یکدست باشند. هسته پیروز آن هسته ای است که از هرگونره تقابرل قروا و    

ورد و تضادی رها باشد. هسته باید بنفسه نمایشگر توحید باشد تا بتوانرد  برخ
زیر فشارها در درون دچار اختالف و در نتیجه پراکندگی نشود. ایرن درس و  

 درس بزرگ رهبری امام آزادگان حسین بن علی است.
 

 :فکر راهنما 
ع هسته امام را بر اساس منافع و مصال  نمی توان تشکیل داد چرا منراف 
بنفسه بیانگر گوناگونی و نایکسانی است. بر اساس منافع، تقابل ها و اخرتالف  
ها ضرور می گردند. بنابراین عمل انقالبی پیروز، در عرصة تاری ، باید بیرانگر  

 فکر راهنمایی باشد که در حدود منافع و مصال  گروهی و فردی، نگنجد:
یران کنرد و تبلرور    نه تنها مجاهد باید به عمل خویش، عقیده خود را ب

عینی عقیده خود باشد، بلکه ضرورت دارد که عقیده صاف و یکدست باشرد.  
عقیده وقتی در اصول و فروع روشن و یکدسرت نیسرت، نره وحردت را در     
درون می توان حف  کرد و نه می توان به عمل در آورد و نه می تروان پیرروز   

ت و مرا کره در   شد. این درس بزرگ تجربه انقالبی معلرم جهران آزادی اسر   
تشکیل حزب و گروه هیچگاه از  خطر تجزیه و انشعاب محفرو  نبروده ایرم    

 بیش از همه به این درس نیاز داریم.
نه تنها دین باید صاف و یکدست و روشن باشد، بلکه باید جرامع   -

باشد، به آدمی امکان بدهد نزدیک و دور و همه اطرراف را ببینرد و بسرنجد.    
ر باشد، افق دید انسان گسترده تر می شود. اگر امرام  عقیده هر اندازه جامع ت

در تجربه انقالبی موفق خویش افق دیردی گسرترده ترا پایران جهران و در      
ماورای این جهان، تا خدا، نمی داشت، چگونره مری توانسرت روش شرهادت     
حسینی، را  برگزیند. ضرورت جامعیت دین درس بزرگ دیگر تجربه انقالبری  

قالب اسالمی نیز از جمله به دلیل جامعیرت روزافزونری   امام است. موفقیت ان
بود که اسالم از نو پیدا می کرد. همه کسانی کره در مطالعره و عرضره ابعراد     
اسالم کوشیدند، به نسل پُرمسئولیت امروز امکان دادند میدان و عرصه عمل 

 و مبارزه پیدا کنند و در اسالم، انقالب پیروز این دوران را بسازند.
 

 روش: 
روش، با فکر راهنما و هدف و کم و کیف کار بایرد سرازگار باشرد. روش    
مستقل از اینها نیست. نمی توان روش را از فکر و عقیده دیگری گرفت. نمری  
توان هدف معین کرد و آنرا در روش کار منعکس نساخت. نمی تروان نیرروی   

ی  را خود و دشمن را نسنجید، اوضاع و احوال روز و جهت تحول عمومی ترار 
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ارزیابی نکرد و روشی مستقل از اینهمه در پیش گرفت. وقتری روش از فکرر   
راهنما و از هدف و سنجش وضعیت مستقل شد، بناگزیر عرصه و زمینه عمل 

شود. ارتش هایی که نظرم و نظامشران بهرم مری      انقالبی سخت محدود می
ه روش و افرادشان خود به جان یکدیگر می افتند، به این دلیل است کر خورد 

)دیالکتیک( با هدف ها و سنجش ها و فکر راهبر )استراتژی ها( سازگار نمری  
شود. روش بازتاب و صورت عملی فکر راهنما و سرنجش وضرعیت و هردفها    
نمی گردد. چنین روشی راه به پیروزی می برد. اما برای اینکه راه به پیرروزی  

درس برزرگ هرم از   ببرد، الزم است خود نیز در عمل آدمی تبلور جوید. این 
 استاد روش تجربه انقالبی پیروز است.

 
 :اخالق 

و اگر در عمل آدمی است که فکر راهنمرا، روحیره کرار دسرتجمعی و     
توانایی جزء جمع شدن و با جمع یک هویت و یک رنگ و بوم پیردا کرردن و   
روش، تجلّی می کند، پس رهبری، حزب پیش آهنگ، بردون اخرالق وجرود    

درد و صدمه و سختی های طاقت شرکن و آن مررگ وصرف     ندارد. اما رنج و
به خردا، کره    قعش ناکردنی را از راه ایثار تحمل نمی کند، اما اینهمه را از راه

عشق به خدا عشق جامعی است به آزادی انسان، مری پرذیرد و از آن همره    
سختی لذت می برد. هنر جهاد در مرتبره ای برترر از هنرر ایثرار قررار دارد.      

هاد، وقتی آئینه هنر خویش می شود، وقتری در خرود و در سرعی    هنرمند ج
خویش این هنر را نشان می دهد، بیانگر اول و آخر، فکر راهنما و هردف هرر   
دو می شود. اخالق همین است. اخالق انسان آزاده، اخالق حسین )ع( اسرت.  
در سعی او است که اسالم در همه ابعاد خویش بیران مری شرود. در تجربره     

ی او است که اسالم جامع رنگ و بوم واقعی خرویش را بره دسرت مری     انقالب
 آورد.

بدینقرار اخالق بعد از عمل بوجود نمی آید، اخالق انقالبی بعد از تجربره  
انقالبی بوجود نمی آید، اخالق انقالبری، چیرزی جرز بره عمرل آوردن فکرر       
راهنمای انقالب، هدف و روش و توانایی سنجش نیست و بنفسره گزارشرگر   
پیشرفت انقالب است. چنانکه انقالب اسالمی ما در همان جریان کره اخرالق   
اسالمی منزه می شد، رشد می کرد و راه پیرروزی را همروار مری سراخت. از     
عالی ترین نمونه ها و صاف ترین و بی غش ترین نمونه های یکسرانی تجربره   

 انقالبی و اخالق انقالبی، اخالق مجاهد بزرگ حسین )ع( است.
، این درس ها و درس های سخت آموزنرده دیگرر اسرت. تولرد او،     امام

تولدی دیگر است، تولد عصری در آینده های دور است. در جامعه توحیردی  
و هسته امام او، در سعی او، در روش کرار او، در اخرالق او، در یرک کرالم در     
اسالم او، رنگ و بوم جامعه توحیدی متعالی را به روشنی می توان دیرد. ایرن   

 تولد، آن تولد است.

 

 

 قیمت ها چرا باال می روند؟

 
 2، شماره 1358تیرماه  2شنبه

 

در دوران انقالب اسالمی با آنکه میل به مصررف کراهش یافتره اسرت،     
قیمت ها باال رفته اند. نشانه ها و عالئم می گویند باالتر هرم خواهنرد رفرت.    

عامرل دارد. مرا در    93تورم در معنی باال رفتن قیمت ها در ایران دست کرم  
جای خود از این عوامل صحبت خواهیم کرد. در اینجا می خواهیم به یکری از  
این عوامل بپردازیم، به عاملی که مردم خود می توانند به نحو مرثرری برا آن   

 مبارزه کنند و غیر از مردم نمی توانند:
گوشت ارزان وارد می شود )نسبت به قیمت فروش وااِل گران وارد مری  

خرد. میوه و ترره برار بره همرین      ( و مصرف کننده به چند برابر آنرا میشود
ترتیب. کاالهای صنعتی نیز گاه به ده برابر قیمت خرید فروخته می شود. چرا 
مردم باید جنس را تا به این حد گران بخرند؟ زیرا فروشندگان انحصار فروش 

ی مصرف کننردگان از  را دارند و تقاضای کاال در بازار باالست و خریداران یعن
 هرگونه حمایتی محرومند:

اطالعات صحی  از قیمت اجناس ندارند و وسایل تبلیغاتی مرردم   -
 را از قیمت های واقعی آگاه نمی کنند.

 عرضه کاال در نقاط مختلف شهر با تقاضای کاال متناسب نیست. -

هیچگونه نظارتی بر بازار حکمروا نیست. نه دولت و نه خود مردم  -
 ها نظارت نمی کنند.بر قیمت 

میان فروشنده و تولیدکننده واسطه قرار دارد که برا اسرتفاده از    -
 قدرت مالی، عمده فروشی را به انحصار خود در آورده است.

تأملی شدن بانک ها اعتبارات بانک ها یعنی انحصار پول هرم در   -
 دست انحصارداران تولید و فروش کاالها بود.

طور عمده در تهران و سه چهرار  پولی که دولت خرج می کند به  -
شهر بزرگ دیگر است و البته در تهران و این دو سه شهر قوه خریرد بوجرود   
می آید و همین قوه خرید زیاد موجب می شود، که فروشنده خیالش راحرت  
باشد که می تواند جنس را احتکار کند و در موقع خود گران و بسریار گرران   

 بفروشد.

تولید کم بشود و این فکر به وجرود  کم کاری موجب می گردد که  -
 بیاید که در آینده جنس نایاب تر هم خواهد شد.

وقتی همه بترسند که در ماه های آینده اجناس نایاب می شروند، البتره   
 خریدهای خود را بیشتر می کنند تا که احتیاط آینده را از دست ناده باشند!

ر انحصار پرول و کراال   وقتی بر ارر کم کاری تولید کاهش پیدا کرد و بر ار
دردست فروشندگان عرضه جنس به چند برابر قیمرت واقعری ممکرن شرد،     
درآمدها دیگر کفاف مخارج را نخواهند داد. به سرخن دیگرر قربرانی گرانری     

 قیمت ها مستضعفان هستند.
اما در این اوضاع و احوال دولت نمی توانرد بره نحرو مرثرر برا گرانری       

ک عامل و مهمترین عامل گرانی زندگانی خرود  روزافزون مبارزه کند چرا که ی
او است با خرج هایی که می کند. قوه خریدی که دولت با خررج هرای خرود    

برابر تولید واقعی غیرمتکی به واردات بیشتر اسرت. امرا    4آورد از  بوجود می
دستگاه اداری برای کنترل قیمت ها هیچ کارآیی ندارد و کنتررل دولرت بره    

گرفت تأریری چندانی هم بر کاهش قیمت ها نردارد. راه   ترتیبی که انجام می
 آنست که مردم خود کنترل قیمت ها را در دست بگیرند.

آن سُنّت قدیمی را زنده کنند که از دو راه، جلرو اجحراف فروشرنده را    
 می گرفت:
 ترک مصرف و خودداری از خرید -
توسرط خرود    آنهرا کنترل قیمت تمام شده کاال و قیمت فرروش   -
 مردم

ر جهاد و انقالب در هیچ زمینه ای نباید کنار گذاشته شود. مردم باید کا
رویه قیمرت هرا، موجرب تشردید      بدانند که کم کاری در تولید و افزایش بی

بحران اقتصادی و دست آخر فلج اقتصادی می شود و چراره جرز تسرلیم در    
 برابر ضد انقالب یعنی استبداد سیاه نمی ماند بررای اینکره کشرور بره فلرج     

 اقتصادی گرفتار نشود باید دست به عملیات جراحی بزرگ زد:
دولت نباید مثسسات تولیدی را به حال خرود رهرا کنرد. از روز     -

نخست پیروزی انقالب باید اداره این مثسسات را در دست می گرفت. دولرت  
 باید، انحصارها را از بین ببرد.

یرد عمرل   مردم نباید نسبت به افزایش قیمت ها القید بماننرد. با  -
کنند. ایجاد فروشگاه های تعاونی مفید است اما مشکل را حل نمی کند. حرل  
مشکل به اینست که مردم از قیمت های واقعی کاالهایی که مصرف می کنند 

 آگاه بشوند و آمادگی داشته باشند که به بیشتر از آن قیمت نخرند.

جربه انقالبری  برای این منظور، روزنامه انقالب اسالمی آماده است تا در ت
مردم شرکت کند. قیمت های واقعی و اطالعات صحی  درباره قیمت هرا را در  
صورتی که شما خوانندگان برسانید یا خود بتواند تحصیل کند، منتشر سرازد.  
در خدمت گروه هایی که مردم برای مبارزه با گرانی و تحرریم اجنراس گرران    

 است انجام دهد.تشکیل می دهند، هر کار که در توان و عهده او 
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اگر مردم موفق بشوند این عامل گرانی قیمت ها را از میان ببرنرد، کره   
می توانند، قیمت ها بسیار پایین خواهند آمد و راه برای بهتر کرردن شررائط   

 اقتصادی فراهم خواهد شد.

 

 

 فلج اقتصادی 

 
 13، شماره 1358تیرماه  13یکشنبه

 
و م مرردم را بره کرار بیشرتر     هر انقالبی برای تحکیم مبانی خود، عمرو 

دهد؟ زیررا وضرعیتی کره     توقعات کمتر دعوت می کند. چرا انقالب روی می
به وجود آورده است قابل دوام نیست. بنابراین انقالب روی مری  رژیم سیاسی 

دهد تا وضعیت را از اساس دگرگون سازد. وقتی مانع عمرل نیرروی انقالبری،    
نوبت کار و ترالش شربانه روزی مری    یعنی رژیم سرنگون شده، از میان رفت 

رسد، نوبت عملیات جراحی بزرگ می رسد، تا ساختمان اجتماعی کره رژیرم   
محکوم به وجود آورده برود، از بنیراد ویرران گرردد و اسراس جدیرد بررای        

 ساختمان جامعه جدید گذاشته شود.  
در ایران، کشوری که تحت رژیم شاه سابق در پرتگاه قرار گرفته برود و  

ه جنبه ها، دچار بن بست شده بود، انقالب روی داده است. عواملی کره  در هم
موجب سرنگونی رژیم شاه شد، عبارت بودند از بن بسرت سیاسری ناشری از    
تمرکز همه قدرتها در شخص شاه و تورم اداری و نظامی، و بن بست اقتصادی 
برن  ناشی از فساد مالی و فزونی بیش از حدِ تحمل خرج کشور بر دخل آن، و 

بست اجتماعی ناشی از متالشی شدن بافت اجتماعی و در عین حرال جروان   
شدن جامعه ایرانی، و بن بست فرهنگی ناشی از شکست فرهنگ پهلروی یرا   
همان غرب گرایی. اینک شاه رفته است اما اسباب بحران هایی کره کشرور را   

توقرع  در پرتگاه قرار داده بودند همه بر جا هستند و برر اینهرا کرم کراری و     
امتیازات مالی بیشتر و کمبود مواد اولیه اضافه شده اند. رادیرو و تلویزیرون و   
روزنامه ها که وظیفه شان بررسی وضعیت و نشان دادن ابعاد خطرر و بسریج   
تمامی خلق برای پیروزی در نبرد سرنوشت است، به کرار سانسرور و بردین    

ائل جعلری پریش   سانسور مشغولند یعنی مسائل فرعی و در بسیار موارد مس
می آورند تا مسئله اصلی طرح نشود و جامعه اغفال گردد تا خطر در رسرد و  
راه عالجی نماند. لختی از راه عبرت و دقت در نکات زیر دقت کنیم ترا ابعراد   

 خطر و نزدیکی آن معلوممان شود:
کارگاه های صنعتی بزرگ و غیر آن، که دستیاران رژیم سابق برا   -

عمومی بوجود آورده بودند، اینک این کارگاهها را بره  غارت بی حساب اموال 
حال خود رها کرده و رفته اند. این کارگاه ها موافق تصرمیم شرورای انقرالب    

حل مشکل نمی کند، بلکه باید با سرعی و   آن هاملی می شوند. اما ملی کردن 
 را به کار انداخت. آن هاکار بسیار 
ی کار می کررده انرد، و   کارگاههای صنعتی اغلب با اعتبارات بانک -

بسیاری از کارگاه ها به مراتب بیشتر از سرمایه خالص خود، وام دادنرد. ایرن   
 برجاست. آن هاصنایع نیز ملی می شوند اما همان مشکل به کار انداختن 

 مواد اولیه و مواد واسط رو به اتمام است. -

صنایعی هم که بره خرود متکری هسرتند، بره علرت وضرعیت         -
به عمل نیستند و تولیداتشان در بهبود وضرعیت اقتصرادی    بالتکلیفی، قادر

 اهمیت تعیین کننده ای ندارند.

عده ای دالل ارز، از هر راه به کار خرارج کرردن ارز مشرغولند و     -
نوعی بورس بازی ارز به وجود آورده اند تا استفاده های کرالن ببرنرد. ارررات    

 د ندارد.این بازی بر تزلزل وضعیت اقتصادی جای ابهام و تردی

بالتکلیفی وضعیت زمین های کشاورزی، همین کم کراری را بره    -
 وجود آورده و مانع از سرمایه گذاری شده و می شود.

در ادارات دولتی هم کم کاری و در پاره ای مروارد بازگشرت بره     -
شیوه های دوران طاغوتی و تورم شدید کارمند مانع از آن می شود که دولرت  

د. اما همین دستگاه اداری تمامی درآمد نفت را مری  ابزار کارآمدی داشته باش
بلعد و در بودجه دولت دیگر رقمی که بتوان آنرا بره سررمایه گرذاری هرای     

 تولیدی اختصا  داد، باقی نمی گذارد.

در شهرها همان روحیه سودجویی فراوان به چشم مری خرورد و    -
ا به مقردار  همانطور که در سرمقاله شماره پیش توضی  دادیم، گرانی قیمت ه

 زیاد به علت همین سودجویی هاست.

تعدد مراکز تصمیم گیری، بی رباتی منزلت ها یعنری بری ربراتی     -
حقوق و تکالیف را غیر قابل تحمل نموده است و کسی دل به کار نمری دهرد.   
در چنین موقعیتی اگر به سرعت عمل نشود و جامعه با همان روحیه انقالبری  

با این مشکالت مقابله نکند، در آینده نره چنردان    که با رژیم شاه مقابله کرد،
 دور کشور دچار فلج اقتصادی خواهد شد.

ه کارمندانی کره احسراس مسرئولیت    همه کارگران، همه دهقانان و هم
ای  کنند بدانند که این روزها در سرنوشت کشور، روزهای تعیرین کننرده   می

د، به میهن خرویش  کن کند و دعوت به بیکاری می هستند. هر کس که کار نمی
دارد. ایران بر سر دوراهی مرگ و زنردگی نیسرت، در پرتگراه     خیانت روا می

نابودی است. انقالب اسالمی، ایران را از سقوط بازداشت، اما مادر میهن هنروز  
 را از پرتگاه بیرون کشد. در انتظار دستهای قوی خلق است تا آن
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کسر بودجه ایران یک مرض مزمن است. این مرض از عوامرل مهرم        

سقوط رژیم شاه بود. فلج اقتصادی زیر سر افزایش کسری بودجه بوده اسرت  
 و اینک این کسری هنوز برجاست و مردم می پرسند:

 با وجود قطع خریدهای نظامی -
 در خارج« سرمایه گذاری ها»با وجود قطع  -

 خا  دربار و گروه های حاکمبا وجود قطع واردات  -

 با وجود رفتن مستشاران و کارشناسان نظامی و غیرنظامی -

 با وجود از بین بردن اکثر موارد فساد -

 با وجود همه گونه صرفه جویی   -

 با وجود ... -

 چرا هنوز بودجه کشور کسر دارد؟ و معنی این کسر چیست؟  
و افرزایش  بودجه امسال کسری دارد، زیرا از تولید نفرت کاسرته انرد    

کند. به سخن دیگرر درآمرد    قیمت آن به زحمت جبران کاهش تولید آنرا می
نفت اندکی کاهش یافته و در عوض هزینه های اداری افرزایش یافتره اسرت.    
مصیبت بزرگ اقتصاد ایران همین هزینه های اداری است. دستگاه اداری برر  

اما در ایران تحت این است که تولید و رشد آنرا ممکن گرداند و تسهیل کند. 
رژیم شاه، دستگاه اداری تولید بسیار کم و مصرف بسریار زیراد مری کنرد. و     
مشکل اصلی اقتصاد ایران همین است. در حقیقت هر ده ریال که دولت بابت 

ریال قدرت خرید تبردیل   96حقوق کارمندان و مخارج اداری می پردازد، به 
خود را خررج مری کنرد و از    می شود. به این ترتیب که کارمند دولت حقوق 

فروشنده جزء مایحتاج روزمره خود را می خرد و فروشنده جزء از فروشرنده  
کل و فروشنده کل از کارخانه و کارخانه از فروشنده ماده اولیه و نیروی کرار و  
... خرید می کنند. در نتیجه پولی که دولت خرج می کند این همه دست مری  

برابر خود تبدیل می شود. بنرابراین بودجره    6/9چرخد و به قوه خریدی برابر 
میلیارد ریال به وجود می آورد.  6344میلیارد ریالی، قوه خریدی برابر  9443

تولید داخلی غیر متکی به واردات حدود یک چهارم این قدرت خرید اسرت.  
میلیرارد   4333اگر همه این قوه خرید متوجه بازار شود، از خارج بایرد حردود   

برابرر   9ت وارد شود. اینهمه واردات محتاج درآمد نفتی بیشتر از کاال و خدما
 درآمد فعلی است.
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اینهمه پول را باید از راه افزایش تولید و افزایش قیمت نفت، بره دسرت   
آورد و وقتی ممکن نشد باید قرض کرد. قرض کردن هم به معنای اینست کره  

کشور تغییر نکنرد،   نفت را پیش فروش کنیم. بدینقرار تا وقتی ترکیب بودجه
 بحران اقتصادی تشدید خواهد یافت.

راه حل مشکل اقتصادی ایران، راه حلری اقتصرادی نیسرت، راه حرل     
سیاسی است. نخست جراحی سیاسی الزم اسرت ترا بتروان بره دنبرال آن      

 جراحی های اقتصادی اساسی را با سرعت انجام داد.
تحمرل ایرن برار     حقیقت آنست که اقتصاد ایران به هیچ روی قادر بره  

سنگین هزینه های اداری و نظامی نیست و باید برای نجات خرود ایرن برار را    
زمین بگذارد. اداره برای رشد اقتصاد و سایر وجوه حیات اجتماعی یک ملرت  
است. اداره برای ملت است. ملت برای اداره نیست. به گمان مرا بایرد از ابتردا    

ذاشتند و به نسلی که انقرالب کررده   این حقایق را با کارمندان در میان می گ
بود، می گفتند: مشکل ما این است و جز با رها کرردن میزهرا و پراکنردن در    
شهرها و روستاها و رهبری جهاد یک ملت در راه نجات اقتصراد خرویش، راه   
نجات دیگری نیست. با کمال تأسف به جای این زبان، همواره زبران امتیراز و   

 فه حقوق و ... به کار رفته است.افزایش و کاهش حقوق و اضا
و بایرد   -بدینقرار مشکل اصلی این بودجه این نیسرت کره کسرر دارد   

بلکه مشکل آن در ترکیب بودجه است. در  -گفت که کسر آن چندان نیست
حقیقت در ازاء از میان رفتن منابع نفت ایران و در ازاء اجبار به ادامره رابطره   

و وارد کردن کاال، دولت درآمردها را   اقتصادی عصر طاغوت یعنی صدور نفت
خرج اداره می کند و با این خرج آینده را هم پیش فروش می کند و هم ادامه 
همین رابطه را در آینده نیز اجباری می گرداند. اما چگونه می تروان ترکیرب   
بودجه را از طریق تغییر ترکیب درآمد و هزینه ها تغییر داد، وقتی که دولرت  

ه از میان بردن تورم اداری و کاهش جردی هزینره هرای اداری    خود را قادر ب
نمی بیند؟ به این دلیل گفتیم که انقالب اقتصرادی بردون انقرالب سیاسری     

 ممکن نیست.
وقتی بودجه سرمایه گذاری ها یک سوم کل بودجه اسرت، راه عالجری   
نیست. بودجه با همه اصالحی کره از جهرت کاسرتن از حجرم آن و اصرالح      

ه های آن شده است، همچنران بودجره تشردید وابسرتگی بره      ترکیب هزین
خارجه است. با توجه به از میان رفتن زمینه فعالیرت هرای سروداگرانه، قروه     
خرید متوجه خروج از کشور و خرید کاال می شود و اررات تورمی بسیار مهرم  

 پیدا می کند.
 بدینقرار باید راه حل سیاسی برای کشور پیدا کررد و آن راه حرل ایرن   
است که موجودیت کشور قربانی حف  این اداره برزرگ و کرم هنرر نشرود و     
فرزندان کشور موقعیت خطیر ایران را درک کنند و نه تنها جراحی سیاسری   
را تحمل کنند بلکه خود داوطلبانه در جهرت موفقیرت کامرل ایرن جراحری      

 مشارکت کنند.
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که سازمان برنامه تهیه کرده است، مقدمه ای سراسر  1358بودجه سال
وضعی است که در گذشرته در   دارد. این مقدمه حکایتی از« انتقاد ازگذشته»

این سازمان وجود داشته است و در بیانی نه چندان صرری  جریران نرابودی    
صحی  است ملتری   اقتصاد ایران را شرح می کند. و در هر نوبت می پرسد آیا

نفت بفروشد و پول نفت را از یرک طررف صررف خریرد خردمات و کاالهرا       
به کارمنردان و  « حقوق و مزایا»ازکشورهای صنعتی کند و از طرف دیگر بابت 
 کارکنان بدهد تا روزی که نفت تمام بشود؟

کر بسیار دارد که سازمان برنامه زبان حقیقت را به کرار گرفتره   جای شُ
زبان حقیقت را به کار بررده اسرت کره در گذشرته مسرئول       است. سازمانی

مستقیم سیاست نابود کردن اقتصاد کشور بوده است و به جای حقیقت دم از 
میزان رشد اقتصادی بی نظیر در جهان می زده است. این سازمان در گذشته 
مجری سیاستهای شرکت های بزرگ بین المللی بوده است و اینک در عصرر  

 دارد. گذاری نابودی اقتصاد ایران بر میپرده از روی کار برنامه  انقالب، اندکی
و برای توجه دادن به اهمیت اینکار، یادآور می شود که ایرن نخسرتین   
بار است که یک مقام مسئول اقتصاد در دولت حاضر، واقعیت وضرع اقتصراد   

 کشور را تا حدودی بازگو می کند.
فت و رفترار اقتصرادی وی، و   زبان را با زبان مسئول شرکت ن نوقتی ای

 کنیم، می بینیم:   یکی دو مسئول دیگر اقتصاد ایران مقایسه می
پنداری هیأت دولت یکبار، حتی مسئوالن اقتصاد کشرور تصرور    -

 درستی از وضعیت اقتصاد مملکت نداشته اند.
و در نتیجه همآهنگی میان کارهرای مسرئوالن اقتصراد کشرور      -

 وجود ندارد.

نامه را با فعالیت مطبوعات و گروه های سیاسری در   و وقتی این اعتراف
 ماه گذشته می سنجیم، می بینیم: 4

در وقتی که برای حف  روحیه انقالبی مردم و فراخواندن آنان بره   -
تالش و کوشش دستجمعی برای نجات کشور از ورطه نابودی، باید سعی تمام 

ه وضرع بسریار   ها به کلی نسربت بر   رفته است، این مطبوعات و گروه بکار می
انرد و هنروز نیرز     اند، نه تنهرا القیرد مانرده    خطیر اقتصاد کشور القید مانده

اند خود را با خطر و عمق آن آشنا سرازند، بلکره برا لجاجرت تمرام        نخواسته
هرا  پرده برر واقعیت اند با طرح مسائل فرعی و در بسیاری موارد جعلی  کوشیده
 بکشند.

قرالب، رهبرری ملرت را در    در نتیجه نه دولت در جهت تداوم ان -
جهاد برای نجات حیات ملی بر عهده گرفته است و نه مطبوعات و گروه هرای  

درباره خطرر برزرگ تحرول     1353به فریادی که ما از سال « انتقادی»سیاسی 
اقتصاد ایران سر داده ایم و طی چهار ماه گذشته هر  روز خطرر و ابعراد آنررا    

 کرده اند. خاطرنشان کرده ایم، کمتر توجهی را 

 خواجه در بند نقش ایوان است    خانه از پای بست ویران است 
درصد بودجره دولرت از نفرت     75باری در مقدمه بودجه آمده است که 

است و در ذیل همین حرف، می گویند بقیه درآمد هم غیر مسرتقیم از نفرت   
است. حق این بود که در این باره با صراحت بیشتری با مرردم صرحبت مری    

 در حقیقت بیشتر از صد در صد بودجه از نفت است زیرا که: شد.
میلیارد تومان کسر دارد. یعنی دولت به حساب نفرت   33بودجه  -

و درآمدی که احتماالً در آینده از نفت به دست خواهد آورد، پول قررض مری   
 کند و خرج می کند.

درآمدهای گمرکی و مالیات بر حقوق کارمندان همرانطور کره در    -
شود. به این ترتیب کره برا    رح داده اند از درآمدهای نفتی حاصل میمقدمه ش

کنند و از اجناسی خریرداری، حقروق و عروارض     پول نفت از خارج خرید می
 دارند. دهند و از آن مالیات بر می می« احقوق و مزای»گیرند. باز با پول نفت  می

ی بره  تولید واقعاً داخلی و نه تولید متکر  -مالیات از تولید داخلی -
منفی است یعنری دولرت بررای آنکره بخرش کروچکی از مصررف         -واردات

کنندگان اجناس نظیر گوشت و قنرد را ارزانترر بخرنرد، بره جرای مصررف       
 کنندگان قسمت عمده ای از قیمت را خود می پردازد.

بدین قرار با توجه به کسر بودجه و تفاوت قیمرت هرا کره دولرت مری      
متکری بره نفرت اسرت و همره خطرر        پردازد. بیشتر از صد در صد بودجره 

اینجاست. در حقیقت مقدمه سازمان برنامره و بودجره، سرخن دیرروز مرا را      
پذیرفته است که ترکیب بودجه، با همه اصالحاتی که در آن شرده اسرت بره    
لحا  هزینه های سرسام آور اداری، قابل تغییر اساسی نبوده است. به سرخن  

م نپذیرد، ترکیب بودجه و در نتیجه دیگر تا وقتی عملیات جراحی بزرگ انجا
ترکیب واردات و در نتیجه ترکیب اقتصاد ملی و در نتیجه جریان صدور نفرت  
خام و وارد کردن کاال و خدمات تا پایان گرفتن منرابع نفتری ادامره خواهرد     

 یافت. و پس از آن؟ فریاد انالِله و ...  
کره   آن هرا م، ای با توجه به این حقیقت بارز، بگوییم و به فریاد بگرویی 
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توانید حرف بزنید و بنویسید و از همه چیز حرف می زنید، ایران در خطرر   می
است. از خطری که کشور شما را تهدید می کند، حرف بزنید. کینه ها و بغر   
ها را که ایجاد می کنید، روش های فاشیستی که برای خراب کردن یکردیگر  

صدمه جدی می زنرد و موجبرات    بکار می برید، به روحیه انقالبی مردم کشور
 غفلت عمومی را از خطرهای اصلی فراهم می آورد.

و شما ای مردم که احساس مسئولیت می کنید اگر این گروه ها ترن بره   
را به کنار بگذارید و وقرت را بره    آن هاشنیدن این هشدار ندادند، برخورد با 

بکنیرد و شرما   تمام، صرف آگاه شدن و آگاه کردن و قیرام و اقردام آگاهانره    
مسئوالن امور کشور پندارهای ذهن بافته را رها کنید. واقعیت هرا را آنسران   

صرف نکنیرد. مسرئوالن اقتصراد    « امور جاری»که هست ببینید و وقت را به 
کشور را همآهنگ کنید و توانایی ملت را در جهت نجات کشور بکار بگیریرد.  

یقت و تمرام حقیقرت زبران    رادیو و تلویزیون را آماده کنید تا در خدمت حق
 توام با صراحت گردد تا همه چیز را به صراحت با مردم در میان بگذارید.

 

 

 فلج اداری
 

 13، شماره 1358تیرماه  13چهارشنبه
 

و نقش آن در فلج اقتصرادی صرحبت   « تورم اداری»در دو نوبت دربارة 
ت و کرده ایم. مطلب این است که سازمان اداری بیش از حد بزرگ شرده اسر  

خود را هدف خویش می شناسد و تمامی درآمدهای نفت رامی بلعرد و هریچ   
هنر جدی ندارد و موافق محاسبه هر کارمند به طور متوسط در روز یکساعت 

 و یازده دقیقه کار می کرده است. هنوز وضع از همین قرار است.
جای شُکرش باقی است که بیشتر از این کار نمی کردنرد و نمری کننرد    

ازمان های اداری چنان ساختی پیدا کرده اند، که جرز در راه تخریرب   زیرا س
مبانی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نمی توانند کار کننرد و اگرر   
بیشتر کار می کردند یا بکنند، سرمایه های بیشرتری را بربراد مری دهنرد و     

 خرابی های فراوانتری را به بار می آورند.
رمنردان جروان و مسرئولیت شرناس هنروز در      کارمایه های انقالبی کا

هرای تخریرب مبرانی     ساخت اداری موجود، مهرار مری شروند و در زمینره    
موجودیت ایران به کار می افتند. باید این کار مایه ها را آزاد کررد و بره ایرن    

 جای خراب کردن، بسازد. ایران نو و زینده را بسازد.ه نسل امکان داد ب
می توان بازگفت که سازمان ادار یردر رژیرم   این سخن را در کجای دنیا 

شاه بوجوده آمده است و کارش بلعیردن درآمردهای نفرت و سرازمان دادن     
در حسرابهای   آن هرا توزیع واردات در کشور و جمع آوردن پول ها و ریختن 

 چپاولگران داخلی و خارجی است؟
درصد بودجره   93کجا می توان گفت که دستگاه اداری که حداکثر باید 

ا صرف خود کند، صد در صد بودجه واقعی را مری خرورد و نقرش آن چره     ر
مستقیم و چه غیرمستقیم در تولید منفی است یعنی در هر زمینه بیشرتر از  

 آنچه تولید می کند، می خورد.
دستگاه اداری در رشد یک کشور موقعیت استراتژیک و تعیین کننرده  

بدون یرک دسرتگاه اداری    دارد. چرا که وسیله اجرای برنامه های رشد است.
کارآمد، نمی توان یک برنامه رشد واقعی را به اجرا گذاشت. فلج اداری ایرران  
سه عامل دارد و به دلیل این عوامل وضع کشور را دچار برن بسرت سراخته    
است، و بدون عالج فلج اداری، اجرای برنامه رشد ممکن نمی شود و این فلرج  

ممکن نمی شرود. ایرن سره عامرل اینهرا      نیز بدون استمداد از خلق انقالبی 
 هستند:
تورم اداری. اگر هر کارمند یکساعت و یازده دقیقه کار می کنرد،   -1

یک ششم تعداد کارمندان فعلی کافی است و حتماً وقتی یرک ششرم عرده    
موجود بیشتر نماندند، کارآیی شان به حداکثر می رسد و سرمایه بزرگی آزاد 

شاورزی به کار انداخت و کارمایره عظریم   شود که می توان در صنعت و ک می

 کارمندان فعلی را در فعالیت های تولیدی بکار واداشت.
ساختمان و ترکیب سرازمان اداری برر پایره تمرکرز قردرت در        -2

گیرد و کارها از مجراری   یکجاست و در نتیجه احدی مسئولیت بر عهده نمی
ریران کارهرا   روابط شخصی انجام می گیرند و انبروه عظریم کارمنردان از ج   
 برکنارند و سازمان جز از راه اعمال زور قادر به عمل نیست.

به اشخا ، مشاغل بر اساس رابطه های شخصی داده می شروند   -3
امر موجب شده است کره سرازمان   و ضابطه ها کمتر در کار می آیند و همین 

 کارمندان تبدیل گردد. اداری خود به مزاحم بزرگ فعالیت و شکوفایی

ل دست به دست هم، دسرتگاه اداری را فلرج سراخته انرد     این سه عام
طوریکه به هیچ کار اساسی توانا نیست مگر آنکه تمرامی قردرتها را بره اداره    
بدهند و این قدرتها در مراکز تصمیم گیری جمع و متمرکز بشوند. اما درسرت  
مثل دوران شاه، وقتی همة اختیارات در دولرت جمرع شرد، دسرتگاه اداری     

زودن بر ابعاد خویش و فدا کردن ایران برای بزرگتر کردن خویش کاری جز اف
 نمی کند و نمی تواند هم بکند.  

اینک انقالب اسالمی، قدرت متمرکز استبدادی متکی به سلطه آمریکرا  
را تا حدود زیاد از میان برده است و همین امر موجب گشته اسرت کره ایرن    

ون بکار بردن زور قرادر بره   قدرت استبدادی کاری انجام نمی دهد چرا که بد
کار نیست. بدینقرار این دستگاه اداری با ساختی که دارد فلج است و مضراف  
بر آن، اگر بسرعت تمام فلج آن عالج نگردد و ساخت جدیدی بر پایره اصرل   
لیاقت در توانایی رهبری و توزیع مسئولیت و از میان بردن فرصرتهای فسراد   

یرون نمی آید و ماندن ایران در بن بست بره  پیدا نکند، ایران از بن بن بست ب
 منزله مرگ شتاب گیر یک ملت بزرگ است.

بار دیگر هشدار که بیایید به این واقعیت های اساسی کشور بپرردازیم.  
هر کس خود را انقالبی می شمرد، اینکه زمان عمل در رسریده اسرت. همره    

یم کره بایرد   باید بکوشیم کارمندان و جامعه را آماده جراحری بزرگری بکنر   
سازمان اداری از فلج نجات دهد و کشور را از پرتگاه بیررون بررد. هرر کرس     
احساس مسئولیت می کند، باید این مسائل را برای افکرار عمرومی توضری     
دهد، آنسان که کشور عواقب جراحی سازمان اداری را تحمل کند و این فلرج  

ه موجودنرد و اگرر   ها، فلج سیاسی پدید نیاورند. عوامل فلج سیاسی نیز همر 
 فلج ها ادامه پیدا کند، فلج سیاسی آخرین مرحله سقوط خواهد بود.

بره روز آزادی بردل سراخت، حتمراً     اما ملتی که تراریکی اسرتبداد را   
ها را عالج کند و ساختمان ایرران مسرتقل و آزاد در اسرالم     تواند این فلج می

 ممکن گردد.

 

 

 فلج سیاسی  

 
 14ماره ، ش1358تیرماه  14پنجشنبه

 
وضعیت سیاسی کشور چه در رابطه با  ابرقردرتها و چره در رابطره برا     
قدرت های منطقه، چه در رابطه دولت و مراکز قدرت بیرون از دولرت، و چره   
در رابطه با گروه های سیاسی و چه در رابطه با سرازمان اداری، روی بره فلرج    

 می نهد:
 

 ایران و ابرقدرتها -1
ایران، برابر نیست. روسریه توانرایی عمرل     قدرت عمل دو ابرقدرت در

محدودی در ایران دارد. ابزار این سیاست یعنی حزب توده بسیار ضعیف است 
هرای   های اقتصادی و فرهنگی و حتی اجتماعی )ساختمان گرروه  و وابستگی

بخرش  »حاکم به جا مانده از رژیم سرابق کره هنروز در دسرتگاه اداری و در     
روسیه ناچیز است. تا وقتی رابطه تابعیت با روسیه فعالند( ایران به « خصوصی

مشروعیت بدست نیاورد، تا وقتی رابطه با روسیه افتخار آمیز نشود، روسریه  
شرود.   قادر به ایجاد یک ستون پنجم قوی و یک گروه سیاسری آلرت، نمری   
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بنابراین امریکا مطمئن است که در عرصه سیاست ایران رقیب قروی نردارد و   
 ر و حوصله، سیاست سلطه مجدد بر ایران را تعقیب کند.می تواند با صب

برای اینکه امریکا از نو بر ایران تسلط خویش را کامل گرداند، دو عامرل  
از میران برردن وحردت     -9رهبری امام خمینری و   -1 را باید از میان بردارد:

 مردم کشور.  
برای از میان بردن رهبری امام خمینی، شریوه عمرل روشرن اسرت: از     

ئی ترور کسانی که در هسته رهبری امام جرایی دارنرد و از سروی دیگرر     سو
 کاستن از اعتبار امام از راه تضعیف رهبری با ایجاد حادره های گوناگون.

ای قلم های دروغ پرداز و ای زبان هرای دروغ و ناسرزاگو، بدانیرد کره     
وازنة که می دانند، می دانند که هز عملی در تعادل عمومی و م آن هابسیارند 

قوا در سط  جهان و در سط  کشور، معنی پیدا می کند: زیر پوشرش حملره   
به آمریکا، خدمت به سیاست امریکا انجام مری گرردد کره همرین تضرعیف      
رهبری است. در حقیقت در شرائط امروز کشرور، هریچ نیرویری کره بتوانرد      
. مستقل از دو ابرقدرت از طریق تحریکات زمامدار کشور گردد، وجود نردارد 
آن نیرویی که در برابر دو ابرقدرت به خصو  ابرر قردرت امریکرا ایسرتاده     
است، وحدت حق و رهبری قاطع امام خمینی است. شکستن ایرن وحردت و   
تضعیف رهبری از راه تحریکرات و شرانتاژ، خردمت مسرتقیم بره سیاسرت       
امریکاست. چه کسی نمی داند که با وجود وابستگی اقتصاد و دسرتگاه اداری  

می و فرهنگ کشور به امریکا، اهرم های اصلی قردرت هنروز از دسرت    و نظا
امریکا بیرون نیامده است و هر زمان که وحدت مردم کشور از میران بررود و   
رهبری امام به قدر کافی تضعیف گردد، کنترل اوضراع کشرور بررای امریکرا     

 چون آب نوشیدن، آسان می گردد.  
روغ و برچسب زنی و بهتران و ...  که می خواهند با زبان د آن هادر برابر 

و توسل به عملیات شانتاژ، دروغ را به جای حقیقت به کرسی قبول بنشرانند،  
همه مسئوالن انقالب اسالمی باید  باکمال قاطعیت عمل کننرد و بداننرد کره    
اگر ضعف در قبال شانتاژها کار کشور را از لحا  سیاسی نیرز بره برن بسرت     

د و این ملت گنراه ضرعف مسرئوالن را بره آنران      کشاند، انقالب بر باد می رو
 نخواهد بخشید و اینان در خور مجازات سخت خواهند بود.

 
 ایران و قدرت های منطقه: -9

در مقیاس منطقه، سیاست آمریکا باید بر یک سه پایره اسرتوار گرردد.    
را « درک رموز استراتژی آمریکرا در خاورمیانره  »امید آنکه خوانندگان مقاله 

روزنامه خوانده اند و می داننرد کره امریکرا بنرا دارد اسررائیل را بره       در این 
بزرگترین قدرت نظامی تبدیل کند. و بر محور این قدرت نظامی اصلی، ایجاد 
دو محور فرعی را الزم دیده است: یکی مصر و دیگری؟ انقالب اسالمی ایرران  

کسرته را  یکی از دو محور را شکسته است و البد امریکا باید نخست پرای ش 
شکسته بندی کند. ماه ها پیش از آغاز انقالب اسالمی ایران، امریکرا خرواب   

. می دید« عناصر چپ میانه رو»حکومتی را به ریاست دکتر امینی و همکاری 
رئیس این حکومت باید در پای پلکان هواپیما دسرت امرام خمینری را بره     »

ه دم قیچری آخونرد   هنگام مراجعت از عراق می بوسید، اما ریش مملکت را  ب
 «!!نمی داد

مرردافع « ضرد امپریالیسرم امریکرا   »اینرک همرین عناصرر در نقررش    
و مدافع هر تحریکی که در هر گوشه کشور انجرام مری گیررد،    « دمکراسی»

وارد عمل شده ا ند. کسانی کره مصراحبه هاشران برا مطبوعرات خرارجی و       
اگهان با بروق  عملیاتشان در دوران انقالب، سراسر دعوت به سازشکاری بود ن

 «!!امپریالیسم امریکا»و کرنا فریاد برآورده اند 
چه کسی نمی داند جز در وحدت تمام عیاری که مردم کشور با اسرالم  
و رهبری امام خمینی بدان دست یافتند، رهایی از سلطه امریکا ممکرن نمری   
شد؟ مردم کشور جز همین وحدت و این اسالم و ایرن رهبرری چره اسرلحه     

رند؟ این انقالب را به کمرک یرک اقتصراد قروی، یرک سرازمان       کارآمدی دا
نظامی بزرگ، یک قیام نظامی، یک ... انجام دادند؟ آیا ایرن انقرالب    -سیاسی

جز با وحدت کامل ممکن شد؟ آیا امپریالیسرم جرز از راه تجزیره و تضراد و     
تخاصم می تواند از نو سلطه خویش را کامل بگرداند؟ اگرر نره، پرس اینهمره     

 و تحریک برای چیست؟بازی 
باری آمریکا با توجه به لزوم ایجاد یک تعادل پایردار در منطقره بسرود    
خود، نمی تواند از پایه سوم یعنی ایران صرف نظر کند. و با توجره بره ضرعف    
سیاسیت روسیه در ایران می داند که دستش برای مانور براز اسرت. ضرابطه    

بال این واقعیت روشرن و  صداقت هر گروه و هر شخص چگونگی عمل او در ق
بدیهی است. اگر نمی خواهیم امریکرا ایرران را پایره سروم تعرادل منطقره       
خاورمیانه بگرداند، مسئله اصلی را حفر  وحردت ملری برر محرور رهبرری       

 اسالمی امام خمینی قرار دهیم.
تنها مانع بازدارنده ایران از فلج سیاسی، آن وحدت و این رهبری است. 

ور عوامل فلج همه جمعند. در شماره آینده ما به تحلیرل  وگرنه در مقیاس کش
و خطر سیاسی که کشور را تهدید مری کنرد، مری     آن هااین عوامل و روابط 

 پردازیم.

 
 

 های وحدت آفت
 

 15، شماره 1358تیرماه  16شنبه 
 

در شماره پیش موقع ایران را در قبرال دو ابرقردرت توضری  دادیرم و     
و را شرح کردیم. اینک به آفرت هرای وحردت    امکانات عمل هر یک از آن د

مردم کشور می پردازیم. این آفت ها در صورتی که کارگر افتند، کشور دچرار  
فلج سیاسی می شود و انقالب اسالمی و ایران در خطر جدی خواهند افتراد.  

 آفت ها اینها هستند:
دیوان ساالری بجا مانده، بدون بازپس گرفتن قدرت هایی کره در   -1
تواند کرار کنرد. برا گررفتن ایرن       ز دست داده است فلج است و نمیانقالب ا

قدرتها نیز، همانطور که شرح شد، همان می شود که بود. از ابتردای پیرروزی   
انقالب یک مشکل بزرگ همین بود که دولت می خواست و می خواهد از ترو  
قدرتها را در این دیوان ساالری جمع کند و مقاومت در برابرر ایرن کرار، بره     
صورت پیدایش مراکرز متعردد  تصرمیم گیرری درآمرده اسرت. برخرورد و        
 تضادشان از اسباب مهم ضعف دولت و رهبری سیاسی کشور شده است.  

اگر از ابتدا دولت در پی تغییر بنیادی دیوان ساالری می رفت، وحردت  
 ملی ما این آفت را پیدا نمی کرد.

می کنند. نظامی از دو طریق عمل  -گروه های سیاسی و سیاسی -2
هرا و دیگرری از راه    یکی از راه وسایل ارتباط جمعی و به طور عمده روزنامره 

ها زبان حالشان این اسرت کره انرزوای     ها. این گروه ایجاد تشنج و گاه توطئه
کنند و تا وقتی در مسئولیتها شرکت داده نشوند، حرق   تحمیلی را تحمل نمی

ی را بعمل آورند. اما وقتری بره   خود می دانند که از هر ضعفی کمال بهره بردار
موقع ایران در میان دو ابرقدرت توجه کنیم و امکانات عملی آمریکا در ایرران  
را در نظر بیاوریم، می بینیم هوشیاری سیاسی یک گروه سیاسی در صرورتی  
که اصیل باشد، ایجا می کند که از راه شرکت فعال در پیشربرد انقرالب، بره    

مشارکت خود در مسئولیت ها موافرق گردانرد. در   تدریج روحیه عمومی را با 
 اند. حال حاضر و با تأسف بسیار این گروه ها آفت وحدت ملی ما شده

گروه هایی که از رژیم سابق بهره مری بردنرد و مری بایسرت در      -3
روزهای نخست انقالب خلع ید کامل می شدند و نشدند، امروز بسریار فعرال   

ضعف های موجود، رهبری جرایران هرای   شده اند و می کوشند با استفاده از 
سیاسی را بدست آورند و انقالب را به ضد انقالب تبدیل کننرد. گرروه هرا در    
داخل و خارج، و به خصو  در مطبوعات حضور دارند و عمرل مری کننرد. از    
ابتدا آفت کشور بوده اند و اینک وجرود و فعالیرت شران انقرالب را تهدیرد      

کشور در ماه های بعد از انقرالب، بررای آگراه    کند. نگاهی به وضع اقتصاد  می
شدن از بزرگی خطری که این گروه ها برای کشور و وحردت ملری مرا دارنرد     

 کفایت می کند.

از دورترین زمان ها تا امروز، مردم کشور ما هیچگاه از منزلتهرای   -4
پایدار برخوردار نبوده اند. یعنی در هیچ زمان حقوق و تکالیف افرراد و گرروه   
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وم و رابت نبوده است. حقوق و تکالیف بازیچه دست قدرت حاکم بروده  ها معل
و این قدرت را با تصمیمات خلق الساعه حق را ناحق، و تکلیف را کم و زیراد  
می کرده است. در مقابل این رفتار دستگاه سلطنت، رهبری مذهبی جانبردار  

اسرت.  تثبیت دائمی حقوق و تکالیف و جانبدار حکومت پایدار قرانون بروده   
اینک که انقالب پیروز شده است و روحانیت در رهبری آن قرار گرفته اسرت،  
ناگزیر همه در انتظار استقرار حکومت قانون و ربرات پیردا کرردن حقروق و     

گیری و فقردان یرک قروه     تکالیفند. اما در عمل به علت تعدد مراکز تصمیم
اری حقروق و تکرالیف   اجرائی توانا و مثمن به انقالب، تزلزل منزلت ها و ناپاید

بیشتر نیز شده است. این امر نه تنها از آفت های بزرگ وحدت ملی ما اسرت  
بلکه خطری به غایت بزرگ برای حال و آینده کشور است. چرا که اگر خردای  
ناخواسته در ذهن مردم، این فکر قوت بگیرد که عمل از موضع جانبرداری از  

حصیل قدرت بوده است، جامعره  رهبران دین، برای ت« مشروعیت و قانونیت»
در برابر  قدرت سیاسی احساس بی پشت و پناهی خواهرد کررد و برا تغییرر     
وضع سیاسی، قدرتی که زمامدار می گردد، بدون مانع و مرزاحم مری توانرد    
عمل کند. اینست که موقعیت روحانیت باریک اسرت و برر او اسرت کره بره      

به سرعت بره همران موضرع    هشدارهای پیاپی رهبر انقالب گوش فرا دارد و 
تاریخی دفاع از تثبیت حقوق و تکالیف بازگردد. بدینسان که تمامی کوشرش  
خویش را موقوف یکی کردن رهبری و قوه اجرایی کشور بگردانرد و متوجره   

 باشد که خطر بسیار نزدیک است.

باز روحانیت اسالم از زمان های دور تا امروز مظهر وحدت مرردم   -5
ای خارجی بود. پاسدار استقالل کشور بود و بره همرین   کشور در برابر قدرته

صفت توانست انقالب بزرگ اسالمی را رهبری کند. اگر روحانیرت از موضرع   
بیانگر وحدت مردم کشور اسالم بیرون برود، اوالً خود این وحردت بره خطرر    

از ابرقدرتها که خطرهای بالفعل بررای موجودیرت   عموم  افتد، و رانیاً توجه می
شرود و   هستند به امور جزئی و برخوردهای گروه هرا معطروف مری    کشور ما

همین غفلت نه تنها آفتی سخت زیانبار برای وحردت ملری و دینری مرردم     
است، بلکه موجب محرومیت کشور در حال و آینرده از پاسرداران اسرتقالل    
کشور خواهد بود. از اینرو بجاست که روحانیان، اما خمینری رهبرر انقرالب را    

نند. از راه شرکت در مناقشات، او را تنها نکنند. وضع خطیر اسرت و  یاری رسا
اگر با هشیاری و قاطعیت عمل نشود، این آفت ها کارگر می شوند و برر فلرج   

 شود و کار ایران ساخته می گردد. های دیگر، فلج سیاسی نیز افزوده می

وحدت در اختالف بر پایة تبعی  و سرتم و زور، همران وحردتی     -6
ور ما در رژیم شاه از آن برخوردار بود. از اینرو اقوام مختلف ساکن بود که کش

این سرزمین که با یکدیگر تمدن اسالمی و ایرانی را سراخته انرد و فرهنرگ    
براال   مشترک را می سازند، زمینه آماده ای برای تحریک پذیری دارند. عوامل
اده ترر  که در مجموع موجب ضعف رهبری می شوند، این زمینه تحریک را آم

می کند و در این زمینه آماده، بذر اختالف ها و برخوردهرا بره سررعت مری     
روید. انقالب اسالمی ایران از روز نخست شعارش این برود کره مری خواهرد     
بجای استوار کردن وحدت صوری و قالبی مستقر بر پایة زور دولت مرکرزی و  

یکبار بررای  تبعی  ها، با قبول حق خودمختاری، برای وحدت واقعیت کشور 
همیشه پایه های محکمی بسازد. چه دلیل دارد مردمی که قرنها برا یکردیگر   
زیسته اند و با هم ایران را حف  کرده اند و وحدت خودشان را در اسالم بیران  
کرده اند، اینک که ایران به یمن رهبری اسالم پیرروز شرده اسرت، روی بره     

ران اسرالمی آزاد و مسرتقل   جدایی از یکدیگر آورند؟ چرا با وحدت، بنای ایر 
رانگذارند تا اقوام دیگر که با ما یک تمدن دارند، بخود تکان دهنرد و از زیرر   

 یوغ سلطه گرها آزاد شوند و به ما بپیوندند؟  

راست بخواهی قدرت های جهانی مسلط کر و کور نیستند و می شنوند 
له ایران دوران  و می بینند و می دانند که پیروزی انقالب اسالمی ایران به منز

کارپذیری و تسلیم اقوام زیر سلطه است. اینست که به هیچ رو راضری نمری   
شوند که کار وحدت ما در اسالم سر بگیرد و هر چه توان دارند بکار می برنرد  

 که این انقالب شکست بخورد.
آیا در برابر این آفت ها، مردم کشور و رهبر انقرالب تنهرا هسرتند؟ در    

 رسی این سئوال می پردازیم.شماره آینده به بر

 

 

 در قوت ضعف و تنهائی
 

 16، شماره1358تیرماه  17یکشنبه 
 

بایسته این بود که سرمقاله امروز را به ملی کردن صنایع اختصا  مری  
دادیم که تصمیمی بغایت  مهم بود. اما ترجی  دادیم که این کار را بره شرماره   

ت های وحدت را دنبال بگیرریم.  فردا بگذاریم و در این شماره بحآ درباره آف
چرا که بدون وحدت، این تصمیمات نه تنها نتایج الزم را ببار نمی آورد بلکره  

 اررات معکوس نیز به دنبال خواهد داشت.  
رهبری ومرردم  « تنهائی»انقالب ایران پیروز شد و یک عامل بزرگ آن 

قردرت روس یرا   ما بود. تنهایی به این معنی که رهبری نه تنها تکیه ای به ابر
قدرت های اروپایی و غیراروپایی نداشت، بلکه در داخل کشور نیرز تکیره را   
تنها به مردم کرد و سازمان های  حزبی نقرش تعیرین کننرده ای در جریران     
مبارزه نداشتند. شرکت بدون واسطه مردم در مبارزه تحت رهبرری قاطعانره   

رژیم سابق و یا روش  فکرهای جانبدار سازش با امام خمینی، محلی برای طرز
طلبی گروهی )همان اصل قیمومت که بنا برر آن یرک    «هژمونی»هایی که بر 

باید قدرت را  در دست بگیررد  « برای آزاد کردنش»گروه به نمایندگی خلق و 
و بر خودخلق نیز جبارانه فرمان براند( مبتنی بودنرد، براقی نگرذارد. حضرور     

نه تنها مجال هیچگونره دخالرت بره     بالواسطه خلق در میدان مبارزه انقالبی
هیچ گروه وابسته و غیروابسته نداد، بلکه سبب قروت جریران انقالبری و در    
نتیجه شتاب شگفتی آور آن گردید. انقالب با سرعتی کره جهرانی را مرات و    

 مبهوت کرد به پیروزی رسید. این قوت رهبری و مردم بود و هست.
و جریان رویراروی شردند: یکری    . داما با پیروزی انقالب، کار دیگر شد

خواست  دیگری میو خواست کارها را در مجاری  گذشته به جریان اندازد  می
رژیم سابق را از اساس ویران سازد. در برخورد میان ایرن دو جریران، ایرادی    
رژیم سابق که روزنامه در آوردن و ناسزاگفتن را بهترین روش بررای مصرون   

شدند و بر آن شردند  « تشدید تضادها»کار  ماندن از تعقیب یافتند، دست به
و هستند که حادره های کوچک و بزرگ را بهانه کشاندن گروه های کوچرک  
سیاسی به میدان سیاست کنند  و با این کار، آن حادره ها و این گرروه هرا را   

کشور تبدیل کنند. در نتیجه گروه هرای سیاسری کره در    « به مسئله اصلی»
ونی رژیم شاه، نقش مثرری نداشتند، اینرک مرورد   جریان انقالب برای سرنگ

بهره برداری قرار گرفتند و می گیرند تا هیچ و پوچ جای مسائلی را بگیرد کره  
به سرنوشت و حیات یک ملت راجعند. یک نگاه بره عنراوین روزنامره هرای     
صب  و تصاویر مجله ها که حاال سیاهی بوم خرویش را برا رنرگ سرر  مری      

 ری است از این توطئه.پوشانند، حکایت آشکا
در اینکار، اینها تنها نیستند، گروه های دیگری نیرز وجرود دارنرد کره     

های سابق پررونق یافتره   «شیکُ» ... را بجای « شیکمونیست کُ»ناگهان بازار 
تبلیغ می کنند.  آن هاها عمالً به سود « کمونیست»اند و با طرح مسئله خطر 

صلی همه فعالیت های یک نسل در یک ها را محور ا« کمونیست»این کسان، 
« سراسرر زد و خرورد  »برهه پرخطر تاری  کشور می گردانند و برا عملیرات   

محیط متشنجی بوجود می آورند و عمالً از جلب توجه مردم به مسائل خطیر 
کشور مانع می شوند. و نباید بر کسی پوشیده باشد که خطر غفلرت مرردم از   

دت اسرالمی و ملری مرردم و در نتیجره     خطرهای اصلی تا کجا به زیان وحر 
 سرنوشت انقالب و کشور است. این ضعف تنهایی است.

در جریان بعد از انقالب کوشش های بسیار بکار رفت تا زالل رهبرری را  
کدر سازند. رهبری با قاطعیت تمام از صافی و یکدستی خود دفراع کررد. در   

اعتبرار کرردن هسرته     برابر عملیات ترور و هم فعالیت های تخریبی برای بی
دشرمن پری در پری    « تبلیغات»رهبری تا این زمان به خوبی ایستادگی کرد. 

خبر از شدت گرفتن نارضایی و روی گردان شدن مردم از رهبری کرد. امرا در  
تمامی فرصت ها که پیش آمد، مردم با هوشیاری تمام و برا وحردت دشرمن    
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 نشان دادند. مأیوس کنی، پیوند خویش را با رهبری امام خمینی،
هدف این عملیات ضعیف گردانیدن رهبری از طریرق مشرغول کرردن    

و نراتوان کرردنش از عمرل    « مسائل جاری»بلکه غرق کردن روزافزون او در 
انقالبی در جهت ویران کردن بنای رژیم شاه، و ساختن پایه هرای اسرتقالل و   

 آزادی در حکومت اسالمی بود.
ف این برود و اینسرت کره ملرت از نرو      عالوه بر این و مهمتر از این هد

کارپذیر شود و گروه های سیاسی موافق و مخالف فعال گردند. دشمن همرین  
تجربه را در دوران مصدق با موفقیت بکار برده بود. با کمال خوشروقتی هنروز   
مردم کشور در دام این فریب نیفتاده اند و جای خود را به واسرطه هرا نرداده    

 مردم است.  اند و این قوت رهبری و 
با این وجود، در مرحله سازندگی انقالب، مقاومت در برابر ضد انقرالب و  

ساالری و هم آندسرته از گرروه    بازسازی کشور، سازماندهی الزم دارد. دیوان
های سیاسی که بیان کننده توقعات اویند، برآنند که ضرورت سرازماندهی را  

سرازمان دادن بره فعالیرت     وسیله تحمیل خود قرار دهد. برای آنکه مردم در
انقالبی خویش، گروه های سیاسی  را جایگزین خویش نسازند، نراگزیر بایرد   
که سازمان بتواند تمامی یک ملت را در خدمت انقالب به حرکت شتاب گیرر  
در آورد. با وجود این ضرورت، یعنی ضرورتِ حضور  همة گرایش های اسالمی 

کت انقالبی، تمایالت گروه گرایی کرار  دست در کار  انقالب در سازمان و در حر
این سازماندهی را مشکل بلکه تا این زمان  غیرممکن ساخته است. در روابط 
گروه ها، ناچار رابطه جای ضابطه را می گیررد و چرون گذشرته برخوردهرای     
کاهنده خورة وحدت می شود و با پروک کرردن آن، انقرالب و کشرور را بره      

 نهایی است.مخاطره می اندازد. این ضعف ت
هنوز در این باره جای سخن بسیار اسرت و راه حرل بایرد جسرت. در     
شماره های آینده ما این بحآ را دنبال خواهیم کرد. اما الزم اسرت در اینجرا   
این موضوع را توضی  دهیم که تحلیل و شمارش مشکالت عظریم، بررای آن   

ه نیروی ایمران  نیست که نسل مسئولیت های بزرگ را از ادامه راه انقالب که ب
و اراده استوار گشوده است، مأیوس گردانیم. باز شرمردن مشرکالت و شررح    
بزرگیشان، دلیل بر اعتقاد استوار ما به ایمان نسل جوان کشور بره انقرالب و   

 توانایی او به حل مشکالت کشور است.
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تصاد آزاد به وجود آمد. با خیانت به فکر اقتصاد سرمایه داری در بطن اق
آزاد و به نام آن بوجود آمد و رشد کرد. آنرا از صحنه رانرد و خرود جانشرین    
شد. یکی شمردن اقتصاد آزاد و اقتصاد سرمایه داری از رایج ترین اشتباهات 
عصر ما است. با وجود این اقتصاد آزاد مبتنی بر آزادی بر پایه رقابرت الجررم   

 ه تمرکز و تکارر قدرت می انجامد همانطور که در اروپا و امریکا انجامید.ب
طبق تعریف نظام اقتصاد آزاد به نظامی گفته می شود کره در آن آزادی  

 عمل و ابتکار اشخا  و بنگاه های اقتصادی تضمین می شود.
هواداران اقتصاد آزاد، امکان آزادی عمل و آزادی ابتکار بدان  اندیشه در
پرذیرد.   تکاری به صرف آزاد بودن انجام مری ی نیست که هر عملی و هر ابمعن

یابنرد کره    راتی که در قلمرو اقتصاد تحقق مری بلکه آندسته از اعمال و ابتکا
برای انسان حداکثر رضایت و خوشنودی را با حداقل زحمت و رنج تأمین مری  

شته باشرد  کند. آزاد بودن شرط اصلی انتخاب است. اگر حق انتخاب وجود دا
بهترین را بر می گزینند. تصور این امر مشکل نیست که اگر زمینره   آن هاانس

بی عدالتی و اجحاف و امکان استثمار وجود نداشته باشد، و وقتی انسران هرا   
برای خود بهترین را بر می گزینند برای دیگران نیز حق انتخراب بهتررین را   

با هم یکی نمی شوند و گراه برر   قائل می شوند با وجود این بهترین ها همواره 
سر این بهترین ها به دلیل آنکه از هر چیز بحد وفور وجود نردارد، برخرورد و   

 کند. شود و رشد می آید و قدرت بدینسان پدیدار می تضاد بوجود می
ها وجود دارد، ای که در آن رعایت آزادی انسان رسد در جامعه به نظر می

ضای آن جامعه نیز به معنای واقعی انجرام  وظیفه آگاه کردن و مطلع نمودن اع
 می گیرد.

وقتی انسان ها آزادنرد، آگاهنرد و انتخراب مری کننرد، بردون شرک        
مسئولند. انسان آزاد و آگاه و مسئول، انسران متعرادلی اسرت کره احتمرال      

 شکوفایی و خوشبخت شدن او بسیار است.
ارهرایی  و اما، نظام سرمایه داری نظام بهره کشی است. نظرام سراز و ک  

سرازد. در نظرام سررمایه     است که بهره کشی انسان از انسان را عملری مری  
داری، سرمایه داران آزادند که سرنوشت انسان ها را در دست بگیرند و متأرر 
از برنامه های سرمایه گذاری خرود کننرد. در نظرام سررمایه داری کرارگران      

ا بره آن سررمایه دار   به این سررمایه دار یر  « مزد»آزادند که خود را در مقابل 
 بفروشند.

اجرازه  « گروهی محدود»در نظام سرمایه داری مالکیت بر ابزار تولید به 
 آن هامی دهد که حاکمیت مطلق خود را بر نحوه استفاده از وسائل معاش انس

و تجهیزاتی که باید در راه مبارزه با سرکشی های طبیعرت در جهرت حفر     
 یند.انسان بکار گرفته شوند، اعمال نما

اساسی ترین ستونی که نظام سرمایه داری بر آن اسرتوار اسرت عردم    
آگاهی همه مردم از جریان امور می باشد. توزیع نابرابر اطالعات و آگراهی هرا   
امکان می دهد که زمینه استثمار فراهم آید. اسرتثمار بره گروهری محردود     

ابنرد و  اجازه می دهد که بر امکانات مادی بیش از پیش گسترده ای دسرت ی 
 قانون استثمار را بیشتر از گذشته حاکمیت بخشند.

آنچه که نظام سرمایه داری را نظرام بهرره کشری کررده اسرت، آزادی      
نیست بلکه امکان استثمار و سازوکارهای مربوط به آنست. این سراز و کارهرا   

 برخالف ظاهر مصور، مانع واقعی آزادی بشر هستند.
و روش مختلف جهت اجر نهرادن و  نظام سرمایه داری بر اساس وجود د

 تعیین حقوق مربوط به مشارکت در تولید بنیان گذاشته شده است.
تعیین حقوق متناسب با نتیجه فعالیت با ارزش کراالهی سراخته    -1

شده و خدمات ارائه گردیرده ایرن روش در مرورد سررمایه گرذاران و کلیره       
 مشاغل آزاد اِعمال می شود.

 -ت شده قبرل از انجرام فعالیرت   تعیین حقوق طبق قرارداد تثبی -2
 این روش در مورد مزدبگیران پیاده می گردد.

در روش دوم دستمزد به وسیله قرارداد به قیمت بازار کار که در غایرت  
امر همان هزینه تولید و مخارج نگهداری مزدبگیر است از قبرل تعیرین مری    

 شود. در نتیجه دستمزد مستقل از ارزش تولیدات است.
ع اقتصادهای سرمایه داری دقیق شویم در مری یرابیم کره    اگر در اوضا

گذشته از توزیع نامتناسب اطالعات و آگاهی ها در بین افراد آنچه که زمینره  
استثمار را فراهم می آورد و به اسرتثمار تحقرق مری بخشرد وجرود نظرام       
مزدبگیری است که مزدبگیر را از تعقیب مراحل مختلف تولید دور می دارد و 

فعالیت خود بیگانه می سازد. بدون هیچ تردیدی مزدبگیری میرراث   از نتیجه
نظام برده داری است. زیرا مزدبگیر برای زمان معنی از آزادی خود چشم مری  
پوشد. بدون آنکه کارش به او مربوط باشد و یرا بررای او منفعتری بیراورد در     

زنردیگ،  مقابل قوتی الیموت و یا در بهترین حالت ها در مقابل گذران عادی 
خود را در اختیار دیگری می گذارد. از آنچه که گفته شد شاید بتروان نتیجره   
گرفت که وجود نظام مزدبگیری است که بهره کشی از مزدبگیر را عملی مری  
سازد و نه آزادی اقتصادی، اشتباه افراد در یکی گرفتن اقتصراد آزاد و نظرام   

یشه اقتصاد آزاد عمرالً برا   سرمایه داری از آنجا ناشی می شود که پیدایش اند
 بوجود آمدن نظام سرمایه داری مقارن بوده است.

در حال حاضر بخوبی روشن است که بهرره کشری سررمایه داری مری     
تواند در شریطی غیر از امکانات آزاد اقتصادی صرورت پرذیرد. مثرال هرای     
مربوط به اقتصادهای انحصاری خصوصی یرا دولتری بره انردازه کرافی گویرا       

ما شاهد بوجود آمدن شرکت های تعاونی نیز هستیم که در  بعکسو هستند. 
 چارچوب اقتصادی کامالً آزاد توسعه یافته اند.
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های مختلف سیاسی و دولت اهمیت بسیاری به ملری   در این روزها گروه
بنگراه هرای تولیردی    « دولتی کردن»تر  تر و واقعی کردن یا به عبارت صحی 

 دهند. می
ای تولیدی بمثابه مزدبگیر کردن کلیره کارکنران و   دولتی کردن بنگاه ه
را به سرینه  « دولتی کردن»که پر شتاب سنگ  آن هادست اندرکاران آنست. 

می زنند، همیشه مسئله استثمار و وابستگی بنگاه های تولیدی را بره خرارج   
 پیش می کشند و پیشنهاد خود را به این ترتیب توجیه می کنند.

 هرا آنسیسرات وابسرته تغییرری در ماهیرت     ال آنکه دولتی کردن تأح
 دهد، منتهی سرمایه داری وابسته را به دولت وابسته بدل می سازد. نمی

و واقعیت آنست که دولتی کردن بنگاه های تولیدی مسئله اسرتثمار را  
 نیز از میان نمی برد منتهی آنرا بزرگ می کند.

کردن کامل گسترش بنگاه های تولیدی دولتی شده آخراالمر به دولتی 
دولتری یرا نظرام مرزدوری کامرل      « مسوسیالیسر »نظام اقتصادی یعنی بره  

 انجامد. می
دولتی در موقعیت کارگران تغییرری ایجراد نمری کنرد     « سوسیالیسم»

بلکه با توجه به قدرت دولت و مزدور شدن کارگران، اسرتثمار آنران تشردید    
 دهند.نیز می گردد و ابعاد دیگر انسانی خود را نیز از دست می 

معنای حذف نظام مزدبگیری استقرار نظرام دیگرری اسرت کره در آن     
حقوق همه کارگران، بمثابه تولیدکنندگان مستقل، بخشی از ارزش تولیرد را  

 به طور مستقیم تشکیل خواهد داد.
در جوامع اولیه نیز که انسان ها آزاد زندگی مری کردنرد، مسرتقیماً از    

که کارگران و کارکنان واحدهای تولیردی   رمره کار خود بهره می بردند. وقتی
و خدماتی مزدبگیر نباشند و هرکس متناسب با فعالیت خود از نتیجة نهرایی  
فعالیت واحد مربوط رمره بگیرد و امکان مشارکت در اداره و رهبری تولیرد را  
داشته باشد و متناسب با کار خود در تصمیمات واحد تولید شرکت کند، برین  

 فاصله ای نخواهد دید. کار و زندگی خود
بدیهی است که چنین طرحی جز در چارچوب اقتصاد توحیردی قابرل   
پیاده شدن نیست زیرا در اقتصاد دولتی و سرمایه داری رهبری و نظرارت برر   

 هستند.« برنامه»بنگاه تولیدی معنی ندارد و همه مأمور اجرای تصمیمات 
مسرتقیماً   آن هرا  وقتی که انسان ها احساس کنند که ابتکار و خالقیت

و دیگران مثرر است و نتیجه آنررا در فراگررد کرار خرویش      آن هادر زندگی 
ببینند برای نوآوری و رفع مشکالت و تسهیل دشواری ها و تطبیق خرود برا   
تازه های روز از روحیه دیگری برخروردار خواهنرد شرد و تحررک دیگرری      

 خواهند یافت.
ترراکم  « مزدبگیرری »عه ولی در عوض با گسترش روابط دولتری و اشرا  

قدرت در دست دیوان ساالران بوجرود خواهرد آمرد. کارکنران و کرارگران      
واحدهای تولیدی به مراتب بیشتر از نظام سرمایه داری با کار خود بیگانه مری  
شوند و سنگینی بار حاکمیت گروهی غیر مسئول را برر دوش خرود بیشرتر    

 احساس می کنند.
می مانند و فقط برای ترأمین حرداقل الزم    دلمرده یا دلسرد از تکاپو باز

دولتی برا دیروان   « سوسیالیسم »کوشش خواهند کرد. جای دارد که از شب  
بردون  »ساالران مخوفش و دستگاه قلع و قمع رهایی ناپرذیرش کره تقریبراً    

 در هر کجا که این نظام مستقر شده، بوجود آمده است نگران باشیم.« استثناء
بنگاه هرای مختلرف اعرم از صرنعیت و برانکی       با وجود این ملی کردن

تواند مرحله باشد برای رهایی از شبکه ترارعنکبوتی عرده ای چپراولگر و     می
آن قطاع الطریق که تجربه تل  سالهای گذشته به اندازه کافی نقش بازدارنده 

 را در مسیر تکامل نمایان کرده است. ها
پرداخرت غرامرت   اینک با ملی کردن صنایع که بخش عمده آن  بدون 

بعمل می آید، دولت امکان مقابله با خطر فلج اقتصرادی را پیردا مری کنرد.     
کشور نمی تواند و نباید بیش از این بار تأسیساتی که برابر و و دو برابر و سره  
برابر و ... دارایی خود بدهی دارند را به دوش بکشرد. ملری کرردن صرنایع و     

الزم عملیات جراحی بزرگ را فرراهم   بانک ها و اقدامات دیگر زمینه و شرائط
می آورد. با وجود این نباید در این مرحله باقی ماند، باید بره سررعت بجرای    

اشاعه مالکیت دولتی، مالکیت  اجتماعی به معنای واقعی کلمره اشراعه پیردا    
کند. امروز ملی کردن ها به منزله آتش است کره مری تروانیم برا هیزمهرای      

هرا کرردن در آن بسروزانیم و نیرز     را بحال خرود ر  کاری و القیدی و امور کم
توانیم در کنار آن از گرمایش برای ایجراد یرک محریط پرنشراط و فعرال       می

                                                                                                                                          .تولید، کامیاب گردیم
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ای از ضعفها و قوتهای تنهرایی را برشرمردیم. اینرک     ، پاره16در شماره 
را بجروییم. بررای    آنهرا یک بررسی کنیم و چاره ه بایدمان که ضعفها را یک ب

زیم تا ناگزیر از کوتراه نویسری و   پردا اینکار، در هر نوبت به یکی از ضعفها می
نویسی نشویم و خوانندگان نیز فرصت داشته باشند دربارة ضرعفها و   مشکل
بیاندیشند و ما را از هرر نظرر خرود آگراه سرازند. خواننردگان        آنهاراه عالج 

مسئول باید چنین کنند چرا که پای موجودیرت انقرالب و کشرور در میران     
 است.

و جهان است. ایران عصر انقالب اسرالمی  ضعف اول، تنهایی در منطقه 
در منطقه نیرز بره حکرم طبیعرت      به هیچ قدرت و ابرقدرتی متکی نیست و

های منطقه ادامره خواهرد    های حاکم، تنهاست و این تنهایی تا قیام خلقرژیم
 داشت.

از قررار، دولرت، اسرتعمار    »   دوستان دولت در بیانیه ای مری گوینرد:  
ز می بیند در حالیکه چنرین نیسرت و امرروزه    خارجی را فقط در حضو سریا

استعمار نوین، استعمار اقتصادی و فرهنگی است. در استعمار نوین بهیچوحره  
نیروی خارجی حضور پیدا نمی کند ... اینجاست که یک نوع عدم تفاهم برین  
دولت و رهبران و یا پیشتازان انقالب وجود دارد و امام خمینی از ایرن جهرت   

رتر است و همین دید ضعیف موجرب مری شرود کره دولرت      بیدارتر و هشیا
نسبت به آن گونه و آندسته از عواملی که از نظرر اسرتعماری و یرا رابطره برا      

شوند، سهل انگار باشد و ایرن موجرب    استعمار جزو ضد انقالب محسوب می
ضعف می شود. زیرا وقتی که فهم و درک دولت با ملت متفاوت برود، دولرت   

یا لوایحی می گذراند و به اجرا مری گرذارد، در حالیکره    تصمیماتی می گیرد 
مردمی که در این انقالب خون دادنرد و زحمراتی کشریدند و آرزو و آرمران     

گرفته، نمی توانند بپذیرنرد و   هایشان طی سالها در رابطه با این مسائل شکل
عدم اطاعت مردم از برنامه ها و تصمیمات دولت خود بزرگترین عامل ضرعف  

 «.تدولت اس
 هر چند این متن روشم تسن، معذلک باید آنرا روشنتر کرد ...  

دولت و گروه های بسیاری حساب استبداد را از حساب اسرتعمار   -1
 .دانند جدا می
بره امریکرا را   « تکیره »برای جبران ضعف تنهایی، اگر نه همیشه  -2

داننرد. چررا کره     دربارة این ابرقدرت را الزم مری « سهل انگاری»الزم بدانند، 
دانند و برآننرد کره در آن    می« استبداد»عامل بدبختی تاریخی ملت ایران را 

ها که ایران زیر سلطه خارجی نبود، استبداد وجرود داشرت. و از اینررو     دوره
عامل اصلی استبداد است و باید نخست به عالج این بیمراری مرزمن جامعره    

 ایرانی پرداخت.

ی از واقعیت سلطه با توجه به دو برداشت فوق، دولت تصور روشن -3
شناسد البته نمی تواند راه حل بایسرته را   خارجی ندارد و وقتی مشکل را نمی

 بکار بندد.

و وقتی راه حل درست را بکار نمی بندد، نظام حراکم برر ایرران،     -4
اقتصاد زیرسلطه ایران، دستگاه سیاسی زیر سلطه ایران، فرهنگ زیرسرلطه  

زیرسرلطه میران    -رهگذر روابط مسلط ایران، و باالخره روابط اجتماعی که از
غرب و ایران بوجود آمده اند، دست نخورده برجا می ماند. و ملتی که بررای از  
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میان برداشتن آن نظام حاکم انقالب کرده است، با دولتی که بره خراطر ایرن    
 انقالب سر  کار آمده ناسازگار می شود.

یم خرویش  کار از اینهم بدتر است: نظام  بجا مانده در صدد تررم  -5
نظام پاسردار  است و می خواهد اینکار را به دست رهبران انقالب بکند و عمالً 

 سلطه خارجی را تمام و کمال تجدید سازمان دهد و از نو حاکم بگرداند.

روحانیت قدرت »بدینقرار چنان نیست که تضاد گروه ها با هم یا  -6
ارجی بر ایرران  با دولت، تضاد عمده باشد: زمینه انقالب همین سطله خ« طلب

زیر سرلطه، نمری توانسرت     -بوده و استبداد جز در محدوده رابطه سلطه گر
پدیدار گردد. بنابراین مشکل زمان ما، این مشکل اسرت کره بررای از میران     
بردن سلطه امریکا و در نتیجه تعمیم آزادی ها، تنهرا اسرالم مری توانسرت     

ت بره سرود سرلطه    وحدت مردم را بیانگر گردد. و اینک یا بایرد ایرن وحرد   
خارجی از میان برود و یا باید این وحدت سرلطه خرارجی و در نتیجره نظرام     
داخلی ساختة آنرا از میان بردارد. زمینره اصرلی نبررد، ایرن زمینره اسرت.       
راستگوها با تمام قوا می کوشند مردم را با وحدت در این میدان اصلی نبررد،  

مسرائل فرعری و اغلرب    به پیروزی رهبری کنند و دروغ گوها مری کوشرند   
ساختگی را محور اندیشه و عمل و در نتیجه عامرل از میران برردن وحردت     

 دینی و ملی بگردانند و بدینکار دشمن را پیروز سازند.

دارد و می خواهند آنرا زمینه اصرلی  ریکی از مسائل که واقعیتی در بر ن
 است.« آزادی مستقل از استقالل»قرار دهند، 

وان زمینه کار و مبارزه و هدف انقالب ایران جرز  تحصیل این آزادی بعن
بینریم عمرل در بیررون از     فریب نیست و مایه اختالف است. همانطور که می

زمینه اصلی یعنی زمینه استقالل، نیروی متحد و یکپارچه ملت را به نیروهای 
ناهمگون و در برخورد مبدل کرده است. اگر رهبری چه دولت و چه شروری و  

تواند برای مسائل راه حل واقعری پیردا    ینه اصلی را رها کند، نمیچه امام، زم
کند. و وقتی راه حلها با مشکل ها را نخواندنرد، همرین مشرکالتی را بوجرود     

روبروست. دولت برای حل ایرن مشرکالت راه    هاآنآورند که اینک دولت با  می
لرت  ی رهبری و بطور عمرده شرورای انقرالب و دو   هاانحل را ادغام بیشتر ارگ

پنداشته است. حال آنکه تا وقتی دست از تصور نادرسرت و لجوجانره خرود،    
یعنی تصور جدایی مسئله آزادی از مسئله استقالل برنردارد و بره تصرحی     
 انقالبی راه حلها نپردازد، این ادغام در رهبری مشکلی را حل نخواهد کرد.

در حقیقت به دلیل آنکه مشخصه هر چهرار وجره واقعیرت اجتمراعی     
رشته وابسرتگی هرا بره     57یران، وابستگی به غرب و امریکاست و ایران با ا

تا این وابستگی ها وجود دارند و جامعرة ایرانری   « آزادی»غرب وابسته است، 
را در بندهای خود اسیر کرده اند، سرابی بیش نیست. و بسریار مهمترر از آن،   

واره، یعنری در  به دلیل آنکه استقالل و آزادی پشت و روی یک سکه اند و هم
گذشته و حال، بدون استقالل، آزادی مفهوم نداشته است و بعکرس، زمینره   
اصلی عمل انقالبی زمینه مبارزه با سلطه خارجی است. وجره مشخصره ایرن    
دوران اینست و انقالب اسالمی باید با تحصیل اسرتقالل و آزادی راه را بررای   

 استقرار حکومت اسالمی هموار گرداند.
ن که در گذشته ما مستقل بودیم ولی اسرتبداد هرم وجرود    اما این سخ

داد، سخن درسرتی نیسرت. در    داشت و بر ما حکومت سیاه خود را ادامه می
حقیقت وجود و یا عدم آزادی و حدود آن با موقع کشور به عنوان سلطه گرر  

نبرودیم بلکره   « مستقل»یا زیر سلطه رابطه ای تنگاتنگ دارد. در گذشته ما 
یم و عامل اجتماعی سلطه ما بر دیگران، اتحادیه ایرل هرا برود.    بود« مسلط»

یعنی ایل ها هم بر جامعه بم نشین و هم بر جامعه های دیگر مسرلط بودنرد.   
وگرنه خوب است زمانی را نشان بدهند که در آن ایرانی یا قسرمتی از آن نره   

وجود داشرته اسرت.   مسلط و نه زیر سلطه یعنی مستقل بوده و استبداد هم 
بعکس هر بار که ایران یا قسمتی از آن از روابط سرلطه آزاد شرده اسرت، از    

 استبداد هم آزاد شده است.
بدینقرار برای حل مشکل تضادهای گروهها، باید به زمینه اصلی یعنری  
مبارزه با  سلطه همه جانبه خارجی بازگشت و در این زمینه برای عالج ضرعف  

 دست زد: تنهایی باید به اقدام های اساسی زیر
در ایران رهبری باید همچنان مردم را مسرتقیماً و بالواسرطه در    -1

صحنه مبارزه تعیین کننده نگاهدارد. اگرر مرردم از صرحنه بیررون برونرد و      
وحدت و اختالف کار انحصاری گروه های خرد و کالن سیاسری  براز مانرده از     

ی دچرار  روزگار ماقبل انقالب بگردد، به طرور قطرع و یقرین انقرالب اسرالم     
شکست خواهد شد. و این شکست همانطور که امام به درسرت هشردار مری    

 دهند، شکست مکتب اسالم تلقی خواهد شد.
در مقیاس منطقه، صالح انقالب ما در اتخاذ یک سیاست خارجی  -2

فعال در حمایت از حرکت های انقالبی مردم منطقه است. خاورمیانره تنهرا از   
 را و وحدت خود را به دست خواهد آورد.راه انقالب عمومی مردم آن، خود 

در مقیاس جهان، مبارزه با پیوندهای آلی )همان وابسرتگی هرا(    -3
که ایران را زیر سلطه غرب و شرق، امریکرا و روس و قررار مری دهرد، بایرد      
اساس کار دولت را تشکیل دهد. بدینسان دولتی که در محل واقعی رهبرری  

ی گردد و می توانرد رهبرری واقعری    قرار گیرد، بیانگر خواست تمامت ملت م
   مبارزه سرنوشت را در دست بگیرد.
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مرا  « قوت و ضعف تنهایی»و « آفت های وحدت»بحثهای گذشته دربارة 
 را به این نتیجه رساند که:

بوجود  بخش کوچک از نیروهای سیاسی در زمینه سلطه خارجی -
آمده اند. این بخش به سرعت رنگ عوض می کند و در مخالفرت برا انقرالب    
اسالمی با وجود موقعیت ملی و جهانی کشور، در جهرت اسرتقرار حاکمیرت    

 آمریکا بر ایران عمل می کند یا نتیجه عملش به سود آمریکاست.
بخش دیگری در جریان انقالب نه تنها بومش عوض نشده حتری   -

چندانی نکرده است. همان طررز فکرهرا و همران روشرهای     رنگش هم تغییر 
 ماقبل انقالب را حف  کرده است.

و تمامی خلق که در خارج این گروه ها که یا بوده اند و یاتشرکیل   -
شده اند، در زمینه استقالل، آزادی )که در اسالم مفهوم واقعی خود را بدست 

ی متناسرب برا ایرن    می آورند( انقالب کرده اند و اینک مایحتراج سرازمانده  
 مرحله از انقالب هستند.

همانطور که دربارة مفهوم استقالل و آزادی و ربط ایرن دو بره یکردیگر    
اصرالح  »ن برکندن رژیم سابق و یا اختالف وجود دارد، همانطور که درباره از بُ

، اختالف وجود دارد، دربارة سازمان دادن به فعالیت انقالبری خلرق نیرز    «آن
« مبرارزه برا اسرتبداد   »رد. در حقیقت وقتی دایره عمل بره  اختالف وجود دا

شود و وقتی بنا بر حف  دیروان سراالری و سراختمان اجتمراعی      محدود می
پیشین و اصالح آنست، الجرم تمایل به این می شرود کره مرردم کرار را بره      

هایشان بگذارند و سازماندهی انقرالب در جمرع و    و بازی« کاردانان سیاسی»
خالصه گردد. بره گمران مرا     آن ها« ائتالف»روه های سیاسی و تفریق میان گ

بعد از ضعف در بینش، یعنی همان جردا کرردن حسراب اسرتقالل از آزادی،     
و دو رفتار براال اسرت.   بزرگترین ضعف ما، ضعف ناشی از برخورد دو طرز فکر 

 توضی  آنکه:
یک طرز فکر بر آنست که به فعالیت هر چه گسترده ترر تمرامی    -
 زمان باید داد.خلق سا
و یک طرز فکر بر آنست که ائتالف گروه های سیاسی امرور را در   -

دست بگیرد و فعالیت سیاسی به این گروه ها منحصر شود و از عنایت به ایرن  
سال گذشته همرواره   33امر بسیار مهم سر می پیچند که این گروه ها در طی 

سرب و ارائره راه   از بوجود آوردن یک رهبری یکدست و اتخاذ روش های منا
 .اند حلها عاجز مانده

درمان این ضعف، در پیگیری راهی است کره امرام خمینری برا      -
قاطعیت در پیش گرفت. اگر مردم کارپذیر شوند گرروه هرای سیاسری ولرو     
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قادر به کاری نخواهند شد. و رهبری جنبش نیز نراگزیر خواهرد    وحدت کنند
سبز خواهد شرد و سرهم    دهی را در پیش بگیرد. هر روز یک گروه روش باج

خود را از رهبری مطالبه خواهد کرد. و اگر مردم منطبق سازند و در راه وحدت 
بزرگ خلق از خود بگذرند. بدینقرار راه حل مشکل سازماندهی اینسرت کره   
رهبری بجای تکیه بر گروه ها، همچنان بخود خلق تکیه کند. نره تنهرا هریچ    

هرا را   ب ملت را رها کند و گرروه وضعیت جدیدی که ایجاب کند رهبری انقال
کند  بگیرد بوجود نیامده است، بلکه سالمت انقالب و حل مشکالت ایجاب می

 که بیشتر از گذشته مردم در صحنه بمانند و فعالتر عمل کنند.

برای آنکه مردم در صحنه فعال ترر عمرل کننرد، انسرجام روزافرزون      
ن انسجام از سه راه زیرر  رهبری یک ضرورت اجتناب ناپذیر روز شده است. ای

 آید: بدست می
دولت و شورای انقالب و شخصیت های معرف گرایش هرایی کره    -1

در جریان انقالب  شرکت فعال داشته و محصول انقرالب هسرتند در موضرع    
امام که همان عمل در زمینه استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی است، قررار  

ه اسرالمی، جهراد بررای ترأمین     بگیرند. به بیان روشن تر، در ساختمان جامع
ایرران را سرعی مقردم    استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتمراعی و فرهنگری   

 بشمار آورند.
روش ها را متناسب با جهاد فوق از بنیراد تغییرر دهنرد و حرل      -2

مشکالت زندگی مستضعفان را اساس کار قرار دهند و مسائل مردم را با خرود  
 مردم حل کنند.

ه کار دعوت شوند که به ایرن هردف هرا    در همه ارکان، کسانی ب -3
 ایمان دارند.

برای آنکه یک رهبری قوی با انسجام کافی پدید آید ضرور است که در 
اولین فرصت، یک هسته رهبری تشکیل گردد و امام را دستیاری کند. بررای  

 اینکار پیشنهاد می شود که:
این هسته رهبری از همه نیروهای زنده جامعه باشد. برای دسرت   -1

افتن به این ترکیب باید دعوت وسیعی از نمایندگان جنبش اسالمی انقالبری  ی
بعمل آید. نمایندگان علما و دانشگاهیان و معلمان و کارمندان و دانشرجویان  
و کارگران و دهقانان از سراسر کشور به تهران یا قرم دعروت شروند و یرک     

 :رهبری را برگزینند. اگر اینکار در شرایط موجود عملی نباشد
استعدادهای مجاهد که در جریان انقالب بروز و رشرد کررده انرد در     -

 تهران گردآیند و یک هسته رهبری بوجود آورند.
نیروهای سیاسی مردمی که احتماالً در این رهبری انتخاب نمری   -2

 شوند، در یک شورای مشورتی شرکت داده شوند.

نی مرردم  منظور آنست که هسته رهبری از بطن جامعه پدیدار گردد. یع
رهبری را بوجود بیاورند نه اینکه عده ای از پیش خرود، رهبرری مرردم را در    

 دست بگیرند.
برای آنکه تفکر اسالمی و روش سیاسی یکدسرت شرود، ضررور     -4

است که در قم در محضر علماء همه روشنفکران مسلمان گردآینرد و مبرانی   
 را معلوم گردانند.کار سیاسی و برنامه ای که باید به اجرا درآید و روش کار 

کشور را نمی توان در وضعیت فعلی نگاهداشت که هر متن قانونی و هر 
تصمیمی با اعالمیه ها و موضع گیری ها نق  یا سسرت مری گرردد. تعیرین     
تکلیف تفکر سیاسی و برنامه عمل حکومت اسالمی، امروز بره صرورت یرک    

یجراد کررده   مشکل عاجل درآمده است چرا که نزد همه قشرها بالتکلیفری ا 
است. اگر پابپای تصویب قانون اساسی، بیانیه یا برنامه عمل حکومت اسرالمی  
نیز تدوین گردد و همه گرایش های اسالمی در تدوین آن شرکت کنند، یرک  
رهبری قوی که بتواند چون بازویی توانا رهبر انقرالب را یراری کنرد، بوجرود     

 آمده است.
ست، امرا مقصرود نتیجره کرار     هر چند شیوه عمل نیز بنوبه خود مهم ا

دیگری نیز بتوان بره ایرن دو مقصرود رسرید یکری از      است. یعنی اگر از راه 
 مهمترین ضعف ها رفع شده است.

که طرز فکرهرای دیگرر دارنرد، پیشرنهاد مرا       آن هااما درباره رابطه با 
اینست که روش بحآ آزاد همواره اساس رابطه باشد. در حقیقت عقیرده هرا   

خرود را جانبردار حقیقرت     آن هاعلم استوار باشند و دارندگان  وقتی بر پایه
بدانند، به آسانی می توانند از راه بحآ آزاد بر دایره مشترکات خود بیفزاینرد  
و دست آخر وحدت در عقیده ممکن می گردد. و بدانیم که هر بار که بر سرر  
عقیده برخوردهای خصمانه روی می دهد، یا هر دو طررف و یرا یرک طررف     

قیده را وسیله تحمیل خویش به عنوان زور، زور حاکم کررده اسرت. بررای    ع
آنکه معلوم باشد که مسلمانان به حقانیت اسالم ایمان دارنرد و آنررا وسریله    
قرار نمی دهند، از زبان امام دعوت به بحآ آزاد کردند. این امرر معلروم مری    

تخریبی تررین  کرد که در معرکه ای که عده ای با توسل به فاشیستی ترین و 
روشها براه انداخته اند، این دیگران هستند که صرداقت ندارنرد و عقیرده را    

 اند.   وسیله زورمداری خویش قرار داده 
اما از آنجا که تصمیم گیرنده نهرایی مردمنرد بررای ترأمین مشرارکت      

 روزافزون مردم در پیشبرد انقالب در دوران سازندگی:
عنی محلری بگرردد کره در آن    مسجد باید نقش خود را باز یابد ی -1

ی اجرایی اِعمرال کننرد. در حرال    آن هاتودة مردم حاکمیت خویش را بر ارگ
حاضر مردم هیچگونه وسیله اِعمال نظارتی برر اِعمرال دسرتگاه هرای اداری     
ندارند چه رسد به اِعمال حق حاکمیت. حتی مسجد جایی شده است کره در  

اگر مسئولیت تصدی کمیته هرا  آن کمیته ها بر مردم حکومت می کنند. حتی 
و سپاه پاسداران و دادگاه انقالب با دولت گردد، اینکرار یرک تغییرر صروری     
بیش نخواهد بود. این دستگاه وقتی تحت حکم و نظرارت مرردم درآمدنرد و    
اجتماعات مردم در مساجد مسئوالن محلی را در برابر جمع خویش در محرل  

میان دستگاه های اداری و بنیادهرای   ارزیابی و انتقاد یافت، هم وحدت واقعی
دیگر نظیر کمیته ها بوجود می آید و هم کم کاری و کج کراری از میران مری    
رود و هم آزادی واقعی تحقق پیدا می کند. امرا شررط موفقیرت ایرن روش     
آنست که مسجد براستی خانه خدا باشد و در آنجا مردم به وسیله هریچکس  

مرال نظرارت و کنتررل کننرد. بهتررین راه      اِع آن هاکنترل نشوند بلکه خود 
 تحقق پیدا کند. آن هاتصفیه کمیته نیز آنست که نظارت واقعی کار مردم بر 

و روستاها بیردرنگ   آن هاقانون تشکیل شوراها در شهرها و است -2
به اجرا گذاشته شود. در هر جا که جمع مسلمانان به کار و فعالیت مشرغولند،  

و مزرعه هرا، شروراها تشرکیل گردنرد و اسرباب      در کارخانه ها و کارگاه ها 
مشارکت مستقیم مردم را در امور خویش فراهم آورند. این شوراها نیرز بایرد   
بر کار مقامات اجرایی نظارت کنند و مقامات اجرایی باید در حدود صرالحیت  

 را اجرا کنند. آن هاقانونی شوراها تصمیمات 

 

 

 ها   و توطئه« انحصارطلبی»در 

 
   93، شماره 1358تیرماه  93شنبه 

 

در دستورالعملی که سران نظامی و غیرنظامی رژیم سابق تهیره کررده   
نقشه این است کره  «. جنگ روانی»بودند، یک قسمت مهم راجع می شود به 

 رهبری را در نظر مردم بی ارج سازند.با بکار بردن همه روشهای تخریبی 
 :بی اعتبار کردن رهبری و القید نمودن مردم -1
دست انداختن و سبک کردن، کوچک کردن برای زمینه سرازی   -

 «.اسطوره خمینی»به قصد حمالت تبلیغاتی مستقیم و شکستن 

تهمت و بهتان به دستیاران رهبر انقالب، به قصرد قطرع رابطره     -
 هسته رهبری با مردم.

کارپذیر و القید نمودن تدریجی مردم از راه بزرگ کردن ضرعف   -
« نارضائی روز افزون مرردم »ها و به زور تکرار باوراندن  ها و نارسائی ها و عیب

 به خود مردم.

فلج کردن تبلیغات جانبردار انقرالب از راه حمرالت شردید بره       -
متصدیان آن. به طوریکه جامعه ولو به درستی سخن مردافعان انقرالب براور    

احساس منع و نروعی بریم از هرو     آن هاکند، اما در خود نسبت به حمایت از 
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 د.شدن کن

 آماده کردن جامعه برای تحمل تحرک ضد انقالب: -9
ایجاد مشکالت روزافزون و افرزودن  « جنگ روانی»مرحله دوم عملیات 

 بر شماره و اهمیت توطئه هاست.
تحمیل یک سیاست اعتباری در جهت کم کردن تولید و افزایش  -
ه  بانکها. و حمله به بانکها به دو منظور: دزدی پول و کاستن از اعتماد ب قیمتها
زدنرد. در ایرن    که به قولی در هر روز مبلغ کالنی از شعب بانکها می به طوری

ها به اجررا  ها، چرا طرح ادغام بانکاوضاع معلوم نیست با وجود ملی شدن بانک
 ممکن شود؟   آنهاشود تا از شعب بانک کاسته گردد و دفاع از  گذاشته نمی

اه هرای گونراگون   سیاست صنعتی در جهت کاستن از تولید از ر -
عمده از راه عدم سفارش مواد اولیه و خارج کردن سررمایه و افرزودن بردون    
 تناسب به کارمزدها وسیله پاره ای از صاحبان صنایع )پیش از ملی شدن(.

فراهم آوردن زمینه گرانی. به طور عمده از این راه است که ضرد   -
داخت. یعنری کراری   انقالب گمان می برد ایران را به روزگار شیلی خواهد انر 

خواهد کرد که قیمت ها تا حد غیرقابل تحملی باال بررود. انتشرار متجراوز از    
میلیارد ریال اسکناس در چند ماه آخر رژیم سابق و افزودن بر حقوق هرا   533

و کم شدن واردات، زمینه مناسب افزایش قیمت هرا را فرراهم آورده اسرت.    
س ترا یکسرال پریش حجرم پرول      فراموش نکنید که از ابتدای انتشار اسکنا

میلیارد ریال برر   533میلیارد ریال بود و ظرف چند ماه بیشتر از  433منتشره 
آن افزوده شد. آن عاملی که موجب براال نررفتن قیمرت هرا در حردی کره       
دشمنان انقالب تصور می کردند شد، معنویت انقالب برود. توضری  آنکره در    

د. خطری که وجرود دارد اینسرت   جریان انقالب تمایل به مصرف بسیار کم ش
که تمایل به مصرف از نو باال برود و عدم مراقبرت در نرر  اجنراس، اسرباب     

 افزایش سریع قیمت ها را فراهم آورد.  

ای  شرود عرده   ایجاد کمبود و قحطی مصنوعی. از جمله گفته می -
مشغول خریدن و از میان برردن داروهرای اساسری دارای مصررف روزمرره      

 هستند.

ه هایی که از ابتدای انقالب در گوشره و کنرار کشرور بره     بر توطئ -
ی آن هرا صورت برادرکشی به وجود آورده بودنرد، همرراه برا تبلیغرات ارگر     

تبلیغاتی دشمن از قبیل بکار برردن عکرس کشرتارهای رژیرم شراه بررای       
حوادری نظیر حادره ترکم صحرا برای ایجاد تزلرزل  « وحشتناک جلوه دادن»

ات تخریبی از قبیل آترش زدن خررمن هرا، منفجرر     در روحیه عمومی، عملی
 کردن لوله نفت، و کارهای ریز و درشت دیگر را نیز باید افزود.

ایجاد یأس نسبت به رژیم انقالبی و امید بازگشت دوران سابق نرزد   -3
 کادرهای نظامی و اداری:

خوب است در زیر مواردی را که دشمن به عنوان دالیل آن یأس و ایرن  
خانره  »ای که ایادی رژیم سابق تهیره و در   مارد، بیاوریم. در نشریهش امید می
 اند:   ایداری رژیم انقالب اسالمی شمردهعامل را از اسباب ناپ 6« اند ها انداخته

از بین رفتن نیروهای مسل  )ارتش و ژانردارمری و شرهربانی( و    -1
افتادن اسلحه فراوان به دست گروه های مختلف. مدعی شرده انرد کره بره     
خالف دعاوی دولت ارتش به دلیل از دست دادن روحیه و حیثیت و اعتبرار و  

نتوانسته اسرت تجدیرد سرازمان    « روحانیت متعصب»امنیت و انحصارطلبی 
کند و جز علیه رژیم انقالبی نمی تواند تجدید سازمان و تجدید اعتبرار کنرد.   

مبستگی و نیروهای مسل  ایران با ملت و توده های آن اعالم ه»می نویسند: 
دوستی کردند، نه آنکه در جنگی مغلوب شده و به اسارت در آمده باشند. اما 

 ...«آنچه بر آنان رفت حتی بر اسرای جنگی نیز نرفته است 

درصرد از مرردم از    75حداقل » ... می نویسند:  نارضائی عمومی: -2
چره  »آنچه بر آنان رفته به سختی پشیمانند و دائم با خود زمزمه می کنند که 

با مردم سخن بگوئید. به قیافره آنران نظرر بیفکنیرد     « فکر کردیم و چه شد
خواهید دید که مردم دیگر خوشحال نیستند و آن شور و شعف و شوق اولیه 
جای خود را به اندوه و خشم و نگرانی داده است و نارضائی عمرومی در تمرام   

لحظره بره   لحظه بیشتر ریشه می دواند و زخم هرا  قشرهای جامعه لحظه به 
لحظه عمیق تر می شود. اکثر ایرانیان امروز معتقدند که یک طبقه از جامعره  

یعنی روحانیت متعصب سهم شیر را از انقالب برای خرود برداشرته و قردرت    
مطلق را تیول خود کرده و آزادی را فقط به انحصار خود درآورده و از تقسریم  

 ...«قدرت تا این لحظه به شدت مانع شده 
ان می بینند که برنامه همان ایجاد نارضائی از راه تکررار اسرت.   خوانندگ

درصد مردم مخالف شده اند!! مطالب مطبوعات علنری   75مدعی می شود که 
مقایسره کنیرد، ترا    « نیمره علنری  »سر  پوش و سیاه پوش را با این نوشته 

 حساب به دستتان بیاید.  
 نارضائی عمومی )امور اداری( -3
درصد از آنان )کارمندان( نادم و نگرران   85بیش از » نوشته اند:  -4

شده و به جرأت می توان گفت که در جبهه مخالف قرار گرفته اند و اکنون برا  
کم کاری و اعتراضات بجا و نابجا و درگیری های دائمی، واکنش مخالف خرود  
را نشان داده و شاید جرقه ای دیگر موجب اعتراض علنری آنران و سررانجام    

 «یگری گردد ... اعتصابات خونین د
درصد کارمنردان ناراضری هسرتند و یرک      85به دنبال این دعوی که 

اعتصاب خونین انقالب را تهدید می کند، به تحریک کارمندان مری پرردازد:   
رهبر انقالب کارمندان را به حساب نیراورده و انقرالب را نتیجره مجاهردات     

و سرپرسرتان برا    خوانده است. عدم انتخاب مدیران« پابرهنه ها و حمال ها»
تجربه، کسر شدن حقوق، کسر مبلغی از حقروق هرا بره عنروان کمرک بره       
مستضعفین، عدم محاسن و مزایای شغلی کارمند دولت بودن ماننرد سرابق،   
عدم همآهنگی و همکاری بین ادارات، عدم استفاده از  شرکت هرای تعراونی   

انی شردید  مصرف و کمبود شدید و یا عدم وجود مواد مصرفی و خوراکی، گر
به قیمت ها اضافه گردیده، عدم اطمینان و « درصد 53حداقل »ارزاق عمومی 
 اعتماد به آینده.

میلیرون   5بیش از »... می نویسند:  کشاورزی و اقتصاد و صنایع: -5
 73نفر یا بیکار شده اند یا راندمان مالی و بهره کشری از فعالیتشران بریش از    

ینه کشاورزی به علت عدم توزیرع کرود   درصد سقوط نموده است ...! ... در زم
شیمایی و سموم دفع آفرات و عردم پرداخرت وام و عردم تعیرین تکلیرف       

درصد تولید بررنج کرم    73مالکیت، کارشناسان پیش بینی می کنند حداقل 
درصرد پریش    53الری   43می شود و در مورد سایر اقالم کشاورزی تا میرزان  

 « !!   بینی شده است
اند؟ البد همان کسانی کره آن   ها را کرده ین پیش بینیچه کسانی ا         

 ها واقعیت پیدا کنند. بینی گذارند تا این پیش ها را به اجرا می توطئه
فهرسرتی از   آمریکا و ملرل غربری وابسرته )نراتو( و اسررائیل:      -6

گندم، یک میلیون و نیم »احتیاجات ایران از غرب و امریکا بدست می دهند: 
جرو و شرلتوک    -هزار ترن  545روغن نباتی  -هزار تن 533قند و شکر  -تن
هرزار   333کود شیمیایی و پودر آلومینیوم  -هزار تن 373برنج  -هزار تن 473
 هزار  تن و ...   934گوشت  -تن

ماه چهار قلم از اقالم  6و می نویسند: فقط تصور فرمایید که برای مدت 
 تحویل ندهند!فوق )گندم، برنج، قند و شکر و گوشت( را نفروشند و 
آیا تصور می کنیرد  » پس از آن فهرست و این سئوال تهدید می کنند: 

که آمریکا و اعضای ناتو حتی به قیمت جنگ سوم جهانی از ایران و منرافع و  
مصالحی که با حیات و سرنوشت حال و نسل های آینده آنان برابرری مطلرق   

ا نکنیرد و ایرن   دارد، با یک لبخند خواهند گذشت؟ هرگز چنین اشرتباهی ر 
همان اشتباهی است که رهبران کرملین نیز نخواهنرد کررد و بهرای ایرران و     

 رژیم آنرا برای امریکا و دُوَل غربی می دانند:  
اسرائیل را بایرد سرمبل   » دربارة اسرائیل اظهارنظرشان بسیار گویاست:

شرافت و قومیت و تجلی گاه کلیه نهادها و آرمران هرای تراریخی گذشرته و     
و آینده قوم یهود به شمار آورد. قدرتی کره امرروز نقشرش در تعیرین     حال 

 ریاست جمهوری امریکا و مسائل اقتصادی جهان قاطع و غیرقابل انکار است.
اسرائیل را باید مظهر قدرت و پایگاه و پشتوانه تمرام دسرت آوردهرای    

 ملل غربی در منطقه سرنوشت ساز خاورمیانه دانست.
اگر روزی شرما  »سته اسرائیلی می نویسند: از قول یک سرهنگ بازنش

در مقابل ما قرار گیرید با توجه به عوامرل و ایرادی و شناسرایی کره از ایرن      
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ساعته دقیرق و بررآورد شرده هرر      6سرزمین داریم ظرف یک ماه عملیات 
هسته رهبری مخالف با ملرت و دولرت اسررائیل را قطعراً نرابود و اقتصراد و       

ماه به حال رکرود ترا حرد     6حداقل برای مدت  نیروهای حیاتی کشور شما را
 ...«توقف کامل درخواهیم آورد 

سازمان فعال  13اقلیتهای مذهبی خصو  بهائیان و کمونیستها ) -7
 در ایران(:

ناگهان بر این آقایان معلوم شده است که تا بحال هر چه دربراره خطرر   
هرای رهبرری   کمونیسم می گفتند باطل بوده و تنها بد کار کردن و خرابکاری 

ن تمام کند. ایرن گفتره لنرین را    انقالب است که ممکن است کار را به نفع آنا
 «  هر چه بدتر شود به نفع ماست.»آورند که  می

برای منحرف نمودن افکرار ملرت از آنچره مری گرذرد و      » نویسند:  می
سرگرم نگاهداشتن آنان و ارعراب و تحمیرل عقیرده خرود و جراه طلبری و       

یزم را دست آویز قرار داده و حتی ترورهای سیاسی را بره  انحصارطلبی، کمون
نسبت می دهند تا این سرگرمی ها هیجان انگیزتر باشد. اما از حقیقت  آن ها

بسیار دورند چون به تنها چیزی که آگاهی ندارنرد سیاسرت اسرت و اصرول     
کشورداری و خواهان حقیقت بودن، در حالیکه باید بدانند کمونیسرت فقرط   

داد سیاسی و اجتماعی و دینی است. یعنی آنچه که امروز ملت مرا  مولد استب
با آن دست بگریبان است و با توجه به سیاست کلی دولت شروروی و موقرع   
شناسی روس ها و ضعف دولت مرکزی می تواند بزرگترین حادره ساز تراری   

 «.ایران باشد
ه در کر « جنگ روانی»را با آنچه ر  می دهد و نقشه « نظرها»وقتی این 

مقایسره  « مطبوعات سر  پروش »دوران رژیم سابق تهیه کرده اند، و مطالب 
 کنید، هدف دشمن کامالً بر شما روشن می گردد.

انتشار این جزوه ها در قشون و دسرتگاه اداری همرراه توطئره هرا در     
، چیزی جز زمینه سازی برای بیررون  «مطبوعات»سرتاسر کشور و انتشارات 

موضع دفاعی و روی آوردن به حمله برای برقرار کرردن   آمدن ایادی امریکا از
 رژیم سابق چه معنای دیگری می تواند داشته باشد؟

میان روحانیت متعصرب  « تضاد»اساس این توطئه را در زمینه اجتماعی 
واقع بین جلروه مری دهنرد. در شرماره     « با عوامل»و غیرواقع بین و مستبد 

تاً بگروییم کره بایرد هرر چره زودترر       آینده به این مسئله می پردازیم. عجال
روشهای کار تصحی  گردند و روش امام یعنی سرپردن ابتکرار عمرل بخرود     
مردم باید روش اصلی در این مرحله بحرانی بگردد. مردم سرتاسر کشور باید 
بار دیگر از طریق راه پیمایی های عظیم حضور خرود را بره توطئره گرران و     

یچ قصدی ندارند تسلیم توطئره  ان دهند هامریکا و ایادی او نشان دهند. نش
 ها شوند و به رهبری امام خمینی با قاطعیت تمام وفادارند.

 

 

 تروحانی« انحصارطلبی»

 
   91، شماره 1358تیرماه  94شنبه یک

     

روحانیرت اینطرور آمرده    « انحصارطلبی»در نشریه نیمه مخفی دربارة 
 است:

ب زدن و تکفیر کردن آزادی: آزادی قدرت مسلط نیست، آزادی برچس
نیست. آزادی، انحصار آزادی برای خود نیست. اینها تفکرر بنیادخودکامگران   
است. آزادی، اطمینان به خود و از انتقادها نهراسیدن است. آزادی دلی چرون  
دریا و افق دیدی به وسعت تاری  داشتن است. فضائی که این طبقه در ایرران  

ای آزادی نیست. فضای اختنراق اسرت.   پدید آورده اند با هیچ ضابطه ای فض
خواسته یا ناخواسته فضای هراس است. مغررض و ضردانقالبی مری خواننرد     
طبقه آگاهی را که از قرارگاه رویدادها خطر را در حال پیش آمدن مری بینرد.   

 عاشق فکر و اندیشه خود هستند و تنها خود را مسلمان می دانند.
هالکت برار. ایرن فشرار     عشق به خویش، خودشیفتگی، مهلکه است و

قشریت و تعصب است روی مملکت. اکنون به جرأت می توان گفت که انتظار 
مردم از این حکومت انقالبی به یأس و نومیدی تبدیل گشته و صدای نردامت  
می شنویم و خیل انگشت به دندان گزیردگان مری بینریم. ایرن کردارهرا و      

طوفان هرا در پری دارد و   تهدیدها یک زنگ خطر برای خود این طبقه است و 
آنهم چه طوفان های بنیان کن و سهمگینی. تاری ، یعنی آئینره تمرام نمرای    
گذشته ملل، از این یک تازی ها و انحصارطلبی ها و غرشرها و مسرتی هرا و    

بربراد رفتره اسرت و     آن هانخوت ها و بی عدالتی ها زیاد دیده است. اما همه 
ای تاری  را به وضوح می شنویم. صردای  ملت ها مانده اند. اینک بار دیگر صد

 «.شکست را پیشاپیش بشنوید که پایان کار نزدیک است
آن خوانندگانی که این نقل قول طوالنی را می خوانند، آنرا با نوشته ارکر 

ی علنی و سر  رنگ دشمن مقایسه کنند تا برایشان جای تردید نماند کره  ها
ایرران امرروز. تضراد    « یتضراد اصرل  »این همه یک صدا است. و آن اینکره  

با نظم و انتظام گرفتن امور کشور اسرت.  « روحانیت متعصب»و « آخوندیسم»
گروه دیگری که در زمره روشنفکران مذهبی هستند اما معلول را بجای علت 
گرفته اند، نیز فریب همین نظر را خورده اند و تصور کرده انرد برا در دسرت    

و برا در اختیرار   « لی عظیمی استیک قدرت ما»گرفتن بنیاد مستضعفین که 
گرفتن سپاه انقالب و کمیته ها، و تشکیل احرزاب. روحانیرت دارد از موضرع    
پیشین خود به موضع صاحب قدرت، قدرت انحصاری گذر می کند. آنچره در  

گرداند همین قدرت انحصار طلبی اسرت و   ایران وضع را وخیم و وخیم تر می
 مایه اصلی تضاد اینست.

جاست؟ برای اینکه حرق را بیرابیم سره موضروع زیرر را      ببینیم حق ک
 مطالعه می کنیم:

 روش کار امریکا در ایرانر 1
 علت خروج کمیته و سپاه پاسداران و دادگاه انقالب از قلمرو دولتر 9

 زمینه اصلی برخورد کدام است؟ر 3

 
 روش کار امریکا در ایران: -1

در دست بگیررد، یکری از    امریکا برای آنکه از نو کنترل اوضاع ایران را
چهار روش زیر را ناچرار بایرد در پریش بگیررد. از اطالعراتی کره از ناحیره        
مطبوعات خارجی نشر می شوند و از آنچه از رویدادها و توطئه ها بر می آید، 

 هر چهار روش را با هم بکار می برد:
ایجاد هرج و مرج و بردن کشور به طرف فلرج عمرومی. در همره     -1
کره   ها و ترورها، به طوری و  در زمینه سیاسی از طریق توطئهها بخص زمینه

ایجاد نظم و انتظام غیرممکن شود و کشور یقین کند که حکومرت قرادر بره    
اداره امور نیست. غرق کردن دولت در امور روزمره نیز همین هدف را تعقیرب  

 کند. می
تحریک از هر سو به تعصب و کشاندن جناح هرای گونراگون بره     -2
صحنه ایرن  « مطبوعات آزاد»آلود.  ی خشن وصف بندی های خصمبرخوردها

انرد.   شوند و عمالً تمایالت تعصب آمیز از هر سو میدان دار شده برخوردها می
هستند که در دوران رژیم شاه سابق، نیز ظاهر  آن هاتعزیه گردان این معرکه 

لروی و  و باطن داشته اند. در باطن در شرکت های بزرگ صنعتی با خانواده په
 اند. و خائن های دیگر شریک مثسس بوده نصیری ها و جالدها

فایده این کار برای امریکا چیست؟ فایده اینکرار اینسرت کره چره در     
مقیاس کشور و چه در مقیاس منطقه، برخوردهای تعصرب آمیرز و مهمترر از    
این، غرقه کردن مردم کشور در تعصبات مانع از توجره عمرومی بره مسرائل     

 یعنی استقالل کشور از سلطه آمریکا می شود. آن هامترین اساسی و مه
آیا بهای زیادی است تعصب بجای استقالل؟ توجه به همین امر نبود که 

العملری را در برابرر جسرارت     امام خمینی را بر آن داشت که هرگونه عکرس 
 بخود منع فرمودند؟

کودتای نظامی: برای فراهم آوردن مقدمات اینکرار نراگزیر بایرد     -3
مانطور که در نشریه نیمه علنی )به شرح سرمقاله دیروز( آمده است بایرد از  ه

« روحانیرت متعصرب  »سوئی در ارتشیان نسبت به انقالب و رهبری انقالب و 
کینه توزی ایجاد کنند و مانع از قبول یک نظرم اسرالمی انقالبری در ارترش     
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یران بدون یرک  بشوند و از سوی دیگر به نظامیان و مردم بباورانند که کشور ا
قدرت آمر قابل حکومت نیست. این راه حل همران راه حرل انورسرادات یرا     

 ایجاد رژیمی مثل رژیم مصر در ایران است.

از نروع رژیرم   « نظام دمکراتیک»روش های فوق بکار ایجاد یک  -4
رود کره امریکائیران نداننرد کره وضرعیت       تواند بیاید؟ گمان نمری  یونان می
اعی و اقتصادی و فرهنگی ایران مساعد تحمیرل  جغرافیایی و اجتم -سیاسی

راه حل یونان به ایران نیست. بنابراین روی خوش نشان دادن به ایرن تمایرل،   
منجر به استفاده آمریکا از آن بررای تشردید تضرادها و جلروگیری از قررار      
گرفتن رهبری سیاسی در موضع استقالل و در نتیجه پیش برردن سره روش   

 فوق است.
 
ج کمیته و سپاه پاسداران و دادگاه انقالب از قلمررو  علت خرو -9

 دولت.  
یک قاعده وجود دارد و آن اینکه، وقتی کاری که بایرد انجرام بگیررد،    
انجام نگرفت کار زمین نمی ماند، انجام می گیرد اما نره در بهتررین شرکلش.    

)رفورمیسم( در آن وقت معنی دارد که رژیم برر جرا باشرد و    « اصالح طلبی»
بخواهند آنرا اصالح کنند. وقتی انقالب رژیم را سرنگون کرده باشرد،   کسانی

روش های اصالح طلبانه تنها نتیجه ای که ببار می آورد اینسرت کره هررج و    
مرج را جانشین نظم انقالبی می کند. در حقیقت اصالح طلبی بعرد از انقرالب   

الب اینسرت  محتاج دو کار است: حف  بازمانده رژیم و اصالح آن. و معنی انقر 
که بازمانده رژیم از بن دیگرگرون شرود. بیررون رفرتن کمیتره هرا و سرپاه        
پاسداران انقالب و دادگاه انقالب از کنترل دولت، نتیجه طبیعی همرین قررار   
نگرفتن دولت در موضع صحی  و اتخاذ روشهای نادرست بوده اسرت و نمری   

توضری  روش   نسربت داد. گذشرته از  « انحصارطلبی روحانیت»توان آنرا به 
فوق، دلیل دیگر ما که جای چون و چرا نمری گرذارد اینسرت کره اقردامات      
اساسی انقالبی نظیر ملی کردن بانک ها و صنایع و زمین های شهری و بیمره  
و ... نه تنها هیچگونه مخالفتی برنیانگیختند بلکه مقایسه اینگونه قوانینی که 

هرا بره    ی کند که تصرمیم به تصویب رسیدند و پیشنهادهای دولت، آشکار م
 قاطعیت و اصالت گرائیده اند.

سزا اینست که بنیاد مستضعفان )که تا این زمان از محرل قرضره هرای    
انحصرارطلبی  »در خدمت « قدرت مالی»دولتی اداره شده است( را نمی توان 

قلمداد کرد و بر فرض صحت این دعوی نباید از یاد برد کره عامرل   « روحانیت
اد از دولت عدم تمایل دولت باتخاذ روشرهای انقالبری بروده    استقالل این بنی

 است.
با وجود این نمی توان تمایالت خودکامانه به دردسرت گررفتن امرور را    
نادیده گرفت. همانطور که در جای خود یرادآور شرده ایرم در صرورتی کره      
روحانیت به اخطارهای امام خمینی گروش فررا ندهرد و در موضرع دفراع از      

قررار  « وحردت اسرالمی و ملری   »و « استقالل»و « مشروعیت»و « قانونیت»
نگیرد، تعدد مراکز تصمیم گیری، کرار اداره کشرور را غیرر ممکرن خواهرد      

 ساخت و زمینه خوبی برای پیشرفت مرام آمریکا فراهم خواهد آورد.
 
 زمینه اصلی برخورد کدام است: -3

مری کنرد    با توجه به آنچه نوشته آمد، علت، آنطور که دشرمن وانمرود  
نیست، انحصارطلبی محتاج فررض وجرود   « انحصارطلبی روحانیت متعصب»

قدرت حاکمی است. در حال حاضر قدرت متمرکز و حاکمی کره برر سرر آن    
برخورد  باشد، هنوز وجود ندارد. آنچه هست اینست که رهبر انقالب در برابر 

اصرلی  توطئه ها و روشهای امریکا آنسان که باید کمک نمری شروند. زمینره    
حتری  »برخورد همانست که بود: امریکا از زبان و قلم ایادی خود می گوید که 

به قیمت جنگ سوم جهانی، از ایرران و منرافع و مصرالحی کره برا حیرات و       
سرنوشت حال و نسل های آینده آنان برابرری مطلرق دارد، برا یرک لبخنرد      

د کرردن  بنابراین ماندن در مدار سلطه امریکا، یعنی تشردی « نخواهد گذشت
بحرانی که یادگار رژیم شاه است. منتهری قربرانی آن اینبرار رهبرری امرام      
خمینی و اسالم است. هدف امریکا از ابتدا همین بود: حال که شاه را از دست 

باید داد، رژیم را باید نجات داد و این امر ممکن نمری شرود مگرر بره حرذف      
 رهبری امام خمینی و اسالم.
بجای علت نگذاریم، به همان نتیجه می رسیم که بدینقرار اگر معلول را 

پیش از این بدان رسیده بودیم، برای حل بحران باید در بطن و جریان انقرالب  
قرار گرفت یعنی باید از موضع استقالل و با روشهایی که انقرالب بره ارمغران    
آورد، یعنی شرکت دادن تمام عیار مردم، در مبارزه با وابستگی ها به غررب و  

 ه ها در داخل عمل کرد.توطئ
عمل گروه ها و اشخاصی که در این دوره خطیر عمل می کنند در پرترو  
این واقعیت ها قابل ارزیابی است. انقالب، یک آزمایش ساده نیست که بتروان  

«! تا سیه رو شود هرکه در او غرش باشرد  »گفت بگذار آنچه باید بشود، بشود 
تقامت بری ماننرد رژیرم شراه را     ملتی که به قیمت فداکاری های عظیم و اس

سرنگون ساخته است باید استقامت و صبر ایوب را شیوه سرازد. مشرکالت،   
بی گفتگو، سخت بزرگند، اما اراده نسل جوان کشور، نسرل مسرئولیت هرای    

 بزرگ، باید بزرگتر باشد و هست.  

 

 

 جنگ روانی
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قاله دیروز و پریروز از نظر خوانندگان گذشرت،  به شرحی که در دو سرم
زمینه عمل می شناسد )ارتش، نارضائی عمومی، نارضرائی   6دشمن برای خود 

اداری، بحران اقتصاد، روابط ایران و امریکا و اسرائیل و روسیه و اقلیت هرا( و  
راه )هرج و مررج، دامرن زدن بره تعصربات گروهری و مرامری، کودترا،         4از 
متکی به امریکا( برای رسیدن به مقصود عمرل مری کنرد و در    « لیبرالیسم»

انحصرارطلبی  »میدان جنگی که خود جا و محل و شرایط آنرا تعیین می کند، 
را با همه اسباب آزادی و پیشرفت و پیدا شدن نظرم، مقابرل مری    « روحانیت

 کند و آنرا مانع اصلی جلوه گر می سازد.
چند سندی که روشنگر خط عمرل  از ده ها و صدها و بلکه هزارها سند، 

ایادی دشمن در دوران استقرار دولت موقت هستند، حکایت از آن دارند، که 
 هدف مقدم دشمن سه چیز است:

جنگ روانی علیه رهبری امام خمینی و اسالم برای از بین برردن   -1
آن رهبری و اسالم بمثابه عامل وحدت علیه سلطه خارجی و استبداد داخلی 

 همزاد آن.
به اساس وحدت از طریق جعل گروه ها و القاء کینره هرای    حمله -2

 گروهی و تعصبات مرامی.

غرقه کردن رهبری و دولت در امور روزمره تا نتواند بره مسرئله    -3
 تغییرات بنیادی بپردازد.

گذرا بگوییم که از بخت بد، دولت ما تنها دولتی است که با انقرالب روی  
منتشر نساخته است. حال آنکره اگرر   کار آمده و معذلک اسناد رژیم سابق را 

در همه زمینه ها اسناد منتشر می شدند و ایادی رژیم سابق با قاطعیت تحت 
با چنین گشاده دستی فرماندهی جنگ روانری   آن هاتعقیب قرار می گرفتند، 
 را در دست نمی گرفتند!  

اینکه دشمن جنگ روانی براه انداخته و سه هردف مقردم براال را دارد،    
بررداری هرای دشرمن از     مشکل است، طرف دیگر مشکل، بهرره  یک طرف

اسرت. در   آن هرا ضعف ها یعنی وجود ضعف های انقرالب و بیشرتر شردن    
را برشرمردیم   آن هاسرمقاله های گذشته دو ضعف از این ضعف ها و راه حل 

و در سرمقاله های آینده، ضعف های دیگر را مطالعه خواهیم کررد. بردینقرار   
که سلطه خارجی بر ایران را برر پیرروزی انقرالب     آن هاو  افشا کردن دشمن

درصرد   23اسالمی ترجی  می دهند، الزم است اما ده درصد کار هم نیسرت،  
 کار مبارزه با ضعف های خودمان است.

خواهرد. ایرن    خواهرد. تحریرک پرذیری مری     جنگ روانی زمینه مری 
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حریکرات  آید؟ چگونره در جامعره زمینره ت    پذیری چگونه بوجود می تحریک
آید؟ بنظر ما پاس  این سئوال ساده است و پیش از این با تفصریل   بوجود می

 ایم: بدان پرداخته
وقتی از موضع انقالبی با مسائل روبررو نمری شرویم و مرردم خرود در      
پیشبرد انقالب شرکت نمی کنند، زمینه مساعد جنگ روانی بوجود می آیرد.  

م شراه سرابق بوجرود آورده و    مشکل را رژی 5زمینه عمل دشمن  6وگرنه از 
نارضائی عمومی وقتی واقعیت پیدا می کنرد کره بررای حرل آن مشرکالت،      

 اقدامات اساسی انجام نگیرند.
او را  دشمن وقتی می تواند به ما جنگ روانی تحمیل کند، که مرا برازی  

 بپذیریم و با کمال تأسف در پاره ای زمینه ها پذیرفته ایم.
ت اصلی را که سرنوشرت انقرالب و   آیا صحی  است که ما مشکال -1

ست، به کنار گذاریم و به مسائل فرعری کره   آن هاکشور و اسالم در گرو حل 
هستند بپردازیم؟ و برای حل همین مسرائل نیرز از راه   « فروع»در اسالم نیز 

، آن هرا زور وارد شویم؟ آیا نباید بدانیم حمله به اجتماعات بررای بررهم زدن   
گروهری افرراد، و اِعمرال زورف درسرت همران       حمله به رفتارهای فرردی و 

کاریست که دشمن می خواهد و معنایی جز میدان جنگ روانی برای دشرمن  
 فراهم آوردن ندارد؟

ما با کدام روش رژیم شاه را سرنگون سراختیم؟ رژیرم شراه زور     -2
خالص بود و رهبری ما معنویت تمام عیار. اینک اگر به تدریج ما نیز حرل هرر   

ور بخواهیم، به معنویت رهبری امرام خمینری لطمره جبرران     مشکلی را از ز
ایم. ما به هیچ قیمت نباید جانشین دشمن بشویم. یرک مقایسره    ناپذیر زده

ساده میان رفتارهای گروه ها در روزهای اول انقالب با امروز، نشان می دهرد  
رفتارهایی که آنروز بدون اِعمال زور و در جوّ معنویت عظیم انقرالب، تررک و   
رها می شدند، با کم شدن آن جوّ، نه تنها از سر گرفته شده اند بلکره بعنروان   

 اند. یک مقاومت از سر گرفته شده

زور را نباید صرف مقابله با نابهنجاریهای اجتماعی کرد که معلول  -3
علت هایی هستند که زمینه عمل دشمن را تشکیل می دهنرد. نبایرد روش   

داد. نباید رهبری را  آنقدر تحرت فشرار    را ادامه« معلول بجای علت نشاندن»
قرار داد تا از مسائل اصلی به مسائل جزیی که در زمرانی طروالنی و در یرک    
جامعه اسالمی آزاد حل شدنی هستند، انصراف حاصل کنرد. فاجعره همرین    
 انصراف از مسائل اصلی به مسائل فرعی و غرقه شدن در این مسائل است.

دسته از اقدامات انقالبی دولرت  یک ناظر خارجی گفته است، آن  -4
نیز که متوجه حل مشکالت اصلی است، به علت آنکه قوة اجرایی یکدسرت و  
توانا وجود ندارد، ناراضی ها را بیشرتر مری کنرد و برر دامنره هررج و مررج        

افزاید و این ناظر ملی کردن بانک هرا و صرنایع را مثرال آورده و نتیجره      می
قالب این تصرمیمات را نمری گرفرت. ایرن     گرفته است که بهتر بود شورای ان

سخن نیمی از حقیقت است. تمام حقیقت اینست کره ایرن اقردامات بردون     
فراهم آوردن مشارکت همه مردم نتیجه بخش نمی شوند. بنابراین بایرد ایرن   
اقدامات را به عمل آورد اما همراه آن باید اسرباب مشرارکت سرازمان یافتره     

 هم آورد.فرا آن هامردم را هم در انجام 

برای اینکار، الزم است روش فعلی دائر به خط کشی میان قبل و بعرد از  
خرداد، خط کشی بر پایه این یا آن تمایل اسرالمی و ... را کره عرده ای در     15

پیش گرفته اند و با تمام قوا می کوشند به رهبری تحمیل کنند، برا قاطعیرت   
رصرت اخرتالف کره از روز    کنار گذاشته شود. لختی از اره عبرت در اینهمه ف

پیروزی انقالب بدینسو بوجود آورده ایم، بیاندیشیم و از خود بپرسیم که آیرا  
 به دست خویش عرصة جنگ روانی برای دشمن فراهم نمی کنیم؟

ممکن است بگوییم که گروه های سیاسی که درک درستی از موقعیرت  
گیرری دربرارة   کشور ندارند و احساس انزوا و دوری از مقام و موقرع تصرمیم   

زمینه تحریک پذیری بوجود آورده است، عامرل اصرلی    آن هاامور کشور، در 
های اختالف و برخورد هستند. امرا ایرن پاسر  نیرز از روی      پیدایش فرصت

مسئولیت شناسی داده نمی شود. ما که اکثریت قریب باتفاق ملرت هسرتیم   
ن گرروه هرا،   چرا عکس العمل می شویم؟ ما چرا به جای میدان دادن بره ایر  

فرصت های تمایل به وحدت را بیشتر و بیشتر نمی کنریم؟ چررا گمران مری     

کنیم وضع عوض شده و دیگر زبان دعوت و معنویت بکار نمی آیرد و زمران،   
زمان  کار بردن  زبان  خصومت و دشمن تراشی و حمله و دفاع و مشغول شدن 

 به این بدترین فسادهاست.
انقرالب، زبران حقیقرت باشرد.     ت تبلیغات ما باید زبران معنویر   -5
های بکار بردن این زبان را به جای آنکه بیشتر کنریم کرم و کمترر نیرز     فرصت

بر دوام زبران زور بکرار    آنهاکرده ایم. وسائل تبلیغاتی برای آن نیست که در 
وسائل تبلیغاتی برای  آنست کره عرصره تبرادل افکرار و جسرتجوی       بریم.

ر گردد. اگر به راستی می خواهیم همرة  مشترکات و خالّق راه حل ها وسیع ت
زمینه های اختالف ها را از میان برداریم و نه تنها میدان جنگ روانری بررای   
دشمن بوجود نیاوریم بلکه میدان موجود را هم از بین ببریم، باید سانسرور را  

را صدچندان کنریم. اینطرور   تمام و کمال برداریم. باید فرصت های بحآ آزاد 
آزاد درباره قانون اساسی انجام بگیررد و اجرازه پخرش پیردا      نباشد که بحآ

نکند. )از قرار بحثی درباره قانون اساسی میان نمایندگان سه چهرار گرروه در   
تلویزیون انجام گرفته است و اجازه پخش پیدا نکرده اسرت(. تجربره بحرآ    
ز های آزاد نشان داد که اسالم پیشرو از بحآ ها سود تمام را می برد. پریش ا 
تجربه نیز این معنی مسلم بود چرا که وقتی مقصود الاقرل یرک طررف کره     
جبهه اسالمی است دست یابی به حقیقت است، از بحآ آزاد جز سرود، چره   

 نتیجة دیگری ممکن است بدست آید؟

بحآ آزاد برّاترین اسلحه ما علیه جنگ روانی است که دشرمن بره راه   
از مسرئوالن رادیرو و تلویزیرون    انداخته است. بار دیگر و بره اصررار تمرام    

خواهیم که با اصرار در ممانعت از آن، خود از عوامل تشدید جنرگ روانری    می
 نشوند.
 آن هرا در دوران انقالب، راه پیمایی ها و ده ها ابتکار دیگر که در  -6

کرد، عامل پیروزی شردند. ایرن    معنویت شکوهمند رهبری انقالب تجلی می
کار رها شدند. باید از نرو ایرن روشرها بررای     روشها به عنوان روشهای اصلی 

متجلی کردن همان معنویت، همان پیوند ملت با رهبری و همران وحردت، از   
سرگرفته شوند. برای آنکه این روش ها موفق شوند از توجه به دو امرر نبایرد   

 غفلت کرد:

فرصت ها و روزهای تاریخی که به همه ملت تعلق دارند بایرد روز   -الف
تیر روز نخستین قیرام   33امی خلق باشند. از جمله این روزها، همبستگی تم

عمومی ملت ما علیه دربار پهلوی بمثابه عامل سلطه مزدوج امریکا و انگلیس 
بود. این روز باید روز شرکت هرچه وسریعتر مرردم در نمرایش همبسرتگی     

 اسالمی و ملی باشد.    
ی همران زبران   در این فرصت ها همان معنویت انقالب اسالمی یعن -ب 

ی دیگر نه تنها موجب مری شرود   آن هاوحدت باید به کار رود. به کار بردن زب
که نتایج مورد انتظار به دست نیاینرد، بلکره میردان جنرگ هرای روانری را       

 گسترده تر نیز می کند.
اینک که مردم کشور بعد از ظهر سه شنبه )فردا( در مقرام بیران اراده   

بر انقالب به راهپیمرایی برزرگ دسرت مری     وحدت و پیوند ناگسستنی با ره
زنند، امید ما اینست که نیروی جوان کشور این بسیج عمومی برای وحدت را 
وظیفه خویش تلقی کند و در سازمان دادن به این نمایش وحدت، نکاتی کره  

 در این نوشته خاطرنشان کردیم بتمامه رعایت گردند.

 

 

 ت انقالبدر معنوی
 

   93، شماره 1358تیرماه  96سه شنبه 

     

پیش از این جایگاه اجتماعی رهبری مذهبی در زمینه هرای پاسرداری   
صرحبت کررده ایرم.    « وحردت بررای اسرتقالل   »و « مشروعیت و قانونیت»

متفکران و ادیبان و اهل قلم و هنرمندان و مبارزان و روحانیرت راسرتین دو   
پاسرداری  ارد: وظیفه اساسی دیگر بر عهده می داشته و هنوز نیز بر عهرده د 
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آنسان که در طول زمان بره انحرراف   « زالل و صافی دین»جامعه و « معنویت»
 آلوده نگردد و ابزار قدرت بدستان نشود.

متفکران و ادیبان و هنرمندان و مبارزان و روحانیرت راسرتین پاسردار    
معنویت خلق بدین معنی بود و هست که مانع از آن مری گرردد کره اسراس     

اس فرهنگ زورمندان یکی گردد یعنی زورپرستی اساس فرهنگ خلق، با اس
اندیشه و عمل مردم بگردد. مطالعه جریان تراریخی کره اخرالق عمرومی در     
ایران از روزگاران کهن تا امروز طی کرده است، بر ما روشرن مری سرازد کره     
حف  روحیة نفی اخالق زورپرستان، مجموعه آرار دینی و عرفرانی و ادبری و   

 یل می دهد.فلسفی ما را تشک
را  فرهنگ زورمندان، فرهنگی که تحصیل و به کار بردن زور اسراس آن 

دهد، همواره تمایل دارد که خود را جانشین فرهنگی بسرازد کره    تشکیل می
دهد. عامل وحدت کشرور همرین    نفی زور و زورمداری اساس آنرا تشکیل می

دانست که  «نه»توان همان  فرهنگ و همین معنویت است. این معنویت را می
ملتی به نشان امتناع از تسلیم به قردرت خودکامره و همره گروههرایی کره      

 هخواهند از راه زور خود را به جامعه تحمیل کنند، باید بگویرد. راه را کوترا   می
 کنیم: می

« نره »در جریان انقالب، ملت ما به همه جلوه ها و دعوت های رژیم شاه 
 گفت:

 ه دستمزد می دهیمحقوق های کالن می پردازیم و اضاف -
 نه! -

 آزادی می دهیم و ...   -

 نه! -

 شما را به دروازه تمدن بزرگ می رسانیم -

 نه! -

اسباب همه فسادها و لهو و لعب ها برای تباهی یک نسل فرراهم   -
 می شد،  

 و نسل بزرگ و دوران ساز ما می گفت: نه! -

پولهای نفت صرف ویران کردن اقتصراد کشرور و برزرگ کرردن      -
ون و فراهم آوردن مقدمات مرگ یک ملرت برزرگ مری    دیوان ساالری و قش
 شد. پیشاروی مرگ:

 نسل مسئولیت های بزرگ فریاد برآورد: نه! -

از جنبه سیاسی کشور در قدرت مسلط غرب جذب می شد. نره   -
ارتش، نه دولت، نه مجلس، هیچکدام از خود رأی و اراده ای نداشرتند. آنچره   

 بزار سلطه آمریکا می کرد، و:  رژیم در ایران و منطقه می کرد به عنوان ا

نسل کار و اندیشه با قوتی بری ماننرد گفرت نره، ایرن زبرونی و        -
 وابستگی را نمی خواهد.

از جنبه اجتماعی، جامعه میدان تباه ترین قشرها شده بود و غیر  -
 از راه روابط شخصی قدرت، راهی به تحصیل موقعیت نمانده و  

 ای موهوم گفت: نه!نسل تاری  ساز، به این مقام و موقعیت ه -

از جنبه فرهنگی، هجوم فرهنگ زور در شکل و به نرام فرهنرگ    -
غرب، به جان اندیشه و روان این ملت افتاده بود تا توان نه گفتن و ایستادگی 

 علیه طاغوت را یکسره از میان ببرد، و  

نسل مسئول و پیشاهنگ ما، فرهنگ نه و معنویت کران ناپیدای  -
 ابر آن قرار داد.فرهنگ اسالمی را در بر

فریاد نه به رژیم شاه که ایران به اتحاد سر داد، رژیم شراه را از پرای در   
آورد. این همان معنویت، همان فرهنگ است که در تاری  طوالنی کشرور مرا   
همواره پاسدار حیات ملی ما بوده است. تمرام گردنکشران داخلری و سرلطه     

یی و استبداد سیاه خویش گران خارجی که با دستیاری یکدیگر بساط زورگو
را در این کشور می گستردند، می کوشیدند این معنویت را از ملت بگیرنرد و  
به جای فرهنگ نه به طاغوت و آری به ضد طاغوت، فرهنگ خود را بنشرانند.  
آنسان که مردم حتی تصور وجود ارزشهای دیگری جز ضد ارزشهای معررف  

 زورپرستی را نیز نتوانند کرد.
ظیفة متفکران و روحانیران و اهرل ادب و هنرر در پاسرداری     ربط این و

معنویت جامعه یا فرهنگ نفی خودکامگی با دو وظیفره اول در اینسرت کره    
بدون این معنویت، بدون این عامرل بنیرادی وحردت، چگونره مری تروان از       
قانونیت و مشروعیت رابطه و قرار و قاعده هرای اجتمراعی و نیرز اسرتقالل     

ه حکم منطق، منکر این واقعیت نشویم که مردم مرا دارای  کشور دفاع کرد؟ ب
هسرتند کره برا آن در    خرد و وجدان و شعور اجتماعی و بنابراین فرهنگری  

تاری  طوالنی کشور ما، کشوری که همواره صحنه جنگ بوده است، به حیات 
خویش ادامه داده اند. اگر این فرهنگ نبود، ملت ما چگونه مری توانسرت در   

 جنگ زنده بماند؟ صحنه دائمی
که از یکصد و پنجاه سال به این طرف از دو فرهنگ متضاد یکری   آن ها

فرهنگ اسالمی و دیگری فرهنگ زورپرسرتی شاهنشراهی، اولری را هردف     
حمله ها قرار داده بودند، جز اینکه ملت ما را خلع سالح فرهنگی کنند و بره  

 ردند؟حیات مستقل او پایان دهند، چه هدف دیگری تعقیب می ک
ترین دورانهای تراری    در این دوران یکصدو پنجاه ساله که شاید از تل 

حیات ملی ما است، تمامی جنبش های خلق علیه استبداد و همزاد او سرلطه  
خارجی انجام گرفته است. در واقع، نبررد، میران دو فرهنرگ بروده اسرت:      
ا فرهنگ خلق که زیست در معنویت یا بررادری و برابرری و رشرد اسرت بر     
فرهنگ گروههای زورمدار که زیست در تباهی و فسراد و تخریرب یکردیگر    
است. جایگاه واقعی روشنفکر را، موضع او در یکی از این دو فرهنگ تشرکل  

 دهد. می
کدام یک از دو فرهنگ باید بمانرد  « رژیم شاهنشاهی»و اینک با سقوط 

ی خرورد  و کدامیک باید از میان برود؟ نشانه هایی که هرر روز بره چشرم مر    
حکایت از آن دارد که فرهنگ خودکامگی و زورپرستی نه تنها مقاومرت مری   

 کند بلکه جا محکم می کند.
با توجه به موقع خطیر کشور، بر شماست ای روشنفکران، برر شماسرت   

، کره بره   آن هرا ای هنرمندان، بر شماست ای مجاهدان، بر شماسرت ای انسر  
در دوران مبارزه برا رژیرم شراه    انقالب اسالمی جفا نکنید. حف  مواضع شما 

هنوز سخت ضرور است. در سنگر فرهنگ نه، معنویت برزرگ، برا اسرتقامت    
تمام بمانید. اعتقاد شما به این فرهنگ بایسته است و نه دفراع مصرلحتی از   
این سنگر. به این اعتقاد برگردید، روشهای رژیم شاه هیچ با جایگاه تراریخی  

کدیگر این روشها را بکار نبرید، چنران کنیرد   شما سازگار نیست. نه تنها با ی
که به تدریج بنیاد فرهنگ شرک، فرهنگ زورپرستی شاهنشاهی از بُن کنده 
شود. بر شماست ای علمای دین که بدانید روشهای شما در دوران مبرارزه برا   
رژیم شاه، که بیانگر معنویت اسالم بود، امروز بیشتر به کار خلق می آیرد. آن  

روشهای دشمن عوض نکنید. جا و موقع فرهنگی خود را از دست  روشها را با
ندهید. باور کنید که جهان در بحران فکرری و فرهنگری اسرت و سرخت در     

 انتظار پیامی نو. چرا این پیام، پیام اسالم نباشد؟
بر تو ای نسل گذشته و حال سوخته، بر تو است کره بره ایرن واقعیرت     

پیرام انقالبری کره سراخته ای، امیرد      توجه کنی که جز در جهانگیر ساختن 
خالصی نیست. در برابر توطئه هرا، در برابرر جنرگ روانری، در برابرر فلرج       
اقتصادی، در برابر فلج اداری، در برابر ... باید استوار و نستوه بایسرتی. امرا از   

، معنویتی که بیانگر وحدت و استقالل طلبی اسرت  «نه»همان سنگر فرهنگ 
نیم که مقاومت در برابر مشرکالت امرروز ایرران، صربر     باید بایستی، تکرار ک

 ایوب می خواهد. تو ای نسل بزرگ، ایوب زمان خود باش و به پیش بتاز.
راه پیمایی امروز را آغاز یک سیر انقالبی بگردان و بدان، جا و محلی در 
تاری  و حماسه مقاومت در برابر ضد انقالب و تالش پیگیرر بررای سراختمان    

 ی ببخش.جامعه توحید
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ایران جلوه گاه وحدت بزرگ خلق مسلمان ایران شرد. دشرمن نوشرته    
و علنری  « نیمره علنری  »مطبوعات  درصد مردم ناراضی شده اند. 75بود که 

دشمن، گمان می بردند می توانند به زور تکرار نارضائی را در مردم القا کننرد.  
سل آگاه و مسئول امروز ایران در نمایش بزرگ وحردت، معنویرت برزرگ و    ن

امیدساز خویش را از نو نشان داد. ایران همان معنویتی را، همان فرهنگری را  
از خود نشان داد که پیش از ایرن بزرگتررین مرانع یعنری حکومرت شراه را       

امرش  سرنگون ساخته بود.ملت مصمم ایران در راه پیمایی های دیرروز، در آر 
دریا، طوفان ارادة استوار خویش را به حف ، به ادامه، و بره پیرروزی انقرالب    
برانگیخت. نشان داد که خیال دشمن یکسره خام است. وقتری ملتری خرود    
انقالب می کند، خود سرنوشت انقالب را در دست می گیرد، خود را برا رهبرر   

. چهرره هرای   انقالب یکی می داند، نارضائی مفهوم خود را از دست می دهرد 
شاد و مصمممردم، چهره هایی که نمایشگر همران معنویرت پیرروز و همران     

به طاغوت و آری به آزادی و استقالل در اسرالم شردند. دلیرل    « نه»فرهنگ 
پیروزی انقالب و امید به آینده آن، همین چهره های جوان، مصمم و پُرامید و 

اجتماعات دیروز نشران داد  برد. راه پیمائی ها و  شیوه بیانی است که بکار می
که تحریک ها وتوطئه ها و دروغ پردازی ها نه تنها ترأریراتی را کره دشرمن    
انتظار داشته، بجای نگذاشته اند، بلکه پاک شدن صفت ها، بر استواری مرردم  
به مراتب افزوده است. دشمن بار دیگر در محاسبه خود اشتباه کررد: توطئره   

شوند که دوست ازدشمن مشخص نباشرد و  ها و تحریک ها آن وقت مثرر می 
مردم ندانند چه می خواهند. امروز مردم می دانند چه می خواهنرد. از اینررو   
وحدت اسالمی و ملی ما را دشمن نمی تواند بر هم زنرد و تهدیرد کنرد. امرا     

 دوست، دوست نادان چرا! چرا که:
یش از چهار وظیفه بزرگ متفکران و علمای اسالم که در شماره های پر 

حف  زالل و صافی اسالم بوده است. ایرن   آن هابرشمردیم، چهارمین وظیفه 
وظیفه مشکل ترین وظیفه ها و در عین حال وظیفه اصلی همگران خصرو    
 علمای دین بوده و هست. زیرا سه وظیفه دیگر در گررو انجرام ایرن وظیفره    

انرد و مری    همواره می کوشیدهاست. در حقیقت قدرت سیاسی و زورمندان 
وشند دین را مس  کنند و آنرا به بیان کننده منافع و قردرت طلبری هرای    ک

خویش تبدیل کنند. همین فشار دائمی موجب شده است که نرزد بخشری از   
روحانیان تمایل به انطباق باموقعیت های روز بوجود آید و کم و بریش در آراء  
ی فقهی مثرر افتد. در مقابل این امر یک کوشش مسرتمر در جهرت پاکسراز   

دین از سوی روحانیت راستین انجام گرفته است. آلوده شدن دین به عناصرر  
قدرت طلبی و التقاط آن با فکر و روش زورمداری عالوه بر آنکره انجرام سره    
هدف دفاع از قانونیت و مشروعیت و وحدت برای استقالل و معنویت را غیرر  

آنکره دیرن   کند. توضری    ممکن می سازد، دین را به عامل تفرقه تبدیل می
وقتی زالل و یکدست است، بیانگر و مالط وحدت می شود و وقتری عناصرر   
فرهنگ زورپرستی در آن داخل می شوند، ابزار قدرتمندان خودکامه و عامل 
پراکندگی جامعه می گردد. از اینرو وظیفه رهبران دینی در حف  زالل دین و 

نباید در انجرام ایرن   مبارزه با تفکر دینی التقاطی بسیار سنگین است و هیچ 
وظیفه سستی کند. اگر دین، روش مبارزه با زورپرستی باشد، التقراط وقتری   
معنی پیدا می کند که بینش، و روش زورمداری جای بینش و روش مبارزه برا  

 زورپرستی را بگیرد.
بدینقرار، تا وقتی روشها و تفکر اسالمی، خالص اسرالمی باشرند، دیرن    

شود. در ایرن حرال هریچ     دی در استقالل میعامل وحدت، روش رشد و آزا
نباید از توطئة توطئه گران و تحریک دروغ پردازان و اسلحه هرای در دسرت   

 منافقان ترسید. اما وقتی:
زور در حق  همه بکار رفت و تنها روش معمول شد، دو عیرب بره    -

هم می رساند: عیب نخست و بسیار بزرگ این است که نمری تروان آنررا برا     
ارة کسانی که جز زور هیچ زبانی را نمی فهمنرد، بکرار بررد. بره     قاطعیت درب
که دسته دارند و سر و صدا می کنند، نه تنها از ایرن روش   آن هاسخن دیگر 

ضرر نمی برند، بلکه نفع بسیار نیز می برند چرا که زورپرستان، وقتی جرز زور  
یرن  روشی نیست، پیروز شده اند و همه را از جرنس خرود سراخته انرد. در ا    

صورت عیب دوم بوجود می آیرد و آن از برین رفرتن معنویرت و در نتیجره      

هایی باید بکار بررده شرود کره     وحدت است. زور تنها در حق کسان و گروه
همه راه ها را بسته اند و جز از راه زور نمی روند. برا اینهرا زور را بره عنروان     

حرس مقاومرت   ، با قاطعیت تمام باید بکار برد وگرنره، بره تردریج    «وسیله»
 شود. عمومی در برابر زورپرستان ضعیف می

 آنهرا وقتی بخواهند مشکالت عظیم را با راه حلهای نامناسب برا   -
حل کنند، در این صورت مشکل ها نه تنها از بین نمی روند بلکه پیچیده ترر  

باز هم دشوارتر می گردد. از اعتماد مرردم نسربت بره     آن هامی شوند و حل 
د و همین کاسته شدن از اعتماد است که جامعره را بره   رهبری کاسته می شو

 مزرعه ای تبدیل می کند که در آن بذر اختالف خوب، و زود می روید.

وقتی بخواهند از وحدت مردم در جهت تحکریم موقعیرت هرای     -
شخصی از طریق جذب و دفع این و آن اسرتفاده کننرد. یرا بعکرس کسران      

 اه دهند.نایکدل با انقالب را در رهبری انقالب ر

وقتی در میان صف واحد مسلمانان مسئول، گروه گرایی جردایی   -
 بر جدایی بیفزاید.

وقتی به عنوان طلبکاری حق مستضعفان، عده ای بخواهند خود  -
 با گرفتن اموال و موقعیت های مستکبران رژیم سابق، جای آنان را بگیرند.

وقتی هنوز حق مستضعفان بر عهرده مسرتکبران و زورمنردان     -
 ی است. و بی خانمانی و صدها نگون بختی مستضعفان ادامه دارد.  باق

وقتی جامعه نه در ترکیب دستگاه های اجرائی و نه در تبلیغرات،   -
 تغییر محسوسی را در مقایسه با گذشته حس نکند.

وقتی هر کس و هر گروه بر اساس خود محوری یک مرکز تصمیم  -
جررأت مری دهرد دولرت را     و قوه اجرایی بوجود می آورد و هرکسی به خود 

 هیچکاره و خود را همه کاره بخواند.

وقتی جوانان با استعداد، فراخور استعداد خرویش، میردان نمری     -
یابند و مسئولیت ها به کسانی داده می شود که در روابط شخصی قدرت جرا  

 و موقعی دارند.

 وقتی که حال و آینده نوید بخش تغییرات بنیادی نیست. -

 ل و یکدستی خود را از دست می دهد ...وقتی پیام دین زال -

باید نسبت به وحدت اسالمی و ملی نگران شد و اخرتالف را در چشرم   
 انداز زودرسی دید.

بدینقرار وحدت حالت نیست. و حالت پایدار نیست. وحدت در جریران  
مری گیررد و یرا روی بره      تمبارزه اجتماعی بر ارر ضعف و قدرت رهبری قو

شمن بسیار کمتر و از دوست بسیار بیشرتر زیران   ضعف می نهد. وحدت از د
می بیند. وحدت ساختنی است. وحدت وقتی ساختنی اسرت و رو بره رشرد    
می گذارد که امور فوق ترک گفته آینده و مردم خود در حل مشکالت ابتکرار  
عمل داشته باشند. مردمی که می توانند میلیون، میلیون به حرکت در آینرد،  

حل مشکالت خود به حرکت در آیند، مشکالتی که جرز  چرا نمی توانند برای 
با شرکت همین مردم حل شدنی نیستند؟ اگر به تدریج گروه هرا و افرراد در   
تصمیم و عمل، جانشین خود مردم بشوند، وحدت علت وجرودی خرود را از   

 دست می دهد و اختالف ها جای آنرا می گیرد.
تروان   ن است که میقوت وحدت، وقتی که این قوت رشد می کند، در ای

خواهید در وحردت برزرگ    های بیرون مانده از وحدت پرسید چرا نمی از گروه
دهرد   مردم داخل شوید؟ معنویت بی همتای راه پیمایی وحدت به ما اجازه می

از اینها که دانسته و ندانسته به زیان انقرالب و بره زیران موجودیرت کشرور      
صاف، معنویت ملتی که بردترین   کنند بپرسیم چرا در این معنویت توطئه می

های تاری  بشر را در دوران معاصر تحمل کرده و با وجود آن در فرصرت  ستم
اجتماع خویش، به صافی و بی غشی یک کودک، آغوش پر مهر خویش را بره  

 کنید؟ گشاید، شرکت نمی روی هر کس و هر گروه که بدو روی آورد، می
لی، با اسرتقرار آزادیهرا در   از کینه توزی و برخورد لجوجانه با وحدت م

آن زمینه بسط و توسعه دامنه استقالل چه سود؟ از دروغ برای سریاه کرردن   
که در این آستانه منظرگاه وحدت شرکوهمند مرردم، شرما را بردان مری       ها

را وارونه جلروه دادن چره سرود؟ از قلرم را در     « توطئه»خوانند، چه سود؟ از 
ایران گذاشتن چه سود؟ از تحریک  خدمت نابودی وحدت و در نتیجه نابودی
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 چه سود؟ از ... چه سود؟ آن هاتعصب ها و به برخورد کشاندن 
به مخبران خارجی باوراندن که ایران در لب پرتگاه جنگ داخلی اسرت  
چه سود؟ روزگار، شما را چندان معطل نخواهد گذاشرت. اراده وحردتی کره    

اد، غلط بودن ایرن پریش   ملت ایران در روز تاریخی سه شنبه از خود نشان د
بینی شما را مثل پیش بینی های دیگرتان )آنروزها که شعار شاه باید بررود را  
خیال و وهم می دانستید( آشکار خواهد ساخت. نه عرب خوزستان و نه کُررد  
کردستان و نه مردم هیچ نقطه ایران، به روی برادران خرود اسرلحه نخواهرد    

ر جریان انقرالب بوجرود آورده اسرت،    کشید. در دریای وحدتی که ملت ما د
این موجهای کوچک که اغلب نیز از تحریک مایه می گیرند، جرا بررای مرثرر    
شدن این گونه تشبثات نمی گذارد. معنویت و فرهنگ اسرالمی، قروت ایرن    
وحدت، وحدتی چنین عظیم است. دشرمن نمری توانرد در دژ اسرتوار ایرن      

را از میران   آن هاژ است، باید وحدت رخنه افکند، خطر در ضعف های درون د
 برد تا وحدت بارور گردد.
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 تجدید خاطره روزهای تاریخی به سه گونه انجام می گیرد:
به گونه کار پذیرانه به معنای زندگی در گذشته: وقتی مردمری در   -

راهی به پریش پیردا کننرد و     مبارزه اجتماعی پیش نرفتند، وقتی نتوانستند
کارشان به جایی رسید که نتوانستند سازمان خود را هم حف  کننرد و افرراد   
شروع کردند به رها کردن سازمان و رفرتن دنبرال کرار خرود، گرداننردگان      
سازمان های سیاسی که در کار خود فرو مانرده انرد، در یرادآوری روزهرای     

 ی کنند.تاریخی اسباب بقاء برای خود دست و پا م

به گونه فعال اما در جهت بر هم زدن وحدت و به قصد ایجاد قروه   -
ای در برابر قوه متحدی که در میدان عمل مشغول درگیری با خرود نظرام یرا    
بقایای آنست: غالباً دیده می شود کسانی و گروه هایی که در گذشته برا یرک   

لف ایرن  جریانی دشمن بوده اند و در سراسر دوره فعالیتشران در صرف مخرا   
جریان بوده اند، ناگهان و بدون شرم و حیرایی، جانبردار مری شروند و هریچ      
فرصتی را بررای ایجراد اخرتالف و تضرعیف جبهره واقعری ملری از دسرت         

سال گذشته یرک مشخصره مهرم     95دهند. کسان و گروه هایی که در  مین
اعمالشان دشمنی با مصدق بود و ناگهران مصردق خرواه شرده انرد، از ایرن       

. اینان می خواهند از احساسات و زمینه مساعد عمرومی نسربت بره    قماشند
زورهایی که یادآور تالش انقالبی خلق ما است بهره برداری کنند و برای خرود  

 نیروی اجتماعی و موقعیت کسب کنند.

به گونه فعال اما در جهت تقویت بنیاد وحدت: این ترتیرب، کرار    -
البی خاطره روزهای تراریخی  مردم اصیلی است که در دوران رشد حرکت انق

را بمثابه نمایشگر تجربه پیروز وحدت، تجدید می کنند. در حقیقت تجدیرد  
خاطرة تجربه ها، وقتی در این موقعیت و بردین قصرد انجرام مری گیررد، از      
مثررترین کارها برای افزودن بر آگاهی ها و استقامت عمومی و تحکیم مبرانی  

 وحدت ملی است.

در جریران یکری از بزرگتررین    ت موفرق کره   سی تیر تجربره ای اسر  
 های تاری  ایران انجام گرفته است. مبارزه
نخستین قیام عمومی خلق ما علیه سلطنت پهلوی برود کره برا     -1

موفقیت نسبی روبرو شد. مردم می خواستند آزادی داشرته باشرند و بجرای    
 شاه قانون حکومت کند.

در زمینره   این قیام در زمینه مبارزه بره خراطر اسرتقالل یعنری     -2
مبارزه برای ملی کردن واقعی نفت انجام گرفت. مرردم اسرتقالل ملری مری     
خواستند یعنی می خواستند عوامرل سرلطة خرارجی )و در نتیجره همرزاد      

 داخلی او استبداد سلطنتی( را از بین ببرند.

این قیام در وحدت خلق انجام گرفت و بیانگر این وحدت، اسالم  -3
ین سرزمین را یک بیک در نظر بیاوریم، می بینریم  بود. اگر قیام موفق مردم ا

همواره اسالم بیان کننده وحدت عمرل بروده و همرواره ضرد اسرالم عامرل       
اختالف و به شکست کشاندن این قیام ها بروده اسرت. مری بینریم پرس از      

ها را به وحدت تبدیل کررده و از نرو    شکست باز اسالم بوده است که اختالف
 فق دیگری رهبری کرده است.ملت را به سوی تجربه مو

در این قیام، شعار یکی شد، جامعه، فرهنگی را می خواست کره   -4
 ابتکار عمل را حق او بشناسد و خود این فرهنگ، از این ابتکار حاصل گردد.

در سی تیر مردم کشور در اسالم متحد شردند و موفرق شردند رهبرر     
اما از فردای سری  نهضت ملی دکتر محمد مصدق را از نو به حکومت برسانند. 

بره   بعکرس تیر بجای از میان بردن ضعف های داخلی جبهه اسالمی و ملری،  
دشمن میدان داده شد که از تجربه سی تیر درس بگیررد و تمرامی کوشرش    

 خویش را وقف ویران کردن بنای وحدت بگرداند.
مرداد رساند، معلوم کرد که دشمن برا چره    98جریانی که سی تیر را به 

وحردت کراملی را    آن هاعف ها بهره برداری کرد و با رشد دادن مهارتی از ض
که در سی تیر تجلی کرد به اختالف کامل تبدیل و با توطئه مشرترک عمرال   
 داخلی و سیا و انتلیجنت سرویس، دولت نهضت ملی را سرنگون ساخت.

، تمامی ائرتالف  57خرداد و از آن زمان تا سال  15از فردای سی تیر، تا 
 خارج اسالم انجام گرفتند، ناکام شدند:ها که در 
بدون مذهب، ولرو ده سرال   »عده ای با شعار  32-49در سالهای  -
بر تشکیالت جبهه ملی، دست یافتند. کارجبهه را به شکسرت کامرل   « دیرتر

کشاندند و به دنبال زدوبندهای خود با رژیم شاه رفتند. و عجب آنکه به قررار  
 ارد عمل شده اند!!مسموع از نو به نام همان جبهه و

خرداد رهبر اسالمی، مرردم   15خرداد، به نام اینکه در  15پس از  -
را بدون تدارک مقدمات به میدان کشانده است، باز کوشرش شرد در خرارج    
اسالم نیرو فراهم کنند و با رژیم درگیر شروند. کرار ایجراد عقرده را بجرایی      

آن وانسرتند مسرلم  ی داخل و خارج کشور هر جا تآن هارساندند که در سازم
را راندند و به خیال خود یکه تاز میدان شدند. این کوشش های غیر واقرع   ها

بینانه که امروز اسناد و مدارک بی شمار معلوم می کند گرداننرده اصرلی آن   
 ساواک بوده است، به شکست کامل انجامید.

از نو ملت ما در اسالم متحد شد و رژیم شاه را برا همره یرال و کوپرال     
 گون ساخت.سرن

 و باز ...
اند؟ برای آنکه اسالم و رهبرری   ها به یک نتیجه انجامیده چرا همه تجربه

ست، بر عهرده  ها نااسالم چهار وظیفه اساسی را که قوام و دوام حیات ملی بد
 ایم عبارتند از: دارد. این چهار وظیفه همانطور که پیش از این شرح کرده

الیف رابت و متکی به قرانون.  وظیفه دفاع از منزلت یا حقوق و تک -
چنانکه تصمیمات خودکامه قدرت سیاسی حاکم نتواند این حقوق و تکرالیف  

 را متزلزل کند: حکومت قانون  
وظیفه دفاع از وحدت ملت در مقابل قدرت خودکامه حکومرت و   -

 بخصو  دشمن خارجی: پاسداری استقالل  

وذ وظیفه دفاع از معنویت یا فرهنرگ خلرق و جلروگیری از نفر     -
عناصر فرهنگ گروه های حاکم در فرهنگ ضد زور و ضد قردرت خودکامره   

 خلق

دفاع از خلو  دین که بدون این وظیفه، سه وظیفه پیشین غیرر   -
 ممکن می شود و متضمن پرهیز از چهار بالی اجتماعی بزرگ است:

دین التقاطی مایه اختالف و پراکندگی می شرود و تجربره همره     -
 لیل بارز آنست.و زمان خودمان د آن هازم

دین التقاطی تداوم وظیفه های دین را از بین می برد و به تردریج   -
آنرا کدر می کند. و وقتی دین که اساس فرهنگ مبرارزه مرداوم اسرت، کره     

 رشد، تداوم مبارزه غیر ممکن می شود.

دین التقاطی، صف بندی مرردم و گرروه هرای حراکم همدسرت       -
دریج التقراط، خرود دیرن را عامرل     دشمن خارجی را از میان می برد و به تر 
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 حاکمیت زورمندان می سازد.

دین التقاطی، به تدریج خود دین را بمثابه کارمایه سراز حرکرت    -
انقالبی از میان می برد و گروه های مبارز و دست آخر تمامی جامعه را نراگزیر  
می کنند که در پی بیان تازه ای بروند. تجربه دو قرن اخیر نباید جای تردیرد  

ای ما گذاشته باشد که کوشش ها برای التقاط جرز زیران ببرار نیاوردنرد و     بر
هرم   آن هرا ی غربی شدند. « ایدئولوژی ها»زمینه ساز آمدن و مستقر شدن 

کاری از پیش نبردند و از نو با رهبری امام خمینی تمایرل بره خرالص کرردن     
نگین پاک کردن اسرالم از  برار  سر   اسالم پیدا شد. این تمایل، هم در جهت 

عناصر غیراسالمی که طی قرون گذشته رخنه کررده انرد، و هرم در جهرت     
زدودن عناصر فرهنگ ستمگر سلطه گران غربی )کره برا عناصرر فرهنرگ     

 مبارزه مردم غرب هیچ یکی نیست( بروز و ظهور کرد.

و آیا زمان پند گرفتن از تجربه ها نرسیده است؟ آیا نباید برا توجره بره    
این واقعیت که تمامی حرکاتی کره در خوزسرتان و    موقعیت کشور و مالحظه

کردستان و ترکمن صحرا و ... انجام می گیرند و اسباب ضعف وحردت مرردم   
این سرزمین را فراهم می آورند، از خارج اسالم مایه مری گیرنرد و از قطرب    

شروند، عبررت    های به ظاهر متضاد، آغاز حرکت می کننرد و در یکری مری   
که در ماه های بعد از پیروزی انقرالب انجرام گرفتره    گرفت؟ آیا توطئه هایی 

است آشکارا نمی گویند که ریشه در طرز فکرهایی دارند کره غیراسرالمی و   
 4گاه ضد اسالمی هستند؟ آیا تا این زمان هیچ طرز فکری توانسته است این 
وظیفه اساسی اسالم را در این کشور انجام دهد؟ آیا ایردئوژی هرایی کره برا     

ر تناسب ندارند می توانند این وظایف را انجام دهنرد؟ آیرا اگرر    وضعیت کشو
می توانستند، تابحال نباید از عهده این مهم برآمده بودند؟ آیرا یرک قررن و    

هایی که وارد کشور شده انرد و خواسرته   « ایدئولوژی»بیشتر تجربه شکست 
قعیرت  اند واقعیت را با خود سازگار کنند کافی نیست؟ آیا همچنان باید برا وا 

لجبازی نمود و بدان دهن کجی کرد؟ آیا زمان آن نرسیده است که با فرهنگ 
بارور اسالم آشتی کرد؟ آیا زمان آن نیست که فرصت سی تیر و فرصت هرای  
نظیر آن، دیگر فرصت بروز کینه های کور که اغلب گروه های قدرت طلرب و  

رصرت را دسرت   حاکمیت طلب از خود بروز می دهند، نگردد؟ آیا نباید این ف
کم برای آشتی با واقعیت مغتنم شمرد؟ آیا بهتر نیسرت کره تجربره پیرروز     
وحدت دست آویز ایجاد اختالف نگردد و این روزها همچنران بررای تجدیرد    

 خاطره پیروزی هایی که ره آورد وحدت اند مغتنم شمرده شوند؟
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آقای نخست وزیر پنج شنبه شب بهنگام صرحبت از تغییراتری کره در    
هیأت دولت داده است، علت کار خود را لزوم تلفیرق نظرر و عمرل، و ادغرام     
شورای انقالب و دولت گفت. اساس استدالل اینست که شرورائیان چرون در   

رند، بدون توجه دست در کار نیستند و دستی از دور بر آتش دا« امور اجرائی»
به اشکاالت، تمایل به تصویب طرحهای انقالبی دارند و مشکالت اجرایی آنررا  

ای از شرورای   کنند. وقتی عده و چپ و راست هم انتقاد می گیرند در نظر نمی
« نظریه»ای از هیأت دولت در شورا عضو شدند،  انقالب در هیأت دولت و عده

 افتند. ها در مجرای صحی  میشوند و کار بهم نزدیک می« اجرائیه»و 
و حق آنست که اینگونه تلفیق و سازش دادن نظر با عمل جرز التقراط   

« نظریره »نیست، و طبیعی است که گره از مشکل کار باز نمی کند. چرا که هر 
متناسب با خود را می خواهد. و گرنه اگر فررض کنریم اجرایری    « اجرائیة»ای 

سابق همانست که هست، ناچرار حاصرل   یعنی دستگاه بجا مانده از رژیم شاه 
منطبق کردن نظریه برا اجرائیره مری    « اجرائیه»و « نظریه»این نزدیک کردن 

 شود. و این امر عقب نشینی آشکاری است.
یک بیماری بزرگ سیاست ایران، گروه بازی است. از آنجا کره همرواره   

سر ن  کارها در دست کسانی بروده اسرت کره در شربکه گسرترده روابرط       
ی نقش فعالی داشته اند، این بیماری همه گیر شده اسرت. گرروه هرای    شخص

کوچک و بزرگ بوجود می آیند و سرن  ها به دست افراد معدودی می افترد.  
این افراد هرکس را که به سازش رقصید بر می کشرند و اگرر نرقصرید از دور    
خارجش می کنند. جوهر و صبر و استقامت بسیار می خواهد ترا کره کسری    

خمینی بشود و بتواند گروه بازان را کنار بزند و دسرت در دسرت مرردم     امام
بگذارد و ضربه ها بخورد و تحمل بیاورد تا خلقی را به حرکت آورد. مشخصره  
بارز دسته بازی اینست که همواره لیاقت و شایستگی قربانی وابستگی هرای  

می گیرنرد. و  را که الیق اند  آن هاکه وابسته اند جای  آن هاگروهی می شود. 
نداشته باشند و بخواهند همه قبولشان داشرته  « درد سر»کسانی که حوصله 

باشند، ناگزیر از اتخاذ نظر صری  و قاطع )مگر در مرواردی کره مرورد قبرول     
عموم دسته ها باشد( خودداری می کنند. این کسان چون نقش فنر را میران  

معلوم نشده اسرت، همره   گروه ها بازی می کنند، تا وقتی سرانجام برخوردها 
 را قبول دارند ولی همینکه دعواها طی شد، رها و ساقط خواهند شد. آن ها

قوه اجرائی در ایران، یا در دست زورگویان بوده اسرت و یرا در دسرت    
کسانی که موضع معینی نداشته اند و تا دعواها میان دسته ها طی بشود، سرر  

یماری کشنده را عالج کند؟ آیرا نبایرد   کار می مانده اند. آیا انقالب نباید این ب
زدوبندهای سیاسی از بین بروند؟ آیا هنوز باید از یک طررف مرثالً امریکرا را    
دشمن اصلی شمرد و خود را قهرمان مبارزه با آن خواند و از سروی دیگرر برا    

و بیشتر از ایرن را الزم مری داننرد، در یرک     « همکاری با امریکا»کسانی که 
خواهند اسباب دسرت برازی هرای گرروه هرا       ی که نمیجوال رفت؟ بر مردم

بشوند، واجب است که این روزها در فهرستهای اسامی کره بره مناسربتهای    
گوناگون منتشر می شوند، با دقت نظر کنند، باشد که شرگفتی برر شرگفتی    

 شان بیفزاید و پی به بزرگی بیماری ببرند.
کرار خرود را برر    به گمان ما دولتی که مدعی انقالب است نبایرد بنرای   

ضرورت تن دادن به این بیماری بگذارد. ملت این گروه بازی های را عقب زده 
ی این گروه بازان، به پریش  «روشها»ها و « نظریه»است و در مخالفت کامل با 

تاخته است و در میان بهت و حیرت مبتالیان بره ایرن بیمراری هرا، انقرالب      
ردانده است. یک دولت انقالبری در  اسالمی ایران را در مرحله اول آن پیروز گ

ای کره   «نظریره »از « اجرائیره »نظر و در روش باید معرف این ملت باشد. باید 
انقالب حاکم کرده است پیروی کند و نه بعکرس، اگرر آنچنانکره بره اصررار      
خواسته می شود، نظریه از اجرائیه پیروی کند )بگذریم از اینکه محال اسرت(  

نه تنها عالج نخواهند شد، بلکه شردت نیرز پیردا     بناگزیر، آن بیماری مزمن
 خواهد کرد.

دولت انقالب باید بر وحدت ملت تکیه کند و برای اینکه وحدت ملت از 
 بین نرود باید:

استقالل کامل کشور را از سرلطه خرارجی، زمینره اصرلی کرار       -1
اسرالم  خویش قرار دهد. این امر شرط و شرط اصلی حف  وحدت ملی است. 

بزرگ را همواره انجام داده است و پیروزی انقالب اسرالمی بررای   این وظیفه 
هیچکس جای تردید نمی گذارد که اگر روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگری  
میان سلطه گران خارجی و ایران از بنیاد تغییر نکنند و گروه هرای اجتمراعی   
متکی به سلطه خارجی منحل نشوند، وحدت مردم دوام نخواهد جسرت و برا   

 بین رفتن وحدت مردم، انقالب نابود می شود.از 
حکومت قانون مستقر بشود: همانطور که به دفعات نوشرته ایرم    -2

آزادی جز با استقالل به دست نمی آید و در این کشور اگرر پرس از قرنهرا و    
قرنها، زمان حکومت قانون اسالم فرار رسیده باشد، باید مراکز متعدد تصمیم 

ز بین برونرد و براز همچنانکره در سررمقاله هرای      گیری و همه فوق قانونها ا
گذشته خاطرنشان ساختیم، این امر از جمله در گرو رفتار دولرت اسرت کره    

 دیگر از عنایت به ایجابات انقالب غافل نماند.

باید جامعه ما از فرهنگ زور یا فرهنگ شاهنشاهی پراک گرردد.    -3
حکومرت  « رایری دستگاه های اج»اگر این فرهنگ از میان نرود و خصو  بر 

داشته باشد، رابطه جامعه و قوه مجریه عوض نخواهرد شرد و کشرور عرصره     
هایی می شود که در ظاهر در قطب مخالف یکدیگر قرار دارنرد، امرا در    گروه
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واقع از یک جنس هستند. یک نظریه وضع واقعری کشرور برر همره معلروم      
هسرتند   هاآن کند که گروه های قشری و به معنای درست کلمه ارتجاعی  می

که مسئله نجات ایران از سلطه خارجی برایشان مسئله ای فرعی و مسئله به 
قدرت رسیدن خود، برایشان مسئله ای اصلی است. انقرالب اسرالمی ایرران    

و ... را « مترقری »و « انقالبری »چون مردم نخواستند بار دیگر فریب عنراوین  
 بخورند، پیروز شد.

ی شود و دولت چه وقت این نظرر  چه وقت فرهنگ انقالب، اساس کار م
را، این فرهنگ را که ره آورد انقالب ما است ضابطه ترکیب خود و ظیفه قروه  
اجرائی می کند؟ در این وقت است که تغییر واقعی در جهت انطباق دولت برا  
انقالب انجام گرفته و دولت خود اسباب قوام و دوام وحدت ملی گشته اسرت.  

می شوند، عجز دولت بیشرتر مری شرود و مراکرز     وگرنه، نارسائی ها بزرگتر 
هرای   تصمیم گیری متعددتر می گردند و دست دشمن برای وارد کردن ضربه

 گردد. مرگ بار بازتر می
هیئت دولت باید یکدست باشد. ترکیب آن باید معررف وحردت    -4

اسالمی مردم باشد. اگر ترکیب، ترکیب التقراطی باشرد، یعنری معجرونی از     
رساند  هم نمیستعدادهای نابرابر گردد، در عمل هماهنگی بنظرهای متضاد و ا

و نخواهد رساند. و دولتی که باید با بزرگترین مشکلها دست پنجه نرم کنرد،  
افزاید و خواهد افزود. یک نمونه برای روشرن کرردن    می آنهاخود در عمل بر 

 کند: اهمیت و ضرورت همکاری در همآهنگی و طرد التقاط کفایت می

دستمزدها و حقوق ها، در بازار مثرر می شود، در واردات مرثرر  افزایش 
می شود، در قیمت ها مثرر می شود، در سیاست بانکی مثرر می شود، در کرم  
و کیف صنعت و انواع خدمات مثرر می شود، و در مهاجرت از روستا به شرهر  

 مثرر می شود و ... بنابراین، تصمیم در اینباره نمی تواند فردی باشد.
اعتبارهرای برانکی و   مینطور اتخاذ یرک سیاسرت در زمینره انردازه     ه
هرا مرثرر    شوند، در همرة زمینره   یداده م آنهاهایی که این اعتبارات به  رشته
 شود.   می

چگونه یک گروه با نظرهای گوناگون و گاه متضاد، می تواند این امرور را  
ارات خرود  تصدی کند؟ خصو  که هر یک از افراد این گروه، در قلمرو اختیر 

 همانطور که در رژیم سابق معمول بوده است، تصمیم بگیرد و به اجرا بگذارد؟
اگر دولت در نظریه راهنمای خود و در روش کرار خرود موافرق چهرار     
ضرورت باال تغییرات بایسته را بدهد، در جهت انطباق با انقالب تحول کررده  

ک تغییر صوری نیست است. و گرنه این تغییر و هر تغییر دیگری، بیشتر از ی
 و نخواهد بود.

روابرط  « ترارعنکبوت »نگارنده، از بدو ورود به ایران، بر آن شد، کره در  
ها نیافتد و تمام همّ خود را وقف پاسرداری از وحردت ملرت در     شخصی گروه

امر فوق عمرل   4اسالم کند. از ابتدا در جهت ایجاد یک جبهه اسالمی معرف 
است حقیقرت را قربرانی مصرلحت کنرد و     کرده است. هیچگاه حاضر نشده 

، از گفتن آنچره حرق یافتره،    «برنخورد»هیچگاه برای آنکه به این و آن گروه 
توان  ه است که این جبهه اسالمی را نمیخودداری نکرده است. بر این باور بود

از راه نگفتن ضعف ها و یا واگذاشتن میدان برای گروه هایی که پیش از انقالب 
راهه رفته و ناکام شده اند، بوجود آورد. چه دلیلی بر درستی ایرن  بوده اند و بی

رفتار بهتر از این که: این گروه ها بجای آنکه بر درستی نظرر و روش خرود در   
گذشته و حال تکیه کنند، بر سوابق و ضرورت به حساب آوردشان، تکیه می 

« ابشبه حسر »کنند. غافل از آنکه برای نیروی سیاسی آن نیست که دیگران 
بیاورند و اگر نیاوردند با توسل به روش های تخریبی خود را تحمیل کند، بلکه 
آنست که در نظر و اجرا تصحی  پذیر باشد و مردم کشور را به صحت نظرر و  

 درستی روش خود مطمئن گرداند تا مردم آنرا به حساب آورند.
. و برار  با توجه به امور فوق، در چند نوبت دعوت به همکاری را نپذیرفت

آخر که آقای نخست وزیر دعوت به همکاری کرد، مسائل مطروحه در براال را  
با ایشان در میان گذاشت و تنها قبول کرد که بدون شرکت در دولت، تصردی  
اصالح انقالبی نظام بانکی را عهده دار شود، به خصرو  کره خرود در تهیره     

آقای نخست وزیرر  طرح ملی کردن بانک ها شرکت داشت. و حال نیز، با آنکه 
خالف آنرا گفته اند، بر نظر خویش باقی است و از شررکت در دولرت معرذور    

است. دلیل خودداری از شرکت در دولت عالوه بر امور فوق، اینست که تصور 
کردم برای تهیه یک قانون اساسی اسالمی مترقی متناسب با رشد و تکامرل  

مجلرس بررسری قرانون    یک جامعه جوان انقالبی، شاید حضور اینجانرب در  
 فایده نباشد. اساسی بی

 

 

 توطئه؟!  خودمختاری، بهانه
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از روز استقرار دولت موقت جمهوری اسالمی، در کردسرتان و تررکمن   
صحرا و خوزستان گروه های سیاسی به ایجاد حادره هرای خرونین پرداختره    

ف پادگان های نظامی و ژاندارمری و شرهربانی  اند. در کردستان سعی در تصر
کرده اند و می کنند. دست آویز این توطئه ها اینست که حق خودمختاری به 
رسمیت شناخته نشده است. وقتی پیش نویس قانون اساسی منتشرر شرد،   

به کرار  « خودمختاری»قیل و قال به راه انداختند که در این پیش نویس کلمه 
در تهران ظاهراً بایرد هریچ فرصرتی را بررای بهرره       نرفته است! عده ای هم

برداری های دسته ای از دست ندهند. اینها هم که معلوم نیست از چه وقرت  
شده اند، با قربانی کردن آشرکار مصرال  کشرور در    « خود مختاری»طرفدار 

 دامن زدن به این قیل و قال شرکت کردند
هیچ چیرز در نمری    فرض این بهانه گیرها اینست که مردم عادی سر از

آورند و همینکه کلمه خودمختاری در قانون اساسی نیامده، کافی اسرت کره   
 مردم را تحریک کرد و زمینه مستعد را برای ئوطئه ها فراهم ساخت.

اینک ببینیم در کشورهایی که بنا بر قانون اساسی شان، فدرال هستند، 
م شرود بقیره امرور    گیرد تا معلو چه اموری در قلمرو حکومت مرکزی قرار می

را در قلمرو اداره محلی قرار داد. در قانونهای اساسی اتریش  آنهاکدامهایند و 
 گیرد: در قلمرو کار دولت مرکزی قرار میو آلمان و روسیه این امور 

 حف  سرحدات کشور و امور دفاع ملی -1
 برقراری سازمان اداری واحد برای مراجع قانونی قدرت -2

 همة کشورقانون گذاری واحد برای  -3

اجرای سیاست واحد اجتماعی و اقتصرادی. پدیرد آوردن یرک     -4
 مجموعه اقتصاد به صورت اقتصاد ملی پویا و مستقل

 تنظیم و تصویب بودجه واحد دولتی -5

 تأمین امنیت کشور -6

 سیاست خارجی و نمایندگی ملت در روابط بین المللی   -7

 شوند حل و فصل مسائل دیگری که به تمام نقاط کشور راجع می -8

 اجرای قانون اساسی -9

 حف  تمامیت ارضی کشور و استقالل آن -11

گیرنرد و   حال اگر این امور در قلمرو صالحیت دولت مرکزی قررار مری  
معنی خودمختاری اداره امور هر ناحیه در غیر حدود باال است، در متن پریش  
نویس قانون اساسی اداره همه امور محلی در اختیار شروراها گرذارده شرده    

 است:
را هم در قانون اساسی پذیرفته شده است و هرم قرانون   اصل شو -1

 تشکیل شوراها به تصویب شورای انقالب رسیده است.
 درباره دین و فرهنگ خودمختاری پذیرفته شده است. -2

نظارت شوراها بر دخل و خرج و برنامه گذاری پیشررفت اقتصراد    -3
 ناحیه ای، پذیرفته شده است.

ه شررح فروق در همره    در عین رعایت وحدت اداری کشور )که ب -4
قوانین اساسی فدرال در صالحیت دولت مرکزی اسرت( اجررای تصرمیمات    

 شوراها از سوی مقامات اداری تضمین شده است.

آموزش و پرورش و امور بهداشتی در حوزه صالحیت هر منطقره   -5
 قرار گرفته  است.
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 حق داشتن و به کار بردن زبان محلی قبول شده است. -6

د آیا مقصود بهانه جویی برای حادرره آفرینری   حال خوب است بگوین    
چسربیده انرد یرا بره راسرتی خواهران       « خودمختراری »است که به کلمره  

خودمختاری اینست که صالحیت های دهگانه براال را بررای دولرت مرکرزی     
قبول دارند، برای شوراهای محلی جز امور ششگانه باال کره در پریش نرویس    

 ی نمی ماند.قانون اساسی گنجانده شده اند، باق
چرا نمی نویسند و نمری گوینرد آن خودمختراری کره مری خواهنرد،       
چیست؟ در مسافرت هایی که مقامات مسئول در شورای انقالب و دولرت بره   
نقاط مختلف کرده اند، جانبداران خودمختاری، کلمره خودمختراری را نمری    

براال  می خواستند و توقعاتشان حتی کمتر از موارد  ارخواستند. خودمختاری 
بود. اگر حدود خودمختاری آنقدر وسیع است که مسئوالن محلی بایرد امرور   

نمری گذارنرد،   « خودمختراری »دهگانه باال را هم تصدی کنند، اسرم ایرن را   
گذارند. ممکن است بگویند خارج از امرور دهگانره براال،     می« تجزیه طلبی»

ا امور دیگری هست که در زمرة امرور ششرگانه موضروع صرالحیت شروراه     
نیامده اند. حرفی نیست، بهتر است این امور را برشمرند تا مجلرس خبرگران   

 را نیز وارد در حوزه صالحیت شوراهای محلی بکنند. آن ها
بدینسان جای تردید برای خواننده نمی ماند که هیچ غرض و مرضی در 
کار نبوده است. موافق توقعاتی که مردم هر محل اظهار کرده انرد و ضررورت   

دت ملی و تمامیت ارضی کشور آنهم در کشوری کره از هرر سرو در    های وح
محاصره ابرقدرت هاست و دهها رشته وابستگی، استقاللش را از میران بررده   

کره   آن هرا است، پیش نویس قانون اساسی تهیه گردیده است. خوب اسرت  
هیچ بهانه ای را از دست نمی دهند کمی هم به موقعیت کشرور و سرنوشرت   

ما بیاندیشند. بهتر است کلی گویی ها را بره کنرار بگذارنرد و     وطن بالکشیده
بگویند حوزه صالحیت دولت مرکزی کدام است و چه اموری خارج از آن مری  

 ماند که باید در عهده مسئوالن منتخب محلی قرار بگیرد.
یقین است که هیچ مرامی چون اسرالم جانبردار خودمختراری واقعری     

قومی خواهان تجزیه نیست و یقین است کره  نیست و باز یقین است که هیچ 
برای توطئه گران خودمختاری بهانه ای بیش نیست و یقین است که تا وقتری  
دولت انقالب دفاع از انقالب و مقابله قاطع با توطئه گران را وظیفره اول خرود   
نداند، توطئه ها روزافزون می شوند و موجودیت انقالب و کشور را بره خطرر   

هیچ کشور، هیچ نیروی انقالبی، به گروه های توطئه گر اجرازه   می اندازند. در
نداده است هر روز توطئه جدیدی تردارک کننرد. در دوران مصردق، همرین     

مررداد کشرید.    98توطئه ها اسباب ضعف قیام ملی را فراهم آوردند و کار به 
همانطور که در بحآ های پیش روشن کردیم، این توطئه هرا جرز بره سرود     

 ام نمی شودامریکا تم
اگر آنچه می گویند از روی صدق و عقیده است، چررا فرصرت بحرآ را    
مغتنم نمی شمارند؟ چرا نظر خود را بطور روشن درباره تمامیت ارضی کشرور  
و حاکمیت ملی و در نتیجه موارد صالحیت دولت مرکزی روشن نمی کنند، تا 

 معلوم شود حدود خودمختاری کدامند؟
و عوامرل دسرت    آن هرا توطئه ها و زمینه رشد  در شماره آینده درباره
 اندرکار صحبت خواهیم کرد.

  

 

 ها     ها و سئوال توطئه
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وقتی کار به برخوردهای خونین می کشد، الجرم اگر هر دو طرف مقصر 
ارة نباشند، الاقل یک طرف مقصر است: در اینجا بنای ما بر این نیست که درب

« تضراد اصرلی  »صحت و سقم نظریة تضاد بحآ کنیم. فرض می کنیم یرک  
حال می پرسیم تضاد اصرلی کردام    «. تضادهای فرعی»وجود دارد و بسیاری 

است؟ آیا تضاد اصلی امروز ایران تضاد با سلطه طلبی دو ابرقردرت آمریکرا و   

کردن روسیه نیست؟ اگر این تضاد، تضاد اصلی است، پس آنرا حل نشده رها 
و دنبال تضادهای فرعی رفتن، آب به آسیاب امپریالیسم ریختن اسرت و بره   

کرار  »ایرن کرار   « تضاد اصلی و تضراد فرعری  »قول مائو نظریه پرداز این نوع 
چه کسانی و چرا تضاد اصلی را رها می «. مرتجعین و عوامل امپریالیسم است

ک دلیرل برزرگ   کنند و هر روز یک حادره می آفرینند؟ اینرا بداننرد کره یر   
پیروزی انقالب ایران این بود که مردم و روشنفکران مسئول، نخست عقیردة  

و « قشررری»و « مرتجررع»حقررارت خررود را عررالج کردنررد. دیگررر القرراب  
)اصطالحاتی که متخصصان جنگ روانی ساخته انرد( ... ترأریر   « انحصارطلب»

مواضرعی کره   خود را از دست داده اند. امروز، اصالت سنج، واقعیت ها است و 
که می دانند چه مری کننرد، برا     آن هااتخاذ می کند.  آن هاهر گروه در قبال 

دانند و در ایجراد حادرره هرا     که نمی آن هاحادره آفرینی خیانت می کنند. 
شرکت می کنند، جز با فریب ایدئولوژیک، جز با مقدس جلوه دادن زور، جرز  

تضادهای فرعی را بره جرای   زور را تنها وسیلة حل تضادها جلوه دادن، و جز 
تضاد اصلی قبول کردن، چگونه تنهرا بره ایرن کارهرا کره ارتجراعی تررین        

 کارهاست، تن در می دهند؟
که با تاری  فاشیسم آشنایند، می دانند که دستیار برزرگ کسرانی    آنها

 که از راه توطئه و تحریک خود را به جامعه تحمیل می کنند، دو دسته اند:
که از بیم مورد قبول همه نشدن، در جایی که  آن ها«. بیطرف ها» -الف

باید اظهار نظر کنند و با قاطعیت موضع بگیرند، چنین نمی کننرد. در نتیجره   
زورمداران خود را در پوشش این افراد قرار می دهند و برا ایجراد تردیرد در    

 مردم، مواضع ضعیف را تصرف می کنند و پیش می آیند.
باور دارند کره جرز    آن هایند. اما مثل ن هاآزورمدارانی که مخالف  -ب

زور، هیچ راه حل دیگری وجود ندارد و باید هم آنرا بجا و بیجا بره کرار بررد.    
« سراسر زدوخرورد »اینها هستند که میتینگ ها را بهم می زنند و به کارهای 

سرگرم می شوند. با وجود این گروه ها، برای کسانی که می خواهنرد خرود را   
حمیل کنند، بهانه پیدا کردن بسیار آسان می شرود. حتری اغلرب    به جامعه ت

می سازند و به حملره  « آژیتاتور»و « محرک»دیده می شود دستة اول از خود 
 وادار می کنند.

وقتی بر این رفتارها، عدم قاطعیت دولت در برابر توطئه چینران را مری   
نری فرراهم   افزاییم، مساعدترین محیط ایجاد جوّ دائمی تحریک و جنرگ روا 

که چه با تبلیغرات دروغ و چره برا     آن هامی شود. با توجه به مطالب فوق، از 
در کردسررتان و خوزسررتان و ارومیرره و گنبررد و الر و  « عملیررات نظررامی»

 پرسیم: بلوچستان و تهران و ... توطئه از پس توطئه تدارک می بینند، می
سرت و  با امپریالیسم حرل شرده ا  « تضاد اصلی» آن هاآیا به نظر  -1

 رسیده است؟« تضادهای فرعی»حاال نوبت به 
آیا زور و قهر تنها روش بکاربردنی است و اگر اینطور اسرت آنررا    -2

 در تمام موارد باید به کار برد؟  

اگر فررض کنریم بره کرار برردن زور بررای  شکسرتن حصرار          -3
ها هرم نراگزیر زور را    «انحصارطلب»است، نباید فکر کرد که « انحصارطلبی»

واهند آورد و آیا به نظرشان، این زورآزمایی بره سرود ایرران بعرد از     در کار خ
 سرنگونی رژیم است؟

تحریک مری کننرد و شرما    « مذهبیون متعصب»اگر فرض کنیم  -4
کره مردعی   « ایردئولوژی علمری  »فقط از خود دفاع می کنید، چرا با توجه به 

قرع از  داشتن آن هستند، صادقانه به سراغ نیروهای صادق نمی روید تا به مو
 انجام توطئه جلوگیری شود؟

اگر ایادی رژیم سابق این توطئه را جور می کنند، شرما چررا در    -5
 می خواهند؟ آن هادام می افتید و در جهتی عمل می کنید که 

و اگر اصل را بر تقسیم تضادها به تضاد اصلی و تضادهای فرعری   -6
 می گذارید، چرا برخالف اصل جود علمی کنید؟

گر راست بگویید، نباید فرصرت موجرود، فرصرت    آیا برای شما، ا -7
تبلیغ باشد؟ آیا بهتر نیست به جای کارزار تبلیغاتی سراسر دروغ و تحریرک  
و اتهام و برچسب، فرصت های بحآ آزاد بر سر مسائل اساسی ایجاد کنیرد و  
اگر هم خود این فرصت ها را ایجاد نمی کنید، از فرصت هایی که ایجراد مری   
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 د؟  شود، استفاده کنی

فکر نمی کنید با جوّ دروغ و اتهرام و برچسرب از سروئی و جروّ      -8
تحریک و اغتشاش از سوی دیگر، سرانجام تنها یک روش بر جا مری مانرد و   
آن روش قهرآمیز است؟ اگر فرض می کنید باید کار را بره درگیرری کشراند،    

کنید این درگیری ها به سود امپریالیسرت هرا تمرام مری شرود یرا        فکر می
 آنهرا ؟ اگر به سود امپریالیست ها تمام می شرود، چررا در   «ای انقالبینیروه»

را بره   است، چرا ضرورت آن« نیروهای انقالبی»کنید و اگر به سود  شرکت می
 کنید؟ مردم حالی نمی

که خود را صادق می دانند و تجربة دوره مصردق   آن هاآیا نباید  -9
بایسرتند؟ اشرارة مرا بره     را پیش رو دارند، در برابر این روشها، برا قاطعیرت   

 اند. ست که رهائی رنجبران را مرام خود قرار دادههاآن

در کردستان و نقاط دیگرر، مری رویرد و افررادی را کره یرا در        -11
فسادهای رژیم سابق شرکت داشته اند و یا با ساواک همکاری داشرته انرد و   
 دهها سند بر سوابق سیاهشان در دست دارید و در دست داریم، می یابیرد و 

مرورد اسرتفاده قررار    « هرای قالبری  بیطرفری  » را در نقش پوشش و  آن ها
 آن هرا دهید. و پیش خود می گویید اگر خود خواستند دست به ترکیرب   می

بزنند، کارزا تبلیغاتی به راه می اندازیم. و راه هم می اندازید. آیا این همکراری  
ه هرای  ها با صداقت انقالبی سازگار اسرت؟ و گمران مری کنیرد ایرن شریو      

 فاشیستی را می توان همچنان ادامه داد؟

هنوز جا دارد که سئوال های دیگری طرح کرد اما همین ده سرئوال بره   
عنوان اتمام حجت کافی است. ما این سئوال ها را با کمال صراحت و برا همرة   
صداقت انقالبی طرح می کنیم و در صورتی که گرروه هرای دسرت انردرکار     

 آن هرا اه پاس  خود چاپ می کنیم. و یا اگر بر سرر  پاس  بدهند، عیناً و همر
آمادة شرکت در میز گردی باشند، آنرا نیز می پرذیریم و مباحثرات را بررای    

 اطالع افکار عمومی منتشر می سازیم.

 

 

 ارتش: میان دو سنگ آسیاب
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است و جایی که در مناسبات  ارتش با سازمانی که در رژیم پهلوی یافته
گران خارجی و نیز رژیم جامعه مسرلمان ایرران پیردا     میان این رژیم و سلطه

دهد. ارتش  کرده است، یکی از مشکالت سیاسی مهم این زمان را تشکیل می
سال، و اگر آغاز کارش را زمان تشکیل ارتش قزاق بدانیم، از زمران   55ظرف 

وسیله و ابزار رژیمها به کرار رفتره اسرت و     ناصرالدین شاه، همواره به عنوان
همین امر موجب پیدایش تضادهای بسیار در درون آن گشته است. و اینرک  

ها و تضادهای داخلی از سوئی و توقعات متضراد   ارتش با پنج دسته وابستگی
شرود از   ها می که از او برای دخالت کردن یا دخالت نکردن در سرکوب توطئه

 ریبان است: ارتش میان دو سنگ آسیاب است.سوی دیگر، دست به گ
در اینجا مجال آن نیست که به شماره کردن تضادهایی کره در داخرل    

)نظیرر قضریه اعتصراب     هرا  آنارتش پیدا شده است و صورت هرای برروز   
دسته وابستگی ها را یک بره یرک مرورد     5همافرها( بپردازیم. با نمی توانیم 
 می کند: آن هاآ ما را ناگزیر از شمردن مطالعه قرار بدهیم. اما ادامه بح

 وابستگی مالی به درآمدهای نفت -1
 وابستگی به امریکا از لحا  اسلحه -2

 وابستگی از لحا  سازماندهی -3

 وابستگی از لحا  آموزش نظامی: استراتژی ها و تاکتیک ها -4

 وابستگی از لحا  فرهنگ -5

 
مره  و مشکل اساسی و درجه اول و فوری ارتش مشکل پنجم استو در ه

جای دنیا ارتش هر جامعه معرف فرهنگ آن جامعه، معرف جامع فرهنرگ آن  

جامعه، معرف هویت فرهنگی آن جامعه است. و در ایران کوشش بر این بروده  
سال بررای   55است که ارتش نه تنها معرف فرهنگ مردم ما نباشد، بلکه طی 

میان دیرن  سرکوب فرهنگی مردم به کار برده شده است. رژیم پهلوی نه تنها 
 و ارتش جدایی می افکند، بلکه میانشان تضاد می انداخت.

اینک ارتشی که از آن رژیم بجا مانده است، نه هنوز جای مشخصری از  
لحا  هویت فرهنگی پیدا کرده و نره در در درون و بیررون خرود تضرادهای     
حاصل از جدایی از فرهنگ مردم، فرهنگی که انقالب بزرگ زمران را بوجرود   

است، را حل کرده است. و نه مشکل وابستگی فرهنگری )کره شرامل    آورده 
اخرذ  »وابستگی های قبلی نیز می شود( یعنی جدا شدن از فرهنرگ ملری و   

را حل کرده است. وقتی ارتش از لحا  فرهنگی جرای خرود را   « تمدن مغربی
 پیدا نکرده است، چگونه می تواند کارآئی الزم را پیدا کند؟

ا توطئه ها پی در پی می شوند، و ارترش میران دو   اینک در اینجا و آنج
توقع یکی موقع دخالت برای استقرار امنیرت و دیگرری توقرع خرودداری از     

 دخالت، گیر است.
مشکل باال به کنار، مشکل داخلی ارتش است. کادرهرای فرمانردهی و   
توده ارتشی، جز در محدوده فرهنگ، یعین اسالمیت و ایرانیت، نمری تواننرد   

 کنند.   سازگاری
ها دربارة فعالیت عناصر وابسرته بره رژیرم     اخبار و شایعات و شب نامه

سابق و سوابق ذهنی مردم، مانع از آن می شود کره رهبرری ارترش اعتمراد     
مردم و توده ارتشی را جلب کند. تا این زمان توقع کادرهای ارتشی این برود  

یه از دست رفتره  که امام عفو دهد و ارتش را تقویت معنوی کند تا ارتش روح
 را پیدا کند.

و اینک زمان آن رسیده است که ارتش بر اساس اسرالمیت و ایرانیرت،   
هم تجدید سازمان دهد و هم با جامعه پیوند اسرتوار پیردا کنرد. ایردئولوژی     
شاهنشاهی بمثابه لزوم وابستگی به غرب برای سرکوبی فرهنگی جامعره، بره   

همه جای جهان با شکست کامرل  در « رشد و پیشرفت»قصد برداشتن موانع 
مواجه شده است. امریکائیان که تکمیل کننده این ایدئولوژی هستند، امرروز  

رونرد. رشرد در فرهنرگ     اند در امریکای التین می حاصل بذری را که کاشته
شود و بدون استقالل، فرهنگ، به معنای درست کلمه واقعیرت بره    ممکن می
هیچ فرهنگی بدون رشد معنری و   آورد. رشد اساس فرهنگ است. دست نمی

شرود. آنچره    کند. بنابراین خارج از فرهنگ، رشد ممکن نمی مفهوم پیدا نمی
آید، تخریب بنیاد موجودیت یرک ملرت اسرت.     شود و بعمل در می ممکن می

بدینقرار، اگر قرار است ایران بماند و رشرد کنرد، بایرد فرهنرگ ارترش برر       
دهرد،   گ اسرالمی مرا را تشرکیل مری    های فرهن اسالمیت و ایرانیت که پایه

 استوار گردد.
اسالمیت و ایرانیت یعنی زیست در ایران مستقل با فرهنگ اسرالمی، و  
این بدان معنی است که زیست در ایران مستقل به کار و تالش تمامی مرردم  
در وحدت کامل نیاز دارد. بنابراین ارتش باید معرف استقالل طلبری ملرت و   

یران بگردد و درهای خود را به روی فرهنگ وحردت و  نیز مظهر وحدت ملی ا
 استقالل یعنی اسالم باز کند.
دچار شده است، جز بر پایه رهایی ارترش   آن هاتضادهایی که ارتش بد

از وابستگی فرهنگی که دشمن بدان بیمار و ناتوانش ساخته اسرت، راه حرل   
 .کند اساسی پیدا نمی

مدت درازی ارتش را میان لرزوم   ن برایادر مواجه با توطئه نیز، نمی تو
دخالت و لزوم عدم دخالت سرگردان نگاهداشت. به نظر ما، زمان آن رسریده  
است که ارتشیان برای این پرسش اساسی از روی واقع بینی پاس  پیدا کنند: 
آیا رژیم گذشته و یا رژیمی از نوع رژیم گذشته می توانرد دوبراره در ایرران    

به وضع اقتصاد کشور، اقتصرادی کره در آن هریچ     مستقر بگردد؟ آیا با توجه
سال نمی توان خرج کرد،  93نمانده جز نفت و درآمد آن، که آنرا هم بیشتر از 

با توجه به وضع سیاسی کشور که حتی اربابان امریکایی رژیم را متقاعد کرده 
بود که ایران در رژیمی از نوع رژیم پهلوی، حیات طوالنی نمی توانرد داشرته   

و باید آنرا کشوری از دست رفته دانست که باید آنچه دارد بُرد و رهایش  باشد
توان جدا از مردم و حاکم بر مردم شد و حیات ملی را حف  کرد؟  کرد، آیا می
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آیا با توجه به وضعیت اجتماعی ایران، وضعیتی که خفقان و سانسور مرانع از  
نیست و باید برر   دیده شدنش بود، وضعیتی که در آن، وحدت ملی قابل حف 

اساس قبول حقوق هر قوم تجدید بنا شود، می توان رژیم سابق را بره همران   
تروان از فرهنرگ    گرداند؟ و باالخره تا چه وقت می شکل یا به شکل دیگر باز

ملی که فرهنگ افراد ارتش نیز هست، بُرید؟ آیا با این انقطاع فرهنگری مری   
ا تجربه انقالب دلیل روشنی برر  توان وحدت و انسجام ارتش را حف  کرد؟ آی

این نیست که هیچ وضعیتی در ایران بدون پیوند فرهنگی یعنی قرار گررفتن  
 فرهنگ ارتش بر اساس اسالمیت و ایرانیت، قابل دوام نیست؟

اگر پاس  این پرسش ها اینست که ارتش بایرد از وابسرتگی فرهنگری    
ت آنرا بر اساس اسرالمیت  بدر آید، بنا براین نباید وقت تلف کرد. باید با سرع

و ایرانیت تجدید سازمان داد تا به راستی ارتش خلق مستضعف ایران بگردد. 
در این صورت هر بار و در هر توطئه ای کره اسرالمیت و ایرانیرت بره خطرر      
بیافتد، ارتش باید دخالت کند. وقتی ارتش در فرهنگ اسالمی و ملی تجدید 

ه می جنگرد و تضرادهای موجرود برر     بنا کرد، ارتشی می شود که برای عقید
 اساس اسالمیت و ایرانیت قابل حل می گردند.
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بیشتر از سه ماه است که جنوب لبنان زیر ضربات اسرائیل قرار دارد. از 

جنایت اسرائیل شبه مقابلة دولت سوریه بگذریم، هیچ واکنش جدی در برابر 
نشان داده نمی شود. انور سادات که برا نقشرة جنایرت آمیرز از برین برردن       
مقاومت فلسطین و خالی کردن جنوب لبنان از ساکنان آن، در کمرپ دیویرد   
موافقت کرده است. ملک حسین که قسمت اول برنامه برای نرابودی جنربش   

د و عرراق کره   فلسطین را با کشتار فلسطینیان مقریم اردن، خرود انجرام دا   
هواپیماهایش برای تحریک و توطئه چینی به خاک ایران تجاوز می کننرد، در  
آنجا به جای هواپیما فرستادن و دفاع واقعی، پول می فرستد و در راه ایجراد  
برخوردهای درونی باز هم بیشتر خرج می کند و دولت، دولت انقالب اسالمی 

 ایران نیز نمی دانیم چه می کند:
ا است و ضعف های تنهایی ناتوانترش می سازد و قروت هرای   لبنان تنه

 تنهایی را نیز از دست داده است:
شیعة جنوب لبنان محروم ترین مردم آنجاست و نقش گوشت دم تروپ  

رسد. سهل است، مسیحی لبنران،   را بازی می کند و کسی هم به دادش نمی
ت یراری  نه مسیحیان محروم بلکه مسیحیان سلطه طلب و فاشیست، به دس

 اسرائیل، به جانش افتاده است.
فلسطینی مقیم جنوب لبنان از سویی در فقر سیاه می سوزد، از سویی 
با لبنانی نمی سازد و از سویی در آتش چند دستگی خود می سوزد و قادر به 

کنرد؟ جرز    مقابلة جدی نیست. سوریه در لبنان حضور نظامی دارد، اما چه می
به سرزمین جنگ میان ساکنان مسلمان و مسریحی  اینکه بهانة تبدیل لبنان 

 آن شده است؟
هرای   مقاومت فلسطین هم دلش نه از سوریه قر  هست و نه از گرروه 

لبنانی درگیر. لبنان که روزگاری پولدارهای عرب، پول هرای غرارتی را بررای    
به آنجا می بردند و نمونرة همزیسرتی مرذاهب گونراگونش     « گذاری سرمایه»
ان پاره پاره شد و در جنگ و برادرکشی و فقر بی کسری رهرا   گفتند، ناگه می

 شد. چه تجربه تلخی.
دولت های عربی بجای آنکه رشد سیاسی از خود نشان دهند و بره داد  

اندرکار نباشرند. پرول و اسرلحه     لبنان برسند، حیفشان آمد در معرکه دست
 زتر کردند.سرازیر کردند و با این هیزم ها آتش نفاق و جنگ و نابودی را تی

و اروپا مثل اینکه وجود ندارد، گاه بیگاه با بمرب براران هرای اسررائیل     
 مخالفتی می کند و بدون هیچ تأریری.

 و سازمان ملل متحد بیکارتر از اروپا!
عالج این ضعف ها به پیدایش یک رهبری بود که وجدان تمرام لبنران   

رای یک سرنوشرت  بگردد، مظهر وحدت لبنان بگردد، فلسطینی و لبنانی را ب
مشترک متحد کند و با ارتجاع داخلی متکی به اسرائیل و دیگر سلطه گرران  

 خارجی، با قاطعیت و پیروزی، مقابله کند.
تجربه ای که آمریکاییان در لبنان به اجراء در آورده اند، همان است کره  
در ایران اجراء می شود: هربار توطئه ها روی به آرامش مری گرذارد، توطئره    

ری در اینجا و آنجا چیده می شود تا کشور فلرج گرردد و نظرم دلخرواه     دیگ
 آمریکا برقرار شود.

برای مقابله با نقشة نابودی لبنان، مردم آن باید رهبری موافق با اجررای  
سیاست موازنة منفی بوجود بیاورند. یعنی رهبرری بوجرود بیاورنرد کره برا      

شرق آزاد باشد. به خرود   هرگونه توطئه خارجی مخالف باشد. از سلطة غرب و
 متکی باشد. آن هامردم لبنان و ارادت مشترک 

برای مقابله با نقشة نابودی فلسطین، فلسطینی ها باید از تجربة پیرروز  
انقالب ایران به رهبری امام خمینی درس بیاموزند. دسته های سیاسی را کره  

ات بریرده از  با بازی های خود لبنان را بره ایرن روز انداختره انرد و در ذهنیر     
اند، کنار بزنند، یعنی روی پای خود بایستند و به خرود متکری    واقعیات غرقه

باشند و دیگر مثل گوشت قربانی، گرروه هایشران آلرت دسرت برازی هرای       
سیاسی دولت های عرب نباشد. بجای تکیه به درآمردهای نفتری کشرورهای    

 تکیه کنند. عرب، به ارادة متحد فلسطینی ها برای رها کردن میهن اشغالی
و مردم ایران باید از تجربة لبنان پند بیاموزند. اگر گروه هایی که حاضرر  

« مترقی ترر از مترقری هرا   »نیستند از دعواهایشان ذره ای بکاهند و خود را 
ی لبنانی خود بر ندارنرد، و  « رفقا»قلمداد می کنند، دست از همان روش های 
که در دوران جاهلیت یعنی عصرر   اگر کشور بار دیگر بازیچه گروه هایی گردد

رژیم پهلوی بوجود آمده اند و هیچ حاضر نشده اند از انقالب اسرالمی دوران  
ساز ایران ارری بپذیرند، ایران لبنان دیگری خواهد شد. و قوت های تنهرایی  

 را از دست خواهد داد و ضعف های تنهایی اش تشدید خواهد شد.
ن را که در فوق مهمترین شران را  اگر خوانندگان ضعف های تنهایی لبنا

شماره کردیم از نوع مرور کنند، مالحظه خواهند کرد که این ضرعف هرا را در   
ایران نیز می توان تشدید کرد و همان سرنوشت را به ایرران تحمیرل نمرود.    
تفاوت در این است که در اینجا قوت های تنهایی و مهمترین شران، رهبرری   

ری اسالمی، رهبری بیانگر وحدت وجرود دارد.  بیانگر استقالل، آزادی، جمهو
از  تجربة لبنان پند بگیریم و ضعف های ایرران امرروز را از میران بررداریم و     

 های تنهایی را. پیش و بیش از همه ضعف
و بدانیم که ما با القید ماندن در قبال آنچه در لبنان نسبت بره بررادران   

بره پیشررفت انقرالب     شیعی و سنی و نیز مسریحیان محرروم روا مری رود،   
اسالمی خود کمک نمی کنیم. بر ماست که بررای پیشررفت واقعری انقرالب     
اسالمی خود از مرزهای خود بیررون بررویم و برا دشرمن آزادی و اسرتقالل      
کشورهای اسالمی در هر کجا هست، مقابله کنیم. اگر ما از ایران به کمک بره  

 کشور ما خواهند آمد.   انقالب بیرون نرویم، دشمنان برای توطئه به داخل
دولت ما باید سیاست خارجی فعالی داشته باشد. راست است که ما خود 
با مشکالت عظیمی روبرو هستیم، اما مشکالت را با کمک به مستضعفانی باید 

 کشند. جودشان، همة مستضعفان دنیا را میحل کرد که در و
سرایة خرود را   انقالب نباید ما را آنقدر به خود مشغول دارد که حتی هم

فراموش کنیم. این فراموشی ها، کار ما را به فراموش کردن خو و بی خبرری از  
مسائل اساسی خودمان خواهد کشاند. نهضت کمک همه جانبره بره جنروب    
لبنان باید با وسعت تمام شروع شود. به هوش باشیم که اگر در خود بمرانیم و  

 ما نیز بچشانند.آنهم گیج، ممکن است مزة تل  تجربة لبنان را به 
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نخستین  رمضان در سال اول انقالب  اسالمی، از امروز آغاز مری شرود.   

 قرآن دربارة رمضان فرماید:
 ماه نزود قرآن برای هدایت مردم است.
 بر شما روزه نوشتیم تا متقی شوید.

 

 ر اندیشه و عمل، در بینش و روش است.بدینقرار رمضان ماه انقالب د
ماه آگاهی را از راه تمرین، به  عمل روزمره تبردیل کرردن اسرت. مراه     
آسودن تن و روان و فعال شدن اندیشه، و آمادگی آدمی بررای یکری کرردن    
عقیده و عمل است. ماه جهاد اکبر است تا که خلق برای جهاد وحدت آمراده  

 گردد.
ه ها به دوستی ها و اختالف ها به وحردت  دین توحید، روش تبدیل کین

ها و ستم ها به عدالت ها است. در حقیقت میان مردم هدایت جسته و تقروی  
یافته اختالف و برخورد معنی پیدا نمی کند. دو انسان متقی، انسان هم روش 
و هم هدف، اختالف پیدا نمی کنند. در جامعه ای که انسان ها هم بینش، هرم  

یابرد. اسرالم، روش  تبردیل     شوند، توحید تحقق مری روش و هم هدف می 
جامعه پراختالف به جامعة توحیردی اسرت. اسرالم همران روش اسرت کره       
جاهلیت عرب را جاهلیتی که چیزی جز تخاصم ها و تبعی  ها و نابرابری هرا  
و زورگویی ها و در نتیجه اختالف ها و پراکندگی ها نبود، از میران برداشرت.   

دیگر در عصر حاضر در ایران تحقق پیردا کررد. نره تنهرا     این تجربه یک بار 
اختالف ها و ستم های اجتماعی ای که رژیم شاه سابق به وجرود آورده برود،   
بلکه پراکندگی گروه های کوچک و بزرگ بسیار که در مخالفت با رژیم سابق 
بوجود آمده بودند، اما در جوّ جاهلیت نظام شاهنشاهی بسر می بردند، را بره  

 ت تبدیل کرد.وحد
بودند و در آتش جهرل  « روشنفکری»در عصر تولد اسالم نیز گروه های 

خود )که علم می پنداشتند( و تضادها که با یکدیگر داشتند، مری سروختند.   
و توحیدشان یعنی قررآن   آن هابدینقرار ماهی که در آن راه و روش رشد انس

 ت:تمرین وحدت و این وحدت بر سه پایه اس هفرود آمد، ما
 قبول انسان و مسئولیت و رهبری او -1
 وحدت در نظر و تفکر راهنما -2

وحدت در سعی یعنی نظر و فکر راهنما و فنی که به عمل در مری   -3
 آید )یعنی وحدت در اخالق(

  

اسالم، انسان و اختیار و مسرئولیت و   آن هاادیان توحیدی و کاملترین 
برر رابطرة انسران     رهبری او را به رسمیت می شناسد و پایره نظرام خرود را   

مسئول باخدا قرار می دهد. یک تفاوت  بزرگ اسالمیتی کره ملرت مرا را در    
انقالب امروز پیروز ساخت با همه طرز فکرهایی که در دوران جاهلیت رژیرم  
شاه بر پایه قبول قدرت و نفی انسان صاحب نقش، وجود داشرتند، و در کرار   

اسرت. در حقیقرت چره طررز      مبارزه با رژیم شاه درمانده شده بودند، همین
فکرهای غیراسالمی و چه طرز فکرهرای التقراطی اصرل را برر زور و قردرت      
معجره گر گذاشته اند و بدان مستقل از  انسان و مستقل از جامعه انسان هرا،  

مری سراختند   « قدرت سازمان یافته»نقش تعیین کننده داده اند و از آدمیان 
شاه به مبارزه بیندازند. این برود و ایرن    رژیم« قدرت سازمان یافته»تا آنرا با 

است که این گروهها نتوانسته اند مشکل همکاری با یکدیگر را حرل کننرد و   
هنوز نیز نمی توانند این مشکل را حل کنند، سهل است گرفتار بیماری هرای  

کنند، زدو بنرد   انشعاب شدند و می شوند. وحدت هایی هم که کرده اند و می
لیل آن این که به قول امام علی )ع( در ا ین ائتالف هرا  سیاسی بیش نیست. د

 پای همه چیز به میان می آید جز حق و حقیقت.
بدینقرار جز بر پایه قبول حق مسئولیت و رهبری برای انسان ها، نمری  
توان به وحدتشان واقعیت بخشید. در حقیقت وقتی همه یکدیگر را مسرئول  

مکاری و هم قدمی و همسویی و هم و ذی اراده و شریک رهبری پذیرفتند، ه
هدفی با یکدیگر را نیز می توانند  بپذیرند. آن وحدتی که برر اسراس قبرول    
حق مردم در مسئولیت رهبری استوار نباشد، چیزی جز یک زدوبند سیاسی 

میان گروه های سیاسی  برای حکومت کردن برر مرردم نیسرت. جاهلیرت و     
است که در تاری  ایران هر وقرت   ارتجاع واقعی همین نوع وحدت های قالبی

 بوجود آمده است، به استقرار رژیم های خودکامه انجامیده است.
وقتی انسان مسئول و رهبر پذیرفته شد، بناگزیر رفتار قریم مرآب کره    
گروه های سیاسی در دوران جاهلیت شاهنشاهی پیشه خود کرده بودند، بری  

رند. گروه های کوچک سیاسی اعتبار می شود. هم امروز این رفتارها وجود دا
باپوشش اسالمی یا بدون این پوشش آگاه یا ناخودآگاه به صفت قریم جامعره   
عمل می کنند، بخود حق می دهند بدون اطالع جامعه و رهبری آن، تصرمیم  

و تنهرا خرود را   « محاکمه و محکوم و اعدام کنند»بگیرند و به اجراء بگذارند، 
را کلیرد فهرم    آن ها)و از یاد ببرند کسی  مسئول بشناسند.« قرآن»در برابر 

قرآن نپذیرفته است( بدون اطالع جامعه در اینجا و آنجا، در توطئه ها، یا بره  
صورت آلت و یا به صورت شریک دست بکار بشوند. این رفتارها همان رفترار  
شاه و رژیم اوست که خود را قیّم جامعه می شمرد. از اینروست که می گوییم 

مخالفان که طرز عمل یکسان داشته اند، نیروهرای سیاسری دوران   موافقان و 
جاهلیت هستند. مترقی پیش کش، مرتجع و بیشتر از آن، در جاهلیت غرقه 

 اند.
وحدت در نظر و فکر راهنما از راه شرکت در بحآ آزاد و در محیط براز  
اجتماعی میان انسان های مسئول ممکن می شرود. مراه رمضران مراه ایرن      

. پیشنهاد ما آنست که مردم خود پیش قدم شوند و در تهرران و  وحدت است
اجتماعات این ماه را به اجتماعات مباحثات آزاد بررای رسریدن    آن هاشهرست

به وحدت در تفکر اسالمی بدل سازند. وقتی همه بخواهند، کس یرا گروهری   
که در عین غرقره برودن در جاهلیرت     آن هانمی تواند از آن طفره بروند جز 

از انقالب، خود را در قلة ترقی خواهی و انقالبی گری تصور مری کننرد.    پیش
 اینان ابوجهل های زمان ما هستند که خود را ابوالحکم تصور می نمایند.

و وقتی وحدت در تفکر بر پایه قبول حق جامعه در مسئولیت و رهبری 
مرل  بخواهد واعقی و با دوام بشود، باید به وحدت در سعی یعنی وحدت در بع

در آوردن تفکر راهنما یا دین بیانجامد. از این رو ماه رمضان، ماه تمرین تقوی 
است. تمرین عمل در آوردن فکر دینی است. تا این وحردت بوجرود نیایرد،    
انقالب ممکن نمی شود و بطریقی اولی دوام و استمرار آن معنا و مفهوم پیردا  

 نمی کند.
: ترا مرردم در سرعی متحرد     انقالب دورانساز ما، شاهد این مدعا است

نشوند، تا اندیشه اسالمی به عمل متحد تمامی خلق مبدل نشود، پیرروزی در  
مبارزه با رژیم به دست نمی آید. تفاوت این وحدت با وحدت هرای سیاسری   
دوران جاهلیت یا دوره رژیم شاه سابق در این است که وحدت های سیاسری  

آنکه به حساب آینرد، در موقرع    بیان کننده تعادل قدرت است. گروه ها برای
یی که دارند، با هم ائتالف می کنند. « نیرو»انتخابات یا مواقع دیگر به تناسب 

نه انسان مسئولی در کار است، نه وحدت در اعتقرادی در کرار اسرت، و نره     
 وحدت در سعی و اخالق سیاسی در کار است.

اسرت.  ماه رمضان ماه اینگونه وحدت ها نیست. ماه وحردت در سرعی   
وحدت در اخالق است. ماه ورزش عمل و عقیده است. ماه انقرالب واقعری در   

 است. آن هافکر، در عمل و در نتیجه در رابطه میان انس
چگونه این وحدت بارور می شود، تا رمضان ماه مبارزه همره جانبره برا    

 جاهلیت بگردد؟ در شماره آینده به توضی  این مهم می پردازیم.

 

 

 بارور سازیم؟ چگونه وحدت را
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تجربه تاری  که در قرآن بازتاب گسترده ای دارد اینست که به هنگرام  
انقالب آنگاه که انقالب چون شهابی دل تاریکی را می شرکافد و پریش مری    
رود، موافقان و مخالفان رژیم پیشین که با هم نظام این رژیم را می سراختند  
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م شکل می دادند و در آن شکل می گرفتند، با انقرالب سرازگاری   و به آن نظا
بناگهان خود را در برابر انقالب می یابنرد. نخسرت   « احزاب»نمی جویند. این 

با ناباوری در پیشرفت شتابگیر انقالب نظاره می کننرد. در اصرالت و امکران    
ی کنند. کنند. با فکر راهنما و روش انقالبیان مخالفت م پیروزی آن تردید می

آنرا محکوم به شکست می شمارند. و چون ناگهان انقالب را پیروز می بیننرد،  
یک چند حیران تر بر جا می مانند و آنگاه بناگهان و با تمام قوا به مخالفت برر  

های همرین دوران ترجمران ایرن تجربره مسرتمر       می خیزند. تاری  انقالب
مخرالف رژیرم کره در    « روشرنفکران »تاریخی است. در همه جا موافقران و  

محدوده رژیم جا و موقعیت و رهبری داشته اند، با انقالب و پری آمردهای آن   
 مخالف بوده اند. ایران نتوانست استثنائی بر این تجربه بگردد.

توضی  چرایی این امر مشکل نیست: وقتی انقالب و رهبری انقرالب در  
ران سابق، عنصرری  دو« روشنفکر»خارج از این گروه ها به خود واقعیت داد، 

که بینش و روش هایش در نظامی شکل گرفته است که محیط عمرل او بروده   
است، میان ترک بینش و روش ها و قبول فکر راهنمای انقرالب و شررکت در   
بارور کردن انقالب، به ندرت می تواند دومی را برگزیند. به تعبیر قانون، بررای  

یرایی پرر از مبهمرات اسرت.     بسیاری از این روشنفکران، دنیرای انقرالب دن  
غریبه « روشنفکر استعمارزده»فرهنگ انقالب، فرهنگ خودی است اما برای 

و ناآشناست همه چیز بیگانه است و باید از آن پرهیز کرد. و قررآن بره حرق     
فرماید که اختالف ها از راه سازش با اینگونه روشنفکرها رفرع نمری شروند.    

انقالب عظیم خود ما، می گوید اخرتالف   تجربه انقالب های دوران ما و تجربه
ها از راه سازش با اینان رفع نمی شوند. اگر قرار بر سازش با این روشرنفکران  
بود، انقالب نباید سرنگونی رژیم شاه و استقالل و آزادی و جمهوری اسرالمی  

 داد. را شعار خود قرار می
یی هرا آنهمه برای آنکه تألیف قلوب و وحدت بارور سرانجام بگیرد، باید 

را ساخته است: کسرانی   هاآنبه گرد هم آیند که انقالب را ساخته اند و انقالب 
که فکر و روش هایشان در جریان انقالب بالیده اسرت، کسرانی کره هسرتی     
 اندیشه و عملشان با انقالب و پیروزی آن هم سرشت و هم سرنوشت است.

فرت؟ آیرا راسرت    آیا راست نیست که انقالب سرانجام گر، برادر، خواهر
نیست که پیروزی انقالب در سرنگون کردن رژیم شاه داللت بر درستی فکرر  
راهنما و روش های رهبری انقالب دارد؟ آیا علم برای درست اندیشی و اتخاذ 
روش های کارآمد نیست؟ آیا اگر فکر اسالمی و روش های کار انقالبی پیرروز  

ران راه حل علمری انقرالب،   شده است، دست کم به این معنی نیست که در ای
این فکر و این روش ها بوده است؟ آیا این پیرروزی بررق آسرا کره جهران را      
شگرف زده بر جا گذاشت خود دلیل و حجت بر درستی فکر اسرالمی و روش  
های بکار رفته، نیست؟ آیا این پیرروزی و آن شکسرت طررز فکرهرا و روش     

غیر علمری برودن اندیشره     های دیگر، دلیل بر علمی بودن اندیشه اسالمی و
 های دیگر الاقل در زمینه مسائل ایران نیست؟

بنابراین به قول فانون خود را مشغول حرف های پشت سر نکنریم. بره   
شتاب اما سنجیده بره کرار سراختمان وحردت نیروهرای اسرالمی انقالبری        

را هم که هنوز نتوانسته اند بر عقرده هاشران و برر دو دلری      آن هابپردازیم. 
های عصر جاهلیت شاهنشاهی غلبه کنند، به حال  خرود   ن و بر وسوسههاشا

رها کنیم و به پیش برویم و مراحل سه گانه زیر را بر عملی کردن مبارزه همره  
 جانبه با جاهلیت در نوردیم:

 سازمان واحد -1
 رهبری واحد -2

 انطباق واقعیت ها با فکر راهنما: برنامه واحد -3

ایه تقوی و عدم تمرکز قدرت بنا شرود.  سازمانی که باید به جود آید بر پ
بر پایه تقوی یعنی آنکه ضابطه پذیرش افراد و گروه ها باید اسرالم و اخرال    
در عمل باشد. یعنی امکان مشارکت آزاد در مباحثات راجع به وحدت فرراهم  
شود و توجه کامل به کیفیت شررکت کننرده بعمرل آیرد و عردم تبعری  و       

رای کسان یا  گروه ها و احزاب معرین رعایرت   نپذیرفتن هیچگونه حق ویژه ب
نگردد. سخن کوتاه وحدت سازمانی بر پایه عقیده و عمرل صرال  بره جرای     

 وحدت بر اساس تناسب قوا، اینست معنی وحدت سازمانی بر پایه تقوی.

بر پایه عدم تمرکز قدرت یعنی قلول تساوی در حقوق نره تنهرا بررای    
د فرد مرردم ایرران. یعنری بنرا کرردن      های شرکت کننده بلکه برای فر گروه

سازمانی که در آن حداکثر مشرارکت مرردم در اتخراذ تصرمیمات و اجررای      
تصمیمات تأمین شود. یعنی سازمان قالبی برای مهار جامعه نباشد بلکره بره   
همان مشارکت وسیع توده های مردم در مبارزه انقالبی که در جریان انقرالب  

ر بخشد. تالش پیگیر و متحد خلق را در حرل  تحقق پیدا کرد، دوام و استمرا
مشکالت بزرگ و پیش بردن انقالب ممکن سازد. بدینسان هیچگاه سرازمان  
محل رقابت بر سر قدرت نمی شود در آن گروه ها و گرایش ها بجان هم نمری  

 افتند و حزب خدا از طبیعت خود بر نمی گردد.
هرایی  در دریافت برای دست یابی به وحدتاگر پیشنهاد تشکیل اجتماع 

که از اسالم درایم عملی گردد و در عصر انقالب، این انقالب بزرگ بره انجرام   
رسد و امام خمینی با توجه به اهمیتی که حل این مشرکل برزرگ دارد، آنررا    

سرازمانی اسرتوار    -وجه همت خویش قرار دهد، اساس این وحردت فکرری  
تردید و تعلل در گرروه  گشته است. نباید مشکالت موجود در این راه و حالت 

ها، ما را نسبت به ارربخشی این کوشش بدبین سازد. کوشرش هرای جسرته    
گریخته ای که بعمل آمده اند، نویدبخشند. این کوشش ها وقتی در گسرترده  

سط  ها بعمل آیند، وحدت فکری محکمی میان استعدادهای جروان و  ترین 
کن می گردانرد و وضرعیت   فعال که چشم به افق های باز خیره کرده اند را مم

فعلی که در آن جامعه قربانگاه بهترین استعدادها به دلیل بدبینی نسربت بره   
این یا آن جنبه اعتقادهایشان شده است، به پرورشگاه این اسرتعدادها بردل   

 خواهد شد.
رهبری امام خمینی، وحدت در رهبری را تضمین می کنرد. امرا وقتری    

د، مراکز فکر و عمل متعدد و خودکامره  سازمانی در میان نباش -وحدت فکری
به تدریج وحدت رهبری را متزلزل می کند. اگر مشکل فکر راهنما و سرازمان  
حل شد، مشکل ایجاد رهبری بر پایه تقوی یعنی نفی رابطه، و قبرول ضرابطه   
تقوی در اندیشه و عمل نیز حل می شود. رهبری که بدینسان به وجرود مری   

ها در زمان حاضر، بلکه در آینده نزدیک و دور نیرز  آید، مشکل بزرگی را نه تن
 کند. حل می

اگر مردم کشور ما همان روحیره انقالبری کره در دوران مبرارزه بررای      
سرنگون کردن رژیم شاه از خرود نشران دادنرد، عمرل کننرد و در انتخراب       
نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به فهرست هایی که گرروه هرا   

ضابطه خبرویت قربانی رابطة دسته ای و گروهری   آن هاد و در منتشر کرده ان
شده است، اعتنایی نکنند و کسانی را برگزینند که در جریان  انقالب پررورده  
شده اند و با تمام دل و جان در انقالب شرکت داشته اند، و با همه وجرود بره   

حل می شرود،   انقالب  باور داشته اند و باور دارند، مشکل به مقدار بسیار زیاد
وجرود  ه و همین مجلس می تواند بنیاد هسته رهبری سراسری کشور را نیز ب

البته آن دسته از  استعدادها که به جهاتی در انتخابات شررکت نکررده   آورد. 
اند نیز می توانند در این هسته پذیرفته شوند و بدینسران اسراس محکمری    

 برای مشارکت همه مردم کشور در رهبری گذاشته شود.
وقتی این دو مهم به انجام رسید نوبت به برنامه عمل می رسد. اگر فکرر  
راهنما و سازمان و رهبری یکی شدند، یکی کردن برنامه عمل بر وفق واقعیت 
های کشور بسیار آسان می گردد. اگر دولت و شورای انقالب در ابتردای امرر   

به اجرا در آید  وقت شبانه روزی صرف می کردند و در اصول برنامه ای که باید
توافق می کردند و امور به حال خود گذاشته نمی شد و تصمیمات روزمره و در 
حد مسائل جزئی اتخاذ نمی شدند، انقالب در مسیر درست با شتاب به پریش  

تاخت و مشکالت هم به وجود نمی آمدند. دولت کار خرود را مری کررد و     می
قامات اجرائی زمرین نمری   روحانیان هم وظایف اساسی خود را برای تصدی م

گذاشتند. امر وحدت برنامه، امری نیست که همچنان در بالتکلیفی گذاشرته  
شود. عاجل ترین کارهاست و باید با سرعت تمام به انجام برسد ترا کشرور از   

 بالتکلیفی رها شود و افق آینده از ابهام ها پاک گردد.
اقل اساسشان گذاشرته  اگر در این ماه این سه کار به انجام برسند و یا ال

شود، عید فطر، این عید بزرگ، به راستی عید وحدت اسرالمی خواهرد شرد    
 وحدتی بارور که گره گشای مشکالت انقالب تواند شد.
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با این وحدت مبارزه همه جانبه با فرهنگ جاهلیت شاهنشاهی ممکرن  
خواهد شد. آن امر مستمر که عبارتست از غلبه فرهنگ جاهلیت، یا فرهنگ 

طلبی بر فرهنگ اسالمی انقالبی دنباله پیدا نخواهد کرد. به تدریج که امر زور
انقالب پیشرفت می کند و ریشه های فرهنگ جاهلیت روی بره خشرکیدن   

آیند  کند و فوج فوج به دین خدا در می می گذارند، وعده خدا تحقق پیدا می
 و توحید اجتماعی واقعیت به هم می رساند.

دا تحقق پیدا کند، به گمان ما باید تجربه وحدت برای آنکه این وعده خ
از راه مشارکت تحقق پیدا کند. یعنی در کنار کوشش اصرلی بررای سراختن    
بنای استوار وحدت اسالمی، می تروان شرورای مشراوره ملری )بردون حرق       
تصمیم( در نظر گرفت که در آن همه گروه های صادق و اقلیرت هرای دینری    

 ئل کشور به تبادل نظر بپردازند.بتوانند شرکت کنند و در مسا
مسرائلی هسرتند کره موضروع     مسائلی که در این نوشته طرح شدند، 

دهند. توقع ما از خوانندگان اینست کره در   های ما را تشکیل میاصلی کوشش
صورت موافقت با این پیشنهادها، در این کوشش مرا را برا تمرام قروا یراری      

 رسانند.

 

 

 انقالب های ممنوعه میوه
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تجربه تاری ، تجربه ای که همواره همین نتیجه را ببار آورده است، بره   
 ما می گوید:
گروه هایی که در دوران پیش از انقالب فعال بوده اند و به عنروان   -1

موافق و مخالف نظام حاکم نقش و موقعیت ممتاز داشته اند، با انقالب مخرالف  
ند فکر حاکم بر انقالب را خراب کنند و فکر خرود را برر   می شوند و می کوش

آن حاکم گردانند. جریان تبدیل انقالب به ضد انقالب، جریان خرراب شردن   
 فکر راهنمای انقالب است.  

کننرد و   آیند و عمل می ها بعضاً به رنگ انقالبیان در می این گروه -9
ردن انقرالب  کننرد و از درون و بررون بره خرراب کر      بعضاً از بیرون عمل می

 پردازند. می

از  زمینه ذهنی قشرهای اجتماعی، یعنی از عجله و شرتابی کره    -3
کنند و این قشر را به خروردن   ضعف بزرگ آدمیان است کمال استفاده را می

که میروه هرای    آن هامیوه های ممنوعه بر می انگیزند. از نابختیاری بسیارند 
قرالب بیررون مری رود و در    ممنوعه را می خورند و بدان جامعه از بهشرت ان 

 اختالف ها و تضادها فرو می غلطد و تسلیم بدترین ستم ها می شود.

داستان شیطان و آدم، بیان همین تجربه است: آدم برانگیخته می شود 
و عصر جدیدی آغاز می شود. شیطان نماینده نظام پیش از بعثت آدم با او بره  

ب امتیاز نظام پیشرین، در  مخالفت بر می خیزد. همین شیطان روشنفکر صاح
لباس مشاور و راهنما در آدم وسوسه می کنرد  و از زمینره ذهنری او یعنری     
عجله برای رسیدن به مقصود اسرتفاده مری کنرد و او را بره خروردن میروه       
ممنوعه بر می انگیزد، با خوردن میوه ممنوعه آدم از بهشرت خرود برودن در    

 دشمنی ها فرو می غلطد. دنیای از خود بیگانگی ها، دنیای تضادها و
بدینسان سرگذشت آدم، سرگذشت خود ما در انقالب هرای پیشرین و   
در انقالب مشروطه و انقالب نفت و انقالب اسالمی است کره اینرک در ایرن    
مرحله است. در آن دو انقالب همان گروه ها موافق ترتیب باال عمل کردنرد و  

ن استبدادها تبردیل کردنرد و   انقالب مشروطه را به استبداد، به سیاه کارتری
مرداد کشاندند و اینک در کارند و شب و روز تا میوه  98کار انقالب نفت را به 

 های ممنوعه را به بخورانند:
بدیهی است ک اجرای سیاست ویران کردن بنای اقتصاد ایران و  -1

برجا گذاشتن یک اقتصاد در بن بست، زمینه ذهنی مساعدی نرزد قشررهای   
توقعات راجع به بهبود سریع وضعیت خرویش کره بوجرود    برای کش  زحمت

آورده است. در واقع اگر رژیم سابق در زمینره هرای اقتصرادی و سیاسری و     
 اجتماعی و فرهنگی درست عمل می کرد، انقالبی بوقوع نمی پیوست.

وقتی بحران اقتصادی چنین زمینه مساعدی فراهم آورده اسرت، ضرد   
رگران و دهقانان و پیشه وران و کارمنردان مری   انقالبی واقعی فوراً به سراغ کا

رود، که زودباش اعتصاب کن و حرق خرود را همرین ابن بگیررد. اگرر ایرن       
وسوسه شیطانی مثرر شود و هر قشر در پی تحصیل منافع خویش آنهرم برا   
این عجله برود، انقالب قوت خود را که خواست متحد مردم بود از دست مری  

قتصادی موفق نمی شود: میوه ممنوعه را خرورده  دهد و هرگز به حل بحران ا
ایم باید منتظر اررات آن باشیم که همان بازگشرت بره عصرر اخرتالف هرا و      

 تضادها و حکومت های عامل سلطه خارجی است.
این همه تحریک به اعتصاب حتی در ارتش، در وقتری کره همره بایرد     

ر پی در پری امتیراز   بدانند اقتصادی بر جا نیست تا بتوان به هر گروه و هر قش
« جاهلیرت »داد. امتیاز طلبی آنهم با این عجله، نتیجه نفوذ روشنفکران عصر 

که در زمینه سلطه امریکا برر ایرران پدیرده آمرده انرد و برا انقرالب         آن ها)
موجودیت خود را در خطر می بینند( در جامعه بعد از انقالب است. اینها کرار  

پیشین با تمام قوا تالش مری کننرد ترا    شیطان را می کنند و در خدمت نظام 
انقالب را از مسیر خوش خارج کنند. مردم به هوش باشید فریبری را کره آدم   
خورد، فریبی را که شما خود در فردای انقالب مشروطه خوردیرد، فریبری را   

روشرنفکران  »که در دوران  حکومت ملی مصدق از حزب تروده از سرویی و   
دید از نو از همین دو جنراح نخوریرد. ایرن    از سوی دیگر، خور« طرفدار غرب

اعتصاب ها و کم کاریها و جلوگیری ها از استقرار نظم که به راه مری اندازنرد   
چیزی جز خوردن میوه ممنوعه نیست و نتیجره ای جرز شکسرت انقرالب و     

 پیروزی سیاست آمریکا ببار نمی آورد.
اقتصرادی  اینک زمان کار و کار شبانه روزی است تا کشور از بن بسرت  

بدر آید و اقتصاد شکوفای ما در خدمت زحمتکشان مرا راه رشرد در پریش    
 گیرد. تا آن زمان باید کار کرد و کار شبانه روزی.

بدیهی است که اجرای سیاست ممنروع کرردن مرردم کشرور از      -2
دخالت در سرنوشت خویش، کار کشور را بره برن بسرت سیاسری کشراند و      

از بن بست سیاسری محصرول اسرتبداد     انقالب برای آن روی نمود که کشور
فردی بدر آید و اسباب مشارکت عموم در تعیین سرنوشت کشور فراهم آید. 
در این اوضاع گروه های سیاسی مانده از دوران جاهلیت شاهنشاهی که مری  
بینند در صورت موفقیت انقالب، هیچگاه موقعیت بره دسرت نخواهنرد آورد    

فاده کامل از زمینة سیاسری موجرود   دست در دست عمال رژیم سابق با است
 مشغول ایجاد وسوسه اند تا:

حرق تعیرین   »مردم مناطق مختلف کشور در پی تحصیل فوری  -
بروند و کشور وحدت و امنیت خویش را از دسرت بدهنرد. شرما    « سرنوشت

هموطنان، شما اقوام گوناگون که با هم ایران را بوجرود آورده ایرد، اگرر ایرن     
ر عمل تابع آن بشوید، یکی از دو نتیجره بیشرتر ببرار    وسوسه را بپذیرید و د

نمی آید. یا بازگشت استبداد متکی به سلطه خرارجی و یرا متالشری شردن     
کامل ایران. احتمال دوم با اوضراع و احروال سیاسری جهران ضرعیف اسرت       
بنابراین خوردن میوه ممنوعه مرا را در نظرام اسرتبدادی متکری بره سرلطه       

 خارجی سقوط می دهد.

میان دو تمایل ناگزیر از انتخاب شود: تمایل به ایجاد نظرم   ارتش -
استبدادی سابق برای حف  ارتش و تمایل بره نپرذیرفتن هیچگونره نظمری.     
تحریکات گسترده ای که بررای بررانگیختن قشررهای مختلرف ارترش بره       
اعتصاب و سرکشی و نافرمانی می شود، خوراندن همران میروة ممنوعره ای    

ش از این به کودتای رضراخانی منجرر شرد. در همره     سال پی 55است که در 
جای دنیا گسترش بی نظمی در ارتش )حتی در ارتش سر  و ارتش چین( بره  
استقرار نظم استبدادی کور و بسیار سرخت گیرری انجامیرده اسرت. شرما      
سربازان، شما درجه داران، شما افسران انقالبری، شرما همرافران بره هروش      

وز اول داشتن و در پی برآوردن آن رفتن، همران  باشید، توقعات روز آخر را ر
و سقوط در نظام استبدادی همان. میوه ممنوعه چیزی جرز زودترر از موقرع    
خواستن چیزی که در آخر کار باید خواست، نیست. اگر وسوسه هرا در شرما   
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کننرد،   کارگر بشوند و شما به شیوه ای عمل کنید که پاره ای قشرها عمل می
 و به آنچه انقالب می خواهد نمی رسید. به آنچه می خواهید

انقالب هم حق دارد خواست هایی داشته باشد و خواست های انقرالب  
مقدم است. دولت باید سیاست امتیاز دادن را بالمره ترک کند. بایرد تمرامی   
ملت برای پیروزی انقالب کار کند. هیچ قشر و گروهی نباید توقعات روز آخرر  

نقالب را، روز اول داشته باشد. اگرر صربر انقالبری    یعنی زمان پیروزی قطعی ا
نباشد، اگر همه با شتاب به خوردن میوه های ممنوعه روی آوریم، این همران  

 کاری است که ضد انقالب می خواهد.
در برابر این عالئم ضعف، عالئم قوت بسیار به چشم مری خرورد: ملرت    

ی دهد. تا این زمان هشیار ما، بسیار کم زمینه وسوسه پذیری از خود نشان م
تمایلی جدی به چیدن و خوردن میوه های ممنوعه از خود نشان نداده اسرت.  

 های ممنوعه و مقاومت های بزرگ خلق گفتگو خواهیم کرد. ما باز هم از میوه
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زبندی های سیاسی کشرورهای  نتیجه تجزیه قلمرو اسالمی و حاصل مر
اسالمی ک غرب سلطه گر تحمیل کرد، یکری هرم تغییرر مرزهرای ایرران و      
پراکندگی یکی از پایدارترین بنیانگذاران ایران یعنی قوم کُرد در قلمروهرای  
کشورهای مختلف گردید. در همین دوران، دولت های ضعیف مرکزی نه تنهرا  

وردند، بلکه با تحمیل فقرر و انرواع   جاذبه ای برای گرایش به وحدت بوجود نیا
ستم ها زمینه ای فراهم آوردند که همواره وحدت کشور تنها برر یرک پایره    

 یعنی همان پایه زور نظامی باشد.
که به ایرن انقرالب کافرنرد     آن هادر جریان انقالب اسالمی ایران، همه 

رگ یعنی این انقالب را پایران امتیازهرای گوناگونشران از جملره امتیراز برز      
بودن می بینند، به کُردستان هجروم بردنرد ترا آنجرا را     « روشنفکر و رهبر»

کانون فتنه و فساد بگردانند. عوامل دولتی و غیردولتی دست به دسرت هرم   
دادند و زمینه رشد گروه های به ظاهر ناهمگون و در واقع همگرون را فرراهم   

 آوردند. آن عوامل اینها هستند:
تش نقش انبار اسلحه را بازه کرده انرد  ژاندارمری و در مواردی ار -1

که این گروه ها بیایند و اسلحه ها را بردارند و برونرد. در مرواردی مواضرعه و    
 سازش هم در کار بوده است.

دولت هیچگاه نخواست مسلمانان کردستان را که عامرل اصرلی    -2
مقاومت در برابر توطئه گران تبهکار هستند، به چیزی بشمرد. نه تنها اسلحه 

ا به طور انحصاری در دست دشمنان انقالب اسالمی ایران است، بلکه وجروه  ه
دولتی نیز از طریق مقامات اداری به دست گروه های ضد انقرالب خررج مری    
 شد. توطئه گران اغلب به عنوان کارمند دولت از بودجه دولت می خورند.

با وجود چندین بار تذکر و حتی تظاهرات وسیع مردم، دسرتگاه   -3
لیغاتی یعنی رادیو و تلویزیون کردستان در دست ایادی توطئه گرران  های تب

بدترین سانسورها را برقرار کردند و در جهت آمراده   آن هاتبهکار باقی ماند و 
 کردن کردستان برای قبول حاکمیت ضد انقالب و سقوط ملی عمل نمودند.

دستگاه وزارت کشور نه تنهرا برا لجاجرت بیماننردی از قبرول       -4
ردم سنندج و مسلمانان کردستان در پاکسازی سازمان های اداری خواسته م

بخصو  استانداری از عمال توطئه گران امتنراع ورزیرد، بلکره درسرت در     
جهت عکس خواسته مردم عمل کرد و بنای کار خرود برر قبرول انحصراری     
دستجات کوچکی قرار داد که می خواستند و می خواهند از طریق توطئره و  

ان حکومت یابند و آنجا را پایگاه حمله به انقرالب در همره   تحریک بر کردست
 جا قرار دهند.

دستگاه های اداری نه تنها خود به اجرای برنامه هرای عمرانری و    -5
بخصو  مبارزه با زمینداران بزرگ نپرداختند، بلکه در کار گروه هایی که بره  

ز در عنوان جهاد سازندگی به کردستان رفتند، کارشکنی کردند و دولرت نیر  
موقع خود، حاضر نشد بودجه الزم را در اختیار نماینردگان مرردم مسرلمان    

 کردستان و گروه های کار و سازندگی قرار دهد.

روزنامه های ضد انقالب اسالمی بجای خود، دستگاه هرای وزارت   -6
کشور و رادیو و تلویزیون، مبلغ معدود روحانی نماهایی شدند که در گذشرته  

گفتره مری شرد چررا چنرین       آن هرا . و وقتی هم بره  عامل ساواک بوده اند
کنید، می گفتند چون اغلب این افراد از رژیم شاه سابق ارتزاق می کررده   می

اند، ما نمی توانیم تنها تنی چند را لو بدهیم و اسناد همکاریشان را با سراواک  
 منتشر سازیم.

مسرئله  اما مسئله تنها این نبود که افشا نمی کردند و نمی کنند، بلکره  
را به عنوان نمایندگان مردم کردستان قبول کردند  آن هااین بود و هست که 

 و این شد که به اوضاع فعلی انجامید.
گروه های ضد انقالب اسرالمی، در آزمرایش سرنندج شکسرت      -7

خوردند انتخابات شورای شهر سنندج انجام گرفت اوالً مردم مسرلمان شرهر   
، دولت هیچ معلروم نکررد کره ایرن     نسبت به صحت انتخابات اعتراض کردند

اعتراض وارد بوده یا نبوده و چه کسی مأمور رسیدگی بدان شد و گزارش کرار  
او کجاست؟ در حق مردم مسلمان شهر چه تحقیرری براالتر از ایرن کره در     
مسجد تحصن کردند و هیچ نتیجه ای نگرفتند؟ رانیاً دولت آزمایش انتخراب  

لثراً  کردستان بره اجررا در نیراورد و را    شوراهای شهرها را در شهرهای دیگر
را در اختیار شوراها نگذاشرت   آن هاامنیت شهرها و ترمیم وضعیت اقتصادی 

و به توصیه های هیأتی که از جانب امام خمینی به ریاست آیرت ا  طالقرانی   
 به کردستان رفتند، وقعی نگذاشت.

توطئه حمله به پادگان سنندج که یک توطئره بسریار برزرگ و     -8
طرناکی بود، بدون تعقیب ماند و البته وقتی کسانی دستور حمله به پادگران  خ

را صادر کنند و فرمانده پادگان را هم وادارند که از پادگان بخواهد تسلیم شود 
و بعد به جای تنبیه توطئه گران، ارتش مورد حمله و شماتت بگردد و انتشرار  

اد شهید وسریله تسرویه   تلگرافات متبادله میان وزیر کشور وقت و رئیس ست
گران قوی دل مری شروند و مسرلمانان     حسابهای شخصی بشود، البته توطئه

هرا آمراده    ه تسلیم بره ایرن گرروه   کنند و زمین احساس تنهایی و تحقیر می
 شود. می

نه شورای انقالب و نه دولرت ترا ایرن زمران نخواسرتند از یرک        -9
ار عمرومی  سیاست روشن در کردستان پیرروی کننرد. نخواسرتند بره افکر     

مسلمان، تکیه واقعی کنند. با آنکه انتخابات سنندج معلوم کرد مسلمانان برا  
اکثریت قاطع و اراده استوار جانبدار انقالب اسالمی هستند. با آنکه برا همره   
تالشهای توطئه گران، مردم کُرد، با  اکثریت عظریم بره اسرتقرار جمهروری     

و شورای انقالب ندیدند. بعکرس  اسالمی رأی دادند، هیچگاه التفاتی از دولت 
دشمنان انقالب بودند که با استفاده از ضعف هایی که در فوق شررح شردند،   

 میدان دار شدند.

رهبران مسلمان کردستان به دو دلیل، به موقع مواضع صرری  و   -11
را به  آن هاقاطع در برابر این اقلیت های زورپرست اتخاذ نکردند: یکی اینکه 

شغول تحکیم موقعیت های خرود بودنرد و دو دیگرر    چیزی نمی شمردند و م
اینکه طرز فکر و روش های عمل این گروه ها را نمی شناختند، اینها آزمایش 
نداده بودند. این رهبران مسلمان هنوز تجربه عملکررد استالینیسرت هرا را    
خود لمس نکرده بودند. خوشربختانه ایرن استالینیسرت هرا تجربره خرود        

یعنی هنوز به جایی نرسیده همان روش های اسرتالین را از  استالین را ندارند، 
خواهنرد از راه ایجراد رعرب و     آغاز به کار می برند. از هم اکنون یعنری مری  

وحشت اراده هرگونه مقاومتی را از مردم سلب کنند. در توطئه سرنندج نیرز   
 چنین کرده بودند، اما مردم دلیر سنندج با قیام و ریختن به خیابان ها، امیرد 

 استالینیست ها را برباد دادند.

در هر جا که برادران سنی و شیعه با هم زندگی مشترک شرهری   -11
دارند، به جای وحدت عمل، وسیله تحریک همین گروه ها شدند و این گرروه  
ها، عالوه بر استفاده از پوشش مذهبی، مستقیماً نیز بره ایجراد کینره هرای     

ادرسرتی طررز عمرل روحرانی     مذهبی مشغول شدند. مثالً در مورد سنندج ن
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سراز  شیعی و عکس العمل ناپخته رهبری سُنّریان، از جملره عوامرل زمینره    
 توطئه بوده است.

بیشتر از همه جرا  « انقالب تمام شد، سر کار خود بروید»سیاست  -12
در کردستان اجرا شد. به جای آنکره تروده مرردم کُررد در  میردان مبرارزه       

با همکاری مردم حل شود و هرر برار   سرنوشت ساز بماند و مشکالت آن خطه 
از مردم خواسته شود تا خود به خیابان ها در آیند و خرود بگوینرد چره مری     

با گروه ها، با همین گروه ها، قرار گرفت. برر  خواهند، کار آن سامان بر مذاکره 
رهبری اجرائی انقالب بود که با صراحت بنای کار را برر خواسرت هرای خرود     

یاجات اقتصادی و عمرانی و هم در زمینه خودمختاری مردم هم در زمینه احت
قرار می داد. اینک یک بار دیگر مردم سنندج قیام کردند. یک بار دیگر و برا  
صراحت تمام گفتند و می گویند که نمی خواهند زیر بار توطئه گرانری برونرد   
که عملشان با توجه به وضعیت موجود کشور جز بره سرود عمرال امریکرا و     

 بازگشت به وضعیت سابق نیست.روس یعنی 

زمان اعتماد به خود مردم و عمل قاطعانه در جهت از بین بردن ضعفهای 
فوق فرا رسیده است. انقالبی که خود محصول حضور مردم در صحنه مبرارزه  
بوده است، باید به مردم کردستان اعتماد کند. کُرد که خود بانی ایرران بروده   

شرود. انقرالب    وجودیت کشور خرویش نمری  است، امروز عامل ویرانی بنای م
ها نه بره ترتیبری کره    « ملیت»اسالمی فرصتی فراهم آورده است که مشکل 

خواسرت، بلکره در    خواست، نه به ترتیبی که استعمار انگلیس می استالین می
محدوده برادری اسالمی و همقدمی در جهت ساختمان جامعه توحیدی حرل  

شوند بلکره عنصرر    عرب عامل تجزیه نمیگردد. در این صورت کُرد و تُرک و 
 گردند. ت ملی و وحدت قلمروهای اسالمی میفعال وحد

تظاهرات مردم کُرد نشان می دهد که قصد ندارند دل بره وسوسره هرا    
بسپرند و میوه ممنوعه تسلیم به وسوسه دشمنان ایرران و انقرالب اسرالمی    

ما راسرت از آب در  ایران را بخورند. هستیم و می بینیم که پیش بینی علمی 
می آید و کردستان خود، توطئه گران را از قلمرو خود مری رانرد و آرزوهرای    

 دشمن نقش بر آب می شود.
کردستان ایران است و ایران کردستان اسرت. کُررد مسرلمان اسرت و     
شعار مسلمان توحید است و توحید با تسلیم به زور نمی خواند و کُرد تسلیم 

 .زور این گروه ها نمی شود
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انقالب اسالمی دستاورد شهیدان و مبرارزه تمرامی یرک ملرت اسرت.      
مجلسی که برای تدوین نهایی قانون اساسی تشکیل می گردد بایرد خصرال   

 شهید را دارا باشد:
باید ترجمان آن آگاهی باشد که خلرق مسرلمان مرا در جریران      -1

نشان داد. نه تنها شهادت هزاران شهید گواه آگاهیشران برود.   انقالب از خود 
بلکه گواه آگاهی این خلق پرطاقت و با فرهنگ بود. گواه گواهی از روش هرا و  
هدف، و بیانگر انقالب اسالم بود. گواه آن بینش اسالمی برود کره مری توانرد     

، ایرن  گاهواره انقالب بزرگ این دوران باشد. مجلس خبرگان بایدتبلور اسالم
 اسالم باشد.

انقالب اسالمی ما تمیز و تشخیص آشکاری است میان آنچه برود   -2
یعنی رژیم شاهنشاهی، و آنچه باید بشود یعنی رژیم اسالمی، رژیمی کره بره   
مردم ما امکان تحصیل استقالل و آزادی و رشد فردی و اجتمراعی را بدهرد.   

رژیم پیشرین و  این مجلس باید مجلس تمیز و تشخیص قطعی بشود و پایان 
 آغاز رژیم آزادیبخش اسالمی بگردد.

این مجلس باید محل اجتماع رهبران عصر انقالب بگردد. مرردم   -3
ما باید به کسانی رأی بدهند که می خواهند آنان در دوران سازندگی انقرالب  

هسته رهبری سراسر کشوری را تشکیل بدهند. در حقیقرت ایرن انتخابرات    
در آورد که با رژیم پیشین در اندیشه و عمل پیونرد  باید رهبرانی را به میدان 

 نداشته اند و شخصیت خویش را در تجربه انقالبی ساخته اند.

انقالب اسالمی ما  هم گزارشگر صرادق درجره فسراد و انردازة      -4
تسلیم رژیم شاه در قبال سلطه گران خارجی،خاصه امریکاییان بروده، و هرم   

رهای گونراگون بخصرو  شرعار    گزارشگر خواست های ملت ما، که در شرعا 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی بازگو می شد. مجلسری کره ملرت بررای     
تدوین قانون اساسی انتخاب می کند باید معرف همره خواسرت هرای خلرق     
مسلمان ما باشد. این مجلس، آن قانون اساسی را باید تدوین کند که اسرباب  

 استقالل و آزادی را فراهم آورد.

ی ما الگو است. منتخبان مردم باید الگوی راسرتین  انقالب اسالم -5
این انقالب باشند تا بتوانند با تدوین قانون اساسی، اساس رژیم را بگذارند که 
ملت ما را الگوی جهانیان بگرداند. میان دو طرز تفکر، یکی کهنگی گرا و یکی 
را انقالبی، باید طرز فکر انقالبی پیروز شود. در حقیقت طرز فکرر کهنگری گر   

خواهد دربارة مرا قضراوت    ما را با دنیا چه کار؟ دنیا هر طور می»مدعی است: 
، و بر آنست که برداشت خود از اسالم را،که گاه یک بُعدی به کنار، نریم  «کند

بُعدی هم نیست، تحمیل کند. و طرز فکر انقالبی بعکس اسالم را، همانطور که 
داند و بر آنست کره   دی میامام خمینی به درست تشری  کرده است، چند بُع

انسانیت در بُن بست و در بحران گیر افتاده این دوران، نگران انقالب اسرالمی  
بره او رسراند.   ما و بی قرار پیام اسالم است. باید این پیام را همه جانبه و زالل 

ای رفتارهای زورمدارانه که بره   این کار شدنی نیست مگر با مبارزه قاطع با پاره
ه روز انجام می گیرد. مجلس خبرگان باید مرکرب از نماینردگانی   نام دین هم

باشد که تصمیم استوار دارند اسالم را در جامعیرت خرود در قرانون اساسری     
 منعکس کنند تا قانون اساسی جمهوری اسالمی الگو گردد.

انقالب  اسالمی ما، انقالبی علیه فساد و سرتم و نرابرابری هرا در     -6
ده است. نظامی کره در آن مرردم زحمرتکش مرا،     یک کلمه: نظام طاغوتی بو

دهقانان ما، کارگران ما، پیشه وران ما و کارمندان ما و حتی قشررهای میانره   
جامعه ما به کار گمارده می شدند. به کاری که خالصه می شرد در اسرتخراج   

. یعنری  آن هاو وارد کردن کاالها و به مصرف رساندن  آن هارروت ها و صدور 
ساس موجودیت اقتصرادی کشرور. مجلرس نخبگران بایرد از      تخریب کامل ا

نمایندگانی تشکیل گردد که به قسط و عدالت اجتماعی مثمن باشند. یعنری  
 در قانون اساسی به طور صری  و روشن:

استقالل سیاسی و اقتصرادی و فرهنگری کشرور در اصرول آن      -
 تضمین گردد.

حقوق زحمتکشان و حق داشتن کرار بررای همره بره رسرمیت       -
 اخته شود.شن

هر کس به اندازه استعدادش بایرد کرار کنرد و بره انردازه      »اصل  -
نه تنها در قانون اساسی گنجانده شود بلکره تردابیر   « نیازش، باید بهره جوید

 به اجراء در آوردن این اصل نیز باید بیان گردد.

زنان کشور باید از نظرام اجتمراعی و فرهنرگ شاهنشراهی آزاد      -
همة حقوق الزم برای به دست آوردن امکانات برابرر   کردند و در قانون اساسی

 داده شود. آن هابرای رشد به 

انقالب اسالمی ما دارای هدف روشن و صریحی بود که اسرتقرار    -7
حکومت اسالمی و مشی به سوی جامعة توحیدی است. نماینردگان مجلرس   
خبرگان باید کسانی باشند که با این هردف برزرگ انقرالب اسرالمی ایرران      

 فقت کامل داشته باشند. قانون اساسی که تدوین می گردد باید:موا

 هیچ حق و امتیاز بر پایه زور را نپذیرد. -
اسباب مشارکت فرد فرد مردم را در مسئولیت ها و در ادارة امور  -

 کشور و رهبری و هدایت فعالیت های عمومی فراهم آورد.

کانون های قدرت را که مشخصة نظام شاهنشراهی برود ویرران     -
سازد و به تدریج با آموزش سیاسی روزافزون جامعه، عنان اداره امور را حتری  

 المقدور به خود مردم واگذار کند.

حق هر ناحیه را در اداره امور خرویش بره رسرمیت بشناسرد و      -
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خودمختاری را در همان حد که وحدت ملی کشور ایجاب می کند برای همرة  
 نواحی قبول کند.

 به نظام  شوراها بدل سازد. نظام جمهوری را به تدریج -

به اجتماعات عمومی مردم نقش تعیین کننده ببخشد و اسرباب   -
های اداری و تولیدی و نظرامی   نظارت این اجتماعات را بر گردش کار دستگاه

 فراهم آورد.

با توجه به بحران هایی که کشور ما را از  هر سو فرا گرفتره انرد،    -8
تصمیم گرفته اسرت حیرات ملری را     انقالب اسالمی ما انقالب ملتی است که

نجات بخشد. کافی نیست نمایندگان منتخب به حیات ملی و لزوم حفر  آن  
باور داشته باشند. بلکه الزم است لزوم نجات حیات ملی را از جمله ضابطه ها 
و از مهمترین ضابطه ها بشمارند و در تدوین اصول قانون اساسی این ضرابطه  

ایت قرار دهند. بنابراین کسانی باید به مجلرس راه  را همواره و به جد مورد رع
یابند که به لزوم حف  حیات ملی و قبول آن به عنوان ضابطة قرانون گرزاری   

 باور دارند.

مجلس خبرگان و نمایندگان آن برای آنکه بیانگر انقرالب اسرالمی و        
نیازهای نسل انقالبی امروز و نسل های فردا باشند باید خصرلت هرای مهرم    

 دیگری دارا باشند. در شمارة فردا دنباله این بحآ را خواهیم آورد.

 

 

 انتخاب سرنوشت

 
 36، شماره 1358اد ماه دمر 13چهارشنبه 

 

در عصر قاجار، در پی شکست از روسیه ترزاری و افرزایش روزافرزون    
عامل هجوم فرهنگی غررب شردند و   « غرب زده ها»سلطه روس و انگلیس، 
جه اسالم بود که نه تنها عامل پیشررفت نیسرت بلکره    لبه تیز این حمله متو

مانع اصلی رشد و ترقی است. به مدت یک قرن هر غرب زده ای که خواسرت  
بشود، رساله ای نوشت که اسالم عامرل عقرب مانردگی و روحانیرت     « دکتر»

عامل انحطاط ایران بوده و هست. هر کس عوامل شکسرت نهضرت صرنعتی    
اسالم و روحانیت بود. هر کس خواست علرل   کردن کشور را شمرد، عامل اول

شکست سیاسی نظامی ایران را شماره کند، علت اول اسرالم و روحانیرت را   
ذکر کرد. هر کس خواست دالیل عقب افتادگی علمی و فنی ایرران را شررح   
کند، دلیل اول اسالم و روحانیت را قرار داد. البته جوّ تحقیر و ارعاب فکری و 

ع می شد هر کس بپرسد چرا اسالم عامل و علت و دلیرل  استبداد سیاسی مان
 شکست و عقب ماندگی است؟

اینکه فرهنگ سلطه گرو مهراجم غررب، بخواهرد موانرع پیشررفت و      
مهمترین آن اسالم خود را از پیش پا بردارد، جای شگفتی ندارد. امرا عوامرل   
انحطاط در عین حال هم سیاسری و هرم اقتصرادی و هرم اجتمراعی و هرم       

 گی بودند.فرهن
اسالم در برابر همه عوامل این انحطاط قرار داشت و مقابلره و مقاومرت   
هم می گرد. اما مقاومت در حدی نبود که بتواند جامعه را از انقالبی به انقالبری  

عوامل انحطاط را از میان ببرد. نتیجه این شرد   بکشاند و در جریان انقالب ها
برا اسرتفاده از عناصرر ضرد      که فرهنگ مهاجم غرب از طریق دسرتیارانش 

اسالمی که رنگ اسالمی به خود گرفته بودند، بره اسرالم بره عنروان عامرل      
انحطاط ایران هجوم آورد. بیش از یک قرن و نیم ملت ما در برابر هجروم هرا   
خلع سالح شد. اسالم و مسلمانی تحقیر شد. بیگانگی حتی دشمنی با اسرالم  

از نابختیاری گروهی از نادانان با داعیه  رسم روزگار و مایه فخر و مباهات شد.
دلسوزی برای اسالم، با تعمیم فرهنگ و رشد فرهنگری جامعره سرتیز مری     

 گریزاندند. کردند و جوانان را فوج فوج از اسالم می
این جریان ادامه داشت و شکسرت جنربش مشرروطیت و پرس از آن     

 جنبش نفت، آنرا تشدید کرد.
و بر ارر کوشش پیگیر این رهبرری و   تا عصر رهبری امام خمینی رسید

متفکران مسلمان، اسالم جامعیت خود را از نو به دست آورد و اینک نبایست 
 قانون اساسی بیانگر این جامعیت باشد؟

بدینقرار نه تنها بر علماء دین است که متوجه اهمیرت موقرع باشرند و    
بلکه برر   بدانند که پیروزی و شکست، پیروزی و شکست اسالم و ایران است،

عموم مردمی که در انقالب شرکت کرده اند است که بدانند اگر از نو تمرایالت  
نامتناسب با شرایط  رشد جامعه جوان ایران عرصه دار شروند، ایرن نسرل از    
اسالم خواهد گریخت. این نسل اسرالم را از زبران امرام و متفکرران اسرالم      

فته است. و وقتری مری   شناس، نظام رشد و تکامل در استقالل و آزادی پذیر
بیند تمایالتی از جانب بعضی روحانیان اظهار می شرود کره امیدهایشران را    
نقش بر آب می کند، در غرق آب تردیدها فرو می افتاد و همرین امرر زمینره    
 روگردانی و پذیرش هر نظر و طرز فکر دیگری که پیام امید بیاورد، می گردد.

ند که این مهم در نظر داشته منتخبان مجلس خبرگان، باید کسانی باش
باشند و بدانند تصمیمی که می گیرند، تصمیم دربارة سرنوشت اسالم و ایران 
اسالمی است. بلکه تصمیم دربرارة سرنوشرت و جهتری اسرت کره حرکرت       

 اجتماعی بشریت امروز پیدا خواهد کرد.
نظرام  »که یرا از  « نوعی از اسالم»اسالم، دین ترقی با رهبری خمینی با 

مری  « دفرع افسرد بره فاسرد    »حمایت می کرد و یا آنرا « نشاهی پهلویشاه
شمرد، ستیزید و پیروز شد. انتخراب مرردم انقالبری کشرور، بایرد انتخراب       
خبرگانی باشد که خصلت اصلیشان عصیانگری علیه برداشت سازشرکارانه از  
دین، علیه برداشت التقاطی از دین، علیه برداشت ارتجراعی از دیرن، علیره    

ت جزمی و جزئی از دین باشد. دین توحید باید چند بُعردی و جرامع و   برداش
در نتیجه بیانگر وحدت خلق مسلمان و انقالبی ما باشد، زنهار، دین توحیرد را  
به عامل یأس و اختالف بدل نکنیم. که اسالم باید جامعره جروان ایرران را در    

 یک بعثت مستمر و با شتاب رشد دهد.
اخل و خارج کشور علیه اسالم و رهبری اسرالم  امروز همه تبلیغات در د

است. کمترین تأریر این تبلیغات، ایجاد روحیه تردید نسبت به درستی رویره  
رهبری و توانایی اسالم راستین در حل مسائل و مشکالت ایران امروز اسرت.  

با همه تأریر زیان بخشی که برر چررخش امرور کشرور دارد، از     « فرار مغزها»
ین روحیه است. هم اکنون جنگ روانری کره دشرمن بره راه     کمترین نتایج ا

 انداخته است، این هدف را تعقیب می کند که انقالب اسالمی فردا ندارد.  
عصر انقالب با بزرگ کردن خبرهای بسیار کوچرک کره گراه     مطبوعات

بکلی عاری از حقیقت اند، احتمال بازگشت رژیم شراه را نره تنهرا واقعری و     
ند، بلکه قطعی و قریب الوقوع مری نمایاننرد. چنانکره    جدی جلوه گر می ساز

« مقاصد برزرگ »و « بختیار»پس از دو ماه تبلیغ دربارة استعداد و هوش ویژه 
او، ناگهان بختیار را به صورت یک شخصیت آماده بازگشرت بره ایرران و در    
دست گرفتن زمام امور کشور، در آوردند. در اینکار چنان مهرارت بره خررج    

دولت نیز دست پاچه شد و الزم دید به حرف های شراه و مصراحبه   دادند که 
بختیار در پاریس بیش از اندازه، صد بار بیش از اندازه بها دهد. با وجود آمردن  

اسرتبداد  »که آماده اسرت ایرران را از   « شخصیتی»چنین جوّی، با تراشیدن 
ایرد در  کره ب  آن هرا رم می کننرد و  « مغزها»رها کند، البته « دینی روحانیان

عصر انقالب به کشور بازگردند و در نجات کشور خویش از پرتگاهی که رژیرم  
سابق در آن قرارش داده است، با تمام قوه بکوشند، به کشور باز نمی گردنرد.  
در خود کشور بر بالتکلیفی دستگاه اداری و ... افزوده می شود. و همرین امرر   

ل مشکالت کشور را دشروارتر  بر کم و کیف توطئه ها می افزاید و این همه ح
می سازد. این امور و ده ها امور دیگر دست به دست هم مقردمات سرقوط را   

 آورند. فراهم می
حال آنکه توانائی های اسالم و توانائی های نسل جوان کشور برای حرل  
دشواری ها و مقابله پیروز با ضد انقالب بیش از آنست که در تصور آیرد. اگرر   

ار قرار گیرد. اگر روحانیت در چهار موضع بزرگ خرویش  اسالم جامع اساس ک
یعنی حف  وحدت مردم کشور برای استوار کردن پایه های اسرتقالل ایرران،   
حف  دین از خطر التقاط و تبدیل به ابزار کار قدرت حف  منزلت انسان یعنی 

یا به سخن ساده تر استقرار حکومت قانون، قانون « قانونیت»استواری اساس 
و حف  فرهنگ و معنویت جامعه، قرار گیرد و به کارهایی کره برا ایرن     اسالم
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دارند به جد نپردازد، اگر دولت رویه اصرالح طلبانره را کنرار     توظایف مغایر
بگذارد و رویه انقالبی اتخاذ کند، همه رمیده ها رام می شوند و همه مغزهرای  

حرل مشرکالت    سازنده مسلمان و انقالبی روانه ایران می شروند و ایرران برا   
 خویش نقش رهبری تعیین کننده ای پیدا می کند.

هنوز جا دارد از مسرائل دیگرری کره انتخراب روز جمعره را، انتخراب       
سرنوشت ساخته اند، بحآ کنیم. اما همین اندازه برای معلوم کرردن اهمیرت   
این انتخاب در حال و آینده ایران کفایت می کند. امید آنکه انتخاب ملت مرا  

وجه او به ماهیت این انتخاب باشد و همه برگزیدگان خلرق، جامعیرت   بیانگر ت
اسالم و مشکالت حال و آینده ایران را در تدوین قرانون اساسری جمهروری    

 اسالمی، ضابطه اصلی شناسند.
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، یا بره صرراحت و یرا بره     همه طرز فکرهایی که زور را اصل می شناسد
کار جانبرداران  «. هدف وسیله را مشروع می کند»کنایت پیرو این شعارند که 

این گونه طرز فکرها ساده است. اول هدف را نزد پیروان خویش مشروع مری  
« هردف مقردس  »می خواهند که بررای رسریدن بره     آن هاگردانند و بعد از 
ام رسانند. فرعونیرت )در اصرطالح   می خواهند، به انج آن هاکارهایی را که از 

قرآن( و فاشیسم )در اصطالح غربی( به هر لباس که در آید از همرین شرعار   
پیرو می کند: زور را اصل قرار دادن بدون عمل به این شعار، به منزلره انکرار   
اصل و در نتیجه تناق  است. توضی  آنکه نمی توان مدعی شد که زور اصرل  

مقصود بکار نبرد. اگر گروهی که زور را دوای همه  است و آنرا برای رسیدن به
دردها می داند، آنرا برای رسیدن به هدف خویش به کار نبرد، در نظرر خرود   
خالف باور خویش عمل کرده است. اینست که همه زور پرست های دنیا و در 
سراسر تاری ، زور را اصل می شناخته اند و برای حل هر مشکلی آنرا به کرار  

هیچگاه این نبوده است که زور را باید یا نبایرد بره    آن هااند. مشکل می برده 
کار برد. مشکل شان همواره این بوده است که چگونه باید به کار برد. بره چره   

 را به مقصودشان برساند. آن هاصورت باید به کار برد تا 
زورپرست ها برای آنکه همیشه موفق باشند چاره ندارنرد جرز اینکره    

ا عمومی کنند یعنی کاری کنند که همه به این براور برسرند کره    شعار خود ر
حساب هدف از حساب روش رسیدن بدان جدا است: هدف ممکن است پاک 
و عالی باشد  و وسیله بدو ناپاک. برای رسیدن به هدف خروب هریچ عیبری    
ندارد که از وسیله بد استفاده شود. اگر همه این حررف را قبرول کننرد و در    

هایی شرده اسرت   « ایدئولوژی»ه کار ببرند، دنیا به کام طرفداران همة موارد ب
 شناسند. که زور را اصل می

نه فراموش و نه اشتباه شرود، طررز فکرهرایی کره زور را اصرل نمری       
شناسند و بنابراین به خداوند بزرگ اصالت می دهند، وقتی زورپرست هرا راه  

شودن راه و تنهرا ترا همرین    ابالغ دین و بیان آنرا از هر سو می بندند، برای گ
اندازه زور را به عنوان وسیله و با قاطعیت به کرار مری برنرد. زورپرسرت هرا      

پرر  »سازشکار می شوند یعنی هر وقت دیدند زورشان نمی چربد، تسلیم زور 
می شوند اما خداپرست ها هیچگاه نمی توانند تسلیم زور بیشتر بشوند « زور

ه خدا می دانند و هست. بنابراین، مبرارزه را  برای اینکه سازش با زور را کفر ب
تا آنجا که بساط زورپرستی برچیده شود ادامه می دهند. و از آنجا که به کرار  
بردن زور ولو به عنوان وسیله و چاره منحصر در روحیة کسانی که آنرا به کرار  
می برند مثرر می شود و به تدریج زورپرستی بر فکر و عملشران چیرره مری    

اسالم مبارزه دائمی با زورپرستی که همان مبارزه با نفس یرا مبرارزه   شود، در 
 با کیش شخصیت باشد، جهاد اکبر خوانده شده است.

ملت ما قرن ها قربانی این شعار لعنتی بوده اسرت. رژیرم    خواهر و برادر
های خودکامه همواره اعمال خود را با این شعار که هدف وسریله را مشرروع   

ه اند. شاه سابق هم می گفت ولرو بره زور ایرران را بره     می کند، موجه ساخت
دروازه های تمدن بزرگ خواهد رساند. انقالب ما برای از بین بردن ایرن راه و  
رسم و این شعار بود. در حقیقت میان هدف و وسیله نمی توان جدائی افکند. 
برای رسیدن به هدف خوب نمی توان از وسیله بد استفاده کرد. وسیلة بد برا  
هدف بد سازگار است و از راه بد تنها به هدف بد می توان رسید. هیچکس نره  
دیده و نه می تواند شاهدی از تاری  بیاورد که کس یا کسانی بررای رسریدن   
به هدف خوب از وسیلة بد استفاده کرده اند. چرا که هدف در وسیلة رسیدن 

کسری از راه  به خود است و وسیله در هدف است. وسیله عبادت نماز است و 
 شراب نوشی نمی تواند عبادت کند.

با توجه به توضیحات باال، انقالب اسالمی ما برای آن بود که این شرعار و  
و همه ایدئولوژی هایی کره زور را  « ایدئولوژی شاهنشاهی»وسیلة کار پیروان 

شناسند از بین برود. وقتی کس یا کسانی به عنوان خدمت به اسالم و  اصل می
ی که رهبری انقالب خود آزادی بیان را برای همه بره ارمغران آورده   آنهم وقت

است و به دفعات خطاب به زورپرستان فرموده است شرما آزاد شردة اسرالم    
گیرند، اوراق تبلیغراتی را   هستید، با بکار بردن زور جلو اجتماع و تبلیغ را می

با عمل ننگین کنند.  کنند به آن خیانت می کنند، به اسالم خدمت نمی پاره می
ایردئولوژی  »خود به سرود ایردئولوژیهای ضرد اسرالمی در درجره اول بره       

خدمت می کنند. آزادی رمررة  « استالینیسم»و در درجه دوم به « شاهنشاهی
انقالب ما است سلب آن جز عقیم کردن انقالب چه معنایی می تواند داشرته  

می ماند؟ و وقتی به  فی کرد دیگر از او چهنو وقتی انقالب هدف خود را باشد؟ 
کره مری خواهنرد آنررا بره       آن هرا اسم اسالم زور اصل شد، رژیم سرابق و  

استالینیسم تبدیل کنند چه چیز را از دست داده اند وقتی خود ما با سرنگون 
شناخت، از  ا نفی کرده ایم که زور را اصل میی رژیمی رهکردن رژیم شاهنشا

رسانیم که  اقع همه را به این نتیجه مینو همان اصل را در کار می آوریم و در و
هرا را همرین    تنها یک راه وجود دارد و آن زور است و از اتفاق برازار توطئره  
 روشهای سخت نادرست و زیان بخش تا بدین حد گرم کرده است.

برا قاطعیرت ایرن روش هرا را  نفری      اگر از روز نخسرت   خواهر و برادر
برردیم و   ربارة بحرآ آزاد بکرار مری   کردیم، اگر رهنمود رهبر انقالب را د می

غرض ها و مرض ها سبب نمی شد که رادیو و تلویزیون در خدمت ایرن روش  
و سنت بزرگ اسالمی قرار نگیرد، اگر وقتی گروه فاشیسرت مسرلک تحرت    

را طررد   آن هرا عنوان خدمت به اسالم به اجتماعات حمله می بُرد با قاطعیت 
، گروه های زورپرسرت، ضرد دیرن    می کردیم و به سختی مجازات می کردیم

توطئه های خود را نمی توانستند مشروع جلروه بدهنرد. نمری توانسرتند از     
بحآ آزاد و سازنده طفره بروند. نمی توانستند اینهمه تبلیغات دروغ و شربانه  
روز بکنند. نمی توانستند چپ و راست خود را داوطلرب نماینردگی مجلرس    

د جامعه را بیشتر تشکیل نمی دهد تمام خبرگان بکنند و اقلیتی که نیم درص
وقت رادیو و تلویزیون را به عنوان تبلیغ داوطلبی به خود اختصا  بدهنرد و  

انصافی دم از سانسور هم بزنند! اینها همه نتیجره آنسرت کره     در منتهای بی
دستگاه تبلیغاتی ما که بزرگترین وسیله تبلیغ معنویت و آزادی اسالم بروده،  

ای قرار گرفت که زور را اصرل مری شرناخت و گرروه هرای      خود تحت اداره 
که به نام اسالم اما به قصد ضربه زدن به اسرالم   آن هاکوچک زورپرست )چه 

خود گذاشته شدند تا هرر کرار   جوّ ترور و خفقان را بوجود می آورند( به حال 
هرای مخرالف جمهروری     خواهند بکنند و بزرگترین مبلغ بررای گرروه   که می

 ند.اسالمی بشو
به گروه هایی که مخالف اسالم و رهبری آن هستند، چره   خواهر و برادر

خدمتی باالتر از این که انتخابات در جوّ ارعراب انجرام بگیررد: اعرالن هرای      
تبلیغاتی پاره کردند، به اجتماعات حمله شرود، بره فروشرندگان روزنامره و     

حملره  تراب  توزیع کننده برگه های تبلیغاتی حمله گردد، به فروشرندگان ک 
شود ... تا بتوانند بگویند مجلس خبرگان در محیط ارعاب تشکیل شده است 
و همین امر اعتبار کار آنرا مخدوش بگرداند، برای نسل امروز و نسرل فرردا و   

 جهان امروز و جهان فردا؟
آیا این شیوه کار خود بهترین وسیله تحصیل آراء برای همرین اقلیتهرا   

هستند نیست؟ آیا اگر این رویره هرا نبودنرد،     که خود زورپرست های واقعی
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اینها می توانستند از بحآ آزاد شانه خالی کنند و به این راحتری از بردترین   
وسیله ها که ناسزا و تهمت به اسالم و رهبری آنست استفاده کنند؟ آیرا اگرر   

این وسائل را بکار نمی بردند، این گروه می توانسرتند  « جانبداران اسالم»این 
به فشار افکار عمومی القید بمانند و زیر بار بحآ آزاد نروند؟ آیرا اگرر    نسبت

روش کار زورمدارانه مدیریت رادیو و تلویزیون در جلروگیری از ادامره بحرآ    
های آزاد نبود، اینها می توانستند به این آسرانی توطئره را جانشرین بحرآ     

د، امرروز چیرزی   کنند؟ و اگر زیر فشار افکار عمومی به بحآ آزاد تن می دادن
 باقی مانده بود؟ آن هااز 

تو مسئولی. باید برا قاطعیرت برا کسرانی کره در لبراس        خواهر و برادر
بزرگترین خدمت ها را به دشمن می کنند، مقابله کنی. بجای آنکره  « دوست»

وقت را در جلوگیری از تبلیغ گروه های سیاسی مخالف صررف کنریم، بهترر    
بات فردا به بروز بزرگتررین پیرروزی جبهره    است فرصت را برای تبدیل انتخا

 اسالم، مغتنم بشمریم.
بر تو است که در سرتاسر تهران و شهرستان ها و روستاها بره حرکرت    

درآئی و در همه جا مردم را به شرکت در انتخابات برانگیرزی و در همره جرا    
مراقبت کنی که افراد دشمن رأی نویس برادران و خواهران بیسواد نشروند و  

همه جا مراقبت کنی که افراد چند بار رأی ندهند و در همه جا تبلیغ کنری   در
که آراء متشتت نشوند و فردا به روز بزرگ تجلی وحدت اسالمی بدل گردد و 

 انتخابات فردا بهترین الگوی انتخابات آزاد بشود.
و از شنبه مراقبت کنی تا آراء در منتهرای امانرت خوانرده شروند کره      

نخواندن و یا به نام دیگری خواندن آراء مردم است. و این کار بدترین فسادها 
 در جمهوری اسالمی باید کیفری سخت داشته باشد.
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در کشورهای غرب، گروه هایی وجود دارنرد کره مری داننرد احتمرال      
در انتخابرات شررکت مری     پیروزی شان در انتخابات صفر است، با وجود این

کنند تا به عنوان نطق انتخاباتی از رادیو و تلویزیون برای تبلیغ مردم و گرروه  
خود استفاده کنند. و پاره ای از این گروه ها پیش از اخذ رأی انصراف خرود را  

 از شرکت در انتخابات اعالم می کنند.
امرر رایجری    باز در این کشورها، پاره کردن برگه های تبلیغ انتخابراتی، 

است و چسباندن و کندن اوراق کوچک و برزرگ، برا عکرس و بری عکرس      
تبلیغاتی موضوع کتک کاری و حتی هفت تیرکشی نیز می شرود. امرا دیرده    
نشده است که یک جزب و یا گروه سیاسی بره خراطر آنکره عرده ای اوراق     

ه مری  تبلیغاتی را از دیوارها می کنند و یا به توزیع کنندگان ایرن اوراق حملر  
 کنند، از شرکت در انتخابات خودداری کنند.

ما نظر خود را با قاطعیت درباره این گروه هرای فاشیسرت مسرلک بره     
دفعات اعالم کرده ایم و انتظرار داشرتیم و داریرم کره هرر کرس احسراس        
مسئولیت می کند، با قاطعیت برای پراک کرردن محریط سیاسری کشرور از      

کره از شررکت در انتخابرات     آن هرا از  اینگونه گروه ها وارد عمل شرود. امرا  
منصرف شدند می پرسیم شما که در دورة رژیم سابق هم بودیرد و بره یرک    

، قانع بودید، حاال چرا اینقدر نازک نارنجی شرده ایرد   «آزاد» انتخابات نیم بندِ
که پاره کردن اوراق انتخاباتی را بهانه قهر کردن قرار می دهید؟ و اگر مشرگل  

چرا صبر کردید روز و شب پریش  « عدم آزادی تبلیغ بود»به راستی، مشکل 
 گیری انصراف خود را اعالم کردید؟ از روز رأی

به زمین نیامده اید، در ایرران زنردگانی کررده     نشما از آسمان ها ناگها
اید. ممکن است بفرمایید در تمام دوران مشروطه چه وقت مردم چون دیروز 

ندوق های رأی رفته اند؟ آیا واقعراً مری   با طیب خاطر و با همة شوق به پای ص
توان برای آزادی و رأی مردم احترام قائل شد و این واقعیت را ندید. و یا دیرد  

 و کفران نعمت کرد؟
تحریم شما، تحریم انتخابات نبود، تحریم انقالب بود. گروهری از شرما   
 جز در سایه غرب نمی توانید زندگی کنید و هیچ فرصتی را برای ضرربه زدن 
به انقالب از دست نمی دهید و گروه دیگری از شما امتیرازات روشرنفکری و   
مادی و ... رژیم سابق را نمی توانید فراموش کنید و گرروه سرومی از شرما از    
آزاد شدن از غرب زدگی بیشتر می ترسید تا  ماندن در غرب زدگری و در آن  

 گندیدن.
و « روشرنفکران »و همه شما در جمع می دانید کره رأی نداریرد. شرما    

دست اندرکاران عصر جاهلیت شاهنشراهی هسرتید و انقرالب شرما را بره      
ابوجهل های زمان بدل ساخته است. دلیل ما اینکه مرردم بره تحرریم شرما     
کمترین وقعی نگذاشتند و این تحریم فرصتی شد تا مرردم سراسرر کشرور    

 برای چندمین بار شما را تحریم کنند.
مروز، مردم آغوش باز خود را بررای پرذیرفتن   از روز پیروزی انقالب تا ا

یی که قصد آشتی با انقالب را داشته باشند باز نگهداشته اند. ایرن  آن هاهمة 
تمایل شدید به جذب همة کسانی که نسبت به وطنشان احساس مسرئولیت  
می کنند، با کمال تأسف فرصتی تلقی شد برای یکه تازی تبلیغراتی و تیزترر   

 برخوردها. کردن آتش کینه ها و
و امروز که روز بعد از رأی گیری است، امروز که تصمیم گیرنرده نهرایی   
یعنی مردم، تصمیم خود را اظهار کرده اند و در چند روز آینده معلوم خواهرد  
شد که چه کسانی به عضویت مجلس خبرگان انتخاب شده اند، ترذکر نکرات   

 فایده نخواهد بود: زیر بی
در نحروه  « روشنفکران عصر جاهلیت»نباید رفتار غیرمسئوالنه  -1

کار مجلس خبرگان ارر گذارد. بدین معنی که عده ای بگوینرد مرردم برا مرا     
هستند و ما باید کار را چه در نوشتن قانون اساسی و چه در رفترار برا گرروه    
های سیاسی، یکسره کرد. در حقیقت مردم تا وقتی با شما هستند که در پری  

باشید. امرروز کره   « ل، آزادی، جمهوری اسالمیاستقال»استقرار واقعی شعار 
)کره هرم   « گروه هرای ضررب  »انتخابات تمام شده است، آشکار است که اگر 

موافق و هم مخالفش وجود دارد( نبودند، محیط به مراتب سالم تر می شرد و  
هیچ بهانه ای وجود نمی داشت و به طور قطع مردم در رأی تمایل بیشتری به 

د. همانطور که پیش از این نیز گفتره ایرم، نبایرد ایرن     وحدت نشان می دادن
واقعیت را از نظر دور داشت که اقبال نسل جروان بره اسرالم بخراطر توجره      
رهبری به امر خطیر جامعیت اسالم بوده است. هرگونه رفتراری کره موجرب    
سرخوردگی نسل جوان گردد، به سود جاهلیت شاهنشاهی و یا جراهلیتی از  

 د.نوع آن تمام می شو

مذاکرات مجلس خبرگران بایرد علنری باشرد و انتشرار مرترب        -2
مذاکرات به مردم امکان بدهد در کاربرد برگزیدگان خرود نظرارت مسرتقیم    
داشته باشند و نظرهایی که درباره گفتگوهرای مجلرس اظهرار مری شروند،      
راهنمای مجلس در ادامه کارش باشد. ما بر آن بودیم و هستیم که مرذاکرات  

ب هم باید علنی باشد تا معلوم شود مردم جانبدار چره تمرایلی   شورانی انقال
، همران  «اقلیرت »و « اکثریرت »هستند. در حقیقت وقتی کار مخفری اسرت   

نیست که وقتی کار علنی است. وقتری مرردم تمایرل    « اقلیتی»و « اکثریت»
خود را نسبت به آرائی نشان دادند که در مجلس اظهار مری شروند، مجلرس    

 با خواست عمومی منطبق خواهد کرد.بناگزیر خود را 

ایم، تدوین نهرایی قرانون اساسری     همانسان که پیش از این گفته -3
محتاج بسیاری اطالعات صحی  دربرارة واقعیتهرای امرروز کشرور و تحرول      
عمومی جهان و آینده این کشور و آینده پیام اسالم در جهان است. انتقادهرا  

دند که بی اطالعی از امور فوق ترا  که از متن پیش نویس بعمل آمدند، نشان دا
کجا ممکن است در سرنوشت قانون اساسری مرثرر شرود. مجلرس تعیرین      
سرنوشت، هم نباید وقت خود را با مذاکرات عبآ و طوالنی هدر دهرد و هرم   

عبارتهای از پیش در ذهن قالب ریزی « چکی»نباید به قیام و قعود و تصویب 
ن اساسی در همة جوانب خرود بایرد   شده، بسنده کند. هر اصل از اصول قانو

 در منتهای دقت و سنجش و تحت نظارت مستقیم مردم بازنویسی گردد.

وقتی متن پیش نویس منتشر شد، میدان فرصت طلبی هرم براز    -4
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های   شد. فرصت طلب های رنگارنگ، دست بکار شدند و برای جلب نظر گروه
خواسرت   روه مری مختلف، نظرهای غیرمسئول اظهار کردند. هر کس بیا هر گ

قشر یا قومی را جذب کند، بدون توجه به موقعیت کشور و ضررورتهای آن و  
بدون توجه به موقعیت فردای کشرور و ضررورت هرای آن، پریش نرویس را      

کوشریدند   کرد. کار مسابقه فرصت طلبی تا آنجا باال گرفت که می می« انتقاد»
 گردانند!!« قادانت»را قابل  آن هابا دخل و تصرف در اصول پیشنهادی 

اینک نوبت بازنویسی قانون اساسی است و نباید فرصت طلبی کمترین  
ارری در این کار بگذارد. نویسندگان قانون بایرد خرود را در قبرال مسرئول     

 سرنوشت خلق شناسند و در حد این مسئولیت عمل کنند.
همانطور که یکبار دیگر نیز گفته ایم، اصول قانون اساسری بایرد    -5

  و بدون ابهام باشند. باید همة اصول پیش نویس کره صرراحت   روشن و صری
کافی را ندارند، صاف و صری  شوند. در اظهار نظرها که شرده انرد، عرده ای    
اینطور گفته اند که قیام مردم برای بهبود وضع اقتصادی نبوده و بررای دیرن   
بوده است. این نحوه نگرش، همان دین را جدا کرردن از گرذران اقتصرادی و    

یاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه است. اسالم هرر چهرار وجره واقعیرت     س
اجتماعی را شامل است و باید اصرول قرانون اساسری در هرر چهرار زمینره       
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی روشن و صری  و کافی بررای اداره  

 یک جامعه جوان، و تحول این جامعه در حال و آینده باشد.

اگون نباید نادیده گرفته شود. مثالً یک وقرت  حقوق اقلیتهای گون -6
اصل بر اینست که یک عقیده یعنی عقیده اکثریت مردم محترم اسرت، یرک   

خواهد باشد. بره   ای می وقت اصل بر اینست که عقیده محترم است. هر عقیده
گمان ما برداشت دوم صحی  است. اگر قرانون اساسری در کنرار اسرالم هرر      

شمرد، برخوردهایی که از راه زور وجود دارند از برین  عقیده ای را نیز محترم ب
می روند و بحآ آزاد تنها راه برخورد عقاید و آراء می شود. در وضعیت اولری  

در همه جامعه ها وجود داشته است و وجود دارد، چرون همرواره   که تا امروز 
زور حالل مشکالت است، هم عقیده اکثریت به تدریج روی به جمود می نهد 

جامعه روی به فساد می آورد و هم کشور سرنوشتی را پیدا می کند کره  و هم 
در گذشته خصو  در یکصد و پنجاه سال اخیر پیدا کرده بود. هنوز در ایرن  

 های گفتنی بسیارند، که می گذاریم برای افتتاح مجلس خبرگان. باره سخن
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چهاردهم مرداد سالروز انقالب مشروطیت اسرت. در ایرن روز تقریبراً    
معلوم شد چه کسانی از ناحیه مردم برای عضویت در مجلس خبرگران بررای   
تهیه قانون اساسی انتخاب شده اند. بنابراین سالروز آن انقرالب، روز اسرتوار   
و کردن انقالب اسالمی گشته است و شراید مقایسرة جنبره هرایی از ایرن د     

 انقالب بی فایده نباشد:
طرز فکر حاکم بر انقالب مشروطه این بود که قانون حرالّل همره    -1

قانون »مشکالت است.کمتر به تغییرات بنیادی و بیشتر به رونوشت برداری از 
شد و ضعف بزرگ آن انقالب این بود که به این مهم توجه  بها داده می« فرنگی

توان آنرا ترابع قرانون اساسری     ی نمینکرد که با حف  نظام اجتماعی استبداد
آمد باید  مشروطیت گرداند. برای آنکه قانون اساسی مشروطیت به اجرا در می

کرد و چنین نشد. در نتیجه ساخت اجتماعی  ساخت اجتماعی ایران تغییر می
ایران قانون را با خود منطبق ساخت. یعنی وقتی ممکن برود، ایرن قرانون را    

و استعمار تفسیر می کرد و وقتی ممکرن نبرود، آنررا    مطابق توقعات استبداد 
بالاجرا می گذاشت. انقالب اسالمی ما اگر نخواهد این تجربه تل  تکرار گردد، 
باید دو چندان بیشتر از توجه به تغییر قانون، به تغییر نظام اجتمراعی توجره   
کند. اگر وضع فعلی و این نظام اجتماعی تثبیت شود، قانون اساسی جدیرد و  
قوانین عادی قابلیت اجرا پیدا نمی کنند. ضد انقالب واقعری نظرام اجتمراعی    

یک کشور زیر سلطه است. این نظام از بنیاد باید تغییر کند ترا قرانون اجررا    
 درآید و راه رشد جامعه و سیر او به سوی جامعه توحیدی هموار گردد.

انقالب مشروطیت، می خواست شراه مطلقره را مشرروطه کنرد.      -2
شروطه کردن شاه ظاهراً جرز غربری کرردن نظرام حکرومتی راهری       برای م
دید. برای آنکه شاه مشروطه شود قروای سره گانره مجریره و مقننره و       نمی

یعنری زور دسرت   قضاییه در نظر گرفت. اما عبارت های قانونی کشدار بودند 
قوه می افتاد، می توانست اصل قانون اساسری را بره سرود     3هر کدام از این 
ر کند. و چون ایران کشوری زیر سلطه بود و بیگانه از طریرق قروه   خود تفسی

مجریه در ایران عمل می کرد، بتدریج ایجاد یک قوه مجریه قوی برای حفر   
منافع بیگانه و دستیاران داخلی اش، ضرورت پیدا کرد و کودترای رضراخانی   

یرران  انجام گرفت. این تجربه به همه آزاداندیشان حالی کرد که تا وقتری در ا 
دو طقب قدرت وجود دارد، یکی قطب قدرت روحانی و دیگری قطب قردرت  
سیاسی و قطب قدرت سیاسی عامل سلطه بیگانه است، اسرتبداد برا وضرع    
قانون اساسی به مشروطه تبدیل نمی شود. تنها نتیجه ای که اجررای قرانون   
ه اساسی در زمینه سلطه دو قدرت روس و انگلیس ببار آورد، این بود کره قرو  
مقننه مرکز برخرود دو قدرت سیاسی و مذهبی شد. رهبری مرذهبی قرانون   
گذاری را حق خود می دانست و دسرتگاه سرلطنت اسرتبدادی از راه ایجراد     

حق قانون گذاری را از روحانیت گرفت، به ظاهر به مجلرس داد  مجلس قالبی 
و در واقع خود تصرف کرد. مجلس آلت دست شاه شد. همرین امرر موجرب    

در حقیقرت هرچره را   سرال شرد.    55ی قانونیت و مشروعیت به مدت بحران
دولت استبدادی قانون می شمرد، روحانیت ضد قانون و حرام مری شرمرد. و   
همین امر از اسباب عمده ضعف کشور شد و موجبات تحکیم سلطه بیگانره را  

از تجربره انقرالب   بر کشور ما فرراهم آورد. اگرر انقرالب اسرالمی بخواهرد      
درس بگیرد، باید قانون اساسی را برر پایره یرک قطبری کرردن      مشروطیت 

روحانیت و رهبری سیاسی، طراحی کند. اگر قانون اساسی جمهوری اسرالمی  
بخواهد در جامعه ایرانی، قانون اساسی قابل اجرایی بشود، ناگزیر بایرد جرا و   
موقع روحانیت و رابطه منطقی او با بنیادهای سیاسی را کرامالً روشرن کنرد.    

وریکه همکاری دولت اسالمی و روحانیت طی راه رشرد را آسران و سرریع    ط
گرداند: روحانیت جداگانه حکومت نکند و بگذارد دولت منتخب مرردم امرور   
کشور را اداره کند و دولت نیز در خارج از اسالم، نره در پری تحمیرل قرانون     

 باشد و نه به خود اجازه عمل بدهد.

غرب گررا برا   « روشنفکران»و در انقالب مشروطیت، علماء دین  -3
غرب زده و غب گررا  « روشنفکران»هم همکاری می کردند. اما تفوق فکری با 

به تدریج رابطه همکاری را به رابطه تابعیت علمراء از روشرنفکران    آن هابود. 
تبدیل کردند و با شرکت فعال در روی کار آوردن رضاخان کره بره اعتبراری    

ب گرا بود، در پی طرد قطعی روحانیرت از  کودتای روشنفکران غرب زده و غر
 صحنه سیاسی کشور برآمدند و استبداد ضد دینی را بوجود آوردند.

 و انتخابات مجلس خبرگان بیانگر امور زیرند:
تمایل به قبول اسالم جامع از تمایل بره قبرول اسرالم جزئری و      -الف 

جانبداران  جزمی قوی تر است. ملت انقالبی در پی اسالم جامع است و هر جا
این اسالم داوطلب شده اند با آراء بسیار  زیاد، انتخاب شده اند. ایرن پدیرده   

 در مقایسه با انقالب مشروطه، پدیده ای بسیار نو و امیدبخش است.
برره خررالف تمررایلی کرره در صرردر مشررروطیت برره جانبررداری از  -ب

روه روشنفکران غرب زده و غرب گرا اظهار می شد، در این انقرالب، همرة گر   
از جانب مردم طررد  « راستی»و چه « چپی»ضد دینی چه « روشنفکری»های 

 شده اند. علت های این پدیده بدینقرارند:
روشنفکران غرب زده و غرب گرای صدر مشروطیت، در انقرالب   -

شرکت داشتند و یک پا از پایه گذاران انقالب به شمار می رفتند. در انقرالب  
ابوجهل را بازی می کنند و به هرر قیمرت    نقش« روشنفکران»اسالمی ما این 

خواهند مانع از موفقیت آن شوند. اینان همانطور که پیش از این توضری    می
داده ایم، روشنفکران عصر جاهلیت شاهنشراهی هسرتند. در پایره گرذاری     

نه تنها نسبت به موفقیت آن سروء   آن هاانقالب سهمی نداشتند و بسیاری از 
را اظهار می کردند، بلکه از کوشش در انحراف آن  ظن داشتند و این سوء ظن
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 به کوره راه سازش خودداری نداشتند.
غررب زده و غررب گررای آن روز، برا روحانیرت      « روشنفکران» -

« راسرتی »و « چپری »غرب زده ضد دین « روشنفکران»همکاری می کردند و 
کنند زمان ما در بارور کردن انقالب سهمی نداشته اند، همکاری نکرده و نمی 

 که هیچ، مانع و سد پیشرفت انقالب نیز می شوند.

مردم کشور درجه رشدشان به مراتب بیشتر شده اسرت دیگرر    -
روشنفکران قیم صفت را نمی خواهند. رفتارهای قیم مآبانه، از جانب ملت برا  

 قاطعیت نفی و طرد می شود.

عصرر مشرروطیت حرفری بررای زدن     « روشنفکران»و باالخره  -
عصرر جاهلیرت   « روشرنفکران »ارائره مری کردنرد.    « نرو  طرحی»داشتند و 

شاهنشاهی حرفی برای زدن ندارند. چون حرفی برای زدن ندارنرد و بحرران   
فرهنگی غرب، دسترسی به منابع غربی )چه  مارکسیسم و چره غیرر آن( را   
غیرممکن ساخته است، از اینرو این روشنفکران عمرده کارشران تحریرک و    

اند که استفاده از این روش ها، نه تنها موجب زنرده   تخریب است و از یاد برده
سال گذشته مری شرود بلکره     55ماندن خاطره تل  استبداد و توام با خیانت 

 می گردد.« روشنفکران»اعتمادی به اینگونه  سبب تشدید سوء ظن و بی

فراموش نکنیم دسرتگاه اسرتبداد عامرل سرلطه بیگانره پهلروی را           
دارنرد  « سوء ظرن » آن هاد و مردم کشور در حق می چرخاندن« روشنفکران»

آشرکارترین و صرری  تررین اظهرار      رأیی که در ایرن انتخابرات داده شرد،   
است. شگرف اسرت کره مرردم    « روشنفکران»اعتمادی کامل به این گونه  بی

کشور در اسالم وحدت به دست آوردند و با این وحدت رژیم شاه را سررنگون  
بره  « روشرنفکران »ز اسالم راه حل ندارد و این کردند و فهمیدند که ایران ج

صردر  « روشرنفکران »این واقعیت حاصل از تجربه جهل می ورزند اگر روش 
مشروطیت اتخاذ می شد، باز هیچ کفایت نمی کرد ملرت مرا بسریار بیردار و     

را مرردم  « استفاده از روحانیت»هشیار شده است. همکاری صوری و به قصد 
ند که فریبکارانه اسرت. موضروع جردی ترر از ایرن      نمی پذیرند. زیرا می دان

حرفهاست. روشنفکر اگر در خور این عنوان است باید پیام انقالب اسرالمی را  
بشنود و با اسالم جامع نه تنها آشتی کند، بلکه در این اسالم فعال شود اگرر  
هم حاضر نیست و هنوز نمی تواند تا اینحد خود را آزاد کند، باید بنرای کرار   

بر همکاری صادقانه و بی غل و غش بگذارد و در پی آن باشد که کشرور  خود 
 را از بحران مرگ نجات دهد.

محتوی اجتماعی انقالب مشروطه با انقرالب اسرالمی دوران مرا     -4
تفاوت های اساسی کرده است نسل جوان جامعه جروان امرروز از قشررهای    

ک نگراه بره رأی   پایین اجتماع ما جوشیده و انقالب را بوجود آورده است. یر 
هایی که در نواحی مختلف شهر تهران بره داوطلبران داده شرده اسرت، بره      

در « زحمتکشران »طرفردار  « گرروه هرای چپری   »روشنی نشان می دهد که 
شهر رأی آورده اند. یعنی کسانی کره مری   « بورژوا زده»مناطق مرفه و سخت 

 خواهند زیر رنگ سرر  منرافع خرود را حفر  کننرد، بره ایرن طرفرداران        
رأی داده اند. همین رأی گیری مبرهن می سازد که انقرالب را  « زحمتکشان»

نسل جوان قشرهای مستضعف جامعه مرا بوجرود آورده انرد ایرن محتروی      
اجتماعی بنیادی، موافق نبود، حال آنکه محتوی اجتماعی شرکت کننرده در  

 سازگار نمی شود و انقالب طلب می کند« اصالح طلبی»انقالب اسالمی با 

نمری  « مشروعه»ای بود که « مشروطه»یان انقالب مشروطیت، ب -5
شد. و بیان انقالب اسالمی دوران ما، اسرالم اسرت. آن انقرالب در عمرل بره      
اسالم نقش صبغه و رنگ داد و با کودتای رضراخانی ایرن نقرش را هرم از آن     
گرفت. آن انقالب با  آنکه از موضوع استقالل غافل نبرود، امرا آنررا مشرکل     

یز نمی دانست. انقرالب اسرالمی، اسرتقالل را اصرل مری شناسرد و       اصلی ن
استقالل و آزادی را در عمل به مقتضای جامعیرت اسرالم قابرل وصرول مری      
شناسد. این انقالب مشروعه و مشروطه را قایل آشتی می داند، بردین بیران   

کند و مشروط اسرت   که حکومت جمهوری اسالم را در جامعیت اش اجرا می
 که خارج از اسالم عمل نکند.به این شرط 

ای که انجام شد، سنیگینی کار مجلس خبرگان بهترر   با توجه به مقایسه
شود. مردم کشور بایرد برا مراقبرت کامرل مرذاکرات و       معلوم خوانندگان می

تصمیمات مجلس خبرگان را تعقیب کنند، تا قانون اساسی به نفسه گزارشگر 
م باید برا پیگیرری بخواهنرد کره نظرام      توجه مردم به امور باال باشد. باز مرد

اجتماعی با یک رشته تصمیمات انقالبی و قابل اجرا تغییرات بنیادی بکند ترا  
انقالب ما خوش اقبال بگردد و همانند انقالب های دیگر به ضد انقالب تبردیل  

 نشود.
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ز، تعداد مراکز تصمیم گیری اسرت.  بی گمان یکی از مشکالت بزرگ رو
گیری دیگر وجود دارد. و در کنرار   در کنار دولت چندین و چند مرکز تصمیم

این مراکز تصمیم گیری علنی و آشکارا، باز چنردین و چنرد مرکرز تصرمیم     
گیری پنهان وجود دارند. این مرکزهای تصمیم گیرری یرک وجره مشرترک     

جه افتراق دارند و آن اینکه پاره ای دارند و آن اینست که خود سرند. و یک و
از اینها خود را پیرو رهبری امام می دانند و پاره ای از اینها در تهرران و همره   

 جا، علیه انقالب عمل می کنند.
حرف اصلی دسته اخیر اینست که شاه هم یک دسرته اقلیرت بیشرتر    

آورنرد؟! از   نبود. بنابراین چرا از راه تحریک و توطئه نتوانند قدرت را به دست
ظواهر امر اینطور معلوم می شود که پیش خود حساب کرده انرد اگرر نقرش    
گروه های فشار و تحریک و آشفته سازی را بازی کنند، ناسزا خواهند شرنید،  
افکار عمومی علیه شان تحریک خواهد شد، احتماالً برای قلع و قمرع شران   

هبرری در اداره امرور   وارد عمل خواهند شد، اما به تدریج مرردم از کفایرت ر  
 مأیوس خواهند شد و زمینه دردست گرفتن قدرت فراهم خواهد آمد.

از اینرو چه در زمینه تبلیغاتی و چه در زمینه فعالیت های دیگر یکسره 
بنای کار را بر دروغ به قصد تحریک و جنگ اعصاب و توطئره بره قصرد بری     

 :اعتبار کردن دولت و رهبری امام گذاشته اند چند نمونه
بنام مسلمان متعصرب بره جران اوراق تبلیغراتی و اجتماعرات       -

می افتند. وقتی دستگیر می شوند کاشف بعمل مری آیرد کره    « نیروی چپ»
هستند و اگر تحقیق را تا به آخر بروند معلوم می شرود  « نیروها»عضو همین 

 هستند.« ما بهتران»که از 
صرطالح  برای بحآ آزاد در تلویزیون حاضر می شروند برار اول با   -

خودشان می بازند و حرف هاشان خوب از آب در نمی آید. با کولی گرری برار   
دوم مجلس بحآ تشکیل می شود، باز باب طبع شان در نمی آید، از نرو دبره   
در می آورند که قسمتی از فیلم مجلس اول را با قسمتی از فیلم مجلرس دوم  

پرسرد مگرر    کنید دستگاه تبلیغاتی ضعف به خرج می دهرد، نمری  « مونتاژ»
چررا  مگر شما نباید حقانیت را بپذیرید؟  صحنه بحآ آزاد میدان جنگ است

حاال که می بینید سخن شما حق نیست، آنرا رها نمی کنید و حررف حرق را   
بازی می کنید آیرا همرین اسرتبداد در رأی و     نمی پذیرید؟ چرا با حقیقت لج

عصرر  « وشرنفکران ر»رأی باطل، گواه آشکاری بر این واقعیت نیست که شما 
باری، تلویزیون قبول مری  جاهلیت پهلوی، ابوجل های دوران انقالب هستید؟ 

کند اما عقل به خرج می دهد و نوشته می گیرد که اینکار را بره  « مونتاژ»کند 
خواست خود آقایان انجام می دهد. اینرا هم بگوییم که همین آقایان با آنکره  

خبر لوموند مری گوینرد اداره کننردگان    خود مانع نمایش فیلم بوده اند، به م
تلویزیون حاضر نیستند فیلم میز گرد را نشان بدهند!! پس از نمرایش فریلم   

 فریاد و فغان بر می آورند که تلویزیون سانسور کرد.

در « نیروهرای مترقری  »در جریان انتخابات ده ها نمونه از تقلبات  -
یی در اجتمراع  دست است. با اینهمه اینک که معلوم شرده اسرت هریچ جرا    

انقالبی ایران ندارند، داد و فریاد به راه انداخته انرد کره حرزب جمهروری در     
به فرمران امرام بره ده نفرر زیرر رأی      »باالی ورقه های تبلیغاتی نوشته است 

و مردم را تشویق به دادن رأی به آن ده نفر می کرده است. در اینکره  « بدهید
است و نباید انجرام بگیررد حرفری    در محل اخذ رأی هرگونه تبلیغات ممنوع 
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نیست اما در کجای دنیا از اینگونه اتفاقات واقع نمی شود؟ چه وقت در ایرران  
چون این انتخابات، انبوه مردم در انتخابات شررکت کررده انرد؟ چره وقرت      
انتخاباتی تا این حد طبیعی انجام گرفته است؟ چه کس نمی داند کره مرردم   

رهبری امام معتقدند، از روی رضا و رغبت تمرام  که به  آن هاسراسر کشور، به 
 دهند؟ رأی می

می دانسته انرد و  « ابله»از اتفاق تنی چند از کسانی که مردم بیسواد را 
اند، و به جرای اسرامی دلخرواه     نوشته رأی می آن هاو برای « مترقی»خود را 

قتری  رأی دهندگان، اسامی دلخواه خود را می نوشته اند، گرفتار می شوند و و
اینهرا  »کننرد، پاسر  مری دهنرد:      پرسند چرا چنین کاری را می می آن ها
 «.فهمند می گویند همان اسامی را بنویسید که امام فرموده است نمی

نمی فهمیرد.  « مترقی»می فهمند و شما جناب  آن هاو حق اینست که 
انقالب را با وحدت در صفوف خود و با وحدت در رهبری بدسرت آورده   آن ها
آموخته اسرت، بردون    آن ها. و تجربه قرن ها و تجربه دوران خودشان به اند

وحدت در رهبری سرانجام انقالب شان بهتر از سرانجام نهضت ملری کرردن   
های کوچک که به مراکرز   نفت نمی شود. بدون وحدت در رهبری همین گروه

تصمیم گیری خودکامه بدل شده اند، بار دیگرر کشرور را دودسرتی تقردیم     
نندگان رژیم شاه سابق خواهند کرد.  این کاش شما هم به انردازه همرین   گردا

مردم بیسواد می فهمیدند. ای کاش مطلق های ذهنی اجازه می دادنرد شرما   
هم خود را در آئینه واقعیت های زمان می دیدید. این کراش شرما هرم مری     
 فهمیدید که جای یک انقالبی راستین در این وحدت است و نه در خرارج آن. 
ای کاش شما بلندگوی سراواک و ضرداطالعات رژیرم سرابق در حملره بره       

 نمی شدید ای کاش ...  « انحصارطلبی»
دارد. جنبره  بدیهی است رأی وحدت هم جنبه قوت و هم جنبه ضعف  

قوت آن اینست که ملت وحدت خود و وحدت رهبری را با رأی خود تضرمین  
و آگاه تررین اسرتعدادها   می کند و جنبه ضعف آن اینست که همواره بهترین 

 انتخاب نمی شوند.
و اینک هر دو جناح راست و چپ بازمانده از رژیم سابق، داد و فریاد بره  

نبوده است. عالج کار آسران اسرت: یرک    « آزاد»اند که انتخابات  راه انداخته
هیأت نظار تعیین کنیم و شما همه طرفداران خود را به یک اجتمراع دعروت   

واهیم رأی در صندوق بیاندازند، شرط می بندیم که همین می خ هاآنکنید. از 
 اید، به دست نخواهید آورد. مقدار رأی که بنام خود در صندوق ها ریخته

شما می دانید که با توجه به واقعیت های کشور و با توجه بره اتفاقراتی   
که در انتخابات همه جا روی می دهند، و صرف نظرر از تقلبرات احتمرالی در    

طق کشور انتخابات کشور صحی  انجرام گرفتره اسرت. مرا برر آن      بعضی منا
نیستیم که بهترین ها انتخاب شده اند اما گنراه ایرن امرر را نیرز بره عهرده       

عصر جاهلیرت مری دانریم کره هریچ احسراس مسرئولیت        « روشنفکران»
کنند. چون انقالب بدون اجازه و با مخالفت شران انجرام گرفتره اسرت،      نمی

الفت می کنند و با همه نیرو تالش مری کننرد ترا بنرای     شیطان وار با آن مخ
 محکم آنرا ویران سازند.

آری شما می دانید که انتخاب ملت چیست. هدف شما تضعیف رهبری  
« گروه هرای چپری  »اند و چه دیر،  است. همانطور که آیت ا  طالقانی فرموده

ت کره در  در توطئه ها دست داشته اند و دست دارند. هدف این توطئه همانس
 باال آوردیم. ایجاد تردید دربارة کفایت رهبری.

عالوه بر اینها پاره ای گروه های مسلمان و روحانیران نیرز بنوبره خرود     
 رویه خودکامگی در پیش گرفته اند:

کنند و حکم را به اجررا   خودسرانه و غیابی محاکمه و محکوم می -
 می گذارند.

 جرا می گذارند.خودسرانه حکم مصادره صادر می کنند و به ا -

م رأی صادر مری کننرد و بره اجررا     خودسرانه دربارة دعاوی مرد -
 گذارند. می

در پاره ای موارد کمیتره هرا را بره محرل هرای حکومرت هرای         -
 خودکامه حوزه ای و شهری و روستایی مبدل ساخته اند.

 دخالت می کنند. آن هادر همه کار مردم حتی در رأی دادن  -

د و در جامعه احساس نراامنی شردید   شب ها به خانه ها می ریزن -
 بوجود آورده اند.

خودسرانه دادگاه تشکیل می دهند و مجازات های بسیار سرخت   -
 تعیین می کنند که نه با شرع می خواند و نه با عرف.

اعمالی مرتکب می شوند و حرف ها و سخن هایی می گویند کره   -
ین پیامند، کردر  پیام صاف و بی غش اسالم را نزد مردم دنیا که سخت تشنه ا

 و تنفرآور جلوه گر می سازد.

 و ...
رأی مردم به وحدت رهبری در ضمن احساس خطرر از ناحیره ایرن دو    
جناح است. مردم این دو جناح را در این انتخابات با قاطعیت طرد کردند. امرا  
این طرد کردن کافی نیست. رهبری باید از وحدت خود و وحدت ملرت خرود   

ار نخست باید مرجع رسمی اجرایی معلوم کند و اگرر در  دفاع کند. برای اینک
این مرجع ضعف وجود دارد، که دارد آن ضعف را بر طرف سازد. سرپس بایرد   
تمامی گروه ها و شخصیت هایی که بنام اسرالم و رهبرری اسرالم بره طرور      

کنند به نظم انقالبی دعوت کند و در صرورت نپرذیرفتن    خودسرانه عمل می
ا سررجای خرود بنشراند. و دسرت آخرر بایرد بره عمرر         ر آن هابا قاطعیت 

 خودکامگی دو جناح بازمانده از عصر جاهلیت پهلوی پایان بخشد.  
زمان، زمانی نیست که انقالب بتواند به ضد انقرالب اجرازه خودکرامگی    
دهد. آنکس که واقعیت زمان را درک و لمس نمی کند و با لجاج تمرام علیره   

و ابوالحکم نیست. تاریرک فکرر و ابوجهرل     انقالب عمل می کند، روشنفکر،
زمان خویش است. یکبار دیگر هشدار می دهیم به صفوف مرردم بپیوندیرد.   
هیچ الزم نیست عقیده اکثریت مردم را بپذیرید اما الزم است که رابطه خرود  
را با مردم سالم سازید. روش توطئه و تخریب و تحریک، روش یرک انقالبری   

اکثر قریب به اتفاق شما به تغییرات در چهرارچوب  نیست. فراموش نکنید که 
رژیم شاه راضی بودید. شما حاضر بودید حضور و منرافع امریکرا را در ایرران    
بپذیرید و انقالب فراتر رفت و اینک چرا نمی خواهید در خود انقالب بوجرود  
بیاورید و کمی به خود جرأت بدهید و شتاب کنید و در صفوف انقالبیان جای 

 به دست بیاورید؟ خود را
مردم انقالبی هستند و می بینید که از وحدت خود و از وحدت رهبرری  
خود دفاع می کنند. کمی از مقام قیمومت خلق فرود آئید و تا دیرر نشرده از   
 مردم خود درس بیاموزید. همکاری با مردم بهتر از قیمومت بر مردم است.

 

 

 دها اجتماع غیر متعه

 
 41، شماره 1358 مرداد ماه 17چهارشنبه 

 

سالها پیش کشورهای غیرصنعتی که علیه سلطه کشورهای صنعتی      
سیاسری   -بندی های نظرامی  مبارزه کرده بودند در پی این نظریه که درگروه

ابرقدرت ها و قدرت ها نباید شرکت کرد. گردهم آمدند و از آن پس، گروهری  
غیرمتعهد اینست کره   مقصودبوجود آوردند. « کشورهای غیر متعهد»را بنام 

قدرت روسیه تعهد به شرکت در برنامه با عملیرات   در برابر قدرت آمریکا و با
نظامی یا سیاسی یا غیر آن ندارند. در نظر مصدق که به موازنه منفری معتقرد   

، که تعهد عدم تعهرد  بود، غیر متعهد وقتی معنی درست خود را پیدا می کند
 مل کامل خود را حف  کنیم.نیز نکنیم. به بیان دیگر آزادی ع

به هر رو، از وقتی نخستین اجتماع کشورهای غیر متعهد تشکیل شده 
است تا امروز از رهگذر فعالیت های این کشورها در نظام جهانی کره سرلطه   
ابرقدرت ها بر جهان پایه آنرا تشکیل می دهد، تغییری بوجود نیامده اسرت.  

 چرا؟ زیرا که:
هد دراسم غیر متعهرد انرد امرا در    بخشی از کشورهای غیر متع -

 عمل متعهداند.
بخش بزرگتری از این کشورها از عدم تعهد، استقالل تام و تمرام   -



43 

 

کنند. تنها در قراردادهای نظامی شررکت ندارنرد واال از هرر لحرا       مراد نمی
 اند. وابسته

قردرت  »بخش دیگری از این کشورها، می خواهند نقش زمامدار  -
دولت هرای غیرر   »المللی و ضعف  امکانات سیاسی بین را با استفاده از« سوم
ایفا کنند. یعنی اختیار تصمیمات سیاسی این کشرورها را در دسرت   « متعهد

داشته باشند و عنداللزوم در امور این کشورها دخالت کننرد و بره تبرع ابرر     
 قدرت پشتیبان خویش، به این کشورها لشگرکشی نیز بکنند.

ک درستی از اسرتقالل ندارنرد. در   و هیچکدام از این کشورها در -
نتیجه نه کشوری به تنهایی و نه جمعی از کشرورها، کوششری بررای بیررون     

 رفتن و بردن از نظام جهانی مبتنی بر سلطه ابرقدرت ها نمی کنند.

در حقیقت بیرون رفتن و بردن از نظام جهرانی، یعنری کوشرش بررای     
ه اغلب ایرن کشرورها روی   تحصیل استقالل واقعی، نه تنها بعمل نمی آید بلک

به تابعیت از ابرقدرت ها آورده اند. هر یک از دو ابرقدرت بسیار مری کوشرند   
در اجتماع این کشورها اکثریت به دست آوردن و در عمرل اجتماعرات ایرن    

 کشورها میدان رقابت این دو ابرقدرت شده اند.
از سرالی بره   « غیرمتعهرد »در عمل وابستگی های اقتصادی کشورهای 

الی روزافزون بوده است. امروز در عمل، کشورهایی مثل هند و یوگسرالوی  س
پریش مری   « در راه وابستگی کامل»و مصر و الجزایر و کوبا از لحا  اقتصادی 

روند، طوریکه دیگر نمی توانند خود را غیرمتعهد بخوانند. چررا کره تابعیرت    
امرر   آورد و همرین  اقتصادی بخواهی نخواهی تابعیت سیاسری در پری مری   

موجب شده است که نظریه پردازان احزاب وابسته به ابرقدرت ها نظیر حرزب  
توده که وابسته به روسیه است و یا حزب انورسادات که وابسته به غررب بره   

بینانه و نره   سردمداری امریکا است، مدعی شوند نظریه موازنه منفی، نه واقع
 مفید است.

است؟ بزعم این احزاب وابسرته.   چرا این نظریه نه واقع بینانه و نه مفید
بدان دلیل که تناسب قوا در مقیاس جهان و اخرتالف در طبیعرت نیروهرای    
سوسیالیستی و سرمایه داری را در نظر نمی گیرد! امرا ایرن سرخن درسرت     

 نیست:
نظریه موازنه منفی تناسب قوا را در نظر می گیررد و بره همرین     -

دینی را ضرور می شرمارد. اگرر    لحا  برای استقالل از این قوا، وحدت ملی و
قرار بود انقالب اسالمی ما درگیر تناسب قوا مری مانرد و مرا بررای نجرات از      
سلطه آمریکا، به قدرت روسیه تکیه می کردیم، با توجه به همین تناسب بین 
المللی قوا، به نتیجه نمی رسیدیم. تجربه موفق انقالب اسالمی ما خط بطرالن  

 اب میان قدرت های جهانی در تخاصم کشید.بر روی نظریه لزوم انتخ

بره سررکردگی   « اردوگراه سوسیالسریم  »طبیعت قدرت جهانی  -
روسیه، از طبیعت قدرت جهانی امریکا جدا و بیگانه نیست. قردرت مسرلط،   
قدرت سلطه گر است. تفاوت در رنگ و شکل دلیل تفاوت در محتوی و بروم  

را اسرتثمار مری    آن هرا نمی شود. روسیه بر کشورهای زیادی مسلط است و 
کند. همه کشورهای زیر سلطه روسیه )از جمله کوبا( نظام های طبقاتی دارند 
و امروز کوبا عامل سیاست روسیه در افریقاست. روسیه مثل امریکرا هرر جرا    

تواند کودتا را به راه می اندازد. هم اکنون کودتاچیران عامرل روسریه در     می
ی کنند. این واقعیت به کنار، فرض کنریم  افغانستان و حبشه مردم را کشتار م

که این دو ابرقدرت، طبیعت های متضاد با هم داشته باشرند، چررا مرا بایرد     
نیست پس البرد  « قدرت امپریالیستی»تابعیت روسیه را بپذیریم؟ اگر روسیه 

در پی سلطه بر ما هم نیست و اگر در پی سلطه بر ما نیست پرس برا نظریره    
ییم که لنین نیز همین نظریه را داشت که امروز حرزب  موازنه منفی )گذرا بگو

 توده آنرا غیر علمی و غیر واقع بینانه می داند( موافق است.

با توجه به توضی  باال برای آنکه تجربه انقالب اسالمی ایران در دنیرای  
انعکاس واقعی خود را به دست آورد و اسراس ترازه ای بررای    « غیرمتعهدها»
ا بوجرود آورد، بایرد در فرصرت اجتمراع نماینردگان      این کشوره« اتحادیه»

کشورهای غیر متعهد دست آوردهای انقالب اسالمی ایران تحت عناوین زیرر  
 تشری  گردند:

بدون خروج واقعی و قطعی از مدار ابرقردرت هرا و قردرت هرا و      -

ها و چند ملیتی هرا یرا    بدون از بین بردن امکانات اجرای هدف های ابرقدرت
گ بین المللی در کشورهای ضعیف، غیرمتعهد کلمه ای است شرکت های بزر

که بر کاغذ نوشته می شود و یا از میان دو لب بیرون مری آیرد. بررای خرارج     
 شدن از مدار ابرقدرت ها باید:

کشورهای غیرمتعهد بجد بپذیرند که برا هرم در اجررای برنامره      -
کنند. همره  استقالل کامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همکاری 

رشته های وابستگی را به کمک یکردیگر پراره کننرد. بره کمرک یکردیگر       
 سرنوشت خویش را واقعاً خود در دست بگیرند. برای اینکار:  

جز وحدت پایدار در داخل هر کشور چاره نیست. بررای بوجرود    -
آوردن این وحدت الزم است که رهبری خود را زبان تمامی ملرت بشرمارد و   

اسباب اختالف ها و نفاق در هرر جامعره از میران برداشرته     باشد. الزم است 
بشوند. اقتصاد و سیاست و روابط اجتماعی و فرهنگ وابسته، اسباب اختالف 
و نفاق اجتماعی می شوند. در هر جامعه باید با این اسرباب نفراق و اخرتالف    
مبارزه جدی کرد. در یک کالم جز طرح یک جامعره توحیردی هریچ طررح     

ی نمی تواند با نظریه موازنه منفی یا اسرتقالل واقعری مطرابق    اجتماعی دیگر
شود. و جز با آن طرح و این سیاست، هیچ کشوری نمی تواند از نظام جهرانی  

 گران رها گردد. سلطه

واقع بین باید بود، نباید روز بروز بیشتر در نظام جهانی که ابرقدرت هرا  
س هرا در لفر  دم از عردم    آنرا بر پا داشته اند جذب شد و با تشکیل کنفران

تعهد زد. زمان ما زمان زبان حقیقت است. حقیقرت آنسرت کره کشرورهای     
غیرمتعهد در مقایسه با عصر مصدق و نهرو به مراتب متعهردتر، وابسرته ترر    
بلکه جذب و ادغام شده در نظام جهانی سلطه گران هستند. انقالب ایرران را  

ه سوی هدف های خود بازداشت. ها از رفتن ب« غیرمتعهد»نباید در جمع این 
انقالب اسالمی باید تجربه رهبری کننده مردم جهان به بیرون رفتن از نظرام  

 جهانی سلطه گران باشد و بیش از پیش بگردد.

 
 

 جهاد ســازندگی   

 
 49، شماره 1358 مرداد ماه 18شنبه پنج

 
  حق این بود که سرمقاله امروز دربارة وضع مطبوعات باشد، اما تررجی 

دادیم تا تحصیل اطالعات صحی  و دقیق آنررا بره ترأخیر بیانردازیم و حرق      
 دیگری را جلو بیاندازیم که همان بحآ و تذکر دربارة جهاد سازندگی است.

از روز فراوان امام به جهان سازندگی، هر چه خبر دربارة مشکالت کرار  
از  داوطلبان منتشر می شود، حکایت از آن دارد که عمرده مشرکالت ناشری   

سازمان های اداری است. در حقیقت طبیعت هر سازمان این است که حرکرت  
های اجتماعی آزاد را جذب و مهار و با خود منطبق سازد. در ایرن دوران کره   
دوران بازسازی ملی است، به جای آنکه دستگاه اداری برا حرکرت آزاد تروده    

نرگ گرردد،   های جوان که با عشق و شور داوطلب کار و تالش شده اند هماه
به حکم طبیعت خویش خواستار مهار این حرکت شده و اینرک در همره جرا    

 مشگل ایجاد کرده است.
موضوع جهاد سازندگی را نباید کاری  جنبی تلقی کرد. اینک که بودجه 
منتشر شده است بر همه آشکار است که ایران درگیر مبارزه مرگ و حیات در 

های نظامی  های اداری و هزینه ز هزینهزمینه اقتصاد است: درآمد نفت بیشتر ا
شود از خارج  کراال وارد کررد و در    شود. به سخن دیگر با درآمد نفت می نمی

داخل بیشتر از درآمد نفت، مزد و حقروق و اعتبرار داد، و نرام ایرن جریران      
ایرم ایرن    گفت!! همانطور که بارهرا گفتره  « اقتصاد ایران»نابودکننده ایران را 

توان ادامه داد و پس  ستخراج و صدور نفت باصرفه است میتی اجریان را تا وق
 های نفت است مگر آنکه  از آن نه. پس عمر اقتصاد ایران همان عمر چاه

ارتش ما به حرکت درآید و برای از بین بردن وابستگی مالی خود  -1
یعنری بره   درآمد نفت، در بزرگترین جنگ تاری  میهن خویش شرکت کنرد.  



41 

 

کننده بدل شود. نه تنها هزینه های خود را از تولیدی کره  یک دستگاه تولید 
در آن شرکت می کند، تحصیل کند بلکه با استقالل اقتصادی کشرور کمرک   
کند. در دوران مصدق نیز ارتش کم بیش نقش فعالی در افزایش تولیرد ملری   

 ایفا کرد.

نباید از یاد برد که ارتش برای جنگ است و جنگ مرگ و زندگی امروز 
اقتصادی است. اما باید فرمان عمومی برای این جنگ سرنوشت صرادر  جنگ 

کند. سرزمین های خشک میهن به دست فرزندان اسالم باید سبز گردند. در 
همه جا باید چهره های مصرمم، سرنوشرت بازسرازی مریهن اسرالمی را در      

که به بازسازی واقعی ارتش عالقره دارنرد    آن هادستهای توانای خود بیگرند. 
د بدانند که ارتش جز از راه پیروزی در جنگ مرگ و زندگی، معنی واقعری  بای

   خود را به دست نخواهد آورد.
دستگاه اداری باید بکار در آید. دستگاهی که نخبگان کشرور در   -2

آن جمع آمده اند، چگونه نداند و چرا نداند که حقوق هرای ماهانره عینراً بره     
سررطان مری خوراننرد، روزهرای      دارویی می ماند که به مبتالی به بیمراری 

شمردة عمر را آسانتر تحمل کند. روشن است که آدمی آسان تن به تغییرر و  
قبول زندگانی نوع دیگر نمی دهد. امرا زنردگانی کنرونی زنردگانی نیسرت،      
خودکشی تدریجی است. دستگاه اداری باید در خود انقالب بوجود آورد. نره  

وی به جهاد عمرومی و بزرگری آورد کره    از نوع آن انقالب کذائی، بلکه باید ر
گیر آن است. باید تولید کرد و و از تولید خود زنردگانی  حال و آینده ایران در

کرد. در پهنای میهن اسالمی همه و همه ماه هرا، مراه روز تلقری گرردد و در     
اجتماعات بزرگ وضعیت و موقعیت واقعی کشور آنسان کره هسرت ارزیرابی    

رکت خبرگان همة سازمان های کشروری و لشرگری   گردد سازمان برنامه با ش
باید به ستاد بزرگ طرح های جهاد بازسازی کشور تبردیل شرود. ترا وقتری     
بیشتر از آنچه مزد و حقوق می گیریم، تولید نمی کنیم، نمی توانیم نسبت بره  

 نجات حیات ملی خوشبین باشیم.

ن جهراد  ما در زمینره جهراد و بزرگترری    از نابختیاری دستگاه تبلیغاتی
تاری  میهن، هیچ کار اساسی انجام نمی دهد. رادیو و تلویزیون باید به کرانون  
گرم و صمیمی ایجاد هیجان مثبت کار و تالش بدل گردد، کوشش بی فایرده  
کنونی را برای  پر کردن برنامه ها مطابق نظام سرابق، رهرا بایرد کررد. بایرد      

ون وسیله سررگرمی مرردم   دانست که اینکار غیر ممکن است. رادیو و تلویزی
نیست. رژیم سابق به این مخدر احتیاج داشت. انقالب  به مخدر نیراز نردارد.   
تازه ما قادر به اینکار نیز نخواهیم شد. طبیعت انقالب ایران اجازه نمری دهرد   
که نوعی سرگرمی را جایگزین نوع دیگری از آن سازیم. رادیرو و تلویزیرون   

در جهاد بزرگ است. هیچ سرگرمی شرادی  برای همآهنگ کردن مردم ایران 
بخش تر از گرمی سری که بکار ابتکار و خالقیت و تولید است، نیست. به این 

 مهم باید پرداخت.
جوانان مسلمان نه تنها نباید به خاطر شرکت در جهاد سرازندگی   -3

چنان با موانع و مشکالت اداری روبرو شوند که از جهاد بلکه از حال و آینرده  
أیوس شوند، نه تنها نباید روستاها و شهرهای کردستان و لرسرتان و  انقالب م

بلوچستان و ترکمن صحرا و ... ایرن عقرب افتراده تررین قسرمتهای مریهن       
اسالمی را به علت نرسیدن بودجه و اشکاالت اداری ترکی کنند، بلکره بایرد   
پیشاهنگ این جنگ بزرگ سرنوشت تلقی شوند و بر اساس تجراربی کره از   

به دست می آیند، باید دست بکار بسیج عمومی خلق و تمرام خلرق    کارشان
 شد.

شما علماء دین، بدانید که هر کرس شرما را بره تصردی قردرت اداری      
خواند، دلش با شما و اسالم نیست. می خواهند شرما و دیرن شرما را بری      می

اعتبار سازند و به عنوان مانع از سر راه مقاصد خویش بردارند. ایرن دسرتگاه   
برای رهبری شاه تحت سلطه امریکا ساخته شده اند شما وقتی می توانیرد  ها 

بشروید. در   آن هرا این سازمان ها را رهبری کنید که خود مهره ای در خرور  
مواضع خود بمانید. آن معنویت انقالب آفرین را در جامعه زنرده نگاهداریرد،   

و جهراد   هرا و مزرعره هرا مرردم را بکرار      در شهرها و روستاها، در کارخانه
سرنوشت برانگیزند. کاری که ایران امروز از شما انتظار دارد اینسرت. وگرنره   
در یک ساختمان اجتماعی از پای بست ویرانی، به رتق و فتق امرور سررگرم   

شدن، رهبری جامعه در جریان مرگ و نابودی است و شما نه بدینکار راضری  
 هستید و نه می توانید از عهده برآیید.

نی و مسئول کشور بداند که حق ندارد مأیوس شود. انسرا و نسل جوان 
باید بداند که خدا شکست ناپرذیر اسرت.    دنکه به عنوان خلیفه خدا می رزم

مقام عمرل مری کنرد، شکسرت ناپرذیر      خلیفه خدا وقتی به راستی در این 
شود. بر او است که راه های پیروزی را تحقیق کند و بیابد و پیشاپیش بره   می

نو برود. اسالم و ایران به تصمیم و اراده تو، به حرکت پیگیر ترو  سوی مرزهای 
 ماند. زنده می
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از شگفتی های انقالب اسالمی ما یکی اینست که برای انتشار روزنامره  
ت کره  ها هیچگونه محدودیتی بوجود نیاورد. درجهان ما این تنها انقالبی اسر 

تمامی محدودیت های رژیم سابق را از بین برد و محدودیت جدیردی برراین   
انتشار روزنامه بوجود نیاورد. در هیچ کجای دنیا نیست که انقالب شده باشرد  

 و به روزنامه های مخالف رژیم انقالبی اجازه انتشار داده شده باشد.
در پیش گرفتره  آیا وقتی انقالب  ما رفتاری مخالف رفتار همه انقالب ها 

است، وظیفه سنگین همگان بخصو  مطبوعات نیست که منتهای مراقبرت  
را بکنند این آزمایش با موفقیت روبرو گردد؟ وقتی نه در چین، نه در الجزایر، 
نه در کوبا، نه در ویتنام، نه در ... از لحظه اول پیروزی، اجازه انتشار بره هریچ   

نباشد، نه دادند و نره مری دهنرد، آیرا      روزنامه ای که در کنترل رژیم انقالبی
انقالب ایران می توانست از  لحظه اول زیر برار تعهرد آزاد گذاشرتن انتشرار     

شده انرد چقردر کوشریدند    « دمکراسی»که طرفدار  ها آنروزنامه ها برود؟ 
روش روزنامه ها را در تهدید آزادی ها و تهدید خود انقالب، تغییرر دهنرد و   

به روش های تخریبی روزنامه ها اعتراض کردند؟ آیرا  چه وقت و به چه طریق 
معنی آزادی اینست که یک طرف خودکامه هر چه می خواهد جعل کند و هر 
چه می خواهد تحریک کند و مانع از استقرار هرگونه رباتی بشود و برای کرار  
محیط تحریک و تهدید بوجود آورد؟ اگر این نیست، اگر بعکس، معنی آزادی 

در نوشتن مطالب و اخبار اینست که برا تهدیردها و توطئره هرای     روزنامه ها 
موجود در رژیم سابق مقابله کنند تا محیط سالم و آزادی برای کرار و ترالش   

، مدافع ایرن آزادی  آن هاجامعه ملی بوجود آید، آیا خود روزنامه ها و حامیان 
 بوده اند؟ این کسان، چه  وقت ازاین روزنامه ها پرسیده اند چرا:

به مراکز شایعه سازی تبدیل شده اید؟ و چرا شایعه ها کره مری    -
سازید همه یک هدف را تعقیب می کننرد و آن بری اعتبرار کرردن رهبرری      

 انقالب است؟
به جای طرح مسائل اصلی کشور، مسائلی که اگرر حرل نگردنرد     -

موجودیت کشور به خطر میافتد، مسئله می سازید و بزرگ می کنید ترا کره   
 ام در افکار عمومی حل  مسائل اصلی را غیرممکن گردانید؟با ایجاد ابه

به جای زبان انتقاد، زبان تحریک و تحریف بکار می بریرد و مری    -
 خواهید جوّ عصبی غیرقابل کنترل بوجود بیاورید؟

به جای مبارزه با توطئه ها و حادره سازی ها، هر بار از راه جعرل و   -
وارونه جلوه دهید؟ چه کسری مری   تزویر با تمام تالش  می کوشید حقایق را 

پذیرد که در هیچ نوبت گروه هایی که شما کارهاشان را توجیره مری کنیرد،    
 مرتکب کمترین خطائی نشده باشند؟

به جای مبارزه برای ایجاد امنیت اخالقی برای انجام وظیفه، مری   -
کوشید هرگونه امنیت خاطری را از میان ببرید و محیط عردم امنیرت کامرل    

 ورید؟بوجود بیا

به جای مبارزه با عدم ربات که دلخواه دشمن و ضد انقالب است،  -
 شوید؟ خود از عوامل عمدة بوجود آوردن آن می
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بجای کشف و بیان حقایق، جعل و بیران دروغ مری کنیرد؟ آیرا      -
روزنامه ای که صفحاتش انباشته از دروغ و تهمت و ناسزا و دیگر روش هرای  

 انقالب است؟تخریبی است، روزنامه در خور عصر 

و باالخره آیا درست نیست که به جای مبارزه برا جنرگ روانری،     -
موافق اسناد موجود )که انتشار نیز می دهیم( خود از آتش بیارهرای معرکره   

 اید و آتش این جنگ را تیزتر نیز می کنید؟

از این گروه هایی که خود را موافع و دلسوز آزادی می دانند می پرسیم 
ئول آزادی یک ملت بتمام معنی محروم نمری دانیرد؟ آیرا    آیا شما خود را مس

شما تردید دارید که کارهای باال به منظور ویران کردن اساس انقرالب ایرران   
گیرد؟ و شما نمی دانید که اگر ضد انقالب پیروز شرد، آزادی تمرام    یانجام م

ملت به دفعات بدتر از سابق به خطر می افتد؟ آیا شما نمی دانیرد اگرر ضرد    
قالب پیروز شد، ایران دیگر روی حیات مستقل به خود نخواهرد دیرد؟ آیرا    ان

روش توطئه و تحریک، روشی که بکار می برید، علیه استقالل و آزادی ایران 
نیست؟ آیا مقصود شما از آزادی، خودکامگی، آنهم خودکرامگی تمرام عیرار    
ین است؟ اگر اینست چه کسی به شما گفته است که انقرالب ایرران بره ترأم    

خودکامگی روزنامه های شما که منجر به ویران شدن اساس خود خواهد شرد  
بیشتر از حف  این اسراس عالقمنرد اسرت؟ آزادی مطبوعرات بررای قروام       

 بخشیدن به اساس انقالب است و نه ویران کردن این اساس.
به گمان ما، روزنامه نگارانی که در رژیم سابق، از راه تحریف حقیقرت و  

ترس و تخدیر، از عوامل مهم  پابرجائی آن رژیم بوده انرد، بایرد   ایجاد اسباب 
در عداد دشمنان اصلی انقالب قرار می گرفتند و زودتر از دیگرران محاکمره   
می شدنمد. روزنامه نگار عصر انقالب نمی تواند همان عنصر فاسدی باشد که 
رگ دیروز نقش سگ پاسبان را برای رژیم شاه بازی می کرد و امروز نقرش گر  

را علیه انقالب اسالمی ما به عهده گرفته است. نمی باید اجازه داده مری شرد   
که عده ای برای فرار از مجازات، به سنگر داد و فریاد و تحریرک و توطئره و   

 ناسزا و ... درآیند و طلبکار هم بشوند.
زیباتر از این هیچ نمی شد که انقالب تأسیساتی نظیر تأسیسات روزنامه 

پول این ملت فقیر بوجود آمده بودند را در اختیار کسانی قرار دهد هایی که با 
که اگر هم با رویه کار رهبری انقالب مخالف باشد، با احساس مسرئولیت آنررا   

جنبه های صحی  و ناصرحی  و ارائره راه   انتقاد می کنند. انتقاد یعنی ارزیابی 
قراً بره    برای صحی  کردن ناصحی . و ترا امرروز آن تأسیسرات برا آنکره ح     
 مستضعفان تعلق داشت در اختیار ارگان های تحریک و توطئه باقی بود. 

با وجود اینهمه، توقیف روزنامه باید مستند به دالیل و مدارک و مسبوق 
به توضی  کافی برای مردم باشد. اگر انقالب ما راهی سوای راه انقرالب هرای   

تماً آزادی مطبوعات را دیگر رفته است حتماً برای اینکار دلیل داشته است. ح
به سود پیشرفت کار خود تشخیص داده است. این بعد از وقروع نیسرت کره    
مردم باید از علت توقیف آگاه شوند. دالیلی که دادستان انقالب  بعد از توقیف 
روزنامه آیندگان منتشر کرد، دالیلی نبودند که ناگهان پیدا شده باشرند و یرا   

 را بدهد. آن هانامه امکان از بین بردن آرار انتشارشان به مسئوالن این روز
اسناد منتشره همه به عصر پیش از انقالب راجعند و مسرئوالن فعلری   

اند. دادستان مردعی اسرت    می گویند با آن عصر و مسئوالن آن دوره بریده
هنوز پول به حساب روزنامه می ریزند، سند این دعوی کجاست؟ و برا وجرود   

نفت و دیگر مثسسات دولت روزانه بره حسراب   آنهمه پول آگهی که شرکت 
 اینگونه روزنامه ها می ریزند، هنوز محتاج دریافت پول از ایادی دشمن اند؟

مسئله، مسئله روزنامه ای که جعرل و تحریرف و تحریرک و توطئره را     
اساس کار خود قرار داده است، نیست. مسئله بسیار بزرگتری در میان اسرت  

روزنامه، الاقل پیش از آگاه شدن مردم از قطعیرت   و آن ایجاد رویه در توقیف
دالیل جرم است. ما همیشه بر این باور شده ایم که دادستانی انقرالب حتری   
در مواردی که هیچ شکی در صحت عملش جایز نیست، بدترین رویره هرا را    
اتخاذ می کند در این مورد نیز به گمان مرا چنرین کررده اسرت. دادسرتانی      

 د و مدرک به دست می آورد:انقالب دو نوع سن
 قابل انتشار -
 غیرقابل انتشار -

اسنادی که منتشر شده اند، از روز نخست پیروزی انقالب قابل انتشرار   
شدند و وقتری تأسیسرات چاپخانره و اداره     بودند. همان وقت باید منتشر می

شده بود، بایرد بره دولرت مسرترد      روزنامه از پول اسرائیل و بیت المال تهیه
و روزنامه آیندگان نباید حق ویژه پیدا می کرد و از بیت المال مفرت و   شد. می

کرد. و اگر تأسیسات برابر ادعای مسرئوالن فعلری همران     مجانی استفاده می
بایرد از همران    آنهرا تأسیساتی نیستند که با آن پولها ایجاد شده اند، تکلیف 

سیسرات از  ابتدا در دادگاه صالحه تعیین می شد. و به هرر حرال حسراب تأ   
توان  حساب روزنامه و نویسندگان آن جدا است. هیأت تحریری فعلی را نمی

به جرم وابستگی داریوش همایون به ساواک و اسرائیل توقیرف کررد و مرانع    
انتشار روزنامه شد. اگر دعوی اینست که مسئوالن فعلی هنوز اسباب دسرت  

چرا دالیل واضر   همایون هستند و این امر بر دادستانی مسلم است داریوش 
و قعطی خود را با مردم درمیان نمی گذارند؟ و اگر اسناد و دالیل قابل انتشرار  
نیستند زیرا بیم تبانی می رود، باز چرا دادستانی از وجود مسلم این اسرناد و  

دهرد   نمی زند و به جامعه اطمینان نمی دالیل و علتهای عدم انتشار آن حرف
رند و به موقع خود بره اطرالع افکرار عمرومی     که این اسناد و دالیل وجود دا

 خواهند رسید؟
اهمیت موضوع آنقدر هست که دادستانی انقالب بره ایرن سرئوال هرا     
پاس  بدهد. بنای کج را  با کج گذاشتن سنگ پایره مری گذارنرد و ایرن آن     
سنگی نیست که کج گذاشتن به اساس انقالب اسالمی مرا صردمه نزنرد. برر     

یف روزنامه را دنبال کنیم. اگر توقیف به حق بود بری  ماست که با پیگیری توق
هیچ باکی و با تمام قوا از آن دفاع خواهیم کرد و اگر بنراحق برود براز بردون     

 هیچ تردیدی با آن مخالفت خواهیم کرد.
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وقتی خبر حملره  بانک ها آماج حمله های مردم بودند.  در دوران انقالب
به بانک ها به خارج از کشور می رسید، با دو نوع نظر روبرو می شد: یک نظرر  

کرار مرردم   »و یک نظرر مری گفرت:    « کار خود دستگاهیان است»می گفت: 
اما بر ما معلوم بود که اگر هم عمال رژیم شاه در مواردی اینکرا را مری   «. است

نک ها می بایستی وجود داشرته  کردند، ناچار یک زمینه نارضایتی شدید از با
 باشد تا بتوان شعبه بانک را به آتش کشید و به گردن مردم انداخت.

و نارضایتی شدید از بانک ها وجود داشت. و ایرن نارضرایتی بررخالف    
ادعای بعضی از مطبوعات مغرض خارجی بدان خراطر نبرود کره بانرک یرک      

انک تأسیس نروئی در  بود. چرا که ب« تهران جدید»از تأسیسات « تأسیس نو»
ایران نبود و اگر هم آنرا از ابداعات ایرانیان نشمریم، این امر قطعی اسرت کره   
ایرانیان از همان اوائل ایجاد بانک آنرا اخذ کردند. و در دوران هخامنشی بانک 

شد خرواه   شده بود. اگر به بانک ها حمله میها از ارکان عمدة اقتصادی کشور 
ز سوی عوامل ساواک بنام مردم به دلیل نقش اقتصادی از جانب مردم و خواه ا

ویرانگری بود که بانک ها در انحطاط اقتصاد ایران و در فقر روزافزون قشرهای 
بی چیز جامعه ما، بازی کردند. این نقش ویرانگر را مورد بحآ قرار داده ایرم و  
ای آن بحآ البد در این روزنامه منتشر خواهد شرد. بنرابراین در اینجرا بجر    
 پرداختن به آن نقش، به پرس شهایی می پردازیم که هر روز از ما می شود:

بانک ها ملی شده اند. نمی دانیم یعنری چره. امرا مری پرسریم طررز       »
پرول قررض    آن هرا کارشان چه فرقی با گذشته کرده است؟ ما در گذشته از  

را می کردیم و قسط می دادیم. هر مبلغ پول که قرض می کردیم، دوبرابرر آنر  
باید به بانک می پرداختیم و حاال هم باید اقساط را مثرل سرابق و بره همران     

 «.گیرندمیزان بپردازیم. اقالً بهره را از ما ن
 یا که:
بانک ها ملی شده اند، اما هنوز هرکدام مقررات خود را دارنرد و وضرع   »
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با سابق هیچ فرقی نکرده است. مثل سابق اعتبارهرای برانکی را بره کسرانی     
را راضی کنند. حاال دیگر چررا بانرک    آن هاهند که می توانند متصدیان د می

 «ها به مردم مستضعف وام بدون بهره نمی دهند؟
 یا که:
ودنرد کره هسرتند و بیرا و ببرین      اداره کنندگان بانک ها همان هرا ب »
و بیشتر از آن از طریق این بانکها به خرارج   های کشور چطور مثل سابق رروت
اره کنندگان بانک ها باید همان کسانی باشند که در گذشرته از  رود. چرا اد می

 «اند؟ و دوشیدن بی حد و حساب مردم بودهعوامل سقوط اقتصاد ایران 
 و ...

نخست باید دانست که راست است بانک پول قرض می دهد اما اینکرار  
بانک تابع نقش اصلی آنست که عبرارت باشرد از اجررای سیاسرت پرولی و      

کشور. برای آنکه وضع بانک ها با گذشته فرق کند، باید دولرت   اعتباری برای
اطالع کند. تا بانک بتوانرد در حردود آن ترکیرب     آن هاسیاست جدید را به 
 اعتبارات را معین کند.

یعنی بداند به هر رشته چه میزان باید اعتبرار بدهرد  و ایرن اعتبرار را     
انست که آیا بایرد چرون   چگونه بدهد؟ توضی  آنکه با این کار بانک خواهد د

اقتصرادی   -گذشته به افراد و شرکت ها وام بدهد، یا دولت سیاست اجتماعی
جدیدی در پیش گرفته است و مری خواهرد اعتبرارات برانکی را در اختیرار      
واحدهای تولیدی متشکل از کارگران و دهقانان بگذارد؟ آیرا کره خرود مری     

اعتبارات بانک هرا را بره   خواهد واحدهای تولیدی تشکیل بدهد و می خواهد 
 اختصا  بدهد و ...   آن ها

بنابراین برای  آنکه وضع بانک ها  با  گذشته فرق کند، اول کار اینسرت  
که دولت سیاست عمومی اقتصرادی و اجتمراعی خرود را معرین کنرد و در      
محدوده این سیاست، سیاست مالی و پولی خود را مشخص کند و بانک هرا را  

 تجدید سازمان دهد. موافق این سیاست ها
اما اینکه مردم مستضعف هنوز باید با بهره زیاد پول قرض کنند یرا کره   
بابت پولی که قرض کرده اند، هنوز باید قسط را با احتساب بهرره سرنگین و   
کارمزد و ... و سود مرکب بپردازند: به گمان مرا ایرن وام هرا رقرم بزرگری را      

وام گیرندگان و میزان وامری کره    تشکیل نمی دهند و با مطالعه وضعیت مالی
گرفته اند، می توان آن ها را از پرداخت  بهره معاف کررد. البتره در گذشرته    
میزان تورم باال بوده است و معاف کردن به زیان بانک تمام می شد، اما اکنون 
با توجه به اررات اقتصادی آن، افزایش وسع قشرهای کم درآمرد در مجمروع   

 و به احتمال زیاد افزایش تولید داخلی تمام می شود.به سود رونق اقتصادی 
در حقیقت در مرحله اول بایرد بانرک هرا دو نروع سیاسرت در پریش       

کرم درآمرد. و یکری     بگیرند، یکی اجرای برنامه کمک اقتصرادی بره مرردم   
سیاست استفاده از ابزارهای پولی برای هدایت فعالیت های سرمایه گرذاری و  

ک اقتصادی باید چنان تنظیم شود که موجب افرزایش  بازرگانی. اما برنامه کم
تولید داخلی و توزیع صحی  جمعیت در سط  کشرور گرردد. نبایرد چرون     
گذشته سیاست اعتباری خود از اسباب هجوم مردم از شرهرها و روسرتاهای   
کوچک به تهران و دو سه شهر دارای رشد سرطانی بگردد. این امری نیسرت  

دیران بانک ها باید این مسرئله مهرم را هرر چره     که به عهده تعویق بیفتد. م
زودتر موضوع کار خود قرار  دهند و در تجدید سازمان بانرک هرا، از توجره    

 بدان غفلت نورزند.
و باز یکی  کردن مقررات بانک و چون سابق به هررکس در هرر بانرک    
بلکه در هر شعبه که بانک یک اعتبار دادن، محتاج صبر کردن نیست. بانرک  

توانند و باید از هم اکنون مقررات خود را یکی کننرد، دسرتگاه هرای    ها می 
اطالعاتی خود را یکی کنند، حساب اعتبرارات و اعتبرار گیرنردگان را یکری     
کنند و به سرعت قرار و قاعده ای بکار بدهند. بدانند که مردم اینک احساس 

 مسئولیت می کنند و نسبت به چند و چون فعالیت های القید نیستند.
حساب اعتبارات و اعتبار گیرندگان را یکی کنند و بره سررعت قررار و    
قاعده ای بکار بدهند. بدانند که مردم اینک احساس مسئولیت مری کننرد و   

 نسبت به  چند و چون فعالیت هاشان القید نیستند.
و سیاست جدید، مردان نو، پاک، مسئول و کارآمد می خواهد. مدیریت 

ساسی و بدون آن هیچ تغییرر انقالبری و حتری    و رهبری صحی  امری است ا
اصالحی نیز ممکن نمی شود. بر پایه فکر راهنمای انقرالب یعنری اسرالم، برا     
سازماندهی و برنامه متناسب با آن فکر و مقابله با بحرران اقتصرادی ایرران و    
هدف هایی که دولت معین می کند، رهبری جدیدی ضرور اسرت ترا کره برا     

 اقتصادی، اقتصاد ایران را از:اجرای سیاست استقالل 
بن بست و بحران شدید کنونی خارج گرداند و پایره هرای رشرد     -

 مستقل اقتصاد کشور را بریزد.

بودجه و سیاست مالی کشور را در جهت استقالل از وابستگی به  -
 در آمدهای  نفت و قرضه های خارجی به پیش برد.

نی خرارج  نظام بانکی کشور را از صورت عامل نظام برانکی جهرا   -
کند و پول کشور را مستقل سازد و سیاست اعتباری را به خدمت سیر جامعه 

 ها، به جامعه دارای اقتصاد توحیدی درآورد.
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هزار گذرنامره صرادر شرده     833گویند از انقالب بدین سو، بیشتر از  می
گویند کسرانی کره گذرنامره     نظیر است. و می است و این امر البته بکلی بی

هستند. وضع را مناسب ماندن نمری بیننرد، بسراط    « مغزها»گیرند، اغلب  می
 کنند و راهی کشورهای غرب می شوند. خود را جمع می

نتوانند بمانند و بروند، برای اداره امرور و ترأمین نیازهرای    « مغزها»اگر 
دون مراده خاکسرتری، یعنری    یا پیشرفت بکشور دچار مشکل نمی شویم؟ آ

همین مغزها، میسر است؟ آیا انقالب نباید به معنای مناسرب کرردن محریط    
برای بازگشت مغزهایی باشد که در دوران رژیم سابق فرار کرده و یا به ایرران  

 نیامده بودند؟  
از سالها پیش، یعنی از زمانی که این مسئله، بره صرورت یرک مسرئله     

یرک  « فرار مغزها»شد اینطور وانمود شود که  جهانی طرح شد و کوشیده می
یعنی چون در کشورهای صنعتی مزد بیشرتری   -مسئله صرفاً اقتصادی است

 -به دارندگان مغزها می دهند، از وطن خود به به این کشورها فرار می کننرد 
ما بر این نظر بودیم که مسئله بیشتر جنبه فرهنگری و سیاسری دارد. یعنری    

زها، محیط غربی شده ای می باشرد و ایرن مغزهرا برا     چون محیط تربیتی مغ
فرهنگ غربی دمساز می شوند و چون جوّ سیاسی، جوّ فشار و اختناق است، 
مغزها کشورهای خود را ترک می گویند و راهی غرب مری شروند. در غررب    

نعمرت  »بدون احساس مسئولیت سیاسی و غیر آن، با آسایش خاطر کامل از 
 ب می شوند!!  کامیا« آزادی ها»و « ها

دربارة وضع بعد از پیروزی انقالب چه می توان گفت؟ آیا صدور اینهمره  
محیط سیاسری و فرهنگری امرروز در    «  مغزها»گذرنامه به معنای آنست که 

 فرهنگی دوران شاه سابق بدتر می بینند؟ -مقایسه با محیط خفقان سیاسی
اسری کشرور   در آن زمان کاری به کار وضرع سی « مغزها»عده ای از این 

نداشته اند، محیط فرهنگی مناسب یعنی  محیط غربیشده و امتیازات بسریار  
و درآمدهای بزرگ داشته اند. اینک که آن محیط یا از بین رفته و یا نزدیرک  
به از بین رفتن است و درآمدها هم بسیار کم شده و چشم انرداز آینرده نیرز    

 نوید بخش نیست، ترجی  می دهند بگذارند و بروند.
عده ای با رژیم سابق همکاری های فسادآلودی داشته اند و با مالحظره  

دهند حرفشان در دهران هرا    فشار افکار عمومی برای پاکسازی، ترجی  می
 نیفتد و می روند.

کره دشرمن بره راه انداختره     « جنگ روانی»عدة بزرگتری تحت فشار 
ا روشرن  است، نگران سرنوشت وضعیت کنوین شده اند و ترجی  داده اند تر 

 شدن وضع در جای امن تری بساط کار و زندگی را بگسترانند.
عدة باز هم بزرگتری در حال حاضر امنیت را مفقود می بیننرد و دولرت   
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نشران نمری دهرد،     آن هرا نیز چشم انداز روشنی از آینده نزدیک و دور بره  
 ترجی  می دهند بروند.

محریط را   عدة از آنهم بزرگتری، جزء اقلیت هرای مرذهبی هسرتند و   
 مساعد خود نمی بینند و می روند.

جمع این عده ها وعده بزرگتر از همه اینها، مرمانی هستند کره منزلرت   
می خواهند یعنی حقوق و تکالیف تثبیت شده و دارای ضمانت قانونی برا دوام  
می خواهند. از نابختیاری هنوز انقالب نتوانسته است به این هدف بزرگ خود 

این هدف نرسیده ایم بلکه تعردد مراکرز تصرمیم گیرری و      برسد. نه تنها به
 تضعیف دولت، منزلت ها را  متزلزل تز نیر کرده است.

به دفعات این واقعیت را بازگو کرده ایم، که ایجاد قدرت هرای تصرمیم   
گیری کوچک و بزرگ خودکامه در سراسر کشور، اسرتقرار نظرم انقالبری را    

ر امتیازها جانشین صاحبان پیشین غیرممکن می سازد. هر کس می کوشد د
آن گردد. پیروزی ضدانقالب این نیست که فراریان رژیم سرابق بازگردنرد و   
حکومت کنند، پیروزی ضد انقالب اینسرت کره صراحب امتیرازان جدیرد،      
جانشین صاحب امتیازان سابق بشوند و این امر در چنان هرج و مرجی انجرام  

 را در فرار از کار یا از کشور ببیند. بگیرد که هر صاحب صالحیتی، صالح خود
روحانیت ما و همه دست اندرکاران باید بدانند که خاصره اصرلی همره    
انقالب های مردم سرزمین ما در تاری  طوالنی خود، تحصریل منزلرت بروده    

از توجه به این خاصه اصلی غفلت کرده انرد. نره   « انقالبیان»است. بسیاری از 
را متزلزل تر نیز کررده   آن هارا تثبیت کنند بلکه  تنها نکوشیده اند منزلت ها

اند. در نتیجه دیگ هیجان انقالبری مرردم از جروش افتراده و زمینرة غلبره       
 ضدانقالب فراهم شده است.

روحانیت نباید فراموش کند که یک وظیفه تاریخی او همرین خواسرت   
نرک  منزلت های رابت بوده است. خواست استقرار قطعی قانون بوده اسرت. ای 

نباید رفتار چنان باشد که پنداری هیچ منزلتی نه سیاسی و نه اقتصادی و نره  
اجتماعی و نه فرهنگی، وجود ندارد و در آینده نیز بوجود نخواهد آمد. نبایرد  

نه حاضر است وظیفه تراریخی  « قدرت جدید»در اذهان این باور جا بیفتد که 
بیت منزلت ها برآید، و نه مری  خویش را به یاد بیاورد و با تمام قوا در صدد تث

تواند نظمی را مستقر سازد که الاقل معلوم شود از کدامین مقام باید منزلرت  
 ولو غیر رابت توقع کرد.

وقتی در تمام ایران همه گرروه هرای سیاسری مسرل  و غیرمسرل  و      
روحانیان نخواهند که وظایف دولت بدو بازگردد و دولرت نیرز نخواهرد نظرم     

های فشار  سیاسی تابعیت از غرب را از میان بردارد، گروه استبدادی و ساخت
که در مقرام تصرمیم گیرری     آن هاآیند و دیگر نمی گذارند  بسیار بوجود می

هستند، حداقل در تصمیم ها از رویه رابتی پیروی کننرد. تحرت فشرارهای    
 شود. شود و وضع بدتر از بدتر می متضاد، تصمیم های ضد و نقی  گرفته می

ور حسراس اسرت. انقرالب نره تنهرا      می دهیم که وضعیت کشهشدار 
که  خود عالمت وضعیتی است کره در آنریم   «فرار مغزها»تواند نسبت به  نمی

بی اعتناء باشد بلکه باید چنان کند که در همه مغزهای کشور کره در جهران   
پراکنده اند، احساس مسئولیت برانگیخته شود و به میهن اسالمی خرود براز   

ه استعداد خویش را در خدمت رشد و تعالی کشور و ایجراد یرک   گردند و هم
 جامعه الگو بکار گیرند. برای اینکار:  

اداره امور کشور باید به سرعت سرامان پرذیرد و مراکرز متعردد      -
تصمیم گیری منحل گردند و دولت مرکز و مراجع امور کشور بشرود و نظرم و   

 امنیت، امنیت همه جانبه، مستقر بگردد.
د چشم انداز روشنی برای جامعره ترسریم کنرد یعنری     دولت بای -

 برنامه کوتاه و درازمدت خود را معرض قضاوت عمومی بگذارد.

روحانیت و دولرت و همره گرروه هرای سیاسری کره احسراس         -
مسئولیت می کنند به اهمیت خطر توجه کنند و اجازه ندهند وضع در جهرت  

مردم منزلت سیاسری   وقتی در کشوراز بین رفتن هرگونه منزلتی تحول کند. 
اجتماع بهانه زورآزمرایی گرردد، وقتری مرردم      ونداشته باشند و راه پیمایی 

منزلت اقتصادی نداشته باشند و چنان شود که هر کس به هر انردازه تغریش   
برید اعمال قوه کند و از راه گران فروشی، تصاحب اموال، رشروه و ... ببررد و   

ته باشرند و بتروان هرر کرس را     داشر بخورد، وقتی مردم منزلت اجتمراعی ن 
اعتبار کرد و وقتی منزلرت فرهنگری نداشرته باشرند و نتواننرد فراخرور        بی

استعداد خود، کار و حیثیت توقع کنند و نتوانند فکر خود را به زبران و قلرم   
از کشور کوچکترین ضایعات را تشکیل می دهد. بایرد  « فرار مغزها»بیاورند، 

عمل کنند ترا محریط    آن هایف و تضمین همه در جهت تثبیت حقوق و تکال
 مناسب کار و فعالیت سازنده گردد و استعدادها را به خود جلب کند.

مجلس خبرگان و بخصو  مجلس خبرگان، نباید از این عالمرت   -
مرضی که فرار مغزها و عدم بازگشت مغزهای مهاجر است و بسیاری عالمرت  

ر وضرع چنران نباشرد کره     های دیگر در تدوین قانون اساسی غافل بماند. اگ
مغزهای خودی را جلب کند، چگونه می تواند مغزهای بیگانه را جلرب کنرد و   

را جلب کرد؟ نباید این گرفتاری بزرگ کشور را که از  آن هابه چه قیمت باید 
دوره قاجار با آن روبروست از یاد برد و تجربه تل  استبداد پهلوی را فراموش 

ی مناسرب  « مغزهرا »مله این بود که می خواهرد  کرد. بهانه این استبداد از ج
عصر جدید تربیت کند. اگر جامعیت اسالم و بیشتر، معنویت کرران  ناپیردای   

شود همره اسرباب    اسالم اساس کار قرار گیرد و قانون اساسی که تدوین می
رشد و تعالی ملت ما را فراهم بیاورد، و این قانون با قاطعیت انقالبی بره اجررا   

، نه تنها استعدادهای رمیده و مسرئولیت پرذیر بره کشرور براز      گذارده شود
خواهند گشت بلکه همه استعدادهای انقالبی از سراسر جهران راهری ایرران    
 خواهند شد و در ساختمان جامعة الگوی جهان امروز با ما یاری خواهند کرد.
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ران رژیم شاه سابق، با این و آن گرایش، در یرک امرر   دو« روشنفکران»
روحانیرت. در  « قشری گرری »و « انحصارگری»موافق شده اند و آن مبارزه با 

این مبارزه از  هیچ کار مضایقه نمی شود. تهمت و افتررا و شرایعه پراکنری از    
 ست. و این جنگ، جنگی انحرافی و بدفرجام است چرا که:آن هارایج ترین 

درگیر مبارزه با  سلطه گران بررای نجرات حیرات ملری      کشور ما -1
است: اقتصاد کشور را باید از بن بست خارج کرد و با سرعت تمرام. دسرتگاه   
اداری و نظامی را باید تجدید سازمان کرد. و ... و وابستگی های کشرور را بره   
خارجه باید از میان برود تا مگر نجات ایران ممکن شود. ملرت مرا از رهگرذر    

الب در روی طنابی قرار گرفته است که دو سوی پرتگاه را بهم می پیونردد.  انق
باید برای بیرون رفتن از پرتگاه از روی این طناب راه پیمایی کنرد. کمتررین   

 غفلتی به سقوط و نابودی کی ملت بزرگ می انجامد.

از پدیده نو و امیدبخش عصر ما یکی اینست کره امرام خمینری     -2
وشنفکر و روحانی را وجه همت خویش قررار داد و از  نزدیک کردن دو جناح ر

همین نزدیک کردن، آرار بزرگی پدیدار شد و در جریان انقالب تأریر قطعری  
خود را بجای گذاشت. با پیروزی در مرحله اول انقالب رشته وحدت دو جناح 
نباید سست گردد. نباید روحانیت احساس بی نیازی کند و رفتاری در پریش  

پاره شدن رشته وحدت بیانجامد. و نیز روشرنفکر در خرور ایرن     بگیرد که به
عنوان نباید تجربه موفق همگرایی را از یاد ببرد و نسبت بره وحردت القیرد    
گردد چه رسد به در پیش گرفتن رفتراری کره بره جردایی و رو در رو قررار      

 گرفتن می انجامد.

ا مفاهیم مطلقی هستند، حرفی نیست ام« ارتجاع»و « ترقی»اگر  -3
اگر این مفاهیم نسبی هستند، مبارز واقعی نباید حساب جناح مترقری را برا   
حساب جناح ارتجاعی یکی کند. در هر گروه می توان جناح مترقی و جنراح  

 ارتجاعی تشخیص داد.

در ایران امروز، روحانیتی که در صفوف اول مبارزه قررار گرفرت و برا      
آن ترالش کررد، همران    قاطعیت و تحمل سختی هرای مبرارزه در پیشربرد    

روحانیتی است که بدون تزلزل خود را تحت رهبری امام خمینری قررار داد و   
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در جنگ روانی که به راه افتاده است این روحانیت است کره مرورد حمرالت    
که با رژیرم شراه سرابق همکراری      آن هاسخت قرار گرفته است. بقیه حتی 

روحانیان در ایجادشران   داشته اند، مورد حمله نیستند. حتی از دو حزبی که
شرکت تعیین کننده دارند، حزب جمهوری اسالمی آماج حمله از همره سرو   

حمله ای به حرزب جمهروری   « روشنفکران»است حال آنکه تا بحال از سوی 
خلق مسلمان، مالحظه نشد. حال آنکه با توجه به اعالمیه افشاگر و روشرنگر  

رز آیرت ا  خسروشراهی آن   ده تن از بنیادگذاران خصو  مقاله روحانی مبا
 حزب به انتقاد )و نه ناسزا( در خورتر بوده است.

می توانند بگویند بقیه حکومت ندارند و این گروه روحانیان هستند کره  
می خواهند حکومت کنند و دارند همه بنیادهای سیاسی و اقتصادی و نظامی 

ایرن توضری     را به انحصار خود در می آورند. این دعوی همانطور که پیش از
ایم، قضاوت یک طرفه ای است. در حقیقت اگر دولت برا قاطعیرت و بره     داده

روش انقالبی و برای انقالب و در جهرت انقرالب قطعری در نظرام اجتمراعی      
بازمانده رژیم پیشین عمل کند، فضاهای خالی که امروز به ترتیبری کره مری    

در دست گررفتن  بینیم پر شده است، به صورت صحی  پر خواهد شد. و تازه 
چند بنیاد سیاسی و اقتصادی، به انحصار در آوردن قدرت نیسرت. برا کمری    
واقع بینی می توان فهمید که قدرت واقعی در دست کدام جنراح اسرت. برا    
توجه به این امور حمله به این جناح روحانیرت آنهرم برا اسرتفاده از وسرایل      

صرد مبرارزه برا    نامشروع حداقل مشکوک به نظر می رسد. اگر به راسرتی ق 
در میان بود باید آن جناح از روحانیت که تحت رهبرری امرام   « گری قشری»

خمینی نقش انقالبی تعیین کننده ای بازی کرده است، مورد حمایت قرار مری  
گرفت و اگر حمله ای الزم بود متوجه جناحی می شد که آشرکار و نهران در   

 عیت عیان می توان گفت:برابر این رهبری قرار می گیرد. با توجه بدین واق
از ما بهتران یا ایادی رژیم سابق )به شهادت اسنادی کره منتشرر    -

می کنیم( برای شکستن روحانیت مترقی و بنا بر این برداشتن مانع از سر راه 
خود در ایجاد امید و بلکه مقدمات استقرار نظم سیاهکار سرابق. حملره نیرز    

 خود را متوجه این روحانیت کرده است.
کننرد چررا کره     فکران فرصت طلب به این جناح حمله میروشن -

آن به دسرت   هگمان می برند اگر این سد را شکستند، فرصت و میدان یکسر
می افتد. تعجب اینجاست که مخالفت با روش های زورمدارانه بنام اسرالم   ها

از جمله مخالفت با حمله به راه پیمایی ها )هر چند این بار میتینگ دهنردگان  
عوامل برخورد سازی بوده اند( از سوی این روحانیت بعمل می آیرد و   خود از

 ناسزاها را هم به همین روحانیت می دهند:

کنند  جاهلیت پهلوی به خالف دعوی که میعصر « روشنفکران» -
در پی تحصیل انحصار کامل رهبری و قدرت سیاسی، این بخش از روحانیرت  

هر ترتیب آنرا از سر راه خرود   خواهد به دهد و می را مزاحم خود تشخیص می
بردارد. شگفت اینجاست که این بخش از روحانیت در ابتکار تصمیمات بزرگ 
انقالبی نظیر ملی کردن بانک ها و صنایع و زمین و ... شرکت فعرال و تعیرین   
کننده دارند و با توجه به واقعیت های ایران باید همه گونه تقویت بشوند، امرا  

ها هستند که تحت حمالت شدید قرار گرفته انرد. آیرا    همین ها و تنها همین
این رفتار ممانعت آشکار از نو شدن نهادهایی نیسرت کره اگرر نرو نشروند و      

 جامعیت به دست نیاورند، امید به پیروزی انقالب بر باد می رود؟

اگر بخواهیم از انقالب های ناموفق درس بگیریم، بایردمان گفرت    -4
موفق به نو کردن نهادهای ارتباطی جامعه نشرده   که آن دسته از انقالب ها که
 اند، به شکست انجامیده اند:

انقالب اسالمی به رهبری حضرت محمد ) ( پیروز شد چرا کره   -
موفق شد نهادهای ارتباطی جامعه را نو کند و به نسرل جروان میردان رشرد     
وسیعی بدهد. اگر کار این نو کردن درست دنبال می شد و امری دائمری مری   

 جهان امروز، جهانی با رنگ و بوم دیگری بود. شد،
انقالب کبیر فرانسه، موفق نشد چرا کلیسا را به حال خرود رهرا    -

کرد و کلیسا کهنه بر جا ماند و در نتیجه از سدهای تحرک اجتماعی فرانسره  
 شد.

انقالب روسیه به استالینیسرم انجامیرد و در هردف آزادکننرده      -

نهادها و شبکه های ارتبراطی را بره    خویش شکست خورد چرا که بر آن شد
حزب کمونیست منحصر کند و حزب را نیز ابزار قدرت مطلقه سراخت. حرال   
آنکه خاصیت اصلی نهادها و شبکه ارتباطی مردمری اسرتقاللش از قردرت و    
توقعات آنست. این نهاد بررای انجرام وظرایف معینری از جملره ممانعرت از       

ه کلیسای ارتدوکس نرو نشرد و   خودکامه شدن قدرت سیاسی است. در نتیج
 حزب نیز نتوانست جانشین آن گردد.

در انقالب مشروطیت به جای توجه به نو کردن نهادهرا و شربکه    -
های ارتباطی جامعه، فراماسون ها جنگ روانی و جنگ انحرافی ایجاد کردنرد  
و با روی کار آوردن رضاخان سرکوب روحانیت را هدف اصلی خود سراختند.  

قربانیان سیاست سرکوب جناح پیشرو مسئول روحانیرت برود.    در آنوقت نیز
 جناح دیگر آسیبی ندید.

و باالخره در انقالب دوران سراز مرا، امرام خمینری بره یکری از        -
بزرگترین موفقیت ها دست یافت و توانست قدم در طریق نو کرردن و جرامع   

از دو جریان نوسرازی   کردن این نهادها بگذارد و همین انقالب از مهم آنست.
کره بره    آن هرا رقیب و از سوی « روشنفکران»سو مورد حمله است: از سوی 

از هرگونه نوسازی وحشرت مری کننرد و در    « خشکه مقدس»قول امام از راه 
 برابر آن می ایستند.

با این توضیحات روشن می شود که جنگ روانی که به راه انداخته انرد،  
ان باید با تمام قروا بکوشرد   جنگی انحرافی است و روشنفکر در خور این عنو

تا مگر جریان نوسازی پیشرفت کند. اگر این مهم به نتیجره برسرد، بنردها و    
شوند و کارمایه ها و استعدادهای انقالبی به مراترب بریش    سدها برداشته می

از آنچه در جریان انقالب رها شدند، آزاد می شوند در ایرن صرورت انقرالب    
د رفت و چه افق های امید که به روی ملرت  ایران با چه سرعتی به پیش خواه

 ما و مردم جهان که گشوده نخواهند شد.
که احساس مسئولیت می کنند، دعروت   آن هاما در این راهیم و از همه 

می کنیم رهبری انقالب و ما را در این تالش بزرگ یاری رسانند. بداننرد کره   
به هوش باشیم که مرا   اینکار بزرگتر بزرگترین کارهای انقالبی این زمان است.

در برابر مسئولیت های خویشیم و زمان خواهد گفرت چره کسرانی بره ایرن      
 مسئولیت ها وفا نکردند.
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همان پدیدة سیاسی کره در دوران مصردق کرارش حادرره آفرینری و      

ز نو پدیدار شرده اسرت: یکری    کشاندن کشور از حادره ای به حادره ای بود، ا
اعالم می کند من فردا راهپیمایی دارم و اتفاقی هم بیفتد گردن دولت اسرت  
و دیگری در آنجا آماده و حاضر است تا اتفاقی حتماً بیفتد. کرامیون و وانرت   

 هم سنگ و پاره آجر می آورد. از پیش برخورد آماده شده است.
ف هرای یکردیگر بررای    معنی فرهنگ فساد اینست که مردمان از ضع

پیشبرد مقاصد خویش سود بجویند. ویرانگر بنرای انقرالب همرین فرهنرگ     
است. این فرهنگ، فرهنگ سلطه گران بر جهان و گروه های سیاسری اسرت   
که می خواهند به هر ترتیب خود را به جامعه تحمیل کنند یرا کره حکومرت    

دهند و بعرد   یص میانقالبی را براندازند. این گروه ها نخست ضعف ها را تشخ
روش کار خود را بر اساس استفاده از ضعف ها برای ضرربه زدن تنظریم مری    
کنند. با توجه به آنچه اتفاق می افتد، گروه های دست اندرکار حادره آفرینی، 
ضعف انقالب اسالمی را در این می بینند که قادر نیست از پیش خود را بررای  

ابتکار عمل را می تواننرد داشرته باشرند.    مقابله با حادره ها آماده سازد. پس 
 کافیست حادره ها را به ترتیبی بوجود بیاورند که نتایج زیر به دست آیند:

اعتماد عمومی نسبت به توانایی رهبری انقالب به طور روزافرزون   -
 تضعیف گردد.

با تبلیغاتی که در دنیا به دنبرال هرر حادرره راه مری افترد، بره        -
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ود که کشور که دستخوش هررج و مرجری بنیرادی    جهانیان اینطور وانمود ش
است و ادمامه وضع به سقوط قطعی کشور می انجامد. البتره کرس و کسرانی    
مثل بختیار هم دارند که فوراً در تلویزیون فرانسه حاضر بشود و بره اسرتناد   

حکومت خمینی بیشرتر  »وعده بدهد « تظاهرات تهران علیه رهبری انقالب»
 «!ردآو از شش ماه دوام نمی

بتدریج نیروهای در خدمت انقالب را آنقدر تضعیف کنند ترا دور   -
که عوض شد، دیگر برای مدت های دراز توانایی مقابله برا وضرع از نیروهرای    

نزدیکترین  -مردمی سلب گردد. در حقیقت همانطور که تجربه دوران مصدق
ده نشان داد، ابتکار حادره آفرینی در دست حرزب ترو   -تجربه به این دوران

بود و هر بار حادره را تندروهای این حزب و ضد توده ای هرا و ملری هرای دو    
مرداد روی نمود و رژیرم شراه بره     98آتشه بوجود می آوردند. وقتی کودتای 

ترتیبی که می دانیم بوجود آمد، در نیروهای مردمی قدرت مقابله نمانده برود  
رینی هایش تنها شرده  و حزب توده نیز به دلیل خاطره تل  مردم از حادره آف

و قابل کوبیدن شده بود، همین امر از اسباب دوام و خودکامگی روزافرزون آن  
 رژیم سیاهکار و ویرانگر شد.

در نظر توده مردم، فرهنگ فساد را فرهنگی تقدیری جلروه گرر    -
سازند. توضی  آنکه به مردم بباورانند که جهان تا بوده و تا هست، جهران زور  

که زورمندند باید حکومت کنند و مرردم مستضرعف    ن هاآو زورگویی است. 
 هم باید اطاعت کنند و به زندگانی در فقر راضی باشند.

بدینقرار توطئه ها و حادره ها به سود انقالب اسالمی مرا و رهبرری آن   
نیست و این رهبری نمی تواند خواهان و مشوق اینطور توطئه هرا باشرد. برا    

دره روی می دهد. باالفاصله بعد از هر حادره ای، اینهمه واقعه ای بعد از هر حا
حادره با بوق و کرنا تبلیغ می کند که خود مظلوم بروده اسرت و   « چپ»طرف 

تبلیغ را حزب  نانقالب است. عین همی« انحصارطلب»حادره زیر سر رهبران 
توده در دوره مصدق می کرد! در میان رهبران البته کرس یرا کسرانی آمراج     

را مرزاحم   آن هایرند که این طرف برای پیشبرد مقاصد خود، حمله قرار می گ
و از اتفاق مخالفت و مقابله جدی با این اعمرال  های اصلی تشخیص می دهد. 

نیز از جانب همین رهبران بعمل می آید. امری که این گروه ها را لو می دهرد  
و معلوم می کند خود از آتشبیارهای حادره ها هستند یکی همین اسرت کره   

س از حادره حمله تبلیغاتی شان متوجه مخالفان جردی بره وجرود آمردن     پ
 اینگونه حادره هاست!  

در حال حاضر، ابتکار عمل در حادره آفرینی در هر کجرای کشرور کره    
هاست. این حادره ها غیر از هدف هایی کره  « چپی»ضعفی سراغ می دهند با 

در تنهایی نمری   ها آنبرشمردیم مقصود دیگری نمی توانند داشته باشند. اما 
توانند حادره بسازند، حادره طرف دیگر نیز می خواهرد و ایرن طررف دیگرر     

اند!! از اینکه این گروه با نظرم عمرل   « دلباخته اسالم»چماق به دستان سخت 
می کنند و هر بار به موقع و با تجهیزات در محل حاضرند، معلوم می شود کره  

کنار شهر جمع می آیند. چه کسرانی   افراد پراکنده ای نیستند که از گوشه و
را از خرود   آن هااینها را رهبری می کنند؟ تابحال هیچ حزب و گروه اسالمی 

را تقبی  کرده اند. با وجود ایرن آزادانره    آن هاندانسته است و همه هم عمل 
 در حادره آفرینی حاضر و عاملند!!

روشرن  ما به دفعات با عملیات این گروه مخالفت سرخت کررده ایرم و    
ساخته ایم که انقالب اسالمی ما نه تنها نیازی به کسانی نردارد کره از آن برا    

را می سرازند،  « فاشیسم اسالمی»ها چهره « دمکراتیک»دستیاری تبلیغاتی 
هاسرت.   ها و حادرره  بلکه سخت محتاج از میان برداشتن اینگونه عوامل فتنه

مراق بدسرتان القیرد    دهیم که در برابر عملیات چ اینک به  همه هوشدار می
دفعه اول سر و صردا  رهبری را تضعیف نکنند:  هاآننمانند و با میدان دادن به 

کردن و به هم ریختن تظاهرات بود دفعه دوم مشت و لگد درکار آمد و دفعره  
سوم آجر و سنگ و چاقو بکار رفت و دفعه چهارم البد نوبت به تیرر و تفنرگ   

 رسد. می
دست بگیرد و با قاطعیت چماق بدسرتان را   دولت باید ابتکار عمل را در

قلع و قمع کند. نباید گذاشت تصویر دوره رژیم سابق در نظر جوانران کشرور   
از نو زنده گردد؛ و اگر نیروهای خود را کافی نمی بیند ازمردم کمک بگیرد ترا  

در اینگونه مواقع با ایجاد نیروی انتظامی کنترل وضرع را در دسرت بگیرنرد.    
وفقی اختیار کارها را به دست گروه یا گروه های خودکامه نمری  هیچ رهبری م

دهد. تجربه های گذشته این ملت ما را بس. انقرالب مرا از آزادی تظراهرات و    
آزادی بیان هیچ زبانی نمی برد اما از حادره آفرینی هرا زیران هرای جبرران     
د نکردنی می برد. به گروه های غیراسالمی که در خود صداقت سراغ می دهن
نیز هشدار می دهیم اگر به راستی به آرمان ها خود معتقدند، بار دیگرر ایرن   
فرصت تاریخی را از دست ملت ما بدر نبرند. به هوش باشند که پیش از ایرن  

اگرر عامرل    آن هاسه نوبت فرصت استقرار رژیم مستقل و آزاد بوجود آمده و 
 ده اند.منحصر از دست رفتن آن نبوده اند، از عوامل اصلی آن بو

صداقت انقالبی برای اربات خود محتاج شرکت در توطئه ها و حادره هرا  
که خود را بر حق می داننرد   آن هانیست. محتاج شرکت در بحآ آزاد است. 
 از این بحآ بارور و خالق نمی گریزند.
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شورهای اسالمی به دعوت امام برا  دیروز میلیونها تن در ایران و سایر ک
مردم فلسطین در جهاد بر حقشان اظهار همبستگی کردند. دیروز مسرلمانان  
برای  نخستین بار اراده استوار خود را به بازپس گرفتن قدس اظهرار کردنرد.   

 ای وارد مرحله قطعی خود شد. وهم دیروز در کشور ما توطئه تازه
ز را برای حملره بره پراوه و سراز     چرا روزهای پیش از رو قدس و این رو

کردن آهنگ شوم نفاق در هر جا که توانستند، انتخراب کردنرد؟ بره ظراهر     
حمله کنندگان به پاوه و توطئه چینان کرند و ... فرصت خوبی دستشان آمده 
است و از آن استفاده کرده اند و توجهی هم به این حرف هرا ندارنرد و نمری    

 آغاز بکار مجلس خبرگان هم هست! مرداد و روز 98کنند! اما فردا 
هرا   در جهان ما وقتی در همه کشورهای اسالمی، میلیون هرا و میلیرون  

انسان فریاد بر می دارند که قدس از آن  مسلمانان و همه انسانیت مخرالف برا   
سلطه صهیونیسم بر این شهر است، وضع تازه ای بوجود می آید. نه تنها ایرن  

شیست های منطقه معلروم کررد ملرت اسرالم     روز به آقای بگین سردسته فا
تصرف سرزمین های اسالمی را نخواهرد پرذیرفت، نره تنهرا برر او و اربراب       
آمریکایی اش مبرهن کرد تا باز پس گرفتن سرزمین ها جهاد ادامره خواهرد   
یافت، نه تنها به حکومت های دسرت نشرانده کشرورهای اسرالمی آشرکار       

لمان آهنگی شتاب گیر بره خرود   ساخت، انقالب رهایی بخش خلق های مس
خواهد گرفت، بلکه به همه مستبکران سلطه گر در جهان دامنه تأریر انقرالب  
اسالمی ایران را نشان داد و انقالب ایران، جهان این زمان را، آبستن انقرالب،  
انقالب همه جانبه کرده است دشمن به آسانی زیر بار حکم انقرالب اسرالمی   

ه با خریدن سادات و گردن گیر کردن قررارداد سره   رود. دشمنی ک ایران نمی
جانبه آمریکا و اسرائیل و مصر و با وجود آوردن فاجعره لبنران و برا ممنروع     
کردن جنبش فلسطین از فعالیت در اردن، کوشیده است ملرت فلسرطین را   
تنها کند و در تنها به تسلیم وادار سازد، چگونه بپذیرد که رهبر انقالب ایران 

های اسالم را جانشین حمایرت دروغرین دولرت هرای دسرت       حمایت ملت
 نشانده بگرداند؟

روز قدس، روز همبستگی و بیشتر از آن، نشانه تغییر اساسری چیرزی   
در درون انسان مسلمان بود: دوران خفت به پایان رسید، بپاخیز و اسرتقامت  

لرت  کن. برای ملت ایران و برای ملت فلسطین و برای ملت افغانستان و برای م
عراق و برای ملت فیلیپین و برای مردم اریتره و برای ... ایرن روز، روز اعتقراد   

هیچ گفتگو آن آهنگ و  بخود و اعتماد به خود در آزادسازی خویش بود و بی
 این اعتقاد، برای ابرقدرت ها خوش آیند و تحمل کردنی نیست.

گرران  اگر ملت اسالم با ذخایر عظیمی که دارد از نظام جهرانی سرلطه   
هرای آمریکرایی و   « ابرقردرت »بیرون برود، این نظام فرو می ریرزد. قردرت   
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از  آن هرا روسی از رروت های عظیمی است که به غارت مری برنرد. قردرت    
آن نیرویی است که از خود ما می گیرند و علیه خود ما بکار می برند. قردرت  

بتواننرد، بسراط   در هر کجا که  آن هاو ضعف ما یک واقعیت اند. بنا بر این  ها
توطئه و تحریک را خواهند گسترد. بخصو  در ایران به هیچ قیمرت دسرت   
از توطئه و تحریک بر نخواهند داشت. از یاد نبریم که روز قردس، بیشرتر از   

دشمن و ما حقیقت را همانسان که هست همبستگی، روز تجلی حقیقت بود. 
صمیم به نجرات خرود از   که ت آن هادیدیم: ما دیدیم که اسالم روش کار را به 

راه انقالب می گیرند، می آموزد. ما دیدیم که رهبری انقالب، ایرن روش را برا   
موفقیت در ایران بکار برد. در این روز مرا هرم قروت و هرم ضرعف خرود را       
شناختیم و دانستیم که بجای دادن نیروهای خود به دشرمن و ضرعیف برجرا    

آنران بکرار برریم. در ایرن روز      ماندن، الزم است این نیروها را علیره سرلطه  
دانستیم که همبسرتگی همره مسرلمانان جهران در مبرارزه برزرگ زمران        
غیرممکن نیست و کامالً شدنی است. و دشمن دید که اسالم دیگرر آن سرد   
سستی که قادر به جلوگیری از پیشرفت او در سرزمین هرای اسرالمی برود،    

ای یک دگرگونی بنیادی نیست. دیگر سد تنها نیست، عامل انقالب جهانی بر
در نظام جهانی است. به شهیدان سراسر جهان و به رهبر انقرالب  اسرالمی و   
به ملت بزرگ ایران بشارت باد که روز قدس آغاز تاری  و عصر نرو در جهران   
شد. اسالم در ایرن روز، بمثابره دیرن انقرالب، انقرالب جهرانی خرود را بره         

 مستضعفان جهان بنمود.  
شگفتی دارد و نه خالف انتظار اسرت کره دشرمن در     بدینقرار نه جای

کشور ما، کشوری که مادر انقالب گشته اسرت و در گراهواره جهران فرزنرد     
انقالب می پرورد، دشرمن، فرهنرگ نفراق رواج دهرد و توطئره بچینرد. برا        

 سرنگونی شاه، فرهنگ نفاق با چه شتاب و دامنه ای رواج گرفته است:
ند مگر در اعتصراب شررکت کررده    شما برداران و خواهران کارم -

 بودید که امتیاز مادی از پس امتیاز بگیرید و کار نکنید؟
شما برادران نظامی مگر از شاه بریدید و به انقالب پیوستید تا که  -

 به هیچ نظم و انتظامی تسلیم نشوید و به تماشای پیش آمدها بنشینید؟

تیراز  شما جوانان و صنعتگران مگر مری خواسرتید انقرالب در ام    -
گرفتن ها شما را جانشین قشر فاسدی کند که در رژیم شراه مثرل سررطان    

 بجان اقتصاد کشور افتاده بودند؟

مگر انتظار داشتید که جامعه ایرران، جامعره   « روشنفکران»شما  -
که شرما باشرید بسرپرد.    « اشرف مخلوقات»افالطونی شود و اداره خود را به 

 مهوری اسالمی؟کجا رفت آن خواست استقالل و آزادی و ج

 و شما ...

اینسان فرهنگ نفاق با انقالب و هدف های آن رواج گرفته است و اگرر  
سیاست امتیاز دادن و تسلیم شدن به اعتصاب و جنجال ادامه یابد، دشرمن،  
انقالب اسالمی ایران را بدون هیچ زحمتری از پرا در آورده و ضرد انقرالب را     

 حاکم سرنوشت ایران ساخته است.
 وطئه گران:و شما ت

خوب به خاطر بیاورید که انقالب مشروطه، انقالب جنگل را شرما   -
 به باد دادید. شما در روی کار آوردن رضاخان نقش مهمی ایفا کردید.  

در مبارزه نفت، شما با انگلسرتان و آمریکرا دسرتیاری کردیرد.      -
« تروده ای نفتری  »دولت مصدق را از حادره ای به حادره ای کشاندید و جبهه 

سراختید ترا   « بی طرف»مرداد  98جود آوردید و سازمان نظامی خود را در بو
 شد آنچه شد.

از آنروز تا امروز هم عامل اختالف همواره شما بروده ایرد. هریچ     -
وحدتی سرنگرفت مگر اینکه شما آنرا بر هم زدید. تا آنکره انقرالب اسرالمی    

را متحرد کررد. و   ایران در بیرون از شما و خو گرفته به رژیم شاه سابق، ملت 
 اینک شما ابزار توطئه ها شده اید. انقالب بر شما حجت را تمام کرده است.

از شما دعوت به بحآ آزاد کرد. از شما دعوت به گفتگرو و شرور    -
 در مسائل اساسی کشور کرد.

 برای شما آزادی بیان و فعالیت فراهم کرد. -

ر حدود خودمختاری را تشری  کرد و از شما دعوت کرد کره اگر   -

سخن بر حقی دارید اظهار کنید، شما در برابر همه ایرن دعروت هرا سرکوت     
اگر واقعاً خرود   -کردید و بجای استفاده از فرصت برای اربات حقانیت خویش

در زمینه تبلیغ، شیوه های تخریبی و بدترین شیوه های  -را بر حق می دانید
طئه چینری هرا   تخریبی را در پیش گرفتید و در زمینه عمل دست به انواع تو

زدید. عامل سلطه گران شدید و همانسران کره شریوه کرار منافقران اسرت       
 کوشیدید، ضعف های کشور را به فرصت های توطئه تبدیل کنید.

شما از حادره آفرینی های گذشته سودی نبردید جز اینکه قیافه واقعی 
ن خود را به خلق مسلمان ما نشان دادید و بر او معلوم کردید کره اسرالم دیر   

اعتبار باخته، وسیله از « ایدئولوژی های وارداتی»انقالب و آزادی در استقالل 
میان بردن وحدت کشور و عامل تجدید سلطه بیگانه بر ایران است. در بوتره  
آزمایش این توطئه ها به طور شگرفی اسالم و ایدئولوژی های دیگرر آزمروده   

ه و تسلیم به سلطه شدند: اسالم روش وحدت و ترقی و بقیه روش های تجزی
 گران از کار در آمدند.

و اینک زمان قاطعیت است. وحدت ملت و انقرالب ملرت را بره قیمرت     
دلبری از توطئه گران نمی توان فروخت همانسان که رهبری انقالب در بیران  
تاریخی روز قدس گفتند، باید انقالبی و قاطع عمل کرد. دوران توطئه را بایرد  

ر نظم و نظام انقالبی، ملت ما در داخل به بازسازی کشرور  به پایان رساند و تا د
بپردازند و در خارج، همه روز را روز قدس بگرداند و انقالب تا پیرروزی همره   

 ملت های اسالمی ادامه پیدا کند.
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س جمهور وقت آمریکا و ایدن نخست وزیر موافق خاطرات آیزنهاور رئی
وقت انگلیس و نوشته های مسئوالن سابق  سازمان جاسوسی آمریکرا و ... و  

مرداد، شاه و زاهردی   98اقرار شاه سابق در مصاحبه با مخبری فرانسوی، در 
تحت رهبری مستقیم افسران و جاسوسان امریکرایی علیره حکومرت ملری     

البی کره بالفاصرله بعرد از کودترا بوجرود      مصدق کودتا کردند. در مجالس ق
آوردند، قرارداد خائنانه نفت را به ملت ما تحمیل کردنرد. در آن مجرالس برا    

 صراحت گفتند:
بوده است. بره دنبرال ایرن    « هدف قیام، نجات همکاری ایران با غرب»

کودتا، تحمیل فساد و فشار در داخل، به غرارت دادن ررروت هرای کشرور،     
اقتصاد کشور با برنامه های تهیه شده به دست امریکاییران،  ویران کردن بنای 
ها به قصد جلوگیری از رشد جنبش های رهرایی بخرش در    شرکت در توطئه

منطقه، و همکاری همه جانبه با اسرائیل در خارج، مجموعه فعالیت های رژیم 
شاه سابق را تشکیل داد. این فعالیت های رژیم شاه سابق کشور را تا پرتگراه  

د و این انقالب بود که ایران را از سقوط در پرتگاه تجرات داد. از نابختیراری   بر
با وجود توضیحات مکرر ما، هنوز عمرق خطرر بررای بسریاری از مرردم مرا       

 شناخته نیست. اینک ولو به تکرار از راه پاس  به ضرورت بگوییم که:
می پرسید و فراوان که پول های نفت چه مری شرود؟ حراال کره      -

سابق خریدهای نظامی و خرج مستشراران و دزدی هرای کرالن و     دیگر مثل
مخارج اداری سرسام آور نیست، پس چرا پول ها را خرج نمی کنند تا رونرق  

 اقتصادی ایجاد بشود؟
یا کمری   5/3میلیون بشکه در روز،  5/5جواب اینست که امروز به جای 
بودجه مصروب،   میلیارد دالر کسری 15بیشتر از آن تولید می شود. و به جای 

اگر قرار می شرد   میلیون کسری پیش بینی شده است. 5یک سوم آن یعنی 
مثل سابق خرج کنند در ده سال آینده جمع قرضه های خارجی ما به رقمری  

میلیارد دالر و بلکه بیشتر می رسید و از آن هنگام به بعرد مرا    183بیشتر از 
ا اختصا  می دادیرم. بره   تمام درآمدهای نفتی را باید به بازپرداخت قرضه ه

سخن دیگر ادامه سیاست اقتصادی رژیم شاه، عمر اقتصراد ایرران را بره ده    
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سال کوتاه و محدود می کرد. بعد از آن معلروم اسرت کره ملتری برا مررگ       
 اقتصادی چگونه باید  زندگانی می کرد.    

بنابراین شما زنان و شما مردانی که گمان می کنید امتیازهای خرود را از  
داده اید و سخت نگران چگونگی پوشش و خورش و کم و زیاد تفرری    دست

و ... در جامعه امروز و فردا شده اید، و شما کسانی که دیروز در مریوان، امروز 
در پاوه و البد فردا در یک محل دیگر توطئه می چینید، چررا نمری خواهیرد    

وقتری  بدانید که میهن شما از لحا  اقتصادی مشرف بره مررگ اسرت و ترا     
ترکیب اقتصاد این میهن در اسرع وقت تغییر بنیادی نکند، تدابیر اقتصرادی  
تنها می تواند زمان مرگ را به تأخیر اندازد. آیا بهتر نیست به جرای نشرخوار   
کردن کینه به انقالب و رهبری آن کمی به این واقعیت بیاندیشید و مسئوالنه 

بیایید و همه برا هرم مریهن را از     بیاندیشید و به راه یاری و همکاری با انقالب
 پرتگاه نجات بدهیم؟

مرداد تا روز سرقوط،   98سال حکومت شاه سابق از کودتای  95حاصل 
فراهم آوردن شرائط مرگ اقتصادی جامعه ما برود. اگرر ملرت همره برا هرم       
نکوشند، فردا بسیار دیر است. از لحا  سیاسی نیز کشرور مرا در برن بسرت     

ادی گذشته دیر یا زود همان نتایجی را ببار مری آورد  است. ادامه رژیم استبد
 که در پایان حکومت شاه سابق ببار آمد:

مغزها روی به خروج از کشور می نهند و بردون اسرتعدادها هرم     -
 امور را نمی توان چرخاند.

دستگاه های اداری و نظامی قادر بعمل نخواهند شرد و نره تنهرا     -
 -از اسرباب برن بسرت سیاسری    خود نخواهند توانست کاری بکننرد بلکره   

 اقتصادی جامعه می شوند )هم اکنون هستند(

تمرکز قدرت تصمیم گیری روزافزون خواهد شد و بتدریج همان  -
وضعی را بوجود خواهد آورد که رژیم شاه سابق با آن روبرو شرد یعنری فلرج    

 سیاسی

استبداد ناگزیر از تکیه بره سرلطه خرارجی اسرت و بره سرلطه        -
 ضع سابق بلکه بدتر از آن.خارجی یعنی همان و

بنابراین نباید قاطعیت در برابر توطئه ها را با استقرار استبداد سیاسری  
 یکی گرفت.

بروز این تمایل در اوضاع امروز کشور فلج سیاسی را کامل مری کنرد و   
 گرداند. کشور را با خطرات غیرقابل جبران روبرو می

آرزو می کنرد و برا مری    بنابراین ای مردمی که استبداد سیاه گذشته را 
خواهید استبداد دلبخواه خود را جانشین آن سازید، ای کسرانی کره توطئره    
های مسلحانه بوجود می آورید و با کشتار وحشریانه مری خواهیرد مرردم را     
مطیع، مطیع ترس از خود بسازید و کشور را تجزیه کنید، بدانید کار شرما در  

تگاه است، خیانرت نسربت بره    کشوری که از لحا  اقتصادی و سیاسی در پر
موجودیت ایرانست و البته نمی توان دسرت روی دسرت گذاشرت و نرابودی     
کشور را نظاره کرد. این دیوانه های کینه، بخرود آییرد. ایرن مسرلمان، ایرن      
مارکسیست، ای دمکرات کمی به خود آیید و آرزوی هیچ نروع اسرتبدادی را   

 نکنید، ایران امروز تحمل آنرا ندارد.  
وش های تخریبی کشور را به قربانگاه تعصب های کور نبرید. اخطرار  با ر

رهبر انقالب را آویزه گوش کنید: اگر روزنامه هستید انتقراد کنیرد. ناسرزا و    
تهمت و دروغ و جعل و تکررار اینهمره، آزادی مطبوعرات نیسرت، بردترین      
استبدادهاست. پیش از آنکه دیر شود بخود آیید و جوّ را کره سرخت تشرنه    

فاهم طلبی است، بیمار کینه جویی های کرور نکنیرد. اگرر حرزب و گرروه      ت
سیاسی هستید، دست از توطئه بردارید، انقالب نمی تواند با تسلیم شدن بره  

 وضعیت موجود، خود را از میان ببرد و ناچار با قاطعیت عمل خواهد کرد.
باز تا دیر نشده است بخود بیایید و در جستجوی محریط تفراهم ملری    

آیید. موجودیت ایران و سرنوشت آزادی در خطر است. یک جُو مسرئولیت  بر
شناسی می تواند ایران را نجات دهد. و اگر روحانی هستید کمی از روی واقع 
بینی در اوضاع خطیر کشور نظر کنید و نگذارید وضع موجرود یعنری تعردد    

 ند.مراکز تصمیم گیری، زمان رسیدن به فلج همه جانبه را کوتاه تر گردا
کشور از لحا  اجتماعی و فرهنگی نیز در بن بست است. خرروج از برن   

بست نه با روش های اصالح طلبانه و غیرانقالبی دولت ممکن می شرود و نره   
با روش های استبدادی ممکن می شود، و نه برا وضرعیت توطئره و تحریرک     

شود. خروج از بن بست به روش های انقالبری، برا وحردت مراکرز      ممکن می
یم گیری )و نه تعدد آن ها( در محیط تفاهم ملری، و برا دسرت زدن بره     تصم

 گردد.   عملیات جراحی بزرگ میسر می
شرود.   در این اوضاع و احوال است که مجلرس خبرگران تشرکیل مری    

انتخاب این روز برای شروع کار این مجلس سخت بجاست: روزی که قرار بود 
قطعی نظرام شاهنشراهی   آغاز جریان مرگ یک ملت بزرگ باشد، آغاز مرگ 

خبرگران وقتری درخرور ایرن عنروان       عامل سلطه بیگانه می شود. مجلرس 
 شود که: می

 اسالم جامع را اساس کار خود قرار دهد. -
در اصالح پیش نویس قانون اساسی نکرات فروق را از نظرر دور     -
 ندارد.

قانون اساسی را اساس کار نسل جوان امروز و نسل جروان فرردا    -
ه می توان قانون را هر طور که دل بخواهرد، تردوین کررد.    بشناسد و بداند ک

 هنر آنست که قانون قابل اجرایی تدوین شود.

مسئله آن نیست که قانون دنیا پسند باشد، مسئله آنسرت کره    -
قانون برای مسلمانان دنیا و هم برای جملگی بشریت یک پیرام و یرک امیرد    

 نجات باشد.

 به فردا می گذاریم.در این باره ها نوشتنی بسیار است که 
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در چند نوبت ما اصولی را که باید راهنمای قانون اساسی کشرور باشرد   
شرح کرده ایم و در سر مقاله دیروز خود، خطروط اصرلی اوضراع سیاسری و     

  دادیم. مشکلی که اهل نظرر،  اقتصادی را که باید در نظر گرفته شوند، توضی
چه فقیه و چه غیر آن، همواره با آن روبرو می شوند، اینست که نظر، مسرتقل  
از واقعیتی که در جامعه هست، با توجه به اصول و موازین مرورد قبرول اهرل    
خبره، اتخاذ می شود. وقتی نظری بدینسان از توجه بره واقعیرت اجتمراعی    

در صد اسالمی هم باشد اما در واقرع بره    غفلت کرد، ممکن است به ظاهر صد
حکم غفلت از واقعیت اجتماعی، نه قابلیت اجرا داشته باشد و نه واقعراً صرد   
در صد اسالمی باشد. تأکید ما بر اینکه اسالم جامع باید اسراس قررار گیررد    
همین است که در هر نظر بایرد جهرات سیاسری و اقتصرادی و اجتمراعی و      

 حاضر بلکه در حال و آینده مورد توجه قرار گیرد.فرهنگی نه تنها در حال 
آسان می توان گفت که هستیم و اکثریت هم داریم و هرر چره را هرم    

خواهیم، تصویب می کنیم اما نه فقط تاری  دیگران، که تاری  خود مرا بره    می
دفعات نشان داده است که عدم توجه به واقعیت ها، تصمیمات را نه تنها غیرر  

ه است بلکه وضع را به زیان تصرمیم گیرنردگان تغییرر داده    قابل اجرا ساخت
است. اسالم در آغاز جامعیت داشت و می توانست با توجه دقیق به واقعیرت  
ها، راه حل های مناسب را ارائه کند. امروز فقهرای مرا اگرر نپذیرنرد کره در      
قلمروهای اقتصاد و سیاست و روابرط اجتمراعی و فرهنرگ، دانرش بشرری      

است، و با اهل این دانش در اجتهاد همکراری نکننرد، الجررم     پیشرفت کرده
نظر با واقعیت انطباق نمی جوید. از این جهت رهنمود امام در پیرام افتتاحیره   

 بسیار امید بخش است. این دو نکته قابل توجه را هم باید گفت که:
علم اجتماعی )اقتصاد و سیاست و روابط اجتمراعی و فرهنرگ(    -
اسرت. علرم اجتمراعی شرناخت علمری      « هرای غربری   ایردئولوژی »غیر از 

 موضوعات اقتصادی و سیاسی و روابط اجتماعی و فرهنگی است.
هیچ اجتهادی تا بر این علم متکی نباشد، تمام و کمرال نیسرت.    -

ناخت این واقعیت هم آموزش قرآن است در حقیقت، هر نظر قرآنری بره شر   
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 کم و کاست یک امر واقع مستمره متکی است. بی

قرار، بر مجلس خبرگان است کره در صرورت احسراس کمبرود از     بدین
نظرر   آنهالحا  شناخت علمی واقعیتها، اهل خبره این علم را دعوت کند و از 

 بخواهد.
باز تکرار کنیم که آسان می توان گفت که دیگران هر چه مری خواهنرد   
بگویند، ما اکثریت داریم و مردم ما را انتخراب کررده انرد و هرر چره را مری       
خواهیم تصویب می کنیم. حقیقت آنست که چون مردم انتخاب کررده انرد و   
چون قانون اساسی، نظام اجتماعی جدیدی را بنیاد می گذارد، نمی توان هرر  
چه را که خواست تصویب کرد. متن قانون اساسی در عین آنکه باید صرری  و  

یغاتی، کمری و  روشن باشد، باید نه در عمل و اجرا، و نه از راه دادن امکان تبل
کاستی و بی اعتباری نپذیرد. برای آنکه توجه به این مهم جلب شود، یرادآور  

حملة تبلیغاتی دشمنان اسالم کمتر متوجه خود قررآن و بیشرتر   می شود که 
متوجه آراء و عقاید مسلمانان )از عالم و غیر عالم( است. در مواردی هرم کره   

ه تفسیرها که از قرآن شرده انرد،   قرآن مورد انتقاد قرار گرفته است بیشتر ب
استناد شده است. اگر متنی تهیه گردد کره بره آسرانی بتروان نقرائص آنررا       
برشمرد. نه تنها متن صد در صد اسالمی نیسرت بلکره قرانون اساسری بری      

 اعتبار، کجا می تواند به جامه عمل در آید؟
آسان می توان گفت که هر کس می خواهد بماند و هر کس نمی خواهرد  

ز کشور برود، اما همانطور که درباره فرار مغزها یادآور شدیم، کشرور را بایرد   ا
اهل خبره اداره کنند. اگر خودی ها نتوانند باید کارشناس بیگانه بکار گرفت و 
کارشناس بیگانه محیط مناسب خود را خواهد خواسرت و فسراد برر فسراد     

باید ترس و بیمری را   افزوده خواهد شد. بنابراین زبان و محتوای قانون اساسی
« استبداد دینری »که متجاوز از یک قرن است در درس خوانده های کشور از 

بوجود آورده اند بریزد. اگر در اسنادی که در اطالعات و ضد اطالعات ارترش  
تهیه می شده اند )قسمتی از آن ها در روزنامه انقالب اسالمی به چاپ رسیده 

مون اصلی آن ها دست خواهیم یافت است و خواهد رسید( دقت شود، به مض
با برنامه هایی که سوژه )منظرور امرام خمینری اسرت( دارد و     »و آن اینست: 

خطوط اصلی آن در کتاب والیت فقیه روشن است و تا امروز نیز شخصاً )نره  »
جز آن چیزی نگفته است و به نظر نیز نمی رسرد کره جرز آن    » اطرافیانش( 

سوژه از فقیری که فکر می کنرد رروتمنرد    چیزی بخواهد، توقعات طرفداران
خواهد شد تا تاجری که فکر می کند وضع بهترری خواهرد داشرت بررآورده     
نخواهد شد و روشنفکران )منظور روشنفکران غیرر کمونیسرت اسرت( بره     

کمترین آزادی دست نخواهند یافت. بنابراین اگر سوژه پیراسرت بره مررگ    »
داشت و این شعارها و عاطفه انگیرزی  طبیعی هم نمیرد، آینده موفقی نخواهد 

های موجود جای خود را به تعقل و یأس خواهنرد داد. امرا در آن روز رژیمری    
وجود ندارد که از این ناکامی ها و نامرادی ها بهره بررداری کنرد، بلکره ایرن     
کمونیست ها خواهند بود که به سود شوروی در یک شکارگاه وسیع و آشفته 

 «تشکیل شده است به پیروزی خواهند رسید.که از مردمان سرخورده 
این مضمون، در مطبوعات به ظاهر چپ و در واقع عامل تشدید جنرگ  
روانی مذکور در باال به صورت ایجاد ترس شدید در درس خوانده هرا نسربت   

هر روز بازگو می شود. با توجه بره ایرن   « استبداد دینی»و « انحصارطلبی»به 
باید ترجمران خواسرت نسرل امرروز و فرردا      واقعیت است که قانون اساسی 

دربارة فراهم آوردن همه امکانات رشد باشد. باید همه ترس ها را فرو بریزد و 
محیط تفاهمی فراهم بیاورد که رمیده ها به ایران اسالمی بازگردند و به جرای  

 انحصار و استبداد، شاهد استقرار حکومت اسالم جامع باشند.
اساسی هر زبانی را نمی توان به کرار بررد و از    بدینقرار در تدوین قانون

توجه به این واقعیت گریز نیست که در جهان امروز و فردا اگر پیشاپیش و برا  
 سرعت نرانیم، زیر چر  های ماشین نظام های دیگر خرد می شویم.

از نابختیاری عدم اجرای اسالم، توجه به این امر اساسری را کرم کررده    
است. مسئله ها جدا، جدا موضوع اجتهاد قرار گرفته است که اسالم یک نظام 

اند، در نتیجه برای همه این تصور پیش آمده است و بلکه در ذهن بسیاری به 
صورت یک حکم تردیدناپذیر در آمده که توجه به همره جهرات اقتصرادی و    
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی )بُعد معنوی و غیر آن( موجب خروج از حیطره  

بهیچرو چنین نیست. باید نظام اسالمی را شرناخت و آنگراه    اسالم می شود.
آشکارا دید که جزئی ترین امور جای مناسب خود را در نظام بره دسرت مری    
آورند. گمان ما این است که اختالف نظر بین متخصص و کسی که اسالم را بره  
صورت یک نظام جامع می شناسد همین است که متخصص در یافتن پاسر   

توجه به نظام، غفلت می کند و همین امرر در گذشرته موجرب    یک مسئله از 
شده بود که اجتهاد از گزند جریان های فلسفی و اجتماعی غالب مصون نماند. 
اینک زمان جبران این نقص فرا رسیده است و اگر این فرصت نیرز از دسرت   

 برود، ظاهراً و باطناً مشکل خواهد بود فرصت دیگری به دست آید.
ی توان گفت ما اعتناء به دنیا نداریم، اما مشرکل زمران مرا    و باز آسان م

اعتناء داشتن و نداشتن نیست، مشکل ما بیرون رفتن از سلطه غررب اسرت.   
زمان و عصر ما مشکل دسترسی به یرک پیرام ترازه  اسرت. قرانون      مشکل 

اساسی پیام انقالب ایران برای انسانیت در بحران است. ایرن پیرام بایرد بره     
و ارائه گردد و باید دارای چنران قابلیرت اجرایری باشرد، کره       صورتی نوشته

 انسان، انسان سرگشته را به اسالم بخواند.
ممکن است کسانی بگویند فعالً ما خرود را باشریم و رهبرری دیگرران     
پیش کش!! اما حقیقت آنست که اگر پیام ما کافی بررای بسریج عمرومی در    

موضروع  « بهره مستضرعفان  ج»جهان نباشد و نتواند اساسری بررای ایجراد    
پیشنهاد امام بگذارد، نجات ما از سلطه غرب اگر خواب و خیال نشود، در حد 

 محال مشکل خواهد شد.
اینک که مجلس خبرگان شروع به کار کررده اسرت، روزهرای آینرده     
معلوم خواهد کرد که توجه به واقعیت های باال و واقعیت های دیگری که چره  

حاتی که بره بررسری قرانون اساسری جمهروری      در سرمقاله ها و چه در صف
ایم اساس کار قرار می گیرد، یا خدای ناکرده ذهن گرایری   اسالمی شرح کرده

 و تکیه به اکثریت آراء.
   به خواست خدا اولی اساس کار خواهد بود.
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در راه وحردت ملرت مسرلمان ایرران      امام، مردی که سال هرای دراز  
کوشیده است و معمار چیره دست این وحدت در دوران انقالب و پریش از آن  
بوده است اینک نگران حف  و تحکیم وحدت ملت است. نگران است زیرا در 
دروانی که با سقوط رژیم شاه آغاز شده است، در دورانی که بیش از هر زمران  

ت در برابر توطئه ها نمی تروان برا موفقیرت    به وحدت نیاز است و جز با وحد
ایستادگی کرد، مسلمانان در گروه های کوچک و برزرگ بسریار، از یکردیگر    
فاصله گرفته اند. این گروه گرایی هر بار آفت بزرگ انقالب ها بوده اسرت و در  

 این دوران آفت بزرگتری است زیرا:
تره  اسلحه اصلی انقالب، وحدتی است که در اسرالم تحقرق یاف   -1

است. وقتی اسالم که خود دین وحدت است بکار ایجاد تجزیه و تفرقه گرفته 
شود، انقالب از اسلحه تعیین کننده خویش محروم مری گرردد و راه برازپس    
گرفتن قدرت به روی ضد انقالب باز می شود. چگونه می توان دین توحیرد را  

ز بین بردن خلرو   وسیله تفرق کرد؟ از راه فرهنگ نفاق و به تعبیر قرآنی با ا
دین، و اتخاذ روش های تخریبی یعنی تبدیل دین بره ابرزار قردرت مرداری.     
تحکیم وحدت جز از راه مبرارزه برا دخرل و تصررف در دیرن و روش هرای       

 شود.   تخریبی ممکن نمی
وقتی اختالف در باورها و برداشت ها و روش ها از راه بحرآ آزاد   -2

دها حل می شود و ایرن امرر یعنری    حل نگردد، به حکم اجبار از طریق برخور
 نفاق و دشمنی.

وقتی وحدت در کار نشد، رقابت ضابطه اصلی در تعیرین چنرد و    -3
چون رابطه ها می شود. هر گروه می کوشد مواضع تعیین کننده قدرت را بره  
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تصرف انحصاری خود در آورد و همی امر اوالً به ضد انقالب فرصت می دهرد  
معره حساسریت ایجراد کنرد و رانیراً آترش       در جا« انحصرارطلبی »با تبلیغ 

برخوردها را تیزتر می کند و شدت تبلیغات خصمانه، هرگونه تفاهم طلبری را  
 از میان می برد، در نتیجه:

در جامعه روحیه بی تفاوتی نسبت به گروه های سیاسی فعرال را   -
 بر می انگیزد.

گروه ها را در سراشیب تفرقه با شتاب سرسام آوری بره پرتگراه    -
برد و در همین سقوط شتاب گیر، آنچه البته به یادشان نمی تواند بیایرد،   می

 هدفی است که انقالب به خاطر آن انجام گرفته است.

وقتی دین خود وسیله نفاق شد و اختالف در باورهرا تنهرا از راه    -4
زور قابل حل شد و رقابت ضابطه اصلی گشت در جامعه نفاق عمومیرت پیردا   

عمومیت پیدا کردن اینست که هدف اصرلی انقرالب در   می کند و معنای این 
نظر عموم بی اعتبار می شود و هر کس دنبال هدف های شخصی خرود مری   
رود و منافع شخصی هدف و بلکه تنها هدف افراد و گرروه هرا مری گرردد، و     

 روحیه تعاون و همکاری انقالبی از میان می رود.

ا در جامعه مرا، از فرردای   با توجه به امور فوق، می توان گفت که گروه ه
سرنگونی رژیم شاه راه درستی را آغاز نکرده اند. راهی کره پیمروده انرد راه    
نفاق است و نفاق سم کشنده روحیه انقالبی وحدت جویی جامعه ما اسرت. در  

به مراتب جلوتر و آگاهانه تر عمرل کررده   « روشنفکران»این باره نیز، مردم از 
لی به پیروی از  گروه ها نشان نداده اند و هرر برار   اند. در عمل عامه مردم تمای

عمل سیاسی تعیین کننده ای ضرورت پیدا کرده است، گروه هرای سیاسری   
خود را ناگزیر از همقدمی و وحدت دیده اند. این وحدت یرا از طریرق صردور    
اعالمیه برای اعالم شرکت در عمل سیاسی انجرام گرفتره اسرت و یرا از راه     

 ترک و همکاری در انجام آن عمل، واقع شده است.  امضای اعالمیه مش
نگارنده برای آنکه مردم بره صرورت فعرال در بوجرود آوردن وحردت      
سیاسی شرکت کنند و برای آنکه عوامل پیدایش و رشرد نفراق در جامعره و    
نمونه های نوعی منافقان بر همگان معلوم گردد، مباحآ شب های رمضران را  

و بره خرود وعرده داد و ایرن وعرده را از روز       به نفاق در قرآن اختصا  داد
نخست با مردم در میان گذاشت که ایرن بحرآ هرا روحیره وحردت طلبری       
راتقویت خواهد کرد و با پیدایش جوّ مساعد وحدت، یک جمع به اسم سرتاد  
وحدت یا عنوان دیگری تشکیل و اسباب مشارکت گروه ها و همره مرردم را   

 فراهم خواهد آورد. در سازمان دادن قطعی به وحدت خلق
اینک که امام مردم را به ایجاد حزب مستضعفان فراخوانرده اسرت،        

زمان آن است که تنی چند از کسان، کار دعوت به تشکیل ستاد را بر عهرده  
گیرند و در روزهای آینده اجتماع نمایندگان گروه هرای مسرلمان و فعراالن    

ای سیاسری موجرود جرایی    سیاسی که یا به علت آنکه برای خود در گروه ه
ندیده اند و یا به سبب آنکه نخواسته اند با عضویت در گروه ها روحیره و اراده  
مبارزه برای وحدت بزرگ را از دست بدهند، تشکیل شرود و کرار هماهنرگ    
کردن نظرها را در حد حزب و اگر نشد در حد جبهه اسالمی و نیز کار وحدت 

 اهم آورند.سازمانی باز در حدّ حزب یا  جبهه فر
بر همه کسانی کره احسراس مسرئولیت مری کننرد از علمراء دیرن و        
روشنفکران واقعی و همه و همه فرض است که رهنمود امام را با پیگیرری در  
دعوت مردم به شرکت در وحدت بزرگ خلق فرا بخوانند. این وحدت باید در 

د و در درون مرزها، همه مسلمانان انقالبری را از شریعه و سرنی در برر بگیرر     
بیرون مرزها اسباب ایجاد جبهه مستضعفان جهان را برای هماهنرگ کرردن   
جهاد رهایی بخش بشریت اسیر فراهم آورد. ایرن وحردت بایرد برر چنران      
اساسی استوار گردد که استعدادها از قید و بند روابرط شخصری قردرت آزاد    

ظرامی  گردند و ضابطه همان کار و تالش در خدمت به هدف یعنی برانداختن ن
اکثریرت عظیمری را مستضرعف قررار      باشد که در آن اقلیتی از راه استکبار،

 دهند. می
 اگر این مهم به انجام رسد، صب  امید نزدیک نیست!
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دو گزارش  برای ما فرستاده شده اند هر دو یک امرر واقرع در غررب و    

ر را گویا هستند. اما دو ارزیابی که همراه گزارش هرا هسرتند بره    شرق کشو
 تمامه نایکسانند:

منطقه کردستان و خراسان دهقان زمین می خواهد. در خراسران   -
سخن بعضی گویندگان را دربارة مالکیت خدا بر زمین و آیه قرآنری کره مری    

د خرود  گوید زمین از آن  خداست، آنرا به کسی می دهد که می خواهد، به سو
معنی کرده و زمین را از آن  خود خوانده اند و در کردستان ظرف شش مراهی  
که دولت در غفلت گذراند، حزب دمکرات کردستان و گرروه هرای دیگرر در    
روستاها به تبلیغات گسترده دست زده اند و زمین را از آن  دهقان خوانده اند 

رن شده اند برا اسرتفاده   و دهقانان را به خود جلب کرده اند. این تبلیغات مقا
مالکان بزرگ از  فرصت و بازپس گرفتن زمین های تقسیم شرده از دهقانران.   
حزب دمکرات و گروه های دیگر از این عمل مالکان استفاده تام و تمام کررده  
اند و برای کامل کردن بدبینی دهقانان دست به جعل و تزویر زده و  همه جرا  

پارچره آبرادی خرود از     333خمینی با داشرتن  اینطور تبلیغ کرده اند که امام 
خواهد زمین های تقسیم شرده را هرم از دهقانران     مالکان بزرگ است و می

 بگیرد و به مالکان بازپس دهد!!
ارزیابی های همراه دو گرزارش براال نایکسران و ناهمسرویند: ارزیرابی      
وزارت کشاورزی بر اینست که سخن از مالکیت شیوه باال موجب شده اسرت  

ه کشت و کار صدمه ببیند و روستاها و زمین ها و تأسیسرات کشراورزی از   ک
نظم و انتظام خارج گردد و ارزیابی مردم بر اینست که عدم توجه بره مشرکل   
زمین و مسائل دهقانی زمینه مساعدی برای تبلیغات گروه هایی نظیر حرزب  

ا، دهقانران  دمکرات فراهم آورده است و این گروه ها با استفاده تمام از ضعفه
 را به راه خود می کشانند بدون آنکه دهقانان بدانند آن ها را به کجا می برند؟
برای اندریافت اندازه درستی هر یک از این دو ارزیرابی نراگزیر بره دو    
واقعیت یکی تاریخی یعنی واقعیتری کره دارای اسرتمرار تراریخی اسرت و      

م: واقعیت تراریخی ایرن   دیگری فعلی و مربوط به زمان حاضر، باید توجه کنی
اجتماعی ایران، روستا معردنی تلقری مری شرده      -است که در نظام سیاسی

است که می باید تا می شود از آن بهره بررداری کررد و بررای آنکره دهقران      
توانرد  توانایی قیام نداشته باشد باید آنرا مثل کبودتر پرکنده بی توان کرد تا ن

یگری گردد. در تاری  طوالنی ایرران  بلندپروازی کند یعنی خواهان وضعیت د
منشاء مالکیت زمین همواره زور و قدرت بوده است و همه قیام های دهقرانی  
برای تغییر شرائط حیاط اجتمراعی بره نتیجره مطلروب نرسریده اسرت. از       
مشروطیت بدینسو نیز هم دهقانان از مشارکت در انقرالب برکنرار گذاشرته    

عیت آنان بوجود نیاورده اسرت. بنرابراین   شده اند و هم انقالب تغییری در وض
 دهقان همواره از نظام اجتماعی و از رهبری سخت ناراضی بوده است.

اما واقعیت فعلی و مربوط به این زمان آنست که بطور متوسرط بره هرر    
خانوار کشاورز یک هکتار و سه چهارم هکتار زمین دیرم مری رسرد و یرک     

یم معنی این معردل را بفهمریم مری    چهارم هکتار زمین آبی. اما وقتی بخواه
درصرد روسرتا نشرینان فاقرد زمرین       33بینیم وضع بسیار بسیار بد است. 
درصد، حداکثر نیم هکتار زمرین دارنرد در    33هستند، در همین حدود یعنی 

درصرد   19درصرد،   6هکتار زمین دارنرد و ایرن    133درصد بیشتر از  6مقابل 
 زمین های کشور را در اختیار دارند.

درصرد عمرده تولیرد     6ز این موضوع بگذریم که به ادعای بعضی، این ا
 6مورد نیاز کشور را بعمل می آورند و به ادعای گزارش هرای دیگرری، ایرن    

 6درصد از بهترین زمین های کشور را در دست دارند، تنهرا   19درصد با آنکه 
 درصد تولید کشور را بعمل می آورند!
 جهت قابل اهمیت است: 3از بدینقرار مسئله زمین و دهقان 
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کشور نمی تواند در احتیاجات غذایی خود همچنان وابسرته بره    -1
 آمریکا باقی بماند و این مسئله اصلی است.

انقالب اسالمی که خود را انقالب مستضعفان می داند نمی توانرد   -2
نسبت به سرنوشت دهقانان القید بماند و باید مشکل آنران را هرم از لحرا     

سان عصر امروز دارد و هم از لحا  آب و خاک حل کنرد و ایرن   توقعاتی که ان
 نیز مسئله اصلی است.

با توجه به دو مسئله باال، مشکل همیشگی یعنی مشکل کمبرود   -3
زمین و بهترین شیوه بهره برداری از آن، مسئله سرومی اسرت کره در ایرن     

   انقالب باید حل گردد.

را کنرار گذاشرت و یرا    این مسائل، مسائلی نیستند که بتوان حل آن ها 
حتی به تأخیر انداخت. در حقیقت اگر وزارت کشاورزی حل این مشرکالت را  
خود تصدی نکند و با وضوح به دهقانان نگوید چه برنامه ای بررای کشراورزی   
ایران دارد، موضوع الینحل نمی ماند، بلکه گروه های فریبکار راه حرل هرای   

یکبرار بررای   »ی مری قبوالننرد کره    خود را به دهقانان به عنوان راه حل های
 گره از مشکل آن ها باز می کند!« همیشه!

راه حل درست آنست که به جای صرف بودجه در هزینره هرای اداری،   
پول ها صرف احیای زمین ها گردد. هیچ نباید به دنبال محاسربات اقتصرادی   
 گذشته رفت. ادامه حیات جامعه ما در گرو سبز کردن ایران اسرت. بنرابراین  

ها را آبادان ساخت و ضابطه سرمایه گذاری نباید بازده سررمایه در   باید بیابان
کوتاه مدت باشد. این در درازمدت و در عمر نسل هاست که باید دید سرمایه 

 گذاری ها چه عاید کشور می کنند:
باید زمین کافی و اعتبار وافی در اختیار دهقانان گرذارد و بررای آنکره    

ها به زمین جلب گردند، باید مشکل مالکیت زمین را بره   استعدادها و سرمایه
صورتی حل کرد که زمین همواره به جامعه تعلق داشرته باشرد. کسرانی کره     
زمین های بزرگ در اختیار دارند و زمین هایشران برا زمرین هرای دهقانران      
همجوار است و کار و تولید می کنند، زمین های خود را در اختیرار دهقانران   

در عوض سرمایه و کار را به زمین های بحال خود رها شرده ببرنرد.   بگذارند و 
این راه حل موقت و کوتاه مدت باید موجبات افرزایش تولیرد و بهترر کرردن     
امکانات کار و تولید دهقانان را فراهم آورد. اما در درازمدت باید مسرائل سره   

کره بره    گانه باال از طریق ایجاد جامعه های توحیدی دهقانی در زمین هرایی 
 یاری آن ها سبز می شوند حل گردد.  
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سیاسی که در آن قانون اساسی تصویب می شرود، بایرد    -جوّ اجتماعی
جوّ آزادی باشد. اگر این جوّ  را توطئه ها از میان ببرد، قانون اساسی بر فررض  

ی بر سفیدی، همین و بس. و اگر بررای  تصویب، نوشته ای است بر کاغذ. سیاه
مقابله با توطئه ها فعالیت های سیاسی و روزنامه ها ممنروع شروند، انعکراس    
آن اینست که اینهمه هیاهو بدان خاطر بوده است که جروّ فشرار و اختنراقی    
بوجود بیاورند تا کسی یارای دم زدن و ارزیابی و انتقاد روزبروز کرار مجلرس   

اشد و این امر از اعتبار قانون اساسی مری کاهرد. از هرم    خبرگان را نداشته ب
اکنون در مطبوعات غرب تبلیغاتت یکپارچه ای در این زمینه بره راه افتراده   
است. این تبلیغات آنقدر شدید است که مخبر رادیو فرانسه از نویسنده ایرن  
سطور می پرسید به نظر شما علت این حملره مرداوم و همگرانی مطبوعرات     

 رژیم جدید ایران چیست؟ غرب علیه
تناقضی دیگر: اگر بگوییم غربی ها هر چه می خواهند بگویند و بره مرا   
هر نسبت که می خواهند بدهند، ما کار خود را می کنیم، با این واقعیرت چره   
کنیم که غربی ها دیوانه نیستند که علیه ما تبلیغات بی فایده ای که در مرا و  

 . در حقیقت:کار ما تأریر نداشته باشد بکنند

ای و جهرانی   هر انقالبی برای ادامه خود به یک جوّ مساعد منطقه -
 احتیاج دارد. رژیم سابق از جمله به علت از دست دادن این جوّ مساعد غیرر 

نشانه توجره بره    مستضعفان، جهانی شد. دعوت امام به ایجاد حزب دوام قابل
از راه بسریج  این واقعیت و کوشش سخت ارزنده برای ایجراد چنرین جروّی    

مستضعفان است. اما تناق  کار در اینجاست که تبلیغات همه جانبه در غرب 
و شرق ذهن مستضعفان جهان را از بدگمانی و دروغ نسبت به انقرالب ایرران   

کند و مانع از تمایل آن ها به همبستگی با انقالب اسرالمی ایرران    انباشته می
 گردد.  می

نی عمل علیره ایرران فرراهم    تبلیغات برای آنست که زمینه جها -
بگردد. بنابراین القید ماندن نسبت به این تبلیغات، با هدف ما در پاسداری از 

 انقالب تناق  دارد.

و باالخره مسئله ما یک مسئله جهانی است ما آزاد نمری شرویم    -
مگر در آزاد کردن دیگران: آزادی هر کرس در گررو آزادی دیگرران اسرت.     

این تبلیغات جز این هدفی ندارند کره بره مرردم    سلطه گران غرب و شرق از 
مستضعف جهان رابت کنند اسالم دین استبداد و بلکه استبداد مطلق اسرت  
و القیدی نسبت به این تبلیغات با هدف ما هرم در مقیراس کشرور و هرم در     

 مقیاس جهان تناق  دارد.

تناق  سوم: تناق  میان قبول و نفی حاکمیت آراء عمرومی اسرت. در    
قت اگر خواسته باشیم آراء عمرومی را اصرل و ضرابطه تشرکیل دولرت      حقی

جمهوری اسالمی قرار دهیم، یک نوع رژیم بوجود می آید و اگر بخواهیم آراء 
عمومی اصل و ضابطه نباشد، و یا بخواهیم مثل قانون اساسی سابق کره ایرن   
اصل را با اصل حاکمیت نهاد سلطنت جمع کرده بود، با اصرل دیگرری جمرع    

نیم، از نو گرفتار وضعیتی می شویم که سرنوشت بهتری از وضرعیت سرابق   ک
پیدا نمی کند. یعنی یا به استبداد مثالً دینی می انجامد و یا تعرارض در پایره،   
کار را به استقرار رژیم ضدمردمی می کشاند. و از آنجا کره طبیبعرت دیرن و    

 ع است.رهبری آن با استبداد ناسازگار است، خطر دوم حتمی الوقو
عده ای که پدیده غرب زدگی را به درست اندر نمی یابنرد گمران مری    

زدگی اسرت. غررب زدگری اخرذ      کنند، اخذ هر فن یا قرار و قاعده ای غرب
اصول راهنمای غرب و جانشین کردن آن به جای اصرول راهنمرای خرویش    
است. با توجه به این واقعیت، معلوم می شود نوع غرب زدگری در زمران، برا    

زدگی که قرن هاست بدان دچاریم فرق کرده است: پیش از این فلسفه  غرب
ارسطوئی بر اندیشه اسالمی حاکمیت پیداکرده بود و اینرک عرده ای برر آن    
شده اند که فلسفه مادی را بر آن حاکم کنند. هر دو غررب زدگری اسرت. در    

م در حقیقت پایه اسالم رابطه انسان و خدا یا پایه عدم زور است حال آنکه هر 
فلسفه ارسطوئی و هم در فلسفه مادی پایه به زور است. وقتی با توجه به ایرن  
امر در رفتارهای سیاسی و یا طرح هایی که درباره قانون اساسی تنظیم شرده  
است دقت کنیم آرار تناق  در پایه را آشکارا می توان دیرد: مشخصره ایرن    

یگری تنراق  گرویی.   طرح ها، یکی جانبداری از استبداد و انحصار است و د
دقت در قانون اساسی سابق و طرحهایی که شیفتگان فلسفه سیاسی ارسطو 
به عنوان قانون اساسی تهیه کرده اند، بر خواننده روشن می گرداند کره ایرن   

 طرح ها دارای این دو مشخصه هستند.
همین تناق  ها هم اکنون موجبات نایکسرانی رفتارهرای سیاسری را    

روشنتر بگوییم موجب تناق  در رفتارهرا شرده اسرت.     بوجود آورده است و
دادسررای انقرالب هریچ سرازگاری      رفتار سیاسی دولت با رفترار سیاسری  

جویند و همین امر موضع هر دو و در نتیجره موضرع رهبرری انقرالب را      نمی
 تضعیف کرده است.

با توجه  به این واقعیت ها یا بهتر، این تناق  ها و تناق  های دیگرری  
ال شرح آن ها نیست، این سئوال را پیش می آورد که آیا باید گذاشت که مج

تمارض ها و تناق  ها خود راه حل های خود را بیابند، یا باید وقاع بین برود و  
دانست که این امر متضمن خطرات جدی برای هدف های انقالب اسالم اسرت  

ر هرای مناسرب جسرت. و وقتری د     و باید به فوریت بررای آن هرا، راه حرل   
رهنمودهای مکرر امام در دوران انقالب تا امروز توجه شود، معلوم می گرردد  
راه حل ها وجود دارند. هر مقامی باید متوجه این معنی باشد که عدول از این 
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راه حل ها که جهت یاب انقالب بوده اند، مشکالت بزرگ بوجود می آورد کره  
آن  یطبیعر یجرة  از جمله آن ها یکی احساس فریب نزد مردم اسرت کره نت  

ضرورت دائمی استفاده از زور و قدرت استبدادی برای به اجررا گذاشرتن راه   
حل های ناسازگار با آن راه حل ها می باشد و معلوم است که این امرر چیرزی   

 جز استقرار استبداد نخواهد بود. بدینقرار:
در تهیه قانون اساسی اصل راهنما همانست کره امرام در ده هرا     -

میه و خطابه اظهار داشته اند. اساس استدالل امام همواره ایرن  مصاحبه و اعال
بود که چون خود مردم هستند که باید دربارة نوع رژیم خود تصمیم بگیرنرد،  
نسل های پیش حق نداشته اند نوع رژیم دلخواه نسل امروز را تعیین کننرد و  
ری ما امروز بالغ و عاقل هستیم و رژیم سرلطنتی را نمری خرواهیم و جمهرو    

اسالمی می خواهیم. اندیشه مترقی امام در تأکید بر اصل حاکمیت مرردم ترا   
بدانجا پیش رفته است که می خواهد تصمیمات نسل امروز نره تنهرا امکران    

 تصمیم را از نسل فردا نگیرد، بلکه حتی آنرا محدود نیز نگرداند.

در همین پیش نویس قانون اساسی کره جرز درد دو مرورد جزئری بره      
امام رسیده است، اصل برر حاکمیرت مرردم اسرت. بنرابراین تهیره       تصویب 

کنندگان قانون اساسی نمی توانند اصل حاکمیت مردم را یا برا نفری و یرا برا     
التقاط کنار بگذارند و یا تضعیف کنند. وقتی در خرود امرر تشرکیل مجلرس     
خبرگان، حاکمیت مردم، اصل بوده است، و این مردم بوده اند که نماینردگان  

لس را انتخاب کرده اند، این مجلس چگونه می تواند خالف این اصل عمل مج
کند؟ بنابراین، تناق  باید با قبول صری  و آشکار اصل حاکمیت مرردم حرل   

 شود و نگرانی هایی که اظهار می شود هیچ مورد ندارد.
در اقدامات دادسرای انقالب، نیز تناق  ها باید با تصحی  جدی رویه  -

ام پذیرد. در حقیقت میان مبارزه با توطئه و تر و خشک را با هم دادستان انج
سوزاندن فرق بسیار است. در هر مورد که دادستان عمل می کند، باید دالئل 

دادسرتان بایرد   و مدارک مورد استناد خد را برای اطالع عموم منتشر سازد. 
یار بداند که لحظات کنونی که در آن ها قانون اساسی تهیره مری گرردد، بسر    

حساس است. وقتی نمایندگان خود آنقدر توجه به اهمیت امر می کننرد کره   
تصویب می کنند برای اطمینان بخش شدن قانون در نظر مردم، هر اصرل بره   
تصویب دو سوم نمایندگان برسد و بر همه معلوم است کره تصرویب چنرین    
اد قراری به منزله صرف نظر کردن از رأی شخصی گروهی و نشانه منتهرای آز 
منشی است، دولت و دادستان انقالب مسئول ایجاد محیط اطمینران بخرش   
تصویب این قانون هستند. نباید چنان عمل کرد که همه جا تبلیغ شرود کره   
محیط تصویب قانون اساسی محیط فشار و اختناق بوده است. ایرن امرر بره    

 قیمت سنگینی برای انقالب و اجراپذیری قانون اساسی تمام می شود.
نقرار حل تناق  و تعارض به این است که دادستانی قاطعیرت را در  بدی

مورد توطئه ها بکار برد و هرگونه مخالفتی را ولو مخالفرت هرای آمیختره برا     
 دروغ و ناسزا، شرکت در توطئه تلقی نکند.

   دنباله سخن درباره تناق  ها و راه حل ها می ماند به فرصتی دیگر.
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عصر جمعه، عید فطر، از جانب انجمن اسالمی مبارزه با اعتیاد بره مرواد   
مخدر، اجتماعی برگزار شد تا توجه عمومی را به یکی از بیماری هرای برزرگ   
اجتماعی بجا مانده از  رژیم تبهکار پهلروی جلرب کنرد. در سراسرر کشرور      

سرالیان دراز از راه معالجره و   هزاران جوان به مواد مخدر معتادند. پزشکی که 
مطالعه تجربه ها بر هم افزوده است، با صرراحت گفرت کره بیمراران پرس از      
درمان دوباره معتاد می شوند. کسانی که دوباره به اعتیاد مبرتال نمری شروند    
انگشت شمارند. و از تنها معالجه درمانی کاری ساخته نیسرت. و ایرن سرخن    

 راست است.

ود زمینه ابتالء به مواد مخدر، در خرود شرخص   ت عالوه بر وجدر حقیق
محیط اجتماعی نیز نقش تعیرین کننرده ای در ایجراد انرواع بیمراری هرای       
اجتماعی از جمله اعتیاد به مواد مخدر دارد. هر جامعه ای ازنیروهای محرکره  
گوناگونی برخوردار است. از جمله این نیروهای محرکه یکی جوانان هسرتند.  

تغییر محیط اجتماعی است. به سخن دیگر پیشراهنگ و   جوان نیروی محرکة
نویدبخش آینده ای با نظام اجتماعی دیگرر اسرت. اگرر گرروه هرای حراکم       
نخواهند نظام تغییر کند، باید این نیروی محرکه را خنثی کنند. از اینروسرت  

مری توانرد    آن هرا که راه هایی سازنده، راه هایی را که جوان با  گام نهادن در 
اما برا بسرتن راه هرای تحرول و     تماع نوی در اندازد، بر او می بندند. طرح اج

رود، به دیواره های نظرام فشرار مری آورنرد.      رشد، نیروی جوان از میان نمی
نیروی انقالبی همین نیرویی است که نمی تواند در محدوده نظرام اجتمراعی   
وی بماند. بدین خاطر است که میان نیروی محرکه اجتمراعی کره همران نیرر    

جوان است و نظام اجتماعی تضاد بوجود می آید. نظام اجتمراعی بررای بقراء    
خود ناگزیر از خنثی کردن نیروی محرکه یعنی انبروده جوانران اسرت. ایرن     
خنثی کردن جز از راه گشودن عرصه برای فعالیت های تخریبی ممکن نمری  
ه شود. بیماری های اجتماعی از جمله اعتیاد عروارض تضراد نیرروی محرکر    
اجتماعی و نظام و محیط اجتماعی است. در حقیقت خنثی کردن نیرو جرز از  
راه تخریب، یعنی به هرز دادن نیرو، ممکن نمی شود. اینست کره زمران بره    
زمان عرصه های تازه ای برای فعالیت های تخریبی بوجود می آیند. از جملره  

 د:این عرصه ها در کشور ما و در عصر رژیم سابق این ها بوده ان
 صدور نیروی کار و استعدادهای کشور به خارجه -
 استخدام بخش مهمی از جامعه جوان در دیوان ساالری و قشون -

جلب بخش مهم دیگری به فعالیت های گوناگون اقتصاد خرارجی   -
 در ایران

جذب بخش سومی به فعالیت هرای شرهری. ایرن فعالیرت هرا،       -
نی شهر، میزان به فعالیت های مصرفی هستند یعنی با گسترش توسعة سرطا

 مصرف به نسبت بیشتری افزایش پیدا می کند.

فراهم آوردن انواع امکانات برای فعالیت های تخریبی تا کره بره    -
قول فانون نیروی قهر که در وجود جوان موج هایش بر یکردیگر سروار مری    
شوند، از راه این فعالیت ها دفع گردد. جوان با علیه خویش به کار بردن قهرر  

در وجود خود، قهری که در تخریب خویش به کار می برد، از این قهرر  متراکم 
اسرتعمال  « نشرئه »خالی می شود و احساس رضایت پیدا می کند. هر بار که 

هروئین را از دست می دهد، افکار مبهم و یأس آلود برا قروتی تمرامتر بره او     
هجوم می آورند و در پی آن اسب سرکش قهر از نو در وجرودش بره جروالن    

ی آید. بدین ترتیب وی، هر روز و هر روز، به استفاده از میزان بیشتر مخردر  م
 نیاز پیدا می کند ...  

بدینقرار روی آوردن به مخدر، نتیجه حکومت سانسور است. در نظرام    
قابل تحول، بیماری های اجتماعی روی به از بین رفتن می گذارنرد. بنرابراین   

مان ما را نمی توان تنها از راه درمان هرای  مبارزه با این بالی بزرگ اجتماعی ز
طبی عالج کرد. برای آنکه درمان مثرر افتد، باید محیط اجتمراعی اندیشره و   
عمل معتاد را بکلی تغییر داد. وقتی مرض اعتیاد بر جای خرویش مری مانرد،    
یعنی محیط تغییر نمی کند، این بدان معنی است که در آن هنوز کار سرازنده  

اید کار تخریبی کرد. در چنین محیطی، بیمار هنوز از عرادت  ممکن نیست و ب
رها نشده از  نو با عوامل اعتیاد آور، انس و خو می گیرد و اعتیاد را از سر مری  
گیرد. در حقیقت اعتیاد جز به معنای تکرار جبری یک عمل نیسرت. و جبرر   

محریط  برای از بین بردن جبر باید بدون محیط اجتماعی معنی پیدا نمی کند. 
 متناسب با آنرا تغییر داد.

چنانکه به لحا  محیط استبدادی دیرپا، یعنی محیطی کره زور حراکم   
مطلق و اساس روابط بوده است. جامعه ما به زور معتاد شده است. انقالب بره  
معنای درمان این اعتیاد است، اما اگر انقالب اسرتمرار پیردا نکنرد و محریط     

روابط اجتماعی و روابط سیاسی و فرهنگری  اجتماعی یعنی روابط اقتصادی و 
تغییر نکنند، مردم از نو به زور معتاد می شوند. از اینروسرت کره در تراری ،    
همواره دشمنان داخلی و خارجی هر انقالب، کوشیده انرد و امرروز نیرز مری     
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کوشند شرائطی را به جامعه تحمیل کنند که از نو زور را مردار اصرلی حرل و    
نظام اجتماعی بگردانند. همانطور که پیش از این نیز گفتره  فصل امور و قائمه 

ایم، پاره ای از گروه های سخت جاهل، فکر می کنند با حادره آفرینی نیاز بره  
تولید و اعمال قوه و زور را افزایش می دهند. و چون اینبرار ایرن مسرلمانان    
رف هستند که باید به تولید و به کار بردن زور سرازمان بدهنرد، در یرک طر    

تضاد اجتماعی، رهبران مسلمانان واقع می شوند و همرین امرر موجرب مری     
شود که حل تضاد به سود آن ها و به زیان رهبری جبهه مسلمانان تمام شود. 
البته بسیار طبیعی است که دشمن خارجی نیز این امر را می داند و در جهرت  

 آن عمل می کند.
نظام اجتماعی در جهتی کره  برای عالج اعتیاد به زور جز تغییر بنیادی 

به زور کمتر و باز هم کمتر نقش داده شود، چاره ای نیست. وگرنه اسرتفاده از  
زور، از راه توطئه و حادره آفرینی، جامعه را به نظام پیشین باز مری گردانرد و   

 ضد انقالب در بحبوحه انقالب بر انقالب پیروز می شود.
نقالب در گرو استمرار آنسرت  باز به همان نتیجه می رسیم که پیروزی ا

و این استمرار و ادامه آن در گرو تغییر محیط اجتماعی اسرت و ایرن محریط    
 تغییر نمی کند مگر با:

تغییر ساخت های سیاسی و اقتصرادی و اجتمراعی و فرهنگری     -
 جامعه.
تغییر ساخت های ذهنی یا طرز فکر، روش ها و هدف ها و اخالق  -

 و دانش آدمیان.

تغییر، از هرگونه گرایش به سلطه خودکامانه و حاکمیرت   برای انجام این
بر جامعه باید اجتنراب   -خواهد باشد هر قشری می -یک گروه و یا یک قشر

کرد. باید مردم را بعمل و مشارکت هر چه بیشتر در به دست گرفتن اداره امور 
خویش برانگیخت. تا مردم در کارها شرکت نکنند، رشد نمی کنند. ترا وقتری   

ط اجتماعی گنداب باشد جز کرم در آن پرورده نمی شود. بررای درمران   محی
عوارض گندیدگی، خود آنرا باید از میان برد. و تا مردم خود با تغییر بیرنش و  
روش و هدف و اخالق و با افزایش آگاهی، محریط را عروض نکننرد، گنرداب     

وقتری  خشکیده نمی شود. استبداد سازنده و مستبد مصل  وجود ندارد. زیرا 
هر دم خود عمل نمی کنند، خود رأی نمی دهند، خود بر سرنوشت خود حاکم 
برر  نمی شوند، تغییر نیز نمی کنند. وقتی مستبد مصل  بجای مرردم حراکم   

سرنوشت آن ها می شود، این او است که تصمیم می گیرد و عمل مری کنرد،   
 د؟کنن مردمی که تصمیم نمی گیرند و عمل نمی کنند، چگونه تغییر می

از اینرو برای آنکه نسل جوان خود درستی نظر مرا را تجربره کنرد و در    
عمل ببیند که انقالب مثل ماهی ای می ماند که برای زنده ماندن خود محتراج  
محیط زیست سالم است و نمی توان بدون اینکه محیط اجتماعی را از اسراس  

بره عنروان جهراد    تغییر داد، انتظار ادامه انقالب را داشت، پیشنهاد می کنیم 
سازندگی و شرکت در مبارزه با اعتیاد، با سازمان هرای مبرارزه برا اعتیراد از     
طریق عهده دار شدن ایجاد محیط نو برای بیماران، محیطی که ترک کننرده  
اعتیاد در آن محیط بتواند استعداد و احساس خود را بپرورد، شررکت کننرد.   

هلک مدد می رساند بلکه موجرب  این امر نه تنها به عالج قطعی یک بیماری م
ترک اعتیاد مهمتر، یعنی اعتیاد به فرهنگ عصر جاهلیرت شاهنشراهی نیرز    
می شود. و ضرورت تغییرات بنیادی جامعه را از راه تجربه بر همگان واضر  و  

 مبرهن می گرداند.
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دولتی و تمرکز سرمایه ها و رروت ها شهرهای بزرگ بر پایه هزینه های 
بوجود آمده اند. این شهرها که رشد سرطانی کرده اند، بازار متمرکز فررآورده  
های غرب بوده اند و هستند. در این شهرها انبوه آدمیران برر هرم انباشرته     

شوند و به هرکس به طور متوسط یک متر و حداکثر یک متر و نیم مربرع   می
ی رسد. در داخل هر شهر، چند شرهر وجرود دارد:   فضای مسکونی بیشتر نم

« خرارجی »شهر صاحب امتیازان که هر خانواده، کاخی نگاهداشته است تا به 
اجاره بدهد. شهر مردم متوسط و میان حال که مسکن آن ها در مقایسره برا   
مسکن در دنیای حاضر، از تجهیزات اصلی محروم است و شهر مردم بی چیز 

در آن مسکن نه تنها از هرگونه تجهیزی عراری اسرت،   و حاشیه نشین ها که 
بلکه خود بالی بزرگ ساکنان خویش است. وجود این نوع شهر، این حاشریه  
نشین ها خودگویاترین سند محکومیت رژیم شاه سابق و رژیم های نظیرر او  
است. وجود این شهر و این حاشیه ها، بیانگر انردازه واقعری تردنی و پسرتی     

است. چگونه می توان قبول کرد که انسان بتواند ررروت بری    اینگونه رژیم ها
اندازه مردم را خودکامانه مصرف کند و حرداقل زنردگانی را بررای مرردم روا     
نبیند؟ اما علت وضعیت غیرقابل تحمل مسکن تنها آن نیسرت کره سرهمی    
ناچیز هم از رروت مردم به آن ها نمی دادند بلکه اینست که شرهر و توسرعه   

 یل عمده چپاول و غارت مردم بود.  آن از وسا
در حقیقت، با تمرکز همه فعالیت ها در شهرهای برزرگ، زمرین برازی    
نقش بزرگی در به دست آوردن رروت های کالن بازی می کند. وجون منطقره  
های فقیر خود از عوامل نابرابری شدید قیمت زمین در مناطق مختلف شرهر  

زرگ و بزرگتر می شوند و برا نسربت   است، اما علت آنکه شهرها تا بدین حد ب
بیشتری جیب اقلیت حاکم را پُر می کنند، این نیست کره منراطق شرهر بره     
اعتبار غنی نشین و فقیرنشین قیمت های گوناگون پیدا می کند. بلکه بردان  
جهت است که دولت های دست نشانده از طریق سیاسرت هرای زیرر همره     

و سیل مهاجرت را به این شرهرها   امکانات را در این شهرها متمرکز می کنند
بر می انگیزند و با هدایت سرمایه ها به زمین و ساختمان رروت هرای افسرانه   

 ای به جیب می زنند:
اتخاذ سیاست دادن تجهیزات شهری نابرابر به منراطق مختلرف    -1

شهری. یک جا آب و برق و تلفن و خیابان کشی و مدرسره و بیمارسرتان و ...   
 از اینها را ندارد. دارد یک جا هیچکدام

درصرد   44تمرکز هزینه ها در این شرهرها: تهرران بره تنهرائی      -2
 مصرف کشور را می کند.

سیاست سرمایه گذاری. در حقیقت واردات محور فعالیرت هرای    -3
اقتصادی می شود و شهر و توسعه آن ترابع چگرونگی جرذب و بره مصررف      

ی بزرگ انجرام  رساندن واردات می شود و اغلب سرمایه گذاری ها در شهرها
 گیرند. می

توزیع سخت نابرابر درآمدها، طوری کره روستانشرینان و مرردم     -4
ساکن شهرهای کوچک راهی شهرهای بزرگ مری شروند ترا از درآمردهای     

 بیشتری برخوردار شوند.

 تمرکز دستگاه های اداری و نظامی در شهرهای بزرگ -5

سیاست اعتباری که دایر اسرت برر دادن اعتبرارات برزرگ بره       -6
 لیت های واقع در شهرهای بزرگفعا

سیاست قیمت ها و اجاره بها که اندازه آن در شرهرها از ضرابطه    -7
حداکثر سود پیروی می کند. بهانه این سیاست آنست که براال رفرتن اجراره    

 بها، موجب تشویق خانه سازی و حل مشکل مسکن می شود.

سیاست مالیاتی که نه تنها دیناری از افزایش قیمت هرای زمرین    -8
ا که نتیجه سیاست های دولت و توسعه سریع شرهری از رهگرذر فعالیرت    ر

های دولت است مالیات مهمی نمی گیرد، بلکه بر دادن حداکثر معافیت هرا و  
 امتیازها مبتنی است.

گماردن شهرداری به خدمت زمین بازان در تهیه نقشره توسرعه    -9
 شهری و بروفق منافع زمین بازان.

اشرخا  ذی نفروذ درآوردن   سیاست ربتی در جهرت بملکیرت    -11
 زمین های شهری.

بازی های سیاسی که به طور ادواری تحت عنوان مبارزه با زمرین   -11
بازی هر چند یکبار انجام می گرفت. در پی هر بازی کسانی یک یرا دو قطعره   
زمین داشتند به زمین خواران می فروختند و بدینسان زمین هرا دوبراره در   
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های شهری هر چنرد یکبرار بره قطعرات     متمرکز می شد. زمین  آن هادست 
رسید و از نو در دسرت زمرین بازهرا     کوچک و بزرگ تقسیم و به فروش می

 جمع می شد.

سیاست مسکن سازی. یکی از اسباب سقوط رژیم شراه سرابق،    -12
همین تبلیغات دربارة مسکن سازی بود که بازار زمرین و خانره ار چنران داغ    

 واقعی افزایش پیدا کردند.کرد که قیمت ها با چندین برابر قیمت 

اعتبرار  سیاست اجتماعی و فرهنگی رژیم بدین معنی که ضابطه  -13
و شخصیت هر کس، محل قرارگرفتن مسکن او شده بود. کسی که در مناطق 

برخوردار می شد « پیوند با بزرگان»صاحب امتیازان زندگی می کرد، از امتیاز 
 و می توانست ده ها امتیاز به دست آورد.

در حقیقت گردانندگان رژیرم   -بجای رشد واقعی« رشد نمایش» -14
نشرانه رشرد   « تهرران برزرگ  »سابق گمان می کردند که در جهران غررب،   

اقتصادی کشور است و این امر نه تنها در غرب مایه تبلیغات به سرود رژیرم   
 است، بلکه در داخل نیز موجب باور مردم به رشد یافتن کشور می شود!

شهرهای برزرگ صراحب امتیراز کره      سیاست ایجاد تضاد میان -15
درصد درآمد ایران را می بلعیدند با بقیه کشرور بره طوریکره ایرن      73حدود 

شهرها سود خود را در پشتیبانی از رژیم سابق ببینند. این سرخن از هویردا   
مشهور است که روستاها و شهرهای کوچک مسئله مرا نیسرت. مسرئله مرا     

 راضی کردن شهرهای بزرگ است.

اد شهرهای کشت و صنعت. همه می دانند که رژیرم  سیاست ایج -16
هزار روسرتای ایرران را ویرران کنرد و جمعیرت       63تا  53سابق می خواست 

هزار شرهر کشرت و صرنعت گررد آورد.      13روستاها را در شهرهای موجود و 
همین امر سیل مهاجرت را برانگیخت و از اسباب مهم رونرق برازار زمرین در    

 شهرها شد.

ن را اجرای سیاسرت هرای رژیرم سرابق بوجرود آورد. و      بدینقرار تهرا
مسئله مسکن در این تهران، مسئله اصلی نیست. خود تهران مسئله اصرلی   
است. اگر تهران بزرگ نشود و همین کره هسرت بمانرد، ترازه برالی برزرگ       
موجودیت اقتصادی ایران ا ست. و اگر قرار بر بزرگ شدن تهران باشد ناچرار  

تهران مصرف خواهد و همین امر نجات اقتصراد ایرران را   تمام درآمد نفت را 
غیر ممکن خواهد ساخت. بدینسان عرالج مشرکل مسرکن، در چهرارچوب     
عالج مشکل شهر تهران و دو سه شهر بزرگ حل می شود. بدین ترتیب کره  
دولت انقالب تمامی سیاست های شانزده گانه فوق را رها کند و هزینره هرا و   

شهرهای بزرگ بیرون ببرد. سیاسرت کوچرک کرردن    سازمان های خود را از 
شهرهای بزرگ مصرف کننرده و سرکنی دادن جمعیرت در منراطق تولیرد      
صنعتی و کشاورزی راه عالج نه تنها مشکل مسکن و مشکل شهرهای بزرگ 

 بلکه مشکل مرگ آور اقتصاد ایران است.
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اج مهدی عراقی و فرزند او و زخمی کردن مهردیان،  ترور دیروز، قتل ح
 بیانگر نکات بسیار است از جمله:

تروریستها قصد دارند که از ترور یک وسیله با قرار و قاعرده برر    -1
متزلزل کردن رهبری و از میان بردن امکانات استقرار ربات سیاسری بوجرود   

 آورند.
نان خاطر تروریست ها با اطمینان خاطر عمل می کنند. این اطمی -2

از دو جهت پیدا کرده اند: یکی اینکه قربانیران از مراقبرت کرافی برخروردار     
نیستند و دو دیگر آنکه دستگاه مجهزی که جررم را تعقیرب کنرد، بوجرود     

 نیامده است.

به احتمال زیاد در محیط های آشنا حضور دارند و به راحتی مری   -3

د. بدینسان دربارة محریط  توانند اطالعات الزم را دربارة قربانی به دست آورن
 جنایت و قربایت همه گونه اطالعات تحصیل می کنند.

هرای مرأمور حفر  امنیرت      خوب مطمئن هستند که در دستگاه -4
توانند جنایت خود را مرتکب و از محرل جنایرت    تحرک الزم وجود ندارد. می

 دور شوند.

در انتخاب زمان ارتکاب جنایت از هر لحا  خبرره هسرتند: نره     -5
کننرد بلکره زمران سیاسری      ان ارتکاب جنایت را خوب انتخاب مری تنها زم

ارتکاب جنایت را نیز خوب انتخاب می کنند: در حقیقرت از زمران تشرکیل    
مجلس خبرگان توطئه ها از پی هم، وقوع می یابند. در مقیاس جهان نیز چره  
در منطقه و چه در کوبا، مسائل مهمی در جریان است. و می دانیم که آمریکرا  

 حال حاضر بهیچ رو ربات سیاسی ایران را به سود خود نمی بیند.در 

آشکار است که دشرمن از هرر حیرآ مری خواهرد ایرران را در        -6
وضعیت لبنان نگاهدارد و به خصو  مانع از آن شود که خود اداره خرویش را  

 به عهده بگیرد و کشور ربات سیاسی پیدا کند.

 زیر است: و نیز ادامه این ترورها بیانگر واقعیت های
شیوه های نو که مردم در آن شرکت فعال داشته باشند، از جانب  -1

مسئوالن امنیت اتخاذ نشده اند. توضی  آنکه در این دستگاه هرا تمایرل بره    
اینست که شیوه های دوران رژیم سابق از نو مورد اسرتفاده قررار گیرنرد. در    

 ها مثرر واقع نمی شوند. حال حاضر آن شیوه

رکز جمع آوردن اطالعات که همه گروه هرایی را  مقام مسئول و م -2
که به تعقیب این جنایت تحت یک رهبرری در آورد، هنروز بوجرود نیامرده     

 است.

شیوه های انقالبی تعقیب جنایت بکلی کنار گذاشته شده اسرت.   -3
یا بهتر است بگوئیم این شیوه ها هیچ مرورد مطالعره قررار نگرفتره انرد. در      

ی است می تواند مردم را به کمک بطلبرد و برا   حقیقت دولتی که به ملت متک
بوجود آوردن کمیته های مردمی کار جمع آوری اطالعات را به مردم بگرذارد  
و خود به مطالعه این اطالعات بپردازد. این شیوه و شیوه هرای دیگرر کسرب    
اطالعات در انقالب های رهائی بخش بکار رفته اند. در جریان انقالب الجزایرر  

تنام، کمیته های کسب اطالع نه تنهرا موجرب پیرروزی انقرالب     و انقالب وی
شدند بلکه به کشف انواع توطئه ها موفق می شدند. تجربه های روزهرای اول  
انقالب به ما می گوید یافتن تروریست نه داغ می خواهد و نه درفش بلکره در  

 صورت پیگیری می توان دیر یا زود به محل اختفای جنایتکاران پی برد.

نطور که گذشت، اوالً معلوم نیست چه مقامی مسئول تعقیرب  هما -4
هم که برای  خود مسئولیت قائل می شروند،   آن هااین پرونده ها است و رانیاً 

الزم نمی دانند در این باره اطالعات صحی  خویش را به اطالع افکار عمرومی  
قبلی برسانند. چنانکه تا امروز هیچگونه اطالعی از چگونگی تعقیب ترورهای 

 منتشر نشده است.

تمام توجه در پاکسازی به کسانی بروده و هسرت کره در رژیرم      -5
سابق نقش مهمی داشته اند. اما بسیارند کسان که وارد کمیتره هرا و ارگران    
های دیگر شده اند، هیچگونه کوشش جدی برای اطالع دربارة اینگونه افرراد،  

 بعمل نیامده است.

دة واقعیتی هستند که عبارت باشرد از  نکات باال و نکات دیگر، بیان کنن
 تری است: ترور. اما خود پدیده نیز مبین واقعیت های مهم

نه تنها ترور به آن علت نیست که ترورکننردگان از آزادی عمرل    -1
در فعالیت سیاسی محرومند، بلکه ترور برای آن انجام مری گیررد کره از نرو     

داند که اسرتبداد بردون   جامعه را به قبول استبداد آماده سازد. کسی نیست ن
تکیه به سلطه خارجی در ایران پایدار نمی شود. گذشته از ایرن، تمایرل بره    

برد بلکه تررور از روی عقیرده را    استبداد نه تنها اینگونه ترور را از میان نمی
می افزاید. جریان شتاب گیر اسرتقرار جروّ فشرار و اختنراق را      آن هانیز به 

 تحمیل می کنند. همواره بدین ترتیب به جامعه
که سر ن  را در دست دارنرد، اینطرور مری     آن ها، ترور کنندگان -2

اندیشند که به علت تعدد مراکز تصمیم گیری، ترور موجب پیردایش روحیره   
انتقاد از خود و نظم انقالبی نمی گردد، بلکه بعکس سبب تضرعیف روزافرزون   
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ارا بیانگر این اولت و روحانیت می گردد. شیوه عمل و شخصیت قربانیان آشک
واقعیت است که دشمن می پندارد این ترورها بطور روزافزون ضعف سرازمان  
های موجود را به رهبری واض  تر می کند و او را ناگزیر می سازد به نهادهرای  
فشار و اختناق رژیم سابق )ساواک و غیره( پناه برد و همین امر تجدید رژیرم  

 یر می سازد.سابق را ولو به صورت جدید احتراز نپذ

با توجه به اینکه ترور با فعالیت های تخریبی دیگر مقارن اسرت،   -3
می توان و باید آنرا فعالیت گسترده ای برای تحمیل بی نظمی همه جانبره بره   
عنوان مقدمه استقرار رژیم عامل غرب به سرکردگی آمریکا شمرد. بنرابراین  

برری را ترا بردان    هدف این عملیات تخریبی همه جانبه جز این نیست که ره
حد که به قبول پایه های اساسی رژیم سابق در همه جنبره هرای سیاسری و    

 اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی انجام، ناگزیر سازد.

ترور است. انقالب باید تمام همّت و توانایی خرود را   3ترور واقعی همین 
را تحمرل  به کار اندازد و زیر بار ترور انقالب نرود. باید ترورهای شخصیت هرا  

کرد و با سازماندهی انقالبی به مقابله آن برخاسرت امرا نبایرد تسرلیم تررور      
 انقالب شد و اسباب استقرار رژیم سابق را به این یا آن شکل فراهم ساخت.

 

 

 خانواده
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خانواده در جامعه ما، قالبی بود کره در آن فرزنردان ایرن آب و خراک،     
ل می گرفتند و برای زندگی در جامعه ای آماده می شردند کره اسرتبداد    شک

همه جانبه بر آن حاکم بود. خانواده یک بنیاد تخریبی بود. بنیرادی برود کره    
انسان زورگو و زورپذیر بار می آورد. در تربیت انسانی شرکت مری کررد کره    

سته را زنردان  بتواند در جامعه رو به بانحطاط و تباهی زندگانی کند و جامعه ب
خانواده ایرانری یکدسرتی خرود را از    « اخذ تمدن فرنگی»نشمرد. در جریان 
جمع کننده میان دیرن و  »، خانواد «فرنگی مآب و متجدد»دست داد: خانواده 

 «.سُنّتی»و خانواده « تجدّد
هر سه دسته خانواده از مسیر رشد خارج شردند: یرک دسرته چشرم     

سته موضع وسط اتخاذ کردنرد و یرک   وگوش بسته مقلد غرب شدند و یک د
دسته هم لجوجانه تر با هرگونه نوآوری مخالفت کردنرد. بدینسران وضرع از    

، خارج شدن از فرهنگ اسالمی و ایرانی «رشد»گذشته هم بدتر شد. به غلط 
معنی پیدا کرد و تضادی بر خانواده حاکم شد کره بردون شرک زیانبرارترین     

اده های این جامعه به خود مری دیدنرد. در   تضادهائی بود که جامعه ما و خانو
مری  « غررب زده »می ماندند و یا « عقب مانده»حقیقت فرزندان خانواده ها یا 

شدند. و چون اقتصاد ایران از میان می رفرت و اقتصراد غررب بجرای آن در     
ایران پیشررفت شرتاب گیرر مری کررد. کرار خرانواده و مدرسره، تربیرت          

ری و اقتصادی مورد نیاز سلطه غررب برر   برای سازمان های ادا« متخصصان»
ایران شد. حاصل سخن آنکه خانواده عالوه بر آنکره آدمری را بررای محریط     

 کرد او را از جامعه بیگانه نیز می ساخت. زورگوئی تربیت می
بر ضد ارزش اطاعت از زور، ضد ارزش هائی که از فرنگ مری آمرد نیرز    

جاذبه جنسی خالصره شرد.    افزوده شدند. ارزش زن، بیش از پیش در میزان
همان معیار که نزد قشرهای حاکم از باستان تا امروز وجود داشت، شکل تازه 
ای بخود گرفت. در گذشته نیز الزمه جاذبه جنسی زن، چیره دستی در فنون 

در « تخصرص »دلبری و ورزیدگی در انواع هنرها و نیز دانش آموزی ترا حرد   
به سخن دیگر تنها زیبائی ترن بررای    فلسفه و ادبیات و ... شمرده می شدند.

گرم کردن محیط زندگانی و عشرت زورمندان و صاحب امتیازان کفایت نمری  
کرد. در دوران ما نیز مقصود از تعلیم و تربیرت جدیرد زن، وی را بره محریط     

خود دادن و به وسیله پیشرفت این فرهنگ، آنهم در وجره  « فرهنگ غربی»
 مصرف تبدیل کردن، شد.

را تحول جامعه از راه ابتکار و خالقیت و تولید معنی کنیم، اگر اگر رشد 

رشد به معنای این است که نیروهای محرکره جامعره یعنری نیرروی جروان،      
مازادی که در اقتصاد جامعه به دست می آیرد. )فرن جدیرد، منرابع جدیرد      
طبیعی و ...( نه از کشور به خارج صادر شوند، و نه در کشور در جهت تخریب 

بیفتند، بلکه در جهت سازندگی بکار گرفته شوند، رژیرم عامرل سرلطه     بکار
غرب، کشور را رشد نداد، در حقیقت از خیانت های برزرگ خرانواده پهلروی    
فقط یکی این بود که نیروهای محرکه را یا به غرب صرادر مری کررد )نفرت و     
دیگر منابع و درآمدها و مغزها( و یا در خود کشرور صررف تخریرب جامعره     

کرد. طوریکه امروز ما از خط رشد واقعی فرهنگ ها به قهقرا رفته ایم. مرا   می
از صفر شروع نمی کنیم، از رژیم گذشته یک سرطانی بجا ماندهاست کره بره   

 سرعت همه جاگیر می شود و اگر دیر بجنبیم دیگر بسیار دیر است.
در عصر خمینی، مذهب از نو نقش خرود را بره عنروان عامرل تحررک      

رشد باز جست. خانواده از نو نقش سازنده خویش را از طریق ایجراد   انقالبی و
محیط رشد یک نسل انقالبی پیدا کررد. منرع هرا برداشرته شردند. زن وارد      
عرصه مبارزه حیاتی شد. قبول شد که تا زن آزاد نشرود، بره معنرای واقعری     
کلمه آزاد نشود، جامعه آزاد نمی شود. بر ملت مرا معلروم شرد کره مرذهب      

ف آزادی و رشد زن نیست. همه دانستند کره رشرد واقعری در اسرالم     مخال
ممکن می شود. اما رشد از طریق مصرف ممکن نمی شود، رشد از راه تولید و 
ابتکار ممکن می گردد. بنابراین در جامعه اسالمی باید همه عرصه های رشرد  
کره  زن و مرد گشوده گردند. در قانون اساسی و قوانین عادی باید همانسران  

در اسالم است. تقدم به رشد انسان و بخصو  به رشرد زن داده شرود. امرا     
مسئله رشد کمتر یک مسئله قانونی و بیشتر یک مسئله اجتماعی و سیاسی 
است. جامعه اسالمی انقالبی بوجود نمی آید مگر آنکه الگوی ترازه ای از زن و  

حرکتری و   معررف بری  « سرنتی »مرد و خانواده به دست دهد. الگوی کهنه و 
سکون و واپس گرائی بود و هیچ به کار دنیای امروز و جامعه جوان ایران نمری  
خورد. الگوی غربی، به قول خودشان الگوی شیئی کردن زن و انسان اسرت و  
معرف رشد از رشد ماندگی و بیشتر به معنای تخریب است تا سرازندگی. زن  

ی که معرف آزادی کامرل در  و مرد و خانواده به الگوی جدیدی نیاز دارد. الگوئ
 رشد و تکامل انسان باشد. برای آنکه این الگو بوجود آید الزم است که:

خانواده کانون مبارزه با فرهنگ زور گردد. پدر و مرادر بایرد برر     -1
وفق اصل امامت، فرزندان خود را در ابتکارهایشان رهبری کننرد. کمترر زور   

ستعدادهای خود را رشد بدهنرد. زن  بگویند و بگذارند فرزندان از راه ابتکار ا
به مرد و مرد به زن نباید زور بگوید و بداند که زورپذیر نمی توانرد زورگرو را   
دوست بدارد. از خانه ای که در آن یکی به دیگری زور مری گویرد، محبرت و    
عشق می گریزد و در خانه ای که در آن محبت و عشق نباشد، کینه و فریرب  

ند. مسجد و مدرسره و روزنامره و رادیرو، بایرد بررای      و دروغ و ... النه می ک
پاکسازی خانه ها از فرهنگ زور، بسیج شوند. تا خانه های مسرلمانان عصرر   

 انقالب، کانون گرم محبت و شادی و پرورش استعدادهای نو گردد.
موافق اصل امامت خانواده خود باید پیشررو باشرد. خانره محرل      -2

پیشاهنگ باشد. زنان خانره دار نبایرد   سکون نیست. خانواده باید یک واحد 
بپندارند که وظیفه شان تنها اداره خانه است. بخش مهم اداره خانه، رهبرری  
پیشرفت زن و شوی و فرزندان است. زنان هر محله باید در کارهای آموزشری  
به یکدیگر کمک کنند. مردان باید در کارهای خانه شرکت کنند و در آموزش 

مایند. اگر زن خانه پیشرفت نکند، مرد به تنهائی نمی زنان خود جدیت تمام ن
تواند پیشرفت کند. زنی که پیشرفت نمی کند بیکار نمی ماند، مانع پیشرفت 

شود. اگر هم مرد بتواند به تنهائی به پیشرفت و رشد خرود   شوهر و فرزند می
تر می شود و اگر به جردائی   ادامه دهد، زندگانی مشترکشان روزبروز مشکل

 نجامد، محیط تربیتی فرزندان قطعاً خراب می شود.نیا

زن و شوهر نباید بپندارند که در روابط خود و در ایجراد محریط    -3
خانوادگی عقیده نقشی ندارد. البته ممکن است شوهر نروح پیرامبر باشرد و    
همسر او در عقیده باطل بسر برد. اما این خانواده تنها در صورتی که طررفین  

حآ سالم و آزاد به جستجوی حقیقت برخیزند، قابرل دوام  قبول کنند از راه ب
می شود. وگرنه خانواده یا محیط سانسور می شود و یا از بین مری رود. خانره   
باید محیط بحآ های خالق بگردد و سنت نامبرارک نظرام شاهنشراهی کره     
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کرده بود، بشکند. بردون عقیرده برر آن    « مردانه»عقیده و اندیشه و دین را 
محیطی که در آن گفت و شنود آزاد دربارة عقیده وجود نردارد،   حاکم نیست،

استعدادها راه راست رشد را نمی یابند. این محیط، محریط تخریرب اسرت و    
اعضای این محیط ناگزیر برای تحمل کرردنش محتراج تخرذیر مری شروند.      
بدینسان است که خانواده زمینه اعتیاد به انواع مرواد مخردر را فرراهم مری     

ی واقعی ترک اعتیاد، عقیرده و محریط آزاد و صرمیمانه بحرآ در     آورد. دوا
جهت تکامل آنست، این دوا، تو زن و تو شروهر و ترو فرزنرد مسرلمان را از     
اعتیاد به زور که بدترین اعتیادهاست و از همره اعتیادهرای مخررب دیگرر،     

 درمان می کند.

 این بحآ را در سرمقاله فردا دنبال می کنیم.

 

 

 در خانه جهاد سازندگی 
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مبارزه برا فرهنرگ زور و ترالش زن و مررد بررای ایجراد خرانواده             
پیشاهنگ و تبدیل خانه به محیط بحرآ آزاد و خرالق، آن دگرگرونی هرای     
اساسی هستند که اگر انجام نگیرند، انقالب در تغییر بنیاد اجتماعی خرانواده  

 برای آنکه انقالب پیروز شود باید:شکست خورده است. 
طرز فکر تباه گری که زن و مرد را ضدین مری پنردارد و وسریله     -1

مهم پیشبرد هدف های سلطه جویانه غرب بر کشورهای ما بوده اسرت، رهرا   
حقروق بره دسرت    گردد. زن و مرد دو موجود نیستند که باید علیه یکدیگر 

ج آفریده شده اند. حقوق زن و آورند. این دو انسان به تعبیر درست قرآنی زو
مرد، حقوق جدا از همی نمی توانند باشند و تنها در محدوده حقروق خرانواده   
معنی پیدا می کند. حقوق خانواده بر حقوق اعضراء آن بایرد مقردم شرمرده     
شوند تا زن و مرد و فرزندان محیط اطمینان بخشی پیدا کنند کره در آن هرر   

   و تکالیف خود را بدست می آورد.عضو منزلت های خویش یعنی حقوق 
از نابختیاری، بعضی از روحانیان صاحب نظر نیز فریب دروغ تضاد زن و 
مرد را خورده و بگمان آنکه اسالم زن را دون  مررد مری دانرد، بره اسرتدالل      
دربارة نابرابری جسمی و دماغی زن و مرد پرداختند و همین کارآیی برود کره   

چرا که اسالم را ضد و مخرالف حقروق زن و    به آسیاب دشمن ریخته می شد.
پیشرفت او قرار می داد. حال آنکه زن یا نه مرد، در تنهرائی مطلرق نره مری     
تواند فکر کند و نه می تواند ابتکار کند و نه می توانرد کراری از پریش ببررد.     

 اندیشه و عمل در محیط اجتماعی ممکن می شود.
ا  جنسری و فکرری معاینره    زن و مرد را جدا جدا نیست که باید از لح

کرد و مقایسه کرد. باید دید آیا زوج زن و مرد، مجموعه ای از نظر جسرمی و  
فکری، فعال و خالق هست یا نیست. زن به تنهائی و مرد بره تنهرائی نراقص    

آورد. در ایرن   ای را با کمال بیشتر بوجرود مری   هستند. جمع این دو مجموعه
ه اندیشه و عمل بوجود آیرد، ابتکرار   ه است که اگر هماهنگی در زمینمجموع

واقع بررای مجموعره ایرن دو ممکرن     فکری هم برای زن و هم برای مرد و در 
تواند به معنرای درسرت کلمره خالقیرت      گردد. زوج دو مغز زن و مرد، می می

بدست بیاورد. بدینقرار مهمترین کارهرا در ایرن دوران اینسرت کره زنران و      
به اساسی ترین جهادها برخیزند. به جهراد   مردان جوان ما به جهاد سازندگی

با فرهنگ شرک آلود تضاد زن و مرد برخیزند و بنای رابطره زن و مررد را برر    
 توحید بگذارند.  

وقتی قدمهای باال برداشته شردند، خرانواده توانرائی بسریار در      -2
مبارزه با انواع بیماری های اجتماعی پیدا می کند. مهلک ترین ایرن بیمراری   

ان ما باید به مبارزه جدی با آن برخیزند، بیماری تحمیل عقیرده از راه  ها که زن
زور و تحمیل خود به دیگران براز از راه زور اسرت. نخسرت قابیرل برود کره       
خواست خود را از راه زور به کرسی نشاند. اگر زن مقاومت کرده بود و زیر برار  

هنرگ زور  همسری با کسی که خود را به زور تحمیل می کند نمری رفرت، فر  

بوجود نمی آمد. زنان ما نه تنها نباید زیرر برار همسرری برر پایره امتیرازات       
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی، بروند، بلکه جهاد سرازندگی  
آنست که در خانواده هائی هم که بر پایره امتیازهرا بوجرود آمرده انرد، بره       

ا را از میران ببرنرد و   پاکسازی فکری و عملی بپردازند و بتدریج جوّ امتیازهر 
 محیط خانه را محیط فرهنگ توحید بگردانند.  

در حقیقت، اگر دختر و پسری از راه امتیازطلبی بهم نرسرند، سرختی   
های زندگانیشان پایان ناپذیر می شود. چه سختی بیشتر از این کره بره دل و   
اندیشه یکدیگر راه پیدا نمی کنند و دائم نسبت بهرم غریبره و بیگانره مری     
مانند. انواع بیماری های اجتماعی در محیط هایی که امتیرازطلبی بنیادشران   
بوده است بوجود می آیند. در حال حاضر زنان مرا در شرهرها و روسرتاها در    
مقام شرکت جدی و رمربخش در جهاد سازندگی به مبارزه برا بیمراری هرای    

در پاکسرازی  مبارزه با اعتیاد برخیزند. زنران بایرد    آن هااجتماعی و در رأس 
شهرها شرکت جدی کنند. اگر در محله ها و در همه جا پیشگام شروند و برر   
جوّ اجتماع ایران، روحیه آزادمنش و امیدسراز زن پیشررو مسرلمان حراکم     

 خیزند. گردد، مردان جوان خود به یاری خویش بر می
برای آنکه زنان در جهان با نابسامانی ها و بیماری های اجتمراعی   -3

، باید در جهاد علیه بحران مرگبار اقتصادی موفق شوند. از آنجرا  موفق گردند
که پیروزی در  این جهاد جز از راه تغییر فرهنگ مصرف ممکن نمری شرود،   
این جهاد بیشتر کار زنان کشور است. نباید بر ما پوشریده باشرد کره عمرده     
را کاالهای مورد مصرف کشور ما از راه واردات تأمین می شرود و ایرن واردات   

انجامرد. از   ما با پول نفت می خیریم. ادامه این اقتصاد به مرگ ملت مرا مری  
اینرو سرنوشت شکست و پیروزی در این نبررد حیراتی در دسرت خرانواده     
هاست. اگر فرهنگ توحید و خالقیّت و تولیرد جرایگزین فرهنرگ تضراد و     

ه از مرا  مصرف نگردد، کار ایران ساخته است. به زنان خانه دار و همه زنانی کر 
چه کاری ساخته است و چه باید بکنند، پاس  می دهریم   آن هامی پرسند از 

که همه کار به دست شما است: زندگانی مادی ساده کنید، قلمرو آنرا محردود  
کنید تا بتوانید قلمرو زندگانی معنوی را توسعه ببخشید. ترن وقتری سرالم و    

پوشش و آرایش و نره از راه   سبک و شاد است که شما نه از راه غذا و نه از راه
افراط کاری های گوناگون آنرا فرسوده نسازید. بنابراین بهترین غرذاها سراده   

ترین آن ها و بهتررین رختخرواب    آالیش و بهترین پوشش ها بی آن هاترین 
ها، سبک ترین و سخت و سفت ترین آن ها و بهترین تفری  ها، ورزش هرا و  

 و صداقت و سازندگی دست می دهند.انواع شادی هاست که از راه صفا 
زنان ما باید با تشخص طلبی از راه مصرف مبارزه کنند. پیروزی در ایرن  
جهاد، پیروزی در جهاد نجات حیات ملی است. تا می توانید باید از برار مرالی   
خانه کم کنند. وقتی زندگانی ساده شد، می توان سرمایه ها را صررف ایجراد   

یران کرد. آیا در کشور سرسبز و مستقل، شرادتر  صنعت واقعی و سبز کردن ا
و با اطمینان خاطر بیشتر نسبت به حال و آینرده کشرور زنردگانی نخرواهیم     

 کرد؟
همه این جهادها سرانجام موفقی پیدا نمی کنند مگر آنکره زنران    -4

کشور همانطور که در دوران انقرالب سیاسری شردند و در مسرئولیت هرای      
ر این دوران نیز در مسئولیت هرای سیاسری   سیاسی انقالب شرکت کردند، د

شرکت روزافزون و فعال داشته باشند. بار دیگر تکرار کنیم کره نمری تروان    
انواده سیاسی نیست، از مرد توقع کار سیاسی و مسرئولیت شناسری   وقتی خ

کرد. خانه را هم نمی توان دو فضائی کرد. در ایران، نزد خانواده هرای حراکم،   
ن غیرسیاسی بوده اسرت. امرا همرین انردرون هرای      بیرون سیاسی و اندرو

غیرسیاسی  مرکز تصمیم گیری های سیاسری تعیرین کننرده بروده اسرت.      
بنابراین بهترین کارها اینست که به دوران پرفریب و پرفساد گذشرته پایران   
دهیم زنان باید در مسئولیت های سیاسی شرکت کنند. همانطور که آمرد ترا   

پیشاهنگ نخواهرد شرد و قرادر نخواهرد برود      خانه سیاسی نشود پیشرو و 
مزرعه بارور عقیده و کانون توحید و محریط خالقیرت و شرادی بشرود کره      
فرزندهای نو انقالبی بپرورد. خانه ای که در آن تفکر و عمل در زمینه مسرائل  
سیاسی و مسئولیت ها وجود ندارند، نراگزیر در آن خانره تفکرر و عمرل در     

وجود دارند و همین امر به معنرای پیرروزی ضرد    زمینه فعالیت های تخریبی 
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انقالب بر انقالب است. مسجد و مدرسره و روزنامره و رهبرری دینری بایرد      
کوشش خود را دوچندان کنند و منرع هرای مشرارکت در مسرئولیت هرای      
سیاسی را بیش از پیش از میان ببرند. نباید خرود را فریرب بردهیم، انسران     

ری هست. بنابراین زن موجودی سیاسری  موجود سیاسی است. در انسان رهب
است. در انسان رهبری هست. بنابراین زن موجودی سیاسری اسرت. اگرر در    
مسئولیت ها دوش بدوش مردها شرکت نکرد؛ اگر زمینه کار سیاسری بررای   
هر دو یکسان نبود ناگزیر فعالیت سیاسی را به گونه ای دیگر انجرام خواهرد   

ایجاد خواهد کرد و چرون گذشرته عامرل    داد. یعنی برای خود فضای فعالیت 
تخریب خواهد شد. چه خوب که زنان ما خود پیشگام شروند و در خانره و از   
خانه مشارکت در مسئولیت های سیاسی را بیآغازند. وقتی محریط خانره بره    
معنای واقعی کلمه سیاسی شد )نه محل جار و جنجال هرای بیهروده( یعنری    

مسئولیتی که باید بر عهده گرفت شرد،   محل ارزیابی و تعیین عمل سیاسی و
محیط به طور انقالبی عوض شده است. دیگرر مررد خانره از خانره نخواهرد      
گریخت و فرزندان ذهن ساده ای که در خارج خانه به آسانی به بیماری هرای  

 اجتماعی گرفتار شوند، نخواهند داشت.
 حاصل سخن:

نره فرزنردان    نه تو ای زن و نه تو ای مرد و زن و فرهنگ انقالب: -5
شما، نمی توانید یکنواختی را برای مدتی دراز تحمل کنید. مرد آرامش را بره  
دست نمی آورد و زن نیز آرامش را بره دسرت نمری آورد مگرر در ابتکرار و      
سازندگی. زیرا که در ابتکار کمترین کارها ارزش دارند. خانه را باید بره محرل   

کار دست زد. بایرد کمبرود تولیرد    ابتکار بدل ساخت. در همه زمینه ها به ابت
مادی را تا می توان با تولید معنوی خانه ها جبران کرد. باید محیط را سرشرار  
از ابتکار ساخت تا شاد و اطمینان بخش گردد. نباید پنداشت که ابتکار کردن 
درس های مخصو  دارد. انسان مبتکر خلق شده است و درس ابتکار جرأت 

 است. جرأت اقدام به عمل.
فرهنگ شاهنشاهی فرهنگ کارپذیری و بی ابتکاری و مصررف کرردن   
بود، فرهنگ انقالب، فرهنگ اسرالم، فرهنرگ فعالیرت، فرهنرگ ابتکرار و      

 فرهنگ تولید باید باشد.

 

 

 های سیاسی آزادی

 
 52، شماره 1358شهریور ماه  8پنجشنبه 

 

انقالب اسالمی نیازمند گسترش آزادی هاست. اسالم یک نظرام کامرل   
ست. نظامی است که توانائی حل مشکالت همه زمان ها را دارد. نظامی اسرت  ا

که انسان را مسئول و بنابراین صاحب اختیار می شناسرد. در میران مکترب    
های الهی و غیرالهی، اسالم تنها نظامی است که آدمی را  اسیر جبرهرا نمری   

هرا آزاد   آن سازد. انسان حاکم بر جبرهاست و می تواند خود را از قید و بنرد 
در مقایسه با مارکسیسم، اسالم نظامی است کره بنرا را برر توانمنردی     سازد. 

انسان آگاه و مسئول می گذارد و مارکسیسم شبه نظامی است کره انسران را   
تابع جبرها می شناسد و تقدم را به جبرها می دهد. از اینرو انقرالب اسرالمی   

تی و غیر آن دارد. طبیعرت  طبیعتی بکلی متفاوت با طبیعت انقالب مارکسیس
انقالب اسالمی، مقتضی توسعه روزافزون دائره آزادی هاست. و انسان چگونه 

 می تواند مسئول و صاحب اراده دگرگون ساز باشد، وقتی آزاد نیست؟
و نظام اسالمی بر پایه توحید، بعثت در نظام توحید )نبروت( و امامرت و   

هرا   ودها و قانون ها و قرار و قاعدهعدالت و معاد استوار است. روش ها و رهنم
همه باید با این اصول منطبق باشند. اجتهاد صحی  نخست شناخت این اصول 

شناساند و آنگاه شناسائی کرردن موضروع اسرت. و     است، آنطور که قرآن می
باالخره دستیابی به حکم بر طبق نظام و بر اساس شناسرائی موضروع اسرت.    

بنگریم می بینیم اسالم نظامی اسرت بررای   وقتی بدینسان در مسئله آزادی 
 آزاد کردن انسان از همه جبرها، آزاد کردن انسان از فرهنگ زور و تخریب.

نظامی تا این حد استوار، خود به دفراع از خرویش تواناسرت. نیراز بره      
حمایت نه از راه چماق دارد و نه از راه سانسور. هر مسلمان آگاهی مری دانرد   
که اگر سانسور در کار نیامده بود و در مرزهای کشورهای اسالمی دیرواری از  

ر نمی کردنرد،  مکر و فریب و دروغ و توطئه نمی کشیدند، اگر اسالم را سانسو
اگر حقایق اسالم را وارونه جلوه نمی دادند و ... اسالم جهان را فرا گرفته برود.  

قرن است قربانی سانسور است و مردمری کره بره     14بنابراین دینی که خود 
دلیل همین سانسور از حقایق دین بی اطالع مانده اند، چه سودی در تجدیرد  

 سانسور دارند؟
و آن ها که به زورگوئی های خود می خواهنرد   آنها که توطئه می چینند

لباس حقانیت بپوشانند با همة هشدارها، سخت در تالشند تا سانسرور و جروّ   
اختناق را تحمیل کنند و بدین طریق مانع از شناخته شدن اسالم می شروند  

قررن   14و در نتیجه استقرار مجدد ضد انقالب قطعی خواهد شد. دینری کره   
دامه حیات خود را از مبارزه با سانسور دارد، دینری کره   سانسور شده است و ا

اگر انواع سانسورها از میان برداشته شوند، کمال خود را براحتری و آسرودگی   
 مدلل خواهد کرد، سانسور نمی کند، سانسور می شکند.

از اینرو انقالب اسرالمی پرس از پیرروزی، آزادی فعالیرت سیاسری و       
کرد. امام نخست در تهرران و آنگراه در قرم     مطبوعات را تمام و کمال برقرار

دعوت به بحآ آزاد کرد. متخصصان جنگ روانی و آن ها که می خواهنرد برا   
نیش قلم، زخم های چرکین در پیکر انقالب بوجود آورند، بر آن شردند ترا از   
راه حمله همه جانبه، همه زبان ها و قلم ها را بری اعتبرار کننرد و برا بوجرود      

یم سانسور، انحصار روزنامه و رادیو تلویزیون را بره دسرت   آوردن بدترین رژ
ترن بره   « نویسندگان»هشدارها به هر دو طرف مثرر نشدند و بعضی از آورند. 

تبدیل جوّ سانسور به جوّ آزاد بحآ ندادند. نویسندگان معتقد به اسالم، نمری  
نردان  توانستند و نمی توانند بنای کار خود را بر روش تخریبی مخالفران و معا 
 بگذارند، یک طرفه کوشیدند و می کوشند پاسدار آزادی ها باشند ...

دوشنبه گذشته چهار تن از اعضای شورای انقالب به دیدار امام رفتنرد.  
با امام دربارة آزادی مطبوعات و آزادی احزاب و نیز مشکل کردستان گفتگرو  

یم آزادی را کردند. امام گفتند که این ها آزادی نمی خواهند، بسریار کوشرید  
بر اینها تحمیل کنیم. در همه جا مخصوصاً در کردستان توطئه ها روزافرزون  
شدند. آنهمه میدانی که انقالب اسالمی به همه ارمغان کرده بود، صرف ویران 

 کردن اساس این انقالب شد ...
راستی آنست که رهبر انقالب نمی تواند آزادی ها را برای کسانی حفر   

وششی جز این ندارند که همین انقالب را از بین ببرند. اگرر  کند که تالش و ک
راست است که اساس این آزادی ها را انقالب گذاشته است، پس از بین بردن 
انقالب جز به معنای از میان بردن پایه و اساس آزادی ها نیسرت. برا اینهمره    
الب معنویت بزرگ امام، تا این زمان پاسدار آزادی ها حتی برای دشمنان انقر 

بوده است. توضی  آنکه نسل جوان کشور که در دوران رژیرم سرابق تحرت    
فشار طاقت شکن و سانسور همه جانبه قرار گرفتره برود و کارمایره عظریم     
خویش را بکار انداخت و آن رژیم را از میان برداشت، اینک آماده است همان 

بران کوتراه برین   کارمایه را برای از میان برداشتن هر مانعی بکار اندازد. نه ره
خواهنرد از راه زور خرود را در کردسرتان و نقراط      گروه های مسلحی که می
کننرد   که گمان مری « نویسندگانی»و « روشنفکران»دیگر تحمیل کنند و نه 

رهبری تنها یک روش دارد و آن تحمیل خویش است از هر راه که شد، و نره  
ایرن کارمایره انقالبری     ایادی رژیم سابق، چشم به واقعیت باز نمی کننرد و از 

عظیم غافل می مانند، اگر رهبری امام و معنویت باز دارنده امرام نبرود، ایرن    
 کارمایه به راه دیگری می رفت و آنوقت خشونت ها حد و مرز نمی شناخت.

با اینهمه امام در مقام پاسداری از آزادی ها و تردارک محریط مناسرب    
های برزرگ انقرالب اسرالمی     آرمانتحول انقالبی جامعه در مقام نگهبانی از 

 بیانیه تاریخی خود را در متضمن موارد اساسی زیر صادر کرد:
منع چمراق بدسرتان از خودکرامگی در حملره بره نشرریات و        -
 ها.زاندن آنسو

لزوم حف  محیط آزاد و خالی از توطئه برای فعالیت مطبوعرات و   -
 احزاب.
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صرلی  عفو عمومی درکردستان کره تنهرا شرامل گرداننردگان ا     -
تحمیل جنگ نمی شود. به شرط به زمین گذاشتن اسلحه. امرری کره مرورد    

 تقاضای برادران کُرد بود.

تأکید بر برابری همه اقوام و منع شدید از تجاوز بره مرال و جران     -
 مردم کُرد که باز مورد تقاضای برادران کُرد بود.

اینک از نو برای بسط و گسترش آزادی ها و ایجراد محریط بررادری در    
کشور. فرصتی فراهم می شوند، آزادی امری نیست کره خودبخرود بسرط و    
گسترش بیابد. نظام اجتماعی بازمانده از رژیم سابق، نظام تولید زور و اِعمرال  
زور است. تا این نظام از بنیاد تغییر کند، باید از نهرال آزادی مراقبرت کررد.    

شده است. نبایرد برا    بسیار خون ها ریخته شده اند تا این نهال روئیده و سبز
زیاده روی ها، یعنی با استفاده از آزادی برای تحمیرل خرود از راه زور و روش   

 های تخریبی، این نهال را خشکاند.
با توجه به واقعیت های فوق بر ما، بر مرا مسرلمانان متعهرد اسرت کره      
نگهبانی از آزادی ها را از زورپرستان و زورمداران نخواهیم. آن ها سرودی در  

ود آزادی ها برای خود نمی بینند. آن ها محیط خفقان را، محیط زیسرت و  وج
دانند. حق هم همین است که محیط زنردگی و رشرد آن هرا،     رشد خود می

محیط  خفقان است. چرا که در محیط آزاد عقایردی کره مبلرغ اصرالت زور     
هستند بی اعتبار می شوند. اما محیط فشار و خفقان خود محیطی است کره  

الت زور بنا گشته و سراسر زور است. در این محیط همه کارمایه هرا بره   بر اص
زور تبدیل می شود. کافی است گروهی زور بیشتر را به دسرت بیراورد و بره    
حکومت برسد. بنابراین پاسداری از آزادی ها وظیفه خرود مرا اسرت. اسرالم     

ر کره  بدون این آزادی ها استقرار قطعی و واقعی به دست نمی آورد. همرانطو 
در جریان انقالب علیه رژیم شاه، در تنهائی عمل کردیم. اینک نیز در تنهائی 
باید تا می توانیم و با همه قوا از آزادی ها دفاع کنیم. باور ما بر اینست کره برا   
منفی کردن موازنه یعنی با سرباز زدن از وارد شدن به بازی دشرمنان آزادی،  

ردن، ما موفق می شویم آزادی را به همره  و تنها برای خدا و در راه خدا عمل ک
 های غیرمسلمان یا مسلمان زورپسند و زورمدار تحمیل کنیم. گروه

ما و دشمن در کنار دو میدان در حال کشاکشیم. دشمن می کوشرد مرا   
را به میدان خفقان و زورمداری بکشاند ترا در آن پیرام اسرالم و مسرلمانان     

یم دشمن را به میردان آزادی بکشرانیم و   انقالبی را تباه گرداند و ما می کوش
دیو استبداد و زورمداری را از درون این انسران هرای از خودبیگانره بیررون     

 کشیم و از پا در آوریم.
فرمان ما به همه آن ها که خود را سررباز اسرالم راسرتین مری داننرد      
اینست که مأیوس نشوید. در همه جا به نگهبرانی انقرالب و آزادی برخیزنرد.    

میدان آزادی، تن دادن به حضور در هر میدان دیگرری بره منزلره مررگ     جز 
اسالم و انقالب اسالمی است. بپاخیزید و بایستید ترا همره بره ایرن میردان      

 درآیند تا حق از باطل شناخته گردد.   
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. از ابتدا بنا را بر این گذاشتیم کره  دوّم فروردین ماه وارد سنندج شدیم
به خود مردم اعتماد کنیم و موانع را که همان محیط ارعاب و تهدیدی بود که 
اقلیت زورمدار بوجود آورده بود، برداریم تا مرردم بتواننرد خرود اداره امرور     
خویش را در دست بگیرند. طرح ایجاد شورای شهر را انتخاب خود مردم بره  

نفری به ریاست یک شخصیت کُرد که آیرت ا    5ک هیأت میان گذاشتیم. ی
طالقانی برگزید، کرار تردارک انتخابرات را برعهرده گرفرت. انتخابرات )کره        
مسلمانان به نحوه انجامش اعتراض کردنرد( انجرام گرفرت و شرورای شرهر      

 بوجود آمد ...
در مراجعت، نویسنده این سطور گزارشی حاوی عوامل مثرر در حادرره  

ندج تهیه و تسلیم کرد. زمان روشرن گردانرد کره ارزیرابی از آن     خونین سن
عوامل صحی  بوده است. دولت پی برد که آن عوامل قابل رفع بوده است امرا  

 چه دیر ...
در کردستان متنی راکه در اجتماعی به تصویب سرجنبانان کُرد رسیده 

بره ایرن   بود به ما دادند. این متن حاوی سه خواست بود. در تهران رسریدگی  
خواست ها، کار را به تصویب قانون شوراها کشاند. اما قانون در کردسرتان بره   
اجرا در نیامد. از قرار در هیچ کجا به اجرا در نیامده است؟ کسی نمری دانرد و   

 دولت نیز توضیحی در این باره نداده است...
ای، عوامل پیشین وضعیت بحرانری در کردسرتان را شررح     در سرمقاله

در مقاله دیگری خودمختاری، حدود آن و حدود صالحیت حکومرت  کردیم و 
مرکزی را تعیین کردیم و خواستیم اگر کسانی هستند که برای خودمختراری  
حدود دیگری را قائلند بنویسند در روزنامه چاپ شرود و مرورد بحرآ قررار     

خواهد مرردم خرود اداره    گیرد. و از کسی نوشته ای نرسید! امام گفت که می
ویش را در دست بگیرند. دولت و آیت ا  طالقرانی و مرا بره دفعرات     امور خ

گفتیم که خودمختاری امری نیست کره مرورد قبرول مرا نباشرد. در قرانون       
اساسی، عالوه بر قبول اصل شوراهای منطقره ای، زبران، فرهنرگ و دیرن و     
آموزش و پرورش و عمران منطقه ای و لزوم توزیع عادالنره سررمایه هرا بره     

ختلف کشور پذیرفته شد. در محل در برابر عرصره عمرل نامحردود    مناطق م
گروه های سیاسی، هیچ مانعی نبود. دولت نه تنها قوای قهریه بکار نمری بررد   
بلکه دستگاه دولتی و پول دولتی در اختیار این گروه ها بود. هریچ بهانره ای   

آن  قهرآمیز وجود نداشت. هیچ قهری نبود ترا علیره  »برای توسل به عملیات 
الزم آید. اگر این گروه ها که راه توطئره را تررجی  دادنرد بره     « قهر انقالبی»

مردم کُرد اعتماد می کردند و بجای ایجاد محیط رعب و وحشرت بره تبلیرغ    
دست می زدند و مردم را با خود موافرق مری کردنرد و انتخابرات شروراهای      

؟ بدینقرار ایرن  شهرها را می بردند، چه عاملی مانع کارشان می توانست بشود
خواستند  به مردم اعتماد کنند و نره بهانره ای بررای توطئره      گروه ها نه می

را  برا زور پُرر   « فضای خرالی »هایی که چیدند، داشتند. آن ها می خواستند 
کنند. ایجاد محیط رعب و وحشت از لحا  آن ها دو فایده داشرت: دولرت را   

این عکس العمل کردسرتان را   وادار به عکس العمل می کرد و به گمان آن ها
خود بخود در کنار آن ها قرار می داد. عکس العمل دولت باید کار صرد سرال   
تبلیغات را در چند روز انجام می داد و کردستان را تحت پرچم این گروه هرا  
متحد می کرد! عملیات وحشیانه نظیر سر بریدن و آتش زدن جسد شرهدا و  

د سازندگی به کردسرتان رفتره بودنرد،    اعدام کسانی که برای شرکت در جها
همه و همه برای آن بود که آتش تعصبات را از دو سو تیرز کننرد و عملیرات    
پاکسازی را به عملیات ضد کُرد بدل سازند. واال چگونه ممکن بود کسانی کره  

 می دانند دست به اینگونه جنایات بزنند؟!« انقالبی»خود را 
د که همانند سنندج بقیره نقراط   همین روش ها روشنگر این واقعیت ان

کردستان نیز مسلمانند و انقالب اسالمیی را مثل بقیه مردم کشرور، انقرالب   
خود می دانند و می دانند که این نخستین فرصت تاریخی برای همره مرردم   
این سرزمین است تا در استقالل بنای جامعه نو و رشردیابنده ای را بگذارنرد،   

خواهنرد از راه   عیت اند که این اقلیت ها مری همین روش ها روشنگر این واق
 .زور خود را به کردستان و ایران تحمیل کنند

مان ما این نیست که گردانندگان این گروه ها نمری داننرد کره در    گ     
حادره آفرینری در کردسرتان، تغییرری در جهرت     شرائط بین المللی کنونی، 

ورد. یعنی به گمان ما اینان مطلوب نه در ایران و نه در منطقه بوجود نخواهد آ
می دانند که حادره آفرینی در کردستان یک نتیجه می تواند بوجود بیراورد و  
آن ضعف دولت انقالبی به سود فراهم آوردن موقعیت مناسب برای ابرقردرت  

 هاست.
فرمان قاطع امام و سیل عظیم انسانی که به خرروش آمرد، بایرد بررای     

ن کرده باشرد کره ایرن توطئره هرا نتیجره       نقشه پردازان این توطئه ها روش
معکوس ببار می آورند و کامالً انقالب را  تقویت می کننرد چررا کره کارمایره     
عظیمی که در اندیشه و بازوان نسل جوان امروز بی قراری می کنرد، سرخت   

 در کمین خطرهاست تا خود را علیه شان بکار اندازد.
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پردازان تعبیر نشرود.   و مراقبت شدید امام موجب شد که خواب  توطئه
توضی  آنکه امام اعالم کرد که مردم کردستان عائله و فرزندان اویند و هریچ  
سرباز و هیچ پاسداری حق ندارد پاکسازی منطقه از توطئره گرران را جنرگ    
تلقی کند و خدای ناکرده دست تجاوز به مال و جان و ناموس مردم دراز کند. 

یروهای رهائی بخش را متوجره مسرئولیت   رهبری انقالب با پیام های پیاپی ن
آنهرا کره کرار پاکسرازی را دنبرال      خطیرشان ساخت. و هنوز نیز جا دارد به 

کنند یادآور شود مرم کُرد برادران و خواهران ما هستند نه تنهرا مجاهرد    می
حق  ندارد کوچکترین تجراوزی در حرق آن هرا روا دارد بلکره در صرورت      

کیفر سخت از سوی رهبرری انقرالب در    کمترین خطا عذاب بزرگ وجدان و
 انتظار آنهاست.

بدینقرار نقشه های این گروه مثل گذشرته غلرط از آب در آمرد. کجرا     
ممکن است مردم کُرد، امام، رهبر و یار خود را نیازموده رها کنند و به دنبرال  
توطئه گرانی بروند که هیچ دلیلی برای موجه جلروه دادن تحمیرل جنرگ و    

رند؟ یکبار دیگر اعتماد به مردم رمرات خود را ببرار مری آورد.   برادرکُشی ندا
 بنابراین راهی که باید رفت همانست که در سنندج آزمایش شد:

گانه جز یکی کره   19هر چند در سنندج موانع  -باید مانع ها را برداشت
و در محریط آزاد، مرردم    -همان سلطه قهرآمیز گروه ها بود بقیه بر جا ماندند

تخاب شوراهای شهرها فراخواند و از آن ها خواست تا در اجرای برنامره  را به ان
های عمرانی شرکت کنند. دشمن بسیار می کوشد ترا بره مرردم روسرتاها و     
شهرهای کردستان بقبوالند که نخست حمله نظامی اسرت و بعرد نوبرت بره     
دادگاه های برق آسا و اعدام های دستجمعی می رسرد و آخرر سرر دور، دور    

شود. با همه تأکیدها و فرمان تراریخی امرام، دسرتگاه     می« کنندگان غارت»
تبلیغاتی ما باید از کارپذیری بدر آید. برای آنکه مرردم مسرلمان کردسرتان    
ابتکار عمل را خود به دست بگیرند، باید اطالعات صحی  و همه جانبه دربرارة  

 مسائل زیر به آن ها داده شود:
صرف اعالم وفراداری دستشران    آیا راست است که فئودال ها به -1

باز شده است که به حقوق دهقانان تجاوز کنند و آنران را آواره سرازند؟ اگرر    
راست نیست چرا دولت صریحاً حقوق دهقانان را بر زمرین هرا بره رسرمیت     

 شناسد و به فئودال ها اخطار نمی کند؟ نمی
آیا اگر مردم مسلمان وارد عمل شدند، از آن ها در برابر حمرالت   -2

شود یا  خیر و اگرر حمایرت مری     مسلحانه انواع و اقسام گروه ها حمایت می
 شود به چه نحو؟

آیا پاکسازی با سلب آزادی مالزمه پیدا می کند و یا با گسرترش   -3
آزادی های واقعی؟ چه مقامی و به چه صورت مراقب رعایت کامرل حقروق و   

 تکالیف مردم می شود؟

با شوراها همکاری کننرد و   دستگاه های اداری برای آنکه بتوانند -4
برنامه های عمرانی را به اجرا بگذارند، به سرعت تغییرات الزم رامری پذیرنرد   

 یا خیر؟

آیا انقالب اسالمی حمایت از حقوق تضییع شده برادران کُرد مرا   -5
 را در کشورهای دیگر وظیفه خود می شناسد یا نه؟

ی می آیا شرکت نمایندگان مردم کردستان در رهبری کشور عمل -6
 شود یا خیر. و چه وقت و به چه ترتیب؟

آیا وقت آن رسیده است حردود اختیرارات شروراهای محلری و      -7
 خودمختاری برای مردم مناطق مختلف کشور توضی  داده شود یا نه؟

آیا مردم مناطق مختلف کشور سهمی از بودجه عمرانی دارند یرا   -8
طرح هایی به مصررف  نه؟ این سهم چه اندازه است و چگونه و برای انجام چه 

 خواهد رسید؟

 و ...
امیدوار باشیم انقالبی عمل خواهیم کرد. یقین بدانیم که کُررد از ایرران   
جدائی نمی جوید و کردستان سرزمین جنگ نخواهد شد. به مردم کردستان 

 اعتماد کنیم. 
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جریان انقالب، کارمایه اجتماعی عظیمی را از قیرد   نسل جوان کشور در
و بند رژیم شاه آزاد کرد. آن نیروی عظیمی که در رژیم سابق هیچ مفری جز 
مجاری تخریبی نمی جست علیه رژیم بکار افتاد و با قدرت شرگرف خرویش   
آن رژیم تبهکار را از پای در آورد. این کارمایه عظیم را نسرل جروان از کجرا    

 ؟آورده است
جوان از جنبه اجتماعی، آینده ای است که در زمان حال خود را تدارک 

کند. جوانی که انقالب را پدید آورد، تنها از لحرا  سرنی جروان نیسرت.      می
سال سن دارند. و تا تاری   43درصد جمعیت ایران کمتر از  83راست است که 

ی جمعیت ایران، مانند است. با وجود جوان ایران بیاد دارد، این جوانی سنی بی
 این جمعیت از جنبه های کیفی نیز تغییرات بزرگی کرده است:

پیش از عصر خمینی، جوان با اسالمی سروکار داشت کره جرز از    -1
بُعد عبادات )آنهم آداب عبادات( آن سخنی به میان نبود. اسالم نظرام تلقری   
گی نمی شد. دربارة وجه سیاسی و وجه اقتصادی و وجه اجتماعی و وجه فرهن

واقعیت اجتماعی ساکت بود. این بود که این عرصه ها میدان خالی برای تاخت 
و تاز ایدئولوژی های گوناگون شده بود. جوان انقالبی این زمان با اسالم جرامع  
سروکار دارد و در جستجوی رهبرانی است که اسالم را یک نظام تلقری مری   

ی منطبق برا اصرول اسرالم    کنند. نظامی که می تواند از اره اجتهاد راه حل ها
برای مسائل روز بیابرد. گرداننردگان رژیرم شراه ایرن واقعیرت را ندیدنرد،        
مارکسیست های گوناگون این واقعیت را ندیدند و در میران مسرلمانان نیرز    
بسیارند که این واقعیت را نمی بینند. دولت حاضر نیز از جملره بره شرهادت    

یت را نمی بیند. آنچه ممکرن  سخنرانی جمع شب آقای نخست وزیر این واقع
است فاجعه آمیز باشد ندیدن این واقعیت است. گمان باطل بردن اسرت کره   

 پذیرد.  این نسل چون و چرا نمی کند و هر چه را به او پیشنهاد کنند می
پیش از این دوران، جروان چشرم بره غررب دوختره برود و در        -2

. آرزویش این برود  رؤیاهایش، ایران را در شکل و شمایل الگوی غرب می دید
که ایران به صورت یک کشور اروپائی در آید. در پی تالش کسانی که بیماری 
غرب زدگی را فهم کردند و به طور جدی به درمان آن پرداختنرد، جروان بره    
تدریج از این بیماری روی به بهبودی گذارد. اگر آن ها که از غرب زدگی هیچ 

به صورت چماق تکفیر بکار می برنرد  را « غرب زدگی»نمی دانند و تنها کلمة 
بگذارند، نسل جوان از این بیماری شفای قطعی می یابد و این بیمراری از نرو   
عود نمی کند. اینک جوان آرام آرام دارد بخود اعتماد پیدا می کنرد. فاجعره   
بزرگتر از این نمی شود اگر این نسل در جریان بازگشرت بره خرود احسراس     

تی به او دست می دهد که ببینرد در سراختمان   فریب کند. احساس فریب وق
جامعه اسالمی فرصتی به او عرضه نمی شود و با او معامله آلرت مری کننرد و    

 رأی و خواست او را به چیزی نمی شمرند.

پیش از این دوران، جوان زبون عقده های خویش برود، نره تنهرا     -3
ی آن، بُعرد  برای اندیشه و عمل خویش، بُعد جهانی تصور نمی کرد، بلکه بررا 

اجتماعی محدود به جامعه ملی خرویش نیرز قائرل نمری شرد. موفقیرت در       
زندگانی یک امر خودی تلقی می شد و هر جوان می کوشرید بره معیارهرای    
موفقیت شخصی دست یابد. در دوران انقالب، آن جوان کارپذیر و بی اعتمراد  

ر و سرازنده  بخود مُرد و جوان نوی والدت پیدا کرد که خود را فعرال و مبتکر  
جامعه توحیدی و دارای رسالت جهانی نجات  مستضعفان می بینرد. ممکرن   
است کسانی این برداشت جوان را از نقش خود، نوعی خیال پردازی و آرمران  
پرستی خام بپندارند. اما مسئله این نیست که آیا جوان می توانرد عهرده دار   

اینست که جوان امروز  این نقش در ایران و جهان بگردد یا خیر؟ بلکه مسئله
)با این آرمان اجتماعی( در مقایسه با جوان دیروز، عنصر جدیردی اسرت. برا    

سرال   93این عنصر جدید نه می توان به همان چشم رفتار کرد که برا نسرل   
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پیش رفتار می شد و نه می توان اررات این تغییر طرز فکرر و طررز عمرل را    
د یک نسل دوران سراز باشرد و   نادیده و یا کوچک شمرد. این نسل می خواه

وقتی فرصت های عمل را در اختیارش نگذارنرد برر مری آشروبد و کارمایره      
 اجتماعی بزرگ خود را در تخریب بنای این انقالب بکار می برد.

جوان امروز می داند که غررب در بحرران اسرت. مارکسیسرم و      -4
ن مری  سرمایه داری در بحران هستند، فرهنگ غرب در بحران است. بنرابرای 

بیند که پیشارویش ارزش های این فرهنگ که تبلیغ مری شرد کره جهران     
شمول و جاودانی هستند، بی اعتبار می شود. بنابراین جوان بره ایرن نتیجره    
می رسد که قالب ها دوام نمی آورند و دیگر زیر بار نظم و نظرامی کره قالرب    

اعد در جستجوی نظم و نظامی اسرت کره مسر   فکر و عملش باشد، نمی رود. 
رشد وی باشد و از رشد او خرابی و ویرانی نپذیرد. از اینروست کره وضرعیت   
کشور و اسالم بغایت حساس است. در صرورتیکه اسرالم بره صرورت قالرب      
خشکی به او عرضه شود و جوان خرود را در ایرن قالرب مجبرور ببینرد، در      
صورتیکه اسالم را نظامی نبیند کره فرصرت اندیشره و عمرل او را بیشرتر و      
بیشتر می کند و زمینه مشارکت روزافزون او را در رهبری امور کشور، اموری 
که در واقع امور خود وی هستند فراهم می آورد، نه دیر که بسیار زود علیره  
این قالب عصیان خواهد کرد. به هوش باشیم هر نظرم حکرومتی کره برر آن     

یرن یرا آن   گیریم که اختیار دسرت ا  اساس استوار گردد که از مردم رأی می
قشر باشد، کشور ما را با فاجعه روبرو خواهد کرد. آن نظمی با شرائط متحرول  
امروز جهان، مطلوب است که تمامی فرصت را برای رأی و عمل مردم فرراهم  

 بیاورد. جز این بازی با آتش است.

نیرو نمی تواند بیکار بماند. اگر نساخت الجرم خرراب مری کنرد.     -5
ظیمی را در جریان انقالب آزاد کرده است، بیقرار در جوان امروز که کارمایه ع

انتظار فرصت هاست که در اختیارش گذارند تا در آن هرا ایرن نیررو را بکرار     
اندازد. در اینجاست که آقای نخست وزیر و همه رهبری باید بدانند که وقتری  
فرصت های سازندگی ایجاد نشدند، فرصت های تخریب بوجود خواهند آمرد.  

سازندگی را هم در نظام اجتماعی مانده از رژیم سرابق نمیتروان    فرصت های
بوجود آورد. اگر در آن چهارچوب امکان عمل بود، انقالب ضرورت پیدا نمری  
کرد. بنابراین وقتی می گویند دولت انقالبی نیست، نق نمی زننرد و بردگویی   

کنند. انقالبی عمل کرردن یعنری عمرل     نمی کنند، دولت را تضعیف هم نمی
کردن در جهت تغییر نظام اجتماعی رژیم سابق تا که فرصت های الزم بررای  
عمل کارمایه اجتماعی نسل جوان ایران فراهم گردد. وقتی می گویند دولرت  
قاطع نیست، به این معنی نیست که از دولت انتظار دارند در هر کار زور بکرار  

ست که بره غلرط   ببرد و به طریق قهری کارها را حل و فصل کند. این راست ا
قاطعیت را قلدرمآبی فهمیده اند. اما قاطعیت آنست کره آدمری برنامره ای را    
بدون تزلزل و بدون توقف و بدون بیم از موانرع بره اجررا در آورد. برر آقرای      
نخست وزیر است که بگوید دولت وی چه اندازه اینگونه قاطعیت را دارد، اگرر  

م نشود، این فرصت بره صرورت   فرصت عمل با قاطعیت برای نسل امروز فراه
 دیگری ایجاد خواهد شد و در آن صورت وای بر سرنوشت کشور.

این نسل، با این مشخصات عنصر ترازه ای اسرت و کارمایره اجتمراعی     
بزرگی که به عمر رژیم شاه پایان داد در اختیرار اوسرت. نیررو در اندیشره و     

عیت را دیرد. گرروه   بازوان جوان بیقرار در جستجوی مجرا است. باید این واق
های سیاسی که در ششماه گذشته این واقعیت را ندیدند زیرر فشرار عظریم    
این نیرو خُرد شدند. اما ما نیز باید بهروش باشریم اگرر آزادی هرا را بسرط و      
گسترش ندهیم، اگر فرصت های عمل را فراوان و فراوانتر نکنیم، بنوبه خرود  

 زیر فشار این نیروی عظیم خُرد خواهیم شد.
 در سرمقاله فردا بار دیگر به نیاز انقالب به آزادی می پردازیم.
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نسل جوان با خاصه هایی که دارد با مسئولیت هایی که هرگز در تراری   
 به بزرگیشان مسئولیتی نبوده روبروست. این مسئولیت ها اینها هستند:

ی در استقرار حکومرت جمهروری اسرالمی برا     مسئولیت سیاس -1
محتوی و صورتی که نه تنها متضمن استقالل ایران از سلطه سیاسی خرارجی  
باشد بلکه الگویی از جامعه سیاسی در لوای اسالم به مردم جهان ارائره کنرد.   
انقالب ایران جز از راه نشان دادن الگوی عملی حکومرت اسرالم قرادر نمری     

ند و از اینرو طرح قانون اساسی اهمیت بزرگری پیردا   شود نقش جهانی ایفا ک
می کند. بگمان ما این طرح تا جایی که ممکرن اسرت و بطرور قطرع بایرد از      
رهنمودهای امام که طی یکسال و نیم اخیر بدون وقفه از جانرب معظرم الره    
تکرار شده اند، پیروی کند: تأکید امام همواره بر این بوده است کره رأی، رأی  

 .مردم است
مسئولیت اقتصادی در استقرار رژیم اقتصادی اسالمی بدانسران   -2

که استقالل اقتصادی کشور را بدو باز گرداند. اما همانطور کره بارهرا گفتره و    
نوشته ایم، اقتصاد کشور در بن بست است و بدون دسرت زدن بره جراحری    
های بزرگ این اقتصاد از خطر نابودی نجات پیدا نمی کنرد. نجرات اقتصراد و    
مستقل کردن آن و آنگاه اسالمی کردن اقتصاد، کاری چنان سرخت و طاقرت   
شکن است که جز نسلی مثل نسل امروز ایران، آنهرم برا وحردت کامرل، از     

 آید. عهده انجامش بر نمی

مسئولیت اجتماعی در استقرار جامعه نو که اسرتقالل اجتمراعی    -3
حقیقت تا وقتی گرروه   سال بدو باز گرداند. در 153ایران را بطور قطع و پس از 

هایی از جامعه خود می بُرند و به قدرت خارجی می پیوندند، تا وقتی خرارجی  
می تواند گروه هایی را که موقعیت اجتماعی دیگری دارند، جذب و آلت کند، 
در جامعه اختالفات فاحش طبقاتی برجا می مانند و نابرابری ها روزافزون نیرز  

 گردند. می

ایجاد فرهنگ اسالمی. فرهنگی که زمینه مسئولیت فرهنگی در  -4
رشد انسان در خور این عنوان می گردد. فرهنگ وارداتی جز این نکررد کره   
جامعه ما را در هر چهار وجه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دچرار  
تجزیه و تالشی گرداند. فرهنگ که ایجادش در قلمرو مسئولیت جوان امرروز  

اه ابتکار بوجود نمی آید. جوان امرروز بایرد فرهنرگ    قرار گرفته است جز از ر
جدیدی را بوجود بیاورد. فرهنگی که زمینه ساز رشد انسان باشد. بگمان مرا،  
نسل جوان کشور باید ایجاد فرهنگ اسالمی را وجه همت خرود قررار دهرد.    
فرهنگی که انسان مسلمان را بر مسند خلیفه الهی نشراند و اسرتعدادهای او   

د و به عنوان پیشاهنگ آزادی و رشرد از نرو وارد صرحنه گردانرد.     را بپروران
اینکار محتاج بعثت مستمر فرهنگری اسرت. مسرئولیت جروان در فرصرت      

 کوتاهی که از رهگذر انقالب  به دست آورده است، همین است.

نسل امروز از عهده این مسئولیت های خطیر بر نمی آید اگرر وحردت   
های باال وجود دارند ملت مرا   ر یک از زمینهنداشته باشد. مشکالتی که در ه

را ناگزیر می کند کارمایه عظیمی را برای حل آن ها بکار اندازد. کمی انصراف  
هر کس را به این واقعیت متقاعد می کند که زمان اجتمراعی مرا بررای حرل     
مشکالت فرصت درازی نیست و در این فرصت کوتراه سرردرگمی در کرالف    

ی و ... نجرات کشرور را غیررممکن    ی و منطقره ا برخوردهای مرامری و قروم  
 گرداند ... می

اما وحدت را چگونه می توان بدست آورد؟ برای آنکه نسل امروز متحرد  
گردد و حیات ملی را نجات دهد، نیازمند آزادی است. چررا؟ و چگونره ایرن    

 آزادی بدست می آید؟
ه وحدت واقعی بدون آگاهی بدست نمی آید و آگاهی صحی  بدون آنکر 
اطالعات همانطور که هستند در دسرترس  عمروم قررار گیرنرد و صراحبان      
اندیشه آن ها را اساس تجزیه و تحلیل مسائل مختلرف قررار دهنرد و ایرن     
تجزیه و تحلیل را  پایه راه حل جوئی بگردانند، چگونه به دست مری آیرد؟ از   
ع اینروست که ما سانسور را  بزرگترین دشرمن انسران مری دانریم. ترا انروا      
سانسورها از میان نروند، اطالعات و اندیشه ها در جامعه جریان نمی یابنرد. و  

گوناگون می شروند و  « اطالعات»وقتی این دو در جامعه جریان پیدا نکردند، 
هر دسته محیط و قلمرو اجتماعی معینی پیدا می کنند و این محیط ها با هرم  
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دینقرار اخرذ اطالعرات   دشمن می شوند یا دست کم از هم بیگانه می شوند. ب
صحی ، ضرورت اساسی در پایه گذاری وحدت پایدار و کارآمد است. چرا کره  
اگر همه مردم اطالعات واقعی و یکسان بدسرت بیاورنرد و همره، واقعیرت را     
همانسان که هست ببینند، الاقل در یک زمینه اختالفی با هم ندارند: واقعیت 

 برای همه یکی است.
ته همه از یک نظرگاه نمی نگرند. امرا نبایرد هراسران    با این واقعیت، الب

شد و گمان برد که مرحله یکی کردن نظرها طروالنی و سررانجامش نرامعلوم    
است. بهمان اندازه که اطالعات صحی  همگانی می شوند، نظرگراه هرم بهرم    

گردند چرا که نظر کوشش برای شناخت واقعیت اسرت همانسران    نزدیک می
که ما به تکرار گفتیم و نوشته ایم که انقالبی نیراز  بره   که هست. از اینروست 

دروغ ندارد. اگر کسی بخاطر مقصودی انقالبی، دروغ گفت، بره ضرد انقرالب    
خدمت کرده است. در حال حاضر گروه هایی که تبلیغات دروغ را اساس کرار  
خود قرار داده اند، در خدمت ضد انقالب و عامل اختالف هرا و تجزیره نسرل    

 مروزند ...  مسئول ا
بدینقرار مرحله دوم در جریان  مبارزه با سانسور طری مری شرود. امرا     
آزادی در قلمرو ذهن نه به تنهایی بدست می آید و نه بر فرض بدست آمردن  

 پایدار می ماند و نه بر فرض پایدار ماندن کفایت می کند:
به تنهایی بدست نمی آید چرا که در جامعه موانع سیاسی و اقتصادی و 

جامعه تحررک جروان را محردود    اجتماعی و فرهنگی وجود دارند. ساختمان 
می کند و در این ساختمان جریان آزاد اطالع و اندیشه ممکرن نمری شرود.    
بنابراین بسط و گسترش آزادی ها بدون برداشتن قید و بنردهای سیاسری و   
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی میسر نمی گردد. همین قید و بندها هسرتند  

ه موجب می گردند دستکاری در اطالعات به صرورت یرک ضررورت بررای     ک
حف  موقعیت ها در آید. و همین قید و بندها هسرتند کره دسرت یرابی بره      
آزادی واقعی را غیرممکن می کنند و در نتیجه اختالف ها و برخوردها را تنها 

 زمینه عمل کارمایه اجتماعی نسل امروز می گردانند.
عات صحی  و بدون غل و غش را با وجرود قیرد و   و اگر فرض کنیم اطال

بندهای موجود بتوان بدست آورد، تا چه وقت می توان جریان این اطالعرات  
را تضمین کرد؟ تا وقتی که منرافع و مصرال  قشررهای مختلرف برا منرافع       
گوناگون را به خطر نیاندازند. بدینقرار یکی از ایندو باید قربانی بشوند. وقتری  

وه ها و قشرها منافع خود را اصل بشمرند البتره سانسرور را بره    قرار باشد گر
 جامعه تحمیل می کنند.

و اگر فرض کنیم که با اینهمه می توان جریان اطالعرات صرحی  را بره     
طور مستمر برقرار  کرد، این اطالعات اگر به کار ارزیرابی صرحی  از واقعیرت    

رزیابی ها بیاینرد و ارزیرابی   های اجتماعی نیایند در آنها چه سود؟ و اگر بکار ا
ها بکار تغییرات ضرور در ساختمان جامعه نیایند در آنها چه سود؟ بردینقرار  
مقصد نهائی، تغییرات اجتماعی در جهت مطلوب است و همرین تغییررات و   
جهت و هدف آنند که اگر بر پایه اطالعات صحی  استوار گردنرد، برا نیرروی    

جام می گیرند. و اگر برر پایره اطالعرات    وحدت مردم و با سرعت و قاطعیت ان
صحی  انجام نگیرند، به سود این گروه و آن قشر و به زیان توده هرای مرردم   

 انجام می گیرند و اختالف ها براختالف ها می افزایند.  
با توجه بدانچه گذشت، نسل امروز همانطور که ماهی به آب، بره آزادی  

های  حتمی رهبری انقالب اسرت   نیاز دارد و گسترش آزادی ها از مسئولیت
 و برای اینکار:

باید بدانچه در جریان انقالب گفته اسرت وفرادار بمانرد. تغییرر      -1
مواضع در زمینه هایی که در پیشبرد انقالب جنبه تعیین کننده داشرته انرد،   
سم مهلکی است که در کام وحدت خلق ریخته می شود. چرا که آن مواضرع  

أریرات تعیین کننده داشته اند و بنابراین برر  در بوجود آوردن وحدت  خلق ت
اطالعات صحی  و رسته از قید منافع ناسازگار، مبتنی بوده اند. اگر مواضرعی  
مخالف آن ها اتخاذ شوند، آشکار است که بر اطالعاتی به همان اندازه صحی  
و به همان اندازه رها از قید و بندها مبتنی نیستند و بنابراین خرود از اسرباب   

 ختالفات تازه می گردند.ا
باید فرصت های جدید برای اندیشه و عمل نسرل امرروز فرراهم     -9

آورد. چرا آقای نخست وزیر دائم می خواهند جامعه جوان در نظرام پیشرین   
آرامش خود را حف  کند؟ چرا از جوان انجرام امرری کره ممکرن نیسرت را      

لرق و  خواهند؟ وظیفه اساسی رهبری برای حف  خود و حف  وحردت خ  می
بنابراین حف  انقالب و در نتیجه نجات حیات ملی و استقرار واقعی جمهروری  
اسالمی، آنست که با تغییرات بنیادی در جامعه، برای نسل امروز فرصت هرای  
بسیار بوجود آورد. ما در بیانیه جمهوری اسالمی به تفصیل از کم و کیف ایرن  

 ایم. تغییرات بحآ کرده

ه آن یعنری آزادی هرا در عهرده    مسئولیت حف  وحدت و وسیل -3
رهبری انقالب و جانبداران راستین انقالب است. وقتی ما خود می دانیم تا بره  
کجا به آزادی ها در حف  و تحکیم وحد نیازمندیم چرا باید دشمن بتوانرد برا   

 تحریک و توطئه ما را از انجام آنچه ضرور است باز دارد؟

زمان سیاسی مسرل  نیسرت   بهوش باشیم، انقالب ما حاصل کار یک سا
عمرال قروه بره    العمل ها از راه اِ که بتواند برنامه خود را بدون توجه به عکس

اجرا بگذارد. انقالب ما حاصل مشارکت تمامی مردم است و  این مشرارکت از  
راه وحدت خلق در اسالم و بر پایه مواضع صری  امرام بوجرود آمرده اسرت.     

این وحدت بیشتر نیازمندیم وقتری   اینک که مرحله جهاد سازندگی است به
سازمان سیاسی مسل  و مختار و توانا به انجام برنامه عمل وجود ندارد، البتره  
جامعه از ضررهای خودمختاری سازمان و خطر بزرگ استبداد جدید مصرون  
است اما در عوض با خطر پاشیده شدن بنای وحدت روبروسرت. از اینروسرت   

یفه مقدم و اساسی خود بشمرد و بره ایرن   که رهبری حف  وحدت را باید وظ
 وحدت جز از راه:

 بسط آزادی ها بر پایه وفادار ماندن به مواضع متخذ و وعده ها -
 ایجاد فرصت های جدید از راه تغییرات اساسی در نظام جامعه -

حریکرات دشرمن در جهرت آزادیهرا     القید ماندن نسربت بره ت   -
     توان رسید. نمی
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دیروز واحدهای ارتش جمهوری اسرالمی ایرران و طالیره داران سرپاه     
پاسداران انقالب اسالمی وارد مهاباد و بانره و آخررین مراکرز عمرده تمرکرز      
ضدانقالبیون در کردستان گردیند. از آن هنگام که تزلزل و تردید جای خرود  

اطعیت داد روشن بود که موفقیت در کردستان نزدیک است. را به تصمیم و ق
توطئه دشمن در کردستان از ترکیب یک زمینه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و فرهنگی مناسب و معجونی از ائتالف همه نیروهایی که با انقالب اسرالمی و  
انسجام یافتن آن مخالف بودند بوجودآمده و رشد سرطانی کررده برود. همره    

یی که انقالب منافع آن ها را به خطر انداخته بود در داخرل و خرارج   قدرت ها
جمع شده بودند و امید واهی فراوان به توطئره در کردسرتان بسرته بودنرد.     
امروز ستون فقرات این توطئه ضربه قراطعی خرورده اسرت و ایرن پیرروزی      
غیرقابل تردیدی است برای جمهوری اسالمی. ولیکن نباید از نظر دور داشت 

ها و رشته های از هم گسسته توطئه هنروز وجرود دارنرد و زمینره      ه ریشهک
مناسب رشد آن دست نخورده باقی مانده است. جنگ اصوالً نامطلوب اسرت  
و جنگ داحلی نامطلوب ترین نوع آن. ولی وقتی عده ای حاکمیرت  ملرت و   
 انقالب را موردتردید قرار می دهند راهی جز اِعمال این حاکمیت نیسرت. در 
برابر کسانی  که درکردستان برای رسیدن بره مقاصرد خرود علیره انقرالب      
اسالمی از هیچ وسیله و آلودگی ابا نداشتند ناگزیر باید نیروهرای مسرل  بره    
منظور متالشی ساختن مراکز اِعمال زور وارد عمل مری شردند و یرا اینکره     
دن دست بسته ناظر تکه تکه شدن جمهوری اسالمی و به باتالق کشرانده شر  

 انقالب می ماندیم.
اما اکنون تنها زمران سررودن سررود پیرروزی نیسرت. زمران التیرام        
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 بخشیدن به زخم ها است. زمان ریشه کن کردن عوامل رشد توطئه است.
در تاری  ایران یکبار حاج میرزا آغاسی به خراسان لشگر کشرید و بره   

علیره سرپاه    لشگریان اجازه داد که همه چیز را غارت کنند و مردم یکپارچه
دولت مرکزی بسیج شدند و غائله ماه ها بطور انجامید و بار دیگرر امیرکبیرر   
ناگزیر به همین امر شد و به دشمن امان داد و به سربازان پیرام فرسرتاد کره    
اینها اتباع حکومت اند و حف  جان و مالشان واجب و خود مردم دروازه هرا را  

طالرب علیره السرالم در دروان     بسوی لشگریان مرکز گشودند. علی ابن ابی
خالفت خود در جنگ هایی که به او تحمیل کرده بودند با وجود اینکره هریچ   
تفاوتی بین مشرکین و کسانی که علیه امام بر حق طغیان کرده بودند و جرود  
نداشت به سربازان خود گفت جز سرالح و مرکرب هریچ چیرز از آن هرا بره       

کردند که خون آن ها را بر مرا   می غنیمت نگیرید و وقتی سربازانش اعتراض
مباح کرده ای و مال آن ها را محفو  می داری گفت این جنگ با دیگر جنگ 
ها متفاوت است. و در مورد ضارب خود تصری  کرد کره بره او یرک ضرربت     

 بیشتر نزنید و مبادا او را مثله کنید.
ماشین جنگی امروز سالح وحشتناکی است و در طبیعت آن است کره  

و تر را باهم بسوزاند. با همه تبلیغات سوئی که دشرمن علیره انقرالب    خشک 
اسالمی کرده بود و با همه عواقب شوم جنگ، جذابیت انقالب اسرالمی بررای   
مردم چنان است که رها شده از سیطره نیروهای مخالف با گرل و گرالب بره    

تروان  استقبال نیروهای انقالب می شتابند. و باید این جرذابیت را زنرده و پر  
 نگاه داریم. و بدین منظور توجه به نکات زیر اساسی است.

جمهوری اسالمی تباشریر بشرارت آزادی از همره سرلطه هرای       -1
مشرکانه است و در سراسر کشور مردم آنررا ایرن چنران پذیرفتره انرد. در      
کردستان اِعمال زور و تبلیغ سروء حرزب منحلره دمکررات و متحردین آن      

مردم ناآگاه قضیه را واژگرون جلروه دهرد.     کوشش کرده است که برای بعضی
هستند و یرا بره   سربازان و پاسداران و منادین این جمهوری که در کردستان 

آنجا می روند باید در ع مل همه تردیدها و بدگمانی ها را از بین ببرند، با قطرع  
ید مالکین تجاوزکار نسبت به روستائیان، با اجرای برنامره هرای عمرانری، برا     

دن مردم محروم از شرائط زندگی قرون وسطائی رابت کننرد کره بره    نجات دا
 حق بهترین مدافعین این آزادی اند.

تصمیم گرفته ایم »امام در بیانیه خود در پاس  تلگراف مهاباد می گوید 
و « آن سامان را به بهترین وجه آباد کنیم و مقردماتش را فرراهم کررده ایرم    

ا و سرعت انقالبری الزم بهتررین تضرمین    اجرای این فرمان انقالبی با شیوه ه
برای از بین بردن زمینه مساعد توطئه و جلوگیری از رشد مجدد آن اسرت و  
تنها در این صورت نیز خواهد بود که تهدید دشمن در براه انرداختن جنرگ   
طوالنی پارتیزانی الف بیهوده از کار درخواهد آمد. گفته انرد پرارتیزان بایرد    

و بهترین نحوه برخورد با آن خشکاندن آب نیسرت،   چون ماهی در آب باشد
 مصون ساختن آن است از مساعد بودن برای رشد ماهی های مسموم.

سال است که استعمار در کردسرتان برا کوشرش در     73بیش از  -2
در »ایجاد اختالفات قومی حادره می آفریند. امام در همان بیانیه مری گویرد   

و غیر این ها مطرح نیست، اسالم  ترکمن -عرب -بلوچ -فارس –اسالم ترک 
برای همه است و جمهوری اسالمی حق همه گروه ها را برا عردالت و عردالت    
اسالمی ادا خواهد کرد. باید همه آزادی های فرهنگی و اجتماعی برای مرردم  
کرد و دیگر اقوام ساکن این سررزمین فرراهم آینرد و همچنانکره در قرانون      

ساسی نیز باید در این مرورد صرری  باشرد    شوراها پیش بینی شده و قانون ا
 اختیار امور محلی به دست خود ساکنین آن سپرده شود.

حزب منحله دمکرات و همدستان او خواستند به طراغی گرری و    -3
جداسری طلبی خود رنگ مذهبی بدهند و جنگ شیعه و سنی براه اندازنرد.  

« فرقره نیسرت  هیچ فرقی بین این دو »امام در بیانیه خود تاکید می کند که 
باید اسالم جمهوری اسالمی چنان باشد که همه فرزندان خرود را در آغروش   
باز خود بپذیرد و به همه آنها اجازه دهد که مطابق با اصول اعتقادات و احکرام  

 مورد احترام خویش زندگی و امور خود را سامان دهند.

در کردستان تعداد گردانندگان توطئه که آگاهانه علیه جمهوری  -4
سالمی عمل کرده اند انگشت شمار است. اجرای عدالت نبایرد چنران باشرد    ا

که جری را جری تر کند. خائن را باید مجازات کرد و خراطی ناآگراه را کره در    
دام فریب او افتاده بوده است باید عفو نمود. باز در این مورد هم دسرتورالعمل  

عمالشان رسانده و برا  سران خائن را شدیداً به جزای ا»امام گویا و کافی است 
برادران کُرد حتی آنانی که در حزب منحله دمکرات داخل شده انرد اگرر بره    
آغوش ملت برگردند با برادری و برابری رفتار می کنیم و همه در پنراه اسرالم   

در این مورد مجازات ها باید دقیق باشند برای مرردم  «. هستند و خواهند بود
وند، نباید فراموش کرد که خرون، خرون   و خصوصاً مردم کُرد توضی  داده ش

 می طلبد و کینه کینه می آفریند. در علو لذتی است که در انتقام نیست.

اجرای برنامه های عمرانی  و انقالبی در کردستان مسرتلزم بکرار    -5
گرفتن ابزار و کادرهای انقالبی است که حساسیت این منطقه و اهمیرت آنررا   

این انقالب مثمن باشند و بتوانند با ایمران   برای انقالب اسالمی درک کنند. به
خود نتایج نامطلوب گذشته و نواقص موجود اداره را جبران سازند. اتکراء بره   
همان ابزار کُند اداری و بازگذاردن دست وی در امور کردستان خطائی مهلک 

 خواهد بود که خون صدها شهید این پیروزی را هدر خواهد داد.

ن علیرغم همه کُندی آغاز کرار نشران   ارتش در عملیات کردستا -6
داد که هنوز ابزاری است کارآمد و قوت و اسرتحکام آن بررای بقرای کشرور     
ضروری است. کارآئی آن در کردستان در عین حالی که بر اهمیرت آن پرترو   
تازه این می افکند نباید مانع شودکه آنچه را انجام آن نسربت بره  سرازمان    

رد نبینیم. در حوادث آذربایجران در سرال   آموزش و آگاهی ارتش ضرورت دا
پیروزی ارتش مقدمه ایجاد مراکز قدرت و اِعمال نفروذ در آن و سرلطه    1395

بعدی آن بر امور کشور گردید. ارتش هنوز از سموم نظامی قبلی کرامالً زدوده  
نشده است. کار سازمان دهی و آموزش اسالمی آن باید همچنان ادامره یابرد.   

ستان سپاه پاسداران انقالبی بخوبی ضرورت اهمیت نقش در طی حوادث کرد
تعیین کننده خویش را نشان داد در حالیکه ارتش باید مآالً بره کرار دفراع از    
مرزها بپردازد، تقویت این سپاه و تجهیز آن و تبدیل آن به ارگان اصلی دفاع 

 رار گیرد.  از انقالب در برابر همه فتنه ها باید در سرلوحه برنامه های انتظامی ق
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فرهنگ مردم ایران، فرهنگ شفاهی است. بیشتر اطالعات و تجربره       
به همین سربب رادیرو و تلویزیرون و     ها از راه گفت و شنود منتقل می شود.

پیدا می کنند، نقرش  بیشتر از این ها، اخباری که در شبکه های روابط جریان 
تعیین کننده ای در کم و کیف محتوی ذهنی و در نتیجه در چگرونگی عمرل   
مردم پیدا می کنند. اخبار و شایعات این نقش را از قدیم ایرام داشرته انرد و    
هنوز و تا وقتی که فرهنگ مکتوب نقش اساسی پیدا نکرده اسرت، خواهنرد   

ار محدودی دارد. تروده  داشت. در عوض فرهنگ مکتوب دایره محدود و بسی
های عظیم مردم به این فرهنرگ از طریرق گوینردگان آشرنا مری شروند. و       
گویندگان برای آنکه به گفته های خود اعتبار قطعی ببخشند، تا توانسته انرد  

 نوشته و کتاب را در نظر مردم اعتبار و ارزش بخشیده اند.
ف منتهرای  و اینک روزنامه انقالب اسالمی با صفت و موصوفی که معرر 

اعتبارند منتشر می شود و هر روز در آن اخبار گوناگونی درج و منتشرر مری   
شوند. دربارة برخی از این اخبار نامه می رسد که خبر صحی  نبروده اسرت و   
نویسنده نامه گمان می برد مدیر روزنامه این اخبار را تنظیم می کند یا مایرل  

راستو یرا غلرط باشرد، امرا      است اینطور گمان ببرد. بهر رو خبر ممکن است
روزنامه ای که می خواهد بیان صادق انقالب اسالمی باشد باید ترا مری توانرد    
بکوشد احتمال صدق اخبار را بیشتر گردانرد طوریکره خواننردگان بتردریج     
اطمینان پیدا کنند که اخبار این روزنامه از درجه صحت بسیار باال برخروردار  

توان بدست آورد و بعد از تحصریل آن،  است. این حسن شهرت را مشکل می 
 حفظش باز هم مشکل تر است.
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، یعنی خبرری کره از   «خبر شنیده»در جایی که فرهنگ شفاهی است، 
دهانی به گوشی می رسد و به سود گروهی و به زیان گروه دیگر است، باید برا  
دقت تمام موضوع تحقیق قرار گیرد و پرس از آنکره درسرتی آن از طریرق     

 حقیق مستقیم در محل معلوم گردید اجازه انتشار پیدا کند.مراجعه و ت
« آقای می گوینرد »از  قول « خبر»در جایی که فرهنگ شفاهی است و 

نقل می شود و به زیان یک گروه یا یک شخص است، بایرد برا قیرد احتیراط     
تلقی گردد و حتماً پیش از تحقیق کافی درج و انتشار پیردا نکنرد. اسرناد و    

حجت نمی توان شمرد چرا که بسا دشمن برای خرراب کرردن    مدارک را نیز
کسی یا گروهی سند جعل می کند. به اصالت سند نیرز پریش از درج، بایرد    

 رسیدگی گردد.
متضمن موضع گیری علیره  « خبر»در جایی که فرهنگ شفاهی است و 

فرد و یا گروهی است و گاه با ناسزا و حمله همراه اسرت، بایرد و حتمراً بایرد     
ع رسیدگی قرار گیرد و در صورتی هم که صحبت داشت باید ناسزاها و موضو

 حمله ها و موضع گیری های موجود در آن زدوده گردند.
در جایی که شهرها و روستاهایش سخت پراکنده اند و وسایل ارتبراطی  
بدان حد وجود ندارند که بتوان به فوریت در پی تحقیق درستی و نادرسرتی  

هائی را که به اعتبرار و شخصریت اجتمراعی فررد یرا      خبری رفت، نباید خبر
 گروهی راجعند، بدون تحقیق پذیرفت.

در جایی که خبر از ابزار مهم بازی با اعتبار و شخصیت اجتماعی افرراد  
و گروه هاست و گاه اتفاق می افتد که خبر نادرستی آشروب و بلروائی برزرگ    

ه خطر می افکنرد، بنرا برر    براه می اندازد و یا جان و اعتبار کس یا جمعی را ب
نمی توان گذاشت، باید خبر را موضوع تحقیق قرار داد. « خبر شنیده»صحت 

همواره باید به یاد داشت که روزنامه نگار تاجر خبر نیست تا برای براال برردن   
 منتشر کند.« داغ»روزنامه خبرهای « تیراژ»

زند، در را با دستکاری در خبرها مری سرا  « افکار عمومی»در دنیایی که 
دنیایی که خبر از اسباب بزرگ مسموم کردن افکار به سود یا به زیان شرخص  
یا  گروه و یا رژیمی است، خبرها و اطالعاتی که درباره مقامات مسئول رژیرم  
و گروه ها می رسند حتی المقدور باید همرراه توضری  آن مقرام مسرئول و     

 سخن گوی دولت یا گروه و یا خود شخص، درج گردد.
کشوری که له و علیه کردن خبر، وسیله و مهمترین وسریله مبرارزه   در 

بر سر قدرت بوده است، و اینگونه خبرها گاه زندگانی کس یرا کسرانی را  بره    
خطر می افکند، بیشتر از این، گاه در مسیر نهضتی مثرر می شرود، نبایرد در   

 کسب و درج خبر سهل انگار بود.
زنری، برچسرب زنری، دروغ    در کشوری که روش های تخریبی، تهمت 

سازی و ... وسیله و تنها وسیله مبارزه بر سر قدرت شرده اسرت، و خبرهرای    
« جعرل »جعلی یا دستکاری شده، مایه و پایه اینگونه روش هاست و همرواره  

و این دو اساس تهمرت و برچسرب زنری و ...    « تفسیر و تجزیه و تحلیل»پایه 
برودن خبرر را خرورد. در    « پرهیجان»قرار می گیرد، نباید القید بود و فریب 

 اینگونه موارد باید بغایت محتاط بود و پیش از اطمینان خبر را درج نکرد.  
در کشوری که پرونده سازی ها بر پایه جعل خبر صورت می گرفته انرد  
و بسادگی ممکن بوده و هنوز ممکن است برای شخص یرا  گروهری پرونرده    

تحقیرق درج و منتشرر کررد. بسریار      را بدون« شنیده ها»سازی کرد، نباید 
اتفاق می افتد که واقعه ای ر  می دهد و فرصت تسویه حساب ها می گرردد.  

تحرت تعقیرب قررار مری گیررد.      « محرک»ناگهان کس یا گروهی به عنوان 
، نباید تابع جوّ بوجود آمرده باشرد.   روزنامه ای که بخواهد آئینه واقعیت باشد

را بدست بیاورد و با شجاعت تمام بنویسرد.   باید بدنبال تحقیق برود، حقیقت
با تأسف بسیار در بسیاری موارد هیچ روزنامه ای از جمله روزنامه مرا چنرین   

کند. مثالً جریان تظاهرات بخاطر اعتراض به تعطیل روزنامره آینردگان و    نمی
حوادری که در پی آورد، موضوع تحقیق واقع نشد تا معلروم شرود محرکری    

 و اگر داشته چه شخص و یا گروهی بوده است. داشته است یا خیر
در کشوری که مقامات تصمیم گیرنده به لحا  نروع روابرط کره همران     
روابط شخصی است، از طریق افراد کسب اطالع می کننرد و ایرن اطالعرات    
اساس تصمیمات مهم قرار می گیرند، وظیفه کسب خبر یک وظیفره بغایرت   

نقش روزنامه در انتشار حقایق تا حساس و نقش خبرنگار در کشف حقیقت و 
 جایی که باید، حساس و تعیین کننده است.

 در...  
نویسنده نکات فوق را از ابتردا یرادآور هیرأت تحریرری و خبرنگراران      
روزنامه کرده است و اینک نیز در مقام انتقاد کننده با آن هرا و برا عمروم در    

 میان می گذارد:
از حب و بغ  بر کنرار بمانرد، آن    خبرنگار اگر بخواهد واقع بین باشد و

هم در ایران و در شرایطی که در باال شرح شدند، حتماً باید خداشناس باشرد  
و تنها برای او کار کند. غیر از این باشد، نمی تواند موضع گیری بره سرود یرا    
زیان نکند و همین موضع گیری ها خبرها را فاسد می گردانرد. در رابطره برا    

دن، یعنی جستجو و بازگو کردن حقیقت همانسران کره   خدا و فکر و عمل کر
هست. موازنه را منفی کردن یعنی بیرون آمدن از موازنه قوا و این بره معنرای   
بیرون آمدن از جهت گیری های گروهی است. از اینروست که برای واقع برین  

 شدن راه عملی جز پایه قرار دادن اعتقاد به خدا نیست.
ها را در دسترس خبرنگاران ما مری گذارنرد،   بدینقرار آن ها هم که خبر

غرض باشند و بی غررض نمری    باید چنین باشند خبرنگاران ما باید مردم بی
توان شد مگر با تنها بخاطر خدا عمل کردن. خبرنگاران ما باید بدانند کره در  
این کشور و این جهان جنگ های تعیرین کننرده دیگرر از طریرق تفنرگ و      

گیرند. ابزار جنگی این زمان و وسائل سحر و افسرون،   مسلسل و ... انجام نمی
تبلیغات هستند. بنابراین، گاه ناخواسته و ندانسته روزنامره وسریله تسرویه    

ای که بخواهد صدای انقالب باشد و بماند، نبایرد   حساب ها می گردد. روزنامه
 هیچ غفلتی را بخود ببخشد.

که به دقت منبع خبرر   و بر اوست -اخبار پس از آنکه به  خبرنگار رسید
باید درستی آنرا بیازمایرد و سرپس    -و بی غرض بودن آنرا تحقیق و قید کند

در روزنامه، گروهی این خبر را از نو مورد سنجش قرار دهند تا حتی المقردور  
 صحی  و خالی از غرض و مرض ها بگردد.

همین توجه ها موج گشته اند که هر خبرری در روزنامره درج نشرود و    
ج اعتمادی نسبت به اخبار روزنامه بوجود آید. با اینهمه اخبار و مطرالبی  بتدری

هم درج شده اند که بعد از تحقیق معلوم شده است، متضمن مطالرب غررض   
آلود بوده اند. اخباری که در آن ها ناسزاگوئی فراوان است، برا کمرال تأسرف    

 .بسیار درج می شوند
خوانندگان ما و خبرنگاران مسئول امید آنکه این انتقاد و انتقاد از خود، 

و هیئت تحریری پرطاقت و کوشای روزنامه انقالب اسالمی به دقرت براز هرم    
بیشتری برانگیزد و همه ما هیچگاه از یاد نبرریم کره کرار روزنامره تصرحی       

 رهبری است و نه بعکس.

 

      هفده شهریور
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ها و غرش رگبارها می خواستند صدای ا  اکبر را خراموش   فریاد گلوله
کنند. لحظه ها کُند می گذشتند خبرهایی که از ایران می رسید همه حکایت 
از کشتار و کشتاری می کردند که بایرد مقاومرت خلرق را در هرم بشرکند.      
خبرگزاری ها تا می توانستند خبرهای یأس آلود مخابره می کردنرد. اینسران   

دادند که کار تمام شد و شاه موفق شرده مقاومرت مرردم را بررای      جلوه می
شاه دوبراره برر   »، «وضعیت نجات یافت»مدتی بسیار طوالنی در هم بشکند. 

برای اینکه افکار عمومی جهان در پیرروزی قطعری شراه    «. اوضاع مسلط شد
)البتره  « سرران مخالفران  »تردید نکنند، روزنامه نگاران خارجی پی در پی با 

ح جانبدار امینی( مصاحبه می کردند و روزنامه ها و رادیوهرا و تلویزیرون   جنا
های اروپایی و آمریکا این مصاحبه ها را با عناوین درشت و با آب و تاب تمرام  

 منتشر می کردند. مضمون اصلی این مصاحبه ها اقرار به شکست بود:
نریم.  ما فهمیدیم که به تمام هدف های خود نمی توانیم دست پیردا ک » 
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توانیم سرنگون کنیم. ما فهمیدیم کره نمری    فهمیدیم که رژیم شاه را نمیما 
مبرارزه را مرردم   » توانیم با آمریکا  بجنگیم. باید سازش و تفاهم بکنریم و ...  

بجای او می فهمیرد کره ملرت    « روشنفکر»کردند، شهید را خلق می داد،  می
 تواند بیش از آن مقاومت کند!! ...   دیگر نمی
ایران سخن ها هر چه می رسیدند، یرأس آمیرز و یرأس آور بودنرد.     از 

خفقان بود و در خارجه کسی نمی دانست که مردم چره مری گوینرد. شرب     
هنگام از نجف تلفن شد. می پرسیدند وضع در ایران چگونه اسرت و چگونره   
تحول خواهد کرد؟ امام باید تصمیم می گرفت. تصرمیمی کره در سرنوشرت    

 ین کننده می داشت.ایران تأریری تعی
و تصمیم اتخاذ شد و به صورت اعالمیه تاریخی درآمد. اعالمیره فریراد   
نه بود، نه به سازش طلبی و دعوت به استقامت. در تاری  لحظه هائی هسرتند  
که با قرن ها برابرند. لحظه هایی که در آن ها سرنوشت ملتی، اینگونره یرا آن   

حظه ها نقش عمل ملت خرویش را  گونه می شود. شخصیتی که در پرده این ل
تصویر می کند، تصمیمی به بزرگی تاری  می گیرد. تصمیمی مری گیررد کره    
تاری  ساز بودن، برای بیان بزرگی آن کافی نیست. حیات بخرش و دگرگرون   
کننده مفهوم حیات و جریان دادن مداوم تصمیم در عمل جامعه و حضور این 

می شد گفت خمینی در عرراق   تصمیم در اندیشه و عمل نسل هاست. آسان
و از فشار بدور است و صدایش از جای گرم در می آید اما حقیقت این بود کره  
امام هم تصمیم استوار خود را به سرنگونی رژیم گرفته بود و هم بره مقاومرت   
مردم خویش اطمینان داشت و هم تحول اوضاع را در ایران برا روشرن بینری    

 تعقیب می کرد.  
خبر تلویزیون فرانسه با نویسنده ایرن سرطور مصراحبه    در همان ایام م

کرد و نظر او را دربارة ربات و بی رباتی رژیم شاه پرسرید. جرواب ایرن برود:     
شاه مدت هاست رفته است. آنچه برجاست ارتش است و باید دید آیا ارتش »

 «...جانب شاه را نگهمیدارد یا به جانب مردم روی بر می گرداند 
مخالفان رژیم، که »یون آنهم در شرائطی که همه حتی برای مخبر تلویز

اقرار به شکست می کردند، سرخت شرگفت   « در داخل گود مبارزه  می کنند
به طور قطع به سود شاه »آور بود که چگونه یک مخالف رژیم در وضعیتی که 

 ؟«تحول کرده بود، صحبت از سقوط شاه می کرد
اسری و هرم از لحرا     پاس  داده شد که رژیم شراه هرم از لحرا  سی   

اقتصادی و هم از لحا  اجتماعی و هم از لحا  فرهنگی، در برن بسرت قررار    
گرفته است. رژیم در بن بست است و تنها راه نجات احتمرالی او در اینسرت   
که به دنبال یک فشار شدید از نوع این کشتار، مخالفان سازشکار را وادار بره  

ا برا تحمیرل سرکوت بره امرام      قبول مسئولیت کند و این قبول مسئولیت ر
خمینی تکمیل کند. اعالمیه امام فرمان مرگ رژیم شاه و متضمن معانی زیرر  

 است:
روحیه استقامت رهبر و خلق یک روحیه است، این اعالمیه مری   -

 گوید مقاومت ملت در هم شکستنی نیست.
امکان هرگونه سازش با رژیم شاه را از بین می برد. در ایرران، در   -

مردم با مرگ در آتش و خون، حماسه حیات می نویسند در ایرانری  ایرانی که 
که خون شهیدان جوان، در اراده رهبر انقالب متبلور می شرود، چره کسری    
یارای آن دارد که قدم سازشکاری پریش بگرذارد؟ سرازش بمعنرای مررگ      

 تواند از  بن بست سیاسی بیرون رود. سیاسی است. بنابراین رژیم شاه نمی

ه از مخالفت تنهای مردم نبود. رژیم شراه در پری   ضعف رژیم شا -
که آمریکائیان تهیه و به دست او به اجراء گذاشرته بودنرد   اجرای برنامه هائی 

در همة زمینه ها گرفتار مشکالت الینحل بود. وجدان عمومی مردم بره ایرن   
فررق   1349خررداد   15شهریور با کشرتار   17واقعیت پی برده بود که کشتار 

. آن یکی در پایان یک بحران اقتصادی و این یکی در آغراز یرک   بسیار دارد
بحران همه جانبه یا صحی  تر بن بست همه جانبه بود. اعالمیه امرام دربرارة   
سقوط رژیم شاه جازم بود و به مردم می گفت که شاه به هرحال در بن بسرت  

امرام   قرار دارد و قیام علیه او سقوط رژیم شاه را عاجل می گرداند. بدینسان
در اعالمیه خود حکم وجدان عمومی مردم ایران را بازگو می کند و به استناد 

 این حکم و واقعیت هاست که شاه و رژیمش رفتنی هستند.

شهریور، روزی بود که سرنوشت رژیم و مخالفران رژیرم را    17بدینقرار 
ی تعیین کرد: نه تنها کار رژیم شاه را یکسره کرد بلکه تصفیه جدّی در رهبرر 

شرهریور   17نیز همین روز انجام داد و زمان آنررا قطعری کررد. در حقیقرت     
بخشی از مخالفان را که آماده سازش بودند، بدینکار مصمم کرد چرا که فکرر  
می کردند نقش مردم تمام شد. تدبیر شاه و امریکائیان در سرکوبی هولنراک  

راطری  جنراح اف »شهریور، دو جنراح را عقرب زده اسرت: نرزد مخالفران       17
را. و « طرفرداران راه حرل سررکوبی دائمری    »را و نزد دستگاهیان « متعصب

مصرال  و منرافع مشرترک    »میدان برای عرض وجود میانه روها که بر محور 
 عمل می کنند خالی شده است.« ایران و آمریکا

راه »اما حسابشان غلط از آب در آمد، آیه های یأس که مری خواندنرد و   
می کشیدند، هیچ تأریری در متزلزل کرردن تصرمیم   را که پیش « حل امینی

شرهریور ادامره    17مردم نداشت اما در استوار کردن تصمیم مردم مثرر برود.  
 پیدا کرد و این روز، آغاز اوج گرفتن حماسه ای بی مانند شد.

نزد مخالفان و رژیم شاه این روز و روزهرائی کره در پری داشرت، هرم      
ای را براز کررد: مرردم بره      حساب تازه حساب های سابق را بهم ریخت و هم

حساب آمدند. کوششی آغاز شد تا به هر قیمت مخالفان با حیثیت. همکراری  
در محدوده رژیم شاه را بپذیرند، این کوشش دربارة تنری چنرد بره نتیجره     

 رسید و بختیار قربانی تمایالت خویش و محاسبه غلط شد.
نیز نجات داد آنها کره در   را« ماهی های نیمه عاقل»رهبری قاطعانه امام 

صورت سکوت امام، مسئولیت در محدوده رژیم شاه را پذیرا بودنرد، فرصرت   
اینکار را نیافتند و اعتبار خویش را تا حدودی حف  کردنرد. پراره ای از آنهرا    

حاسربه نادرسرت سراز مخرالف کروک      ای امروز باز بر اسراس م  ماندند و پاره
 اند. کرده

یکی نیز در جدا کردن صف ها و جدا کرردن   شهریور 17بدینقرا اهمیت 
حساب ها و تمیز روشنفکر واقعی از روشنفکرنمای سازشرکاری برود کره در    

خویش، می نگرد. ایرن تمیرز یکری از    « من حکومت گر»همه چیزها از ورای 
مهمترین خاصه های این انقالب است چرا که برا ایرن تمیرز برود کره دوران      

اج سهمگین انقرالب را بسریار کوتراه کررد. در     مقاومت رژیم شاه در برابر امو
حقیقت رهبری توانست به موقع از بسیاری سازش ها جلوگیری کنرد و مرانع   
از آن گردد که رژیم شاه مخالفان خود را، ولو مخالفان متمایرل بره سرازش را    

 وسیله نجات خود گرداند.
شهریور با مقاومت قهرمانی خود سند پیرروزی را   17بدینسان شهدای 

که با خون شهدای سرتاسر ایران نوشته شده بود، اعتبراری قطعری و ابردی    
شهریور نگذشته بود که جهانیان پری بردنرد    17بخشیدند. هنوز هفته ای بر 

برای نجات رژیم شاه بجائی نخواهرد  « سازشکاران و مطبوعات غرب»کوشش 
 رسید.

عصر جاهلیرت قردری انصراف پیردا     « روشنفکران»و ای کاش در این 
شد سپاسگزار انقالب و شهدای انقالب و امام انقالب می شدند کره عصرر    می

جدید را بوجود آوردند اگر این انصاف بود، نیرو و کارمایه خود را صرف شرکت 
 شدند. در باور کردن انقالب می کردند و در برابر شهدا و تاری  روسفید می

 

 

      اصالت زور
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همه انقالب ها به ضد انقالب تبدیل شدند و علت هم همان بود کره بره   
تعبیر قرآن میان حیات و قدرت پرستی تضاد هسرت. قردرت، ضرد حیرات     
است. زورمداری ضد حیات انقالب است. و اینک بر هر انقالبی صدیق است با 
ررر  تمایالتی که به زور اصالت می دهند مبارزه کند. خصو  به آن ها که برر ا 

 انقالب ملت ما، حزب و گروه و روزنامه بوجود آورده اند.
استاد، اینقدر اروپرائی  »روزنامه جمهوری اسالمی مقاله ای تحت عنوان 
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دربارة نظرهای نویسنده این سطور انتشرار داده اسرت. در ایرن    « فکر نکنید
نتیجره  »مقاله همان روش زورمداران یعنی جعل نظر و تفسیر نظر مجعرول و  

آن تفسیر خود ساخته، بکار رفته است. اما نمی خواهیم در اینجا ایرن   «گیری
روش ضداسالمی را انتقاد کنیم و به روزنامه جمهوری اسالمی یرادآور شرویم   
که وظیفه حزب و ارگان حزب مبارزه با این روش ها و تبلیغ اخرالق اسرالمی   

یرن امرر   است و نه میدان دادن به اینگونه روش ها، بلکه مری خرواهیم بره ا   
اساسی بپردازیم که تفکر اروپائی کردام اسرت و تمرایالت قردرت پرسرتی      

 اروپایی هستند یا شرقی و یا اسالمی؟
نویسنده مقاله مدعی است خارجی هیچ در زندگی ما تأریر ندارد  -1

غررب هیچگراه نتوانسرته و    » ... و اراده ملت است که تعیین کننرده اسرت   
ست بدهد. هرر ملتری هرر آنچره کره      نخواهد توانست که اراده ملتی را شک

بخواهد در کشورش پایدار و جاویدان می ماند و هیچ نیروئری خرارجی نمری    
تواند اراده ای را برر ملتری تحمیرل بکنرد. اگرر ملرت مرا رژیرم سرلطنتی          

خواست دیدیم که داشت و اگر زمانی نخواست و اعتراض و اعتصاب کررد   می
 «یم که رسید ... شد، دید« جمهوری اسالمی»و خواهان امام و 

پاس  به این نظر سخت نادرست و بغایت خطرناک اینسرت کره: پرس    
سال بر ایران تحمیرل کردنرد و    55خارجیان نبودند که رضاخان و پسر او را 

طبق این منطق اگر در آینده فرست روی کرار آوردن مثرل آن رژیرم را بره     
ده ملت است کره  دست بیاورند، باز آن ها نیستند که چنین می کنند بلکه ارا

بر وجود آوردن رژیم دست نشانده تعلق گرفته است؟!! و همه توطئه هرا هرم   
که می چینند باز اراده بخشی از ملت است. امیدواریم که نویسرنده متوجره   

ملت ستائی کورکورانه مری شرود و برا ایرن توضری  متوجره       »خطر اینگونه 
میردواریم متوجره   نیز خواهرد شرد. ا  « خطرات بسیار عظیم اینگونه تبلیغات

شود که وقتی کسی بخواهد نظر درستی را نادرست بگردانرد و حقری را    می
خواسرت  »و استقرار آنرا به « ملی»ناحق کند، ناگزیر می شود رژیم پهلوی را 

، که با دستگیری «چماق داران»مستند کند. آیا الزم است برای توجیه « ملت
مان است و نه معتقد به امرام،  گرداننده آن ها معلوم شده است که وی نه مسل

 به پای سند سلطنت پهلوی زد؟« ملی»مهر 
آیا الزم است برای توجیه این گروه نقرش افکرار عمرومی جهران را در     
کاستن فشار رژیم شاه ناچیز کرد و این خطر بزرگ را ندید که وقتی تبلیغات 

ه می کنند. همه جانبه در جهان براه می اندازند ناچار به واقعیت هایی نیز تکی
این واقعیت ها داخلی هستند و همین ها هم هستند که زمینه عدم رضرایت  

 درس خوانده را فراهم می آورند.
برای توضی ، بگوئیم نوشته مورد بحآ خالی از هرر حقیقتری نیسرت.    
درست است که وقتی ملتی متحد شد و خواست، می تواند بر حکومت متکی 

طرر نیرز در همینجاسرت. ملتری کره      به قدرت خارجی پیروز شود و همه خ
بخواهد مستقل از اراده ابرقدرت ها زندگانی کند، باید متحد بماند. و اگرر مرا   
نگران رفتارهای زورمدارانه هستیم درست به این دلیل است که بریم داریرم،   
بیم داریم که این رفتارها در قشر درس خوانده کشور نگرانی و بعد مخالفرت  

ود را فریب بدهیم، همواره چنین بوده است که نخسرت  بوجود بیاورد. نباید خ
ناراضی می شوند بعد این نارضایتی به توده مردم سرایت مری  « روشنفکران»

کند و روانشناسی تهاجمی جای خود را به روانشناسی کارپذیری می دهرد و  
زمینه ائتالف گروه های داخلی و قدرت خارجی و سلطه آن هرا را برر کشرور    

. ایجاد جوّ جهانی بر ضرد انقرالب اسرالمی، در محریط هرای      فراهم می آورد
اسالمی نیز تأریرات مرگبار بجا می گذارد و در محیط جهرانی مخرالف، نمری    
توان انقالب را بسوی هدف های آن رهبری کرد. از این هرا همره گذشرته، از    
وعده های آزادی که می دادیم گذشته، چه ضرر دارد که درست عمل کنیم و 

ن الگوی تازه ای بوجود بیاوریم؟ چرا این سئوال به فکرر دارنردگان   برای جها
اینگونه تمایالت نمی آید؟ بخراطر آنکره سرخت غررب زده انرد و در عرین       

غربی است، گمان می کننرد اروپرائی نیرز    « ماتریالیسم»زورپرستی که تفکر 
 فکر نمی کنند. در حقیقت:

کره در جهران    تمدن مادی جدید از این فکر پایه و مایه می گیرد -2
هیچ واقعیتی غیر از قوه و زور وجود ندارد. دموکراسی او نیز بر پایه تضاد قروا  

بنا شده است. دموکراسی غربی چیزی جز جستجوی نوعی تنظریم و تعرادل   
میان قوای در تضاد و در رقابت نیست. فرق لیبرالیسم و مارکسیسم کره هرر   

در جسرتجوی تنظریم   دو ماتریالیست هستند در این است که مارکسیسرم  
جامعه صنعتی بگونه ای است که از راه خود این رقابت و تضاد قوا، بره جامعره   
ای با تعادلی برسد که رقابت و تضاد قوا به عنوان عامل حکومت طبقره ای برر   

 طبقه دیگر از میان برود.
ریشه در فلسرفه یونرانی دارد و اسراس تمردن     « اصالت زور»بنابراین، 

صردا بره   ت: کسی که در زمره نخستین کسانی است که مادی امروز غرب اس
اعتراض علیه غرب زدگی بلند کرده است، و عمری طوالنی را صرف جسرتجو  
و یافتن توازن پایه نظام های فلسفی و اجتماعی سیاسی کرده است و مسئله 
مهم غرب زدگی را در مقیاس جهان مطالعه کرده اسرت، بره اداره کننردگان    

، با تبلیغ زورپرستی شکل تازه ای از غرب زدگری را بره   ارگان حزب می گوید
جامعه تحمیل نکنید. و بهوش باشید که با اینگونره تبلیغرات زمینره ذهنری     
بازگشت استبداد سیاسی که لزوماً ضد دین از آب در خواهد آمرد را فرراهم   

 کنید.   می
نویسنده مقاله گمان برده است که معنای مخالفت با زورمداری مخالفت 

هرگونه اِعمال زور است. و حق اینست که غررب زدگری فلسرفی مرانع از      با
توجه به این واقعیت است که زورمدار، یعنی کسی که زور را مدار هر کار مری  
شناسد، سازشکار نیز می شود چرا که بنابر اصرالت زور، تعیرین کننرده، زور    

برد و وقتری  بیشتر است. بنا بر این زورمدار تا وقتی زورش می چربد بکار می 
زورش نرسید تسلیم می شود. این همانسرت کره نویسرنده تحرت عنروان      

اظهار کرده است. این فکر مرادی غربری چنران در ذهرن او     « خواست ملت»
رسوب کرده اسرت کره بردون توجره، سازشرکاری را در صرورت خواسرت        

ستائی، تبلیغ می کند: ملت وقتی زورش رسید پدر شاه را در مری آورد   ملت
 زورش نرسید از او اطاعت می کند.و وقتی 

اندیشه توحیدی ضد این اندیشه است. در این اندیشه خدا اصالت دارد 
و انسان در رابطه با خداست و این رابطه پایه ایجراد نظرام اجتمراعی اسرت.     
موافق این اندیشه هم، زور را هر وقت که سانسور و ممانعت و جلوگیری همره  

جود می آید باید بکار برد ولی آنرا ترا حردی   جانبه در راه رشد بسوی خدا بو
که مانع را بردارد باید بکار برد. با قاطعیت هم باید بکار برد. سازش هم ممکرن  
نیست. مبارزه را تا پیروزی یعنری ترا نفری اصرالت زور بعنروان پایره نظرام        

 سیاسی باید ادامه داد. -اجتماعی
را که سرنت   در ارگان تبلیغی یک حزب جای آن نیست که روش بحآ

بزرگ اسالمی است دست بیاندازند. اگر ما انقالب اسرالمی کررده ایرم، بایرد     
وقتری   هاز این پس ایراد و اشکال به طرز فکر خود برآئیم. اِعمرال قرو  بتوانیم 

جایز است که مانع را بردارد که دشمنان ما دست از زورگویی بردارند و زمینه 
گوئید زور را بجرای بحرآ بنشرانیم،    بحآ آزاد فراهم بشود. حاال شما که می 

 این برای ساختن چه نوع جامعه ای خواهد بود؟
اگر بحآ به سود انقالب نبود، این گروه ها آنرا مری پذیرفتنرد و دنبرال    
توطئه ها نمی رفتند. البد آن ها هم از حداقل شعور محروم نیستند و البد در 

می بینند. آیرا ایجراد    گریز از بحآ به روش های زورمدارانه سودی برای خود
همین تمایالت، یکی از هدف های آن ها نیست؟ و. اگر بحرآ سرودی نبرود،    
چرا قرآن؟ چرا پیامبر؟ چرا تبلیغ؟ انقالب اسالمی ما با اسرلحه گررم و سررد    
پیروز نشد، با تبلیغ پیروز شد. درستی روش امام در همین بود. اسلحه بردون  

چ کاری از پیش نمی برد. اختنراق بره   تغییر محتوای وجدان و شعور جامعه هی
سود اسالم نیست، علیه اسالم است. طرز فکرهای مخرالف برا منرع انتشرار     
روزنامه و کتاب از بین نمی روند، بلکه محیط حیاتی پیدا می کنند. اگر چمراق  

های دسرته ای شران مرانع ادامره      بدستان و مبلغان آن ها و آن ها که غرض
ن شد، گذاشته بودند و اگر فاشیسرت هرایی کره    بحآ آزاد در رادیو تلویزیو

پوشیده اند گذاشته بودند و بحآ آزاد اساس برخرورد عقایرد و   « چپ»لباس 
آراء می شد، امروز بر قیافه جامعه ما غبار غم بر هم نمری افرزود و همره جرا     

 هیجان و گرمی و حرکت و سازندگی بود.
 و می شنید.و افسوس ... ای کاش چشم و گوش هوشی بود و می دید 
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نویسنده به استناد دروغری کره از خرود سراخته کره بنرابرآن        -3
نویسنده جواب مخبر رادیو فرانسه را نداده است، )چه کسی به او گفتره برود   

بره  »که سئوال بی جواب مانده است؟( علت دوم ناتوانی را در این دانسته که 
اننرد  سیاسی ریشه اقتصادی داده ایم یعنری درسرت م   -هر مسئله اجتماعی

      «:تحلیل یک مارکسیست
از عوارض زورپرستی یکی همین آسان برچسب زدن است. کسری کره   

می دهد، بررای  « رابطه نیروهای متضاد»را  به « اصالت»نمی داند مارکسیسم 
قالبی، با یرک دروغ و یرک جعرل بردتر از     « اصالت»بکرسی نشاندن همین 

سیستی می کنرد!! چگونره   دروغ، نویسنده را متهم می کند که تحلیلی مارک
کسی که در یکجا با زورمداری مخالف است در جای دیگر بر اسراس مکتبری   
که اصل بر زور و تضاد زورها می گذارد تحلیل می کنرد؟ ایرن روش تمرام و    

رود؟: برای آنکه خواننده دیگرر چرون و چررا     کمال ضد اسالمی چرا بکار می
کرردن و  « اروپرائی فکرر  »ی از نکند، بپذیرد که مخالفت با تمایالت زورپرست

مارکسیسم می آید. شما مسئوالن روزنامه فریرب نخرورده ایرد و بره سرود      
 مارکسیست ها تبلیغ نمی کنید؟

البد نویسنده نوشته حساب کرده است که چون نویسنده این مقاله، در 
اقتصاد نظریه دارد، پس به اقتصاد هم اصالت می دهد و تحرول آنررا اسراس    

می شناسد. اما نه، چه در کریش شخصریت چره در اقتصراد     هرگونه تحولی 
توحیدی، چه در موازنه ها چره در اصرول راهنمرا و ضرابطه هرای حکومرت       

 اسالمی، چه در توحید و تضاد و ...  
نویسنده از پیشگامان مخالفت با تفکر مارکسیستی بعنوان تفکری کره  

 ست.رابطه با ابزار توحید را اساس هر نظامی می شناسد، بوده ا
در دو نظریه، یکی مارکسیستی، یکی ماکس وبری کره اولری زیربنرا را    
اساس تحول می شناسد و دومی روبنا را و ارائه نظریره ای برر پایره رهنمرود     
قرآنی که نه آن و نه اینست در این جهان، از نویسنده این سطور است. و صد 

اینسران  افسوس اگر در میهن اسالمی، آنهم در بحبوحره انقرالب اسرالمی،    
غریب وانمود گردد چنانکه پنداری کسی از کم و کیف نظریه آگراه نیسرت و   

 تو ای جوان:
آینده را یا بر پایه اصالت زور می سازی و یا بر اسراس مبرارزه برا آن و    
اصالت توحید و رابطه انسان و خدا. اگر اسراس دوم را مری پرذیری متررس،     

 ت زور با تمام قدرت به جنگ.بایست و با تمایالت قدرت پرستانه و اصل اصال
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مدت ها پیش به خواست او، در خدمتش به قم رفتیم. در راه مسئله ای 
موضوع بحآ قرار گرفت و آن اینکه بار انقالب نمی تواند برای مدتی طروالنی  

ه اینکرار شردنی باشرد،    بر دوش شخصیت ها سنگینی کند و بر فرض اینکر 
 شخصیت ها جاودانی نیستند. چه باید کرد؟

« جروان هرا  »الجرم سخن از سازمان دادن به وحدت ملت، به قرول او  
پیش آمد. از شدنی ها و ناشدنی ها صرحبت شرد و خرود او نتیجره گرفرت:      

 «.بکنید من حمایت خواهم کرد»
ل دیگر پیش این مسئله هنوز از سرانجام گرفتن بسی دور بود که مسائ

آمدند: می پرسید: اینکارها درست است؟ اسالم با زدن و بستن پریش نمری   
رود، واپس می رود. ما باید نشان بدهیم کره همره در سرایه امرن حکومرت      
اسالمی از آزادی و حقوق برخوردارند. به دنبال ایرن سرخنان طالقرانی، ایرن     

نه می توان بری  اشکال طرح شد که توطئه ها را بدون روش های قاطعانه چگو
 ارر ساخت، و بحآ بدین نتیجه انجامید که:  

دودلی و تردید نباید باشد. باید با توطئه گر رفتاری قاطعانه داشت. امرا  
برای آنکه مبارزه با توطئه گر موجب استبداد نشود، باید در برابر اعمال گرروه  

 های خودسر و اعمال خودکامانه مقامات هم ایستادگی کرد ...
در جمعه دو هفته پیش مسرئله توطئره درکردسرتان را پریش      و وقتی

نامه های اعترراض  »کشید و توطئه گران را سخت انتقاد کرد، به قول خودش 
این دسته ها هر کدام مرا برای آن می خواهند که حرف آن ها را «. شروع شد

 «!بزنم. اگز بزنم خوبم و اگر نزنم، نه
چرا نمری نویسرید کره راه     بعد مسئله کردستان پیش آمد، می پرسید

حل، شوراهاست. باید مسئولیت ها را به خود مردم داد. سرمقاله هرای مرا در   
بره کُررد   »این باره او را بسیار راضی کرد. می گفت: این حرف که نوشته ایرد  

 ، حرف بسیار جالبی است بیشتر بنویسید.«باید اعتماد کرد
دن و نیامردن بره   و وقتی مجلس خبرگان شروع بکار کرد، بحآ از آمر 

مجلس شد. می گفت نمی توانم. جواب عرض شد که مرردم در شرما توانرائی    
دیده اند و رأی داده اند. جواب دادند: نمی کشم. بعد صحبت رفرت روی پایره   
قانون اساسی که آیا باید رأی مردم باشد یا نباشد. بسیار نگران بود: اگر خرود  

و مرا علمرا، تنهرا از راه مرردم و     مردم هر کس را می خواهند انتخاب نکنند، 
بسیج مردم عمل نکنیم تحصیل کرده ها را از دسرت مری دهریم و بتردریج     
مجبور می شویم با زور از حکومت خودمان نگهداری کنیم و این امرر فاجعره   
ای بزرگ است. از آن استبداد دیگری سر در می آورد. عرض شد. آقرا، خرود   

د: شما بگوئید اگر الزم شد منهم حررفم  این موضوع را بفرمائید. جواب این بو
 را می زنم. می گفت:

سندی که این مجلس تهیه می کند یا اسالم را دفن می کند و یا نجرات  
 قطعی می دهد. من بسیار نگرانم.

پس از آنکه با امام دربارة ایجاد جبهه اسالمی صحبت شد، و جمعی کره  
انی و آقرای منتظرری و   خواهان این امر بودند، پیشنهاد کرد که آقرای طالقر  

نویسنده این سطور، جمعی را دعوت کنیم تا مقدمات تشکیل جبهه اسرالمی  
. او را فراهم آورند، گفته شد که آقا این امر را در خطبه نماز جمعه اعالم کننرد 

گذارنرد؟ زیرر برار     که تجربه های طوالنی در این مسائل داشت، پرسید: مری 
کنید، حرکت مشرکالت را حرل مری     یکدیگر می روند؟ عرض شد شما اعالم

کند. پاس  این بود: نه، شما راه بیاندازید، اگر پیشرفت کرد من اعالم خرواهم  
ها که همره   کرد. عرض شد نگرانی شما از چه کسانی است؟ پاس  داد:  از این

چیز را قبضه کرده اند و حاال هم می خواهند قانون اساسی را مثرل یرک قبرا    
مالحظه امام را می کنم، امام نباید تضرعیف بشرود.    برای خودشان ببرند. من

تران   عرض شد: اگر شما امور را در مجرای صحی  نمی بینید وظیفه شررعی 
اینست که بگویید. و این امر موجب تضعیف امام نیسرت موجرب تقویرت او    
است. پاس  دادند: اگر شما بگویید نتیجه به دست می آید. من حتی المقردور  

   بزنم که چاره دیگری نباشد. باید حرف را وقتی
بر نویسنده بود که از روی صدق و به اقتضای تکلیرف در قبرال خردا و    
انقالب، سخنان او را دربارة مهمترین مسائل روز کشور همانطور کره شرنیده   
بودم باز بنویسم. وقتی در روز مرگ او ملتی یک جا بره عرزا مری نشریند و     

سی تردید کند که باید نظرهای او برا  سراسر ایران به خروش می آید، نباید ک
مردم در میان گذاشته شود. اگر کسی با توجه به نکات فروق، دوبراره خطبره    
های وی بر مزار شهداء را بخواند، می بیند که همین مسرائل را در آن خطبره   

 ها به شیوه ای که خا  او بود، بازگو کرده است:
ی ترین مسئله اسرالمی  ... صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساس»

است. حتی خدا به پیامبر می گوید برا ایرن مرردم مشرورت کرن. بره اینهرا        
شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند. ولری  
نکردند و می دانم چرا نکردند. هنوز در مجلس خبرگان در این اصل اساسری  

ین اصرل اسرالمی اسرت.    قرآن بحآ می کنند که به چه صورت پیاده شود. ا
یعنی همه مردم از خانه و زندگی و واحدها باید با هم مشرورت کننرد. علری    

 «فرمود هر کس در کارهای خودش استبداد کند، هالک می شود.
گروه ها و افراد دست اندرکار شاید اینطور تشخیص بدهند که اگرر  » ... 

ارتران. بگذاریرد   شورا تشکیل بشود دیگر ما چه کاره هستیم؟ بروید دنبال ک
مردم مسئولیت پیدا کنند. این مردم هستند که کشته دادنرد. اینهرائی کره    

 ...«  اند از همین توده های جنوب شهر بودند  اینجا خوابیده
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می گویند آقا شما چرا این مسائل را در میان توده مطرح می کنری،  » ... 
سرائل را برا   بیائید در مجلس خبرگان مطرح کنید؟ می گویم من می بایست م

موکلین خودم مطرح می کردم. این ها مرا وکیل کردند. این ها می داننرد کره   
 ...«چرا ما را وکیل کردند، 

بدینقرار او بر این عقیده بود که باید بخود مرردم اعتمراد کررد. معنری     
اعتماد بخود این مردم اینست که هیچکس و هیچ گروه و هیچ قشرر، حتری   

ود نخواهند. می گفت: چررا نمری دانریم کره مرا      روحانیان، حق ویژه برای خ
تابحال هر کار کرده ایم با مردم کرده ایم. بعد از اینهم همینطور بایرد باشرد.   

کُشری و رانیراً    اگر شرط و قیود قانونی بگذاریم اوالً متهم می شویم به آزادی
مفید فایده نیست. به علت اینکه هر کس خود را با آن شروط منطبرق ندیرد،   

رود سراغ دسته های مخالف و بتدریج آن هرا تقویرت    می شود و می مخالف
می شوند. نماز جمعه را برای آن در دانشگاه گذاشرتیم کره دانشرگاه کرامالً     
اسالمی بشود. اما می ترسم این زحمت ها برباد برود. طروری بشرود کره هرر     
کس وارد دانشگاه می شود، خودش را خارج از گرود و مقابرل و مخرالف مرا     

ارد. چه عیب دارد که ما مردم را آزاد بگذاریم هر کرس را مری خواهنرد    بشم
انتخاب بکنند و ما بجای اینکه در قانون قید درست کنریم، بررویم در میران    
مردم تبلیغ کنیم تا کسانی را انتخاب کنند که خواهان اجررای اسرالمند. واال   

زادی فعالیرت را  متهم می شویم که زیر قول و قرارها و وعده هامان زده ایم. آ
از دیگران سلب کرده ایم. و تازه معلوم نیست اگرر کسری خرارج از قیرود و     

 شروط انتخاب شد، چطور می توانیم به زور قانون جلو او را بگیریم؟ ...  
این گفته ها نه تنها طرز فکر او را نشان می دهد بلکه نشان مری دهرد   

دند مرا چره مری توانسرتیم     که او تا کجا به مردم اعتماد داشت: اگر مردم نبو
 بکنیم ...  

و راستی آنست که در این موضوع بی کم و کاسرت برا امرام همفکرر و     
همقدم بود. امام نیز بارها گفته است: من رهبر مردم نیستم، من حرف مرردم  

 را می زنم ...  
و مردم نیز به او اعتماد و بیشتر از آن، به او عالقه، عالقة بردون شرائبه   

شهریور بار دیگر قیافره واقعری خرود را بدسرت آورد.      12در  داشتند. ایران
سرتاسر ایران موج محبت و شور انقالبی بود. چشم ها مری گریسرت، امرا در    

 قطرات اشک همه محبت فرو می ریخت.
مرگ چون او مردی، فاجعره ای نیسرت کره برا چنرد روز مراتم داری       

است. اسرالمی  فراموش شد. مسئله خط فکری او است. مسئله اسالم جامعه 
که بتواند نسل جوان امروز را در این دنیای غرق در بحران، به فت  افرق هرای   
جدید رهنمون گردد. این اسالم جامع به اسرالم شناسری جرامع نیراز دارد.     
روزها و ماه های آینده در سرنوشت ایران و جهران ترأریری تعیرین کننرده     

هرر آنچره در روزهرای     خواهد داشت. نویسنده بر خود فرض دید تا با امانت
تعیین کننده سرنوشت از او، از این یار مظلومان شنیده بود، بی کم و کاسرت  
بنویسد بدان امید که در ساختمان وحدت و در تدارک اسباب رشرد ملرت از   
قانون اساسی و غیر آن، ارری که باید، بگذارد و این مرگ هشداری بره همره   

ر سازمان بیابد. امید که چنین شرود  باشد، که باید هر چه زودتر وحدتی پایدا
و طالقانی در اندیشه و عمل انقالبی نسل امروز و نسل های آینده، حیراتی در  

 خور او و شخصیت واالیش بیابد.
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در میان ناباوری و بهت، خبر شدیم که به دِهی کردنشین حمله و عرده  
 ی را قتل عام کرده اند.بسیار

به رسالت صل  و وحدت امام که مبتنی بود بر برافکندن سلطه جابرانره  
یک اقلیت سیاسی وابسته، ضربه ای کاری تر از این ممکن نبود. چه کسرانی  

جرأت کرده اند عائله و فرزندان امام خمینی را اینسان کشتار کنند؟ مقامرات  
 اند؟...   ل عام کنندگان بعمل آوردهمسئول چه اقدامی برای مجازات سخت قت

چرا نباید بدانیم که اینکارها زخمی است که به روزگار عالج نمی یابرد.  
دست آویز دائمی است برای ایجاد کینه و برانگیختن دشمن هرا. اگرر مرردم    

کیفر می شروند، دو نتیجره ببرار     ببینند به سرعت و از روی عدالت، مسببان
 آید: می

که در نظام حکومتی اسالمی میان هیچ گرروه  همه باور می کنند  -1
 با گروه دیگر فرقی نیست.

مردم منطقه متوجه می شوند کره اینگونره جنایرت هرا نتیجره       -2
تحریکات دشمنان انقالب است و نه تنها یک زخم روانی درمان پذیر بوجرود  
نمی آورد، بلکه سوابق ذهنی بد را هم از میان می برد و مردم کُرد و غیر کُررد  

 احساس امنیت می کنند و هم دلشان با حکومت اسالم موافق می شود.هم 

وقوع این جنایت با همه هشدارهای امام و با وجود چند سرمقاله که مرا  
نوشتیم، زنگ خطر بزرگی است: دشمن هیچ ضعف و تعصربی را بالاسرتفاده   
 نمی گذارد و می خواهد آتش کینه را تیز و تیزتر کند تا بازار توطئه هیچگراه 

 از رونق نیفتد.
 به خواهران و برادران کُرد هشدار که:

تواند داشته باشد. چرا که  انقالب هیچ سودی در این جنایات نمی -1
ها و بوجود  رهبران انقالب مصممند وحدت کشور را از راه خنثی کردن توطئه

آوردن محیط تفاهم و جوّ سازندگی فراهم آورند و اینگونه جنایتهرا بریش از   
لی هستند علیه انقالب و هدفهای انقرالب. هرر باانصرافی، انصراف     همه، اعما

 اند. ر کردن انقالب ایران انجام گرفتهدا دهد که این اعمال به قصد لکه می
رهبر انقالب، رهبری دینی و انقالب ایران، انقالب اسالمی است و  -2

و بنابر این بدنام کردن این انقالب در تحول امروز و فردای کشورهای اسالمی 
همه کشورهای زیرسلطه و مستضعف جهان اررات زیانبرار بسریار بجرا مری     
گذارد. از اینروست که شب و روز در جهان علیه انقالب اسالمی ما تبلیغ مری  
کنند و از جمله همین واقعه را بزرگتر از آنچه در تصور گنجد، بزرگ کررده و  

گرر معنویرت   تا ممکن است هولناک جلوه داده اند. چه کسی نمی دانرد کره ا  
عظیم امام نبود، این یک نمونه زشت جنایت، نمونره هرای پرشرمار و بسریار     
زشت تر می شد؟ اما دشمن از اینگونه اتفاقات استفاده می کند، تا خشرونت  

 و استبداد بی حد و حساب رهبری را تبلیغ کند.

انقالب ما، بیشتر از سالح معمول، از اسرلحه معنویرت اسرتفاده     -3
روحیه شهادت و برادری و ایثار که از برکت رهبرری امرام،    کرده است. ایجاد

بوجود آمده است، با اینگونه جنایت ها صدمه جدی و جبران ناپذیر می بینرد  
و دشمن می خواهد با تحریک و توطئه و جنایت همین معنویت را که سرالح  
بزرگ ملت ما است کُند و بی ارر سازد. این جنایت ها دیگر محلی برای تجلّی 

وحیه ایثار نمی گذارد و فردا که سختی ها و طوفان ها برخیزد، دل ها یکری  ر
 نخواهد شد تا در برابر آن ها ایستادگی متحد و یکپارچه ممکن گردد.

یکی از بنیادهایی که ره آورد انقالب است، سپاه پاسداران اسرت.   -4
که در هر جا حماسه جانبازی و شهادت سروده اند. اینگونه جنایرات فرصرتی   
است برای تبلیغات شدید علیه سپاه و بی اعتبار کردن آن. وقتی ایرن بنیراد   

اعتبار شد، بنیادهای مانده از دوران رژیم سابق پراعتبرارتر مری شروند و     بی
تمایالت قدرتمداری در آن ها قوت می گیرد و این همان خطرری اسرت کره    

تمرایالت را   توطئه ها را بوجود می آورد و توطئه ها بوجود می آینرد ترا ایرن   
 برانگیزند.

وقتی حتی در دوران انقالب اسالمی هم نتوان دعواهای قرومی و   -5
عصبیت های منطقه ای را از میان برد و بعکس کینه ها و عصبیت ها تشردید  
نیز گردید، البته براحتی می توان به افکار عمرومی قبوالنرد کره کینره هرا و      

ای که در آن ضدیت ها تا این عصبیت ها از بین رفتنی نیستند و اداره جامعه 
حد کینه توزانه اند، جز با زور سازمانیافته یعنی همران سرازمان هرای ویرژه     
فشار و اختناق )ساواک و شهربانی و ارتش و ...( ممکن نیست. و این جنایرت  
ها برای آن انجام می گیرند تا که آن کینه های قومی و این تمایرل را بوجرود   

 ران از جمله محصول آن کینه و این تمایل بوده اند.آورد. رژیم های گذشته ای
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با پاکسازی کردستان، فرصتی بوجود می آید تا مرردم در آزادی   -6
و بدون بیم از حضور جابرانه اقلیت هایی نظیر حزب دمکرات، انقالب اسالمی 
را لمس کنند و با تمام وجود بردان بپیوندنرد. اینگونره جنایرت هرا موجرب       

ا نه تنها از بین نروند بلکره در طرول زمران از عاطفره     شود که آن گروه ه می
 مردم برخوردار شوند و از نو قوت بگیرند و فتنه ها و فسادها بوجود بیاورند.  

با توجه به دالیل باال و دالیل دیگری که هنوز مری شرود شرمرد و مرا     
مح  اختصار از ذکر آن ها صرفنظر می کنیم، جای تردید نمری گرذارد کره    

ایت ها علیه انقالب است. و جای هیچگونه تردید نیست کره امرام   اینگونه جن
از سر خون فرزندان بیگناه خود آسان نمی گذرد و با همان قاطعیتی که ویرژه  

 او است جنایتکاران را کیفر خواهد داد.
بر ما بود که در برابر این جنایات سکوت نکنیم و بر ما است که به مرردم  

در مقابل جنایاتی چنین هولناک القید بماننرد.  کشور هشدار بدهیم که نباید 
همه باید بکوشند تا معنویت اسالم در همه جا تقویت کننرد و برا تعصربها و    

ای و غیر آن با قاطعیت مبارزه کنند. هیچکس نبایرد از یراد    های منطقه کینه
ببرد که در برابر انقالب و شهدای انقالب و خون بیگناهان مرا مضررتر اسرت.    

حانیت و رسانه های گروهی باید از جنایت درس عبررت بگیرنرد و   دولت و رو
محیط را با سرعت سالم بگردانند. تشدید و تشددها را از بین ببرنرد. وگرنره   

تواند موجرب زبانره کشریدن آترش      ای می آتشها زیر خاکسترند و هر حادره
 بشود.
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ش از این دربارة جوان و نقش او نوشتنی هرا را نوشرته ایرم. اینرک     پی
خواهیم به مناسبت نزدیک شدن سال تحصیلی مسائلی را که مهم بنظرر   می
 رسند با دانشجویان و دانش آموزان در میان بگذاریم: می

مسئله اول اینست که محریط دانشرگاه هرا و مردارس چگونره       -1
ها و غیرر آن  «چپی»شود که مخالفان از  محیطی باید باشد: این بیم اظهار می

ها، مقدمات تبدیل دانشگاه ها و مدارس به کانون فتنه و آشوب را فراهم مری  
خواهند دانشگاه را مقابل و بلکه ضد رهبری انقالب بگردانند و در  کنند و می

بر سر قدرت بره مبرارزه   « نو»و « کهنه»داخل و خارج تبلیغ کنند که دو خط 
 ی مشغولند.تعیین کننده ا

پیش از این ما به دفعات یادآور شده ایم که محیط انقالبی امرروز ایرران   
محیطی است با این مشخصه که امکان اجرای مرام آزادی را از راه بحرآ آزاد  
تمام و کمال فراهم آورده است و اگر گروه های سیاسی بجای بحآ آزاد. روی 

کارمایه عظیمری کره انقرالب     بیاورند،« زورآزمائی»به فعالیت های تخریبی و 
پدید آورده است به قهر می گراید و به تدریج محیط آزاد به محریط اختنراق   
تبدیل می گردد. بنابراین هر گروه و نیروی سیاسی که با وجود امکران بیران   

آورد. خرائن بره   « عملیرات قهرآمیرز  »نظرها و تبلیغ مرام خویش، روی بره  
چررا کره قاعردتاً    ند و فاشیست است. انقالب، ضد آزادی، است. استبداد پس

ایجاد محیط آزاد برای تبلیرغ و بحرآ و برخرورد    « عملیات قهرآمیز»فلسفه 
آراء و عقاید است در وقتیکه این محیط آزاد وجود نردارد. و حرال کره ایرن     

عملیرات  »محیط وجود دارد، هیچ نیروی مترقی نبایرد ایرن محریط را از راه    
تخریبی از میان ببرد تا وضعی بوجود بیایرد   و یا روش های تبلیغی« قهرآمیز

که کسی نتواند حرفش را بزند. هیچ ایرانی این گناه را به کسانی کره بره هرر    
بهانه، جوّ را، جوّ قهر و اختناق می گردانند، نمی بخشد. ملت ما پرس از قررن   
ها استبداد و سلطه )یا مسلط بر دیگران بودن یا زیر سرلطه خرارجی برودن(    

 زادی را دوست داشته باشد.حق دارد آ
بدینقرار اگر کسانی و گروه هرائی هسرتند کره بررای خرود اصرالتی و       

انگیز پند بگیررد و گمران    رسالتی قائلند اینک زمان آنست که از گذشته غم

نبرند که می توانند آشوب و فتنه را به انقالب تحمیل کنند. خطر اینست کره  
شرری و زورمدارانره را بره نحرو     آزادی ها را محردود گرداننرد و تمرایالت ق   

    خطرناکی تقویت کنند.  
به این هشردار توجره نکردنرد،    « چپی»و غیر « چپی»و اگر گروه های 

تکلیف از نیروی عظیم مسلمانان ساقط نمی شود. آن ها وظیفره دارنرد کره    
محیط دانشگاه ها و مدارس را آزاد و سالم و بری تشرنج نگاهدارنرد. بهروش     

تحدید آزادی ها، سمی است که پیکر انقرالب را بره کرام     باشند که تهدید، و
مرگ می برد. برای آنکه انبوه عظیم دانشجویان و دانرش آمروزان مسرلمان    
بتوانند از عهده این مهم برآیند بر آنهاست که با شتاب تمرام متحرد شروند.    
بدون وحدت قادر به دفراع از آزادی، و آزادی بحرآ در دانشرگاه و مردارس     

. پس از انجام امر وحدت، نباید منتظرر بشروند ترا گرروه هرای      نخواهند شد
کنند. خود باید این بحآ هرا را  « بحآ آزاد»مخالف پیشقدم شوند و تقاضای 

براه بیاندازند. بین مسلمان ها بر سر مسائل اساسی کشور و برای جسرتجوی  
راه حل های مشکالت کشور و ...و بین مسلمانان و جانبداران طررز فکرهرای   

گر برای دست یافتن به حقیقت. در عین حال نباید از یاد بررد کره محریط    دی
 درس محیط درس است و دانشگاه جای جستجوی حقایق علمی است.

و مسئله دوم اینست که آیا باید نقش سیاسی دانشگاه را کوچک  -2
هرا و   تر کرد؟ آیا باید محیط دانشگاه کرد و از بین برد و یا که این نقش را مهم

ا به یک محیط علمی در خدمت نیازهای اساسی انقالب در آورد و با مدارس ر
تکیه بر  این واقعیت که کشور ما برای اداره امور خویش و تأمین نیاز خود بره  
خبرگان و برای رشد سریع نیازمند انسانهای دانشمند و دانرش پرژوه اسرت،    

 ها و مدارس را به یک محیط صرفاً علمی تبدیل کرد؟ دانشگاه
ه بگوییم و از گفته خویش راضی بشویم، اداره کشور در دنیایی که هر چ

به سرعت پیش می رود بدون اخذ علم ممکن نیست. از علم اداره کشور، مرا  
درصد آن محتاج خارجه ایم و تا خود این علم را تحصریل نکنریم و    22برای 

 ها را به محیط تحصیل این علم تبدیل نگردانیم، وابسرته بره غررب    دانشگاه
گذرند و اداره امور کشور مرا را   خواهیم ماند. با همه عوارض آن. این روزها می

ناگزیر خواهد کرد که واقع بین بشویم یعنی این واقعیت را به وضوح ببینیم که 
امروزه حتی اروپا نگران عقب افترادنی اسرت کره او را زیرسرلطه آمریکرا و      

تی گذاشرته انرد و یرا    کشورهای دیگری می برد که قدم به عصر ماورای صنع
گویند که در عصر ماورای صنعتی، مردم کشورهائی که به دوره  گذارند. می می

ماورای صنعتی رسیده اند در مقایسه با مردم کشورهایی که در راه رسیدن به 
نخواهند بود و نسبت آن ها به کشورهائی این دوره اند، دیگر دارای یک تمدن 
تمدن به وحشی اسرت. در ایرن جهران، در    که تازه صنعتی شده اند، نسبت م

جهانی که در هر روز به اندازه یک قرن از قرن های عصر قدیم و بلکه بیشتر، 
پیش می رود، بسیار ساده اندیشی است اگر گمان کنیم که قدرت حاصرل از  
انقالب قدرتی ماندگار است و بدون برآوردن نیاز اساسی جامعه کره نیراز بره    

الب و دست آوردهای آنرا حف  کررد. از دوران قاجرار   رشد است، می توان انق
بدینسوی، بارها فرصت به دست آوردیم، چرا نتوانستیم آنرا حف  کنیم؟ برای 
آنکه همواره نهضت خویش را قربانی این مشکل کردیم که جهان برا سررعت   

آنچه »توانستیم میان لزوم همراهی در این حرکت و  حرکت می کرد و ما نمی
، سازش بوجود بیاوریم. امروز نیز وضع همان وضرع اسرت. مرا    «خود داشتیم

محکومیم که نه تنها میان حکومت اسالم و رشد، سازش بوجود بیاوریم، بلکه 
 حکومت اسالمی را بر اساس رشد شتاب گیر استوار کنیم.

و تنها آن کسان که نمی خواهند بدانند، ممکن است ندانند کره اسرالم   
عنوان دین رشد بدسرت مری آورد کره از صروت      وقتی واقعیت خویش را به

حقوق پراکنده در آید و تفقه در دین همانسان که قرآن می گوید. یعنی چند 
بُعدی دانستن دین، همانسان که امام در چند خطبره یرادآور شرده اسرت. و     
مجموعه و نظام یافتن آن، اساس قرار بگیرد. جهان ما جهانی نیست که در آن 

حقوقدان با نظریه ساز و نظام شناس فرق بسریار اسرت و   معلوم نباشد میان 
اسالم اگر در یک بُعد خالصه گردد، مثل گذشته علرم اداره جامعره و ترأمین    
رشد آن خارج از قلمرو او به پیشرفت ادامه خواهد و بار دیگر تضراد ایرن دو   
 بخواهی نخواهی، بسود دومی حل خواهد شد و مصیبت تجدید خواهد گشت.
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ما هیچ فرصتی برای از دست دادن نداریم و باید با شتاب تمام بدینقرار 
همه اسباب رشد را فراهم آوریم. بدینحساب دانشرگاه بایرد محریط علمری     

 باشد. هم محیط علم ابدان و هم محیط علم ادیان.
اما همه می دانیم که دانشگاه نمی تواند محیط ایرن دو علرم باشرد و از    

اجرای نظریه، و چگونه مری تروان نظریره    سیاست بدور باشد. سیاست یعنی 
علمی پیدا کرد وقتی دست اندیشه از تجربره کوتراه اسرت؟ و اگرر هرم مرا       
نخواهیم، واقعیت ها خود را تحمیل خواهند کرد و دانشگاه مرکز غیرسیاسری  
نخواهد شد. چطور می توانیم در حالی که جهان با شتابی سرگیجه آور پریش  

ا مسئولیت بسریار سرنگین شررکت در ایرن     می رود و مدارس و دانشگاه ه
پیشرفت را دارند، به نقش علمی و سیاسی آن کم بها بدهیم؟ هستند کسانی 
که میان درک بسیار محدود خود از اسالم و روشنفکری، تضاد می بینند و برا  

 ما روشنفکران را کنار می زنریم ترا وقتری کره    »ساده لوحی تمام می گویند، 
اما بر کسانی که اسالم را یرک نظرام جرامع مری      «.تربیت بشود« اسالمشی»

شناسند و عمر را در خدمت شناختن این اسالم گذاشته اند، به وضروح تمرام   
آشکار است که اسالم دین روشنفکرپرور است و اگر اسالم ابعراد خرود را در   

تواند همره   یک مجموعه، مجموعه ای بهم پیوسته پیدا کند، از راه اجتهاد می
معه و علم رشد را در بر گیرد. بنابراین محیط هائی علمری بایرد   علم اداره جا

محیط های دین اسالم، و سیاسی باشند. چگونه سیاستی باشند و میان علرم  
و سیاست چگونه آشتی برقرار می توان کرد؟ به این مسئله و مسرائل دیگرر   

 در شماره آینده می پردازیم.
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علم نظری از علم اجرائی نمی تواند بریده باشد. نه تنهرا علرم اجرائری    
باید مجرای تحویل علم نظری به عمل، به عمل سازنده و تغییردهنرده باشرد   
بلکه علم نظری باید از علم اجرائی مایه بگیرد و بدان انتقاد پذیرد. به عمرل و  

کمک می کند کره بره نوبره خرود      تجربه درآوردن نظریه وقتی به رشد علم
دست آوردهای تجربه بکار انتقاد و تصحی  نظریه بیابد. بنابراین سیاسرت در  

 دانشگاه باید سیاست به معنای عالی کلمه باشد.
و دانرش آمروزان    -سیاست به معنای عالی کلمه آنست که دانشجویان

ازندگی هم به طور فعال در کارهای اجرائی شرکت کنند یعنی جهراد سر   -نیز
همه وسعت و تمام بُعدهای الزم خویش را به دست آورد. و هم از طریق بحرآ  
های آزاد کار بی سابقه و انقالبی یعنی انتقاد علمی مدیریت و رهبرری کشرور   
را انجام دهند. دانشگاه و مدرسه محل رشرد اسرتعدادها نمری گردنرد اگرر      

شرگاه و مدرسره را بره    دانشجو و طلبه از راه شرکت در انتقاد عمل و نظر، دان
معنای واقعی، محل علم و رشد آن نگردانند. مشکل فرهنگ و پیشرفت کره  
حل آن در عهده دانشگاه ها و مدارس دینی است جز از راه همکاری و با کنار 
 گذاشتن دعوای قالّبی و تحمیلی تقدم و تأخر در حق رهبری حل نمی شود.

سی انجرام پرذیرد ترا علرم     بدینقرار در برنامه درسی باید تغییرات اسا
نظری با علم اجرائی هماهنگ شود و محریط دانشرگاه، محریط بحرآ هرای      
سازنده و خالّق بگردد. اگر علم اجرائی در برنامه های تحصیلی جای بایسرته  
خویش را به دست نیاورد، علم نظری تنها حافظه های جوانان را خسرته مری   

 د.کند و با آن عالم و دانشمند نمی توان پروری
از این گذشته، وقتی سیاست در مفهوم براال جرای خرود را در برنامره     
آموزشی پیدا نکرد، به صورت گروهی و فردی و پراکنده کاری و برخوردهرای  
تخریبی و بدون رابطه منطقی با فعالیت علمی و تحقیقاتی دانشگاه و مدرسه، 

ی برا علرم و   فعالیت سیاسی نه تنها رابطه منطقانجام خواهد گرفت. این گونه 
تحقیق پیدا نمی کند بلکه بر علم و تحقیق مقدم می شود فعالیرت سیاسرت   

بر علم و تحقیق اصل می گرردد و همره وقرت و کارمایره     دیمی و غیرمبتنی 

فعالیت جوان را به خود اختصا  می دهد. اگر در گذشته دانشگاه نه محریط  
است دوگرانگی و  علم و نه محیط سیاست بود، اگر دانشجویان میان علم و سی

 اد می دید، بخاطر همین بریدگی و جدائی علم از عمل بود.ضبلکه ت
و « علروم »توضی  آنکه گروه های سیاسی فعرال، نظریره راهنمرا را از    

که در دانشگاه تحصیل و تدریس کرده باشد، اخذ نمری کردنرد.   « تحقیقاتی»
ریق کتاب هرا و  هر گروه نظریه و عقیده راهنما را از خارج محیط دانشگاه از ط

 یا احزاب و گروه های سیاسی کسب می کردند.
بدینقرار دانشگاه، دانشگاه نمی شود مگر آنکه به بیگرانگی خرویش از   
محیط خاتمه دهد. علم را از تحقیق در جامعره و طبیعرت جامعره و محریط     
جهانی آن اخذ کند و در اختیار دانشجو قرار دهد. نه تنهرا اینکرار ضررورت    

گیر علمی است، بلکه بدون آن، آموزش همچنان، در ایجراد   پیشرفت شتاب
یک دنیای ذهنی برای دانشجو خالصه می شود و خالء نظریه متکی به عردم  
و تحقیق را نظریه ای پُر می کند که از واقعیرت و تجربره نیامرده، بلکره بره      

 صورت یک دستگاه از خارج آمده و ابزار فعالیت سیاسی شده است.  
و مدرسه بخواهند همین یک کار را بکنند کره از محریط    و اگر دانشگاه

خودی و جهانی علم فراچنگ آورند و در اختیار عموم بگذارند، کاری برزرگ  
کرده اند. اما چنانکه باید دردی دوا نمی شود. دانشگاه باید برا فرراهم آوردن   
هر چه بیشتر فرصت عمل به دانشجو امکان بدهد آموخته را از راه بکار بردن 
و انتقاد علمی بارور کند و بنوبه خود در اخذ علم و تجربه از محریط شررکت   
کند. اگر دانشگاه این وظیفه را درست از عهده برآمد و قبول کررد کره همره    
دانشکده ها مثل دانشکده طب و فنی، برای پیشرفت محتاج کارهای عملری  
و در هستند و اگر پذیرفت که گنجاندن بحآ هرای آزاد در همره رشرته هرا     

مسائل عمومی کشور، از وظایف اوست، می تواند رسالت بزرگ خرویش را در  
و با انجام این رسالت، بره حرل     ایجاد وحدت و شرکت در رهبری انجام دهد.

   تضادهائی که دانشجو درگیر آنهاست موفق می گردد.
بر کسی پوشیده نیست که دانشگاه و مدرسه، محیط مبادله آراء علمری  

حیط موافقت و مخالفت با این آراء است. ایجراد وحردت در ایرن    و بنابراین م
محیط از راه تحمییل رأی و نظریه و عقیده ممکن نمری شرود. از راه بیررون    
انداختن و حذف کردن گروه یاگروه های مخالف ممکن نمری شرود. امرا از دو    

 راه زیر دانشگاه می تواند زمینه وحدت را فراهم بیاورد:
ه نظریه ها و آراء به داخل خرود و انتقراد علمری    از راه راه دادن ب -1

مستمر تا جائی که قسمت هایی که از جنبه علمی قطعیت پیردا مری کننرد،    
وضوح پیدا کنند و جدا بشوند. این قسمت ها مورد قبول همره قررار تواننرد    
گرفت. و قسمت هایی که هنوط قاطعیت پیردا نکررده انرد همچنران تحرت      

ها تشرخیص و کنرار گذاشرته     انند تا که ابطال شدنیارزیابی و انتقاد باقی بم
شوند. اینکار باید با شرکت دانشجو و استاد و در محیط آزاد و بردون تعصرب   
انجام بگیرد. در دانشگاه های نام آور جهان این کار در حد ابتدائی انجام مری  
گیرد. در مدارس علمیه قدیمی ما )در گذشته( اینکار با وسرعت تمرام انجرام    

رفت. از نابختیاری این روش علمی درست، امروزه تقریباً مترروک شرده   می گ
است. اینک که عصر انقالب است جا دارد که این سنت زنده گردد. تا برخورد 
عقاید و آراء به صورت زنده و سازنده انجام گیرد و دیگر دانشگاه ما، مصررف  

 کننده محصوالت خارج خود نباشد.
بحآ های آزاد سررانجام نمری گیررد.    اما کار باال بدون توسل به  -9

دانشگاه با ایجاد این بحآ ها، به انتقاد علمی و بدون تعصرب آرا شرتاب مری    
بخشد. اما همانطور که گفتیم بحآ آزاد بدون آنکه دانشجو و اسرتاد فرصرت   

 تجربه نظریه را پیدا کنند، نتایج مطلوب کافی به دست نمی دهد.

و هم پای رهبری و هم پرای همره    در این موارد چون هم پای همة مردم
اندیشمندان، در میان می آید، عالوه بر دو کار باال باید دیوار فاصل دانشرگاه  
ها و مدارس با مردم و رهبری و اندیشمندان را برداشرت، طوریکره تصرحی     
مستمر رهبری و روش های تصحی  مستمر هردف هرا از طریرق مشرارکت     

هستند که به همه جامعره و بلکره بره     همگانی تأمین گردد. این امور، اموری
نسل های آینده راجعند و نمی توان بدون مشارکت مردم در آن ها به وحدت 

 رسید و آن ها را به نحو پیگیر تصحی  کرد.  
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بدینقرار دانشجو به معنی واقعی کلمه فعرال مری شرود و در فعالیرت     
آن کرار   پیگیر خود، بیشتر از پیش محیط اندیشه و عمرل را شناسرائی و برا   

کند. آن جدائی عقیم کننده ای که تا امروز وجرود دارد و عامرل اساسری     می
عدم توانائی دانشگاه در تولید علم و تجربه است از میران مری رود روشرنتر    
اینکه، وقتی قرار باشد مثالً زاغه نشینی مطالعه علمی بشود و راه حل مشکل 

ا محل برای اخرتالف در  از خود مشکل و با مشارکت مردم به دست بیاید، کج
 امور فوق باقی می ماند؟

در شماره آینده دربارة تضادهائی که محیط های علمری در خرود و برا    
 محیط دارند و راه حل هایشان صحبت خواهیم کرد.
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توسعه تحصیالت عالی در رشته ها و کیفیت تحصیل برا توسرعه    -1
التحصریالن دانشرگاه،    امعه ناهماهنگ است بطوریکه بخش مهمی از فارغج

آشکار و نهان بیکار می مانند. رژیم سرابق مری کوشرید ایرن تضراد را از راه      
جذب فارغ التحصیالن در یک دیوان ساالری و ارتش بسیار گسترده جرذب  

اقتصادی، وضرعیتی اسرت    -کند. نتایج زیانبار این جنایت هولناک اجتماعی
که اینک کشور در آنست. برای حل مشکل بایرد میرزان توسرعه اقتصرادی     
جامعه از میزان توسعه تحصیالت عالی بیشتر گرردد ترا همره کسرانی کره      

 دانشگاه را تمام می کنند، جذب فعالیت های تولیدی بگردند.    
میان  تحصیالت دانشگاهی و ضرورت هرای رشرد همره جانبره      -2

« سیاسرت و علرم در دانشرگاه   »ه در مقالره  تناسبی وجود ندارد. همانسان ک
توضی  دادیم، دانشگاه نتوانسته است خود علم تولید کند و مشرکل رابطره   
فرهنگ اسالمی و رشد شتاب گیر راحل کنرد. دانشرگاه بررای یرک دیروان      

الزم را تربیت می « های مهارت»ساالری در خدمت نظام جهانی سلطه گران، 
ن به صدور منابع رروت کشور و وارد کردن و کند، بیشتر از عهده سازمان داد

 توزیع واردات بر می آیند.

میان پیشرفت علمی در جهران و پیشررفت علمری در دانشرگاه نیرز      
ناهماهنگی روزافزون است و این امر، در صورتی که وضرع بره همرین حرال     

 بماند، آینده نزدیک کشور را مخاطره آمیز می سازد.
ه و دانشگاه ناهماهنگی وجرود  میان محتوی و شکل رهبری جامع -3

می داشت: در برابر دو قطب مخالف یکی روحانیت و یکری رژیرم سرلطنتی    
پهلوی، دانشگاه از لحا  تعلیم و تربیت وابسته بره رژیرم برود، یعنری بررای      

الزم را تربیت می کررد،  « نیروی انسانی»دستگاه رو به گسترش سریع دولت، 
ه مخالفت مستمر مری داشرت. امرا برا     اما از لحا  موضع سیاسی، با رژیم شا

روحانیت نیز مخالف بود. حتی برای جناح مذهبی دانشرگاه، روحانیرت قابرل    
خرداد بدینسو ادامه دارد، دانشگاه  15دفاع نبود. به یمن نهضت انقالبی که از 

به تدریج به روحانیت نزدیک شد ترا کره بطرور روزافرزون رهبرری امرام را       
از درس خوانده های جدید را نیز واداشرت کره    پذیرفت و همین امر بسیاری

موضع همکاری علمی و مخالفت نظری را کنار بگذارنرد و در نظرر و عمرل در    
 صف مخالف رژیم قرار بگیرند.

و همین امر از عوامل تعیین کننده سقوط رژیم شاه بود. فراموش نکنیم 
ر حتری از  که رژیم نتوانست دستگاه های دولتی را براه انردازد و در آخرر کرا   

تشکیل یک هیأت دولت )با وجود استفاده از مخالفرانی نظیرر بختیرار( نیرز     
عاجز ماند. به گمان ما این روشنفکران و دانشگاهیان باید پند امام را بشرنوند  
تردیدها و تزلزل ها را کنار بگذارند و بطور قطع با روحانیرت پیشررو وحردت    

بگرردد و نره از   « بردها »م فشار کنند و این روحانیت پیشرو نیز باید نه تسلی
دیدن واقعیت آنسان که هست سرباز زند. در ایران امرروز مشرکل فرهنرگ    
اسالمی و رشد سریع را جز از راه کوشش برای تفاهم با دانشگاه نمری توانرد   

حل کند و اگر این مشکل الینحل بماند، بی چون و چرا، چر  انقالب از رفرتن  
ز قاجار تا امروز گزارشگر درستی رهنمرود فروق   باز خواهد ماند. تاری  ایران ا

است: با هم که می شدند، پیروزی بدست می آمد و بر هرم کره مری شردند     
 شد. شکست عاید می

محیط اجتماعی که دانشجو پیش از رفتن به دانشگاه می داشرت   -4
شدن پیدا می کنرد،  « فارغ التحصیل»در مقایسه با محیط اجتماعی که بعد از 

رند که هیچ، می تروان گفرت دو قطرب مقابرل یکدیگرنرد.      وجه اشتراک ندا
بدینقرار محیط اجتماعی که درس خوانده بعد از بیررون آمردن از دانشرگاه    
بوجود می آورد، نه تنها در عقیده و فرهنگ با محیط اجتماعی که آنرا تررک  

هرا برا    کرد است نایکسان است، بلکه محیط جدید در رابطه با مجموع رابطه
می آید و رشد می کند. این دو محیط همیشه در تضاد نیسرتند،  غرب بوجود 

ای زمینه ها همساز می شوند، اما بخواهی نخرواهی ترا    گاه با یکدیگر در پاره
وقتی دانشگاه در بطن جامعه قرار نگیرد، خرود دسرتگاهی اسرت کره یرک      
محیط اجتماعی و فرهنگی بیگانه با محیط اجتماعی و فرهنگی جامعه را مری  

بازگشت به همان محیط اجتماعی و فرهنگی کره  « درس خوانده»برای  سازد.
 از آن بیرون آمده، از هر کاری مشکل تر است.

میان رشته های مختلف دانشگاهی و نیازهای گوناگون جامعه نره   -5
تنها عدم تناسب وجود دارد، بلکه در دو جهت مخالف تحول می کنند. بردین  

دی روزافزون می شود، اما رشته هرایی  بیان که احتیاجات در عرصه های تولی
 که باید خبرگان را تعلیم کند و تربیت دهد، توسعه نمی یابند.

میان درجه آگاهی دانشرجو از ضررورت هرای رشرد و آهنرگ       -6
پرشتاب آن و امکانات عملی که در دسترس او است ناهماهنگی بغایت اسرت  

ی بعرد از جنرگ   سیاس -و همین امر از انگیزه ها و محرکه های مهم اجتماعی
در کشور ما و کشورهای زیر سلطه دیگر بوده است. دانشرجو مری دانرد کره     
جهان با سرعت رشد می کند و می خواهد که در این مسابقه رشرد شررکت   
کند، اما در عمل، امکانات را در دسترس خود نمی بیند. نمونه بارز و روز ایرن  

یشه و بازوی جروان  ناهمآهنگی جهاد سازندگی است. دانشجو می خواهد اند
خویش را در سازندگی بکار اندازد اما امکانات الزم را در دسترس خرود نمری   
یابد. محرکه بزرگ زمان ما همین آگاهی به امکان رشد و فقدان ایرن وسرایل   
بوده و هست. ناهمآهنگی هایی که برشمردیم در محدوده ایرن ناسرازگاری و   

 ارر می گذارند.در جهت تحریک پذیری و تحرک پذیری دانشجو 

دانشگاه انقالبی باید مشکل این ناسازگاری ها را حل کند. دانشرجویان  
دانشگاه نباید وقت خود را صرف مسائل بسیار کوچک کننرد و در مناقشرات   
نظری پیش پا افتاده فرصت تراریخی را کره انقرالب بوجرود آورده اسرت، از      

ه اسرتعدادها و  دست بدهند. دانشگاه ها باید درهرای خرود را بره روی همر    
صالحیت های علمی کشور باز کنند و آن ها دانش و اسرتعداد خرویش را در   
خدمت تربیت نسل جدید بگذارند تا این نسرل بتوانرد از عهرده شررکت در     
مسابقه مرگ و زندگی بر آیرد. دانشرجویان و اسرتادان بایرد از مسرابقه در      

د، بازایسرتند  تحصیل قدرت اداری در دانشگاه که اینک سخت بدان مشغولن
و به کاری که زمان بر عهده آن ها گذاشته است یعنی تجدید حیرات علمری   
در خدمت تغییر بنیادی نظام اجتماعی در ایران بر اساس حل تضادهای باال و 

 بپردازند. -تضادهای دیگر که شمرده نشدند
صد هشدار که زمان تنگ است و باید همره برا هرم بکوشریم      وهشدار 

مشکل رشد سریع در فرهنگ اسالمی را حل کنریم. اگرر    مشکل اصلی یعنی
نه دیگران چون گذشته در محدوده یک فرهنگ تخریبی، مرا و منرابع مرا را    

 صرف رشد خود خواهند ساخت.  

 
 

 توحید و کمونیسم   

 
 79، شماره 1358شهریور  97سه شنبه

 

ی برای  بررسی وضرعیت  « سمینار»یک شنبه صب  در نخست وزیری 



71 

 

اقتصراد توحیردی،   »یران آغاز بکار کرد. یکی از ناطقان گفته برود:  اقتصادی ا
و مطابق معمول الی کتاب « همان اقتصاد کمونیستی است با  عمامه ای بر سر

اقتصاد توحیدی را نگشوده و یک کلمه از آن نیز نخوانده بود. وقتی اینجانرب  
غه ای چه صری « جامعه طبقه توحیدی»رسیدم دیگری از اینکه ندانسته است 

است حرف می زد. و مطابق معمول چون ندانسرته اسرت اقتصراد توحیردی     
 چیست پس حرف مفت است! یعنی ضابطه، دانستن و ندانستن ایشان است.  

را همران  « نظرام توحیردی  »تنی چند از نمایندگان مجلس خبرگان نیز 
 نظام بی طبقه و در نتیجه کمونیسم می انگارند ...

اول سمینار دقت کند، متوجه می شرود کره   وقتی کسی در بیانات روز 
بنای کار عده ای بر آنست که از  روش های )هر چند پراکنده( اقتصرادی کره   
کشور ما را به این روز انداخته است دفاع کنند و هر راه حرل اقتصرادی کره    
کشور ما را به این روز انداخته است دفاع کنند و هر راه حل اقتصادی دیگری 

 مسنگ و خیال جلوه دهند.را هیچ و پوچ و ه
و دانشجویی نوشته است: ملت ما بر اسراس مواضرع امرام در نجرف و     
پاریس انقالب کرد و اینک هاج و واج شده است که چگونه است کسرانی کره   

اند، امروز می خواهند هر چه را که بوی تغییر دهد، از  در انقالب نقشی نداشته
 بین ببرند؟ 

براستی نمی دانند نظام توحیدی یعنری  و جای این سئوال هست که آیا 
نظامی که بر پایه اصل  توحید یا رابطه خدا با انسران و بازتراب اجتمراعی آن    
استوار است با کمونیسم کره برر پایره تضراد اسرتوار اسرت، نقطره مقابرل         
یکدیگرند؟ آیا نمی دانند که اقتصاد کمونیستی همانند اقتصاد سرمایه داری، 

و تکارر قدرت است و اقتصاد توحیدی، اقتصرادی   اقتصادی در خدمت تمرکز
برای از بین بردن تمرکز و تکارر قدرت است؟ آیا نمی دانند بازتاب اجتمراعی  
توحید، یعنی حرکت دائمی از نابرابری در هویت به برابری در هویت؟ آیا نمری  

 گردند؟ دانند که در این حرکت همه مسئول یکدیگر و همه امام یکدیگر می
قتصاد سرمایه داری و چه در اقتصاد کمونیستی، انسان و منرابع  چه در ا

طبیعی در خدمت فعالیت اقتصادی برای ایجاد و رشددادن قدرت سیاسری و  
اقتصادی واجتماعی و فرهنگی است. اگر کار اقتصراد ایرران بره برن بسرت      
کشیده است، بخاطر همین است که سرنوشت اقتصاد کشور به دست جمعری  

آن ها هدف خویش را ایجاد رونرق اقتصرادی صررف نظرر از     افتاده است که 
جهت یابی ها و ارراتش، قرار داده بودند. با آنکه در ترکیب شرکت کننردگان  
به این امر عنایت نشده بود که صاحب نظران از گررایش هرای مختلرف نیرز     

داشته باشرند و اینگونره فرصرت هرا، محرل نطرق و خطابره هرای         شرکت 
موضوع نشوند، سرانجام واقعیت خود را تحمیل کررد   و خارج از« احساساتی»

 جمع شرکت کنندگان پذیرفت که:و ظاهراً 
اقتصاد ایران در بن بست است و کار اصلی سمینار صدور قطعنامه انردر  

و « لزوم ایجراد رونرق اقتصرادی   »به بهانه « اقتصاد ببر و بخور»ضرورت ادامه 
ی سمینار جسرتجوی راه  نیست. بلکه کار اصل« جلب اعتماد بخش خصوصی»

بیرون رفتن از  بن بست است. بن بست اقتصاد ایران در اینست کره درآمرد   
نفت صرف هزینه های اداری می شود و این هزینه ها اقالً دو برابر و نیم خرود  
قدرت خرید ایجاد می کنند و این قدرت خرید راهی بازار می شود. در آنجرا  

بی حساب، وارد کرد. ایرن واردات بیکرار   تولید داخلی نیست. باید از خارج و 
نمی مانند وقتی وارد شدند در جامعه پخش می شوند و هر جا تولید داخلری  
مزاحمت کرد آنرا از بین می برند و خود را جانشین آن می کننرد. سرال بعرد    
احتیاج به واردات بیشتر و تولید داخلی کمتر شده است. بایرد نفرت بیشرتر    

ا وقتی که نفت وجود دارد می تروان ادامره داد و بعرد از    صادر کرد. اینکار را ت
میلیارد دالر و بیشتر افزایش یافته و نفت هرم نیسرت.    43آن هزینه ارزی به 
 زنگ پایان حیات.

این واقعیت را ظاهراً همه پذیرفتند. اما مسئله اینجاست که اگرر بیران   
توحیدی کرردن  باال را نشکافیم معلوم نمی شود چرا راه حل این بن بست در 

 اقتصاد است در حقیقت:
آیا فعالیت اقتصادی هرگونه فعرالیتی   فعالیت اقتصادی چیست؟ -1

طررح اقتصرادی   »است؟ همینقدر که از فعالیت سود حاصل شد و به اصطالح 

، باید به آن اجازه داد؟ در دوره رژیم سابق فعالیت اقتصادی مشخصرات  «بود
 داشت: زیر را می
تارعنکبوتی خانواده ها. انحصارگران برر   انحصار فعالیت به شبکه -

اعتبارات بانکی، ارز، افزایش قیمت تا آنجا ک بتوان، و نوع تولید، و چگرونگی  
عرضه، اختیار کامل داشتند و هنوز این اختیارات بطور قطعری سرلب نشرده    

 است.
انحصارگران عامل پیشرفت کار شررکت هرای چنرد ملیتری در      -

 ایران بودند.

وانع پیشرفت گروه هرای داخلری و خرارجی    دولت موظف بود م -
 مسلط بر اقتصاد ایران را از میان ببرد.

سازمان برنامه در خدمت چند ملیتی ها، کارش تجزیره اقتصراد    -
های بین المللری یعنری همران     ایران بار جذب و ادغام آن در اقتصاد شرکت

 بود.« چند ملیتی ها»

ود حرداکثر  ضابطه فعالیت اقتصادی برای انحصارگران داخلی سر  -
 در حداقل مدت بود.

نه انسان امروز و نه نسل فردا هیچ نقشی جز اینکه وسیله انجرام   -
هدف های باال قرار گیرد، نداشت. این انسان باید نیازهائی را که به او القا مری  
شد، نیازهای واقعی خود تلقی کند. این انسان باید تنها به کارهرائی مشرغول   

 یشنهاد می کردند.  شود که انحصارگران به او پ

کاری که مردم این سرزمین بدان مجبور می شدند، کار تخریبری   -
 بود: استخراج و صدور رروت های کشور خصو  نفت.

بخش ساختمان یا توسعه سرطانی چهار پنج شهر که امروز غول  -
 های مصرف کننده، شده اند،  

 دیوان ساالری و قشون.   -

ا  بره درد قشررهای   فعالیت صنعتی که فرآورده های آن یرا تنهر   -
کوچکی می آید و تازه این ها هم با مصرف این کاالها باید تن و روان خرویش  

 را ویران سازند: مشروبات الکلی و انواع فراوان کاالهائی از این نوع.  

این کار تخریبی در محدوده فعالیت هائی که برشمردیم، جز به معنرای  
زنرده مانردن، اسراس حیرات     آن نبود که نسل امروز ایرانی باید بره قیمرت   

اقتصادی کشور را ویران سازد. حتی روح و بدن خویش را ویران سازد تا ایرن  
 بشود.« اقتصادی سنتی»گر در این کشور جایگزین  اقتصاد ویران

اینک باید به این سئوال جواب داد که آیا هر فعالیتی کره سرود عایرد    
نه ایجاد رونق اقتصرادی  کند، فعالیت اقتصادی است؟ و به بها« سرمایه گذار»

به توسعه سرطانی شهر تهران و دو سره  « بخش خصوصی»باید اجازه داد که 
شهر دیگر ادامه دهد و هر چه خواست تولید کند؟ آیرا بهترر اسرت تعریرف     
دیگری از فعالیت اقتصادی پذیرفته شود؟ آن فعالیتی اقتصادی تلقری شرود   

ن مصررف کننرده را ویرران    که کشور را ویران نسازد و محصول آن تن و روا
نسازد. آنچه غرب به اسم فعالیت اقتصادی پذیرفته است، در بخش بزرگی بر 

 پایه ویران کردن طبیعت و انسان استوار است.
بدینقرار راه حل مشکل در توحیدی کردن فعالیت اقتصادی است بدین 

گرر   معنی که نجات اقتصاد ایران در فراهم آوردن اسباب ادامه اقتصاد ویران
رژیم سابق نیست بلکه در حذف همه فعالیت هرای تخربری و فرراهم آوردن    
زمینه برای فعالیت هایی است که محصوالت آن برای رشد انسران ضررورند.   
یکی کردن هویت اقتصاد ایران که نخستین قدم در این جهت، مستقل کردن 

 آنست، هدفی است که اقتصاددان واقعی باید برای آن راه حل بجوید.
جستجوی راه های جانشین کردن فعالیت اقتصادی سرازنده را نمری    و

 خواند.« کمونیسم با عمامه»توان و نباید 
در سرمقاله فردا به مفهوم رشد اقتصادی در اقتصادهای سررمایه داری  

 و کمونیسم و اقتصاد توحیدی می پردازیم تا فرقشان آشکار گردد.         

 
 

 وحید و رشد اقتصادی  ت
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در اقتصاد سرمایه داری، رشد اقتصادی در افزایش ارقرام تولیرد ملری    
خالصه نمی شود اما افزایش تولید ملی بیانگر رشد اقتصادی است. در حقیقت 
یک اقتصاد وقتی رشد یافته است که به صورت یک مجموعه زنده و فعال در 

ارای نظام شده باشد. طوری که هر مراده  آمده باشد و این مجموعه مثل بدن د
خامی وارد این دستگاه می شود، تحلیل برود و هر جزء آن مراده در یکری از   
دستگاه ها به محصول تبدیل شود. وقتی اقتصادی مثل یک بدن شد و بخش 
ها و رشته های آن یکدیگر را تکمیل کردند و هر مراده را در دسرتگاه هرای    

د، آن اقتصاد زنده و رشد یابنده است. معدل میزان مختلف به کاال تبدیل کردن
افزایش تولید این مجموعه در یک سال، همان میزان رشد اقتصادی است. در 
این اقتصاد اخالق نقشی ندارد چرا که انگیزه سرمایه گذاری و تولیرد، میرزان   
سود است. بدینقرار هر چه مصرف دارد، تولید مری شرود و درعمرل انسران     

شده و به خدمت آن در آمده است. چرا که اگر ارقرام  « اقتصادیرشد »وسیله 
تولید افزایش الزم را پیدا نکنند، بحران بیکاری پیش می آیرد و بره بحرران    
سیاسی تبدیل می شود و ... بدینسان انسان اسر جبر اقتصادی شده است که 
 انگیزه سود حاکم بر آن و جهت یاب آنست. این اقتصاد در مرحله تولیرد برا  

برد و در مرحلره مصررف، ترن و     سرعت شگرفی منابع طبیعی را به پایان می
 روان آدمی را ویران می  کند تا که تولید به هر قیمت به مصرف برسد.

اقتصادهای سوسیالیستی آنسان که به عمل در آمده اند، همان جریران  
 اقتصادهای سرمایه داری را پذیرفته اند. و به عنوان مسرابقه اقتصرادی مری   
کوشند میزان تولید را افزایش بدهند. در این اقتصادها البته دایره تولید، بره  
وسعت دایره تولید در اقتصادهای سرمایه داری نیست اما چون می خواهنرد  
در مسابقه قدرت پیش افتند، ناگزیر بطور روزافزون به همان جریان کشرانده  

قتصرادی سررمایه داری   می شوند فرآورده ها روزبروز بیشتر با فرآورده های ا
همنوع می شود و در قلمرو تولید سالح بیشتر هم تولید می کنند. بدینسران  

هردف و اصرل   « رشد اقتصرادی »در این اقتصادها نیز انسان وسیله و فرع، و 
شده است از اینرو این اقتصادها هم گرفترار عروارض اقتصراد سررمایه داری     

کنند و هر چه افرزایش قردرت   شده اند و باید هر چه مصرف می شود، تولید 
اقتصادی و سیاسی الزم دارد، تولید کنند و هر چه افزایش قدرت اقتصادی و 
سیاسی الزم دارد، تولید کنند و در قید این نباشند که تولید وقتری مصررف   
می شود تن و روان انسان را ویران می سازد یرا نره؟ در ایرن اقتصرادها نیرز      

و کم و زیرادی کرار پریش مری آیرد و در       ناگزیر مشکل کم و زیادی سرمایه
صورتی که سرمایه گذاری برای افزایش تولید انجام نگیررد بحرران بیکراری    
پیش می آید. از اینرو اقتصاد روسیه که نقش مسلط را در این اقتصادها دارد، 
در مسیر سلطه جوئی افتاده و امروزه به یک اقتصاد مسلط تبدیل شده است 

جستجوی مواد اولیه و سرمایه است تا بلکه آن ها را  و در همه جای جهان در
 به روسیه ببرد و در آنجا بکار اندازد.

اقتصاد ایران در تابعیت مطلق از اقتصاد غرب، در همران مسریر رفتره    
است اما چون تولید نداشته است، سود حداکثر را ضابطه شرناخته و در پری   

ی تولید را نیز از میان بررده  فعالیت هایی که حداکثر سود را بدهند، زمینه ها
است. این اقتصاد، اسالم، اخالق و ارزش های اسالمی را مانع خویش جسته و 
برای پیشرفت خود، خواسته است از سر راه برش دارد. اینکه انقالب اسرالمی  
پیروز شده است، آن اقتصاد و این اسالم مقابل شده اند و با هم زورآزمائی می 

بخواهد رونق بدست بیاورد، این اسالم باید چشرم هرا را   کنند. اگر آن اقتصاد 
ببندد و نپرسد چه چیز تولید و مصرف می شود. پول های نفت چون گذشرته  

« بخش خصوصری »طوری خرج شود که زمینه سود بردن « بخش عمومی»در 
را به حداکثر فراهم آورد. و افزایش واردات و مصرف آن توسرط یرک اقلیرت    

از کشتی ها در بندرها ماه ها منتظرر تخلیره شردن    کوچک بحدی برسد که ب
بمانند و اسم این کار را رشد اقتصادی و رونق بگذارند. به شرحی که در مقالره  

این جریان به مرگ می  -و پیش از آنهم به دفعات شرح شده بود -دیروز آمد
انجامد چرا که منابع نفت تمام می شوند. تولید در داخل کشور بوجرود نمری   

 احتیاج به پول خارجی دست کم دو برابر امروز می گردد و ... آید و 
بدینقرار مشکل اقتصادی امروز راه حل مری جویرد و ایرن راه حرل در     
اقتصادهای سرمایه داری و کمونیستی وجود ندارد. راه حل این مشکل جرز از  
اقتصاد توحیدی بدست نمی آید. در حقیقت باید تعریرف جدیردی از رشرد    

کنیم و در پی این تعریف برداشت تازه ای از سررمایه گرذاری    اقتصادی پیدا
اقتصادی بدست بیاوریم و تا دیر نشده و امواج انقالبی بکلی فرروکش نکررده   

 اند، راه حل خود را به اجرا بگذاریم. بنابراین:
اقتصاد وقتی رشد می یابد که عرصه کار و فعالیرت را در حرال و    -

نده هم امکانات علمی و فنی و هم ابرزار و  آینده بیشتر کند طوری که نسل آی
 هم منابع بیشتری در دسترس خود داشته باشد.

اقتصاد وقتی رشد می یابد که اررات تخریبی فعالیرت اقتصرادی    -
 بر طبیعت و انسان به حداقل برسد.

اقتصاد وقتی رشد می یابد که پیش از همه نیازهای واقعری همره    -
فرراهم آورد و پرس از آن بره ترأمین      انسان ها را به غذا و پوشاک و مسرکن 

 خدمات الزم برای رشد عقالنی و معنوی بشر بپردازد.

اقتصاد وقتی رشد می یابد که در آن انگیزه فعالیت دیگر میرزان   -
 رشد نباشد بلکه میزان رشد انسان باشد. هدف انسان بشود و نه میزان سود.

سرازد.   اقتصاد وقتی رشد می یابد که تغییر ترکیب کار را ممکن -
یعنی برای همه انسان ها این فرصت فراهم بشود که عالوه برر کرار اجرائری،    
بکار ابتکار و ابداع و رهبری نیز بپردازند. بتوانند در مسئولیت های اجتمراعی  

 و سیاسی شرکت روزافزون داشته باشند.

در جمع، اقتصاد وقتی رشد می یابرد کره برا حرذف تولیردهای       -
افزایش دهد و این نیروها در جهت افزایش امکران  مخرب، نیروهای محرکه را 

رشد شتاب گیر انسان بکار افتند طوریکه جهان یکپارچگی خرود را بدسرت   
آورد و انسانیت از کینه های کور و دشمنی ها رها گردد و به ایجاد یرک امرت   

 بر روی زمین از صمیم دل راضی شود.

این اقتصراد را بره    در شرائط امروز اقتصاد ایران هر راه حل دیگری کار
مرگ می کشاند و چاره جز این نیست که ما بطور قطع مفاهیم رشرد موجرود   
در اقتصادهای غربی و کمونیستی را کنار بگذاریم. بدانیم که این مفراهیم در  
آن اقتصادها نیز اعتبار خود را از دست داده اند. و ما نمری تروانیم اینکرار را    

ئی اخالق اسرالمی را راهنمرا و انگیرزه    بکنیم مگر آنکه بجای اخالق سودجو
فعالیت اقتصادی بگردانیم. اینکار نیز شدنی نیست مگر اینکه بتوانیم مشکل 
کمبودها را حل کنیم و اینکارها نیز جز در قلمرو اقتصراد توحیردی راه حرل    

 پیدا نمی کنند. در سر مقاله فردا نوبت به این مسائل می رسد.

 

 

 توحید، اخالق و کمیابی   
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مشخصه بارز، هر دو اقتصاد سرمایه داری و مارکسیستی اینسرت کره   
تولید و مصرف را پایبند اخالق نمی شمرند و بر این باور بنا شرده انرد کره در    
طبیعت مواد اولیه کمیابند. بدینقرار، این دو اقتصاد، دو شیوه سازماندهی بره  

میاب برای ارضای واجب ترین نیازها هستند. فرقشران در  استفاده از منابع ک
اینست که سرمایه داری مدعی اسرت از طریرق عرضره و تقاضرا در برازار و      
دخالت محدود دولت برای تنظیم بازار از عهده اینکار بهتر بر می آید و رژیرم  
های  مارکسیستی مدعی اند دولت خود باید تنظیم اقتصاد را به ترتیبی کره  

و مواد موجود واجب ترین نیازها را برآورده کنند و در عین حال توزیرع  منابع 
نیز عادالنه تر انجام پذیرد به عهده گیرد. اینک ببینیم اخالق در اقتصاد چره  

 نقشی دارد و واقعیت کمیابی کدام است؟:
واقع امر آنست که نه تولید و مصرف در نظام سرمایه داری و نه تولیرد و  

کسیستی، مستقل از اخالق نیستند. در حقیقت حتری در  مصرف در نظام مار
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نیازهای اولیه نیز، مصرف این یا آن نوع کاال تابع ارزش هاست. بدین بیان کره  
مثالً ترجی  این غذا به آن غذا، تابع ارزیابی ارزش ها هر یرک از غذاهاسرت.   
 در نیازهای گوناگون آدمی، نقش ارزش ها تعیین کننده است. چرا کره نیازهرا  
را خود این ارزش ها بوجود می آورند. بسیارند نیازهرائی کره دسرتگاه هرای     
تبیلغاتی بوجود آورده اند ایجاد نیازها بدون ارزش کردن آن ها، خروب و الزم  
کردن مصرف کاالها و خدمات ممکن نمی شود. اصوالً عمل، هر عملی پیش و 

زم ندانرد، انجرام   پس از انجام ارزش یابی می شود. تا آدمی کاری را خوب و ال
نمی دهد. حتی خودکشی را تا خوب و الزم نشمرد بدان اقدام نمی کند. حال 
این سئوال بسیار پیش می آیدک اعمالی هستند کره مرا مری دانریم خروب      
نیستند با اینحال انجام می دهیم. اما با کمی دقت معلوممران مری شرود کره     

را ولو از ناچراری، الزم  ذهن ما پس از سبک و سنگین کردن، انجام آن اعمال 
و خوب می کند، اگر این ارزش گذاری را نکند، برایش عمرل قابلیرت انجرام    
نگرفتن پیدا نمی کند. با توجه بدین توضیحات روشن اسرت کره هرر نظرام     
اقتصادی بر یک نظام ارزشی مبتنی است و وقتری مری گوینرد در اقتصراد،     

قیقرت مری خواهنرد آن    اخالق و اخالق گرائی را بایرد کنرار گذاشرت، در ح   
اخالقی را که به مصرف بی بند و بار که به ویرانی ترن و روان و طبیعرت مری    
انجامد را خروب و ارزش کننرد. اخرالق سرودجوئی همرین اسرت: فعالیرت        
اقتصادی باید بر اساس تحصیل حداکثر سود باشد. تحصیل حداکثر سرود در  

صرف به ارزش مطلرق و  کند، بدون تبدیل م دنیائی که صنعت، تولید انبوه می
 تنها ارزش واقعی کجا ممکن می شود.

بدینقرار وقتی میان دو ارزش، تعارض شد، وقتی ارزش سرالمت ترن و   
روان کم بها و ارزش تشخص اجتماعی را از راه مصرف، پربها شد، آدمری ترن   
به مصرف می دهد ولو بداند که این مصرف به تن و روان او صردمه مری زنرد.    

ورتی است که مصرف کننده از اررات مضر کاال و خدمت مرورد  تازه این در ص
مصرف آگاه باشد. حقیقت آنست که در دسرت دارنردگان نظرام اقتصرادی،     
دستگاه های تبلیغاتی و وسایل آگاهی را نیز در دست دارنرد و مرانع از آگراه    
شدن توده های مردم از اررات زیانبار می شوند و اغلب بد را خوب نیز جلروه  

 ند.  ده می
در نظام هائی که بر اساس ایجاد و تمرکز قدرت ها بنا شده اند، اقتصراد  
باید در ایجاد این قدرت ها نقش داشته باشد: قدرت اقتصادی یعنی سررمایه،  
قدرت سیاسی یعنی دولت، قدرت اجتماعی یعنی گروه های حراکم و قردرت   

ایه داری، فرهنگی، یعنی ایدئولوژی حاکم. از اینروست کره در اقتصراد سررم   
استفاده از کلیة امیال و غرایز انسان بخصو  میرل جنسری بررای رسراندن     
مصرف به حداکثر ضرورت پیدا می کند. و اگر بخواهند همه امیال و غرایرز را  
به استخدام در آورند ناگزیر باید اخالقی را جانشین آن اخالق کننرد کره برا    

حداحرداقل اررر تخریبری     مصرف به معنی رفع نیاز بدون ارر تخریبی و یا برا 
    متناسب باشد.

اقتصاد ایران در رژیم شاه سابق تابع ارزش ها و اخالق حراکم برر نظرام    
های سرمایه داری بود. با این تفاوت که در نظام سرمایه داری تولید به معنرای  
وسیع کلمه یعنی ابتکار و ابداع و تولید کاال و خدمات نیز ارزش اسرت و ایرن   

جا و محلی پیدا نمی کررد. اینرک بایرد از خرود     « شاهنشاهینظام »امور در 
بپرسیم آیا ما می توانیم همان وضع را حف  کنیم و تحت عنوان لرزوم ایجراد   
رونق اقتصادی به یک اقلیت کوچکی از جامعه، اجازه و امکان بردهیم در هرر   
سال بیشتر از تمام درآمد نفت از خارج کاال و خدمات وارد و مصرف کند؟ نره.  

توانیم با وجود کمیرابی   اگر اخالق اسالمی، اگر توحید را ارزش نکنیم، ما نمی
 سرمایه و فن شناس و ... اقتصاد مستقل و زیبنده ای بوجود بیاوریم.  

بدینقرار توحیدی کردن اقتصاد به معنای جانشرین کرردن و اسرتقرار    
د کننرده  کننده به انسان تولی نظام ارزشی اسالم است با اینکار انسان مصرف
 بدل می شود و کمبودها قابل جبران می گردد.

اما کمبودها. در هر دو اقتصاد سرمایه داری و مارکسیسرتی پایره علرم    
اقتصاد بر این باور استوار است که در طبیعت از هر ماده به اندازه کافی وجرود  
 ندارد. مثالً آهن به اندازه کافی نیست، انرژی به اندازه کرافی نیسرت و ... بره   
عبارت دیگر نیازها، هم فراوانند و هم بر کم و کیفشان بسیار افزوده می شود 

و زود بزود نیز نیازهای جدید جانشین نیازهای پیشین مری شرود. افرزایش    
نیازها و تغییرات سریعشان از سوئی و محدودیت و کمیرابی منرابع از سروی    

اختصا  منرابع   دیگر، انسان را ناگزیر از تحصیل علمی برای سازمان دادن به
محدود به نیازهای نامحدود به نوعی کره ضررورترین نیازهرا زودترر و بهترر      

 برآورده شوند می کند علم اقتصاد همین است.
اینک حرف بر سر اینست که آیا با این علم ما می توانیم اقتصاد ایرران  
ا را از بحران بیرون ببریم و آنرا اقتصاد به معنای واقعی کلمه بکنیم؟ پاسر  مر  

 اینست: نه.
اقتصاد توحیدی، کوششی است بزعم ما موفق برای آنکه علرم اقتصراد   
جانشین ضد علم گردد. در حقیقت نه نیازهای مرادی نامحردود و نره منرابع     
موجود در طبیعت کمیاب اند. قرآن با صراحت می گوید که در طبیعت از هرر  

طبیعری نیسرت    چیز به اندازه وجود دارد. بنابراین ندرت و کمیابی یرک امرر  
بلکه یک امر اجتماعی است. توضی  آنکه وقتی قررار شرود بررای تحصریل     
حداکثر سود و ایجاد قدرت ها، هر نوع تولیدی مجاز گردد و مصرف کاالهرا و  
خدمات اغلب تن و روان را ویران کند، البته منابع موجود در طبیعت کفایرت  

کننرده   عد مرادی و مصررف  نخواهد کرد. اما اگر ما انسان را تنها دارای یک بُ
معنوی بدانیم بردین معنرا کره دائمراً      -نشمریم و او را دارای یک مدار مادی

مادیات را به معنویات تبدیل کند و ارضاء خود را از این ها بجوید، می تروانیم  
نیازهای مادری را همان نیازهائی بخوانیم که رشد انسان بسرته بره بررآورده    

قتصادی که هردف اصرلی از فعالیرت، ایجراد     شدن آنهاست. در حقیقت در ا
مادی گردانرد.   -قدرت هاست، ناگزیر باید مدار اندیشه و عمل آدمی را مادی

هر علم و اطالع و خواستی را به یرک نیراز مرادی    یعنی چنان شود که آدمی 
ده وزتحویل کند. در این صورت است که نیازهای مادی با سرعت برر هرم افر   

جود برای برآوردن آن ها کفایت نمی کنند. امرا اگرر   می شود و البته منابع مو
مدار باز شد یعنی انسان اطالعات و خواست ها را به یک نیراز مرادی تبردیل    
نکند و به یک نیاز معنوی تبدیل کند، تولید در قلمرو علم و معنویت بیشرتر  
می شود و شتاب می گیرد بدون آنکه منابع موجود در طبیعت بریش از حرد   

درصد تولید در اقتصادهای صنعتی، مضرّ اسرت   63امروزه قریب به بکار رود. 
 یعنی اگر تولید نشود مردم همین کشورها راحت تر زندگانی می کنند.

واقع بین باید بود دنیای ما نمی تواند راه و رسم غربی را در تولید پریش  
 گیرد. اگر بقیه مردم دنیا نیز بخواهند مثل خرانواده هرای آمریکرا، اتومبیرل    
داشته باشند، آهن دنیا به اندک مدتی تمام می شود. اگر همه دنیرا بخواهنرد   
مثل یک آمریکائی انرژی مصرف کنند، منابع انرژی دنیا بزودی تمام خواهنرد  

دی و مصرف کننده شده است، رنرج  شد و ... و تازه آمریکائی از اینکه یک بُع
 برد. می

کشرور خرود بره    بدینسان وظیفه اقتصراددان واقعری آنسرت کره در     
جستجوی عوامل ایجاد کمیابی بپردازد و راه های از میان بردن این عوامرل را  
بیابد و پیشنهاد کند. باید الگوهای  تازه ای برای تولید و مصرف عرضه کنرد.  
و اینکار بدون بسط و گسترش آزادی ها و تعیین تکلیف حق تصمیم ممکرن  

هرای اساسری    دازیم، تا تفراوت نمی شود. در شماره آینده به این مهم می پر
میان اقتصاد توحیدی و اقتصادهای سرمایه داری و کمونیستی را بره دسرت   

 داده باشیم.  
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و اگر خشن و سنگدل می بودی همه از دورت  پراکنرده مری شردند    »
رایشان طلب آمرزش کرن و در امرور، برا ایشران     بنابراین بر آنان ببخشای و ب

مشورت نما پس چون تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن. همانا خدا متروکالن را  
 «.دوست می دارد

علت هم روشن است اگر در کاری که مردم خود باید به انجام برنرد، برا   
آورد این است که نه کار آنطور که  آن ها شور نشود، حداقل زیانی که ببار می

باید انجام می گیرد و نه مردم مجال تجربه و تفکر می یابند تا از راه آن رشرد  
کنند. وقتی مردم خود کارهای خویش را از راه شوری تصدی نکنند، بردیهی  

کنند و نه خود را مسئول خوب و  است که نه در کارها احساس مسئولیت می
د، پراکنرده  ر شکستی پریش آمرد کنر   بد نتیجه کارها می شمارند و البته اگ

 شوند. می
به قول صاحب المیزان، امر خدا به پیامبر درباره شو برا مرردم، امضرای    
رفتار پیامبر است. پیامبر همواره در امور با مسلمانان شرور مری کررد و نظرر     
پیامبر در اقلیت واقع می شد و پیامبر رأی اکثریت را به اجررا مری گذاشرت.    

ق به جانب پیامبر است برا اینحرال   چه بسا، پس از تجربه معلوم می شد ک ح
پیامبر رویه خویش را ترک نمی گفت و هر بار که بنا بر شرور مری شرد، رأی    
اکثریت را به اجرا می گذاشت. در آیه باال پس از آنکه تصرمیم را موکرول بره    
مشورت می کند، به پیامبر می گوید از عواقب تصمیم نگران مباش و به خردا  

به رویه پیامبر و اررات شکسرت در جنرگ، برر     توکل کن. بعضی بدون توجه
آنند که خداوند به پیامبر می گوید تصمیم با  تو است. خواستی نتیجه شور با 

پرس  »مردم را در تصمیم خود دخالت بده  نخواستی نه بنا بر این قول معنری  
این می شود که اگر تصمیم گرفتری از  « برای تصمیم گرفتن بر خدا توکل کن

اندیشه مکن تشویق به استبداد! وگرنره معلروم اسرت کره در     مخالفت مردم 
 پیامبری دو نوع کار بیشتر وجود نمی داشت:

یا ابالغ وحی و یا تصمیمات راجع به شئون حکومت کره پرس از    -
شور اخذ می شدند. وحی حساب جدا داشت و تصمیم پیرامبر نقشری در آن   

برود غلرط آن،   نداشت. این تصمیمات راجع به شئون حکومت بود که ممکن 
اررات زیانبار در بر داشته باشد. ایندسرته از تصرمیمات را اگرر دلخرواه مری      
گرفت دیگر اسالمی نبود. چرا که در اسالم فقط قانون حکومرت مری کنرد و    
رهبر نمی تواند تمایالت شخصی را به تصمیماتی تبدیل کند کره بره جمرع و    

و در غاشریه   7را آیه و در شو 54سرنوشت آن راجع می شوند. در اسراء آیه 
ترو برر آن   »و « ما ترا وکیل مردم قرار ندادیم»، خدا به پیامبر می گوید 91آیه 

بدینقرار روشن است و آیه نیز صرراحت دارد کره   «. ها توانائی و سلطه نداری
در تصمیمات راجع به شئون حکومت و اجررای قرانون، موافرق صرری  آیره      

ور تصمیم اتخاذ شرد، البتره ممکرن    اساس باید شورا باشد. وقتی بر اساس ش
است جمع به علت عدم دسترسی به علم و اطالع کافی تصمیم صحی  اتخاذ  
نکرده باشد. در اینجاست که رهبری باید تردید بخرود راه ندهرد و تصرمیم    

 جمعی را به اجرا بگذارد. چرا که زمان نتایج اجرای تصمیم غلط:
هر چره باشرد    -نندوقتی مردم خود را در اتخاذ آن شرکت می ک -

به اندازه ضرر نتایج عدم مشارکت مردم در شور برای اتخاذ تصرمیم نیسرت.   
درباره وحی که از جانب پیامبر ابالغ می شد و تصمیماتی که پس از شور اخذ 
می شدند، البته مثمنان مکلف به اطاعت و پیروی بودند و این نیز از بردیهیات  

رسید باید از رهبرری پیرروی کررد     است: وقتی تصمیم اخذ شد و زمان اجرا
 وگرنه تصمیم یا  اجرا نمی شود و یا بد اجرا می شود.

و وقتی به خاصه هائی که قرآن درباره معاد بدست می دهد توجره مری   
نخواهرد برود.   « کسی دربارة دیگری مالک تصمیمی»کنیم می بینیم در آنجا 

و در آن شرور و  بدینقرار اگر جامعه بخواهد به الگروی معراد نزدیرک باشرد     
شوری اساس تصمیم گیری قرا گیرد، الجرم در همه زمینره هرای سیاسری و    
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مشارکت مردم در شرور و رأی بایرد اصرل و    

 پایه شمرده آید. بازتاب توحید در روابط اجتماعی همین است.
در حقیقت اگر انسان مالک سعی خویش نباشرد و اگرر میردان عمرل     

ه باشد، از انسانیت چه دارد؟ بنابراین قلمرو اصلی مالکیت خصوصری و  نداشت
سعی و کار آدمی است. در حق داشتن بر این سعی و کرار سرزاوارتر از خرود    

انسان چه کسی می تواند باشد؟ بدینقرار مقتضی مالکیت خصوصی بر سرعی  
و کار همین است که رأی او اساس باشد و دیگری هیچگونه حق تصمیمی کره  

صل مالکیت او را بر سعی و کارش ملغی سازد بر او نداشته باشد. اینک جرای  ا
این پرسش است که به این اصل، به این حق که بدون آن انسان نه می توانرد  
مسئول بگردد و نه می تواند پیشاهنگ بگردد و نه می تواند ابتکار کند و نره،  

 ... چگونه می تواند در جامعه، جامه عمل پوشاند؟
قتصاد لیبرال، اینطور فرض می کنند کره تولیدکننردگان در شرمار    در ا

نمی گنجیند یا به بیان دیگر مراکز تصمیم گیرنرده ای کره انحصرار تصرمیم     
گیری در دست شان باشد وجود ندارند. با این فرض، همه تولید کننرده انرد و   

چره   همه هم کارفرما. این تولیدکنندگان در میدان رقابت کامل مانع از تمرکز
در مرحله تولید و چه در مرحله توزیع و مصرف می گردند. اما بر پایه رقابرت   
مراکز تصمیم گیرنده بوجود آمدند و اختیار سرمایه و تولید و امروزه توزیرع و  
حتی نوع مصرف را هم به انحصار خود در آوردند. نحوه عمل ایرن مراکرز بره    

 دوگنه است:
 شیوه سرمایه داری -
 یا )به زعم ما( سرمایه داری دولتی.« یسوسیالیست»شیوه  -

       
در سرمایه داری، بنرا برر فررض، تصرمیمات اقتصرادی را کارفرمایران       

گیرند. در سرمایه داری امروز، دولت هم کارفرمائی مری کنرد. در تمرامی      می
دولرت تراجر و سررمایه    »قرن نوزدهم و دهه های اول قرن بیستم می گفتند 

امروز هم در ایران جانبداران نظام سررمایه داری   حرفی که«. دار خوبی نیست
تکرار می کنند. اما چون بسیاری کارها خررج دارد و دخرل نردارد، مبلغران     
سرمایه داری تخفیف داده و آن کارها را در قلمرو  دولت قرار داده اند. راه هرا  

ئی و حتری تعلریم و تربیرت از    و وسایل  ارتباطی و دیگر فعالیت های زیربنرا 
ساخته است. هیچکس نمی گوید دولت مربی خوبی نیسرت چررا کره     دولت

اینکار پر خرج و کم دخل است. اما در زمینه هائی که دخل زیاد و خرج هم از 
محل اعتبارات بانکی ممکن است، دولت نه تاجر و نره سررمایه گرذار خروبی     

  است!!  
در اقتصاد سوسیالیستی به عکرس کارفرمرائی خصوصری را برد مری      

و برآنند که چون کارفرما بر اساس رساندن سود بحداکثر عمرل مری   شمارند 
اجتماعی که بوجود می آورد، نظرامی اسرت کره در آن     -کند، نظام اقتصادی

اقلیت سرمایه دار  اکثریت عظیم را استثمار می کند. بنابراین دولتری کرردن   
در  مالکیت سرمایه را قدم اساسی در طریق از  بین بردن استثمار می داننرد. 

اسرت، نره   « دولت پرولتاریرا »عمل با دولتی کردن سرمایه، حتی وقتی دولت 
تنها استثمار از بین نرفت بلکه تمرکز  قدرت هرا در دولرت بحرداکثر، بحرد     
غیرقابل تحمل رسید و این تمرکز شدید موجب شرد کره هرگونره آزادی از    
انسان سلب شود. درست به عکس آنچه مارکسیسم می پنداشرت و تبلیرغ   
می کرد، دیکتاتوری پرولتاریا علیه بورژوازی )یعنی دیکتاتوری که مقصودش 
از بین بردن موانعی بود که سرمایه داری در راه گسرترش آزادی هرا بوجرود    
آورده بود( نه تنها آزادی ها را گسترش نرداد، بلکره آزادی هرای موجرود در     

 جامعه سرمایه داری را نیز از بین برد.
نیز این دو شیوه تجربه شده و سودی عایرد بشرر    پیش از دوران معاصر

نساخته بود. و امروز که اقتصاد ایران در بن بست قرار  گرفته است بره گمران   
ما، هیچیک از دو راه حل باال مشکل را حل نمی کنند. چرا کره اسراس قررار    
دادن کارفرمایی خصوصی یعنی قبول ضابطه سود به عنروان ضرابطه اصرلی    

این همان ضابطه ای است که اقتصاد ایران را زیرر سرلطه    فعالیت اقتصادی و
کامل اقتصاد سرمایه داری برده و کار آنرا به فلج کشانده اسرت. و نیرز  مرزه    
تمرکز همه فعالیت ها از اقتصادی و غیراقتصادی در دولت را چشیده ایرم. در  
اقتصادهای وابسته این تمرکز موجب می گردد که اقتصراد مسرلط غررب برا      

 بیشتری کشور ما را استثمار کند )نمونه نفت(.   شدت
رهنمود قرآنی که به گمان ما باید اسراس اداره سیاسری و اقتصرادی و    
اجتماعی و فرهنگی کشور قرار گیرد، راه حل مشکل ایران بخصو  در ایرن  
دوره بحران هاست. بنابراین راه حل، در همه زمینره هرا بایرد مشرارکت در     
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ناخت. نه در قلمرو اقتصاد و نه در هیچ قلمرو دیگری تصمیم گیری را  پایه ش
برای هیچ گروهی حق ویژه نپذیرفت. وقتی خدا پیامبر را وکیل مرردم قررار   
نداده است و به قول صاحب المیزان نبی را وکیلی که امر مردم بردو تفروی    
شده باشد و او مختار به هر کاری باشد، نشناخته است بطریق اولی ایرن حرق   

ی هیچکس دیگر نمی تروان پرذیرفت. بنرابراین درسرت آنسرت کره       را  برا
تولیدکننده در تصمیمات شرکت داشته باشد. درست آنست که دسرت کرم   
سرمایه هائی که به همه جامعه و نسل های آینده تعلق دارند )درآمرد نفرت و   

داده « سررمایه داران »دیگر درآمدهای دولتی( به صورت اعتبارات بانکی بره  
ه مالکیت آن در اختیار جامعه براقی بمانرد و اداره آن در اختیرار    نشوند، بلک

واحدهای تولیدکننده مرکب از کارگران و کارکنان قرار گیرد. این واحردها از  
راه شور در گرفتن تصمیم شرکت می کنند و رهبری که همان شروری اسرت   
از  تصمیمات را تنظیم و به اجرا می گذارد. در مرحلره اجرراء، تولیدکننردگان   

رهبری که خود انتخاب و پذیرفته انرد پیرروی و اطاعرت مری کننرد. نظرام       
 توحیدی همین است.

بدینسان، توحیدی کردن نظام بره معنرای از برین برردن تمرکزهرای      
زیانبخش در تصمیم گیری است. اینکار در قلمرو اقتصادی نره تنهرا موجرب    

یزد بلکه بیماری می شود ملت ما به کار و تالش برای نجات اقتصاد کشور برخ
مزمن استبداد سیاسی که هر آن احتمال عود آن می رود را نیز برای همیشره  

     عالج می کند.
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 بهتر است سخن را با فرض و اگر شروع کنیم:
 اگر آزادی ها تحدید و تهدید شوند. -
به مجلرس خبرگران پیشرنهاد مری     اگر اصولی که برای تصویب  -

 شوند، در جهت تحدید و تهدید حقوق مردم باشد.

گزارش هایی که پیاپی درباره اجرای حد درباره زنان براردار و   اگر -
 شکنجه زندانیان می رسند، راست باشند.

اگر عکسی را که روزنامه های خارجی از صحنه اعدام جمعری در   -
و براستی یرک بیمرار افلریج را کره      نباشد« مونتاژ»کردستان چاپ کرده اند 

 توان نشستن نیز نداشته، خوابیده اعدام کرده باشند.

نرزول   »که به عنوان شکایت از « شرخر»اگر پیدا شدن دسته ای  -
 اخاذی می کنند راست باشد.« خوواری

اگر پرونده سازی درباره کسانی که دم از داشرتن عقیرده و نظرر     -
 مخالف می زنند راست باشد.

سش ها که در هر شهر جوان ها طرح می کننرد کره چررا    اگر پر -
 فالن حزب یا فالن گروه همه چیز را قبضیه کرده است، راست باشد.

اگر سخن ها که هر روز گفته می شوند و عمل ها کره واقرع مری     -
گردند، مثل اسید، همه معنویت و زیبائی و عدالتی را که در صورت تصرویری  

 ان کشور پدید آمده است آب کنند.از اسالم راستین در ذهن نسل جو

اگر در دستگاه های دولتی کم کاری و فساد گذشته قوت گرفتره   -
 باشد.

شده باشد که اقتصاد تباهکار رژیم پیشین برر جرا    نایاگر بنا بر  -
 بماند.

به طور روزافزون محتاج دستگاه های فشرار و  « نظم»اگر استقرار  -
 اختناق گردد.

ر درباره عدم لزوم خریرد نفرت از   اگر گزارشی که عده ای اهل نظ -
 آمریکا داده اند، راست باشد.

 اگر چون گذشته نفت برود و کاال بیاید. -

 و اگر ...   -

از انقالب ما چه بر ما مانده است؟ و اگر این حرف ها راست باشند و ایرن  
جریان ادامه پیدا کند تصویر آینده تا کجا مشوش خواهد شرد؟ چگونره مری    

و انقالب و رهبر انقالب مسئول بود و این امور را عرادی  توان نسبت به اسالم 
پنداشت و اجازه داد که ادامه پیدا کنند؟ یکبار و شاید بیشتر نوشته ایرم کره   
در جهان ما، جنگ، جنگ تبلیغاتی است. ما نمی تروانیم بره اینگونره کارهرا     
ادامه دهیم و بگوییم نباید غرب زده باشریم و نبایرد اعتنرائی بره تبلیغرات      
غربیان بکنیم. کسانی که احساس  مسئولیت می کننرد بایرد بخرود بیاینرد.     
تسلیم شانتاژ آن هایی که می خواهند یک جریان ضد انقالبی را بره انقرالب   
اسالمی ما تحمیل کنند، نشوند. چرا نباید به این واقعیت اندیشید که در هرر  

ه انبوه عظیم مرردم  جامعه، قشرهائی از مردم اجراکننده قانون اند و آنرا دربار
اجرا می کنند این قشرها باید به قانون اساسی که تصویب  می شرود اعتقراد   
داشته باشند تا آنرا اجرا کنند. اگر بنا باشد وقتری پرای اختیرار بخرود دادن     
باشد، هیچ احتیاطی از یاد نررود و وقتری موضروع آزادی هرا باشرد، هریچ       

می توان به آن هرا گفرت کره     تحدیدی و قید و بندی فراموش نگردد، چگونه
نفهمند، نفهمند که این عمل همان پایه توازن و تضاد قوا، همان پایه فلسرفی  
غربی، همان نشاندن اصل اصالت زور بجای توحیرد و اصرالت خردا و همران     

 زدگی تمام عیار است؟   غرب
مصاحبه دیروز احمد خمینی، بار بسیار سنگینی را از  روی سینه هرای  

اشت. در جهانی که کرم و کیرف اطالعراتی کره در دسرترس      نسل جوان برد
رهبران قرار می گیرند و اساس تصمیم های کوچک و بزرگ واقع می شروند،  
در معرض همه گونه خدشه است، منابع اطالع، اهمیت تعینن کننده پیدا مری  
کنند. رهبری انقالب باید توجه اول و اصلی خود را متوجره پراک و گسرترده    

الع سازد. باید خبرها را موضوع تحقیق قرار دهد و تنهرا برر   کردن مجاری اط
اساس اطالعات واقعی و همه جانبه تصمیم بگیرد. مصاحبه دیروز نشانه هرای  
بارزی را از توجه به این واقعیت ها در بر داشت. نشان می داد که اطالعات ترا  

میمات مقام رهبری جریان می یابند و البته انتظار آنست که به یک رشته تصر 
 در جهت تصحی  های  انقالبی در همه زمینه ها بیانجامد.

در این روزها و هفته ها، مسئولیت همة ما بسیار بسیار سرنگین اسرت.   
پایه های بنای سرنوشت کشور ریخته می شوند. می توان جبون و زبون بود و 
حقیقت را فدای مصلحت کرد و می توان شرجاع و دلیرر و برا ایمران برود و      

را قربانی حقیقت کرد و آنجا که باید سخن گفت، خاموش نشد. بایرد  مصلحت 
در برابر یک جریان نادرست با استواری ایستاد. باید نگذاشت زورپرستان، برا  
ایجاد جوّ ترور  فکری و اعتباری، انقالب را به کوره راه بیاندازند. برر همگران   

ور در اختیرار  است که بکوشند اطالعات صحی  را دربارة  مسائل حیاتی کشر 
رهبری بگذارند و بر مسئوالن است که سهم خود را از مسرئولیت برر عهرده    
بگیرند و به انجام آن قیام کنند. روش کنونی که بنا بر آن بارهرای مسرئولیت   

کشرد،   م ناگزیر آن ها را خود بر دوش میمانند و اما به طور روزافزون زمین می
 برر عهرده بگیررد و اگرر در     صحی  نیست. هر کس باید مسئولیت خویش را

را  انجام آن ناتوان است میدان را به کسی بسپارد که توانرائی عهرده داری آن  
 دارد.

 

 

 روحانی و دانشگاهی 

 
 77، شماره 1358مهرماه   9 دوشنبه

 

امام به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیرامی فرسرتاد کره دو نکتره آن     
 مشکل گشای، مهمترین مشکل زمان ما است:  

وحدت دو بخش متفکر جامعه یعنی روحانی و دانشرگاهی:  لزوم  -
اسالم دین مستبد و برهان و متکی به منطق اسرت و از آزادی بیران و قلرم    »

 «.نمی هراسد
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اسالم منطقی قوی دارد و از بیان و نوشته دیگرران براک نردارد.     -
بگذارید حرفشان را بزنند حقیقرت آن اسرت کره اگرر آزادی بیران و آزادی      

زادی احزاب نباشند، دیگر آن اسالمی که منطق قوی دارد و براکی  اجتماع و آ
از نوشته و بیان دیگری که در فکر و کار خود درمانده شده اند. ندارند، حراکم  
نیست بلکه اسالمی حاکم است که که از هر بیان و اجتمراعی وحشرت دارد.   

ر وقرت  کنرد و بعرد بره سر     تحدید را از آنها که به اسالم باور ندارد شروع می
د کره از آزادی بیران و اجتمراع    رود که جانبردار اسرالمی هسرتن    کسانی می

 ترسند. نمی

آزادی بررای تمرام   »آیا امام دلسوز اسالمی نیست؟ به قرول فرزنردش:   
گروه ها هست اما توطئه هرگز. این چیزی هم نبوده که امرام امرروز بگوینرد    

مصراحبه هایشران کره    این را در پاریس گفته اند حال هم می گویند در تمام 
مصاحبه هست گفتند آزادی برای همه هست امرا توطئره هرگرز     195بالغ بر 

آیا این آزادی که برای همه هست به زیان اسالم است؟ آیا امام و کسانی کره  »
استوار ایستاده اند که وعده او که وعده یک انقالب است تحقق پیدا کنرد، در  

 ؟ ...  این آزادی، پیشرفت اسالم را نمی بینند
برای عده ای پنداری حقیقتی جز این وجود ندارد که در ایران دو جبهه 
رویارویند یکی مسلمان هرا و دیگرری مارکسیسرت هرا و همرواره ایرن دو       
خواهند بود که با هم نزاع خواهند داشت. غافل از آنکه مارکسیست هرا نریم   
 درصد جامعه ایران را نیز تشکیل نمری دهنرد. و هریچ خطرر جردی بررای      
جمهوری اسالمی ایران نیستند. در عوض اگر ادامه بحران اقتصادی و ترورم و  

کند، همه این قید و بندها بر ضد خرط  « کودتای سبز»... وضع را مساعد یک 
و ربط رهبری امام و دستآورد انقالب ملت مورد استفاده قرار خواهند گرفرت،  

        چرا با این خطر بهائی را که باید داد، ندهیم؟ ....  
و اگر بخواهیم به خطرهای واقعی بهائی را که دارند بدهیم، الجرم بایرد  
محیط را آزاد کنیم و در شرائط آزاد و برابر، زمینه وحدت واقعی و نره حرفری   
روحانی و دانشگاهی را فراهم آوریم و منطق اسرالم را برا منطرق مکتبهرای     

جروان را بره داوری    دیگر از راه بحآ های آزاد مقابل کنیم و عقل سلیم نسل
 بخوانیم.

ستم بزرگ تر از این نمی شود که کسی در حق ما اینطور بپنردارد کره   
جانبداری قاطعانه ما از آزادی و صرف نظر کردن از هرگونه امتیاز خا  بررای  
خود، برای آنست که به مخالفان اسالم، امتیاز و یا بیشتر از آن میدان توسرعه  

ید احتمال بدهند که شاید علت این همه اصررار  و رشد بدهیم؟! اهل انصاف با
و ایستادگی در دفاع از آزادی ها بخاطر آنست کره ایرن آزادی هرا را شررط     
پیشرفت و پیشرفت سریع اسالم در ایران و در همه جای جهان مری دانریم.   

سال در شرایط بسیار نابرابر با هواخواهان مکترب هرای دیگرر     17برای ما که 
ایم مثل روز روشن است کره در شررائط امرروز تحدیرد و      مقابله پیروز کرده

تهدید آزادی ها، ستمکارانه ترین کارها علیه اسالم است. چرا که این اسرالم  
در یک دوران طوالنی با سانسور خرانواده پهلروی مبرارزه کررده اسرت و از      
امکانات مکتب های دیگر نیز برخوردار نبوده و برا اینحرال آن مکترب هرا را     

و ترجمان انقالب بزرگ این زمان شده اسرت. زمران ایرن اسرالم،      عقب زده
همان زمان است که در آن پیامبر اسالم ) ( صاحبان ادیان دیگر را به بحرآ  
آزاد می خواند. همان زمان است که امام صادق )ع( از راه بحآ آزاد و مقابلره  

ی کره  با اسلحه منطق اسالم، تعرض فکری پردامنه خویش را آغاز کرد. تعرض
تا زمان ما و زمان های بعد از ما نیز دامن گسترده و خواهرد گسرترد. در ایرن    
جوّ آزاد و بحآ آزاد است که انقالب اسالمی ما موفق می شرود وارد مرحلره   
انقالب فرهنگی گردد. انقالبی که اگر آغاز نگیرد و بره پریش نررود، انقرالب     

      کنونی دچار شکست قطعی خواهد شد.  
د است که وحدت روحانی و دانشگاهی زمینة پیروزی قطعری  در جوّ آزا

پیدا می کند. در حقیقت اگر آزادی ها نباشند، این وحدت نه طبیعری جلروه   
می کند و نه می تواند در واقعیت تکاپوینده ای که همان نسل جروان کشرور   
است، ریشه زند. اگر این آزادی ها نباشرند، بررای جلروگیری از بیران عمرل      

جرم محتاج اعمال قوه و زور می شویم و این زور ناچرار بره حکرم    دیگران ال
طبیعت خود، بنیادهای خود را تحمیل می کند. به سخن دیگر دستگاه هرای  

 فشار و اختناق از نو الزم می گردند و ...  
و در محیطی که بر آن سکوت و سکون حاکم شود، چگونره مری تروان    

امکان، این اتحراد چگونره مری     دانشگاهی و روحانی را متحد کرد و بر فرض
تواند در محیط سکون و سکوت عمل کند وقتی در آن دانشرجو و اسرتاد، از   

بنردها و شررط و شرروط هرا آنررا      گریزند؟ چرا که از پیش قیرد و   بحآ می
 اند. معنی ساخته بی

بنابراین امام درست توجه کرده است. از مشروطه تا انقالب اسالمی مرا،  
دو بخش یعنی درس خوانده ها و روشنفکران توافق شده، هر بار که میان این 

انقالب پیروز شده است و برعکس شکست از زمانی آغاز شد است که جدائی 
پیش آمده است. جریان عمومی تحول جامعه طوری است که روحانیرت اگرر   

بنابراین روحانیت در محدودیت هم بخواهند، قادر به استقرار استبداد نیست. 
نباید داشته باشد و ندارد. اگر بی نظمری و بحرران اقتصرادی    ها هیچ سودی 

این اسرتبداد،  ادامه پیدا کند، زمینه استقرار استبداد نظامی بیشتر می شود. 
وقتی میان روحانیت و دانشگاهی وحدت باشد، قابل اسرتقرار و دوام نیسرت.   

گاهی شر بنابراین اگر مستقر شود خود عالمت آنست که توحید روحانی و دان
جای خود را به تضاد این دو داده است. در این صورت به حکم ضرورت رشد و 
نیاز این رشد به دانشگاهیان، دیر یا زود استبدادیان را به سروی آن هرا مری    
کشاند و چون گذشته بر ضد روحانیت و دین خواهند شد. با وقوع این فاجعه، 

تنهرا پایگراه    فرصت تاریخی از دست رفته است و کشور از مهمترین و بلکره 
 مبارزه با استبداد سلطه خارجی محروم شده است.

با توجه به واقعیت های فوق، دفاع واقعری از دیرن در ایرن زمران و برا      
و  -و نره هررج و مررج     -موقعیت ایران، در گرو گسترش و بسط آزادی هرا  

میران روحانیران و    -و نه حراکم و محکروم    -ایجاد محیط همکاری و تفاهم 
است. در این محیط از راه اندیشه و کار مشرترک ضروابط رشرد     دانشگاهیان

سریع جامعه بدست خواهد آمد و جامعه ما موفق مری شرود در یرک رژیرم     
اسالمی آزاد با سرعت تمام رشد کند. تضاد رشرد و سرنت هرای فرهنگری     

 بدینسان حل می گردد.
 اگر موقعیت کشور توجه به نکات فوق را ایجاب می کند، پیام صرمیمانه 
ما به هر دو طرف در آغاز سال تحصیلی اینست که هریچ سرودی در نفری و    
طرد یکدیگر نداریم. واقعیت ها حکم می کنند که دست در دسرت یکردیگر   
علیه خطر عود استبداد متکی به سلطه خارجی متحد شویم. اگرر روحانیران   
موقعیت ویژه نخواهند و اگر دانشگاهیان، چون گذشته رهبری و حکومرت را  

  خود نپندارند و هر دو جناح توجه کنند که ایران در میان دو غول قررار  خا
گرفته است و باید از راه حف  وحدت، استقالل و آزادی را حف  کند، مشرکل  
حل می شود و شاید در قرن حاضر ایران نخستین کشوری بگردد کره در آن  

شررایط رشرد   نه تنها تضاد میان روحانی و دانشگاهی از بین رفته باشد، بلکه 
 سریع در فرهنگ اسالمی فراهم شده باشد.

اگر تجربه و پرس و جو را مالک قرار دهیم، بایدمان گفت کره گفتگرو و   
بحآ در سمینارها خوب است اما مشکل اساسی را حرل نمری کنرد. محریط     
دانشگاه خود را در انزوای روزافزون حس می کند و اقدام به حل مشکل بایرد  

 این انزوا آغاز بگیرد.  با پایان بخشیدن به 
   در سرمقاله فردا به این مهم می پردازیم.

 

 

 انزوای دانشگاه  

 
 78، شماره1358مهرماه   3سه شنبه

 

قصد این بود که در این فرصت به جهات  گوناگون احسراس انرزوا نرزد    
دانشگاهیان بپردازیم اما در این روزها بازار شایعات بسیار داغ شرده اسرت و   

های بسیار و پرسش های بسیارتر از بسیار دربراره تنری چنرد از     هر روز نامه
مسئوالن می رسند که خود حکایت از شدت و وسعت احساس انزوا می کند. 
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 چند نمونه:
در یزد دانشجوئی نوشته ای را خوانرد و در پایران گفرت قصرد دارنرد      

و بره  نفر به قم بروند. اگر امام به حضور نپذیرفت شران   933اتوبوس بگیرند و 
درد دل هایشان کسی نرسید، خود را آتش بزنند. چندین و چند نامه رسیده 
است که حضررات آقایران بهشرتی و هاشرمی رفسرنجانی و ... کرا  هرای        

 گردانندگان رژیم پیشین را بخود اختصا  داده اند و ...
از میان نامه ها و پرسش ها که می رسند، اینک یکی جامع تر و گویراتر  

 است:
استاد عزیز و گرامی از اسالم و غیره بگذریم کره وقرت   ، ی صدرآقای بن

شما گرانبهاتر از این حرف هاست. ولی توقرع دارم بره عنروان اسرتادی کره      
شاگردانش را تا آنجا که می داند پیش می برد از شرما کره حرائز ایرن مقرام      
هستید به پرسش های من به هر طریق که بهتر می دانید پاس  گویید یرا در  

های روزنامه یا در بخش های دیگرر روزنامره ولری در هرر حرال در       الهسرمق
روزنامه خودتان و در ضمن خواهش می کنم، تمنرا دارم، از شرما درخواسرت    

 می کنم پاس  هایتان صری  و دور از گوشه و کنایه باشد.
آیا حقیقت دارد که تعداد زیرادی از سرسرپردگان آمریکرا در دولرت،     

نفر از ایرن   17لویزیون و هم جا رخنه کرده اند و حتی شورای انقالب، رادیو ت
تن را  17ها وارد شورای انقالب شده اند و سازمان مجاهدین خلق اسامی این 

به آقای طالقانی )که  نهایت من بود( داده اند و آقای طالقانی به دلیل وحردت  
کره   ها در موقعیت فعلی خوددای کردند؟ و آیا حقیقت دارد از افشای این نام

آقای قطب زاده در مقابل آقای موسوی )که از طرف امام بودنرد(  ایسرتادگی   
کرد در غیر این صورت معنی جواب آقای موسروی کره بررای امرام فرسرتاد      

د که در رابطه با مسرئله اول و آقرای قطرب زاده و    رچیست؟ و آیا حقیقت دا
ر مسائل آقرای  یزدی و امثالهم )که واقعاً شناخت درستی از آنها ندارم( و دیگ

طالقانی عزیز در نگذشته بلکه مسموم شده اند و بعد فوت کررده انرد؟ و براز    
برای همین مسئله مدارکی از طرف کنفدراسیون دانشجویان برای دفتر آقای 

 طالقانی رسیده )خدا نکند که اینطور باشد(.
آیا حقیقت دارد مهندس بازرگان تنها عروسک خیمه شب بازی اسرت  

ذر می خواهم( و قدرت در دست دیگران است در غیر اینصرورت  )از ایشان ع
 چرا دولت از کارهای انقالبی واهمه دارد؟

دانرم بره    بهترین استادم، آقای بنی صدر، آیا حقیقت دارد که شما نمری 
اید بره ایرن    چه علت خدای ناکرده سازشکاری با  همان صاحبان قدرت کرده

دانیرد   چندانی برای افشای آنچره مری  کنید و سعی  معنی که آنها را رسوا نمی
د که آزادی انسانها چه زن و چه مرد که اسارت هرر  رکنید؟ آیا حقیقت دا نمی

 یک اسارت دیگری نیز خواهد بود در آینده محدود و یا از بین خواهد رفت؟
سرمقاله اول مهر را خواندم، دیدم که شما از این دردها اطالع دارید بره  

جمهوری اسالمی دیگر نمی نویسم، در مورد آقای  همین دلیل در مورد حزب
بهشتی عزیز که قدرت مجلس را قبضه کرده اند می نویسرم از شرما تقاضرا    
دارم و هزاران بار تمنا می کنم که به تمام این مسائل پاسرخگو باشرید و نره    

 تنها اشاره کننده به مسائل.
ایرن مملکرت   وقتی انقالب تا بدینجا رو به زوال رود من جوان انقالبری  

اسالمی ... به کجا بروم؟ ما انقالب کردیم و ایمان داریم که انقالب مرا اصرالت   
داشت ما قصد داشتیم به سوی خدا برویم ولی تا به اینجرا بره زوال کشریده    
شدیم که مسائل ما شده باید شالق زد یا نباید زد و سردرگم بمانیم کره چره   

 کسی حقیقت می گوید.
یطی فعلی یکی از تنها کسانی هسرتید کره بره    آقای بنی صدر، در شرا

 شما ایمان دارم و منتظرم تا از شما پاس  بشنوم. دارم خفه می شوم.
و بدانید )بدون اینکه بخواهم تهدید کرده باشم( اگر در حداقل زمان بره  
هر طریقی که تشخیص می دهید پاس  مرا ندهیرد شراید یرک خودکشری     

مسجد یرا حتری دفترروزنامره شرما      اعتراض آمیز در یک محل عمومی مثالً
 خواهم کرد و می دانم که خدا مرا خواهد بخشید.)یعنی امیدوارم(

پیش از آنکه بحآ را دنبال کنیم، الزم می بینیم هرم در این جرا یرک   
 پیشنهاد را طرح کنیم:

ما با کسانی که این شایعه ها علیره آن هرا سرخت رواج گرفتره اسرت      
ن این شایعه ها را از زندگانی و گرذران روزمرره   تماس گرفتیم بازرسی قربانیا

خود را کمال میل می پذیرند. بنابراین بجاست روزنامه به همه آن ها کره مری   
خواهند به صحت و سقم این شایعه خود رسیدگی کنند اعالم کند کره روزی  
در محل روزنامه حاضر شوند و به اتفاق خبرنگاران روزنامه از کا  هرا و خانره   

اهیان رژیم پیشین بازدید کنند و سپس به خانة مسرئوالن فعلری   های دستگ
 بروند و خود آن ها را ببینند.

نفر در شورای انقالب و دولت و ... رخنه کررده انرد و    17شایع می کنند 
مدارک راجع به این اشخا  را به آیت ا  طالقانی داده اند و او محر  حفر    

آن ها خودداری کرده ا ست. اینرک  وحدت از افشای نام ها و مدارک راجع به 
ا  فقید در بین ما نیست اما مدارک که پر درنیاورده اند چره مرانعی در    آیت

 راه انتشار آن ها وجود دارد؟
 خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است.

کشور بالکشیده از هر سو در محاصره و خطرهاست و گروه بازی ها کرار  
ین حد از سقوط کشانده است که عده ای بجرای توجره بره مسرائل     را تا به ا

می کنند. چگونه می تروان  « رقبا»اساسی کشور، وقت را صرف خواب کردن 
صاحب درد بود و ذهی نسلی را به اینگونه امور مشغول و در ایرن مشرغولیت   

 تباه کرد؟ بگذریم ...  
برر شردت و    اما همینکه بازار شایعه اینهمه داغ شده است خود داللت

وسعت انزوائی می کند که بخشی از نسل جوان، بخش وسیعی از نسل جروان  
دانشگاهی آنرا احساس می کند. در حقیقت چون گردش امور چنان است که 
میان مسئوالن و دانشگاهیان تبادل وجود ندارد و کارها نیز بردون مشرارکت   

انقالب تصرویب   انجام می گیرند و در تصویب قوانین )چه قوانینی که شورای
می کند و چه اصولی که مجلس خبرگان تصویب می کند( نه سر پیاز و نه تره  
پیازند، یعنی نه در قوانین مقننه عضویت دارند و نه در تهیه قانون طرف شور 

گیررد و نره    قرار می گیرند و نه قوانین، خواست های آن هرا را در نظرر مری   
 س انزوا می کنند.جودشان به چیزی شمرده می شود، و ... احسا

مری توانرد    محیطی که احساس انزوا می کند، را دشرمن بره سررعت   
تسخیر و آنرا قرق کند. در این محیط قرق شرده البتره شرایعه دروغ جرای     
حقیقت را می گیرد و صد البته ذهن نسلی مسموم مری شرود و هرزار البتره     

کشریدن و  روی به قهر می آورد یا در شکل کارهای انفعالی مثل خود به آتش 
 یا در شکل کارهای پرخاشگرانه مثل ترور.

روحیه و اخالق کسی که احسراس انرزوا مری کنرد، روحیره و اخرالق       
کارپذیری است. در این محیط همه معتاد می شوند و ماده مخدر اخبرار دروغ  
و شایعات است. می توان خود را به تکذیب فریفت و گمان بررد کره تکرذیب    

و کارشان را ساخت. اما تا علت رواج شرایعه هرا از   شایعه سازان را رسوا کرد 
میان نرود، بازارش به احتمال زیاد گرم تر نیز می شود راه چراره عرالج انرزوا    

 است. و عالج انزوا به حذف عوامل پیدایش آن است.
 در شماره فردا به کم و کیف عوامل و راه عالج می پردازیم.

 

 

 های انزوا   تعل

 
 72، شماره 1358مهرماه  4چهارشنبه

 

پیش از این ما دربارة فرار مغزها نوشته ایم. ایرن امرر ادامره دارد. و برر     
کسی پوشیده نیست یا نباید باشد که اگر محریط سرالم و پُرامیرد نشرود و     

در اداره سرنوشت کشرور   -با شرائط مساوی -آزادی ها نوید امکان مشارکت
را دچار اختالل کلی خواهد  را ندهد، ادامه این وضع، اداره امور مختلف کشور

ساخت. ترس و بیمی که وجود دارد، از همین اختالل کلی است. چرا کره بره   
حکم ضرورت رشد، این اختالل جز از راه استقرار استبدادی کره امکانرات را   

 برای این قشر فراهم آورد، قابل رفع نیست.
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ات با توجه به این امر، علت اول احساس انزوا اینسرت کره ایرن تبلیغر    
« تحصیل کرده های جدیرد »سخت شدت گرفته است که در اداره امور کشور 

به چیزی شمرده نخواهند شد. واض  تر، تبلیغ می شود که به عنروان اینکره   
هستند، با آن ها در کشور خودشان معامله بیگانه خواهند کررد.  « غرب زده»

ونه آزادی هرای  با این تفاوت که بیگانه اگر آزادی های سیاسی را ندارد، همه گ
تحصریل  »دیگر را دارد. در جائی همین صحبت پیش آمد، یکی گفرت ایرن   

در حکومت رضاخان و پسرش بودند و کار می کردنرد. در حکومرت   « کرده ها
اسالمی هم می مانند کار می کنند شما نگران نباشید. البتره گوینرده توجره    

مری  « غرب زده»غرب  نداشت که با این مقایسه، در واقع ادعای باال را دربارة
آزادی هرای  »پذیرد. و از این امر نیز غافرل برود کره در حکومرت رضراخان      

، میردان  «زندگی دلبخواه»موجود نبود، در بقیه زمینه ها و بخصو  « سیاسی
عمل در زمینه های دیگر از میان برود، وضع غیر قابرل تحمرل و انفجرارآمیز    

 خواهد شد.
زلت ها را سخت ناپایدار می بینرد.  علت دوم احساس انزوا اینست که من

به سخن دیگر در زمان استبداد سیاه اگر طبیبی را می گرفتنرد و محاکمره و   
محکوم می کردند، در داخل و خارج کشور تا آنجا که می شد سر و صدا برراه  

افتاد. همینکه کسی تحصیل کرده بود، موجب مری شرد ترا حردودی از      می
، به ظاهر این حمایت وجود ندارد. برای مثرال  حمایت برخوردار باشد. اما امروز

پزشک جوانی در کردستان اعدام شد. حداقل سخنی که می تروان پرذیرفت   
این است که جامعه نه از جرم وی به درستی آگراه شرد و نره دانسرت چررا      
مجازات این جرم اعدام بوده است. آقای خلخالی دربارة او یرک سرخن مری    

ه پاسدار همان محل سخن دیگر می گویرد و  گوید و مسئولی از مسئوالن سپا
تشکیل پرونده را بعد از وقوع می داند. برای آنکه بهانه القاء سروء بره دسرت    
القاء کنندگان آن نباید تأکید می کنیم که ما بر آن نیستیم کره درسرتی یرا    
نادرستی قضاوت را ارزیابی کنیم، بلکه می خواهیم بگوییم وقتری شررائط از   

گرفته نمی شوند، جامعه به درستی از واقعیت امر آگاه نمری  هر حیآ در نظر 
گردد و همین امر میدان شایعات را وسیع و براز مری کنرد. جمعره پریش در      
زنجان یک پرسش از جانب بسیاری پرسیده شده بود و مخبر رادیرو محلری   
نیز آنرا پرسید که چرا پزشکان می روند؟ معلوم شد که اسرتاندار بره تهرران    

 که یا بازنگردد یا پزشکی را با خود ببرد.آمده است 
بدین ترتیب، هر کس مسئول انجام کاری می شود بایرد بازتراب عمرل    

عمل تا بدین حرد  خود را در جامعه در نظر بگیرد. وقتی در داخل کشور تأریر 
ها معلوم است تا چه حد می شرود  « تحصیل کرده»است، در خارج کشور نزد 
از آمدن به ایران و خردمت بره کشورشران مری      و البته موجب انصراف آن ها

گردد. بارها گفته و نوشته ایم که ایرانی قرنها و قرنها منزلرت نداشرته اسرت.    
یعنی حقوق و تکالیف او یا اصالً معین نبوده و یا اگر بوده روی کاغذ بوده و در 
 عمل حق و تکلیف رابت و حمایت شده ای وجود نداشته است، و امروز ...  

علت انزوا، احساس نراتوانی در اظهرار عقیرده اسرت. چمراق      سومین 
انقرالب ایرن   « راستی»و « چپی»بدستان از سوئی و تبلیغات شدید دشمنان 

احساس را شدت بخشید. برای مثال روزنامه آیندگان توقیف شد و به دنبرال  
آن جبهه دمکراتیک دعوت به تظاهرات کرد. و زد و خورد پریش آمرد و بره    

تان انقالب آقای متین دفتری را تحت تعقیب قرار داد و اموال دنبال آن دادس
او را توقیف کرد. باز در اینجا نمی خواهیم ایرن عمرل دادسرتان را ارزیرابی     
کنیم، می خواهیم بگوییم که دادستان از مدارک و علل تا این زمران چیرزی   
منتشر نکرده است. بجای آن تبلیغات ضد بسیار شده است. از جملره متنری   

یروز در روزنامه جمهوری اسالمی به عنوان اعالم جرم چاپ شرده برود کره    د
اگر قرار باشد آن مواد جرم تلقی شوند، ظاهراً غیرمجرم پیدا نمی توان کررد.  

کنند این است کره رابرت    و این نوع اعالم جرم ها متأسفانه تنها کاری که می
 انی که پیش آمد.کنند علت تعقیب، همان بیان عقیده بوده است و نه جری می

تأریر اقدام بدون توضی  مستند در اینگونه موارد، احساس انزوا و بریم  
در داخل و احساس انزوا و کینه نزد بخش بزرگری از دانشرجویان و تحصریل    
کرده های مقیم خارج است. بخصو  که دشمن تا می تواند کار را کوه جلروه  

ف هرای بردون توضری  طری     دهد. امام تا با توجه به اررات زیانبار توقیر  می

اعالمیه ای خواست که وضعیت احزاب و روزنامه هرا مرورد رسریدگی قررار     
 گیرد، اما هنوز یا اقدامی صورت نگرفته و یا ما از آن مطلع نشده ایم.

چهارمین علت احساس انزوا، جوّ عدم اطمینان از وضع و گرردش امرور   
بسیار قوی است  است. عوامل این احساس یکی این است که تبلیغات دشمن

و دیگری این است که تبلیغات ما بسیار ضعیف است. توضری  آنکره دربرارة    
تصمیماتی که اتخاذ و اعالم و اجرا می شوند، نه از پیش و نه بره همرراه و نره    
بعد از آن توضی  کافی داده نمی شود. در نتیجه این احسراس بوجرود آمرده    

را پیشه کرده انرد. حتری    است که مسئوالن امور کشور روش غافلگیر کردن
در بسیاری زمینه ها حرف ها و نقل ها چیز دیگری است و ناگهران تصرمیمی   
به میان می آید که کسی از آن اطالع نداشته اسرت. پنرداری مسرئوالن در    
پرده برنامة شسته و رفته ای دارند و برای اجرای هر قسرمت آن جامعره را از   

آن ضعیف است آماده اصل قضیه مری   راه انتشار مطلبی که زمینه مخالفت با
 کنند و بطور ناگهانی اظهار و به اجرا در می آورند.

پنجمین علت احساس انزوا، تبلیغات دشمن است. اگرر ایرن تبلیغرات    
نبودند، هیچیک از موارد باال، قابل اهمیت چندانی نبود. انقالب ایران نه تنهرا  

هرا و ابرقردرت هرای    بدان سبب که اسالمی است مورد مخالفت همه قدرت 
سلطه گر است بلکه هم بدان سبب و هم به سبب اینکه روشی را آموخت کره  
در صورت پیروی نظام جهانی سلطه گران را در هم می ریزند، مورد مخالفرت  
شدید است. در حقیقت انقالب ایران نشان داد که ملتری مری توانرد بردون     

. از اینررو تبلیغرات   کمک و حتی دریافت کمترین کمکی از خارج پیروز شود
قدرت های جهانی و عمال آن ها علیه انقالب ایران بسریار شردید اسرت. در    
مقابل این تبلیغات همه جانبه، تبلیغات ما بسیار ضرعیف اسرت و حقرایق را    

 آنطور که باید در دسترس عموم قرار نمی دهیم.
و با توجه به امور فوق، باید به عالج ها پرداخت. سخن بره درازا کشرید   

 عالج ها می ماند به فردا.
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قدم اول و اساسی ترین قدیم، یکی کردن عمل دستگاه ها و مسرئوالن  
با خط مشی امام است. در حقیقت مواضع امام کره طری یرک دورة طروالنی     

کی نیست. امرام  اتخاذ و بیان شده اند، با آنچه به تصمیم یا عمل در می آید ی
با قاطعیت همان مواضع را اظهار می دارد اما مقامرات دولتری، دادگراه هرای     
انقالب، کمیته ها، حتی  مجلس خبرگان خود را مقید به تصرمیم و عمرل بره    
مقتضای این مواضع نمی کنند. این مقامات از ایرن امرر غافلنرد کره مواضرع      

کنند و همان ها که بودنرد   رهبری وقتی در جریان مبارزه و انقالب تغییر نمی
باقی می مانند، حقوق ملت می شوند. حقوقی که در جریان طوالنی و مبرارزه  
اخذ شده اند. این مواضع غیر از وعده های داوطلبانه نماینردگی یرا ریاسرت    

چررا   جمهوری به هنگام انتخابات اند. تازه همین وعده ها نیز تخلف ناپذیرند. 
داده اند که وعده عملی کردن آن خواست هرا   که ملت به کس یا کسانی رأی

را داده اند و با رأئی که داده اند آن ها را حرق خرود شرناخته و اجرایشران را     
خواسته اند. برای مثال، پیش نویس قانون اساسی که طی یرک دوره طروالنی   
تهیه و در دو نوبت منتشر شده و بر اسراس آن انتخابرات مجلرس خبرگران     

ند رأی مردم بوده است. از اینرو مجلس خبرگران اگرر   بعمل آمده است، مست
در جهت توسعه حقوق و آزادی های مردم عمل نکند، دست کم نمری توانرد   

 آن ها را محدودتر کند.
تر از عمل که آشکارا با مواضع و عمل امام تضراد دارد هریچ    ضد انقالبی

کره   نیست. چرا که این دوگانگی و بلکه تضاد، نه تنها خرود عالمرت آنسرت   
دارنرد، انقرالب را بره جهتری سروق      نیروهایی که قدرت اجرائی را در دست 

دهند که با جهت رهبری امام و مردم که در جریان انقالب پیدا شده است،  می
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یکی نیست بلکه بیانگر خطر بزرگ تجدید نظام قبلی در شکل جدید اسرت.  
یک اسرالم مرا،   خطر این امر برای انقالب اسالمی ما، کشور ما و در آینده نزد

بزرگترین خطرهاست. چرا که وقتی مواضرع متخرذ در قرول و عمرل نقر       
دهند، به معنرای آنسرت    شوند و جای خود را به قول و عملهائی متضاد می می
 که:

اسالم واقعی یعنی اسالمی که به اجرا در می آید، غیر از اسالمی اسرت  
آن اسرالم انقرالب    سال اظهار و بیان می شد. نسل جوان امروز در 93که طی 

کرد و خواستار ایجاد نظامی بر آن پایه بود و اینک با اسالم دیگری روبروست 
 که ...
آن قدرتی که به آن مواضع و تصمیم های رهبری عمل نمی کند،  -

اگر نه در حال، در آینده نزدیک قدرت حاکم بر کشرور مری شرود بنرابراین     
می آیند. بره سرخن دیگرر     بنیادها بر اساس مواضع و عمل این قدرت بوجود

انقالب جریانی نیست که مسیری داشته باشد و ناگهان تغییرر مسریر دهرد.    
بلکه جریان از همان ابتدا و آرام آرام از مسیر منحرف می شود. ایرن انحرراف   
ها مثل سرطان نخست محسوس نیستند و وقتی محسوس می شروند دیگرر   

از اینرو مرا هریچ برا ایرن      کار از کار گذشته و ضد انقالب حاکم گشته است.
آن ها کره ایرن   «. در هر انقالبی از این چیزها هست»سخن موافق نیستیم که 

حرف را می زنند به این واقعیت توجه نمی کنند که آن انقالب ها هم از مسیر 
خود منحرف شد و بتدریج سر و کلة نظام قبلی پیدا شرد و  همران نظرام در    

 شکل جدید از  نو حاکم گشت.

ر ما بر اینکه آن مواضع حف  شوند و بعمل در آیند، کمترر بخراطر    اصرا
آنست که خود با آن ها موافقیم و بسیار بیشتر بخاطر آن هاسرت کره وقتری    
مواضع و وعده ها عملی نشدند، خطرهای باال احتراز ناپذیر می شوند. ممکرن  
را  است بپرسند اگر معلوم شد آن مواضع صحی  نبوده اند چرا نبایرد آن هرا  

تصحی  یا حتی عوض کرد. پاس  این است کره اوالً پیرروزی انقرالب دلیرل     
قاطع بر صحت آنهاست و رانیاً صحی  و غلط یک موضع یرا وعرده در عمرل    

توان بجای آن کار دیگر کرد و گفت معلوم شد کره   معلوم می شود یعنی نمی
برری مری   صحی  نبوده است و رالثاً موجب تزلزل اعتقاد و اعتماد مردم به ره

شود و وقتی رهبری محبوب مردم است، در حال حاضر، این عردم اعتقراد و   
اعتماد متوجه یاران و نزدیکان وی می گردد و در آینرده دور، چهرره روشرن    
رهبر را مکدر می سازد و رابعاً راه را بررای عروض کرردن همره مواضرع و در      

عیت ها برماست و برر  نتیجه استمرار نظام سابق باز می کند. با توجه به این واق
همه آگاهان جامعه است که بایستیم و بخواهیم مواضع و تصمیم هرا و وعرده   
های متخذ در جریان انقالب، بعمل درآیند و مواضع و تصمیم ها و وعده هرا و  
اعمالی که با آن ها ناسازگارند بطور قطع رها گردنرد. پیرروزی یرا شکسرت     

 انقالب در گرو این امر است.
م اجرائی قاطعانه وعده امام دربرارة آزادی هاسرت. در ایرن    دومین اقدا

باره نه تنها مجلس خبرگان باید بر طبق این موضع امام و پیش نویس قرانون  
اساسی اتخاذ تصمیم کند، بلکه دستگاه های اجرائی مختلرف بایرد خرود را    
موظف به اجرای آن بدانند و تخلف ها مرورد بازخواسرت و موجرب مجرازات     

که با لجاجت تمام ترن بره بحرآ    « روشنفکرانی»ر اینجا مسئولیت بگردند. د
های آزاد ندادند بسیار سنگین است. آن ها که ترجی  دادند بجرای شررکت   
در این بحآ ها )که قطعاً اگر بطور جدی پیگیری می شدند، جریان امور غیرر  
از این می شد که شد( به ناسزاگویی و نویسی و تحریک بپردازنرد، بجّرد بره    

نقالب ما و به نسل جوان ما، جفا و بلکه خیانت روا داشتند. با همره ایرن هرا،    ا
هنوز هم فرصت را باید مغتنم شمرد و درهای بحآ و گفتگروی آزاد راگشرود   
این امر تا بدانجا مهرم اسرت کره مسرلمانان انقالبری و متعهرد خرود بایرد         

 د.دارش شوند به سخن دیگر منتظر موافقت دیگران نباید بشون عهده
سومین قدم از بین بردن مراکز متعدد تصمیم گیری اسرت. رهبرری را   
نباید تکه پاره کرد تصمیم ها باید از یک مجرا بره اجررا در آینرد ترا امکران      
تثبیت حقوق تکالیف بوجود آید. وضع موجود کامالً به زیان انقرالب اسرت و   

ی کره هرم   بتدریج وضعیت را مساعد استقرار استبداد جدید می کند. تمایالت
، قاطعیتی که در حل هر مسرئله از  «قاطعیت»اکنون تحت عنوان طرفداری از 

راه زور، خالصه می شود، در صورت قوت گررفتن زمینره اسرتقرار اسرتبداد     
جدید را فراهم می آورد چون در این باره چند بار اظهار نظر کرده ایم، سرخن  

 کوتاه می کنیم.
دولت است. مرا همرواره ایرن     چهارمین قدم، تحت نظام آوردن کارهای

نظر را داشته و اظهار کرده ایم که دولت در نظرام معینری عمرل نمری کنرد.      
اصرارش به حف  بنیادهای نظام قبلی از علرل اصرلی بوجرود آمردن مراکرز      

اصرارش بر تجربره گرائری افراطری موجرب     متعدد تصمیم گیری شده است. 
همآهنرگ عمرل نکننرد و    شده و می شود که وزیران و مقامات اجرائی دیگر 

این ناهماهنگی ها چشم گیر و چشم گیرتر شده و می شود. ایرن موضروع را   
بار اول نیست که انتقاد می کنیم اما بار اول است که با عکس العمل نادرسرت  

 روبرو می شویم.
مسئوالن و هم گروهان دولت از زمین و هوا حملره بره مرا آورده انرد و     

نزدیرک شردن انتخابرات ریاسرت     »ا استناد به البته به قصد خراب کردن و ب
این که اینبار عکس العمل نشان داده اند و آن هم با همان اخرالق  «. جمهوری

طاغوتی و همان روش های  تخریبی، خود معلوم می کند که سودائی مغترنم  
بشمرند. یا بدین جهت نیست که در یک ماه اخیر بر ضد تنری چنرد اینهمره    

مری  « رقیبران »آیا بدان جهت نیست که آن ها را از  شایعه پراکنی می کنند؟
شمرند؟ به هر رو، گذرا بگوییم که آنچه به ما مربوط مری شرود اینسرت کره     
ریاست جمهوری وقتی بکار می آید کره در محردودة یرک قرانون اساسری      
منطبق با مواضعی که در جریان انقالب اتخاذ شده اند، آدمی بتواند برنامره ای  

جرا گذارد. بر آن بودیم که مقاله ای تحت عنوان گریز بنویسریم  انقالبی را به ا
)و به موقع خود خواهم نوشت( که هیچ آمراده نیسرتیم حقیقرت را قربرانی     
مصلحت کنیم. انتقاد نکنیم مبادا مورد حمله قرار بگیریم و نظر ندهیم مبرادا  
موقعیت خود را از دست بدهیم. بهتر است برا تمرام قروا از چنرین ریاسرت      

مهوری بگریزیم. ایران امروز محتاج مردان و زنان با حقیقت و حقیقت گرو و  ج
صری  است. اگر کشور محتاج مسئول و مسئوالن است، محتراج مسرئوالنی   
که در محدوده ترس ها و مالحظات عمل می کنند، نیست. اگر کس یا کسران  
اطر یا قشری یا قشرهائی که رهبری جامعه را در دست دارند، از کسی بردانخ 

نیاندازند. در واقع خود از نظر مری  » خود را از  نظرشان»حمایت می کنند که 
افتند. مردان انقالبی، رهبران انقالبی اگر بره سرنوشرت اسرالم و ایرران دل     

سوزانند، باید صراحت در بیان و استواری در عقیده را دوسرت بدارنرد و    می
آسروده گرردد و دیگرر     بازان ریاکار تشویق کنند بلکه ایران از خطر سیاست

 مجال عمل برای آن ها که وسط بازند نماند.
باری تا وقتی رهبری اجرائی یعنی دولت و شورای انقالب مجریان یرک  
برنامه همه جانبه نشوند و وضع موجود که کارها روزبروز و اغلب بره صرورت   

نظام پیشین، بطور اساسری تغییرر نکنرد،    « تعمیرات»و بدبختانه « تعمیرات»
ط نظر و عمل روشن نمی شروند و حالرت رمیردگی از برین نمری رود و      خطو

 احساس انزوا تشدید می شود.
    سخن به درازا کشید و باقی می ماند به شماره بعد.
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برای عالج انزوا و گشودن افق امید، پنجمین کار، مبارزه جدی با شایعه 
یکی اهمیت پیدا کردن بُعرد  « خط امام»به گمان ما از  وجوه تشخیص هاست. 

اخالق است. اصرار ما به اینکه مواضع متخذه امام تغییر نکنند و بره اجررا در   
آیند، از جمله به دلیل اهمیتی است که اخالق و معنویت در انقرالب اسرالمی   

قع عادت کررده  ما بدست آورده است. برای جامعه ای که قرن ها به این امر وا
نکررده انرد و   « هزار وعده یکی وفا»است که حاکمان پس از کسب قدرت از 

همین امر از  جمله دالیل انحطاط او بوده اسرت، هریچ دارو و درمرانی عرالج     
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بردینکار  کننده تر از انجام وعده ها نیست. تجدید حیات اخرالق و معنویرت   
یبی و از جمله شرایعه سرازی   نیاز مبرم دارد. و نیز به مبارزه با روش های تخر

نیاز حتمی دارد. این مبارزه هیچ به روش های خشونت آمیز محتراج نیسرت.   
 از راه افشاگری است که باید آنرا بی ارر ساخت.  

در حقیقت وقتی با شایعه سازی بطور جردی مبرارزه مری کنریم و در     
 م:های زیر دست می یابی اجتماعات عمومی آن ها را افشا می کنیم به هدف

از ذهن نسل جروان و مسرئول پراک     های ابهام و ناامیدی تیرگی -
شوند. محیط شاد و امیدوار و مردم به کار و ترالش راغرب بلکره عاشرق      می
 شوند. می

جامعه نه تنها آماده پذیرش جراحی های الزم برای تغییر بنیادی  -
 نظام اجتماعی می گردد بلکه خود آنرا طلب می کند.

ی می افتند که راه سازندگی اسرت. وقتری   موافق و مخالف به راه -
روش های تخریبی کنار گذاشته می شوند، نراگزیر بحرآ و انتقراد سرازنده     
 جایگزین آن می شود و همین امر پراکندگی ها را به وحدت بدل می سازد.  

روحیه و اخالق عمومی اعتال می پذیرد و انقالب وقتی به اخرالق   -
راف مصون می گردد. روحیره و اخرالق   رابت و پایداری مجهز می شود از انح

انقالبی مثل یک نوزاد محتاج مراقبت است. دشمنان انقالب برای جلروگیری  
از پیروزی آن، نخست می کوشند روحیه و اخالقی را از میران ببرنرد کره در    
جریان انقالب بوجود آمده است. چرا که اگر موفق شروند ارزش هرای پدیرد    

« دوران جاهلیرت »ین ببرند، ناگزیر ارزش هرای  آمده در جریان انقالب را از ب
می شوند. و پاسداری از روحیه و اخالق انقالبری  دوباره باز  می گردند و حاکم 

به مبارزه با همه روش های تخریبی بخصو  شایعه سازی و بری اررر کرردن    
 ...«  گویند  می»

ششمین  قدم پایان بخشیدن به رویه فعلی که القیدی به اندیشه هرا و  
ه حل ها و انتقادهائی است که مردم ما ارائه می دهند. مردمی که طری یرک   را

دوران طوالنی از حق هرگونه اظهار نظری محروم بوده اند و اینک خود را رهرا   
بینند، از روی شوق و به قصد بهتر کرردن وضرع، مطالعره مری کننرد و       می

ابی ها و انتقادها پیشنهاد می دهند. مراجعات بسیار در این باره که چرا به ارزی
و پیشنهادهای ما توجه نمی کنند، نشان می دهد که رهبری اجرائی کار خرود  

کند و اعتنائی هم به نظرها ندارد و اهمیتی هم برای پیشنهادهای  مردم  را می
قائل نیست. برای نمونه دانشجویانی که در جهاد سازندگی شرکت کرده انرد،  

ی ها و پیشنهادهای شان ترتیرب اررر   فریادشان به هواست که کسی به بررس
نمی دهد حتی نمی گویند که خوب بودند یا بد بودند؟ چرا خوب بودند و چررا  
بد بودند را نخواستیم! خود ما دربارة تجدید سازمان ارتش طرحی تهیه کرده 
ایم اما جوّ را آماده ارائه آن نمی بینیم. از آن بیم که دنبال کرردن آن ممکرن   

اجرا به صورت یک طرح مرده در آید. وقتی می بینند که هیچ نشود و پیش از 
جوابی از هیچ مقامی نمی شنوند بتدریج روحیه القیدی و بی اعتنرائی دوران  
رژیم سابق عود می کند و روحیه عمومی از امید به یأس متمایل می شود. این 
ه است که به گمان ما از واجب ترین کارها یکی این است که در تمامی سلسرل 
مراتب توجه به انتقادها و پیشنهاد اصل تخلف نکردنی تلقی شرود دسرتگاه   
های تبلیغاتی برای پاس  گفتن  به همه پرسش هرا و اعرالم سررانجامی کره     

 کنند، بسیج شوند.  انتقادها و پیشنهادها پیدا می
هفتمین قدم، تشویق و ایجاد شوراهاست. اگر در زمینه هرای اجرائری   

از موافق و مخالف متعذر باشد، در زمینه های بحرآ و   ایجاد شوراهای مرکب
انتقاد و راه جوئی چرا ممکن نباشد؟ چه مانعی هست که در دانشگاه شرورائی  
مرکب از دانشجویان و استادان با تمایالت گونراگون تشرکیل بگرردد و ایرن     
شورا محیط دانشگاه را به محیط بحآ آزاد و خالق تبدیل کنرد؟ حتری اگرر    

این شورا با مشکالتی روبروست چرا شورائی مرکرب از کسرانی    هنوز تشکیل
که می توانند آزادی بحآ ها و عدالت را در ادارة آن ها رعایت کنند، تشکیل 
نشود؟ چرا در سط  کشور شورای انقرالب دسرت بره ایجراد یرک شرورای       
مشورتی مرکب از تمایالت گوناگون نزند و بدان محیط خصومت و یأس را بره  

 اری و امید بدل نسازد؟محیط سازگ
هشتمین قدم لغو امتیازهاست. امتیازها از هر نروع بایرد لغرو گردنرد.     

مهمترین نابرابری هائی که باید از بین برونرد، نرابرابری در اسرتفاده از آزادی    
است. ما ناگزیریم یک بار دیگر این واقعیت را بازگو کنیم که دستگاه سیاسی 

تهدید و تحدید مری شروند در حقیقرت     پیشین برجاست وقتی از آزادی ها
هیچ معنرائی جرز تقویرت همرین دسرتگاه نردارد. بخشری از  روحانیرت و         
روشنفکران ما اینطور می پندارند که رژیم سابق از  بین رفته است و رهبرری  

« تحریرک و توطئره  »با ما است. دستگاه اجرائی در اختیار مرا اسرت. آزادی   
 ال آنکه:دادن به معنای تضعیف رهبری است. ح

 دستگاه اداری کشور با همان ساخت پیشین برجاست. -
 دستگاه ارتش با همان ساخت پیشین برجاست. -

 روابط سیاسی در کشور با همان ساخت پیشین برجایند. -

تحریک های  سیاسی در همه کشور با همران مقردمات و بررای     -
یسرت.  رسیدن به همان نتایج برجایند. و در همه این ها مبناء تحول بنیادی ن

بلکه بتدریج تقویت نیز شرده و مری شروند. دسرتگاهی کره پریش از ایرن        
مشروعیت مذهبی نداشت، اگر این مشروعیت رانیرز بدسرت آورد، براحتری    

را تحمیل کنرد. اگرر   « استبداد محبوب توده ها»می تواند در فرصت مناسب 
 کمی حوصله مطالعه علمی وضع را به خود بدهیم می بینیم:

رصد جامعه که مارکسیسرت هرا باشرند ده یرک     از آزادی نیم د -
استفاده ای را که از جوّ تهدید و تحدید آزادی هرا مری کننرد، نمری تواننرد      

یرن  ابکنند. محیط حیاتی و رشد آن ها، محیط محدودیت و فشار اسرت. در  
محیط، از حالت عاطفی مساعد استفاده می کنند و چون نقد و انتقرادی هرم   

انند اذهان ساده را بفریبند که چون علمری فکرر   در کار نیست براحتی می تو
دیرن و  »دارنرد، جانبرداران   « علمری »می کنند و برای تحول جامعه راه حل 

مانع از بیان عقیده آن ها می شوند. فراموش نکنیم که اگرر بخرواهیم   « اوهام
بکلی مانع اظهار و بیان بشویم، محتاج بوجود آوردن دسرتگاه هرای فشرار و    

م که برای  نابودی شان انقالب کردیم و هزاران شهید دادیم. اختناق می گردی
و تازه با آن دستگاه ها هم همانطور که رژیم سرابق نتوانسرت، نمری تروانیم     

 سانسور کامل برقرار  کنیم.

در عوض ساخت سیاسی کشور و مقام هائی که در این سراخت از   -
دایرة آزادی تصمیم دربارة سرنوشت کشور برخوردارند، از محدود کردن حق 

ها کمال استفاده را می کنند. نه تنها انتقراد دیگرران از خودشران را جررم و     
جلوه مری دهنرد، بلکره مرانع از آن مری شروند کره جررائم         « ضد انقالب»

مشهودشان مورد رسیدگی قرار بگیرد. بدینسان دستگاه سابق برجا می ماند 
که بوجود آمرده   و تقویت می شود و در موقع مناسب از همه محدودیت هائی

 اند، بسود خود بهره برداری می کنند.

نباید از یاد ببریم که رهبری انقالب هنوز رهبری نیروی مخالف با رژیرم  
پیشین است و از رژیم پیشین رأس رفته و بقیه برجاست و اسباب قردرت را  

شرود مرردم و    نیز در دسترس دارد. آنچه مانع از استقرار مجدد استبداد مری 
ها محدود شوند در فرصرت فقردان امرام و     ر مردم است. و اگر آزادیامام رهب

ای را به جامعره تحمیرل    تواند استبداد سیاه تازه پراکندگی مردم، براحتی می
 کند.

امید می رود توانسته باشیم روشن کنیم که قید زدن های زیاده از حرد  
ادی به آزادی هرا یعنری آزادی احرزاب و اجتماعرات، آزادی مطبوعرات و آز     

تظاهرات و ... پیش و بیش از همه، به زیان قطعی خود ما تمام مری شرود. دو   
دسته از این محدودیت ها سود می برند یکی جانبداران غرب که بخود وعرده  

قردرت را بررای   « پس از عیان شدن ناتوانی ما در اداره امور کشور»می دهند 
هرای بردون    همیشه به چنگ بیاورند و جانبداران شررق کره از محردودیت   

وسیله کافی اعمال آن ها، کمال استفاده را می برند و یک دسرته زیران مری    
بیند مسلمان ها. از  نابختیاری در این زمینه ما عکس العمل شرده ایرم و بره    

 زیان خود و به سود آن ها عمل می کنیم.
و نهمین قدم، فراهم آوردن مقدمات جبهه وسریع اسرالمی اسرت. ترا     

وسیع گرد نیائیم، نمی توانیم به رهبری اجرائی سرازمان و  وقتی در این جبهه 
جهت ببخشیم. وقتی این جبهه وجود ندارد، ناگزیر ذهن ها در پری راه حلری   
بر پایه انحصارطلبی در رهبری می رود برای آنکه روحانی و دانشگاهی و ایرن  
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دو جامعه در یک موفقیت متعادل در رهبری کشور مشارکت داشرته باشرند،   
این جبهه بزرگ بوجود آید و همه و همه مسرلمان هرا را در برر بگیررد     باید 

طوری نشود که در میان مسلمان ها هر روز بر گروه کسرانی کره خرود را در    
انزوا می بینند افزوده گردد. این جبهه رسالت بزرگی دارد و آن این است کره  

داد و ارتجراع  مانع از انحراف از خط انقالب، خط امام بگردد. مانع از عود استب
بگردد. به آن ها که با ایجاد این جبهه تن نمی دهند، هشدار کره جهتری کره    
تحول سیاسی ایران دارد، به سود انقالب نیسرت. جبهره جانبردار اسرتبداد     
زمان به زمان تقویت می شود، فردا دیر است، باید شتاب کررد و ایرن جبهره    

کار از میان برردن روحیره   بزرگ و گسترده را بوجود آورد. کمترین فایده این 
یأس و انزوا نزد جوانان دانشگاهی و درس خوانده است. انقالب ما نمری توانرد   
فاجعه القیدی متمایل به مخالفت این جوانان را تحمل کنرد. بایرد مشرارکت    
جدی و با شرائط برابر آن ها را در رهبری و اداره کشور پذیرفت. بیشتر از آن 

 ر شد.باید این مشارکت را خواستا
ها که احساس مسئولیت می کنند، نباید بره انتظرار موافقرت همره      آن

احزاب و گروه ها بمانند باید وارد عمل بشوند و چرا دانشگاهیان و روحانیران  
 مسئولیت شناس ابتکار عمل را در دست نگیرند و به این مهم اقدام نکنند؟  
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ولتی در یک نظام برای انجام برنامه ای بر سر کرار مری آیرد، از    وقتی د
پیش همکاران خود را می شناسد. با وجود این به علرت آنکره از هرر آدمری     
کاری ساخته است و در آزمایش ها جا، محل و عمل او بهتر معلوم مری شرود،   
 در جریان کار، ترمیم هیأت دولت الزم می شود. و وقتی یک انقالب رژیمی را

شرود کره در رهبرری     سرنگون می کند، دولت جدید از کسانی ترکیب مری 
جنبش تا سقوط رژیم شرکت جسته اند و سرند لیاقرت شران، کارشران در     
جهت ساقط کردن رژیم و سقوط آنست. با وجود این سراختمان یرک نظرام    

شرود   جدید با سرنگون کردن رژیم قدیم فرق دارد و همین فرق موجب مری 
ن الزم افتد. دولت آقای مهندس بازرگان از هیچکردام از دو  که تغییر مسئوال
 نمونه باال نیست.

در حقیقت دولت خود را موظف به انجرام همره پرسری و بره تصرویب      
رساندن قانون اساسی می شمرد و بس، به همین دلیل نه خود را موظرف بره   
 بنیادگذاری نظام جدید از راه ویران کردن نظام پیشین می دیرد و نره تهیره   
یک برنامه همه جانبه را ضروری می شمرد. جلسات سمینار مسائل اقتصرادی  
کشور، روشنگر این واقعیت بودند که دولت نه برنامه جامعی دارد و نه در پری  
آنست و نه اعضای هیأت دولت بر سر آن برنامه در این هیأت عضو شده انرد.  

کره دیگرران از    دلیل آنکه هر یک از وزیران نظری و سخنی به میان می آورد
 آن بی اطالع بودند و سخن ها و نظرها با هم هیچ سازگاری پیدا نمی کردند.
و واقعیت های اجتماعی هستند و دولت را ناگزیر می سازند که مواضرع  
خود را در برابرشان آشکار سازد. همین واقعیت ها دولت را ناگزیر مری کننرد   

بیش برنامه عملی پیدا کنرد.  میان اعضای خود همآهنگی بوجود آورند و کم و 
واقعیت های زمان ما هر روز بیشتر از روز پیش بزرگتر شدن ابعاد مشرکالت  
را بازگو می کنند و به عنوان راه حل، دولتی را طلب می کننرد کره تغییررات    
بنیادی و همه جانبه از راه جراحی های بزرگ را برنامه خرود بشناسرد. بررای    

 دو نمونه می آوریم:آنکه مطلب روشن تر گردد یکی 
اداره شرکت نفت در عصر انقرالب، محتراج مردیرانی اسرت کره درک      
درستی از جای نفت در حال و آینده اقتصراد ایرران داشرته باشرد و بتوانرد      
سیاستی را پیش ببرد کره بررای کشرور امکران اسرتقالل اقتصرادی بطرور        
 روزافزون فراهم گردد. دولت شخصی را در رأس شرکت نفرت گذاشرت کره   
معرف اداره این سازمان برسم سابق و وجودش بیشتر برای خریرداران نفرت   

اطمینان بخش بود. در دوران شاه سابق در زمرره مخالفرانی برود کره شرعار      
سرنگونی شاه را شعاری خیال پردازانه می شمرد. جانبدار دولتی بره ریاسرت   

وی  برود. « مصال  مشترک ایرران و آمریکرا  »دکتر امینی و عمل در محدوده 
با موضع گیری هرای   -که هیچ اطالعی هم از آن نداشت-اداره صنعت نفت را

سیاسی درآمیخته بود، دولت چون اصل را بر حفر  وضرع موجرود گذاشرته     
است بر آن نمی شد که میان کسی که باید سیاستی در صنعت نفت بره اجررا   
ی در آورد و کسی که در مسائل سیاسی نظرهائی دارد و آن هرا را تعقیرب مر   

کند، فرق بگذارد. تا جائی که به حکم هر کس سروصدای زیاد می کنرد بایرد   
موضوع تحقیق قرار بگیرد که نکند می خواهد از سروصدا چتر حمایت بررای  

 خود درست کند، همه متوجه او و طرز اداره اش شدند و ...
آقای نزیه را احضار کرد. اینک حرف  انقالب کل دادستان آقای که دیروز تا

سرخنی  حداقل  که بگیرد قرار نفت شرکت رأس در کسی باید چرا که نجاستای
دربارة کار او گفت اینست که با قرار خود از نفت سرر در نمری آورد؟    نکه بتوا

چرا باید دولت خود کارهای مسئوالن امور را بازرسی نکند؟ چرا باید بگرذارد  
ررات بسیار زیانبار از کار از حوزه دولت خارج بشود تا جائی که شیوه برکناری ا

 لحا  ایجاد تزلزل در روحیه مسئوالن امور و حیثیات کشور در دنیا بگذارد؟
اما کسی که مسئول بازرسی یک صنعت بزرگ می شود بایرد گرزارش   
خود را تسلیم رهبری و دولت کند و دولت از مجرای صحی  به آن ترتیب ارر 

کاری نیست و رانیاً وقتی بره  دهد. و دادستان کل اوالً مسئول رسیدگی به هر 
این ترتیب عمل می کند، در داخل و خارج بررای کسری جرای تردیرد نمری      
گذارد که آقای نزیه چوب سوء اداره را نمی خورد بلکه هم چوب را می خرورد  
 و هم پیاز اظهار نظرهای خود را همین دیروز برادر مسلمانی به ما نوشته بود:

ر نظر چند ماه پیش خود را می خرورد،  وقتی آقای نزیه امروز چوب اظها
خواهید کسی جرأت کند و حاضر بشرود و در بحرآ آزاد شررکت     چگونه می

 کند؟
بدینقرار، آقای دادستان کل باید متوجه اررات اقردام خرویش باشرد و    
بداند عالوه بر آنکه برای دولت اعتباری که دولت برای اداره امور بره آن نیراز   

حیط سابق را تجدید می کنرد. محیطری کره در آن    دارد، باقی نمی گذارد، م
مردم خود را یا محکوم به سکوت می کنند و یا ناگزیر آن ها نیز به تنها زبرانی  
که بکار می آید یعنی زور، روی می آورند و پناه بر خردا از فسرادی کره ایرن     

 تمایل بوجود می آورد.
گرفرت و   نظر می و اگر دولت از ابتدا در انتخاب ضابطه های انقالبی را در

شد، غده چرکین بوجرود   دار می یا بازرسی در کارهای مسئوالن را خود عهده
 گیری است: آید و ... نمونه دیگر، همین بوجود آمدن مراکز متعدد تصمیم نمی

شهربانی و ژاندارمری هستند، کمیته ها هم هستند و کمیتره هرا هرم    
بزرگ که همران انقرالب   رسمی و غیررسمی دارند. اگر از روز نخست واقعیت 

است اساس قرار می گرفت و قرار می شد امنیت شهرها و روستاها در عهرده  
یک سازمان انقالبی گذاشته شود، امروز در کشور همین تعردد مراکرز خرود    

 مشکل بزرگی نمی شد و ...
و اداره اقتصاد کشور از روز نخست به یک جمع همآهنگ واگذار نشد و 

ه متضاد در رأس مسئولیت های بزرگ قرار گرفتنرد. و  متصدیان با نظرهائی گا
امروز مشکل تورم روزافزون و اداره صنعت، کشاورزی، بانک ها و ... نره تنهرا   
اقدام به جراحی های بزرگ را عاجل تر ساخته است، بلکه کرار را دیگرر بره    

 همان آسانی که در گرماگرم انقالب شدنی بود، نمی توان انجام داد.
ا نشانه توجه دولت به این واقعیتهرا تلقری کنریم، بایردمان     اگر ترمیم ر

 گفت:
انتقاد هیچ بد نیست و نباید آنرا دشمن شمرد. حتری ناسرزاهای    -

دشمن از سکوت او بهتر است. و ای کاش ما گوش ها و چشرم هرا را بریش از    
این ها باز کنیم و از غرض آلودترین سرخنان آن سرخن را کره حرق اسرت      

 جای خود دارد.بجوئیم. انتقاد که 
ترمیم وقتی موفق می شود که برای بوجود آوردن یرک رهبرری    -

اجرائی برای دست زدن به تحول انقالبی همه جانبه و از بنیاد باشد. واقعیتهرا  
شرود بره    کنند. وقتی دیر مری  هستند و راه حل خود را دیر یا زود تحمیل می
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سود انقرالب تمرام    گیرد که به بدترین شکل انجام می گیرد و چنان انجام می
  شود. نمی

 

 هاجرت    م

 
 83، شماره 1358مهرماه  2 دوشنبه

 
فردا سالروز مهاجرت امام از نجف به پاریس است. دولت عرراق سرخت   
گرفته بود که امام سکوت کند و امام تسلیم نمی شد. یک گرروه فیلمبرردار   

اق مری  فرانسوی برای انجام قراردادهائی که با دولت عراق داشرتند بره عرر   
رفتند. این گروه در نجف با امام مصاحبه کردند. به هنگام خروج از خانه امرام،  
از سوی مأموران سازمان امنیت عراق دستگیر شدند. مأموران فیلم را بردنرد  

 اما نوار ضبط صوت را فراموش کردند ...  
به دنبال این مصاحبه که محتوای آن در تعیین مسیر حرکرت انقالبری   

تعیین کننده داشت، دولت عراق خانره را محاصرره کررد. امرام      خلق ما ارری
میان سکوت و ترک عراق، دومی را برگزید. یک هفته  پیش از حرکت فرزنرد  

ساعت  94باشیم. و « خبر مهمی»امام با تلفن خبر داد که در پاریس به انتظار 
 شود ...   پیش از حرکت اطالع داد که امام فردا وارد پاریس می

اه، تنی چند بیش نبودیم که به استقبال امام رفته برودیم. امرا   در فرودگ
ساعتی بعد از ورود همه می دانستند که امام در پاریس است و جمعیرت بره   
سوی محل اقامت امام روان شد. شب هنگام دو مأمور فرانسوی از سوی کرا   
الیزه به مأموریت آمدند که امام می توانرد در اینجرا بمانرد بره شررط آنکره       

صاحبه نکند، در اجتماعات و ... شرکت نکند. در اینجا هم میان اقامت تروام  م
با سکوت و ترک کشور فرانسه یکی را باید انتخاب مری کررد. تصرمیم امرام     
قاطع بود: از فرودگاهی به فرودگاهی می روم. مرا یک زیرانداز کرافی اسرت.   

 سکوت نمی کنم ...
دث شرگرف مری دانرد و    و همه کس مهاجرت به پاریس را یکی از حوا

کسی تردید ندارد که این مهاجرت در شتاب گرفتن انقالب ترأریری تعیرین   
کننده داشت. در حقیقت، امام از پاریس هم به انقالب محتروای فکرری کره    
سخت بدان نیاز داشت را می داد و هرم افکرار عمرومی جهرانی الزم بررای      

 پیروزی انقالب ایران را تدارک می کرد.
ابه ها و مصاحبه های ایرن دوران، همره و همره را برر سرر      پیام ها، خط

محتوای روشنی متحد کرد و بر ضد رژیم شاه بره مبرارزه ای کشراند کره از     
شگفتی های تاری  است. بلندگوهای تبلیغاتی رژیم شراه در داخرل و خرارج    

را که به خیال آن ها اسالم خمینری قرادر بره    « مسئله» 93کشور، نزدیک به 
 طرح می کردند:حلشان نیست، 

آزادی ها، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و ... در حکومت اسرالمی   -
نمی توانند وجود داشته باشند چرا که ... پاس  امام روشن بود: آزادی ها همه 

 وجود خواهند داشت به شرط توطئه نکردن.
زنان از نو از حق رأی محروم خواهند شد و ... پاس  امرام بردون    -

می توانند رأی بدهند و انتخاب بشروند و در انتخراب پوشرش    ابهام بود: زنان 
 خود آزاد باشند.

اسالم زمینه ساز استبداد است. از اقیانوسیه تا شمال افریقا، هرر   -
جا اسالم دین مردم است، استبداد نظامی حکومت می کند. بنابراین انقرالب  

اهد کررد.  اسالمی نیز نوعی از استبداد را جانشین نوع دیگری از استبداد خو
پاس  امام قانع کننده بود: در هیچ کجا اسالم حکومت ندارد. در اسرالم تنهرا   
قانون حکومت می کند. چون اسالم دین انتقاد و اعتراض است، این حکومرت  

 ها را تحمیل کرده اند. در حکومت اسالم، استبداد نخواهد بود.

د حکومت روحانیان، زمین را از دست دهقانان بره در خواهرد آور   -
چرا که اینان با اصالحات ارضی مخالفند: پاس  امام قاطع بود: نه تنهرا زمرین   
در دست دهقانان می ماند بلکه کشاورزی ایران احیا خواهد شد و بیابران هرا   

 از نو به زمین های کشاورزی تبدیل خواهند شد.

حکومت اسالم، استبداد دینی بوجود خواهد آورد. روحانیران برا    -
مت این استبداد را بر  همه و بخصو  بر اقلیرت هرای   در دست گرفتن حکو

مذهبی تحمیل خواهند کرد. پاس  امام جرای چرون و چررا نمری گذاشرت:      
روحانیون خود قصد ندارند مقامات را در دست بگیرند و مبنای حکومرت رأی  

 مردم است و اقلیت ها نیز حقوق و آزادی ها را خواهند داشت.

قی کشور خواهد شد و تاریرک  حکومت اسالم مانع پیشرفت و تر -
اندیشی را بر کشور تحمیل خواهد کرد پاس  امام واضر  برود: اسرالم دیرن     
ترقی است. علت عدم پیشرفت آنست که جوانان کشور از آموزش و پررورش  
جدی برخوردار نیستند. اسالم با مظاهر ترقی مخالف نیست. با فساد مخرالف  

 گی مخالف است.است با سلطه بیگانه بر کشور و با غرب زد

با رفتن شاه و استقرار حکومت اسالمی، کشرور تجزیره خواهرد     -
شد. پاس  امام صری  بود: با رفتن شاه کشور تازه وحدت خرود را بره دسرت    
خواهد آورد و همه مردم کشور در اخوت اسالمی از حقوق و امکانات مسراوی  

 برخوردار خواهند شد.

نخواهرد کررد.    حکومت اسالم جانبداری از کرارگر و مستضرعف   -
 پاس  امام شورانگیز بود: اسالم مستضعف و کارگر را به حق خود می رساند.

حکومت اسالم چون قادر به پیشرفت دادن ایران نیسرت. چرون    -
قشری گری مذهبی موجب می شود که اسرتعدادها از خردمت آن بگریزنرد،    
دیر یا زود کشور را با بحران های سخت مواجره خواهرد سراخت و بخرواهی     

خواهی دور را به دست مارکسیست ها خواهد داد. پاس  امام روشرنگر برود:   ن
همه اسرالم را همرانطور   ما باکی از مکتب های دیگر نداریم. در صورت آزادی 

که هست خواهند شناخت و به اسالم روی خواهند آورد. اسرالم پیشررفت را   
 تضمین می کند.

با خود بر مری  حکومت اسالم، روشنفکران را به مقابله و مخالفت  -
انگیزد و وحدتی که علیه رژیم شاه بوجود آمده است از میان خواهرد رفرت.   

بردر  « مذهبی ها»وقتی این وحدت از بین رفت، دیر یا زود حکومت از دست 
می آید. پاس  امام امید آفرین بود: روحانی و روشرنفکر در نهضرت اسرالمی    

ه اداره کشرور نیسرتند.   وحدت به دست آورده اند و هیچیک به تنهائی قادر ب
باید با هم همکاری کنند و حکومت اسالمی زمینره ایرن همکراری را بوجرود     

 خواهد آورد.

حکومت اسالمی برنامه ندارد. نمی داند چه مری خواهرد. فقردان     -
برنامه که پاس  های کلی و مبهم داللت روشنی است بر آن، موجب می شرود  

رج و مرجی مهار نگردنری شرود.   که اداره کشور ممکن نگردد و ایران دچار ه
 پاس  امام این بود که برنامه داریم و به موقع اظهار و به اجرا می گذاریم.

حکومت اسالمی به حکم انزوائی که خود را بردان محکروم مری     -
کند، به تدریج به دست متعصب ها می افتد و باالخره استبداد نظامی متکری  

هد گرفت. این حکومت ظرواهر را  به این متعصب ها زمام امور را در دست خوا
را به جامعه تحمیل کند. پاس  امرام  « دیکتاتوری محبوب»رعایت می کند تا 

آشکار بود: حکومت اسالمی نه تنها در داخل دچار انزوا نمری شرود بلکره در    
دینا هم با حمایت از حقوق و مبارزه مستضعفان، به انزوائی که رژیم شاه بدان 

 ی بخشد.گرفتار است نیز خاتمه م

در میان رهبران دینی وحدت کلمه نیست. پس از رفرتن شراه و    -
تبدیل وحدت به پراکندگی، جناح مخالف با ترقی خواهی قدرت پیدا خواهرد  
کرد و ... پاس  امام اطمینان بخش بود: حکومت اسرالم پراکنردگی هرا را بره     
قعی وحدت تبدیل می کند و در آن جائی برای مخالفان با ترقی و پیشرفت وا

 نیست.

 و ...
این موضوع بودند که تردیدها را زدودند و ایران را متحرد کردنرد. ایرن    
مواضع بودند که اراده ها را استوار کردند و مقاومت سختی را برانگیختند کره  
شاه را سرنگون کرد. اینک که دوران ریشه کن کردن آن رژیرم و سراختمان   

دت اگرر بیشرتر نشرده باشرد     ایران در اسالم رسیده است، نیاز کشور به وح
کمتر نشده است. اینک زمان عمل است. وقت به عمل در آوردن آن مواضرع  
است. آیا ما به وعده ها عمل می کنیم؟ آیا حال پای عمل که بره میران آمرده    
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است، امام را تنها نگذاشته ایم؟ آیا می خواهیم به مردم خود و به مرردم دنیرا   
بوده است؟ آیا اگرر  « تاکتیک»و وعده ها  بگوییم که خدای ناکرده آن مواضع

با زیر پا گذاشتن آن مواضع و نویدها، چهره صراف رهبرری را مکردر کنریم،     
انقالب اسالمی را با همان خطرها و همان مشکالت باال که برر مری شرمردند،    

 کنیم؟ روبرو نمی
بدینخاطر است که دادگاه انقالب گرگان باید توجه کند وقتی کسری را  

به یک سال زندان محکوم مری کنرد.    -هر اعالمیه ای -مل اعالمیهبه جرم ح
وقتی دادگاه انقالب اهواز دو زن زندانی را به این عنوان که حاضر بره حضرور   

حررف ناشرنیده در    -در دادگاه نشدند غیاباً محکوم به حبس ابد مری کنرد  
.. وقتری .  -تاری ، زندانی چگونه می تواند از حضور در دادگاه امتنراع کنرد؟  

رهبری امام آسیب جدی می بیند. بر آن ها کره امرام را در رهبرری انقرالب     
اسالمی ایران یاری رساندند، به نسل جوان و مسئول که امام را در مهراجرت  
تنها نگذاشتند، فرض است با تمام قوا بکوشند. بایسرتند و مقاومرت کننرد و    

 نگذارند انقالب از خط امام بیرون رود.
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پیش از این درباره گرانی قیمت ها نوشتنی ها را نوشته ایرم. امرا هنروز    

روند و به مرز خطر می رسرند.   جای سخن باقی است. قیمت ها دارند باال می
اقتصاد ایران اگر خود تولید کننده بود افزایش قیمت هرا از حردی کره مری     

اکنون که خود تولید کننده نیست، ناگزیر یا باید برا  گذشت خطرناک می شد. 
واردات تورم را مهار کرد و یا قیمت ها همچنان باال خواهنرد رفرت و بحرران    

 اقتصادی، بزرگتر و غیرقابل تحمل خواهد شد.
وقتی قیمت ها تا بدین حد باال می روند، بردان معناسرت کره بیمراری     

ج آن نپرداخته اند. مثرل بسریار   شدت گرفته و مسئوالن امور به موقع به عال
کارهای دیگر که به موقع و از روی برنامه مطالعه و تکلیفش معین نمی شرود و  

 ها می افزاید. مشکل ها بر مشکل
زمان عمل تنگ تر شده است. دولت می توانست با پیش بینی میرزان و  
آهنگ تورم و تشخیص کاالهای مورد مصرف مستضعفان از غیر آن، تولیرد و  

ردات را تحت نظم و قاعده در آورد. اما اینکار با توجه به اقتصاد ورشکسرته  وا
ای که از رژیم سابق به ارث برده بود و دوران اعتصاب و بالتکلیفی مراه هرای   

آسران نبرود. و    -که تا حدود زیاد دولت خود مسبب آن برود  -بعد از انقالب
اردات راه عرالج  اینک در محدوده سیاست دولت و ساخت اقتصاد ایران جز و

دیگری نمانده است. و اگر دولت تن به واردات با حجم بزرگ دهد، نتایج زیرر  
 به بار خواهند آمد:

افزایش واردات در سط  قیمت ها تا حدودی مثرر است. توضی   -1
اینکه قیمت ها باال می روند اما نه با شدت کنونی. بنا بر این تورم از بین نمری  

 می گذارد. رود و اررات خود را بر جا
واردات از جمله به معنای آنند که خریردار عجلره دارد. توضری      -9

این سخن این است که چون تقاضای فوری زیاد است، سرمایه هرا بره طررف    
ایجاد واحدهای تولیدی واقعی نخواهند رفت. حتی در زمینه کشراورزی نیرز   
واردات پرسودتر و بی دردسرتر جلوه می کنند و هر کس ترجی  مری دهرد   
خود را با دهقان و کارگر درگیر نکند، وارد کند و نفع ببررد. بره ایرن ترتیرب     
تمایل به سرمایه گذاری در تولید کم می شود. حتری در بخرش دولتری نیرز     

 زمینه سرمایه گذاری کم می شود.

جذب سرمایه ها به قلمرو واردات، و کم شردن مصررف پرول در     -3
آنست کره فعالیرت اقتصرادی    قلمرو فعالیت های تولیدی درازمدت به معنای 

برورس  »سودآور باید کوتاه مدت باشد. این امر همان است کره مرردم بردان    
می گویند. خاصه اقتصادی دوران سابق همین بود که پول هرای نفرت   « بازی

 همه صرف انواع فعالیت های بورس بازی می شد.

افزایش روزافزون واردات، ترکیب واردات را تحرت ترأریر قررار     -4
وضی  اینکه باید کاالهای مصرفی را بیشتر و ابزار کرار و کارخانره را   دهد ت می

 کمتر کرد. و همین امر یک ارر دیگر هم دارد:

وقتی تورم از یک حردی گذشرت نراگزیر سیاسرت حمایرت از       -5
صنعت و کشاورزی داخلی را باید کنار گذاشت و همین امر نه تنها مانع رضرد  

 کشاورزی را زار می سازد.تولید داخلی می شود بلکه کار صنعت و 

انبوه واردات، مانع از آن می شود که در کشرور از لحرا  توسرعه     -6
شهری و عمران روستائی سیاست واقع بینانه ای به اجرا گذاشت. ناگزیر بایرد  
به توسعه سریع و بی رویه شهرهائی که نقش سررطان را در مریهن اسرالمی    

 .کنند، با همه اررات مرگبار ادامه داد بازی می

برنامه های عمرانی دولت قابلیت اجررای خرود را از دسرت مری      -7
دهند و چون گذشته تنها قسمت هائی از برنامه اجرا مری شرود کره توزیرع     

 واردات در کشور موکول به اجرای آنهاست.

واردات، سلطه شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشور و تحرول   -8
چند ملیتی هرا در آن   شود که آن را نیز تحمیل می کند ایران سرزمینی می

پیشرفت می کنند. معنای این حرف آنست که منابع طبیعی کشور مرا سریل   
آسا خواهد رفت تا با پول آن و به دست خودمران اقتصراد کشرور کرامالً در     

 دست چند ملیتی ها قرار بگیرد.

این امر یعنی رفتن منابع طبیعی )بخصو  نفت( و آمردن کراال و    -2
رد که تا نفت و رروت های طبیعی دیگر را داریرم و  خدمات، معنائی جز این ندا

 صادر می کنیم زنده ایم و بعد هم مرگ گو برس.

برورس  »کوتاه شدن عمر اقتصاد، خود سبب گرمتر شردن برازار    -13
شود و همین امر چون گذشته فرصت طلبان را بر اقتصراد کشرور    می« ها بازی

شرود   جمله سبب می گرداند. تسلط بورس بازها بر اقتصاد کشور از مسلط می
 که:

جریان سرمایه ها به خارج به صورت فرار پرول و سررمایه چرون     -11
گذشته بلکه شدیدتر ادامه پیدا کند. چرا که زمان به زمران بره پایران عمرر     
ذخایر نفتی نزدیک می شویم و البته آن ها که از فعالیت خود سود به دسرت  

 ند.آورند مح  تأمین آتیه آنرا از کشور خارج می کن می

همه امور باال سبب می شود که پول های کشورهایی نظیر ایرران   -19
متوجه اقتصادهای صنعتی بشوند و این قدرت خرید عظیم که کشورهای زیر 
سلطه متوجه بازارهای کشورهای صنعتی می کنند از جمله تأریراتی که مری  
کند یکی از افزایش قیمت ها و میزان تورم در این کشورهاست کره بره نوبره    

 ود به کشورهایی نظیر کشور ما نیز منتقل می شود.خ

هنوز می توان اررات اصلی و فرعی دیگر را نیز شمرد و نبایرد از ارررات   
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آن غفلت کرد. با توجه به همه این ارررات مری   

 که ما میان در و دیوار گیر کرده ایم:بینیم 
مه، بحران سیاسی به دنبرال  افزایش کنونی قیمت ها در صورت ادا -الف

می آورد که بسته به کم و کیف آن، تغییراتی سیاسی را تحمیل می کند. ایرن  
 تغییرات می توانند بسیار شدید و خطرناک باشند.  

عالج تورم از راه افزایش واردات اررات مرگباری را کره برشرمردیم    -ب
 در پی دارد. راه حل کدامست؟

 می پردازیم.در شماره بعد به این راه حل 
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گویند تورم با رشد اقتصادی همراه است. زیرادش عالمرت بیمراری     می
نشانه زیادت مصرف بر تولیرد و بنرابراین بیرانگر رشرد     « معقولش»است اما 
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م وجرود دارد،  تولید و امکان رشد بیشتر آن در آینده است چرا که وقتی تور
به معنای آنست که تولید سودآور است. اما تولید بیشتر بره نوبره خرود قروه     
خرید را باالتر می برد و مسابقه میان میل به مصرف و میل به تولید تا اشتغال 

 کامل ادامه پیدا می کند و از آن به بعد دوران رفاه شروع می شود و ...  
ایه پایان ناپذیر شرمردن منرابع   اما حقیقت آن است که این نظریه، بر پ

طبیعی و در دسترس بودنشان استوار شده است. و نیز جستجوی قدرت کره  
شکل اقتصادی اش سودجویی است انگیزه طبیعی فرض می شود. و باز نیراز  
و میل به مصرف در شمار نیامدنی و اندازه نکردنی براور مری شرود. در ایرن     

سان در ضمن سازندگی خویش پیدا می نظریه نیازها تنها آن ها نیستند که ان
کند، بلکه وقتی هم مصرف فرآورده ای برای ترن یرا روان آدمری زیرانبخش     
است، مصرف اش نیاز به شمار می رود. همه عیب این نظریه همین سره پایره   
آن است. بنابراین تورم عالمت است اما عالمت بیماری اقتصاد. بدین بیان کره  

ه چه میزان از فعالیرت اقتصرادی جامعره    خفت و شدت آن نشان می دهد ک
تخریبی یعنی تبدیل استعداد انسانی و منابع طبیعی بره قردرت اقتصرادی و    
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است. توضی  آنکه اگر تنها کاالهرا و خردماتی   
تولید شوند که مصرف شان به تن و روان آدمی زیان نمی رساند و اگرر توجره   

یرند و در نتیجه سودجویی و سلطه طلبی انگیرزه  شد منابع طبیعت پایان پذ
اصلی فعالیت اقتصادی را تشکیل ندهد، می تروان تولیرد کاالهرا و خردمات     
مورد نیاز همه مردم را به مقدار کافی افزایش داد و در این صرورت بره جرای    
تورم کاهش قیمت ها عالمت می شود، عالمت آنکه تولیرد دارد بره مصررف    

 ال دارد از آن بیشتر نیز بشود.نزدیک می شود و احتم
اینک با توجه به توضی  مختصر باال، راه حل مشکل تورم کره دارد بره   
 مرز خطرناک شدن نزدیک می شود، در کوتاه مدت و دراز مدت این است:

 در کوتاه مدت:
باید سیاست اقتصادی مصدق را بکار برد. یعنی عمده توجره را متوجره   

 امور زیر کرد:
تصاد مسلط خارجی صاحب اختیرار کشرور شرود.    اجازه نداد اق -1

بدین ترتیب که تولید کاالها و خدمات مورد مصرف توده مردم را تا می تروان  
در داخل کشور افزایش داد. تا دایره تورم به حدود کاالهرا و خردمات مرورد    
مصرف قشرهای مرفه جامعه محدود گردد. در این دایره نیز بایرد آنررا مهرار    

به آسانی که در دورة مصدق نیست. چررا کره امرروز جمعیرت     کرد. البته کار 
کشور در شهرهای مصرف کننده متراکم شده اند. اما اینکار هرم کره دولرت    
اختیار را به تورم بدهد یعنی دنباله رو تورم بشود و قیمرت هرر کراالئی براال     
رفت، زود دروازه های کشور را بروی آن باز کند، سیاست اقتصادی نیسرت و  

 وحشتناک در پی می آورد.عواقب 

این کار از راه اصالحات جزئی و تشویق هرای مرسروم سررانجام نمری     
گیرد. محتاج تصمیمات انقالبی است، محتاج تصمیماتی است که از اسراس و  
پایه نظام اقتصادی کنونی را دگرگون سازد. و نیز محتراج اقردامات همزمران    

 زیر است:
تا می تواند تغییرات الزم  دولت در محل و اندازه هزینه های خود -2

را بدهد. توضی  آنکه اگر خرج های دولرت از  ضرابطه راضری  نگاهداشرتن     
پیروی کند و در نتیجه متمرکز گردد، البته به شردت گررفتن ترورم کمرک     
خواهد کرد. هم باید پول ها را صرف تولید بیشتر کند و هرم آنررا در نقراطی    

 آن نقاط بگردد. در نتیجه ...   خرج کند که موجب جلب جمعیت از شهرها به
باید در توزیع درآمدها به سود مردم کم درآمد تجدید نظر فوری  -3

شود. درآمدها بسیار کم وقتی افزایش پیدا می کنند، البته سط  تقاضا را باال 
می برند اما این تقاضا برای تولید داخلی است و ارر خود را برر افرزایش ایرن    

 دایره نیازها مردم کم درآمد بسیار محدود اسرت  تولید می گذارد. چرا که اوالً
 و رانیاً بیشتر متوجه کاالها و خدمات دارای ضرورت های اولیه است.

سیاست بانکی باید خود را با تدابیر براال همآهنرگ کنرد یعنری      -4
اعتبارات بانکی به افزایش تولید برای تأمین نیازهای اولیه کمک رساند. بانک 

را رها کند یعنری پرول را بجرایی نبررد کره مصررف        عاجالً باید روش سابق
آنجاست و قابلیت افزایش سریع هم دارد بلکه باید بجاهایی ببرد کره تولیرد   

آنجاست. همین تغییر حوزه عمل پول بر کاهش قیمت ها ارر جردی خواهرد   
 گذارد.

روحانیت و دانشگاهیان و همه کاربدستان باید با تشخص طلبری   -5
ند و نگذارند معنویتی که در جریان انقرالب ترا بردان    از راه مصرف مبارزه کن

حد اعتال پیدا کرده بود، از دست برود. چرون جهراد سرازنده بررای اعرتالی      
معنویت از جمله تدابیر بلند مدت نیز هست ضمن تدابیر بلند مدت از نرو بره   

 آن می پردازیم.  

 تدابیر بلند مدت:
یرد هردف اقتصرادی    در بلندمدت تغییر کامل ساخت اقتصاد ایرران با 

دولت به شمار آید. برنامه چنین تغییرر همره جانبره و اساسری را در بیانیره      
 جمهوری اسالمی آورده ایم روش آن برنامه این هاست:

تکرار کنیم که تعریف شهر باید تغییر کند. شهر جایی نیست که  -1
بر محور تأسیسات دولتی بوجود آمده و کارش مصرف کردن باشد. شهر بایرد  

د ند. بنابراین آن بخش از جمعیت شهرها که از ناحیره افرزایش مصررف،    تولی
 روزی می خورد باید به مراکز تولید برود و تولید کند.

تولید و مصرف باید با واقعیت هرای طبیعری و فرهنگری کشرور      -2
اسالمی ما منطبق شود. یعنی اختیار نوع تولید و مصرف باید از دسرت غررب   

لت ما قرار بگیرد. مبرارزه برا غررب زدگری در     سلطه گر بدر آید و دردست م
قلمرو اقتصاد بدان است که اختیار تعیین کم و کیف احتیاج ما به دست غرب 

 بماند و خود بدانیم به چه کارها و خدماتی نیاز داریم.

اقتصاد کشور، به صورت یک مجموعه فعرال و مسرتقل در آیرد.     -3
اشته باشد بلکه هر رشرته  وضعیت فعلی که هر رشته با رشته دیگر ارتباط ند

با اقتصاد صنعتی غرب رابطه داشته باشد و دنبال آن در کشور مرا بره شرمار    
برود باید تغییر کند. برنامه گذاری یک اقتصاد در واقع همین اسرت. سرازمان   
برنامه باید دنباله برنامه هایی را که چند ملیتی هرا بررای پیشررفت خرود در     

نظیم می کردند، رها کند و در حدود طبیعرت  کشور ما و غارت روزافزون ما ت
و فرهنگ کشور طرح یک برنامه جامعه را بریزد. برنامه ای که اجرایش سربب  

 بوجود آمدن یک اقتصاد با نظام و مستقل بشود.

ترکیب بودجه دولتی هم از جهت مخارج و هم از جهت درآمردها   -4
 باید از اساس تغییر کند. توضی  اینکه:

وش رروت نفت کشور به دست می آید. وقتری  بودجه فعلی از فر -
کشوری از محل فروش رروت خود خرج می کند مثل خانواده ای عمرل مری   
کند که از مایه می خورد. البته وقتی مایه تمام شد نوبت فقرر و نرابودی مری    
شود. اما رژیم سابه به این قانع نبود که پول نفت را خرج کنرد بلکره آنررا در    

رج می کرد، که زمینه مصرف بیشتر واردات را فرراهم  جاهائی و به صورتی خ
می آورد. این است که بودجه تابع میزان خرج چند شرهر برزرگ و دسرتگاه    
های دولتی شده است. نباید هیچ روز از روزها را از دست داد. از هرم اکنرون   
باید برنامه رشدی تنظیم کرد و به اجرا گذاشت ترا روزی برسرد کره بودجره     

ل فروش رروت کشور نباشد بلکه برداشرت از تولیرد داخلری    دولت دیگر پو
باشد. مثل حاال طوری خرج نشود که مصرف را باال ببرد، بلکه جروری خررج   

 بشود که تولید را باال ببرد.
 مطلب دراز شد. بقیه می ماند برای شماره آینده.  

 

 

 توان در بن بست ماند    نمی
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ه گذشت، روشن می شود که تورم اقتصاد ایران عالمرت بیمراری   از آنچ

فلجی است که بیمار را  رو به مرگ می برد عالج این بیماری در تردابیر همره   
 جانبه است. و اینک به چند تدبیر درازمدت دیگر بپردازیم:

 ایران این دگرگونی ها باید انجام پذیرند: اقتصاددر  -
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شود. جذب اقتصاد ایرران بشرود.    نفت باید در اقتصاد ایران فعال -
برنامه اقتصادی باید بر پایه بی نیازی از صادرات نفت خام طرح ریرزی شرود.   
آنسان که رشد اقتصاد ایران بر پایه نفت قرار گیرد. یعنی نفت و مشرتقات آن  

 در بخش ها و رشته های اقتصادی بکار رود.

شری اسرت )و   اقتصادی که اینک در واحدهای گوناگون پراکنرده و متال 
هرای تولیرد و در نتیجره گرانری      خود این امر از اسباب عمده زیادی هزینره 

اجناس است( باید به یک مجموعه ای متحرک و خودساز و برخرود افزاینرده   
تبدیل شود. نفت در این مجموعه است که باید مثل خرون در بردن، جریران    

 ها تبدیل گردد.پیدا کند و مواد گوناگون نفتی در رشته های مختلف به کاال
تولید باید با طبیعت و فرهنگ اسالمی ایران تطبیق گردد. اقتصاد  -

جزئی از فرهنگ است. از جنبه های دیگر که بگذریم، اقتصاد بیگانه در یرک  
فرهنگ بیگانه، مهمترین علت تورم و گرانی است. بنابراین برداشت تازه ای از 

ماتی که موجب زیان بره ترن و   نیازها ضرورت دارد. اگر انسان به کاالها و خد
روانند، نیاز نداشته باشد بلکه نیاز داشته باشد کره آن هرا را مصررف نکنرد،     

درصد از واردات ایران را می توان کاست. با کاستن ایرن واردات   53دست کم 
سرمایه های بزرگی آزاد می شود و می توان آن ها را سرمایه گذاری کررد. در  

اید آن باشد که کاالها و خردمات مرورد نیراز بره     گذاری ضابطه ب این سرمایه
حداکثر تولید شوند. یعنی نباید این مالحظه در کار آید که اگر تولید افرزایش  
پیدا کند سود کم می شود. و وقتی ضابطه این شد که افزایش تولید باید سود 
 و قیمت را کم کند، رشد اقتصادی با کاهش قیمت ها مالزمه پیدا خواهد کرد.

نسان از هم اکنون باید رادیو و تلویزیرون و سرینما و مطبوعرات در    بدی
خدمت ادامه انقالب بزرگ فرهنگی ما قرار گیرند و ایرن معنری را بره افکرار     
عمومی ما حا حالی کنند که نه تنها بیشتر از نیمی از آنچه را مصرف می شود 

را مصرف  می توان مصرف نکرد، بلکه به سود تن و روان مردم ماست که آن ها
نکنند. برای نجات اقتصاد کشور واجب است که مصرف نکنند. صد افسروس  
که مقامات اقتصادی کشور هیچ به فکر این وظیفه بزرگ نیستند. بیشرتر بره   

 اند. کسانی می مانند که به تماشای منظره جان کندن اقتصاد کشور نشسته
کشاورزی ایران که روزگاری کم خرج و نسبتاً خوش دخرل برود    -

اینک دخل و خرج نمی کند. تا وقتی شهرهای بزرگ بر محور واردات بزرگترر  
هم می شوند وضع تغییر نخواهد کرد. در حقیقرت یرا بایرد کشراورزان بره      
روستاها باز گردند و یا ماشین جانشین آن هرا بگرردد. بررای آنکره ماشرین      

و دهقان  جانشین انسان بشود، باید زمین بزرگ باشد. آب باشد، راه باشد و ...
سرمایه برای خریدن و بکار انداختن ماشین داشته باشد، و مشکالت کار کره  
تعدادشان به بیست می رسد، حل گردند. در برنامره درازمردت، محاسربات    
موجود اقتصادی باید کنار گذاشته شود، یعنی سودآوری یک طرح نه در یک 

گذاری در  . سرمایهدوره ده ساله بلکه در عمر نسل ها باید در نظر گرفته شود
تحقیقات علمی و فنی برای یافتن و بکار بردن فنونی که امکان سربز کرردن   

 ایران را فراهم کنند، باید یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی شود.

در بخش خدمات تغییرات هر چره بزرگترر بایرد انجرام گیرنرد.       -
اقل دستگاه اداری و نظامی باید تجدید بنا شوند و هزینره هرای آن بره حرد    

ممکن تقلیل یابند. یکی از عوامل اصلی فلج اقتصاد ایرران و از سربب هرای    
بزرگ گرانی قیمت ها، هزینه های اداری کشرور اسرت. جوانران مرا بایرد از      
خدمت رشد مصرف به خدمت رشد تولید بروند. وقتی چنین شود، از هزینره  

یرن طررز   ها کم و بر تولیدها افزوده می شود و قیمت ها پرایین مری آینرد. ا   
توسعه بخش خدمات بیماری خا  ایران نیست. کشورهای زیر سلطه بیشتر 
و کشورهای مسلط کمتر، همه به این بیمراری مبرتال هسرتند و ایرن امرر از      

 اسباب بزرگ تورم روزافزون در جهان است.

درصرد   93عالوه بر کاهش هزینه های اداری و نظامی، الاقرل ترا    -
یز باید تغییر پذیرد. خدمت آن نیست کره  مجموع هزینه ها، ترکیب خدمات ن

به واردات و توزیع آن در کشور سامان ببخشیم. خدمت آنست کره نیازهرای   
 رشد تولید را  به افراد ذیفن و ذیصالحیت رفع کنیم.

باید همه ما بدانیم که اگر در صحنه نبرد اقتصادی شکست بخوریم، نره  
ایم. ایرن سرخن بره معنرای      تنها انقالب اسالمی بلکه کشور را از دست داده

اقتصاد را اصل گرفتن و بقیه امور را فرع گرفتن نیست، بلکه به معنای توجره  
به سلطه اقتصاد صنعتی بر کشور است. در حال حاضر مرا پریش خرور مری     
کنیم. یعنی نفتی که می فروشیم و قرض هایی که می کنیم، تنها بره حسراب   

ت. وقتی چنین است، اقتصراد  نسل امروز نیست، به حساب نسل فردا هم هس
در خراجی پایه های خود، بیانگر خرابی همه جنبه های سیاسی و اجتمراعی و  

 فرهنگی جامعه نیز هست.  
خود و افکار عمومی را با شعارهای خشک و توخالی و محررک و مقروی   

سیاسی که هم اکنرون   -احساسات، سرگرم نکنیم. نابهنجاری های اجتماعی
ی توانند خود را نشان می دهند، دیر یا زود به همه جا در هر جای کشور که م

سرایت خواهند کرد. انقالب ایران دو طرف داشت: مردم و رژیم شراه. آنچره   
رژیم شاه را به زانو در آورد بن بست های اقتصادی و سیاسری و اجتمراعی و   
فرهنگی اش بود. اسالم  در طرف مردم بود و بنا برراین حکومرت مرا، بررای     

ها از امکاناتی برخوردار است که رژیم شاه از آن هرا   بست مدن از بنبیرون آ
برخوردار نبود. به همین خاطر رژیم بدان سرعت و سهولت از پا در آمرد. امرا   
نباید پنداشت که با رفتن شاه و اعوان و انصار، بن بست ها از بین رفتره انرد.   

عنی محیطری فرراهم   برجایند و اگر مثل رژیم سابق بنا را بر حذف بگذاریم، ی
کنیم که مغزها یا بگریزند و یا کار نکنند، بن بست ها از نرو عرصره را برر مرا     

 تنگ خواهند کرد و این بار ...  
هنوز می توان تدابیر دیگر را برشمرد. امرا چرون در بیانیره جمهروری     
اسالمی ایران همه تدابیر شماره شده اند و این تکرار در مقام هشردار انجرام   

 انچه ذکرش گذشت، احتصار می کنیم.گرفت، بد
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قرار بر این بود که درباره طرح جدید ساختمان ارتش بنویسریم. چنرد   
موضوع دیگر هم موضوع روزند. گاه می شود که آدمری از خرود مری پرسرد     

د و آدمی در مری مانرد   دربارة چه باید نوشت و گاه چند موضوع پیش می آین
 که کدام را باید نوشت.

و همه می نویسند و می گویند و خود ما نیز نوشتیم که کسی به کسری  
نیست و به نوشته و سخن کمترین اعتنائی از سروی مقامرات مسرئول نمری     
شود. اگر مسئوالن امر خود را موظف به پاس  و توضی  می دانسرتند، الاقرل   

 چشم بینایی هست. معلوم می شد که گوش شنوا و
 بگذاریم و بگذریم و بنویسیم!

چند روزی است که از نو بازار توطئه گرم شده است. در خوزسرتان، در  
کردستان، در تهران و ... توطئه ها پی در پی انجرام مری گیرنرد. تررور نیرز      
همچنان برجاست، گروه هایی که خود محاکمه می کنند و حکم غیابی صرادر  

 می گذارند نیز به کار خود مشغولند و ...می کنند و به اجرا 
را سرمشق مری کرردیم و   « هشدا»حق این بود که بجای سرمقاله کلمه 

آنرا تا پایین صفحه تکرار می کردیم بلکه همه کسرانی کره مسرئول امورنرد     
بخود می آمدند و به گرد هم جمع می شدند و با هم حرفهاشان را یکری مری   

ساسی کشور می شدند. چند بار نوشته ایم کردند و بجد مشغول حل مسائل ا
که وضع اقتصاد کشور هیچ خوب نیست تورم دارد به مرز خطر نزدیرک مری   
شود، بیکاری و کم کاری و کاهش تولید و ... افق آینرده نزدیرک و دور ایرن    

 اقتصاد را تاریک کرده است. سمینار  اقتصادی برگزار شد اما ...  
 ور عالمت است:اما باید بدانیم که توطئه و تر

یک وقت عالمت آنست که انقالب در مسیر درست قررار گرفتره    -
است و دارد به سرعت به سوی هدف های خود پیش می رود و ضد انقالب برا  
 دست زدن به توطئه ها و ترورها می خواهد مانع از رفتن به سوی هدف بشود.

یک وقت نشانه آنست که ضدانقالب گمان می برد افکار عمرومی   -
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دت حمایت و هواخواهی خود کاسته است و می توان از طریق توطئه هرا  از ش
زمینه نارضائی و تشویش را بوجود آورد و گسترش داد و جامعه را بدینسران  
به استقرار وضعیت دیگری راضی کرد. این روش در ایران بارهرا برا موفقیرت    

 بکار رفته است. از جمله پیش از روی کار آمدن رضاخان.

خاطر است که دشمن می خواهرد نهادهرای دوران   یک وقت بدان -
پیش از انقالب را تثبیت کند. چنان کند که به طور روزافزون انقرالب خرود را   
بدانها محتاج تر ببیند و دیگر نتواند در آن ها تغییرهای اساسی را بدهد. بعرد  

 از انقالب مشروطه موقعیت قشون قزاق بدین ترتیب تثبیت شد.

عکس العمل های مقامرات دولرت انقرالب،    یک وقت  با محاسبه  -
هرای کینره توزانره را     العمرل  بدانجهت دست به توطئه می زند کره عکرس  

برانگیزد و این عکس العمل ها رابطه خصومت میان توطئه گر و دولت انقرالب  
را به رابطه خصومت میان این دولت و تمامی قوم و مردم یک منطقره تبردیل   

صهیونیست کردن یهودیان همرین روش را   کند. چنانکه صهیونیست ها برای
 داشتند و هنوز نیز دارند و بدبختانه ما در این دام می افتیم.

یک وقت بیان آنست که دشمنان انقالب برنامه دارند کره زمینره    -
یک جناح را از بین ببرند تا تنها جناحی که با هردف هرای آن هرا سرازگارتر     

اگر در اشتباهات و تبلیغات کره  است در صحنه نقش فعال داشته باشد. مثالً 
برای بهره برداری از آن ها شده است، دقت کنیم می بینیم که آشکارا دارنرد  

 زمینه روحانیت را خراب می کنند:

مخالف آزادی های بیان و قلرم و اجتماعرات و احرزاب کیسرت؟      -
 روحانیت.

مخالف با روشنفکران و تحمیل کننده سکوت و خفقان به آن هرا   -
 یت.کیست؟ روحان

ایجاد کننده حقوق ویژه برای خود )نمونه آن دادگاه هرای ویرژه    -
 روحانیت و ...( کیست؟ روحانیت.

مسئول بوجود آمدن مراکز متعدد تصمیم گیری و هررج و مررج    -
 در اداره امور کشور کیست؟ روحانیت.

مسئول ایجاد ناامنی و از بین رفتن هرگونره امنیرت قضرائی در     -
 حانیت.جان و مال و شرف کیست؟ رو

مسئول دادگاه هایی که احکام فوری صادر می کند و بدون آنکره   -
 کند کیست؟ روحانیت. مجالی برای دادخواهی بگذارد، اجرا می

مسئول ایجاد بنیاد  مستضعفان که خود یک دولتی شده است با  -
 قوای اجرائی و با اداره بد ... کیست؟ روحانیت.

بنیاد مستضرعفان و  و سپاه انقالب در دست کیست؟ و کمیته ها  -
این قوا برای چیست؟ در دست روحانیت و برای استقرار حکومت انحصراری و  

 استبدادی روحانیت.

مسئول بالتکلیفی از هر لحا  و بخصو  از لحا  اقتصرادی کره    -
نتیجه اش هرج و مرج اقتصادی و کراهش تولیرد و افرزایش قیمرت هاسرت      

 کیست؟ روحانیت.

از کشور کیسرت؟ روحانیرت برا     مسئول فرار مغزها و سرمایه ها -
 کارهای باال

مانع کار دولت در اداره کشور از راه مداخالت بی رویره کیسرت؟    -
 روحانیت.

سری را بررای حکومرت انحصراری خرود      کیانند کره قرانون اسا   -
   نویسند؟ روحانیان و ... می

مورد باال عناوین اصلی تبلیغاتی هستند کره پریش از انقرالب و در     13
بخصو  در دو ماه اخیر سخت اوج گرفته اند. ما نمی گروییم  دوران انقالب و 

هر  چه هست تبلیغات دشمن است و هیچ اشتباه و غلط کاری در زمینه های 
باال صورت نگرفته است. اما می پرسیم برا تضرعیف روحانیرت چره جنراحی      
تقویت می شود و آیا آن جناح از هر عیب و نقصی مبراست؟ آیا در زیرر ایرن   

ات شدید، نیم کاسه ای نیست؟ آیرا نبایرد احتمرال بردهیم کره      کاسه تبلیغ
شود که دیگر روحانیت را  به مثابره رهبرری    مقدمات ایجاد رژیمی فراهم می

کننده مقاومت در برابر خود نداشته باشرد؟ اگرر ایرن احتمرال وجرود دارد،      

روحانیان و همه انقالبیان نباید بر مراقبت های خود صرد چنردان بیفزاینرد و    
ط کاری ها و زمینه آن هرا را قطعراً از برین ببرنرد؟ هشردار کره مسرئله        غل

سرنوشت انقالب اسالمی و کشور در میان است تضعیف شدید روحانیت چره  
با غلط کاری ها و چه با بزرگ کردن آن ها و میدان دادن به تبلیغرات دشرمن   
 به سود انقالب تمام نمی شود، به سود دستگاهی تمام می شود کره پریش از  
انقالب در رابطه با سلطه خارجی بوجود آمده است و در کمین است تا برا بره   

 دست آوردن فرصت به طور قطع خود را مستقر سازد.
ی دسرت یرافتن بره چنرد و یرا همره       باری گاه هست که توطئه ها برا

هایی است که در باال برشمردیم. بنابراین مشخصه وضعیتی که در آنریم،  هدف
تثبیت ایرن وضرعیت و از برین برردن اسرباب و علرل        ناپایداری است. برای

ناپایداری باید از ایجاد حوزه های نفوذ و منزلت و قدرت شخصری و گروهری   
در سط  کشور و شهرها و همه جا احتراز کرد نباید کوتاه بین بود و وضرعیت  
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ناسازگار را کوچک تر از آنکه هست شرمرد و  

س دلخواه خویش را قانون کند و به اجرا بگذارد. باید بره گررد   اجازه داد هر ک
امام رهبر محبوب انقالب جمع آمد و جبهه بزرگ اسالمی را به برنامره عمرل   
همه جانبه مجهز ساخت تا هیچکس از روحانی و غیرروحانی به سلیقه خرود  

 تصمیم نگیرد و به اجرا نگذارد.
ت نکرردیم و بره حکرم    خداوندا شاهد باش که حقیقت را فدای مصلح

مسئولیت گفتنی ها را گفتیم. خداوند مدد کن تا انقرالب مرا پیرروز شرود و     
هیچگاه نیاز به گفتن این سخن نباشد که: به موقع خود هشدار دادیم ایکاش 

 شنیدند. گوش ها می
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لس خبرگان باید طرحی برای تجدید مدتها پیش، یعنی در اوائل کار مج
سازمان ارتش  بدانسان که بتواند به خدمت انقالب  در آید، تهیه می دیردیم.  

در اینجا برد نیسرت   این طرح آماده شد اما موقع را مناسب طرح آن نیافتیم. 
بدانیم ارتش از چه چیز رنج می برد؟ در دو سال پیش، تحقیقی درباره ارترش  

و ماه پیش بهنگام تحقیق درباره سازمان نیروی هوائی، برر  انجام دادیم. و در د
ما بیشتر از پیش روشن شد که تحقیق اولی مقرون به واقعیت بوده اسرت. در  
اینجا بنا نداریم آن تحقیق را باز بنویسم. تنها تضادهای موجود در ارتش را در 

 آوریم: دوران رژیم سابق و چگونگی تحول آنها را می
وظیفه ارتش و کاری که رژیم شراه در عمرل بره    تضاد مهم میان  -1

عهده او گذاشته بود. این تضاد، تضاد میران وظیفره اصرلی یعنری دفراع از      
استقالل کشور و عمل در خدمت قدرت مسلط غرب بود. در حقیقت از زمران  
تشکیل قشون قزاق تا پیروزی انقالب ارتش در آتش این تضاد می سوخت و 

اقع شدند و بسیار بسیار افسران و افراد ارتشری  تصفیه های بسیار در ارتش و
که می خواستند با سرنگون کردن رژیم سابق وبازگرداندن ارتش بره وظیفره   

 اصلی به وطن خود خدمت کنند، سر به نیست شدند.

حرل کررد. دولرت اسرالمی از ارترش      انقالب اسالمی ما این تضراد را  
ان و سررکوب هرگونره   خواهد در خدمت منافع آمریکا وسیله ایجاد خفق نمی

تررین بیمراری    صدای اعتراض به سلطه غرب شود. به نظر ما این تضاد مهلک
ارتش بود که با انقالب اسالمی بزرگ ما مقدمات بهبرودی اش فرراهم شرده    

 است.
وابستگی مالی. ارتش با پول نفت اداره می شود و گرر چره چراه     -

ب است. به بیران دیگرر   های نفت در ایران قرار دارد، اما نفت جزء اقتصاد غر
درآمدهای کشور از  فروش نفت به کشورهای صرنعتی ترأمین مری شرود و     
همین امر، هم در حال حاضر موجب نابودی ارتش می شود. یکبار نیز نوشرته  
ایم که به گمان ما اوالً هزینه ها باید با برداشت از تولید داخلی تأمین شروند و  
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دد. بدینقرار طرح جدید سرازمان ارترش   رانیاً ارتش خود باید تولیدکننده بگر
 باید برای این امر نیز راه حل پیش بینی کند.

وابستگی از لحا  سالح. از این لحا  نیز وابستگی ارترش کامرل    -
است. ارتشی که بخواهد بطور قطع در خدمت استقالل کشرور قررار بگیررد،    

 باید از لحا  سالح و غذا و فرهنگ مستقل باشد.  

ارتش نه تنها از لحا  فنون جنگری وابسرته    وابستگی فرهنگی. -
است و تاکتیک ها و استراتژی ها را خود ابداع نمی کند، بلکره رژیرم پریش    
کوشش می کرد که آنرا بی فرهنگ و با فرهنگ اسالمی در تضاد قررار دهرد.   

 در زیر به این تضاد می پردازیم.

وابستگی از لحا  سازماندهی، در حقیقت سازمان ارترش چنران    -
ده شده بود که ارتش به صورت یک ابزار مطیع و بی خطر در خدمت رژیرم  دا

سابق و ابرقدرت آمریکا قرار بگیرد. به این مسئله مهرم کره موضروع اصرلی     
 طرح برای ارتش است نیز به موقع خود می پردازیم.

وابستگی از لحا  جا و موقعیت اجتماعی. توضی  آنکه به لحرا    -
توانست در خدمت گروه های حاکم داخلری و    وابستگی های باال، ارتش نمی

خارجی قرار نگیرد. وقتی سازمانی در پایه های بنرای خرود نیازمنرد خرارج     
است، چگونه می تواند علیه منافع خارجی و عوامل داخلی او بایستد؟ همرین  
امر موجب می شد ارتش از لحا  موقعیت اجتماعی مقابل مرردم مستضرعف   

د، همان تضاد اجتماعی برزرگ اسرت کره انقرالب     کشور قرار بگیرد. این تضا
 اسالمی ما باید آنرا بطور قطع حل کند.

تضادهای ناشری از سرازماندهی ارترش: مهمتررین ایرن تضراد        -2
 فهرست وار به قرار زیرند:

تضاد میان ارتش و رأس آن که با سررنگونی شراه و وفرادارانش     -
شروند، تبردیل    اینک به تضاد میان ارتش و عناصری که طاغوتی خوانده می

شده است. همین تضاد از مشکالت مهم ارتش را در حال حاضر تشکیل مری  
 دهد و راه حل می طلبد.

تضاد میران ارترش و سرازمان هرای دیگرر نظیرر شرهربانی و         -
ژاندارمری که در رژیم سابق از اسباب آسودگی خاطر گردانندگان امور برود و  

از جمله زمینره هرا نحروه     در حال حاضر زمینه های دیگری پیدا کرده است.
 رابطه با سپاه پاسداران و نهادهای جدید دیگر است.

تضاد میان نیروهای سه گانه که در سازماندهی هرر یرک از ایرن     -
نیروها نیز منعکس بود و این امر نیز از اسباب آسودگی خاطر سران رژیم شاه 

قرالب  رساند پرس از ان  رفت، اما به ارربخشی ارتش سخت زیان می بشمار می
توان گفت از میان رفتره   ماند، با وجود این نمی دیگر دلیلی برای این تضاد نمی

 است چرا که از میان رفتن آن منوط به تغییر ساختمان ارتش است.

تضاد میان گروه های مختلفی که ارتش را بوجرود آورده انرد. در    -
افررادی  گروه وجود دارند: افسران، درجه داران، کادرها و  5حقیقت در ارتش 

که در این دو صنف نمی گنجند نظیر همافران، سربازان و افراد غیرنظامی. در 
رژیم پیش اینگونه ترکیب از اسباب اطمینان خاطر سران رژیم بود اما انقالب 
نه تنها به آن نیازی ندارد بلکه برای باال بردن درجه کارآئی ارتش، بره تغییرر   

ماه های پس از پیروزی انقرالب همرین    بنیادی این ترکیب نیاز  وافر دارد. در
امر از اسباب عمده ناراحتی در ارتش بوده است و طرحی کره نویسرنده ایرن    

 سطور قرار بود و تهیه کرد، پیشنهاد راه حل برای این مشکل بود.

تضاد از لحا  سلسله مراتب. رژیم سابق می کوشید تا جایی کره   -
مراترب را بره رابطره اضرداد     ممکن است از راه های مادی و غیر آن، سلسله 

تبدیل کند طوری که سرباز با درجه دار و درجه دار با افسر و افسر با فرمانرده  
نه تنها فاصله داشته باشند، بلکه دارای موقعیت ها و منرافع متضراد باشرند.    
نابرابری های سخت چشم گیر مادی و نایکسانی امتیازات اعطائی به هر یرک  

اش به  سباب جدایی بدنه ارتش از شاه و پیوستناز صنف های ارتش خود از ا
مردم بوده. در حال حاضر نیز یکی از مشکالت مهم ارترش را تشرکیل مری    

 دهد و بدون حل آن، ارتش نیرومندی بایسته را بدست نمی آورد.

تضاد از لحا  ترکیب اجتماعی و مرذهبی و سیاسری. در رژیرم     -
سیاسری وابسرته    -مراعی سابق ترقی در سلسله مراتب به موقعیت های اجت

های اجتماعی معینی حق ترقی یا الاقل حق ترقی بیشتری داشتند  بوده. گروه
بازتاب این موقعیت سنجی اجتماعی، در درون ارتش یک رشرته برخوردهرا   

شرد. انقرالب ایرن     و دیگران می« ها نورچشمی»های مختلف میان  میان گروه
ز در تجدید سازمان ارتش نباید تضاد را به مقیاس زیاد حل کرده است، اما هنو

 از حل قطعی آن و جلوگیری از پیدایش زمینه آن غافل شد.

تضاد از لحا  صالحیت علمی و شغل. این تضراد نیرز از اسرباب     -
ناراحتی های عمده امروز ارتش است. به این بیان که مثالً میران همرافر کره    

د را دارای کره او نیرز خرو    خود را دارای تحصیالت عالی مری دانرد و افسرر   
ی مشاغل ارتشی دعوا وجود دارد تحصیالت عالی مدیریت می داند، در تصدّ

و هر یک خود را ذیصالح تر می دانند. در گذشته این تضرادها، ارترش را در   
برابر شاه و گردانندگان دیگر رژیم، کارپذیر می ساخته اسرت، امرا در عصرر    

 انقالب دیگر دلیلی برای بر جا ماندنشان نیست.

 ماند. صه دراز است و دنباله بحآ به شماره فردا و شاید پس فردا میق 
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تضاد میان  عده افرادی که ارتش در خدمت دارد و عرده ای کره    -

باید داشته باشد. گسترش بی قید و بند ارتش، موجب شده است کره ارترش   
دد. در حقیقت همواره میران ارربخشری فنری و    درگیر این مشکل بزرگ بگر

مالحظات رژیم سابق، تزاحم وجود داشته و این تزاحم به سود پرعده کرردن  
ارتش رفع شده است. در حال حاضر این مسئله یکری از  مشرکالت عمرده    
بازسازی ارتش است. چرا که از سوئی با ایجاد یک سازمان نظامی متناسب برا  

خشی از ارتشریان دیگرر جرا و محرل سرازمانی      تحوالت فنی عصر امروز، ب
نخواهند داشت و از سوی دیگر با سازمان موجود نیز کره دیگرر بنرا نیسرت     
خریدهای بزرگ اسلحه بکنند و متناسب با آن بر افراد بیفزایند میران مقرام   
های سازمانی و افراد عردم تناسرب بزرگری وجرود دارد. و ایرن امرر نیرز از        

 است.مشکالت مهم در حال حاضر 

 تضادهای فرهنگی -3
رژیم سابق می کوشید دیوار عایقی به دور از ارتش بکشرد و آنررا بره      

ایرانی جدا سازد. اما چرون ایردئولوژی ضررورت     -طور قطع از فرهنگ اسالم
مجهز می کرد. جریان بی فرهنرگ  « ایدئولوژی شاهنشاهی»دارد، ارتش را به 

امرا در دوران سرلطنت    کردن ارتش با تشکیل قشون قزاق آغاز مری گیررد.  
رضاخان و فرزندش قوت و شدت می یابد. این امر ارتش را گرفتار تضرادهای  

 زیر ساخته است:
تضاد جای فرهنگی که ارتش دارد و جایی که باید داشته باشرد.   -

در همه جای جهان، ارتش مظهر وحدت فرهنگی جامعه خویش بایرد باشرد.   
گروه ها و تمایالت سیاسری و   توضی  آنکه در کشورهای مختلف که احزاب و

مذهبی گوناگون وجود دارند، همه در مبانی فرهنگری جامعره خرویش براهم     
های ایرن مبرانی مشرترک اسرت. در      کننده مشترکند و ارتش یکی از بیان

کشور ما بلحا  برنامه بی فرهنگ کردن ارتش نه تنها ارتش بیرانگر وحردت   
ایرانری   -فرهنگ اسرالمی « هیایدئولوژی شاهنشا»فرهنگی نبود بلکه بنا بر 

فرهنگ عقب ماندگی و ارتجاع بود و وظیفه ارتش برود کره ملرت را از ایرن     
فرهنگ بیاساید. اینک که انقالب  پیروز شده است، تضاد باید در جهت قررار  

 دادن ارتش در جای فرهنگی که باید داشته باشد، حل گردد.

رت زمان است و اما این کار بغایت مشکل است چرا که سوئی رشد ضرو
بخصو  ارتش باید پا به پای ارتش های دیگر رشد کند و از هیچ لحا  عقب 
نماند و از سوی دیگر این رشد، تضادهای دیگری را بوجود می آورد که مرانع  

 از آن می شوند که ارتش در جای فرهنگی خود قرار بگیرد:
اگر با همان آهنگ که ارتش باید پیشرفت کند، فرهنرگ جامعره    -
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شرفت نکند و اگر رابطه میان فرهنگ خودی و رشد، رابطره تضراد باشرد،    پی
رشد به معنای خروج از فرهنگ خود است. بنرابراین ارترش بیشرتر گرفترار     
تضاد رشد و فرهنگ است که تضاد عمومی جامعه ما از دو قرن پیش به ایرن  
 طرف بوده است. این تضاد باید با دمساز کردن و بیشرتر از آن برا نرو کرردن    
واقعی فرهنگ حل گردد. رشد در خارج از حیطره فرهنرگ شردنی نیسرت.     
فرهنگ بیان عمومی تحول یک جامعه است. اگر ایرن تحرول، رشرد باشرد،     
فرهنگ بیان آن می گردد. از آنجا که بنا بر فرض، ارتش نیروی سازمان یافتره  
یک ملت برای ایجاد توازن قوا در مقیاس ملی و جهانی است بره نحروی کره    

قالل در مرزهای موجود کشور ممکن گردد، نیازش بره رشرد سرریع در    است
 زمینه علوم و فنون نظامی شدید است.

 در نتیجه:
ارتش دائم درگیر این مشکل است که در رشد خویش نره تنهرا    -

نمی تواند به داخل کشور متکی باشد، نه تنها مجبور است هرر روز بیشرتر از   
سته بگردد، بلکه ناگزیر گرفتار تضراد برا   روز پیش از درون ببرد و به برون واب

فرهنگ خودی می شود. توضی  آنکه برای فراهم آوردن اسباب رشد، خرود  
را ناگزیر می بیند، موانع فرهنگی موجود در جامعه را از سر راه برردارد. ایرن   
تضاد نه تنها مشکلی بزرگ است بلکه خطری عظیم است. چرا کره اسرتقرار   

ا به صورت یک ضرورت، وسوسه دائمی ارتش مری  ر« دیکتاتوری پیشاهنگ»
گرداند. توضی  اینکه بنا بر فرض، ارتش باید در نیازهای خود به داخل کشرور  

بنابراین اسباب رشد باید در داخل کشور فراهم شرود و اسرباب   متکی باشد. 
وجود دارند، فراهم نمی شود. پس ارترش  « سنت های دست و پاگیر»تا وقتی 

را « جنگ برای پیشررفت »رفته ترین سازمان متشکل جامعه، باید بمثابه پیش
فوری ترین وظیفه خود بداند. ایردئولوژی حکومرت هرای نظرامی در جهران      

 همین است. اهمیت موضوع ایجاب می کند که بیشتر توضی  بدهیم:  
ارتش گرفتار این تضاد است که از سوئی باید پا بره پرای ارترش     -

ر آهنگ رشد علمی و فنی در جامعة ما برا  های دیگر پیش برود و از طرف دیگ
آهنگ رشد آن در جامعه های صنعتی سخت نابرابر است. در نتیجره ارترش   

تواند در نیازهای علمی و فنی خود متکی به داخله باشد. ناچار متکی بره   نمی
کشورهای صنعتی می شود و این وابستگی آن را گرفتار تضاد بزرگ ترر مری   

وابسته است و از دیگر سرو بایرد پاسردار اسرتقرار     کند و آن اینکه از سوئی 
نظریره امنیرت ملری و    »کشور باشد! در گذشته این تضراد را برا توسرل بره     

حل می کرد. توضی  اینکه فرض می شد که ارتش درگیر « همبستگی جهانی
 چهار جنگ است:

که در داخرل کشرور و منطقره هرر آن     « کالسیک»جنگ های   -
 ممکن است درگیر آن گردد.

گ با خرابکاران که از  گرفتاری هرای  روزمرره ارترش هرا در     جن -
 جهان امروز است.

جنگ سرد که با دعای شاه سابق برر سرر موضروع آذربایجران      -
 درگرفت و ادامه یافت.

جنگ پیشرفت، بدین بیان که پیشرفت یک ضررورت اجتنراب    -
ناپذیر زمان است و ملتی که پیش نرود، زیر چر  پیشرفت ملت هرای دیگرر   

 ی شود.له م

برای پیروزی در این جنگ آخری باید امنیت در داخل و خرارج مرزهرا   
برقرار شود. اما این امنیت که باید از راه پیروزی در دو جنگ اول بدست آید، 
بدو همبستگی جهانی ممکن نمی گردد. این همبستگی جز با کشورهایی کره  

، ممکرن  پیشرفت شان با استقالل و پیشرفت کشور مزاحمت نداشرته باشرد  
 نمی شود. و این کشورها کشورهای غربی هستند.

در آمرده  « ایردئولوژی شاهنشراهی  »که در ایران به لباس « نظریه»این 
 بود، چیزی جز وهم نبود.

و امروز؟ امروز این مشکل را چگونه باید حل کرد؟ پاس  را  جز با قبرول  
اگرر از  توان داد. آهنگ رشرد جامعره    ضرورت رشد سریع و همه جانبه  نمی

 آهنگ رشد ارتش سریع تر نباشد، الاقل باید در سرعت به آن یکی باشد.
بدینسان فشار تضادهائی که برشمردیم، در جا و موقع اجتماعی ارتش و 

کننده دارد. در حقیقت ارتش را   ارری تعیینجهت های سیاسی که می گیرد، 
ضاد نراگزیر  گرفتار یک رشته تضادهای اجتماعی می سازد و تحت فشار این ت

 هاست.  گیری می شود و امید و خطر در این جهتگیری های سیاسی  از جهت
 فردا به این تضادها و جهت گیری ها می پردازیم.
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ضرور آن بود که جا  و موقعیت اش را در روابط اجتماعی ایرران تحلیرل   
ایم، در اینجا به وضرع موجرود    یم. اینکار را در مطالعه تفصیلی انجام دادهکن

 می پردازیم:
یکی از مهمترین تضادهای اجتماعی سیاسری ارترش، تضراد برا      -

مستشاران نظامی آمریکا بود. بدون هیچ  گفتگرو وجرود و فرمانردهی ایرن     
مستشاران، در جهت گیری بدنه ارتش تأریری تعیرین کننرده داشرت. ایرن     
تضاد از ابتدای تشکیل قشون قزاق  تحت فرماندهی افسران روسری بوجرود   
آمد و در سال های آخری عمر رژیم شاه سخت اوج گرفت. علرت پیردایش و   
رشد این تضاد آن نبود که این افسران و فن شناسان، خارجی بودنرد، بلکره   

شرته  آن بود که اوالً همه می دانستند به عمد مانع از تحصریل ایرانیران در ر  
های معینی می شوند تا در آن رشته ها نیاز به مستشار خارجی همواره براقی  
باشد. رانیاً این مستشاران، مستشار نبودند، فرمانردهانی برا اختیرارات تامره     
بودند و همین امر موجب می شد که اوالً افسران ایرانی در پاره ای رشته های 

ناراضی باشند و رانیراً دائرم    اساسی آموزش های الزم را نبینند و از این حیآ
 احساس حقارت کنند.

در حال حاضر که مستشاران آمریکایی رفته اند، ناچار جرای خرالی آن   
 ها به یکی از راه های زیر باید پر شود:

 استخدام مجدد مستشاران -
تعلیم و تربیرت کارشناسران ایرانری. و اسرتفاده بحرد اکثرر از        -

انی که در داخلری و خرارج کشرور    استعدادهای موجود و جلب استعدادی ایر
 پراکنده اند.

اما از نابختیاری عمدی، یعنی بر ارر محیط عدم امنیت که بوجرود آورده  
ایم و ایجاد احساس به حساب نیامدن که نزد درس خوانده ها برانگیخته ایرم،  
مغزها از کشور می گریزند و کسی نمی تواند منکر این واقعیت شود کره کرم   

ن، همه دستگاه ها را از ارربخشی انداخته است. توجره نمری   کاری و کار نکرد
کنیم که کشورهای بسیار با چه اشتیاقی پذیرای اسرتعدادها و مغزهرای مرا    
هستند. صد افسوس که پنداری گوش شرنوائی نیسرت. بگرذریم ... جرذب     
استعدادها پیش کش، اینطور که به ما اطالع می دهند، سرال هرای خردمت    

ا بازخرید می کنند. البته وقتی ایرن اسرتعدادها رفتنرد،    بهترین استعدادها ر
جای آن ها را یا باید بگویند، به این ها که بازخرید می شوند، نیرازی نیسرت.   
اما یک ارتش فنی، ارتشی که زمان به زمان به صاحبان فن احتیاج بیشرتری  
 پیدا می کند، بهتر است اینان را در خدمت نگهدارد و اگر قررار برر بازخریرد   
کردن سال های خدمت است، سال های خدمت کسانی را بازخرید کنرد کره   

 جا و محل سازمانی ندارند و در آینده نیز نخواهند داشت.
فرهنگی ارترش در دوران شراه سرابق،     -دومین تضاد اجتماعی -

هرای فرهنگری    تضاد میان گروه های مختلف اجتماعی است که ویرژه گری  
ند. در حقیقت از باستان تا امرروز، ارترش   نایکسان بلکه متضاد با یکدیگر دار

بنیادگزار یک سلسله، ترکیبی از مجموعه اجتماعی بهم پیوسته برود. براز از   
باستان تا امروز، ارتش های جدید که در عمر هر سلسله بوجود مری آمدنرد،   
ارتش هایی بودند که در آن ها پیوندهای اجتماعی به حرداقل مری رسریدند.    

ترکیب گروه های رقیب و بلکه خصرم برود. ترکیرب     ترکیب اجتماعی ارتش،
اجتماعی ارتش در دوران رژیم سابق، ترکیبی از نروع دوم برود. ارررات ایرن     
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ترکیب در حال حاضر به صورت احساس بیگانگی از یکدیگر و قطرع و وصرل   
های پی در پی و محیط ناباوری در آمده است. از آنجا کره در گذشرته درجره    

از مرزهای طبقاتی را داشته اسرت، درجرات بیشرتر     نظامی حکم جواز عبور
مشخص کننده تغییر جا و موقع اجتماعی دارندگانشان بوده است. بدینسران  
درجات خود موجب ایجاد مرزهای اجتماعی در درون ارتش می شرده و ایرن   
مرزها بیشتر بیانگر جدایی و بلکه خصومت بوده اند. به خالف ایل کره در آن  

اعی، معرف پیوندهای اجتماعی از رأس به قاده و بره تعبیرر   مقام و موقع اجتم
دیگر بیانگر توحید و تضاد اجتماعی بود، مقام و موقرع اجتمراعی در ارترش    
معرف تضادهای اجتماعی بود. همین امر از علل گرایش بدنه ارتش به انقرالب  
و شکست نظامی رژیم شاه شد. پس از انقالب، این تضراد بره صرورت هرای     

 ظاهر شده است.گوناگون 
برخوردها میان افسر و درجره دار و همرافر و سررباز و پرسرنل      -

 غیرنظامی.
 برخوردها میان پایین ترها و باالترها -
 برخوردهای ناشی از مخالفت و یا موافقت با پاکسازی در ارتش. -
با آن بخش از ارتش که نقش چشرم و گروش رژیرم را    برخوردها  -
 العات و ساواک و ...(کرده اند )اطالعات و ضد اط بازی می
 برخوردهایی که شکل مرامی به خود گرفته بود. -

برخوردهائی که در پی مبارزه برای تثبیت موقعیت یرا تحصریل    -
 امتیاز بوجود آمده بود.

برخوردهایی که برای تحصیل موقعیت و قدرت، ضد گرروه هرای    -
 رقیب در گرفته بود.

از امتیرازات  برخوردهای ناشی از اختالفات فاحش در برخورداری  -
 مالی و غیر آن.

برخوردهای ناشی از درک های متضاد از معنا و مفهوم درجره در   -
ارتش »ارتش: تهیه دیده شده است و از جمله آن ها طرح درجه داران دربارة 

 «.بی طبقه توحیدی

فرهنگری گرروه هرای     -برخوردهائی که از منشاءهای اجتمراعی  -
 گردآوری شده اند.نامتناجسی سرچشمه می گیرند که در ارتش 

سومین تضاد اجتماعی بزرگ که ارتش گرفتار آنست که از جرا و   -
موقعیت اجتماعی ارتش در جامعه ما ناشی می شود. توضی  آنکره از ابتردای   
تشکیل قشون قزاق تا سقوط شاه سابق، ارتش پاسردار منرافع گرروه هرای     

عره خرود   سلطه و صاحب امتیاز داخلی و خارجی بود. عالوه برر ایرن در جام  
صاحب امتیاز بود سهم عمده درآمدهای  نفت و قرضه های خرارجی را خررج   

آمرد و   خود می کرد. ارتش جامعه ای جدا از جامعه ملی وفوق آن به شمار می
در تغییر ساخت جامعه ملی به عنوان الگو و ابزار بکرار مری رفرت: سلسرله     

الگوی جامعره ملری   مراتب موجود در آن توام با نابرابری شدشد در امتیازها، 
بود. در حقیقت رژیم سابق می خواست مجموعره جامعره را هماننرد ارترش     
ساخت بدهد طوریکه جامعه در برابر رهبری او مطیع مح  باشد و هیچگراه  
به نابرابری های فاحش در برخورداری از رروت ها و مواهرب کشرور اعترراض    

د، ابزار ایجاد آن نیرز  مثرر نکند. ارتش در عین آنکه خود الگوی این جامعه بو
در « رهبرر »هرمی بشمار می رفرت کره   « جامعه شاهنشاهی»بشمار می آمد. 

رأس و ملت در قاعده آن قرار می گرفت. ارتش در این هرم دو نقرش داشرت   
و دیگری حاف  ساختمان اجتماعی کشور. بردیهی  « دستیار رهبر»یکی الگو 

مسلط برر جامعره، هرم برا     است که با وجود جا و موقع اجتماعی ممتاز ارتش 
جامعه در تضاد قرار می گرفت و هم در درون خود دچار عارضره تضراد مری    
شد. تضاد با جامعه در انقالب اسالمی ما به سود جامعه و بدنه ارترش روی بره   
حل شدن نهاد. اما روی به حل شدن نهادن یک چیز است و حل شردن چیرز   

ارترش در جامعره مرا جرا و     دیگر است. برای آنکه این تضاد حل شود بایرد  
موقعیت پیشین را دیگر نداشته باشد و از تضادهای اجتماعی درون خود کره  

 در همین مقاله برشمردیم، نیز خالصی یابد.

به گمان خود، مشکالت عمده ارترش را کره ناشری از سراختمان آن و     
رابطه اش با جامعه می شد بر شمردیم. اینک نوبت به این پرسش مری رسرد   

انقالب به تضادهای موجود در ارتش برای مهار کردن آن محتاج اسرت  که آیا 
یا نه؟ آیا انقالب به جا و موقع و نقش ارتش به مثابه عامل مهار کرردن جامعره   
محتاج است یا خیر؟ پاس  ما روشن است: انقالب نه تنها بوجرود تضرادها در   

اوالد نظرام  ارتش نیاز ندارد بلکه به حذف آن ها سخت نیازمند است چرا کره  
اسالمی محصول انقالب و متکی به مردم است و محتاج مهرار کرردن مرردم    
نیست و رانیاً حکومت مردمی با از بین بردن تضادهای ارتش باید جا و موقرع  

سیاسی ارتش را تغییر دهد تا در خدمت استقالل کشرور و   -و نقش اجتماعی
 خلق مستضعف ما قرار گیرد.
 می رسد.   فردا، نوبت به راه حل ها 
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با شمارش و توضی  تضادها، در واقع راه حل های مشکالت بره دسرت   
داده شده اند: ارتش مردمی، ارتشی است بدون این تضادها. امرا بررای آنکره    
ارتش از تضادها گریبان بیاساید، باید از شدنی ترین کارها شروع کررد و امرا   
این شدنی ترین کارها، اقدامات اصالحی نیسرتند، بلکره تغییررات بنیرادی     

ی را مرورد بحرآ قررار دهریم، امرا      هستند. محل آن نیست که طرح تفصیل
 توانیم خطوط کلی طرح را در کوتاه مدت و بلندمدت معلوم کنیم: می

 در کوتاه مدت:
تضرادهای  از بین بردن وابستگی ها و -هم از آغاز و در کوتاه و درازمدت

ناشی از آن باید اساس کار قرار بگیرد. در محدوده برنامه اسرتقالل ارترش از    
رشته وابستگی ها درکوتاه مردت مسرئله مستشراران، اسرلحه و تعیرین       5

ارتش و پاکسازی و ایجراد   تکلیف رابطه ارتش با دولت و بودجه تغییر سازمان
 د:شوراها و حل مشکل نظم و تعلیم و تربیت باید حل گرد

 باتترشک،  ر
 مستشار و اسلحه خارجی

مطالعات گذشته و این ایام ما را به این نتیجه رسانده اند که رژیم سرابق  
اسلحه و مستشار را بر اساس وضعی که ارتش دست کم در پنج ترا ده سرال   
آینده باید پیدا می کرد، می خرید و استخدام می کرد. اینک وقت آنست کره  

ر گذاشته شود. باید کرارآئی الزم در حرال و آینرده    این رویه به طور قطع کنا
برای مسئولیت های ارتش سنجیده شود تا معلوم گردد نیاز کشور به اسرلحه  
و خبره نظامی چه اندازه به احتمال نزدیک به یقین بر همه واض  می شود که 
درکوتاه مدت نه نیاز به خرید اسلحه و نه نیاز به استخدام کارشناس خرارجی  

البته به شرط آنکه بنای کار بر اسرتفاده کامرل از همره اسرتعدادهای     نیست. 
وطن دوستی باشد که آماده اند استعداد و صالحیت علمی و فنی خرود را در  

 خدمت ارتش ملی بگذارند.
 استقرار ارتش در دولت:

بخش عمده تضادهای درون ارتش و تضادهای ارترش برا جامعره ملری     
دولت مسئول امور کشور و تشکیل دولت  حساب از ارتش حساب جدائی نتیجه

در دولت و بلکه فرق دولت شدن ارتش بود. از مذاکراتی که دیروز در مجلس 
خبرگان شد اینطور معلوم می شود که می پندارند که صرف گرفتن فرماندهی 
از رئیس جمهوری و دادن آن به رهبری مشکل را حل می کند. غافل از اینکه 

بوجود آورده حساب فرماندهی از حساب حکومت  مشکل را همین جدا کردن
است. و از اتفاق کودتاهای نظرامی در آمریکرای الترین و آسریا و آفریقرا در      

و خودکامره و برا   « جامعه جداگانه»کشورهایی انجام گرفته اند که ارتش یک 
حساب و کتاب جداگانه و خارج از مهار و اداره دولت بوده است. در ایران خود 

ی اختیار ارتش از دست دولت به در رفت دولت در برابرر دو قردرت   ما، از وقت
روس و انگلیس ضعیف و بکلی ناتوان شد. در همین ارتش خودکامه و تحرت  

رشته کودترا، کنتررل کشرور را در     3فرماندهی خارجی بود که انگلیس ها با 
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دست گرفتند: با کودتای اول، افسران روسی کنار زده شدند، با کودترای دوم  
رتش های گوناگون و ژاندارمری و شهربانی تحت مهار رضاخان درآمرد و برا   ا

کودتای سوم کشور قبضه شد. در دوران مصدق نیز همین جردایی قشرون از   
خواست فرمانردهی کرل    مرداد شد. مصدق نمی 98دولت از موجبات کودتای 

خواست ارتش را برای  قوا را از شخص شاه برای شخص خود بگیرد، مصدق می
ستین بار درتاری  ایران تحت اداره و مهار دولت در آورد و جرز ایرن نیرز    نخ

راهی برای اداره صحی  و بی خطر ارتش نیست. به هنگام بحآ از کارهایی که 
 پردازیم. در درازمدت باید انجام بگیرند، به این مسئله باز می

در کوتاه و درازمردت تغییرر بنیرادی سرازمان      تغییرات سازمانی الزم:
تش باید هدف حکومت اسالمی باشد. اما در کوتاه مدت سه رشته اقردامات  ار

 رسد: ضروری به نظر می
یعنی پایان دادن به وضرعیت کنرونی کره     یکی کردن ترکیب سازمانی.

جمع اضداد است. در سازمان جدید، باید ضابطه یکی شود و مرزهرا از میران   
و سررباز و کارمنردانی    برخیزند. ساده سخن اینکه افسر و همافر و درجه دار

که در خدمت ارتش هستند باید در یک ترکیرب سرازمانی جرذب و ادغرام     
شوند از گفتگوهای ما با نمایندگان این گروه ها و مسئوالن ارترش، ایرن امرر    
معلوم شد که هیچکس سازمان فعلی را صحی  نمری دانرد. بنرابراین تغییرر     

کنرد ضررورت دارد.   سازمانی که صحی  نیست و کارآئی ارترش را کرم مری    
همانطور که گفتیم نمی خواستیم پیشنهادهای راجع به چگونگی یکی کرردن  
ترکیب سازمانی را در اینجا مورد بحآ قرار دهیم. تنها می خواستیم بگروییم  
حف  وضعیت سازمانی فعلی به سود انقالب و ملت ما نیست و جهرت تغییرر   

 آن باید جذب گروه ها در یک سازمان باشد.
از جذب شدن در یک سازمان و یکی شدن در ترکیرب اینسرت    منظور

که امتیازهای گروهی لغو گردد. دیگر طبقه افسران، طبقره همرافران، طبقره    
درجه داران، طبقه غیرنظامیان و طبقه سربازان با امتیازات و مرزهرای خرا    
خود وجود نداشته باشند. در همه سلسرله مراترب از براال ترا پرایین کرار و       

جای هر کس را معلوم کند و هر امتیازی به آن تعلق داشرته باشرد.   صالحیت 
جزئیات این امر را در اینجا نمی آوریم. و باز باید توجره دهریم ک هریچکس    
حق ندارد به بهانه این پیشنهاد، در نظم ارتش کمترین اختالل را بوجود آورد 

 چرا که بزرگترین خیانت به این طرح بهانه و چماق کردن آنست.
تجدید سازمان، باید مشاغل معین گردند و عدم تناسب فعلی میران   در

نفرات و تعداد مشاغل از بین بروند. بره طوریکره سرازمان، نفررات زائرد در      
هیچیک از سلسله مراتب نداشته باشد. از اتفاق دلیل اصلی کسانی که جذب 
داد همافران را در جزء افسران ممکن نمی دانستند، این بود که هم اکنون تعر 

افسران از تعداد مشاغل بسیار بیشتر و با جذب همافران این تعداد بیشرتر از  
بیشتر خواهد شد. به گمان ما این مشکل قابل حل است توضی  اینکه، بنرا را  

ارتش قرار داد و نه کرج دار و مریرز کرردن برا وضرع      باید بر افزایش کارآئی  
اجرا گذاشرت و آنگراه بررای    موجود. بنابراین طرح سازمانی را باید تهیه و به 

آنکه ارتش ناگزیر نشود در دم، افراد زائد را بازخرید کند، باید به تهیه طررح  
 شرکت در جهاد سازندگی پرداخت.

یک بار ما به مسئله شرکت ارتش در جهاد سازندگی پرداختره ایرم، در   
واقعی که سرلطه گرران بره مرا      اینجا جز این سخن نداریم که جنگ، جنگ

ده اند، جنگ در جبهه پیشرفت و رشد است. ما باید با شتاب تمام تحمیل کر
رشد کنیم ملت و ارتش ما یا در این جبهه پیروز می شود و یرا از میران مری    
رود. در این مبارزه مرگ و حیات، بسیج عمومی برای جهاد سرازندگی اصرلی   
ه ترین وظیفه دولت است و نباید این جهاد را در رفتن گروه های داوطلرب بر  
روستاها و شهرهای کشور خالصه کرد. اگر جهاد سازندگی به معنای کوشرش  
همه جانبه یک ملت برای نجات حیات اقتصادی و موجودیت خرویش تلقری   

 شود، دیگر هیچکس زائد نیست و مشکل حل می شود.
پاک سازی: بدیهی است که در کوتاه مدت ناپاکان در هر حرال زائدانرد.   

واقعیت را از یاد ببرند کره بررای تجدیرد و اعرتالی     متصدیان امور نباید این 
روحیه ارتش، نباید دست به ترکیب ناپاکان سازد. ممکن است این دست بره  
ترکیب نزدن، در گروه های کوچکی اطمینان خراطر بوجرود آورد، امرا زیران     

بزرگ و بسیار بزرگش اینست که روحیه عمومی ارتشیان جوان را خراب مری  
د آمدن روحیه اسالمی انقالبی و پرورش آن می گردد. امیرد  کند. مانع از بوجو

به افق انقالبی جدید، امید به شرکت در ساختمان ایران مستقل و آزاد و شراد  
را به یأس بدل می کند و همین امر فداکاری را بی معنی می سازد. توجره بره   
روحیه عمومی ارتشیان جوان و کارمندان جوان، جای تردید نمی گرذارد کره   
دولت معنای روحیه دادن را بد فهمیده است. روحیه دادن، اطمینان دادن بره  
اینکه دست به ترکیب هیچ بدسابقه ای زده نمی شود، نیسرت. روحیره دادن   
به معنای حف  روحیه دوران اعتصراب عمرومی علیره رژیرم شراه و اعرتال       

 بخشیدن بدان است.
بر کرار پاکسرازی    با وجود این باید بگوییم در گذشته هرج و مرج حاکم

 البته اسباب عدم امنیت خاطر را بوجود آورد و نظم ارتش را بر هم زد.
در این باره ما نظر خود را طی یک بحآ داده ایم آنچه در نظم در ارتش: 

اینجا باید گفت، اینست که در هیچ کجا و بخصو  در ارتش نمی توان در بی 
ی. بنابراین طرح بازسازی ارتش نظمی اصالح کرد تا چه رسد به تغییرات انقالب

وقتی انجام گرفتنی است که گروه مسئوالن مثمن به ضرورت این تغییررات،  
در محل های سازمانی که اجرای طرح ایجاب می کند، قرار گیرند و طرح را به 
اجرا گذارند. اینان باید بر همان اساس که در آن بحآ گفته ایم، مفهوم واقعی 

ند. این نظم هم در سازمان و فرماندهی، هم در حساب را به نظم در ارتش بده
 هزینه ها و هم در آموزش از راه مشارکت و بر اساس عقیده باید باشد.

مشارکت و نقش شوراها: شوراهائی که بعد از انقالب بوجود آمدنرد بره   
دلیل وجود تضادهائی کره عمرده ترینشران را در ایرن مطالعره برشرمردیم       

ی باال کامیاب شوند. در پاره ای مروارد از اسرباب بری    نتوانستند در زمینه ها
نظمی های بزرگ و تحمل نکردنی شدند. وحدت فرماندهی را از برین بردنرد.   
تقریباً در همه موارد نه تنها به تعداد شوراها، فرماندهی بوجرود آمرده برود و    
میان این فرماندهی ها با فرماندهی ستاد ارتش تزاحم و تمارض بود، بلکه هرر  
صنف تنها از نماینده خود در شورا حرف شنوی داشت یعنری فرمانردهی بره    
تعداد افراد شورا تجزیه شده بود. در یک کالم وصفی بوجود آمرده برود کره    
کسی خط کسی را نمی خواند. هر کس می توانست از وضع سرخت نامرترب   

 نگهبانی ها این بی نظمی عمومی را دریابد.
ترازه از سرلطه مطلقره رژیرم شراه      این راست است که در کشوری که 

خال  شده است و ارتش آن تحت کنترل شدید و همه جانبه ای بوده اسرت،  
نخستین تجربه شورائی کمال مطلوب از آب در نمی آید. امرا ایرنهم راسرت    
است که وقتی انقالبیون سنجیده عمل نمی کنند و همه چیز را بره هرم مری    

می شوند و این حقیقت بزرگتری  ریزند خود عامل بازگشت نظام و نظم سابق
است. آزادی و امکانات که یک انقالب بوجود می آورد، مثرل یرک عروسرک    
چینی می ماند. اگر آن ها که آنرا بدست می آورنرد کرودک وار، بره زمیرنش     

 بزنند می شکند. بگذریم ...
های گذشته دلیل برر آن نیسرت کره نظرام      با همه این حرفها ناکامیابی

آید. ضرورت مشارکت و نیز ضرورت حف  سالمت و صرحت   میشورائی بکار ن
کند که شوراها بر اساس تجدید سازمان بوجود آیند و  عمل ارتش، ایجاب می

گردد، بر حدود صالحیتشان افزوده شود.  بتدریج که بر دامنه تجربه افزوده می
 به گمان ما یک علت ناکامی این شوراها آن بوده است که نمایندگان آن نه برر 

که بر اساس تعلق به صنف انتخاب شده بودند. وقتری سرازمان   اساس عقیده 
 توان پایه انتخاب را صالحیت از لحا  عقیده و کارآئی قرار داد. یکی شد، می

باری درباره شوراها نیز شرح تفصیلی را در اینجا نمی آوریرم. البتره در   
کره بررای مرا     طرح تفصیلی که به امام و دولت تقدیم خواهیم کرد، تا جرائی 

 ممکن است، به جزئیات نیز می پردازیم.
سخن دراز شد. بحآ درباره تعلیم و تربیت نظامی و کادرهرائی کره در   

 ماند. درازمدت باید انجام داد برای شماره فردا می
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روتهرای کشرور و   قدرت نظامی، قدرتی که از فرزندان خلق و فرروش ر 
هرا آزاد   آید، قدرتی است که ترا وقتری از وابسرتگی    خرید اسلحه بوجود می

توانرد باشرد. ایرن قردرت وقتری       نشود، وسیله مطمئنی در دفاع کشور نمی
شود که امر دفاع را ملت به تمامره در عهرده بگیررد. بدینسران      مستقل می

گیررد و اوضراع    قدرت، آنهم قدرت نظامی تا وقتی خارج از جامعه شکل مری 
ز عوامرل ایجادکننرده خرود پیرروی     کند ا جامعه را با تثبیت خود موافق می

 کند: می
تا وقتی بودجه ارتش از درآمدهای نفت تدارک می شود، البته ارتش به 
این درآمدها وابسته است و از بین رفتن این درآمدها به منزلره تمرام شردن    

 عمر ارتش است.
وابسته است و خود اسرلحه تولیرد نمری    تا وقتی ارتش از لحا  سالح 

کند، نمی تواند نسبت به خرید آن القید بماند چرا که ارتش بدون سالح بری  
 معنی می شود.

تا وقتی ارتش در سازماندهی و نیز استراتژی و تاکتیکها وابسته است و 
 نمی تواند از آن ها صرف نظر کند، تابع توقعات این وابستگی نیز هست.

از لحا  فرهنگی به فرهنگ ارترش مسرلط وابسرته و از     تا وقتی ارتش
او را بره  « هویت فرهنگی»فرهنگ بریده است، نمی تواند نسبت به اموری که 

 خطر می اندازند القید بماند.
هرایی   تا وقتی جا و موقعیت اجتماعی اش، همان جرا و موقعیرت گرروه   

 است که از رهگذر سلطه خارجی، جا و موقعیت پیدا کرده اند.
تضادهای درونی ارتش و تضرادهای ارترش حرل نمری شرود و تغییرر       

کنرد. مالرک برن بنری      اشخا  در سمت های فرماندهی دردی را دوا نمری 
« عناصرر ایردئولوژیک  »نویسنده الجزایری مطالعه ای را دربارة چگونگی القاء 

 در طرز فکر یک انقالب منتشر کرده است.
برای این کار بوجرود   وی شرح می دهد که چسان سیا دستگاه مجهزی

آورده است برای آنکه بتدریج عناصرر مسراعد برا سیاسرت آمریکرا را وارد      
ایدئولوژی انقالب کنند. اینک به انقالب خود نظر بیاندازیم می بینیم عناصرر  
سازنده ایدئولوژی رژیم شاه سابق، به تدریج دارند در طرز فکر ما، نفروذ مری   

تش از دستگاه اجرائری و خودکرامگی در   کنند. یکی از این عناصر، جدائی ار
اداره است. معنی بازپس دادن فرماندهی ارتش به ملت نگاهداشتن ارتش بره  
وضعی که دارد و دادن عنوان فرماندهی آن به عالی ترین مقام کشور نیسرت،  
چرا که این امر ارتش را تحت مهار نمی آورد اما آنرا مقدس و بنابراین بسریار  

ماندهی ملت بر ارتش با مستقل کردن و تعیین مجراری  خطرناک می کند. فر
 هدایتش تحقق پیدا می کند.

و اما قدم اول در مستقل کردن ارتش، تأمین استقالل مالی و اسرتقالل  
فرهنگی آن است. برای آنکه ارتش از لحا  مالی مستقل شرود، البتره بایرد    

د داخلری.  اقتصاد کشور مستقل شود و بودجه دولت برداشتی بگردد از تولیر 
ارتش باید در ساختن یک اقتصاد مستقل شرکت فعال کند، نبرد خلرق مرا،   
نبرد اقتصادی است و در این نبرد حتماً باید پیروز شویم وگرنه با مررگ ملری   
بروبرو خواهیم شد. بنابراین در تهیه و اجرای برنامره هرای رشرد اقتصرادی،     

در اجررای برنامره    ارتش به عنوان یک نیروی تولید کننده و شررکت کننرده  
 رشد، باید شرکت کند.  

اما تنها از جنبه مالی نیست که ارتش از راه شررکت در تولیرد و انجرام    
برنامه رشد، به استقالل می رسد، بلکه از لحا  فرهنرگ نیرز بایرد مسرتقل     

 گردد. بدینقرار:
ایرانی پیدا کند و مظهر اسرالمیت و   -ارتش باید فرهنگ اسالمی -

د. این ارتش تا  وقتی هویت فرهنگ اسرالمی ملری پیردا    هویت ایرانی بگرد
نکند، ارتش به معنای درست کلمه نمی شود. برای آنکه ارتشی بشود بر پایره  
فرهنگ و عقیده اسالمی، باید عقیده و ابتکار و توانائی سه پایره ای بگردنرد   

 که فرهنگ ارتش بر آن استوار باشد.  

باید ترا ممکرن اسرت     دامنه آموزش در ارتش و در خارج آن نیز -
گسترده گردد. یک طرح قانونی جامع االطراف باید تهیه گردد تا با بخشری از  
هزینه کارشناسان آمریکایی سازمان گسترده دانش و فنرون نظرامی بوجرود    
آید. رسم بازخرید استعدادهای علمی کره اینرک محریط یرأس و بردبینی و      

ز بین برود و اسرتعدادها  احساس پوچی و بی فایدگی را  بوجود آورده است، ا
و صالحیت های علمی که در علوم دقیقه و فنون تحصیل کررده انرد در ایرن    

 سازمان به تحقیق و ابداع علمی بپردازند.

خواهنرد،   ک زدن تحصیل کرده هائی که کار میاست که کت گمان ما این
و توجه بیش از حد به شکل و فراموش کردن محتوی که در رفتارهای خشرن  

ی کند، جز ترساندن و رماندن و فراردادن مغزهای کشور، نتیجه ای ببار بروز م
نمی آورد. بهتر است بپذیریم که میهن اسالمی را باید مرادر مهربرانی تلقری    
کنیم که با پذیرفتن و فراهم آوردن اسباب کار و فعالیت برای فرزندان خرود،  

ت فرهنرگ  بخصو  با میدان دادن به ابتکارهای شران، در عرین دادن هویر   
اسالمی بدانها، آن ها را مبتکر و خالق می سازد. و حاصل این ابتکارها، غنرای  
فرهنگ در جمهوری اسالمی است. جز این هم راهی نیست. هم اکنون روحیه 
امید و شادی فردای پیروزی در همه مردم همان نیست که بوده اما به روحیره  

خوانده چرا و این زنگ  یأس و غم تبدیل نشده است، حال آنکه در قشر درس
 خطر است. به هوش باشیم و به گوش باشیم و صدای این زنگ را بشنویم.

برای آنکه تمامی خلق خود مسئولیت دفاع از تمامیرت ارضری و    -
استقالل کشور را بر عهده بگیرد، باید که آموزش نظامی عمرومی گرردد و در   

ی و انتقرال آن  درازمدت ارتش به صورت یک دستگاه تحقیق علم و فن نظام
به جامعه و دستگاه آموزش و پرورش برای تمامی جامعه و مغز رهبری کننرده  
دفاع ملی در آید. بدینسان ارتش در جامعه منحل و با آن یکی مری شرود. و   

 شرط افزایش میزان ارربخشی دفاع ملی همین است.
در حقیقت در اوضاع و احوال فعلی جهان در برابر قدرت هرای برزرگ،   

های معمولی کارآمد نیستند. در برابر تحریکات آن ها در داخل کشرور  ارتش 
نیز، تعمیم آموزش و پرورش و ایجاد میدان های گسترده عمل و ابتکرار و راه  
بردن جامعه به جامعه توحیدی و ایجاد یک جامعه توانا در دفاع از خود، روش 

ه است کره ارتشری   مبارزه موفق با آن هاست. در تاری  دنیا بسیار اتفاق افتاد
بزرگ با ملتی کوچک جنگیده و شکست خورده است. تاری  به یاد ندارد کره  
ملتی به تمامه به دفاع از خود پرداخته و شکست خورده باشد. انقالب پیرروز  
ما یکی از  تازه ترین و کامل ترین نمونه ها و شاهدهای این واقعیرت تراریخی   

دون آنکه نیراز بره سرالح داشرته     است: وقتی ملتی یکپارچه قیام می کند، ب
باشد، پیروز می شود. و امروز کارشناسان نظامی کشورهای اروپرائی نیرز برا    
توجه به اینکه دیگر قدرت نظامی بشمار نمی روند، در پری جانشرین کرردن    
دفاع عمومی بر پایه عدم اطاعت مردم از دشمن و شرکت همة خلق در دفراع  

 سنت پرارج اسالمی را زنده نکنیم؟ از کشور، بر آمده اند. چرا ما این
اما این دو هدف تحقق پیدا نمی کنند، مگر آنکره ارترش در وهلره اول    
تحت مهار کامل دولت در آید و در وهله دوم از صورت ابزار قدرت استبدادی 
خارج گردد. برای این منظور، به سنت اداری دیرپایی که بنا بر آن، ارتش یک 

م به کانون مرکزی قردرت متصرل گرردد، پایران     جامعة جداگانه باید مستقی
بخشید. ارتش باید تحت مهار دولت قرار گیرد و فرماندهی بر ارتش از طریرق  
دولت که در برابر مجلس مسئول است اعمال شود. به این طریرق اسرت کره    
مقام رهبری می تواند بطور واقعی و نه اسمی و حرفی به نماینردگی ازجامعره   

د. با جذب و ادغام ارتش در دولرت براسرتی بره عمرر     بر ارتش فرماندهی کن
بنیادهای استبدادی پایان بخشیده می شود و دولت در دولت از بین می رود. 

گانه قدرت یعنی قشون و مالیه و سیاسرت داخلری و   در حقیقت عناصر چهار
خارجی، همواره از دولت جدا و از مجاری خا  با رأس هرم قدرت یعنی شراه  

ه اند. با آنکه قانون اساسی قانونی که این مجاری دلبخرواه را  ارتباط می داشت
به مجاری قانونی تبدیل کرده بود و قانون اساسی نویسی جز ایرن فلسرفه ای   
نداشت، اما در عمل این مجاری کنار گذاشته شدند و مجاری دیگری بوجرود  
آمدند. طوریکه حتی در دوره هایی که نخست وزیر جزئی اختیار می داشرت،  

ر دولتی بر سر کار می آمد وزرای این چهار وزارتخانه را شاه معین می کررد.  ه
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دار  فراموش نکرده ایم که قیام سی تیر در پی تقاضای مصردق بررای عهرده   
شدن مسئولیت وزارت دفاع و عدم موافقت شاه و استعفای مصردق بوجرود   
و  آمد. جالب آنکه پس از پیروزی قیام، مصدق عهرده دار وزارت دفراع شرد   
عمالً فرماندهی کل قوا در دست دولت قرار گرفت و رئیس سرتاد را مصردق   
معین کرد، اما از آنجا که هر قدرتی طبق خواست عناصر تشکیل دهنرده اش  

، ارترش کودترا کررد. بدینسران برنامره      «فرمانده قانونی»عمل می کند و نه 
وابسرتگی  درازمدت، برنامه ملی کردن ارتش در وهله اول یعنی از بین برردن  

ها و تحت  مهار دولت مسئول در آوردن آنست. در وهلره دوم بایرد جایگراه    
اجتماعی آنرا بطور قطع تغییر داد و آنرا از صورت ابرزار اسرتبداد بردر آورد.    

 برای آنکه این کار عملی شود، چاره جز این نیست مگر:
در مرحله اول آن بخش از ارتش که نقش پلیس را بر عهده دارد،  -
آن بخش که در صورت بکار گرفتن فنون پیشرفته و ایجاد یک ارترش  یعنی 

مجهز به همه فنون، دیگر محلی در سازمان ارتش پیدا نمی کند و در گذشته 
نیز تنها به عنوان نمایشگر قدرت استبدادی شاه وجود می داشرت، بتردریج   

 منحل گردد.
 در زمان شاه سابق، ارتش در ارتش وجرود داشرت. یعنری عرالوه برر     
تضادهایی که در سازمان ارتش برشمردیم، تضادهای دیگرری کره از وجرود    
ارتش در ارتش مایه می گرفتند نیز وجود داشتند. در حقیقت، لشرگر گرارد،   
ارتش در ارتش بود، عالوه بر این در درون ارتش پر عده، یک ارتش کوچرک  
و پرتحرک بر محور فنون پیشرفته نظامی و وسایل جدید جنگی شرکل مری   

رفت. این ارتش نقش داخلی چندانی نداشت. مخصو  جنگ بود، این سره  گ
گانگی باید از بین برود و ارتش همان ارتشی بشود که بر محور فنرون نظرامی   

 باید به طریقی که آمد سازمان بیابد.
در مرحله دوم، برنامه مشارکت عموم در دفاع بایرد بره اجررا در     -

ه در زمینره دفراع ارترش و خلرق     آید طوریکه در پایان یک دوره بیست سال
یکی شده باشند آنسان که در صورت حمله خارجی، تمامی یک ملت به یرک  
ارتش بزرگ تبدیل گردد. در این صورت ارتش نقش تعلیم دهنده از سروئی و  

 سازمان دهنده و رهبری کننده از سوی دیگر را پیدا می کند.

ار گرفت و رابطه وقتی ارتش در مسیر تکامل علمی و فنی و سازمانی قر
اش با جامعه به صورتی که شرح داده شد در آمد، دیگر در استقرار اسرتبداد  

 گردد. مثرر نمی شود اما در دفاع از میهن اسالمی شکست ناپذیر می
اینها بودند خطوط اصلی طرحی برای ارتش. اما طرح نسرخه ای بریش   

نمی شود مگرر آنکره   نیست، باید در بیمار امید به بهبودی را برانگیخت و این 
در عصر انقالب کار انقالبی انجام پذیرد. یعنی سرعت عمل و صرحت و دقرت   
عمل باید، تا که بر امید و شور انقالبی افزوده گردد. به هوش باشریم کره اگرر    
هیجان و گرمی انقالبی به سردی یأس تبدیل گردد، راه پیروزی ضرد انقرالب   

 بر انقالب باز شده است.  

 
    

 انان      مسائل جو
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پنجشنبه شب در مهدیه می خواستیم دربارة ایمان در قررآن صرحبت   
های شان پاس  بگروییم. بره    کنیم، اما خواست عمومی این بود که به پرسش

پرسش هایی پاس  دادیم و بقیه ماند. به نظر رسید آن پرسش ها را در اینجرا  
می گویند مسائل جوانان کدام هایند. کسرانی کره از    بیاوریم. پرسش ها خود

این پرسش ها یا آگاه نمی شوند و یا با آن ها برخورد نادرست می کنند، بایرد  
 با واقعیت های اجتماع جوان ما، همانسان که هستند، آشنا شوند:

 «:مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی»کار  -1
 پرسش ها اینها هستند:یک سوم پرسش ها دربارة این موضوع بود. 

با توجه به اینکه تمرکز قدرت در دسرت یرک فررد مری توانرد       -

ایجادکننده اشکاالتی باشد، اینهمه اختیار بره رهبرران دادن چگونره قابرل     
 توجیه است؟

لطفاً پیرامون مسائلی که در جلسات خصوصی عنوان می شرود و   -
 در مورد چگونگی جوّ مجلس توضی  دهید

رأی اکثریت را قبول نمرود بلکره بایرد بره      اگر نمی توان همیشه -
انرد، پرس موضروع تصرویب      دنبال حق رفت و معموالً طرفداران حق اندک

 قوانین در مجلس خبرگان نیز نادرست و قابل قبول نیستو

آیا در بین اصول تصویب شده، اصلی یا اصرولی کره منافرات برا      -
اشرد وجرود دارد   موقعیت کنونی جامعه یا اسالم داشته باشد یا عامل تشنج ب

 یا خیر؟

آیا فکر نمی کنید فقیه باید در جائی قرار بگیرد کره حتری اگرر     -
رئیس جمهور به بن بست رسید از ایشان کمک بگیرد؟ فقیره اختیرارات را از   
امام دارد و امام از پیغمبر و پیغمبر از خدا. پس چه احتیراجی هسرت کره در    

یش می آید که فقیه اختیرار  قانون اساسی به وی اختیار بدهیم؟ این سئوال پ
دارد یا خیر اگر دارد پس چرا ما بدهیم و اگر ندارد باز چرا ما به او این اختیرار  

 را بدهیم. این خود تضاد ندارد؟

 با این قانون اساسی رئیس جمهور عروسک نمی شود؟ -

چرا امام از همه اعضای مجلس خبرگان حمایت مری کنرد یرا در     -
کند و یا اسالم را فقرط در اختیرار    استفاده می کارهای اجرائی فقط از آخوند

 اند. آخوند می داند. با این قبیل سئواالت در دانشگاه و غیره ما را گیج کرده

 من یک مسلمانم اما مجلس خبرگان: -

 انتخاباتش آزاد و اسالمی نبود علتش وجود منافقین و مارقین بود.   -1
 قوانین تصویب شده ناصری  و مبهم است. -9
مایندگانی که به مجلس وارد شده اند بیرنش اسرالمی حقیقری را    ن -3
 ندارند.  
عده ای از نمایندگان ظاهراً مخالف خواندن و ترتیرب اررر دادن بره     -4

 نظریات مردم در قانون اساسی هستند.  
 فوت مجاهد و مفسر کبیر قرآن مزید بر علت شد.   -5
شرد. برا ایرن     آقای سحابی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان وزیر -6

 تفاصیل آیا درست است که باز هم شخصی مانند شما سکوت کند؟
در یک اصل این قانون اساسی که هم اکنون تصویب مری شرود،    -

نوشته شده است که شورای رهبری فقهای شورای نگهبران را انتخراب مری    
کند و از طرف دیگر آمده است که شورای نگهبان مقررات مربوط به مجلرس  

یه می کند که آن مجلس شورای رهبری را انتخاب کند. چطرور  خبرگان را ته
 در دور اول امکان پذیر است؟

شما در سخنرانی دانشسرای راهنمرائی از پریش نرویس قرانون      -
اساسی که والیت فقیه و شورای رهبری را نداشت دفاع کردیرد. مرن برا آن    
نه پیش نویس موافق بودم. طبق آن سخنرانی من به شرما رأی دادم متأسرفا  

شما در مجلس از شورای رهبری و والیت فقیه بدان ترتیب دفاع کردید. چررا  
شما قبل از انتخاب شدن و بعد از انتخاب شدن تغییرر رأی دادیرد؟ شرما در    
تلویزیون از آزادی دفاع کردید. کجرای شرورای رهبرری برا آزادی انتخراب      

آقرای  همساز است؟ شاید یکی نخواهد به فقیه رأی دهرد همرین ایرراد بره     
 بهشتی و آقای موسوی اردبیلی وارد است.

به آقای منتظری از قول من بگویید که هر انسانی دارای فهرم و شرعور   
کند و اگر نرسید رعایرت نمری    است. اگر شعورش رسید قانون را مراعات می

 کند. این ربطی به فقیه ندارد.
کمی مسائل اقتصادی کشاورزی یا شورای نگهبان، کل شروراهای   -
و شهری، شورای رهبری را باز کنید و بشرکافید و توضری  بیشرتری     محلی

دهید. زیرا چند روز دیگر انتخابات شوراهاست و مردم اصالً نمری داننرد کره    
 وظایف شورا چیست؟

شورای نگهبان و شورای رهبری خیلی مهم است. در رابطه با هم  -
د. آیا به نظرر  کشی اعضای شورای نگهبان را بگویی و با والیت فقیه دلیل قرعه

 شما این کار صحی  است زیر اگر کسی خوب کار کرد نباید با قرعه کنار برود.
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جناب بنی صدر بنا به فرمان کلکرم راع و کلکرم مسرئول عرن      -
رعیته. من شما را در پیشگاه ملت به عنوان یکی از اعضرای شرورای انقرالب    

نظرر آن پیرر   استیضاح می کنم: لطفاً پاس  دهید آیا طرح شورایی که مررود  
مجاهد مرحوم آیت ا  طالقانی بود با طرحی کره شرما در مجلرس خبرگران     

و اگر نیست علت چیست و کردام  پذیرفتید و از آن دفاع کردید یکی است؟ 
 طرح اشتباه بوده است؟

رسرد   گویند قانونی که در مجلس خبرگان بره تصرویب مری    می -
بود. نظر شما در ایرن  مترقی نیست و پیش نویس قانون اساسی بهتر و مترقی 

 باره چیست؟

و، « دادگاه ویژة روحانیرت »نظر خود را در پیشگاه تاری ، دربارة  -
و نیز آیا تکیه بر رأی مردم، مردمی که هنروز برا گررد انقرالب     « والیت فقیه»

 فرهنگی هم فاصله ها دارند، درست است؟

برادر بنی صدر، دربارة اینکه مذهب شیعه مرذهب حقره کشرور     -
نه این اصل تصویب شد در صورتیکه بررادران تسرنن برا بررادران     باشد چگو

تشیع تفاوتی ندارند و همین باعآ می شود که برادران تسنن خود را جردا از  
 ما حس کنند و عامل آشوب و ضد انقالب شوند. نظر شما چیست؟  

اعتراضات روشنفکران را امروزه بر علیه روحانیرت و هرم قرانون     -
 کنید؟اساسی چگونه تحلیل می 

آیا فکر نمی کنید که با تصرویب اصرل والیرت فقیره و شرورای       -
نگهبان استبداد جدیدی بر جامعه حاکم خواهد شد؟ زیررا ماننرد خمینری از    

 کجا معلوم در آینده پیدا شود؟

با توجه به امر بسیار مهم بحرآ آزاد و نقرش آن در بره توحیرد      -
ن امر چره تضرمینی در   رسیدن جامعه لطفاً بفرمایید در قانون اساسی برای ای

 نظر گرفته شده یا می شود؟

توجیه حذف کلمه توحیدی از نظام توحیدی در مجلس خبرگران   -
چه بود؟ در سمیناری که بود آقای تهرانی )نماینده مشهد( فرمودند که بعضی 
کلمات هست که دشمن از آن استفاده می کند. این حرف برایم قابرل قبرول   

 ر نیزه کرد پس ما بیائیم قرآن را کنار بگذاریم؟نبود معاویه هم قرآن را بر س

آیا در قانون اساسی که صنایع کوچک را خصوصی دانسته اند یرا   -
 در گروه اقتصادی طرح شده این اصل موجب استثمار نمی شود؟

 آیا والیت فقیه درست است یا والیت فقها؟ -

 مسئله استیضاح فقیه را چگونه می بینید؟ -

ن در بهشت زهرا فرمودند که پدران ما چه اما در روز ورود به ایرا -
حقی داشتند که برای ما قانون اساسی تصویب کنند. بنا بر این حرف آیا نباید 
مجلس خبرگان اصلی را تصویب کند که الاقل هر پنجاه سال یک بار در مورد 

 اینکه آیا این قانون اسای به نظر آنان صحی  است یا خیر رفراندوم شود؟

 شور:وضع اقتصادی ک -2
آیا مشاورین اقتصرادی امرام مسرئول امرور ناسرالم اقتصرادی        -

 کشورند به اضافه دولت یا منهای آن.
آیا اجناس لوکس و گران ... کره بنیراد مستضرعفین بره معررض       -

 فروش نهاده موجب تشویق مصرف و لوکس دوستی و ... نیست؟

توضیحی در مورد نقل قولی که آقای ایزدی وزیرر کشراورزی در    -
کیت در اسالم از امام گفته است که در اسالم مالکیت حردود نردارد   مورد مال
 بدهید؟

آیا امام و شورای انقالب و دولت نمی خواهنرد فئودالیسرم را در    -
کشاورزی ایران ریشه کن کرده و زمین ها را برین زراعرین تقسریم کننرد و     
و  کشاورزی ایران را بهبود بخشند؟ چرا تاکنون این امر مهم انجرام نپذیرفتره  
می دانیم که یکی از عوامرل اغتشاشرات کردسرتان وجرود همرین مسرئله       

 فئودالیسم است؟

چرا با رباخواری مبارزه نمی شود؟ یکری از کسرانی کره ربرا او را      -
سخت گرفتار کرده است، برادر من است. برادرم از اول محرم سرال گذشرته   

روی بیکار شده است. برای شرکتی کار می کرد کره کارهرای سراختمانی نیر    
هوائی را انجام می داد و حاال چون بودجه کافی نیسرت، کرار هرم نیسرت و     

برادرم مجبور به ساختن خانه شد و برای ساختن آن مجبرور شرد دویسرت    
تومان نزول بدهد.  3733هزارتومان از یک خانم نزول خوار قرض کند و ماهی 

انه یکی از اقروام  از زمانی که امام فرمودند نزول ندهید، این پول را نداد. اما خ
مان در گرو خانم نزول خوار است. به اداره ربت مراجعه کرد. اداره ربت گفرت  
باید طبق قانون قبلی تمام پول و نزول های عقب افتاده نیز پرداخرت شرود.   
برادرم هم چیزی در بساط ندارد. آخر این چره مبرارزه ای اسرت کره فقرط      

 حرفش را می زنند ولی عملی نمی کنند؟ ...  

همانطور که گفتید دولت یا انقالب بایرد جوانران را بررای ایجراد      -
 سبزه زارها به بیابان ها گسیل دارد.

 حال:
 ما جوانان انقالبی داریم. -1

 زمین قابل کشت هم داریم. -2

 پول هم داریم -3

 پس چرا عمل نمی شود؟
نزدیک به یکسال است که از روی کار آمدن دولت  اینکهبا وجود  -

املی سبب گردیده است که در زمینه کشاورزی برای موقت می گذرد، چه عو
باال بردن سط  تولید و قطع اتکاء به درآمد نفرت اقردامات مرثرر و سرازنده     

 انجام نگرفته است؟ ...
چرا گندم مورد نیاز کشور را بجای آمریکا، از آمریکای الترین یرا    -

 کشورهای جهان سوم نمی خرند؟

 طالقانی توسط چند نفرر  طرح شوراها که قبالً به توصیة آیت ا  -
از دوستان ایشان تهیه گردیده کنار گذاشته شده اسرت و طررح دیگرری را    
تصویب کرده اند که قدرت اجرائی را از شوراها گرفته و عوامرل سررمایه دار   
بیشتر از حد الزم قدرت اجرائی دارند. لطفاً بردون سفسرطه ایرن را جرواب     

ن کارهای شما )طرح شوراها( مردم به دهید. در ضمن باید تذکر بدهم که با ای
 شما بدبین می شوند و شما باعآ تضعیف شخصیت امام می شوید.

در حدود دو ماه از ملی شدن بانک ها سپری شرده و هیچگونره    -
بانکداری داده نشده و حتی این ملی شدن بره زیران    قانونتغییری در اداره و 

انک صادرات تمام شده کره  هزار کارمند ب 18عده زیادی از کارمندان منجمله 
انداز ناچیز خود را سهام بانک خریده اند. خواهشمند اسرت اگرر صرالح     پس

 می دانید با نمایندگان آن ها صحبت کنید.

شورای انقالب یا دولت در مورد افزایش قیمت کاال چه اقرداماتی   -
 کرده است.

در شماره فردا، پرسش های مربوط به امرام، شرورای انقرالب و دولرت،     
ردستان، احزاب و مطبوعات، شخصیت ها، دادگاه انقالب و فلسفه زنردگی و  ک

 جامعه توحیدی را می آوریم.
تنوع و فراوانی پرسش ها هر کس را که احساس مسرئولیت مری کنرد    

های دائمی هسرتند. یعنری    باید به فکر وادارد. بسیاری از پرسش ها، پرسش
سش ها یرک لحرن تلر  و    مسائلی هستند که هنوز حل نشده اند. در همه پر

یأس آلودی وجود دارد که چرا به ما، چرا به مردم اعتمراد نمری شرود؟ چررا     
انرد، مرردم را در    کسانی که از انقالب همین مردم به رهبری اجرائی رسریده 

کارها دخالت نمی دهند؟ چرا حتی آن ها را در جریان کارها نمی گذارنرد؟ در  
 برو بوده است:حقیقت بشر همواره با دو نوع رهبری رو

رهبری که می خواهد با قبضه کردن قدرت جامعه را در محتروی   -
 و شکل دگرگون سازد و  

رهبری که می خواهد با رساندن مردم به درجه خودآگراهی از راه   -
عهده دار شدن مسئولیت ها و تجربه شررکت در رهبرری، قردرت متمرکرز     

 حاکم را منحل سازد.

ام، رهبری از نروع دوم اسرت. امرا    گمان ما این بود و اینست که خط ام
افسوس که عده ای از راه ابتالی به بیماری کیش شخصیت که روش مشخصه 
اش تخریب یک طرف برای اربات حقانیت طرف دیگرر اسرت، مری پندارنرد     
برای اربات رهبری انحصاری خود، باید صغیر بودن مردم و نادرستی انتخراب  

 شان را رابت کنند!
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دیر، بهای سنگینی بابرت ایرن تحقیرر خرواهیم     به هوش باشیم که نه 
 پرداخت.

 در شماره های آینده، ما دربارة این دو نوع رهبری بحآ خواهیم کرد.

 

 

 جوانان و انقالب    

 
 24، شماره 1358مهرماه  93دوشنبه 
 

دیروز بعد از ظهر در مشهد، دانشجویان دانشگاه نیز خواستند کره بره   
پرسش ها برا پرسرش هرای حاضرران در     پرسش های شان پاس  داده شود. 

اجتماع پنجشنبه شب مهدیه به نحو شگرفی همسانی داشت. با ایرن تفراوت   
ساختی کره جامعره در   »و « مجلس خبرگان»که میزان پرسش های راجع به 
و احزاب و جمعیت ها و روحانیت و دولرت  « جمهوری اسالمی پیدا خواهد کرد

 بیشتر بود.  
در مجلس خبرگان سکوت می کنیم پاسر   تنها به این پرسش که چرا 

بگوییم که ابداً چنین نیست. از صب  تا ظهر تالش طاقت فرسا بکرار مری رود   
تا اصول با آرمان های انقالب و آزادی های نسلی که باید پیش بررود سرازگار   
باشند. تنها وقتی در مجلس عصر جای سخن گفتن می ماند که اصول با ایرن  

ساعت بطول می انجامرد، البرد    43قتی تصویب اصلی ضابطه سازگار نباشد. و
مهر پیش از رفرتن بره مشرهد،     99مجلس انجمن خاموشان نیست یکشنبه 

صب  تا ظهر باز دربارة اصل  راجع به وظایف و اختیرارات رهبرری در جلسره    
مشترک گروه ها بحآ می داشتیم. مقایسه متن اصل مصوب برا پیشرنهادها،   

چه بود و چه شد. با وجود این، بر فررض حضرور   به روشنی نشان می دهد که 
در جلسه عصر با دو بند راجع به تعیین و عزل ریاست جمهوری بره صرورتی   
که تصویب شده است قطعاً مخالفت می کردیم چرا که آنرا با آزادی داوطلبری  
و ربات رژیم مغایر می دانیم و بجد خواهان تجدد نظر در آن هستیم. بگذریم 

 ا دربار:... اما پرسش ه
 رهبر، شورای انقالب و دولت:

اسرالم نبایرد   »از قول من به امام خمینی بگویید به گفتة ایشان  -
شکست بخورد حاال که دارند تحت نام اسالم آبروی اسالم را مری برنرد آیرا    

 «سکوت جایز است؟
آیا مطالبی که در مملکت می گذرد مستقیماً و بدون واسرطه بره    -

هایی که به نام اسالم عزیرز   یان خیانت ها و جنایتامام می رسد و امام در جر
 می شود، هستند؟

به عنوان کسی که از نزدیک با امام در ارتباط هستید و با توجره   -
به نارسائی های بسیار زیادی که در جامعه وجود دارد، آیا امام از ایرن مسرائل   

ند چررا بره   اطالع ندارند و یا اگر دارند چرا تازگی چیزی نمی گویند و اگر ندار
دهید؟ مسئولیت خود را همانطور که در شرب هرای پریش     ایشان اطالع نمی

 گفتید فراموش نکنید.

گروه هایی هستند که می گویند اخباری که به امرام مری رسرد     -
 نادرست است آیا این موضوع چقدر صحت دارد؟

عدم وجود کادر رهبری صحی  و آموزش دیده کرامالً محسروس    -
هات امام خمینی نیست که در مردت تبعیرد در تربیرت    است آیا این از اشتبا

کادر رهبری نکوشیده است که در حال حضار با یک چنین مروقعیتی روبررو   
شده ایم که عده آدم بی کفایت کارها را به دست گرفته اند و مواضع امرام بره   

 قول خودتان منزوی شده اند؟

طالقانی آقای بنی صدر، همانطور که اطالع دارید مرحوم آیت ا   -
در اواخر عمرش در شورای انقالب شرکت نمی کرد و چنین گفته مری شرود   
که چندان میل و عالقه ای نداشتند کره شررکت کننرد. علرت ایرن امرر را       

 توانید روشن کنید؟ می

با توجه به اینکه شورای انقالب باید نیروی فشاری بر سرر دولرت    -

 باشد، به دالیل زیر چرا نیست:

تصویب کررده انرد،    98/6/58ها )تقسیم آن ها را( در اوالً الیحه زمین 
رانیاً نقش شورای انقالب را با توجه به اینکه شما هم در آن هستید خیلی کرم  

 احساس می کنیم در رابطه با کارهای اشتباه و گام بگام دولت.
چرا در قبال آگاهی از این موضوع که ضد انقالب به طور مسرتمر   -

ای متوقف کرردن انقرالب اسرالمی خواهرد زد،     دست به جنایات گوناگون بر
 حالت دفاعی در سپاه پاسداران و ارتش دیده می شود.

شما می دانید که حرکت گام بگرام دولرت بازخواسرت انقالبری      -
مطابقت نمی کند و اغلب روحانیون )البته غیر از مبارزین واقعی کره سرمبل   

قابله با این کارهرا  روحانیت هستند( کارهای دولت را توجیه می کنند. برای م
 ما چه باید بکنیم؟

 انقالب یعنی چه؟ و انقالبی حرکت و رفتار کردن چطور است؟ -

 مگر معنای سیاست انقالب، گام بگام است؟ -

 فرق بین سیاست گام بگام و سیاست انقالبی چیست؟ -

 پس دولت کی انقالبی حرکت و رفتار می کند؟ -

رگران انقالبری   مگر امام خمینی انقالبی نیست پس چررا اگرر باز   -
 نیست امام عوضش نمی کند؟

لطفاً دربارة اینکه بعضی از سران کشورها جزو سازمان ها یا گروه  -
 هایی مانند موساد یا فراماسون یا صهیونیسم و غیره هستند، توضی  دهید.

چرا شما در مصاحبه خود با یک خبرنگار فرموده اید که من یرک   -
یا  نباید الاقل یک راه دوستی را بررای  سر سوزن به این دولت اعتماد ندارم. آ

 ؟خود باز می گذاشتید

آقای بنی صدر در مورد سخنرانی خود در یزد، در  مورد مقاله ای  -
ارترش  »شروع می شد، در مورد تیترر درشرت در صرفحه اول    « اگرها»که با 

، توضی  بدهید. شاید زمران آن رسریده کره یرک     «پاسداران به گلوله بست
قابل این حرف ها برای دفاع از انقالب بایسرتد و برا شرما    محروم جامعه در م

 صحبت کند.

چندی پیش با تیتر درشت در روزنامه انقرالب اسرالمی نوشرته     -
شده بود اعتراض استاندار خراسان به نخست وزیر. در حالیکره مرتن بیانیره    
آقای طاهر احمد زاده یک پیشنهاد بود نه اعتراض. بره نظرر مری رسرد کره      

 ن این تیتر بوده است.قصدی در نوشت

آیا این حرف که دکتر یزدی به هانی الحسن گفته: محل سرفارت   -
مال اسرائیلی هاست و ممکن است آن ها راضی نباشند راست است؟ در ایرن  
صورت باید به دکتر یزدی مشکوک شد؟ )حررف از شری  محمرد منتظرری     

 است(.

 ملت این قدر بی ارزش است که قراردادهای منعقده برین دولرت   -
 انقالب و آمریکا را آقای کیانوری فاش کند؟

قرارداد دوجانبه ایران با آمریکا چیست؟ آیا لغو شده است یا نره؟   -
 چرا دکتر یزدی با سایروس وانس مالقات کرد؟

چرا دولت ایران در مقابل دولت عراق بی اعتنا است و هیچ اقدام  -
 مفید و مثرری نمی کند؟

وائی بررای حررف هایتران    شما گله می کنید از اینکه گوش شرن  -
اندرکاران است یا سایر جوانان و  نیست. منظورتان فقط مقامات دولت و دست

افرادی که روزنامه شما را می خوانند و از نقطه نظرهایتان آگاهند؟ اگر دسرته  
دوم مورد نظرتان است لطفاً بگویید انتظار دارید چکار کنند؟ این بسریار الزم  

 دانند، با توجه به این مشکالت باید چکار کنند؟ است چون خودشان نیز نمی

نظر شما راجع به بخشنامه ای که به مدارس آمده و گفتره شرده    -
که هیچ گروهی حق فعالیت ندارد چیست؟ و همه کارهای فرهنگری بایرد از   
طرف کادر اداره کننده انجام شود. اما این کار خیلی ضررر دارد. زیررا ابتکرار    

 غیره را از دست جوانان می گیرد.عمل و آزاد اندیشیدن و 

نظر اصالحی خود را راجع به انقالب اسرالمی ایرران لطفراً بیران      -
 کنید.

در مورد مسائل روز و تداوم انقالب بیشتر صرحبت کررده مرا را     -
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 امیدوار سازید.

 
 آزادی و احزاب:

نظر شما در مورد طرز کار رادیو و تلویزیون چیست؟ آیا بره نظرر    -
توانست عمل کنرد؟ هرم در مرورد     انقالبی تر از این نمی شما رادیو تلویزیون

 کارمندان و هم در مورد برنامه هایش؟
چند روز پیش ناشرین مالقاتی با امام خمینی داشرتند. امرام در    -

طی سخنانشان فرمودند که نگذارید کتاب های ضد اسالمی چاپ شود. حتی 
د چاپ کنید. آیرا فکرر   کتاب را تا به آخر بخوانید اگر مطلبی بر ضد اسالم نبو

 کنید با این حرف باز اداره نگارش و ساواک تجدید بنا می شود؟ نمی

شما که ایدئولوزی سازمان مجاهدین را التقاطی می دانیرد و مری    -
گویند نظر امام هم همین است پس چرا بزرگترین ارگان مملکتی یعنی رادیرو  

یم زنیرد؟ آیرا   و شما و امام و دولرت حرفری نر   آن هاست  تلویزیون در دست
 سکوت بزرگترین خیانت نیست؟

کره از  « جبهه متحد خلق»آقای بنی صدر نظرتان را دربارة شعار  -
طرف حزب توده ایران بیان می شود، توضی  دهیرد. دکترر کیرانوری گفتره     
است: در سیر تکاملی تاری  جبهره متحرد خلرق را سوسیالیسرم علمری و      

 یست؟  هواداران اسالم تشکیل می دهند. نظر شما چ

در تظاهرات بیکاران چپی ها نیز بودند تا آشوب بپا کننرد. چررا    -
دولت از قبل این پیش بینی را نکرد ت این شلوغ کاری ها پیش نیایرد؟ راه از  

 بین بردن این بیکاری چیست؟

 نظر شما درباره سازمان مجاهدین خلق چیست؟ -

 نظرتان را راجع به حزب جمهوری خلق مسلمان بیان کنید. -

ه نظر شما اگر مردم وارد هیچ حزبی نشروند بهترر نیسرت؟    آیا ب -
 چون در هیچیک از این احزاب تصمیم گیرنده مردم نیستند.

 
 اندیشه سیاسی  و فلسفه زندگی:

یکی از نظریه های مارکسیست هرا دربرارة پیردایش مرذاهب و      -
ادیان اینست که ادیان زادة مبارزه طبقاتی هستند. مثالً معتقد می باشند کره  

 هب با سرمایه داری بوجود آمده. آیا این حرف درست است یا نه؟  مذ
دربارة تضاد روح و لجن از دیردگاه دکترر شرریعتی، نظرر شرما       -
 چیست؟

حضرت آدم اشتباه کرد و از درخت ممنوعه استفاده کرد و خردا   -
او را از بهشت بیرون کرد. اما می بینیم که فرزندان او هم بخاطر جررم پردر از   

 رانده می شوند. آیا این کار با عدالت خدا جور در می آید؟بهشت بیرون 

چرا خداوند از همان روز اول حکومت عدل اسرالمی را در زمرین    -
 بوجود نیاورد تا تمام مردم به حق خود برسند؟

مگر انسان ها چه گناهی کرده اند که دائمراً در معررض تیرهرای     -
 را نداشت؟ شیطان قرار دارند؟ آیا خداوند قدرت نابود کردن او

به ما جوانان چرا مسئولیت نمی دهیرد؟ مطمئنراً همره جوانران      -
 انقالبی آماده کمک به ساختن این کشور هستند.

نظر خود را در مورد جامعة بی طبقه توحیدی بیران کنیرد. فررق     -
 بین جامعه توحیدی و بی طبقه توحیدی چیست؟ توضی  دهید.

یا به شررق بره    وابستگی ملل جهان سوم به غرببا وجود اینکه  -
علت نداشتن تکنولوژی بودجه، به نظر شرما دانشرگاه هرا برا برنامره هرای       
تحقیقاتی نمی توانند این وابستگی را کم تر کنند؟ اگرر اینطرور اسرت چررا     

 بودجه برای تحقیقات در اختیار دانشگاه ها نمی گذارند؟

به نظر شما کتابهای اقتصادی که در سطوح مختلف دبیرستان  آیا -
س می شود )با اینکه تجدید چاپ شده اند( مبنای صحیحی دارند یا نه؟ تدری

ما در کالس کتاب اقتصاد توحیدی شما را پیشنهاد کردیم ولی معلرم معتقرد   
 بود هنوز خود شما مشخص نکرده اید که اقتصاد اسالمی یعنی چه!

شما با جدائی دختر و پسر در محیط آموزشی باالتر از دبیرستان  -
 موافقید؟

 
 ربارة اشخا :د

چرا دولت یا دادگاه انقالب مسئله آقای نزیه را برای ملت روشرن   -
 نمی کند؟
چرا دولت یا دادستان انقالب دربارة شی  محمد منتظرری هریچ    -

اقدامی نمی کند. چرا دولت در مقابل هرج و مرج هائی که او تابحرال چنردین   
ای او نسبت بره وزرای  بار در فرودگاه یا جاهای دیگر ایجاد کرده و نیز اتهام ه

کابینه، سکوت اختیار کرده است؟ )بیشترین پرسش ها دربارة آقرای محمرد   
 منتظری و کارها و حرف های او است(

نظر خود را در مورد آقای دکتر چمران و اتهام هایی که بر ایشران   -
نسبت می دهند از قبیل اینکه ضد فلسطین است و نقش او را در واقعره ترل   

 د.زعتر، بیان کنی

خواهشمندم برای رفع ابهامات افکار عمومی کمی دربارة فعالیرت   -
 های سیاسی دکتر بهشتی در زمان رژیم شاه برای ما توضی  دهید.  

اگر اعضای شورای انقالب اعمالی غیراسالمی داشته باشند مانند  -
 سیاست آقای قطب زاده خصوصاً در تلویزیون وای بحال این انقالب!  

 
 مسئله کردستان:

ت عدم هماهنگی فعالیت هرای فرمانرده سرپاه پاسرداران و     عل -
فرمانده ارتش که منجر به وقایع چند روز اخیر در سردشت شرد. )بیشرترین   

 پرسش ها در این باره است(.
لطفاً با همان صداقت انقالبی خود که در روزنامه تان نیرز آشرکار    -

واقعراً   است توضی  دهید وقایع اخیر سردشت به چه صورت بوده است؟ آیرا 
دمکرات ها حمله کرده اند یا اختالف بین ارتش و پاسداران باعآ برروز ایرن   

 فاجعه شده است؟

در یکی از اعالمیه های چریک های فردائی خلرق خوانردم کره      -
نوشته بود از طرف حاکم شرع کردستان یعنی آقای خلخرالی بره سرربازان و    

چرون اسریر آن هرا     پاسداران دستور داده شده بود، دختران و زنان اسیر را
هستند می توانند تصاحب کنند. در اعالمیه آن هرا نوشرته شرده برود کره      

ساله ای که آب دهان به صورت خلخالی انداخته بود، اعردام شرد.    19نوجوان 
 این حرف ها تا چه اندازه حقیقت دارد؟

با اینکه دخالت بعضی از کشورهای همجوار در وقرایع کردسرتان    -
 چرا دولت ایران در این مورد اقدامی نمی کند؟ معلوم و مشخص شده است

آیا به نظر شما تنها راه حل وضع بحرانی کردستان مذاکره است؟  -
 مذاکره با ملت کُرد و یا عوامل حزب منحله دمکرات؟

 
 دادگاه انقالب

طبق چه اصول و ضوابط اسالمی دادگاه ویرژه معممرین بوجرود     -
 آمده؟  
رم هرای متفراوت و کارهرای    آیا دخالت دادگاه های انقالب در ج -

 معاشقه صحی  است یا نه؟ -لواط -خالف از قبیل دزدی

آیا شما بیانیه توضیحی قضرات و بازپرسرتان سرابق جمهروری      -
( منتشر شده است را مطالعه کررده ایرد؟ نظرر    19/7/58اسالمی که جدیداً )

شما در مورد مندرجات آن بخصو  اتهامات به آقرای آذری قمری و هرادوی    
گر صحت دارد مگر امام سابقه آقایان هادوی و آذری قمری را نمری   چیست؟ ا
 دانسته اند؟

*** 
را با مسرائل اساسری کشرور روبررو     بدینقرار نسل مسئول امروز خود 

بیند. با این مسائل آشناست. این مسائل به او القراء نمری شروند. ذهنری      می
طلبنرد. صرد    نیستند تا القاء بشوند. عینی و واقعی و موجودند و راه حل مری 

افسوس که بنای کار کسانی که موقعیت هاشان را از انقالب این نسرل دارنرد،   
و رهبرری را برا   « جوانان، بچه اند و نمری فهمنرد  »بنا را گذاشته اند بر اینکه 

 قیمومت ملت صغیر یکی فرض می کنند.
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این گروه هر چه می خواهند فکر کنند و هرچه مری خواهنرد بگوینرد،    
د و راه حل می طلبند و اگر راه حل یافته نشود و یا راه حرل  این مسائل هستن

 غلط پیشنهاد و تحمیل شود ...
 خدا کشور را از شرّ عواقب آن حف  کند. اگر کشوری بر جا بماند.

 

 

 القاء ایدئولوژی و رهبری 

 
 25، شماره 1358مهرماه  94سه شنبه 

 

و خود را دربارة در یکی از سرمقاله های همین روزها، نظر مالک بن نبی 
از سوی دستگاه هرای مجهرز سریا    « ایدئولوژی یک انقالب»چگونگی تغییر 

آوردیم. اینک جا دارد موضوع را  بشکافیم و ببینیم چگونه از راه رخنه دادن 
عناصر ایدئولوژی زورمداری طرز فکری که با آن انقالب بره پیرروزی رسرید    

 لیه آن انجام پذیرفت.جای خود را به طرز فکری می سپرد که انقالب ع
 مگر نه ایدئولوژی شاهنشاهی مشخصات زیر را می داشت؟

تمرکز  همه قدرت ها نزد شاه. بن بست سیاسری رژیرم نتیجره     -
همین تمرکز قدرت ها بود بهانه آن تمرکرز شردید ایرن برود کره ضررورت       

 پیشرفت سریع ایران آنرا ایجاب می کند.
 تگون زورحل همه مشکالت با استفاده از اشکال گون -

لزوم جستجوی محل در نظام جهانی. چون به شررق نمری تروان     -
 وابسته شد، ناچار باید با غرب و قدرت منفوق آن آمریکا، متحد شد.

مقداری فساد احترازناپذیر است چون رشد بدون ریخت و پراش   -
نمی شود. در غرب و حتی در روسیه هم همینطور بوده است. دربرارة رشروه،   

 سادهای سیاسی و اقتصادی و ... نباید سخت گرفت.دزدی های کالن، ف

پیشرفت بدون از میان برداشتن عناصر ضد پیشرفت و ارتجاعی  -
ممکن نیست و با این عناصر جز با زبان زور، زبان دیگر نه بکار می آیرد و نره   

 باید بکار برد.

در نتیجه امور فوق، حزب و روزنامه و رادیو و تلویزیون و ... بایرد   -
شبرد مرام شاه بعنوان رهبر عالی جنگ برای پیشرفت، باشند و گرنره  ابزار پی

محکوم به انحالل و تعطیل مری شروند. هرگونره اسرتفاده از آزادی جرز در      
 ستایش رهبر عالی و راه و روش او توطئه بشمار می رود.

نتیجه منطقی خاصه های باال اینست که دولت و قدرت مطلرق او   -
فرع. اگر تعارض میان دولت و فرد پیش آمد،  اصل است و جامعه و خواست او

حتی اگر تعارض میان بخشی از جامعه و دولت پیش آمد، باز هم بیشتر، اگرر  
تعارض میان تمامی یک ملت و رهبر خودکامه پیش آمد کرد، اصرل رهبرری   
است و حق با اوست. البته وقتی فرد و گروه و ملت باید تابع مح  و بی چون 

امنیت و منزلت نیز در درجه اول حق دولت است. امنیرت   و چرای شاه باشند،
فرد و گروه و جمع در حدود امنیت و منزلت دولت به منزلره قردرت مطلرق    
دولت معنی دارد و بس. بدینقرار دیگر نمی توان پاسربان و نظرامی و مرأمور    
ساواک را به علت زیاده روی مثاخذه کرد. حتی اگر کسی را کُشت، دسرتگاه  

از تعقیبش چشم پوشید. چرا که مجازات مأمور خاطی به اعتبرار   قاضئی باید
 دولت بمثابه قدرت مطلق و خوب، صدمه می زند.

با توجه به امور فوق، وجود دادگاه های تشدید مجرازات و رهرا از    -
« امنیت برای پیشررفت »هرگونه مالحظات قانونی و معاف از بازرسی در ایجاد 

گاه رسیدگی و احقاق حرق نیسرت، بلکره    ضرورت پیدا می کند. کار این داد
دفاع از رژیم است. نباید هم چندان وسوسه این امر را بخود راه بدهد که آیرا  
محکوم به راستی مخالف دولت بوده است و گناهی مرتکرب شرده اسرت یرا     
خیر، بلکه اگر ضرورت ایجاب کرد، قربانی کردن انسان ولو بی گنراه اشرکال   

نست که چون شاه خوب مطلق است و نمری توانرد   مبنای این رفتار ایندارد. 
بدی کند، پس هر کس که در مظان مخالفت قرار گرفت، بد مطلق می شرود و  

 مجرم است و تحقیق ضرورت چندانی ندارد

 و ...
و حاصل امور باال این می شود که ملت بر تشرخیص خروب و برد     -

لت دادن بره  خود توانا نیست و باید رهبر همچون قیمری او را راه ببررد. اصرا   
رهبری و اربات ضرورت قیمومت یک روی سکه است و روی دیگرر آن اصرل   

 شمردن جهالت عوام کاال نعام است.
و این رهبری، یکی از دو ایدئولوژی و رهبری است کره  « ایدئولوژی»این 

در تاری  بشری از زمان های دور تا زمان ما به صورت های گوناگون در آمرده  
ه های بشری حکمروائی کرده است. در اینجرا مجرال   است و همچنان بر جامع

آن نیست که علت پیدایش و استمرار آنرا توضری  دهریم. همینقردر توجره     
زیر سلطه که میان ملت هرای جهران بوجرود آمرده و دوام      -روابط سلطه گر

یافته است، زمینه ساز این ایدئولوژی و رهبری بوده است. در حقیقت وقتری  
ن آن برای سلطه بر دیگرران و یرا جلروگیری از مسرلط     تولید زور و بکار برد

شدن دیگران یک ضرورت با دوام شد، ناگزیر رهبر باید مظهرر قردرت و بره    
همین عنوان نماینده یرزدان بگرردد: ایرن ایردئولوژی و رهبرری مشخصره       
شاهنشاهی است و بهمین خاطر است که در صورت های بجامانده از باسرتان،  

زدان می گیرد و یزدان از راه لطف بره ملرت بره یرک     شاه حلقه قدرت را از ی
 موجود استثنائی فره شاهی می بخشد و ...

در غرب نیز، این ایدئولوژی و رهبرری از عصرر فالسرفه یونران قردیم      
تدوین گشته و تا زمان ما به صورت های گوناگون ازمذهبی تا ضد مرذهبی در  

تحت پوشش این نروع   آمده است و هم اکنون نیز بشریت به این یا آن صورت
 رهبری قرار دارد.

بدینقرار رهبری با مشخصات باال آن رهبری اسرت کره مری خواهرد از     
طریق اعمال قوه و سازمان دادن به تولید زور و بکار بردن آن تغییرات مرورد  
نظر را در جامعه بوجود آورد. رژیم های دنیای معاصر مرا کره تحرت عنراوین     

رمیانه آتاتورکیسم، پهلوی ایسرم، بعثیسرم و   فاشیسم، استالینیسم و در خاو
رژیم های نظامی در آفریقا و آمریکای التین، بخود دیده و مری بینرد، همره    
رژیم هائی هستند که در دست گرفتن دولت و تبدیل آنرا به ماشرین عظریم   
تولید زور و بکاربردنش برای ایجاد جامعره مطلروب یرک ضررورت اجتنراب      

 ناپذیر می دانند.
ر این ایدئولوژی و این رهبری، ایدئولوژی و رهبرری دیگرری برا    در براب

کننرد   بها که توده ها کرده اند و مری مشخصات کامالً متفاوت وجود دارد. انقال
علیه ایدئولوژی و رهبری از نوع باال بوده و هست. این انقالب ها پیروز نشرده  
د اند. استحاله در مشخصات رهبری موجب گشته است کره انقرالب بره ضر    

 پذیرد؟ زیرا که: انقالب تبدیل جوید. چرا این استحاله انجام پذیرفته و می
ضرورت ها همچون مارهای خطرناک سر بر می آورنرد و مرانع از ادامره    

 انقالب می شوند. این ضرورت ها اینها هستند:
ضرورت های سیاسی: ضرورت با توطئه و ضد انقالب. بدینقرار یکری از  

هاسرت. در حقیقرت    ژی تردارک روزافرزون توطئره   های تزریق ایردئولو  راه
هائی که زور را مدار قرار می دهند، به علت مناسبات قدرت در مقیاس  رهبری

جهان و کشور است. بنابراین سیا راهی برای تزریق ایردئولوژی و رهبرری برا    
مشخصات باال را ندارد جز اینکه ایران را در همان مناسبات و روابطی که رژیم 

های پی در  ی اینکار جز اینکه از سوئی توطئهش بود، نگاهدارد. براشاه محصول
پی بوجود بیاورد و از سوی دیگر از راه وسایل تبلیغاتی ایدئولوژی زورمرداری  

به همرین خراطر   ها القاء کند، چه راهی دارد؟  را بمثابه تنها راه مقابله با توطئه
هرای اصرالح    حرل  ب، راهایم در بحبوحه انقرال  است که ما همواره هشدار داده

طلبانه زمینه سازی برای ضد انقالب است، چرا که کشور را در همان مناسبات 
 دارد. داخلی و خارجی که علت وجودی رژیم پهلوی بود، نگاه می

ضرورتهای اقتصادی: در اقتصاد همواره میان تغییر نظام که امر طروالنی  
د. مرثالً ایجراد تغییررات    است و نیازهای روزمره، نمی توان سازش بوجود آور

بنیادی در اقتصاد وابسته ایران، اقتصادی که اگر هزینه های روزافرزون و بری   
بندوباری در فعالیت ها نباشند دچار بحران می شرود، کراری نیسرت کره از     
امروز تا فردا سرانجام بگیرد. و تغییرات باید قابل تحمل باشند. اگر تغییررات  

و بیکاری و کمبود محصروالت ضررور و ... همرراه    با باال رفتن سریع قیمت ها 
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باشند، یا باید با زور عوارضشان را از بین برد و یا باید از انجرام شران چشرم    
پوشید. انقالب ها را همین ناتوانی در تحمل عوارض تغییرات بنیادی از پی در 
آورده است. بنابراین برای سیا کاری جز این نمی ماند که با اسرتفاده از همره   
وسایل از سوئی فعالیت اقتصادی را فلج سرازد و از دیگرر سرو، طررز فکرر      

 متناسب با ضرورت ایجاد یک رهبری با مشخصات باال را تزریق کند.
ضرورتهای اجتماعی: انقالب برای تغییر رابطره هرای اجتمراعی اسرت.     
انقالب تنها برای تغییر مسئوالن کشور نیست. اما چه کرس نمری دانرد کره     

ط اجتماعی کاری نیست که یکی دو روزه و بردون مشرکل انجرام    تغییر رواب
گیرد. اینکار با موانع و مشکالت بسیار روبروسرت کره کروچکترین آن هرا،     
ذهنیات و رسوب فرهنگ ضد انقالب است. در حقیقت وقتی به امتیرازطلبی  
اجتماعی به عنوان محرکه اصلی هرگونه فعالیتی باور آوردیم و قرن ها با ایرن  

زندگانی کردیم، چگونه می توان مانع از بروز تجلیات گونراگون آن شرد؟   باور 
از را سرت، خرود   دجوانی که کارت کمیته را در جیب دارد و تفنگ ژ.ث را در 

یک موقعیت اجتماعی برخوردار می بیند که بره او امکران دم زدن از قردرت    
ردی بدون بیم از عواقب آنرا می دهد. همین دیروز نامره پرخشرم سراسرر د   

دریافت داشتیم حاکی از اینکه افراد یک کمیته خانه زنی را محاصرره کررده   
اند و با فریاد و ناسزا از او خواسته اند که فاسق خود را از خانه بردر آورد و در  
اختیار آن ها بگذارد. و این زن، زنی مسلمان و در تردارک سرفر حرج بروده     

شوند. اینکارها را چه چیرز   است! افراد کمیته ها جرم های فراوان مرتکب می
توجیه می کند؟ ضرورت های جامعهه! بردینقرار کرار سریا مشرکل نیسرت      
همینقدر که از نو امتیازطلبی اصل شد، و بحران های سیاسی و اقتصادی هرم  

 کمک کاری کردند، کار تمام است.
ضرورتهای فرهنگی: وقتی امور باال، جوّ سیاسی و اقتصادی و اجتمراعی  

هم آوردند، اندیشه های انقالبی، محیط زیست خود را از دست مری  الزم را فرا
دهند و می میرند. مشخصات رهبری انقالب با شتاب رنگ و رو می بازند و بره  

 مشخصات رهبری ضد انقالب استحاله می جویند.
در حقیقت، انقالب بره معنرای حرکرت تروده بررای در هرم کوبیردن        

ه انکارناکردنی است که مرردم بره   چهاردیواری نظام حاکم دارای این مشخص
حرکت می آیند و از خود رهبری بوجود می آورند و این رهبری از طریق آگاه 
کردن و رساندن توده بخود آگاهی نیروی انقالبی را برای در هم کوبیدن نظرام  

گیرد که تناسب میان مبارزه برا   حاکم، بوجود می آورد. فاجعه وقتی آغاز می
زه با ذهنیات و فرهنگ زورپرسرتی برا مبرارزه برا     کیش شخصیت یعنی مبار

 توطئه ها عنان به عنان پیش نمی رود.
گردد. بعنروان   بعنوان ضرورت فوری پاکسازی فکری و سازمانی رها می

ضرورت به عناصر سازنده نظام پیشین میدان داده می شود. بعنوان ضررورت  
شرود و ... بره    از رسیدگی و بازرسی خطاها و جرم و جنایتها چشم پوشی می

حکم همین ضرورت ها ایدئولوژی ضد انقالب در اندیشه ها و عمل ها رسروب  
 کند. می

لختی از راه عبرت و در پرتو این تحلیل روشنگر در وضرعیت عمرومی   
کشور و طرز فکری که شکل گرفته و می خواهد حاکم گردد بیاندیشیم. باز و 

 از نو هشدار.
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اخباری که در خارج کشور نشر می یابند و گزارش کسانی که از اروپا به 
 ایران می آیند، حکایت دارند از:  

شی  نشینهای خلیج فارس پول بسیار و گذرنامره و همره گونره     -
تسهیالت در اختیار ساواکی ها می گذارند. ساواکی ها در این مناطق و اروپرا  

ا استفاده از امکانات فراوانی که کشورهای اروپرائی در اختیارشران گذاشرته    ب

 اند، بر ضد انقالب ایران می کوشند.
دولت عراق چهار پایگاه برای تعلیمات خرابکراری بوجرود آورده    -

است و سلیمانیه را مرکز عملیات بر ضد انقالب ایران قرار داده اسرت. هردف   
ب آنست کره اوالً زمینره را بررای یرک     گران غر این دولتی در خدمت سلطه

کودتای نظامی آماده سازد و رانیاً مانع از تأریر انقالب ایران در عراق و منطقره  
گرذارد: یکری تثبیرت     ها دو تأریر بر جا می گردد. در حقیقت افزایش توطئه

بنیادهائی که رژیم پیشین بجا گذاشته است با ساختمانی که دارند بخصرو   
ال شدن و حاکم شدن و قوی شدنشان به زیان بنیادیهرای  ارتش و دیگری فع

 انقالبی.

دولت های فرانسه و انگلیس نه تنها پلیس خرود را بررای حفر      -
جان بختیار در اختیار گذاشته اند بلکه تمام دستگاه های تبلیغراتی شران را   
نیز در خدمت او گذارده اند. شدت تبلیغات ضرد ایرانری بحردی اسرت کره      

ای مسلمان که اطالعات و اخبارشان را از طریق خبرگرزاری  مسلمانان کشوره
اند که ایران غرق ناامنی و خشرونت و   های غرب دریافت می دارند، باور کرده

 گرفتار یک سیر قهقرائی است.  

 نیروی دریائی آمریکا وارد آبهای خلیج شده است. -

و در داخل کشور تشکل روزافزون نیروهای ضردانقالب ملمروس    -
شنیده می شود که این تشکل تحت شعار ایجاد یرک دولتملری    تر می شود.
رها باشد، انجام می پرذیرد. نیروهرای داخرل برا     « آخوندیسم»که از سیطره 

کسانی که در خارجند، در هماهنگی همکراری دارنرد و مقصودشران فرراهم     
آوردن مقدمات کودتا و در دست گرفتن زمام امور کشور است. خبری که بره  

حکایت از آن می کند که تماس های بسریار برا گرروه هرای     ما رسیده است 
سیباسی و ایلی و نظامی در جریان است و در مرتبره اول قررار کارشران برر     

 رخنه در دستگاه هاست تا در موقع بتوانند آن ها را در دست بگیرند.  

توسعه دامنه توطئه ها به سراسر کشور، تبلیغات مأیوس کننده شردید  
ها از سوئی و مشرکالت اقتصرادی و غیراقتصرادی از    « یانحصارطلب»دربارة 

سوی دیگر باید مانع اصرلی را از سرر راه ضرد انقرالب برردارد. در حقیقرت       
 هراندازه نابسامانی در:

 وضعیت صنایع و اداره آن ها -
 وضعیت کشاورزی و فعالیت تولیدی در این بخش -

 وضعیت اداری و فعالیت در بخش خدمات -

 وضعیت قمیت گذاری -

گیری متعرددتر و   شود، هر اندازه مراکز تصمیم یابد و بیشتر می ه میادام
شوند هر اندازه دربارة امکان اداره امور کشور از سوی منتخبان  تر می خودکامه

مردم، تردید بیشتر می شود، از  هوشیاری و مراقبت انقالبی توده مرردم مری   
وی دشمن بیشرتر  کاهد و بدیهی است که با کاسته شدن از مقاومت مردم، نیر

می شود و پیش تر می آید. در مرحله بعدی، جریان عکس می شود. توضری   
آنکه در جریان انقالب نیروهای دشمن تجزیه می شدند و هرر روز نیروهرای   

پیوستند. این جریان تا تجزیه کامل نیروهرای دشرمن و    تازه ای به مردم می
قیت برنامره توسرعه   پاشیده گی هسته رهبری آن ادامه یافت. در صورت موف

نارضایتی و کارپذیرسازی مردم، جریان عکس می شود: بخشی از مرردم بری   
تفاوت می شوند. طبقات متوسط به پایین بی تفاوت متمایل به ناراضری مری   

گیرنرد، مرردم    شوند و جبهه می شوند. کادرهای مدیر و گرداننده ناراضی می
رود. مردم از هرج  یان میدهند، وحدت رهبری از م محروم تن به پیش آمد می

 شوند. می« وضع جدید»آیند و آماده پذیرش  و مرج در اداره امور به تنگ می
بدینقرار دشمن همه نیروهای خود را در داخل و خارج علیه مرا بسریج   
کرده است. همه جای خاورمیانه به مراکز توطئه و تحریک علیه انقالب ایرران  

نبه دست به دست ندانم کاری هرای  تبدیل شده است. این تحریکات همه جا
ما داده و وضع را به زیان انقالب متحول می سازند. در برابر تعرض همه جانبره  

 دشمن ما چه می کنیم؟:
در خاورمیانه و در اروپا و آمریکا، تبلیغات مان نزدیک بره صرفر اسرت.    
می توان گفت خود علیه اسالم تبلیغ نیز می کنیم و هرر وقرت هرم کسری     

جواب اینست که غرب هر چه می خواهد بگویرد مرا   نکارها چیست؟ بگوید ای
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کار خود را می کنیم. انقالب نمی تواند در مرزها بماند. ما نه تنها خاورمیانره را  
به انقالب اسالمی نمی خوانیم، نه تنها با محرومان کشورهائی که در میانمران  

ا را از توانمنردی  گرفته اند، رابطه عقیدتی برقرار نمی کنیم، نره تنهرا آن هر   
اسالم در نجاتشان آگاه نمی سازیم، بلکه با هیچیک از جریان هرای انقالبری   

 تماس جدی و همکاری رمربخش نداریم:
به جنبش مردم افغانستان علیه سلطه جابرانه روسیه چه کمکری   -

 می کنیم؟
به جنبش فلسطین و به مردم جنوب لبنان چه کمکی می کنریم؟   -

اد می زنیم اما چه کمک واقعی به آن می کنریم؟  از جنبش فلسطین حرف زی
اگر اسرائیل خنجری است در قلب ملرت اسرالم چررا ملرت هرای مسرلمان       
داوطلب به کمک مردم فلسطین نمری فرسرتند؟ همرین حضرور داوطلبران      
کشورهای مختلف اسالمی در فلسطین موجرب وجردان مسرلمانان سراسرر     

 در آن قرارشان داده اند. جهان به واقعیت وضعیتی می شود که سلطه گران

به مردم محروم عراق که بدترین فاشیسم ها بر کشورشان حاکم  -
 گشته است چه کمکی می کنیم؟

به مردم محروم شی  نشین ها که رروت شران را مشرتی شری      -
 فاسد و غرب سلطه گر به غارت می برند، چه کمکی می کنیم؟

یچ کراری روی  علیه منافع آمریکا و غرب که بر ضد انقالب ما از ه -
گردان نیستند، کدام قردم را برداشرته ایرم؟ در ایرران کردام سرسروزن از       

 منافعشان را از دستشان بیرون آورده ایم؟

 و ... -

هر انقالبی که در خود بماند، می میرد. انقالب حرکتی نیسرت کره اگرر    
کُند شد منحرف نشود. انقالبی که در خود ماند، خودسوز می شرود. انقرالب   

خود بیرون برود، حرکت انقالبی باید شتاب بگیرد تا انقالب خرودافروز  باید از 
 بشود.  

به گمان ما برای آنکه انقالب خودافروز بشود، نباید ترسید. باید دانست 
که آزادی به سود انقالبیان اصیل و تهدید و تحدید آن به زیان انقرالب و بره   

ها افزود و گذاشت کره   سود ضدانقالب است. به هر قیمت باید بر دامنه آزادی
ها زده شود. بار دیگر و به اصررار طلرب مری کنریم کره رادیرو و        همه حرف

تلویزیون و روزنامه در خدمت بحآ های واقعی و آزاد درآیند. بایرد دانسرت   
که نمی توان روشنفکر را در اداره امور کشور دخالت نداد و انقالب بارور نمری  

مرل و از راه بحرآ هرای خرالق     شود مگر آنکره در جریران مشرارکت در ع   
 روشنفکران واقعی و رهبران توانا پرورده شوند.

باید دانست که در صورت ادامه رو به کنونی، تنها زبانی کره براقی مری    
ماند، زبان قهر است. و این زبان، زبانی نیست که به کار دوست بیاید. بره کرار   

کشرور فاجعره   دشمن می آید. باید دانست که نپرداختن به وضعیت اقتصراد  
 آورد. ببار می

باید دانست که نیروی نسل انقالبی امروز عظیم اسرت و ایرن نیررو در    
صورت استفاده درست از آن، بر غلبه بر همه مشرکالت تواناسرت. کارمایره    
انقالبی ایران و منطقه عظیم است باید هشیار برود و ایرن کارمایره عظریم را     

اید مرحله ای از انقالب ملرت اسرالم   بیکار و معطل نگذاشت. انقالب ایران را ب
شمرد، انقالب ایران را باید پیشاهنگ انقالب جهانی شمرد. نبایرد ترسرید و   
باید دانست که نبرد ما با دشمن نبرد سرنوشت است: یا انقالب بره همره جرا    
دامن می کشد و همه با همه آزاد می شویم و یا انقالب ما در حلقره محاصرره   

 ی داخلی از پای در می آید.  دشمن از راه توطئه ها

 

 

 بیکاری  
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دردها و نابسامانی ها و محرومیت ها و ... که در دوران رژیم سابق نمری  

توانستند عرض وجود کنند، اینک بروز و ظهور می کنند. هر روز عنوان هرای  
است. یکری از دردهرای    روزنامه ها، برخوردها و زد و خوردها و تظاهرات و ...

 بزرگ اجتماع ما درد بیکاری است.
جمعیت ایران جوان شده است و هر سال نزدیک به یک میلیون تن بره  

های آموزشی ما کرم اسرت و نمری     سن کار می رسند. توانائی جذب دستگاه
توانند تمامی کسانی را که می توانند به تحصریالت عرالی بپردازنرد، جرذب     

انند همه کسانی را که به سن تحصیل مری رسرند، در   کنند. حتی نمی تو می
 مدارس ابتدائی بپذیرند.

آن ها هم که موفق می شوند و تحصیل می کنند، کار پیدا نمری کننرد.   
در رژیم سابق اوالً کار برای کسانی که نه سواد داشتند و نره مهرارت بیشرتر    

د کشرور  بود تا کسانی که تحصیل می کردند. امروز چون کارهائی کره بره در  
نمی خورند، بلکه سراپا زیان برای موجودیت هستند، کمتر و یا تعطیل شرده  
اند، البته بر میزان بیکاری افزوده شده است. از یک نظرر بهترر شرده ا سرت     
کسی که تا دیروز کار تخریبی می کرد امروز نمی کند. اما دیرروز بابرت کرار    

ندارد و مزد هم نمری   تخریبی خود مزد می گرفت و گذران می کرد امروز کار
 گیرد و زندگی هم دروغ نیست و خرج دارد.

اگر بخواهیم به عنوان ضرورت و فوریت حرل مشرکل بیکراری، همران     
کارهائی را از سر بگیریم که رژیم سابق بوجود آورده بود، رژیم همران رژیرم   
می شود و ادامه همان کارها به نابودی اقتصاد ایران خواهد انجامید. بردینقرار  

القراء ایردئولوژی و   »تحرت عنروان    25موضوع بحثی که در سرمقاله شماره 
گشودیم، موضوع روزمره انقالب ما است. دو راه بیشتر نیست ادامره  « رهبری

دادن به گذشته و ادامه ندادن به گذشته. اما ادامه ندادن به گذشته در کوتراه  
ر مدت مشکل تر است، بسیار بسیار هرم مشرکل ترر اسرت و بره عکرس د      
درازمدت بسیار ساده می شود. در کوتاه مدت مشکل تر است به لحا  آنکره  
نه تنها نباید طرح های تخریبی را پی گرفت، بلکه بسیاری از طررح هرای در   
دست اجرا نیز می بایست رها شود. نه تنها باید اینگونه طرح ها را رهرا کررد،   

پیرداکرده انرد    بلکه سازمان های اداری و غیر آن را که بیش ازحد گسرترش 
باید کوچک و کوچک تر کرد، نه تنها اینگونه سازمان ها را بایرد کوچرک ترر    

را که مصرف تولیداتشان مخرب ترن و محریط   « صنایع»کرد بلکه بسیاری از 
زیست است باید تعطیل کرد. نه تنها اینگونه صنایع را باید تعطیل کرد، بلکره  

ضرور است اما در مرحله مونتراژ  صنایعی را نیز که مصرف تولیداتشان مفید و 
کارگاه از آن ها بپا کرده اند، باید تعطیل کرد یرا بره    93مانده اند و بجای یکی 

 سخن بهتر، تبدیل به صنعت واقعی کرد و ...
خواننده حق دارد که بگوید پس به این حساب باید نزدیرک بره تمرام    

طبیعی است اگر ایرن  فعالیت ها را تعطیل کرد. همه ملت را باید بیکار کرد، و 
پرسش برای او طرح شود که ایران بیکار چگونه می تواند رژیم انقالبری را در  
آرامش تحمل کند؟ امروز که عده بیکاران کم است یرک روز در بنردر انزلری    
برخوردخونین روی می دهرد و در رشرت تظراهرات برپرا مری شرود و روز       

کره شرد. حرال اگرر     پیشترش در تهران و البد روزهای بعردترش در هرجرا   
بخواهیم جهت عمل اقتصاد ایران را تغییر دهیم و همره را بیکرار کنریم، برر     
جمع تظاهرکنندگان افزوده می شود و اداره امور کشور غیرممکن می گرردد.  
و اگر بگوییم کار نکنند و پول بگیرند بهتر است تا که کار تخریبری بکننرد و   

ت دیگر مشرکل برر مشرکالت    پول بگیرند، از جهتی صحی  است اما از جه
تولید می شروند،  « خدمات و کاالها»خواهد افزود. توضی  اینکه حاال که این 

به فروش می رسند و بخشی از قدرت خرید مردم را جذب می کنند. اگر ایرن  
کاالها و خدمات عرضه نشوند، قدرت خرید متوجه کاالها و خدمات دیگر می 

ر خارجه صرف خریدهای دلخرواه شرود.   شود و یا از کشور بیرون می رود تا د
بنابراین سه مصیبت ببار می آید: یکی فرار سررمایه هرا و دیگرری افرزایش     

 قیمت ها و گسترده تر شدن میدان توطئه و تحریک ضد انقالب.
و اگر بگوییم، کارهای مخرب همه را تعطیل می کنیم، بره همره مرزد و    

در خور این عنوان بوجرود   حقوق می دهیم تا بتدریج که فعالیت های تولیدی
آمدند، بیکاران با کار شوند. البته جذب بیکار به کار آسانتر اسرت ترا جرذب    
کسی که بکار تخریبی معتاد شده است. اما اوالً تعطیل کردن کرار و افرزودن   
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بر بیکاران کاری است که فوراً می توان انجام داد حال آنکه ایجاد کار آنهم در 
جهانی دشرمن آنهرم کراری کره ایرران را از سرلطه        کشور توطئه ها و با جوّ

اقتصادی غرب رها کند، کاری مشکل است و انجام اش بره زمرانی دراز نیراز    
 دارد. در فاصله، عرصة توطئه و تحریک فراختر می شود و ...  

تازه در رشته هائی هم که فعالیت تولیردی بره قاعرده و مفیرد اسرت،      
د ندارد. یعنی اگر فن امروز بکرار گرفتره   تناسبی میان تولید و نیروی کار وجو

شود، گروه گروه بر شماره بیکاران افزوده خواهد شد. بیکراری پنهران کره از    
 بیماری های مزمن اقتصاد ما بوده است، نیز راه حل می طلبد.

و جذب بیکاران بکار، ناگزیر با توسعه عرصرة فعالیرت در کشراورزی و    
ة عرصه، بنوبة خود نیازمند انسران  صنعت و خدمات، ممکن می شود. و توسع

هایی با مهارت فنی و علمی است. این مهارت ها نه تنها به تعلیم و تربیتری از  
و فرهنگی و به یک جوّ سیاسی آزاد و نوع دیگر نیاز دارد، به محیط اجتماعی 

 مساعد نیاز دارد و ...  
بدینقرار بیکاری کالف سردرگمی است، برای گشودن این کالف وقتری  
نخواهیم در قید و بندهای نظام اقتصادی تحمیلی رژیم سابق بمرانیم، جرز از   

ممکن نمی شود. بیکاری عارضه اسرت و بررای عرالج    « انقالب اقتصادی»راه 
این ع عارضه، نمی توان پیوسته مسکن بکرار بررد. بایرد ریشره بیمراری را      

 برشمردیم.خشکاند و این کار مشکالتی را در بر دارد که یک چند از آنها را 
پیش از این پرداخته ایم و در سررمقاله  « انقالب اقتصادی»به چگونگی 

شمارة آینده آوردنی ها را می آوریم. عجالتاً ازکلید مشکل گشا حرف برزنیم:  
کلید مشگل گشاف همکاری همه جانبه مرردم اسرت. اگرر مرردم همکراری      

ری کنند، وقتی نکنند، این برنامه جامة عمل نمی پوشد اما مردم چگونه همکا
نمی دانند چه باید بکنند و چرا باید بکنند؟ نقص کار دولت و شرورای انقرالب   
درست در همین جاست. تماس بامردم باید بسیار و بسیارتر از بسریار باشرد.   
رادیو و تلویزیون در خدمت انقالب نیست. باید به خردمت انقرالب در آیرد.    

د. وزراء باید کار مراجعران خرود را   دولت برنامه ندارد و باید صاحب برنامه شو
به دستیاران خود بگذارند و خود با معاونان و همکاران خویش، نیمی از وقرت  
را به مردم توضی  بدهند و نیمی دیگر را صرف مراقبت بر پیشررفت اجررای   

 برنامه ها کنند.
باز تأکید می کنیم که تهدید و تحدید آزادی ها بیش از همه به انقرالب  

ا زیان می رساند. ببینیم و عبرت بگیریم که با تعطیل روزنامه هرا و  اسالمی م
گروه ها، نه از تعداد توطئه ها کاسته شد و نه از میزان شایعه و دروغ کاسرته  

و در « روزنامه ها زیرزمینی شردند »شد و نه تظاهرات از حدت و شدت افتاد. 
ورت جلرب  کار خود موفق تر گشتند. طبیعت انقالب اسرالمی ایرران و ضرر   

همکاری مردم، ایجاب می کند که به آزادی بحآ تا می توانیم میدان بردهیم  
و به روش دوران انقالب بر ضد رژیم شاه بازگردیم. توضی ، باز هم توضری  و  
همیشه توضی  بدهیم. اگر به جای حملره بره ایرن و آن، توضری  بردهیم و      

نزلری زمینره و مجرال    مشکل را بر همه بشناسانیم، برای وقایعی نظیر واقعة ا
 کمتری باقی می ماند.

 

 

 انقالب اسالمی و آمریکا   
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قرار بر این بود که دربارة راه حل مشکل بیکاری بنویسیم. اال اینکره       

پنجشنبه شب در جمع گروهی از استادان دانشگاه و در همان شب مقالره ای  
آیا آمریکا پس از انقالب ایران واقعراً  »تحت عنوان  در روزنامه انقالب اسالمی

درج شده بود، گفتگو در آن جمع و این مقاله برر آنمران   « متضرر شده است؟
داشت که راه حل مشگل بیکاری را به شرماره فرردا بگرذاریم و بره انقرالب      

 اسالمی ایران و آمریکا بپردازیم:
د که رژیرم  در آن جمع یکی از استادان گفت اینک همه می دانن -1

شاه قادر به ادامه حیات نبود، با توجه به نرادانی اکثریرت نزدیرک بره اتفراق      
مردم، آمریکا با یک بازی سیاسی ماهرانه وضع را چنران پریش آورد کره برا     
حاکم کردن ارتجاع سیاه ایران را چهارده قرن به قهقرا ببرد و منافع اساسری  

 خود رانیز کمافی السابق حف  کند.  
رج در روزنامه انقالب اسالمی متضمن این معناست کره  مقاله مند -2

 سیاست آمریکا زیان نکرده است چون:

سابقاً ایران از آمریکا سالی سه میلیارد دالر اسلحه مری خریرد و    -
حاال هم سالی صدهزار تن تقاضای مهاجرت به آمریکا می کننرد و هرر یرک    

 میلیارد دالر.چهل هزار دالر باید با خود ببرند که می شود سالی چهار 
 آمریکا بیشتر از سابق از ایران نفت می خرد. -

صدور گاز به روسیه متوقف شده که با توجه به بحران انررژی در   -
 روسیه به سود آمریکاست.

ایران از فرانسه و آلمان رآکتور اتمی خریرده برود، برا لغرو ایرن       -
کره  قراردادها، هم رقبای اقتصاد آمریکا زیان دیده و هرم سیاسرت آمریکرا    

مخالف استقرار این نیروگاه های در کشوری نظیر کشور ما بودند، عملی شده 
 است.

ارر انقالب ایران بر افغانستان موجب بوجود آمدن ویتنامی دیگرر   -
 اینبار علیه روسیه می شود.

چون انقالب اسالمی ایران درکشورهای اسالمی ارر مری گذارنرد    -
ی  اسرت کره قررارداد مصرر و     اجالتاً این اررگذاری به زیان کشرورهای عربر  

اسرائیسل را نپذیرفتند و جبهه رد و امتناع را بوجود آوردند. تضرعیف رژیرم   
 به اسرائیل است.سوریه و بخصو  عراق کمک مستقیم 

در جنبش فلسطین جناح مسلمان اما محافظره کرار را در برابرر     -
 کند. جناح تندرو و انقالبی ژرژحبش تقویت جدی می

تغییر رابطه سیاسی برا دو رژیرم الجزایرر و     انقالب ایران موجب -
لیبی که ضد آمریکا و سلطه او هسرتند نشرده اسرت و بلکره موضرع ضرد       

 آمریکایی آن ها را تضعیف می کند.

موجب تضعیف کشورهای حوزه خلیج فارس می شرود و آن هرا    -
 دیگر قادر به کمک پشت جبهه، علیه اسرائیل نخواهند شد.

های آسیائی به زیران سرلطه   موجب جنب و جوش در جمهوری  -
 روس می شود و این امر به سود آمریکاست.

بر اساس هر دو بیان این اطالعات نادرست و یکسونگری و فررض هرای   
 نادرست است:

 فرض اول اینکه، مردم کشور نادانند. -
 فرض دوم اینکه، آمریکا به هر کاری تواناست. -

گان ایرن  فرض سوم اینکه، فهم و شعور و علم در انحصار گوینرد  -
 حرفهاست.

بر پایه این فرض ها که از قدیم االیام در مقام اربات ضررورت حکومرت   
مطلقه اقلیت بر اکثریت و عالم بر جاهل بکار می رفته اند، مردم نقرش آلرت   

 فعل را پیدا می کنند اما دربارة احکام:
 شاه، دیگر نمی توانسته است در برابر فشار جامعه مقاومت کند. -
استه است رژیم شاه را با یرک رژیرم رابرت ترری     آمریکا می خو -

 تعوی  کند.

این رژیم نمی توانست دارای عناصر مترقی باشد، ناچار به طررف   -
 رهبران مرتجع رفته است.

 
 و اما اطالعات:

بدیهی است، با فرض ها و احکام باال اطالعات همان ها می شروند کره    -
 فرض ها و احکام و اطالعات:در باال آوردیم. اینک برسیم به ارزیابی اعتبار 

دربارة نادانی مردم بیشتر از این نگوییم که سازندگان این گونه داسرتان  
ها در خیال، رفتن شاه را باور نداشتند و پی در پی رهبری انقالب را بره واقرع   
بینی، فردا می خواندند و مدعی بودند که شاه، بیدی نیست که با ایرن بادهرا   

ان عمومی به سقوط شراه از فکرر ایرن گرروه هرا      بلرزد. به سخن دیگر وجد
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 روشنتر بود.
جنراح  »و آمریکا تمام کوشش خود را بکار برد تا ائتالفی از روشنفکران 

های مذهبی و غیرمذهبی بوجود بیراورد و مصراحبه و اسرناد، کره اینگونره      
روشنفکران منتشر می کردند و نامه هایی که بره امرام دربرارة لرزوم حملره      

ریکا نوشته اند موجود است. امام برا سرسرختی مقاومرت کررد،     نکردن به آم
استقامت کرد به بقاء رژیم سلطنت و تفاهم طلبی با آمریکا نه گفت. از اتفراق  

در جامعه بی اعتبرار شرده انرد، یکری     « عناصر مترقی»علت اینکه، اینگونه 
اینست که با لجاجت شگرفی مدعی ضرورت تن دادن به تفراهم برا آمریکرا    

. و فراموش می کنند این نکته اساسی را که اگر رژیم شاه نمی توانسرت  بودند
بر سر پا بماند، اگر آن رژیم در برابر جامعه جوان که کار و رشد مری خواسرت   

آورد؟ در جامعه ای که سالی  دوام نداشت، ارتجاع آنهم سیاه چگونه دوام می
شرود، چگونره    یک میلیون نفر بر کسانی که به سن کار می رسند افزوده می

می توان صنعت و کشاورزی و بنابراین علوم و فنون را رشد نداد؟ و اگر رشرد  
واقعی صنعت و کشاورزی و علوم و فنون حتی از لحا  جلروگیری از انقرالب   

 جدید ضرورت دارد، بازگشت به قهقرا چگونه شدنی است؟
از تناق  دوم که بگذریم، به تناق  سروم مری رسریم نمری پرسریم      

ئی که هنوز حیران است که این انقالب چگونه انجام شرده آمریکرائی   آمریکا
که کماندو تعلیم می داد که در صورت لزوم به کمک رژیم شراه بفرسرتد ترا    
مانع از بوجود آمدن و گسترش جنگ های چریکری بشرود و حیررت زده برا     
روش پیرو دیگری روبرو شد، با چه قدرت سحرآمیزی تمامی یک ملت را بره  

 دلش می خواست به حرکت آورد؟ طرزی که
روشنفکر بودید چطور متوجه این امر نشدید و بره  »می پرسیم شما که 

کنید که  اید؟ باز فراموش می موقع به مردم هشدار ندادید که مردم، آلت شده
با آمریکا را غول کردن و آنرا همه فن حریف جلوه دادن، به جهالت خرود نیرز   

ریکا چطور راه های ساده را رها کرد و این راه کنید. گذشته از این آم حکم می
 گیرد؟ رژیمهای تابع آمریکا می را در پیش گرفت که هرگونه رباتی را از

فراموش نکنید که با انقالب ایران، افسانه مشت با درفش نمی جنگرد از  
بین رفت و معلوم شد که یک ملت بدون اسلحه نیز می توانرد رژیرم دسرت    

 د.نشانده را از بین ببر
 تناق  چهارم اینکه:

در تمامی دوران انقالب شعار مردم استقالل، آزادی، جمهوری اسرالمی  
« کابینره ائتالفری  « »انتخابات آزاد« »عناصر مترقی چه شعار می دادند؟»بود. 

در داخل کشور و عناصر مترقی در رفت و آمد به دربار بودند تا مگرر دولتری   
بنابراین دو جریان برا یکردیگر مقابرل     بوجود بیاورند که مردم را ساکت کند،

شدند. جریانی که اسرتقالل و آزادی را، قردم اول در راه اسرتقرار جمهروری     
اسالمی می شناخت و جریانی که استقالل را وهم می پنداشت و می خواست 
در چهارچوب مصال  مشترک ایران و آمریکا آزادی هرا را در ایرران برقررار    

 کند.
شرد   عوض میان بوده است، پس البد باید نقش ها اگر آمریکا تعزیه گرد
داد و آن هرا شرعار رهبرری     را  مری « عناصر مترقی»و رهبری انقالب شعار 

انقالب را. می شد به خرواری از اسناد، استناد کرد که همه موجودنرد و نقرش   
ها را هم به روشنی نشان می دهند، ما از آنرو این تیره را در روشنگری پریش  

معلوم کنیم، وقتی عالمت مترقی بودن، جردائی از واقعیرت هرای    گرفتیم تا 
جامعه و اسارت در ذهنیات می شود، سخن تا کجا ساده و جاهالنه و سراسرر  

 تناق  ها می گردد.
 اما اطالعاتی که در مقاله ذکر شده اند:

سابق ایران در هر سال بابت اسرلحه و مستشرار بطرور متوسرط      -
و تازه اقلیت بخور و ببر بیشتر از سره میلیرارد    سالی ده میلیارد دالر می داد

دالر به آمریکا می برد. عالوه بر این انصاری وزیر دارایی وقت، دفتر سرفیدی  
امضاء کرده بود که به آمریکا اجازه می داد چهل میلیارد دالر جنس به ایرران  
صادر کند. کیسینجر در مقام ستایش سخاوتمندی دولت ایرران گفتره برود:    

 نید دفتر سفید را امضاء کرد اند!توجه ک
صدور گاز به روسیه متوقف نشده و برفرض توقف، در این جهران   -

نمی توان به عنوان یک ملت مستقل تصمیمی گرفت که هیچگاه به زیان یکی 
 و سود دیگری نباشد. اصل باید این باشد که تصمیم به سود ملت ما باشد.

ی قسمت عمرده پرول   بر هم زدن قرارداد خرید رآکتور اتمی وقت -
شود و نره آلمران، از ایرن گذشرته      آن پرداخت شده، به زیان ایران تمام می

سرمایه های آمریکایی در کارخانه هرای آلمرانی و فرانسروی شرریک انرد و      
باالخره هفت میلیارد مارک رقمی نیست که تعادل اقتصادی را به زیان اروپرا  

 و به سود آمریکا بر هم زند.

ن بر انقالب مردم افغانستان، به زیان روسیه تمرام  ارر انقالب ایرا -
می شود اما اگر خود را از موازنه سازی آزاد کنیم، می بینیم کره اررر انقرالب    
ایران می تواند این باشد که افغانستان از سلطه روسیه خرارج شرود و تحرت    

 سلطة آمریکا نیز در نیاید. ارر واقعی انقالب ایران نیز همین است.

ب اسالمی ایران بر کشورهای عرب، اوالً جبهه بنردی در  ارر انقال -
برابر اسرائیل قالبی است و عراق هیچوقت شررکت واقعری در جنرگ علیره     
اسرائیل نکرده است و امروز کمتر از هر زمان قصد این کار را دارد. ارر انقرالب  
ایران باید دریدن پرده فریب باشد تا ملت عرب خود را از این رژیرم هرا، آزاد   
کند و نیروی خود را از نو به دست آورد. با اسرائیل وارد یک نبررد سررانجام   

 بخش بشود.

اما ارر آن بر جنبش فلسطین و تقویت جناح میانه رو. این سرخن   -
از نادرست ترین سخن هاست، چرا که، انقالب اسالمی ایران بره نفرس خرود    

رر بگذارد. ایرن  انکار میانه روی و سازشکاری است و نمی تواند در این جهت ا
انقالب تنها در این جهت می تواند ارر بگذارد که ملت فلسطین باید بره خرود   
تکیه کند و متحد شود. آنطور که ابوجهاد در دیدار خودش با امام مری گفرت   
در این جهت نیز ارر گذاشته است. وی با غرور می گفت که، امروز ما برا الهرام   

 ود متکی تریم.  از انقالب اسالمی ایران متحدتر و بخ

 و ... -

فریب خوردن، فریب یک دروغ را خوردن بر اساس اطالعات و فرض      
ها و احکام نادرست یعنی همین. وقتی آزادی انسان که باید، نیست و وقتری  

 بحآ آزاد انجام نمی گیرد، اینطور ساده می توان حقایق را وارونه کرد.
مریکا و ضربه های انقرالب  در فرصت دیگری بار دیگر به خطر غلبه آ     

 ایران بر سیاست آمریکا خواهیم پرداخت.

 

 

 عالج بیکاری   

 
 22، شماره 1358مهرماه  92یکشنبه 

 

روزنامره آمرد.    25وضع بیکاری به شرحی است که در سرمقاله شماره 
 اینک عالج به یکی از دو راه زیر است:

ادی در محدوده وضع موجود، از راه توسعه فعالیرت هرای اقتصر    -
 کوتاه و بلند مدت.

بر هم زدن وضع موجود و اجرای برنامه جرامع اسرتقالل و رشرد     -
 اقتصادی.

اما حل مشکل در محدوده وضع موجود جز از دو راه ممکن نمی شرود.  
یکی افزایش واردات و توسعه خدمات و استخدام براز هرم بیشرتر افرراد در     

دادن به برورس برازی   سازمان های اداری دولتی و غیردولتی و دیگری میدان 
زمین و توسعه افسارگسیخته رشته ساختمان. رژیم شاه سابق وقتی مشرکل  
بیکاری را عظیم یافت از این دو راه کوشید آنرا حل کند و همین امرر موجرب   
بزرگتر شدن ابعاد بحران اقتصادی شد. زیرا حرل مسرئله برا ایجراد مسرائل      

زایش مصرف و خالی شدن بسیاری از قبیل بزرگتر شدن سرطانی شهرها و اف
روستاها و کاهش تولید کشاورزی و صنعتی و ... همراه شرد. در حرال حاضرر    
هم اگر بخواهیم مشکل بیکاری را برا رونرق بخشریدن بره فعالیرت رشرته       
ساختمان در تهران و چند شهر دیگر حل کنیم، عالوه بر مشکالت شرهری و  
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راه دیگری مری شرود. در    کشوری بسیار که ببار می آورد، مانع از پیمودن هر
حقیقت ما نیز مجبور می شویم بسیار بیشتر از درآمدهای نفت خررج کنریم   
تا هم بیکاران گمان کنند کار پیدا کرده اند، هم قیمت ها در حرد غیرر قابرل    
کنترل افزایش پیدا نکنند و هم سرمایه داران آنچنانی که به خوردن و بسریار  

 احساس امنیت کنند و هم ...  خوردن سرمایه ها عادت کرده اند، 
این راه ما را به جهنم می برد. این راه ما را به فقر کامل می بررد نفرت و   

های تخریبی را رونرق بردهیم و    منابع دیگر را باید بدهیم و با پول آن فعالیت
 عمر اقتصاد کشور را کوتاه و کوتاه تر کنیم.

درنرگ بره اجررا    اما راه دوم اینست که ما طررح رشرد جرامع را بال       
 بگذاریم، بدینقرار که:

 
 در قلمرو کشاورزی:

دست به اصالحات ارضی واقعی بزنیم. کشور ما زمین آبی و دیم آنقردر  
هم جا و محل نداشته باشد. تشرخیص  « یک وجب زمین»دارد که دعوا بر سر 

و تقویم این زمین ها نیز از قرار معلوم انجام گرفته است کاری که مانده اسرت  
ید کرد، اینست که در این زمین طرح ایجاد جامعه های جدید روستائی را و با

به اجرا در آوریم. برای اینکار باید اختالف سرط  میران شرهر و روسرتا را از     
میان برداریم، بلکه با پایین نگاهداشرتن قیمرت هرا در روسرتاها و افرزایش      

غییرر  خدماتی نظیر بهداشت و آموزش، جهت مهراجرت را از شرهر بره ده ت   
دهیم. در این روستاها باید فعالیت کشاورزی را با فعالیت صرنعتی درآمیرزیم   
 نافعالیت در همه سال وجود داشته باشد و درآمد روستائیان نیز افزایش یابد.
تشخیص محل هایی که باید به صورت مراکز صرنعتی بررای مجموعره    

دو کار به فعالیرت   روستاها درآیند، کار دومی است که باید انجام پذیرد. با این
رشته ساختمان سخت افزایش می یابد. اما این افزایش فعالیت به لحا  آنکره  
خانه های روستائی، خانه های طرفه و پرخرج نیستند، موجب افزایش تولیرد  

بررای انبروه بیکراران کرار بوجرود      داخلی )و نه افزایش واردات( می گردد و 
نه هرایی کره توسرعه سررطانی     آورد و هزینه های جنبی عظیم نیز )هزی می

 آورند( ببار نمی آورد. شهرهای بزرگ بوجود می
ما به دفعات درباره خطرهای بزرگ تر شدن، شهر تهران و دو سه شرهر  
دیگر، هشدار داده ایم. امروزه در تمام دنیا این شرهرها بره صرورت سررطان     
 بدخیم و خطرناک، تهدیدآمیز شده اند. در کشورهای صنعتی کره شرهرهای  
بزرگ فعال و تولیدکننده هستند خطرناک شده اند. در شهرهائی مثل لروس  
آنجلس و توکیو نفس کشیدن نیز کار پرزحمتی شده است و یکی از خردمات  
شهری مراقبت از جلوگیری خفگی بر ارر آلودگی بیش از حد هروا اسرت. در   
کشور ما شهرهای بزرگ که مصرف می کنند و تولید نمی کننرد، عرالوه برر    

رهای شهرهای بزرگ تولید کننده، خطر نابودی منرابع طبیعری و مررگ    خط
اقتصادی سریع را نیز بوجود آورده اند. بجای سیاست گسترش این شرهرها و  
وعده خانه سازی و ... دادن باید طرح کوچک کردن این شرهرها را تهیره و از   
راه آگاهی دادن و ایجاد وحدت نظر میران مجریران طررح کره خرود مرردم       

ند، به اجرا در آورد. طوریکه کوچک کردن این شهرها با ایجاد مجموعره  هست
 صنعتی مقارن اوفتد. -های روستائی

گذشته از این دولت باید صادرات صنایعی نظیر، فرش و صنایع دسرتی  
که به کار صادرات می آیند را تحت مهار آورد و حد متناسب درآمرد را بررای   

ربه های دیگرران بایرد عبررت گرفرت.     تولیدکنندگان آن تضمین کند. از تج
غرب که آنهمه کارهای دستی را بی ارزش می کررد امرروز اینکارهرا را از راه    
تبلیغ و تشویق مالی گسترش می دهد. مجموعه ایرن تردابیر بره روسرتاها     
امکان می دهد هم فعال بشوند و متناسب با فعالیت خرود درآمرد کرافی بره     

یدا کنند. به این مهم توجره کنریم کره    دست بیاورند و هم فرهنگ باروری پ
روستائیان تنها به علت اختالف سط  درآمد در شهر و ده، روستاها را تررک  
نگفتند، بلکه فرهنگشان نیز عقیم شده بود. بیاد بیاوریم که ترا آغراز دوران   
نکبت بار قاجار، روستاها از تعلیم و تربیت برخوردار بودند و تولیرد صرنعتی   

با شدت گرفتن جریان انحطاط از اواخر صفویه ترا سرقوط    مهمی می داشتند.
شاه سابق، روستاها به تدریج فعالیت های تولیدی و با آنها فرهنگ خرود را از  

 دست دادند و شد آنچه شد ...
 

 در قلمرو صنعت:
 در این زمینه دو نظر بر اندیشه ها و رفتارها حاکم شده اند:  

یق ایجاد امنیت همه تشویق سرمایه گذاری های خصوصی از طر -1
جانبه و تجهیز نظام بانکی برای تأمین اعتبارات الزم و سپردن ابتکار عمل در 
نوع صنعت و نوع تولید به سرمایه گذار. با آنکه عملری شردن ایرن نظرر در     
دوران رژیم سابق  نتایج خود را ببار آورده است، بیشرتر مسرئوالن اقتصراد    

« بخرش خصوصری  »ابتکار عمل را بره  کشور جانبدار آنند که همچنان دولت 
 بسپرد و خود با منابع مالی و امکانات گوناگونش از آن حمایت کند.

دولت نقش رهبر و نیروی محرکه را ایفا کند و برا ایجراد صرنایع     -2
اصلی، یعنی صنایعی که با اتصال به یکدیگر اسکلت صرنعتی را بوجرود مری    

رعی یعنی صنایعی که بره  آورند، بنای یک صنعت مستقل را بگذارد. صنایع ف
گرد صنایع اصلی بوجود می آیند را می توان از هم اکنون معلوم کرد و طررح  

 های ایجادشان را تهیه و به اجرا گذاشت.

بخرش  »نظر دومیم. به گمان مرا سرپردن ابتکرار عمرل بره      ما جانبدار 
یعنی دادن اختیار خرج درآمدهای نفت به آن ها و آن ها نیرز برر   « خصوصی
دسرت  « فعالیرت اقتصرادی  »تحصیل حداکثر سهم از آن درآمدها به اساس 

خواهند زد و همان بالها را که بر سر اقتصاد آریامهری آوردند، بر سر اقتصراد  
 جمهوری اسالمی نیز در خواهند آورد.

اگر نظر دوم پذیرفته شود اگر تردیدها کنار گذاشته شوند، می توان برا  
دولت وظیفه تهیه ابزار برای بیکرار را   سرعت دست بکار شد. در این صورت،

پیدا می کند و با اداره تولید از سوی تولیدکنندگان، هزینه تولید پرایین مری   
آید بخور ببرهای مرسوم در بخش دولتی اقتصاد از بین می رود. عدم تمرکرز،  

 بهترین تضمین ها برای آزادی های سیاسی می شود و ...
ن و صنعت کاران خرده پرا نیرز در   پس اندازکنندگان کوچک، پیشه ورا
کنند و دولت که تا این زمران در   این مجموعه ها سرمایه گذاری و فعالیت می

کنار چپاولگرانی بود که فعالیت اقتصادی را وسیله حداکثر رسراندن سرهم از   
چپاول درآمدهای نفت می شمردند و هیچگونه اشتغال واقعی نیز بوجود نمی 

گیرد و منرابع مرالی کشرور بره      دگان واقعی قرار میآورند، در کنار تولیدکنن
 سرمایه، سرمایه واقعی تبدیل می شوند.  

اگر در کشاورزی و صنعت راه حل پیشنهادی پذیرفته گردد، ناچرار راه  
سازی مفهوم پیشین خود را از دست می دهد. راه ها بجای آنکره شربکه راه   

له ارتباط مراکز تولید بره  های بین المللی مورد نظر چند ملیتی ها باشند، وسی
گردند. در این صورت ساختمان راه های فرعی با مشارکت مرردم   یکدیگر می

نواحی مختلف نه تنها بیکاران بسیاری را جلب خواهد کرد بلکه ایجراد برازار   
ملی )بازاری که در آن واسطه ها، نقشی را که اکنون دارند، نداشته باشرند( را  

 گرداند. ممکن می
با طرح درازمدت کشاورزی و صنعتی، مری تروان طررح هرای     در رابطه 

کوتاه مدت و فوری را تهیه و به اجرا گذاشت و از گرفتاری خرج کرردن بررای   
تسکین های فوری نیز خال  شد. و اینهمه در گرروه تغییررات اساسری در    

 فعالیت بخش خدمات است:
 

 در قلمرو بخش خدمات:
« خردمات صرنعتی  »ن هرا را  کره مرا آ  « مونتاژهرا »نخست باید به داد 

خوانیم رسید. سیاست حف  مونتاژها از بیم بیکرار شردن کرارگران بایرد      می
جای خود را به سیاست فعال ایجاد صنعتی واقعی بسرپرد. در حقیقرت اگرر    
دولت هزینه حف  مونتاژها را برآورد کند، مالحظه خواهد کرد که ایجاد یرک  

مونتاژها هستند به آن بررای   صنعت واقعی و جذب نیروی کاری که در خدمت
اقتصاد کشور بسیار ارزانتر تمام می شود. در فاصله تبدیل یکی دو واحد بره  
صنعت تمام و کمال، کارگران و کارکنان را می توان بجای کار در کارگاه هرای  
مونتاژ بکار و آموزش در آموزشگاه های فنی خواند و آمراده کرار در صرنعت    

 واقعی کرد.
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دمات اداری و بانکی و شهری و ... می رسد. بارهرا گفتره   بعد نوبت به خ
بسریار   »ایم و باز می گوییم که مشکل بزرگ پیشرفت ایران، دیوان سراالری  

پر خرج و کم فایده و پرضرر است. دربارة این دیروان سراالری، طررح هرای     
کوتاه مدت و درازمدت در جهت فعال کردن جوانان را می تروان تهیره و بره    

 ت. مح  نمونه پیشنهادی را ارائه می کنیم:اجرا گذاش
همه می دانیم که پیله وران و نزول خواران چه بره روزگرار روسرتاها و    
قشرهای کم درآمد شهری می آورند. چررا دولرت بجرای مسراعده داده بره      
تولیدکننده ها و وارد کننده برای ارزان تر عرضه کردن کاالهای نظیرر قنرد و   

بانکی را به خدمت مردم زحمتکش در نیراورد و برا   ... دستگاه عری  و طویل 
جانشین کردن بانک ها، روستائیان و زحمتکشان شرهری را از چنرگ پیلره    
وران و نزول خواران نرهاند و با اینکار درآمدهای آن ها به نحو چشرم گیرری   

 افزایش ندهد؟
با یک حساب سرانگشتی می توان تفاوت را برآورد کررد: اگرر قیمرت    

قان تولیدکننده بنا بر مورد یک پنجم تا یک دهم قیمتری باشرد   خرید از ده
هک جنس به مصرف کننده فروخته می شود و تازه از آن قیمرت نرزول هرم    
کسر می گردد، با جانشین کردن بانک و پرداخت وام بدون بهره )برای تولید( 
آسان می توان محصول را نر  گذاری کرد یعنی از سوئی ارزش تولید دهقران  

اال برد و از سوی دیگر قیمت را برای مصرف کننده به نصف و حتی رلرآ و  را ب
 کمتر از آن رساند.

این ها خطوط اصلی طرح مبارزه واقعی و اساسی با بیکراری هسرتند       
 که به نظر ما می رسند.

 

 

 مین شماره   صد
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ای شهرها بنویسیم. از روزنامره  می خواستیم دربارة انتخابات شوراه     

تلفن کردند که سرمقاله صدمین شماره دنباله دار نباشد. به این فکرر شردیم   
 که سرمقاله صدمین شماره را به انتقاد از روزنامه اختصا  دهیم:

 
 دربارة اخبار و گزارش ها: -1

یک انتقاد مستمر بر روزنامه اینست که اخبار روزنامه نه تازگی دارند و  
ح. در مقابل به هر شهر که رفته ایم، خبرنگار روزنامره شرکایت داشرته    نه رو

است که خبر و گزارش می فرستیم، چاپ نمی کنند. بره تهرران بازگشرته و    
 پرسیده ایم چرا چاپ نمی کنید؟ جا نداریم.

یک بار از هیأت تحریریه و همه کسانی که در روزنامه کرار مری کننرد    
و با اهمیت بروند. واقعره هرا کره ر  مری      خواستیم که دنبال خبرهای واقعی

دهند، پیش از وقوع عالئمی از خود بروز می دهند. یک روزنامره زنرده بایرد    
دائم محیط را بکاود و هیچگاه از تحقیق بازنماند. اما تا این هنگرام، ایرن امرر    

شوند، اگرر هرم ترازه     بجائی نرسیده است. خبرهایی که در روزنامه چاپ می
ستند. خبرها باید تازه، راست، گویا )گویرای واقعیرت هرای    باشند تکراری ه

 اساسی جامعه(، جامع، متنوع، و بدون غرض و مرض تهیه شده باشند.
غیر از خبرها که دچار این نقص اند، گروه های تحقیق نیز گله دارند کره  
روزنامه تحقیقاتشان را چاپ نمی کند، از روزنامره مری پرسریم چررا چراپ      

می دهند جا نداریم. البته خود این امر کره مطالرب جردی    کنید؟ جواب  نمی
زیادتر از گنجایش روزنامه شده اند، بسیار تشویق آمیز و امیدبخش است. اما 

توانرد خالصره ای از    دلیل نمی شود که تحقیق ها منتشر نشوند. روزنامه می
تحقیق را در یک شماره چاپ کند و کل تحقیرق را نیرز بره صرورت جرزوه      

 اپ و انتشار دهد.جداگانه چ
دربارة شایعه ها که بسارتر از بسیار شده انرد، روزنامره روش درسرتی    
ندارد، جمع آوری شایعه ها و تحقیق در منتشر کنندگانش از کارهای مهرم و  

اساسی است که تا این زمان مورد توجه قرار  نگرفته است. یکری دو برار مرا    
عقیب مانده اند. از جمله رفتن خود در سرمقاله پیشنهادهایی داده ایم که بالت

و بازدید کردن خانه های دستگاهیان سابق و خانه های متصدیان فعلی امورو 
 معلوم نشد به کجا کشید؟ ...

در مجموع بخش اخبار روزنامه موفق نیست و محتاج کوشش و ترالش  
بسیار است. روزنامه ای که می خواهد زبران مرردم باشرد، بایرد بخرودمردم      

و از آنها بخواهد که خود نقرش خبرنگرار روزنامره را بره عهرده      مراجعه کند 
بگیرند و خبرهای راست و بی غل و غش را برای ما بفرستند. ما با اصرار ایرن  
تقاضا را می کنیم و وعده هم نمی دهیم حتماً چاپ بشود. چررا کره همیشره    
بی مشکل جا وجود دارد. اما برماست که خبرها را ارزیابی کنریم و ایرن ارزیرا   

 رام نتشر سازیم.
و نیز می گویند خبرنگاران ما در همه جا بی طرف نیستند و در تنظریم  

دهنرد. یکری دو مرورد را     خبر تمایالت گروهی خرود را دخالرت تمرام مری    
متصدیان روزنامه تحقیق کرده اند و تصدیق می کنند که چنین است. همرین  

سررعت کسرانی کره     کند که بر مراقبت ها افزوده گردد و برا  امر ایجاب می
امانت گذار نیستند جای خود را به کسانی بسپرند که جرز بره انقرالب نمری     
اندیشند و صداقت انقالبی دارند و می دانند که بدون این صداقت انقرالب بره   

 یابد. هدف های خود دست نمی
 

 «:انتقادی»درباره مقاله ها و سخنرانی های  -2
لبی در حمله به شخصی یا کاری در از ابتدا قرار بر این بود که اگر مط     

روزنامه درج گردد، از آن شخص و متصدی آن کار نیز خواسته شود نظر خود 
را بدهد و حمله و دفاع هر دو یکجا و یا در دو شماره پیاپی چاپ شرود. ایرن   
روش انقالبی و درست به ندرت رعایت شده است و این اواخرر اصرالً رعایرت    

آقرای مفتری زاده،   « سراسر حملره »، سخنرانی 28نمی شود. مثالً در شماره 
نوشته آقای علی حجتی کرمانی و ... درج شده اند، اما  ازکسان و مقرام هرا و   
سازمان هایی که مورد حمله قرار گرفته اند، هیچ پاسخی مالحظه نمی شرود.  
این روش بتدریج روزنامه را از راه مستقیم بیرون می بررد و نقرش آنررا کره     

ت ها برای روشن کردن حقایق آن هاست، بره نقرش پریش    جستجوی واقعی
بردن یک گرایش از  راه ویران کردن اشرخا  و سرازمان هرا و گررایش هرا      
تبدیل می کند. درکشوری که بیش از همه به بحآ آزاد نیاز اسرت، روزنامره   
باید محل این بحآ باشد و تا می تواند اصحاب نظرهای گوناگون را یکجا گررد  

این نظرها جهت پیدا کنند و حاصل این کوشرش را در اختیرار   آورد و بکوشد 
افکار عمومی بگذارند. دربارة صفحه ما و خوانندگان نیز نظرهای نایکسران را  
دربارة هر موضوع با هم درج کند. حداکثر می تواند به اطالع عمروم برسراند   

 که دربارة یک موضوع چند نامه دریافت کرده است.
 

 تناسب مطلب: -3

کار سردبیر و هیأت تحریریره متناسرب و همآهنرگ کرردن      مهمترین
 مطالب هر شماره است. در اینکار باید نکات زیر را رعایت کند:

مطالرب ایرن   خوانندگان روزنامه از هر لحا  گوناگونند، در تهیره   -
 واقعیت آنسان که باید در نظر گرفته نمی شود.

ایرد در  روحیه جامعه جوان آنهم در این روزهای تعیین کننرده ب  -
نظر گرفته شود و طوری نشود که روزنامه یأس نامه بشود. مرردم بره شرادی    
بسیار احتیاج دارند. روزنامه مردم باید تا ممکن است شراد و شرادی بخرش    

 باشد. این امر نیز کمتر در نظر گرفته می شود.

مجموعه روزنامه باید یک دید عمومی از موقعیت کشور و اوضاع  -
هدف باشد. اخبرار کشرور، اخبرار     د. درج اخبار نباید بیدنیا به خواننده بده

منطقه، اخبار جهان باید چنان تنظیم شروند و برا یادداشرت هرای روشرنگر      
همراه شوند که خواننده بتواند وضعیت واقعری کشرور و منطقره و جهران را     
دریابد. این کار ساده نیست و کوشش و زمان می خواهد. اما باید تن بره ایرن   

 کوشش داد.

روزنامه باید خط امام، خطی را که زاینده و زائیده انقالب است بره   -
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پیش ببرد. این خط نباید گم شود و هجوم گرایش ها و خط هرا، ایرن خرط را    
 زایل گرداند. کمی پایین تر به این موضوع باز می پردازیم.

برادر )و شاید هم برادرانی( نوشته بود اگر روزنامه دخرل و خررج    -
در میان بگذارید. چرا بجای مطالب سودمند اگهی چاپ مری   نمی کند با مردم

کنید؟ کمی بعد که به مشکل توزیع مری پرردازیم، موضروع دخرل و خررج      
روزنامه را هم شرح می کنیم. به نظر ما اگر روزنامه خوب توزیع شرود و پرول   
فروش به حساب روزنامه ریخته شود، روزنامه دخل می کند. اگر آن هرا کره   

وزنامه به انتشار  خود ادامه دهد و بجای آگهی مطالبی که جرای  می خواهند ر
درج پیدا نمی کنند، درج شوند، باید تا حل مشکل توزیع و فرروش روزنامره   

 هم با کمک مالی و هم باکمک در توزیع و فروش روزنامه کمک رسانند.

 
 توزیع و فروش روزنامه. -4

مه روبرو برودیم. اداره  از ابتدا با مشکل انتشار با تأخیر چند ساعت روزنا
کنندگان روزنامه بر آن بودند که باید روزنامه از خود سازمان توزیرع داشرته   

سازمان پخش  مسرتقل، ترا   باشد و در کار خود از ابتدا تا انتها مستقل باشد. 
این زمان نتوانسته است کار توزیرع روزنامره را در تهرران و شهرسرتان هرا      

م تهران روزنامه اصالً نمی رسد و به شرهرها  سامان ببخشد. هنوز به چهار پنج
با ناهماهنگی روزنامه می رسد و هنوز نتواسته ایم ترتیبی بردهیم کره پرول    
 حاصل از فروش روزنامه به حساب روزنامه ریخته شود. علت ها بدینقرارند:

فروشندگان روزنامه بایرد کسرانی باشرند کره اینکرار را از روی       -
شور و شوق بدینکار  بپردازنرد. روزنامره همرواره     عقیده انجام دهند و با تمام

باید به داوطلبانی روی آورد که پخش روزنامه را عملی انقالبی و کرار خرود را   
کمک به پیشبرد هدف های انقالب اسالمی می دانند. همه کسانی که به ایرن  
خدمت بزرگ مشغولند باید بدانند که روزنامره مستضرعفان برا پرول مرردم      

آمده و در خدمت آن هاست. منبع درآمد ایرن روزنامره پرولی    محروم بوجود 
است که از فروش آن به دست می آید. باید این پول را بره حسراب روزنامره    
بریزند. در این باره ها با قاطعیت الزم عمل نشده است و مشرکل توزیرع و در   
نتیجه مشکل مالی همچنان برجاست و تالش برای حل این مشکل روزافزون 

 ه حل مشکل امید هست.است و ب

 

 خط امام -5
خط امام از جنبه فکر راهنما، همانست کره در شرعار اسرتقالل، آزادی،    
جمهوری اسالمی مردم سراسر کشور تبلور پیدا کرده است. خطی اسرت کره   
روزنامه به هیچ رو نباید از آن انحراف یابد. گمان ما اینست که در مجموع بره  

ر، نقطه قوت روزنامره و مایره امیرد بسریار     این خط وفادار بوده است و این ام
است. از جنبه اجتماعی همان شعار وحدت است که جامعه ما را در انقالب بره  
پیروزی رساند. از جنبه اقتصادی همان بازپس ستاندن حقوق مستضرعفان و  
راهبری اقتصادی به اقتصاد توحیردی و از جنبره سیاسری سرپردن امامرت      

نامه باید جنبه های گوناگون فروق را روشرن   رهبری به مستضعفان است. روز
گرداند و با قاطعیت تمام جامعه را از انحراف ها که وجود دارند و یا پیردا مری   

 شوند، آگاه گرداند. برای اینکار:
بر روزنامه است که با تمام قوا با سانسور مبرارزه کنرد و از انرواع     -

به قاضی برردن را کره   سانسورها که بدترین اش تنها به قاضی رفتن و یا تنها 
همان منعکس کردن یک طرفه نظرهرا و انتقادهاسرت خرود انجرام ندهرد.      
بیشترین کوشش را بکار برد تا یک نظر جامع را که از بحآ آزاد حاصرل مری   

 شود، منعکس سازد.
بر نویسندگان روزنامه است که از کار و ترالش اظهرار خسرتگی     -

نکرردن از حقیقرت امرور قررار     نکنند و موانع و مشکالت را بهانه پرس و جو 
ندهند. به قرار معلوم بسیاری از دسرتگاه هرای دولتری در بره روی روزنامره      
نگاران ما بسته اند. بر روزنامه نگاران ما است که از پیگیری دست نشرویند و  

 به نیروی تدبیر و ابتکار، راه های کشف حقیقت امور را به دست آورند.

بوعات و اجتماعات با همره نیررو   بر روزنامه است که از آزادی مط -
حمایت کند. تجربه به ما آموخت که تحدیدها و تهدیدهای آزادی ها جرز بره   

زیان انقالب تمام نمی شود. عالمت پیشررفت نیروهرای انقالبری، گسرترش     
هاست. در حقیقت وقتی ساختمان بجا مانده از رژیم سرابق از اسراس    آزادی

 ان برداشته می شوندتغییر می کند، موانع آزادی ها از می

بر روزنامه است که در رهبری جامعه به سوی هدف های انقرالب   -
نقش بزرگ خویش را ایفا کند. مبارزه با گرایشی که بنرای خرود را تعمیرر و    
اصالح ساختمان اجتماعی موجود گذارده است و معلوم کردن واقعیرت ایرن   

ط اسرت وظیفره   گرایش که همان ماندن در وابستگی و تن در دادن به انحطا
 اصلی روزنامه است.

و باالخره بر روزنامه است که از کوشش خود برای بوجرود آوردن   -
جبهه بزرگ اسالمی آنی غفلت نکند. همواره بر لزوم وحدت روحانیت مبرارز  
و روشنفکر متعهد و مستضعفان خلق تأکید کند و خود را وقف تحقرق ایرن   

المی ما با ناکرامی روبررو مری    وحدت گرداند. وحدتی که بدون آن، انقالب اس
 ماند. شود و امام همچنان تنها می

با همه کم و کسری هائی که برشمردیم و با همه انتقادها که برر روزنامره   
بروم و  وارد دانستیم، بایدمان گفت که روزنامه تازگی و طراوت انقالب را دارد. 

ی از امامرت و  بو و رنگش از انقالب است. نسلی که در این روزنامه نوع ترازه ا 
رهبری را  افتان و خیزان و از راه تجربه ای سخت تمرین می کند، باید نمونره  
سخت کوشی و خستگی ناپذیری باشرد. ایرن نسرل نبایرد در آزمرایش اول      
انقالبی شدن در بماند. هر کس می بیند، در روزنامه کرار جردی انجرام نمری     

دائرم خرود را انتقراد و    دهد، بطور داوطلب از آن بیرون برود. سرازمان بایرد   
 تصحی  کند. افرادی که محل عمل ندارند را باید بیرون گذارد.

احساس ما اینست که روزنامه نباید از گرمی ها و سرردی هرای محریط    
تأریر پذیرد. همه باید با گرمی و هیجان در خط امام، همرراه ملرت بزرگمران    

جاد یأس نیست، انتقادهرا  پیش برانیم. امید و گرمی بیافرینیم. انتقادها برای ای
برای نشان دادن نقص ها و برانگیختن مسئوالن بره رفرع آن هاسرت. وقتری     
چنین شد، وقتی  نقص ها رفع شدند، مایه های یأس و دلسردی از میان مری  

 روند و اسباب شادی و امید فراهم می آیند.
سرال   93امید انقالب، نسل جوان و مسئول کشور است. این نسل طری  

یی ها، یار امام بوده است و امروز نیز یار صمیم و پابرجای او است. این در تنها
نسل نباید کار خود را نق زدن و آیه یأس خواندن قرار دهد. ایرن نسرل بایرد    
انتقاد کند، انتقاد را به نتیجه برسراند و محریط اجتمراعی خرویش را گررم و      

 پرحرکت گرداند.  
کار خود را با مردم و کارکنران   بر ما بود که با صداقت و صمیمیت، نقائص

 روزنامه در میان بگذاریم و از مردم و کارکنان روزنامه بخواهیم:
 کوشش بیشتر، یک زور دیگر، افق های امید به روی ما باز خواهند شد.

 
 

 ضمیمه

 مشکالت سیاسی ایران

 
، ابوالحسن بنی صدر برای گروهری از  1358روز سه شنبه دوم مردادماه 

ه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا سخنانی در مسرجد  اعضای اتحادی
هدایت ایراد کرد. نظر به اهمیت این سخنرانی، متن کامل آنرا که از نوار پیاده 
شده است در زیر به خوانندگان عرضه می داریم. متن پیاده شرده از نروار در   
 حد لزوم پرداخته گشته است، هر چند سعی شده زبان در حرد همران زبران   

 محاوره باقی بماند.  
 

 بسم ا  الرحمن الرحیم
 

بازی مخالفیم، به این معنری نیسرت کره    « تضاد»وقتی که می گوییم با 
هیچ تضادی وجود ندارد. بلکه تضادها وجود دارند، ولی مسئله اینسرت کره   

 این تضادها چگونه بوجود می آیند و دقیقاً چه ماهیتی دارند؟  
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یم سابق است که در واقع غیر از رأسش، بقیرة  آیا تضادها با باقیمانده رژ
هرم آن رژیم هنوز برجا مانده است و آیا تضاد ما با آن قدرت خرارجی اسرت   

و یرا اینکره آنچنانکره عرده ای از     که حرامی ایرن رژیرم بروده و هسرت؟      
های ما مشغول تبلیغند، تضادها با روحانیرت  «خودی»ها و حتی «غیرخودی»

دی که از ضد اطالعات به دست ما افتاده اسرت  انحصارگر است؟ بر طبق اسنا
و پاره ای از آن ها را در روزنامه انقالب اسالمی منتشر کردیم و بقیه آنرا هرم  
منتشر خواهیم کرد، ضدانقالب برای  شکست انقرالب از نخسرت، مشرغول    
پیاده کردن این نظر بوده است که تضاد امروز، تضاد برین نیروهرای مترقری،    

 ی، و روحانیت انحصارطلب است.حتی مترقی مذهب
 بنابراین، دو سئوال برای ما مطرح می شود:

آیا هنوز تضاد، تضاد بین ما و باقی مانده رژیرم سرابق و قردرت     -1
 خارجی حامی او است؟

است )مثالً بعنوان روشرنفکر مرذهبی(،   « ما»آیا تضاد، تضاد بین  -2
، در «گ روانری جن»که به گفته طراحان ضدانقالبی « روحانیت انحصارطلب»با 

انقالب نقش مهمی نداشته اند ولی حاال مری خواهنرد خرود را وارث انقرالب     
 بکنند و در هر کاری مداخله کنند؟

روحانیرت در  « انحصرارطلبی »من قبالً نظر خود را در مرورد باصرطالح   
ام که این یک مسئلة قالبری   سرمقالة روزنامه انقالب اسالمی نوشته ام و گفته

نند زیرا که قدرت سیاسی به معنای درست کلمره وجرود   است که طرح می ک
ندارد تا کسی آنرا در انحصار خود بیاورد. پریروز در رشت، بره آن هرایی کره    
اینگونه تزها را ارائه مری دهنرد کره در واقرع همران ضرد اطالعراتی هرا و         
گردانندگان رژیم سابق می باشند، گفتم: در این طرف دنیا، یعنی آنجایی کره  

را گذاشته اید قدرت و انحصار، چیزی غیر از گلوله بره آدم نمری    شما اسمش
دهند، قدرتی نیست که در انحصار کسی باشد. و حتی می شود گفت که اگرر  
چنانچه قدرت های خارجی نبودند، ایران بطور قطع به طررف خرالء قردرت    
سیاسی مرکزی یعنی امری که بسیار زیبا است، سخن دیگر همان امرری کره   

ایران بارها تکرار شده است که هر وقت ترأریر عوامرل خرارجی در     در تاری 
مرزها روی به صفر می نهادند، جامعه به طرف یک شرائط کمال مطلوب سوق 
می کرد، یعنی به تدریج جامعه ای می شرد کره از هرگونره مرزبنردی هرای      
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رها شده باشد. اما اکنون برا توجره بره قردرت     

ن المللی، این یک مشکل مهم زمان است کره چگونره جامعره را  بره     های بی
طرف آن جامعه توحیدی سوق بدهیم و ما در بحآ از موازنة عردمی، از ایرن   

 مشکل سخن خواهیم گفت.
 

 مشکل سیاسی اول ایران  
در هر حال، اکنون زمینة اصلی، همان زمینة نبرد با سلطه گر خرارجی و  

ی است که برجا مانرده و وابسرتگی هرایی کره     ایادی داخلی یعنی نظام سابق
هنوز نیز ما را اسیر خود ساخته اند. و اگر بخواهیم این ها را رهرا کنریم و در   

 خط دیگری بیفتیم، الزاماً در جبهة اصلی شکست خواهیم خورد.
معنای این حرف آن نیست که روحانیت ما عملیرات ناپختره ای انجرام    

گیرد. به گمان من یکی از دالیلی  رت نمینمی دهند و اصوالً هیچ خطایی صو
که موجب شده است که چنین زمینه ای الاقل در ذهرن بخرش کروچکی از    
جامعه بوجود بیاید که مسئلة اصلی یعنی مبارزه برا قردرت خرارجی فرعری     
قلمداد گردد، اینست که بخشی از روحانیون ما وظرایف اصرلی خرود را رهرا     

ر بعضی موارد )حتی( با وظایف اصرلی آن  کردند و به کارهایی پرداختند که د
داشت. من ناچار در دو سه سرمقاله هم به این مسرئله   ها مخالفت آشکار می

پرداختم که روحانیت ما چهار وظیفة اساسی در تاری  ما به عهرده داشرته و   
هنوز هم بر عهده دارد: یکی از چهار وظیفه، حف  وحدت ملری اسرت بررای    

گران خرارجی و موفرق تررین نمرود آن انقرالب       علیه سلطهاستقالل ایران 
اسالمی ایران می باشد. وظیفة دیگر حف  یکسانی و یک برومی و باصرطالح   
یک رنگی دین است زیرا دینی که یک بوم نباشرد و عناصرر التقراطی در آن    
وارد شده باشد، دیگر مایه وحدت نمی تواند باشد بلکه تنهرا مایرة اخرتالف    

ف  فرهنگ معنوی مردم است. یعنی برعهدة دین خواهد شد. وظیفة دیگر ح

بوده است که آن فرهنگ مردمی ضد زور و ضد قدرت شاهنشاهی که بر پایة 
موازنة عدمی بوده است، حف  کند. و چهارمین وظیفه حف  قانونیت و حفر   

 منزلت آحاد مردم و مراقبت در ربات آن بوده است.
ود آنکره علمیرائی هرم در    حال آنکه کمیته هایی هم بوده اند که با وج

رأس آن ها قرار داشته اند و دارند، هیچ منزلتی برای کسری قائرل نشردند و    
قانونیت را  فدای زور کردند. یعنی هر کسی را که خواسرتند، گرفتنرد و هرر    
خانه ای خواستند، به زور رفتند و هر ترتیبی خواستند، به زور انجرام دادنرد.   

ونی، به میل خود اموال را  مصادره کردنرد و  منجمله بدون هیچگونه ضابطه قان
اغلب فهرستی هم از آن اموال به مراجع قانونی ندادند، اینان نه تنها یکری از  

اند، بلکه عکس آنرا عمل کرده اند. و این ملتری کره    آن وظایف را اجرا نکرده
قرن ها و قرن ها دنبال وضعیتی می دویده که در آن وضرعیت قرانون حراکم    

ی اسالم به عنوان قانون بر زندگی اش حکم براند، می بیند هیچری  باشد، یعن
نشده، همین نوع علماء نه تنها این امر بسیار مهم را رعایت نمی کنند، بلکره  
خود آنرا بزیر پا می گذارند. و این امر زمینة مهمی برای قبوالندن این نظریره  

 شود که روحانیت به طرف انحصار قدرت می رود. می
ر مردم ببینند که روحانیتی که وظیفة اصرلی اش وحردت ملری    و باز اگ

کشور بود، هر کدام از اعضایش از یک طرف می کشرند و مرردم را هرم بره     
دنبال خود می کشانند، متوجه می شود که روحانیت وحدت کشور را از برین  

 می برد و در حقیقت عکس وظیفة خود عمل می کند.
را « مناصربی »عی کره روحانیرت   و باز این مسئله پیش می آید که موق

اشغال کرد، وسوسة قدرت نه تنها او را از وظیفة اصلی خود منحرف می کنرد  
و در مقابل آن وظیفه قرار می دهد، بلکه بتدریج که این قردرت اِعمرال مری    
شود، وارد فرهنگ دین می کند. این برای عناصر قدرت، وجه شرعی درسرت  

مشکل نیسرت: فرردی کره در منصرب     می کند.  درک ساز و کار این جریان 
قدرت قرار دارد، به هر حال معصوم نیست و در حکمی که اجرا می کند، مری  
تواند اشتباه کند. و وقتی از او بپرسند فالن حکم خالف شرع را چررا اجرراء   
کردی، نمی تواند به آسانی تصدیق کند که کار او خالف شرع بوده است زیررا  

ه آقا کاری خالف شرع انجام دادی و مرثالً بایرد   فوراً یقه اش را می چسبند ک
باالی دار بروی. بنابراین در طبیعت کار، این تمایل و این گرایش هست که بره  
هزار و یک دلیل احکام اجرایی را به شرع بچسبانند و بدین ترتیب است کره  

 قدرت، مشروعیت کسب می کند.   
یعنی حفر    یفة دیگرو باالخره، مسئلة بسیار مهمتر، به خطر افتادن وظ

یک رنگی و یک بومی مذهب است. یعنی التقراط همیشره ایرن نیسرت کره      
عناصری را از لیبرالیسم غربی و یرا فاشیسرم استالینیسرتی بردارنرد و وارد     
اسالم کنند. این کارها و این اختالط ها خطر دارد ولی خطرر اصرلی نیسرت.    

و معنویرت جامعره   خطر مهم این است که آن وظیفة چهارم که حف  فرهنگ 
در مقابل فرهنگ شاهنشاهی و زور بود، عمرالً فرامروش مری شرود. یعنری      
فرهنگ شاهنشاهی، فرهنگی بود که برای زور، توجیه درست می کرد، حرال  
اگر دین هم برای زور، توجیه درست کند، دین التقاطی می شود یعنری عمرالً   

ن واقعیرت را  کره   به فرهنگ شاهنشاهی بدل می گردد. پس نه تنها نباید ای
اینجا و آنجا کارهایی بر اساس زورمداری انجام می گردند، انکرار کررد، بلکره    
باید با آن به شدت و قاطعیت تمام مبارزه نمود زیرا این کارها زمینرة انحرراف   

 بسیار خطرناکی را که شرح دادیم، فراهم می آورند.
 

 مشکل سیاسی دوم ایران  
یسه با مسرئلة اساسری کشرور، کوچرک     با این حال، این مسئله در مقا

است: مسئلة اساسی اینست که یک دستگاه اداری و یک دستگاه نظرامی برا   
عناصری به شدت قدرت مدار، از  زمان شاه سابق مانده انرد و اکنرون عمرالً    
قدم به قدم شروع به اعتصراب و کارشرکنی کررده انرد و ایرن مسرئلة دوم       

 سیاسی ایران است:
خود اینجانرب در خردمت آیرت ا  طالقرانی بره       چند نمونه ذکر کنم:

سنندج رفتم. آنجور نیست که ارتش هیچ دخالتی در قضیه نداشرته اسرت.   
باالخره فرمان تسلیم را فرمانده قشون صادر کرده بود. و نیز ژانردارمری هرم   
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مقصر بوده است و درها را به روی مهاجمین براز نمروده برود. برروی هرم، از      
لی که در واقعه سنندج ذی مردخل بروده انرد، بریش از     مجموعه دوازده عام

نیمی ذمه دستگاه اداری نظامی بوده است )رجوع کنید به سرمقاله دوشرنبه  
مرداد(. در مریوان هم وضع بهتر از سنندج نیست، دسرتگاهیان اعتصراب    8

 کرده اند و کار نمی کنند.
ت کره  درک مکانیسم یا ساز و کار این روابط ساده است: اینطرور نیسر  

نظامی نخواهد که کار کند، بلکه نمی تواند با وضع فعلی کرار   -دستگاه اداری
کند. یعنی این دستگاه برای سالیان بسیار زیاد خو کررده برود تمرام قروا در     
اختیار او باشد و بیرون از خودش، هیچکس به پشیزی شمرده نشود. اکنرون  

گرفته ایم، مری گویرد آن   که تمامی این اختیارات یعنی همه قدرت ها را از او 
 ها را به دست من بده تا کار کنم و اگر ندهی، نمی کنم!   

این مسئله را در همه جا داریم: همین در گیالن، آن هرایی کره جهراد    
سازندگی می کنند می گفتند که این استاندار حاضر نیست به ما کروچکترین  

و نه ...! سابق ملرت  وسیله ای برای کار بدهد. نه بولدوزر می دهد و نه ماشین 
اعتصاب کرده بودند و حاال این ها اعتصاب کرده اند تا قدرت را مثرل سرابق   
دوباره در اختیار گیرند. و اینست که اینان قدم به قدم و دائمراً کشرور را بره    

 جایی می برند که جوالنگاه توطئه ها باشد.
یت در اکنون به روشنی می بینیم که یکی از دالیلی که بخشی از روحان

بعضی از موارد جلو آمده و قدرت را به دست گرفته و عمل می کنرد اینسرت   
و ایرن کجری    که عمل دولت و عمل دستگاه دولتی، خالء بوجود آورئده است

بینش و ضعف بنیادی کار، گناهی است که به دولت نمی توان بخشید. مثالً ما 
« هربانی بشرو شر »از  روز اول پیشنهاد کردیم که این شرهربانی رضراخانی،   

نیست و از بنیاد برای همان رژیم اختناق پهلوی درست شده اسرت. بنرابراین   
بهتر است مثالً با بخشری از همرافران کره در انقرالب شررکت کررده انرد و        
تعدادشان زیاد است شهربانی ای از نو ایجاد شود. اگر ایرن کرار شرده برود،     

ی که اکنون داریم، وجرود  کمیته بوجود نمی آمد. و این دوگانگی مراکز انتظام
نمی داشت که هر کدام هر کار می خواهند بکنند و هرر دو ناراضری باشرند و    
صدای اعتراض هر دو هم بلند باشد و در عین حال امنیت واقعی هرم وجرود   

بره  « رفورمیسرتی »نداشته باشد! این مشکل سیاسی زمان ما راه حل هرای   
ین مشکل راه حرل هرای انقالبری    اصطالح شما که از فرنگ آمده اید، ندارد. ا

می طلبد. مثالً در شهربانی، یک ذره پاکسازی کررده انرد، ولری عمرالً ایرن      
شهربانی، شهربانی نشده است زیرا نه در خودش آگاهی الزم را می بیند، نره  
به خود ایمان دارد و نه قدرت عمل الزم را داراست. بنابراین، در عمرل چرون   

ود ندارد، کمیته وجوب پیدا می کنرد. کمیتره   شهربانی چه خوب و چه بد، وج
که دیگر سلسله مراتب شهربانی را هم ندارد، و بسیاری جاها خود مخترار  ای 

گرذرد.   عمل می کنند و اصالً رئیس کمیته نمی شنود که در اطرافش چه مری 
در نتیجه به پای آن روحانی چیزهائی نوشته می شود که او غالباً از آن ها بری  

 خبر است.
 

 شکل سیاسی سوم ایران  م
مشکل سوم سیاسی ایران در حال حاضر مشکل مناطق مختلف کشور 
است. البد هر روز می خوانید که مریوان چه شد، نقده چه شد، گنبد چه شرد  
و ... آن رژیم سابق، وحدت کشور را در اختالف ایجاد کرده بود. یعنی به قصد 

قشون و ساواک بره عنروان    و به عمد اختالف و دشمن درست کرده بود تا به
عامل وحدت نقش بدهد. و خود دقیقاً مشروعیت خویش را به عنوان نمایندة 
این نیرویی که به زور وحدت صوری کشور را حف  می کند، بگیرد. حال آنکه 
تمام عوامل اختالف در تمام قسمت های مختلف مملکت وجود داشته اسرت.  

انتها یک اقلیت کوچک در هر محل، فقر بی انتهای اکثریت بر علیه رروت بی 
کینه های فرهنگی، کینه های عقیدتی همه وجود داشته انرد. شریعه علیره    

مثالً می رفتند و تمرام مطرالبی   سنی و سنی علیه شیعه تحریک شده بودند. 
را که راجع به سنی ها در رساله های مختلرف برود، جمرع مری کردنرد و در      

 و ...  والیت های سنی نشین پخش می نمودند 
حال چکار باید کرد؟ اگر بخواهیم شدت عمل بخرج بدهیم، یرک ترالی   

فاسد دارد و اگر بخواهیم قاطعیت بخرج ندهیم، تالی  فاسد دیگری دارد. اگرر  
ارتش را وارد عمل کنیم، تالی فاسدهایی دارد که مهمترین آن ایرن مسرئله   

م کره رژیرم   همان مشروعیتی را می دهیاست که بدو همان نقش و در نتیجه 
شاه داده بود. یعنی وقتی ارتش دارای نقش شرد کره مرثالً وحردت کشرور      
راتحت لوای یک دولت حف  کند، پس از چندی چه بخواهیم و چه نخرواهیم،  
خواهد خواست که این نقش را تحت لوای خودش داشرته باشرد یعنری براز     

یی دارد همان حکومت زور. و اگر ارتش را وارد عمل نکنیم، باز ترالی فاسردها  
یعنی شما می دانید که اگر انقالبی بخواهد در برابر توطئه ها القید بماند و یرا  
مثل دورة مصدق برخورد جدی نکند و قاطع نباشد، این انقرالب محکروم بره    
فناست. در کجای دنیا یک انقالبی اینقدر در برابر توطئه هرایی کره هرر روزه    

 اداده بوده است؟  روز پیش می آورند، بی تفاوت و به اصطالح و
چند سئوال « رفقای انقالبی»ما در سرمقالة امروز انقالب اسالمی از این 

کردیم که لطف کنند و جواب بدهند که چرا این کارهرا را مری کننرد؟ ترازه     
محرک های اصلی این بیچاره ها نیستند. این ها مثل السابقون خود در زمران  

آن ها قوی ترر بودنرد و امرروز    مصدق، آلتی بیش نیستند و تازه در آن وقت 
 شوند. ضعیف هستند یعنی بسیار زودتر آلت دست خارجی می

ما خود در همان سفر سنندج قطعنامه سه ماده ای آن هرا را بره شرش    
ماده افزایش دادیم که مفاد این مواد حق طبیعی مردم هر منطقه و هر ناحیره  

دی هر منطقره  است. زبان، مذهب، فرهنگ، آموزش و پرورش پیشرفت اقتصا
و ادارة امور هر محل باید در اختیار شوراهای منتخب مردم همان محرل قررار   
گیرد و قانون شوراها هم به تصویب شورای انقالب رسریده برود و اجررا هرم     
کرده بودند حاال راه افتاده اند و به هر جا می رسند می گویند در پیش نرویس  

ویند و نمی تواننرد بگوینرد   نیست! نمی گ« خودمختاری»قانون اساسی کلمة 
که آن چیزهایی را  که ما خواسته بودیم، رعایت نشده است. بلکه می گوینرد  
کلمه خودمختاری نیست! حال ما پرسیده ایم که شما اسمش را می خواهیرد  

 یا رسمش را؟!
و همه نیز می دانند که این ها بهانه است برای چیز دیگرری کره هنروز    

دارند: همانطوری که آقای عزالردین حسرینی کره    جرأت به زبان آوردنش را ن
سابق به عنوان امام جمعه منصوب حکومت، از ساواک شاه پول می گرفرت و  
حاال با مارکسیست ها پیوند بهم زده و انقالبی شده در مصراحبه تلویزیرونی   
)که متأسفانه بی جهت این قسمت را حذف کردند چون خیلی هرم آموزنرده   

استقالل نمی گویم چون قوة اقتصادی نداریم! و وقتری  بود( گفت که ما اکنون 
هم که ما آنجا بودیم، استانداری هم منصوب کردند که درست با ایرن آقایران   
مناسب باشد و قشنگ هم به این ها پروبال بدهد که داد و هر جا رسید پرول  
ها را به آقایان چریک فدائی خلق می داد که آن ها هم به نام خودکار کننرد و  

 لیغات نمایند.تب
در مورد خوزستان هم آقای صدام حسین پیغرام داده کره مرا ده یرک     
آنچه را باید بکنیم نمی کنیم! آن اشخاصی را که بمب منفجر مری کننرد، مرا    
خود می فرستیم! شما ول کنید تا ما هم ول کنیم! و کسی هم نیست کره بره   

یران کردسرتان و   کنیم؟ اگر جر« ول»ایشان پاس  بدهد ما کجا را گرفتیم که 
جالل طالبانی را می گویید که او که در داخل ایران می زند و به داخرل ایرران   
بر می گردد و خوزستان را هم به این ترتیب دوستان آقا انگولک مری کننرد،   

نمری کننرد! ترازه آنوقرت بررخالف      « ول»انرد و   جا ما را گرفتهپس از چند 
معتقرد نیسرتیم و   « انقرالب  صدور»مصلحت انقالب اسالمی می گوییم که به 

اجازه می دهیم رژیم های فاشیست عرب جای پای خود را محکم کنند و بره  
 .کمک ملت های مستضعف این کشورها نمی رویم

البته بجای این امر واض  است که برای اینکه تحریکات خرارجی مرثرر   
ة شود، ضعفهایی هم باید وجود داشته باشد و این ضعف ها وجود دارند و زمین
تحریکات می شوند. و ما متأسفانه به سرعت با این ضعف ها برخورد نکردیم و 
آن ها را از بین نبردیم. بطور مثال وقتی به کردستان رفتریم صرورتی هرم از    
کارهایی که باید انجام بشود، تهیه کردیم و با دویدن به اینور و آنور بودجه اش 

یرب خررج شرد کره شرنیدند      را هم معین کردیم، عمالً پول ها به همان ترت
)خواندید!( باید فوراً به دردهای جامعه رسیدگی کرد تا زمینة تحریک از برین  
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کنیم و تا حاال  برود و دشمن نتواند بهره برداری بکند ولی ما این کارها را نمی
 هم نکرده ایم ولی مثل اینکه قرار شده انشاءا  در آتیه بکنیم.

 
 مشکل سیاسی چهارم ایران  

چهارم سیاسی ما اینست که ما مسرلمان هرا متأسرفانه هنروز      مشکل
نتوانسته ایم یک جبهه متحدی درست کنیم یعنی سازمان سیاسی واحردی  
درست کنیم که امیر پیشبرد انقالب را به گردن گیرد. حتی اگرر از آن هرایی   
که بشود گفت خط فکری و سیاسی نسبتاً متفاوتی دارند، صرف نظرر کنریم،   

باشرد، هرم    گروه هایی هم که خط فکرشان نزدیک بره هرم مری   آن افراد و 
متأسفانه نتوانسته اند دور هم جمع بشوند و اسراس یرک وحردت را بنیران     
بنهند. مثال راهنمایی تاریخی وحدت که اخیراً انجام شد، بسیار گویرا اسرت.   
همه مردم متحد و یکپارچه تحت رهبری امام انقالب کردنرد و انقرالب را بره    

رساندند و اکنون که هنوز چند ماه از سررنگونی رژیرم سرابق نمری     پیروزی 
( صد گروه دعوت به این راهپیمایی را امضا کرده اند. یعنی 133گذرد. بیش از )

 بیش از صد گروه به اسم اسالم وجود دارند و هرکدام جداگانه عمل می کنند.
همرة  در این چهار ماهی که به اینجا آمده ایم، خیلی کوشش کردیم که 

این نیروها در یک جبهه اسالمی، متحد بشوند. اگر یادتان باشد در اروپا هرم  
در سمینار آخری که شرکت کردم. هشدار دادم و اظهرار خطرر کرردم. مرع     
التأسف فیلسوف و کسی که نگرش علمی دارد و بر اساس آن می تواند پریش  

کره   بینی علمی بکند، دو فحش می خورد یک فحش بخاطر آنکه مطلبری را 
اکثر مردم نمی بینند و هنوز قبول ندارند از پیش مری بینرد و مری گویرد. و     
فحش دوم وقتی است که خطر آمده و مردم آنرا درک و لمرس کررده انرد و    
چون به هشدار قبلی فیلسوف وجدان و آگاهی پیدا نکرده بودند، اکنرون او را  

دند که چررا  فحش می دهند که چرا از پیش به ما نگفتی! آنوقت فحش می دا
جبهه ای هستی و اکنون فحش می دهند که چرا آنوقت قر  نایسرتادی و  »

هشدار کافی ندادی! البته ما از روزی که به ایران آمده ایم استوار ایستاده ایم 
 که جبهه اسالمی یکدست و یکپارچه ای بوجود بیاید.  

علت عملی نشدن این دعوت هم واض  و آشکار است و همران چیرزی   
ه در ابتدا گفتم یعنی در ایران قوة سیاسی بره معنرای درسرت کلمره     است ک

وجود ندارد یعنی برنامه ای نیست و تشتت آراء وجود دارد، هر کسری بررای   
خود اینطرف و آنطرف می دود که کاری بکند و هیچوقت آن همگرائی کرافی  
که الزمة ایجاد نیروی سیاسی ای اسیت که بتواند در مقیاس کشرور قاطعانره   

 عمل بکند، بوجود نمی آید.
چندی پیش با آقای طالقانی صحبت کردیم که یک دعوتی برای گفتگو 
راجع به ایجاد چنین جبهة نیرومندی بکنیم که متأسرفانه برا پریش آمردن     
جریان سعادتی، مسئله خراب شد و روی خط هایی افتاد کره نمری بایسرت    

ت، خرود را  حال هم اکنرون در میران همرین مسرلمانان، یرک جنراح اقلیر       
روحانیرت اسرت و   « قشرری گرری  »می داند و مخرالف  « روشنفکر مذهبی»

یکدسته هم که اکثریت عظیم مسلمانان هستند. و طبیعتاً تا وقتری ایرن دو   
دسته با هم تلفیق نشوند، آن نتیجة دلبخواه به دست نمی آینرد: آن اقلیرت   

م را در اسرال « مترقری »می گوید که با قشری گری مخالف است و باید جهات 
« چیزهای دیگری»نظر گرفت و این اکثریت هم مظنونانه به او می نگرد که تو 

در کله داری! ما همانطوریکه در اروپا پیشنهاد کررده برودیم، در اینجرا هرم     
پیشنهاد کردیم که یک اجتماع ایدئولوژیک بزرگی تحت فیادت امرام انجرام   

ناسبی است که برا هرم   بگیرد و ماه رمضان برای چنین کاری فرصت بسیار م
گفتگو کنند که اصول و ضوابط ایدئولوژیک همگی، یکی بشود و همه بفهمند 
 و موافق بشوند که چه چیز را به نام اسالم قبول داریم و همه به راه افتیم.

ولی به گمان اینجانب، تنها مشکل، مشکل اختالف در عقیرده نیسرت،   
عروا نمری شرود وقتری در     زیرا که صرف اختالف در عقیده هیچوقت مایة د

عقیده اختالفی بود. صاحبان عقاید، آن ها را مبادله مری کننرد زیراد و کرم     
عقاید با هم برخورد می کنند و بتدریج اگر صداقت در کار باشد، بره توحیرد   
عقیده می رسند پس وقتی که عقیده وسیلة دعوا شد، مسئله این می شرود  

که در همچنین اجتماعی شررکت  که این گروه ها به مصلحت خود نمی بینند 

کنند. چرا این امر، به مصلحت نیست؟ دلیل اول، همان ترکیب سیاسی گرروه  
ها است یعنی یکدستی سیاسی بوجود نیامد و معلوم نیسرت کره فرردا چره     
خواهد شد؟ بنابراین گروه ها دلیلی نمی بینند که به اصرطالح خرود شرانس    

نست که چون در چنرین وحردتی،   های آینده را از دست بدهند. دلیل دوم ای
گردانندگان گروه ها می دانند که آن موقعیتی را که بررای خرود تصرور مری     
کنند، دیگر نخواهند داشت، زیر بار نمی روند. من گزارشی تهیره کررده ام از   
اینکه چه دالیلی موجب شکست کلیه احرزاب ایرانری از مشرروطه تراکنون     

ائه داده ام، یکی از این پیشرنهادات  شده استو در این گزارش پیشنهاداتی ار
این بود که کنفرانس وحدت ایدئولوژیک تشکیل بشود، تا یک جبهه اسالمی 
قوی تحت زعامت امام خمینی بوجود بیاید که همه و همه کسانی که خرود را  
در آن وحدت ایدئولوژیک و در آن رهبری امام شریک و سهیم می داننرد، در  

یشنهاد دوم این بود که از همرة کسرانی کره در    آن جبهه حضور پیدا کنند. پ
جریان انقالب در نقاط مختلف کشور سهمی داشته اند و مبرارزه کررده انرد،    
دعوت بشود تا در کنفرانس وسیعی در قم شرکت کنند و در ایرن کنفررانس   
یک شورای رهبری عمومی انتخاب کنند. هم اکنون قرار شده اسرت کره بره    

ند و جواب بدهنرد. در انتظرار ایرن پاسر ، در     این دو پیشنهاد رسیدگی کن
سرمقالة گذشتة روزنامه پیشنهاد کردم که هستة مرکزی این شورای رهبری 
عمومی می تواند متشکل از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی باشد 
و این افراد هستة یک سازمان رهبرری واحرد سیاسری در سرط  کشرور را      

 تشکیل بدهند. ادامه دارد
 
 ل سیاسی پنجم ایران  مشک

مشکل سیاسی پنجم کشور ما گروه های غیراسالمی است. حالتی کره  
اکنون حاکم است، در آن روزهای اول انقالب نبود. در آن روزها، آن ها حالرت  
خودباختگی در برابر جنبش اسالمی داشتند. ماتشان برده بود کره ایرن چره    

ة مرردم را بره پیرروزی    معجزه ای است که واقع شده و چگونه اسالم مبرارز 
رسانده است. متأسفانه تدریجاً این حالت خودباختگی که این هرا داشرتند و   
یقیناً می شد در نزد اکثرشان این حالت را به حالت دلباختگی تبدیل کررد، از  
بین رفت، یعنی از جمله بر ارر تضاد بعضی از ماها، این حالت به حالت ضردیت  

ا می توانید در جاهایی ببینید که به عنروان  تبدیل شد. بنحوی که امروزه شم
ضدیت با اسالم، تظاهر به رفتارهایی می شود. نه به آن خاطر که آن طررف از  
روی نیاز سیاسی و یا عقیدتی، الزم ببیند که چنرین تظراهری بکنرد. بلکره     

 «.  من هم هستم»تظاهر می کند که بگوید 
اصرطالح  به هر حال تمام آن بیسرت، سری گرروه کوچرک سیاسری ب     

مارکسیستی که در خارج بودند و مصیبت ما بودند، هم اکنون در ایران وجود 
دارند و فعالیت هم می کنند. امروز صرب  در منرزل امرام گفتنرد کره شرما       
مارکسیست ها را عقب زدید و اینان دیگر ساکت شرده انرد و نتوانسرتند در    

پرایین آوردیرد.    ایران گُل کنند و خیلی از این لحا  سط  فشار را در کشور
جواب من این بود که اگر به جبهه اسالمی چنین توفیقی رسیده اسرت علرت   

سرال در خردمت    17آن این می باشد که ما تمام آن تجربه ای را که در مدت 
شما و برادران و خواهران دوره های قبل از شما بدست آوردیم، بکار بسرتیم.  

ن هر چقدر هم بیهوش باشرد،  روش های اینان را خوب یاد گرفته بودیم. انسا
اینها آنقدر عوضی عمل می کنند که انسان هوشمند می شرود. مرا از همران    
اول دست پیش گرفتیم و به اسالم دعوتشان کردیم و گفتریم بیاییرد بحرآ    
آزاد بگذاریم تا هر حرفی دارید، بزنید و حرف های ما را نیرز گروش کنیرد. و    

شان نداده اند برای اینکره واقعراً هرم    اینها هم تاکنون بحمدا  هیچ خودی ن
حرفی برای زدن ندارند، زیرا که نه جامعه را می شناسند و نره دردهرای آن و   

 نه روش علمی دارند که مشکالت را بر فرض دانستن عالج کنند.
اما این امر مانع از این نیست که آن گروه هایی کره از رژیرم سرابق در    

، این فعالیت خود را از طریق پوشش گرروه  ایران مانده اند و فعالیت می کنند
های باصطالح چپی انجام ندهند. البته در جاهای دیگر هم حاضرند و از طریق 
آنها هم عمل می کنند ولی گروه های کوچک که اقلیت هستند و انگیزه هرم  
برای کارشان دارند، پوشش مناسب تری هستند. البته انگیزة گردانندگان این 
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نیست. اکثر جوان هایشان انگیزة عقیدتی دارند ولی آن هرا  گروه ها عقیدتی 
که از پشت این ها را می گردانند و می چرخانند، انگیرزة قردرت و منرابع را    
دارند. حال آن کسانی که انگیزة هر چیزی را دارند که از دست داده انرد، آرام  

اسم اسالم نمی گیرند. آن ها که ذره ای رو دارند چون به آسانی نمی توانند به 
« رو»فعال شوند، در این گروه های اقلیت فعال می گردند. و آن ها که بر فرض 

نداشته باشند، بطور مخفی از پشت انگولک می کنند. اگر به این روزنامه های 
تبلیغاتی دشمن نگاه کنید می بینید که اکثر نزدیک به اتفراق آن هرا دسرت    

انان مسلمان دارنرد ایرن هرا را    بازماندگان رژیم سابق است و خوشبختانه جو
می دهند و با چاپ اسناد سابقة آن ها را که فراموش هم نشده، برمال می « لو»

پیغرام  »کنند. همین چندی پیش با انتشار چند سند دربرارة آقرای مرزبران    
امروزی کسی جز همکرار دیرروزی   « مترقی»نشان دادند که این آقای « امروز

است. به هر حال این نکته بردیهی اسرت کره    رژیم شاه سابق و هویدا نبوده 
بازماندگان رژیم سابق وظیفة خود می دانند که این روزنامه ها را پخش کنند. 

رود و هر روز بره او پرنج   می  یهمین امروز شنیدم که کسی به روزنامه فروش
تومان می دهد که این آیندگان را بگیر و اینجا بفروش. و اگر نخریدنرد و کرم   

ی دهم. حال آنکه ما مسلمانان متأسفانه وظیفرة خودمران نمری    آمد، خودم م
بینیم که با تمام نیرو از روزنامه های خودمان پشتیبانی کنیم. در نتیجه آن ها 
از نظر تبلیغات از ما جلوترند با همة اینکه ما محتوای کارمان خیلی غنی است 

 و آن ها حرفی جز فحش و برچسب و تهمت ندارند.
 

 شم ایران  مشکل سیاسی ش
مشکل سیاسی ششم ایران معاصر یعنی ایران امرروز، مشرکل دولرت    
حاضر است. شما حتماً سرمقاله ای را که من نوشتم که چررا پیشرنهاد آقرای    

حاال ایشران هرم بره    نخست وزیر را برای شرکت در دولت نپذیرفتم، دارید! 
داده انرد و  « لو»تلویزیون رفته اند و بدون اینکه قراری باشد، اعضای شورا را 

 گفته اند که اعضای شورا اینها هستند!
بله، دعوایی بین دو دید و دو بینش بود و هنوز هم هسرت، یعنری ایرن    
دعوا هنوز طی نشده است. خود ایشان هم قبول دارند که دعوا هست و ایرن  
دعوا بین این دو دید است: ما می گوییم که این قوه مجریه رژیم سرابق بایرد   

باشد. دولت می گوید نه، شما چون دستت دور از واقعیرت اسرت،   تابع انقالب 
فکر می کنید که همین، با حرف این کارها شدنی است. نخیر، ما نمری تروانیم   
همه چیز را بهم بزنیم و بهم بریزیم. و اتفاقاً در همان اوان کار هم بدون اینکره  

صری  بره   سروصدائی بشود، لغت انقالب را از نام رسمی دولت حذف کردند و
نیستیم. بنابراین عمرالً  « تغییرات بنیادی»خارجی ها هم گفتند که ما طرفدار 

 می شود.« مجریه»، تابع «نظریه»
و همین است که سر ملی شدن بانک ها دعوا بود و ما ایرن پیشرنهاد را   

کردند و متأسفانه خیلی دیرر   چهار ماه زودتر داده بودیم و ایشان مخالفت می
اشتباه می کنند. سر ملی شدن صنایع دعوا بود. سر خیلری  متوجه شدند که 

چیزهای دیگر عوا بود. مثالً پس از استعفای آقرای دکترر سرنجابی، ایشران     
پیشنهاد کردند که شما وزیر خارجه بشوید. گفرتم مرن وزارت شرما را مری     
پذیرم ولی حاضرم سرپرستی وزارت خارجه را برای مدت سه مراه عهرده دار   

ن مهلت، اصالحات الزم بنیادی را بدهم. ایشان گفتند دو شررط  بشوم تا در ای
دارد. یکی اینکه در کارها، )اکی( موافقت من را داشته باشید. دوم اینکه ایرن  
معاون وزارت خارجه )آقرای احمرد سرالمتیان( را بره سرفارتی، بره جرایی        

شما در چه جهرت؟ اگرر   « اکی»بفرستید! گفتم، نه، این از من ساخته نیست. 
ناست یک کاری در خارج انجام بدهیم که سفارتخانه های ما معررف انقرالب   ب

شرما، بفرماییرد   « اکری »اسالمی ما باشد، خوب باید این کارها را کرد. بررای  
همین ابن می گویم که این سفارتخانه ها را به شوراهای محلی انجمرن هرای   

چکرار   اسالمی خارج خواهیم سپرد! ایشان گفتند آخر دانشجو بره سرفارت  
های ما کاری جز این ندارند و کار خوبشان همرین   دارد؟ گفتم اوالً سفارتخانه

است و رانیاً این مسئله، دانشجو و غیر دانشجو ندارد. مسئله، مسئلة داشرتن  
یا نداشتن عالقه و اعتقاد به انقالب است و دانشجویان ما دارند و آن دیگرران  

ندارید، خروب  « کادر»که می گویید حاال شما هم  سفارت خانه چی ها ندارند.

 این ها خود بروند و کار خود را انجام بدهند. خالصه موافقت حاصل نشد ...
منظور به اینکه این اختالف دید در نوع بسیار آشرکاری وجرود دارد و   

دارد. و « رفرورم »خود نخست وزیر هم صریحاً گفته است که ایشان عقیده به 
یت شورا همین اینهایی که روحانی هسرتند.  حال آنکه می شود گفت که اکثر

عقیده به انقالب دارند و این برای آقای نخست وزیر تعجرب آور اسرت. ایرن    
دوگانگی در دید، موجب شده است که چندین مرکز تصرمیم گیرری بوجرود    
آید و تصمیمات این مراکز با هم ناسازگاری کنند. شورا به یک نوع تصرمیمات  

 ع دیگر تصمیمات.تمایل دارد و دولت به نو
خارج از این ها یک دادگاه انقالب هم داریم که در تمام امور دخالت می 
کند و طبیعی است که در نتیجه از کار اصلی خود غافل مانرده اسرت. آقرای    
هادوی، مدیر کارخانه نصب می کند! مثالً وقتی رفتیم برا همرافران صرحبت    

ضداطالعات در نیروی هروایی  کنیم معلوم شد ایشان به آنجا رفته اند و مدیر 
نصب کرده اند. آخر این کارها به دادستان انقالب چه مربوط است؟ اگر کسری  
با کسی لواط کرده باشد، ایشان رسیدگی می کند و خودش هم به مرا گفرت   
من از این کارها خیلی بدم می آید و باید خیلی سرخت گرفرت. گفتریم بابرا،     

نیامده که بره ایرن کارهرا رسریدگی     بدت می آید یا خوشت می آید، به شما 
کنی! به شما گفتند ضدانقالبی را تعقیب کن و مجازات کن، نه آنکره مملکرت   

خواهد مملکت را اداره کند و یک مرکز تصرمیم   را اداره کن. خوب ایشان می
 گیری هم ایشان شده است.

سپاه انقالب هم یک مرکز دیگر تصمیم گیری شده است. و همة دسرته  
که می بینید داد و فریاد می کنند، خود مرکز تصمیم گیری شرده   هایی را هم

اند. همین آقایان مجاهد خلق زندان دارند. فدائی خلرق زنردان دارد. دسرته    
های مخالف اینها به همچنین. دستگیر می کنند، محاکمه می کنند و خالصره  
هر کاری توانستند، می کنند. ایران شده است مملکتی کره هرر گروهری بره     

ان مقدار قدرت که احساس می کند، در حد قدرت خود عمل مری کنرد. و   هم
ریشة همة این کارها را در همان عدم هماهنگی در رهبری، در وحدت اسرت.  
و شما مالحظه می کنید که مرا چقردر بررای شرما از انسرجام در رهبرری و       
یکدستی رهبری حرف زدیم و چقدر متأسفم که بسیاری از شما نشرنیدید و  

ا به اینجا رسیده ایم که آن ریشه چرکین فساد در خود رهبرری اسرت   حاال م
که هماهنگی پیدا نمی کند. وزیرر دفراع، رئریس دژبران را از ایرن در عرزل       

کند و او از آنور نصب می شود. از این طرف رئیس ستاد نصب می کنرد، از   می
این برود   آنطرف عزل. و شما که در اروپا بودید، آیا انعکاس این کارها غیسر از

 که ایران کشور آشفته ای است که از دست رفته است؟
مشکل اساسی اینست که ما نتوانسته ایم رهبرری مسرنجمی بوجرود    
بیاوریم. دولت بازرگان تصور کرد که با ادغام شرورای انقرالب و دولرت ایرن     
انسجام بوجود می آید. ما تردیدمان را نسبت به این تصور در همان سررمقاله  

فتیم که دولت باید چهار کار بکند تا این چنین ادغامی بتواند مفید گفتیم و گ
کره در ایرران بروده و    واقع بشود. عقیدة من اینست که این گروه برازی هرا   

هست، باید از بین برود. در اروپا هم که بودم شدیداً با ایرن گرروه برازی هرا     
قردر  مبارزه می کردم و چقدر هم بوسیلة این گرروه هرا سانسرور شردم و چ    

جنبش ما از این سانسورها زیان  دید. خیلی ها عمق مسئله و بردی اساسری   
گروه بازی را نمی فهمند و درک نمی کنند. هر چیزی مشکل گیررش بیایرد،   
خیال می کند با یک سازش یا یک حذف، باید قضیه را حل کرد. حرال آنکره   

تیم و به مسئله به این ترتیب حل نمی شود. حاال فرض کنیم ما هم می پذیرف
وزارت دارائی می رفتیم )گرچه من هنوز سرر قرولم ایسرتاده ام کره بردون      
شرکت در دولت، حاضر هستم کار اصالح انقالبری امرور برانکی کشرور را در     
دست بگیرم(، جناب وزیر می گویند اوضاع اقتصادی عادی است بنرده مری   

. چگونره  کشانده است« فلج اقتصادی»گویم که مملکت را رژیم شاه سابق به 
این معاون با آن وزیر می تواند کار کند؟ به آقایی عرض کردم که حراال فررض   
کنیم شما با چهار پنج نفر روحانی از شورا وارد هیات دولت شردید. مسرئلة   
عنوان رسمی دولتی داشته باشد یا نه را هم کنار بگذاریم. حال مری خواهنرد   

جور است و اگر تصمیم برر   تصمیم بگیرند، اگر تصمیم بر انقالب بگیرند، یک
رفورم بگیرند، جور دیگر می شود و چگونه این دو می توانند جمرع بشروند؟   
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اگر بر رفورم تصمیم بگیرند، در دفاع از دولت، همه یکدست می شوند، ولری  
آن گونه یکدستی که پشت سر اشکال درست خواهد کرد. مثل همین قضریة  

با این مشکالت زیاد نیسرت زیررا    نیروی هوایی. و دوام دولت برابری برخورد
که نیروی کافی ندارد برای  اینکه در انقالب، نیروها در جهت انقرالب بسریج   
هستند و بالقوه و بالفعل در جهت مقابل غیرانقالب مری ایسرتند و نیروهرای    

 خود را در غیرانقالب جمع نمی کنند.
پس رفتن در خط رفورم مشکلی را حل نمی کند. مشکل، خرود دولرت   
است که باید حل بشود یعنی در خط انقالب برود و انقالبی عمل کنرد و بررای   
اینکار باید دید خودش را عوض کند و انقالبی بشود. و من نمی بیرنم کره در   

 شرایط حاضر، این وضعیت حاصل بشود.
 

 مشکل سیاسی هفتم ایران  
مشکل سیاسی هفتم ما، مشکل تبلیغات ما است. همرین اکنرون شرما    

د که این رادیو تلویزیون تبدیل به یک زمینة مهم حمله بره رهبرری   می بینی
انقالب ایران شده است. هر روزی آقای کی استعفاء داد، آقای کی رفت، آقای 
کی گفت من حاضر نیستم ... امروز نوشتند آقای موسوی نماینردة امرام هرم    
بره  گفته من حاضر نیستم نظارت کنم. برخالف آنچه اکثراً تصور مری شرود،   

نسبت، قسمت، خیلی کم این مشکل، مربوط به مردیریت آنجاسرت و بنظرر    
من، قسمت اصلی آن به بینش حاکم بر تبلیغات ما بر می گردد. اگر بردانیم از  
تبلیغات چه می خواهیم، رهبری متناسب با ایرن خواسرت اگرر هرم وجرود      

ا اداره نداشته باشد، بوجود خواهد آمد، آنجا خواهد آمد و رادیرو تلویزیرون ر  
خواهد کرد. امروز روزنامه ها از آقای خمینی نقل کردند که موسریقی بایرد از   
رادیو حذف بشود. خیلی ها می گفتند: در این مملکت، شما همره چیرز را از   
، دست ما گرفتی، توی این مملکت نه حرف منطقی می شنویم و نه می زنریم 

هیم، نره ورزش و  نه تفری  بکنیم، نه ساز گوش بردهیم، نره آواز گروش برد    
سرگرمی و ... نه اگر انتقادی داشتیم کسی حاضر است گوش بدهد. حراال آن  
رژیم سابق چیزهایی داشت. ساز و آوازهایی داشت! پس اینجرا بگوییرد کره    
یک محیط خفقان درست کرده اید! و در مقابل اینهمه تبلیغات که در خرارج  

واب درسرت و منطقری   هم پخش شد، هنوز رادیو تلویزیون نتوانسته است ج
عرضه کند که غنا چیست که در اسالم حرام است و موسیقی چیست که می 
تواند باشد و اصوالً آن چیزهایی که باید باشد، کدام ها هستند و نه کسی هرم  
به این فکر افتاد که در مقابل این چپی ها که از ارتجراع اسرالم مری گفتنرد     

قالب فرهنگی کرد، مگر دسرتور  بگوید خوب خود جناب مائو وقتی در چین ان
 نداد همة ادوات غنا را از بین ببرند و حتی دیگر به بتهوون ها هم رحم نکرد!
منظور اینکه هنوز مشخص نشده است که تبلیغات ایدئولوژیک ما بایرد  
در چه خطی انجام بگیرد. شما البد شنیده اید که آقای بنام مهدی صرفا کره   

تشریف داشته است، از اعتمرادی کره بره او    ظاهراً از سازمان مجاهدین خلق 
داشتند سوءاستفاده کرده و یک ربع ساعت هر چه دلبخواهش بوده راجع بره  
تلویزیون گفته است. علتش هم این بوده که به او ابالغ کرده بودند کره شرما   
دیگر آن تفسیر را نباید بکنید. آیا افکار عمومی که این چیزها را مری بینرد،   

مایندة امام می گوید من دیگر اینجرا نمری مرانم. آن یکری     گیج نمی شود. ن
خلبان می رود اعالمیه می نویسد که چیزهایی که من در آنجا دیدم چنرین و  
چنان بود. ما خودمان حال آن خلبران را پری گیرری کرردیم و دیردیم هرم       
اسنادش جعلی بود و هم ادعاهایش جعلی. تازه کسی هم نمی رود و تحقیرق  

یت و شرافت مردم بازی نکنند. این دادگاه انقالب اسرالمی مرا   کند که با حیث
که به همه چیز می رسد، باید تکلیف این ها را روشن کند که مثالً تکلیف ترو  
آقای تهران مصور چیست که در تمام دوران رژیم سابق از آخور دستگاه مری  
خوردی و مداح شاه بودی، حاال برای تحریرک مرردم عکرس جعلری چراپ      

تو آقای خلبان، این دروغ ها و این سندهای جعلی چه بود که چراپ   کنی. می
کردی؟ اگر این تکلیف ها را روشن کنند، بزودی مچ دست همره آن هرا براز    

 خواهد شد.
همین آقایان آیندگان که هر روز علیه ما، علیه جنبش انقالب اسرالمی  

روزی ما تبلیغ می کنند و همین کیهان و اطالعرات بره قرول گوینردگان ترا      

تومان از دولت بابت آگهی های دولتی می گیرند و دیگرر الزم نیسرت    153333
که از شاه سابق یا از سیای آمریکا بگیرند و حال آنکره دولرت هنروز بره مرا      
یکدانه آگهی نداده است. وقتی از دولت مری پرسریم، برا منطرق ارسرطویی      

ترا رسرمیت   جواب می دهند که تا امتیاز نداشته باشید آگهی نمری دهریم و   
نداشته باشید، امتیاز نمی دهیم و تا الیحه جدید مطبوعات تصرویب نشرود،   
رسمیت ندارید! )تازه البد اگر با الیحه هم مخالفت کنیم که دیکر نورعلی نور 

شود( می گوییم آقا شما انقالب کردی که به کلة همین این رسرمیت هرا    می
 153333مری شرود روزی    را که به زعم تو باعرآ « رسمیتی»بزنی و نفی کنی 

تومان به هر کدام از این روزنامه هایی که کارشان دائم توطئه و تحریک علیره  
جنبش است بدهی در حالیکه ما که زادة انقالب هستیم، رسرمیت نرداریم و   

« بری طرفری  »گذارند  آنوقت آن ضد انقالب رسمیت دارد و اسم اینرا هم می
ه دویست روزنامة دیگر هم بدهیم حرال  که اگر قرار باشد به شما بدهیم باید ب

، طرف روزنامره هرای عصرر شراه     «بی طرفی»آنکه ما بی طرفیم. نتیجة این 
سابق بودن است که از بودجه ملت ارتزاق کنند و دیناری بره روزنامره هرای    
عصر جدید نرسد. و آنوقت چون کاغذ روزنامه نداریم و هرزار مشرکل بررای    

ویم با قرض فراوان و با قول و وعده کاغذ را خرید آن درست می کنند، باید بر
دو برابر گران بخریم که روزنامه تعطیل نشود. آن آقا همه چیز دارد چرون برا   
آن دستگاه دولتی از قدیم االیام با هم کار می کردند و زد و بندها را بلدنرد و  
 راه و چاه ها را هم می شناسند و پول هم فراوان دارند و ما هیچکدام را نمری 

 شناسیم و امکاناتی هم نداریم. اینهم تبلیغات سیاسی ما است.
 

 مشکل سیاسی هشتم ایران  
مشکل هشتم سیاسی ایران علمای گرامی ما و ناهمراهنگی آنهرا مری    
باشد که باصطالح مراجع ما هستند در ناهماهنگی شرده اسرت کره یکری از     

ی کنرد برر   ایشان مصاحبه می کند در یک باب و دیگری بالفاصله مصاحبه م
ضد مطلب او. اگر مسائل جامعه ما حل شده بودند و دیگر مشکل بزرگی حرل  
نشده برجای نمانده بود، انعکاس به این عدم هماهنگی کم بود و یا اصالً نبرود.  
یعنی می گفتند خوب آزادی است هرکس هر عقیده ای دارد، می گویرد. امرا   

به رهبری است، آینردة    توان جامعة ما به رهبری است، حف  وحدت جامعة ما
جامعه ما به رهبری است و برای این جامعه تحمل این عدم همراهنگی بسریار    
مشکل است. خوشبختانه امروزها این عدم هماهنگی مقدار زیرادی تخفیرف   
پیدا کرده است اما بکلی از بین نرفتره اسرت. هرم در قرم هسرت و هرم در       

 شهرهای دیگر.
خررداد،   15گر ما، مسئلة قبرل از  ل سیاسی دیکدر این زمینه، یک مش

قبل از بهمن انقالب، بعد از بهمن انقالب و ... است به چه معنی؟ به این معنری  
خرداد بروده اسرت مرردود     15که تمایلی هست که بگویند که هر چه قبل از 

است خصوصاً منظور خط مصدق است. ریشة ایرن امرر را کره مری دانیرد از      
بستگی های مختلف و منجمله عاطفی بره  کجاست و جای تردید نیست که وا

طرفین آن اختالف اولیه، ذی مدخل می باشند. ولی خوب، همرانطور کره در   
تیر دیدیم و یا در سالروز مرگ مصدق، کرار وی و مبرارزاتی    33روز تظاهرات 

که وی رهبری کرد، در جامعه ریشه دارد. ملی شدن نفت را نمی توان نادیرده  
برای اینکار وجود ندارد و نباید هم مبرارزات عظریم    گرفت و اصوالً دلیلی هم

مردم خود را فراموش کنیم. ولی عده ای می گویند که دلیرل دارنرد و دلیرل    
  شان هم این است که می خواهند زمینه درست کنند که گروه

 
 مشکالت دیگر...

التی که در باال برشمریم، مهمترین مشکالت روز هسرتند. البتره   کمش
ها مشکل ارتش است  گری نیز وجود دارند که مهمترین آنمشکالت مهم دی

که جنبة سیاسی دارد. آغاز این ارتش قزاق روس ها است که برای سررکوبی  
ایران ساختند و آن قضایا را از همان زمان مشرروطه بوجرود آورد. بعرد ایرن     
ارتش افتاد دست انگلیس ها که رضاخان قزاقی را علرم کردنرد کره فجرایع     

بوجود آورد و بعد هم که افتاد دست آمریکائی ها که فجایع دورة سری بعد را 
محمدرضا خانی را ایجاد کرد. از چنین ارتشی با این همه زد و بنرد و برا ایرن    
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همه وابستگی ارتش مثمن و معتقد و وفادار به انقالب اسالمی باز آوردن، کرار  
و  حضرت فیل است. اگر هم سربسرش بگذارنرد، مری گویرد روحیره نردارم     

توانم! بعضی از آن عناصر فاسد را  هم که گرفتند و از بین بردنرد، همران    نمی
ها باز احتماالً چیزی یاد گرفته بودند! به هرحال به ارتش هم اعتمادی نیسرت  

 و نه با ساخت فعلی آن می شود کاری کرد. 
پس شکل ارتش، شکل سیاسی خیلی مهمی است )همین امروز بعرد از  

ن مشکل بروز کرد: ظاهر قضیه اینست که به همافر گفتره  ظهر هم نوعی از آ
اند که شما نمی توانید افسر باشید. همافر هم گفته است که موقعیرت مرن را    
معلوم کن و آنروز هم من در جلسة مشترک به دولت گفتم آقا چطرور شرده،   
شما نسبت به رژیم سابق بنایت بر ارفاقه، به این همافران که می پرسی، جیغ 

اد و فغان می کنی؟ آیا غیر از این است که آن کسانی کره در آن سراخت   و د
قدیمی می توانستند فعال باشند و به اصطالح بررای خرود شخصریتی مری     
دیدند، در این همافران دشمنان آشکاری می بیننرد زیررا ایرن هرا کسرانی      
 هستند که قبل از پیروزی انقالب در بارگاه امام رژه رفتند و روحیره انقالبری  
نشان دادند و روز آن شب که می خواستند کودتای کذایی بکننرد، ایرن هرا    
ایستادگی کردند. حال تو می خواهی که این نباشد و ما که می فهمیم قضریه  
از چه قرار است. چرا چنین می کنی و میایی ظاهر قضایا را به یک صرورت در  

د، و اکنرون  می آوری که این جوانانی که می بینند به اسالم خدمت کررده انر  
چنین پاداشی می گیرند خطر منحرف شدن دارند. ممکن است ایرن جوانران   

 بگویند از اسالم خیری ندیدیم و دنبال یک پیام غیراسالمی بروند.
اینها مشکالت سیاسی روز ما است سیاست خارجی هرم البتره جرای    
مهم خودش را دارد و چون مفصل راجع به نقش آمریکرا و سیاسرت خارجره    

داده ایم در اینجا بدان نمی پردازیم، اال اینکه این نکته را ذکر کنم که توضی  
آقای سخنگوی سفارت آمریکا در تهران چندی پیش به دفتر روزنامه انقالب 
اسالمی آمده بود و می گفت مطالب شما و سرمقاله های تان در افکار عمرومی  

برعلیه انقرالب   ایران تحریک ایجاد می کند بر ضرر آمریکا. گفتیم خوب شما
 ما تحریکات می کنید، ما مجبوریم دفاع کنیم.

در برابر این نقطه های تاریک و احتماالً یرأس آور یرک نروع باصرطالح     
دیدگاه های امیدبخش سیاسی هم وجود دارند و از نظر مرن مهمتررین ایرن    
دیدگاه های امیدبخش سیاسی، این است که رهبرری ایرن انقرالب، رهبرری     

است و توانسته با وجود همة این مشرکالت اعتمراد کامرل     قاطع و یکدستی
مردم را حف  کند. چنانچه در این راهپیمائی سه شنبه گذشته این حضررات  
فکر می کردند خیلی به سرعت ایران به طرف مخالف شدن می رود و عجلره  

درصد مردم مخالف شده انرد. نره! رهبرری     75کرده بودند و نوشته بودند که 
ا حف  کرده است و مردم هم نسبت به این رهبرری صرمیمی   یکدستی خود ر

هستند و می دانند در کار این رهبری غل و غشی در کار نیست. ایرن نکتره   
 بسیار مثبت این انقالب است.

 
انقالب اسالمی: با تمام سعی که کرردیم تمرامی سرخنرانی و منجملره     

ه بیراوریم،  نکات قوت انقالب را که بنی صدر شرح داده برود، در ایرن شرمار   
متأسفانه قادر نشدیم. هر چند می خواستیم تمرامی مرتن قبرل از انتخابرات     

 کنیم. ه موکول میبدوران ساز فردا چاپ شود، باالجبار آنرا به شن
 

 نکته مثبت دوم انقالب  
نکتة مثبت دوم انقالب ایران اینست که مردم از گرروه گرایری خسرته    

ی که دارای جنبه های گرروه گرائری   شده اند و آن تظاهرات و اعمال و کردار
و تاکنون نیز نکرده است. اکنرون خطرر   « گُل نمی کند»باشد، در میان مردم 

زمان مصدق، یعنی این خطر که جامعه تقسیم بشود و هر قسمت دنبالة یکی 
از رهبران را بگیرد و گروه بازی بشود، دیده نمی شود. البته نمی شرود گفرت   

روز اول انقالب تواناتر نشده انرد. شراید بتروان     که امروز دستجاتی نسبت به
گفت که تواناتر شده اند و زور هم می زنند که این امر را در میان همه تعمریم  
بدهند، ولی این دستجات موفق نشده اند. دلیل آشکار من بر این ادعا، عالوه 

تیر اسرت کره آخرر     33بر راهپیمائی بزرگ وحدت، همین مراسم بزرگداشت 

ندیدند جز اینکه به دو مقام محبوب روحانی مراجعه کننرد. و عمرالً    سر چاره
تیر به این خاطر انجام گرفت و آن ها هم می دانستند کره برا عنروان     33هم 

نیست و تظاهرات آنچنرانی  « بشو»تیر  33تیر،  33گروه و دسته فالن و بهمان 
   صورت نمی گیرد.

نشان می دهد که ایرن   و این مسئله، مسئله ای بسیار اساسی است زیرا
خط و روشی که بنای آن بر خود مردم شده است، این خط می تواند بتردریج  
جلو بیاید و جامعه را از این بیماری گروه و فرقه گرایری کره همیشره داشرته     
است و از فسادهای مهم ایران بوده است، برای همیشه راحرت بکنرد. یعنری    

ارت از این باشرد کره سرنوشرت    دیگر این امید می ورد که آن بیماری که عب
ست چند گروه بیافتند که با موافقت یا مخالفتی، زیری را رو بکننرد  مملکت د

و رویی را زیر، یا سفیدی را سیاه کنند و سیاهی را سفید، بکلری از  مملکرت   
ریشه کن بشود. این مرض در زمان مصدق هم بود و ضعف زیاد ببار آورد ولی 

لو بیافتد و موفق بشود، این برود کره وی از   یک علت آنکه مصدق توانست ج
 چنگ گروه ها خال  شد و مستقیم به تودة مردم متکی گشت.

این کار، یعنی مراجعه مستقیم به مردم، در عین حال که قروت اسرت،   
ضعفی نیز دارد. نقطة قدرت آنرا که عبارت از حذف گروه ها و گروه برازی هرا   

سامی که گروه های مختلف برای مجلس باشد شرح دادم. مثالً همین ابن به ا
خبرگان فهرست می کنند، نگاه کنید. سرنتز غریبری اسرت از افررادی کره      
قاعدتاً نباید و نمی توانند با هم اصالً جمع بشوند. اصالً اصرار زیادی است کره  

را، حتی  اگر با هم بشدت فررق داشرته باشرند، از یکجرا     « سران»در هر جا، 
انی که مثالً دم از ضد آمریکایی برودن مری زننرد، برر     کاندید کنند و یا سازم

یرک  اساس زد و بند، با کسانی که همیشه بر خط آمریکا عمل مری کردنرد،   
لیست مشترک کاندیدا می دهد. اگر قرار بود کار دسرت ایرن گرروه باشرد،     
ببینید این مجلس چه از آب در می آمد؟ ولی این کار خطرری هرم دارد و آن   

الب سازمانداده نیست، یک لحظاتی می رسد کره ضرربه   اینست که چون انق
پذیر می شود، یعنی وقتی ضربه می رسد، اقلیت های کوچک می توانند فوراً 
خودشان را جمع و جور کنند، ضربه را تحمل و دفع کنند، اما توده ای عظریم  
نمی تواند زیرا هر لحظه آماده نیست که جلوی ضربه بایسرتد. و ناچرار ایرن    

مستقیم با مردم و در عین حال امکران سرازماندهی عظریم در     شکل تماس
برگیرندة همة مردم حل نمی شود مگر با جبهه ای اسرالمی کره شررحش را    

 قبل از این دادم.
 

 نکته مثبت سوم انقالب  
نکتة مثبت سوم انقرالب ایرران ایرن اسرت کره بتردریج یرک خرط         

رفتن اسرت.  روشنفکری واقعی اسالمی در حال پیدایش و در حرال قروت گر   
خارج از آن، قشری گرایی واقعری گروهری از روشرنفکرنمایان امرروزی کره      
واقعیت همه چیز را قربانی چند ایده ای می کنند کره از لحرا  علمری هرم     
معلوم شده اکثراً غلط می باشند. روشنفکر جدیدی در حال والدت است کره  

م بررای ایرن   می خواهد پایة کار را بر این بگذارد که واقعیت چیست و اسرال 
واقعیت، بطور عینی و روزمره، چه واقعیتی می جوید و برای رسریدن بره آن   
چه راه حل مشخصی ارائه می دهد. این روشنفکر با این خط بره پریش مری    
رود. همین خط است که جهاد سازندگی را  براه انداخته و به پیش برده است. 

خشانی از  خرود نشران   نمی گویم که از لحظات اول، این خط نتایج بسیار در
داده است، بلکه منظور نظر من اینست که همین امور حاکی از ایرن هسرتند   
که مردم ما بر جستجوی راه حل اسالمی برای واقعیتی که برا آن روبررو مری    
باشند، هستند و این امر، نکتة بسیار روشن و گرانقدری است. یعنری همران   

ن زمان هم، در میان خط هرای  نقطة روشنی که در صدر اسالم پیدا شد. در آ
روشنفکری، گروه های زیادی بودند تا آنکه نورمحمدی آمد و همرة آن هرا را   
در تاریکی قرار داد. ابوالحکیم را ابوجهل کرد، ابوجهل، قبرل از نورمحمردی،   
پدر حکمت زمان خودش بود و یک نوع بیان کنندة جناح روشرنفکری عصرر   

و برای هر واقعیتی یک راه حل روشنی  خویش بشمار می رفت. اما اسالم آمد
 پیدا کرد و جلو رفت.

آن نکتة مثبت پیدایش خط روشنفکری اسالمی همین اسرت کره روز   
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دانشگاه تقریباً در تصرف این گروه هایی برود کره    ،ماول که ما به تهران آمدی
دم از روشنفکری می زدند. ولی هم اکنون تحقیقات از تصرف این گرروه هرا   

است و سایر دانشگاه ها نیز در همین حالت هستند و این جریران   بیرون آمده
هرای دیگرر را برشرمریم،     هم اکنون قوت می گیرد و امیدواریم که آن ضعف

 بتدریج جذب کند و از بین ببرد.
 

 نکته مثبت چهارم انقالب  
نکتة مثبت چهارم انقالب ایران اینسرت کره گرچره ایرن گرروه هرای       

ها که در زمان مصردق از   خیلی هم فعالند، اما اینمارکسیستی وجود دارند و 
لحا  ایدئولوژی بر ما غلبه داشتند، هم اکنون بسریار مغلروب شرده انرد. در     
زمان مصدق ما حرفی برای زدن نداشتیم و اگر هم داشرتیم، پیردا نکرردیم.    
آنوقت ها ابداً ممکن نبود که این ها به مناظره دعوت بکنند و ما قبول کنریم.  

دقیقاً برعکس شده است. ما دعوت به مناظره می کنیم و آن هرا نمری    امروزه
پذیرند. امروزه الحمدا ، ما از لحا  ایدئولوژیک و فکری قروی ترریم. خرود    

است و بحرران  « بحران»شما که در اروپا هستید، می دانید که مارکسیسم در 
« کلتری »بسیار عمیقی. حمالت زیادی بر علیه مارکسیسم می شود و به قول 

این حمله ها دیگر از بورژوازی نیست، از خرود مارکسیسرم بره مارکسیسرم     
است. آقا، این راه حل ها که شمرده بودی، این تزها که ارائه داده بودی، باطرل  
از آب در آمده اند و هم اکنون در برابر مسائل مهمی قرار گرفته ای، که بررای  

 آن ها جوابی نداری.
که یکجا مری انجامرد، جروابی نرداری. آن     برای مسئله رشد اقتصادی 

سرانجام خوشی که برای او پیش بینی کرده بودی، غلط از آب در آمده اسرت  
و برعکس آن، اگر همین جریان رشد فعلی کشرورهای صرنعتی ادامره پیردا     
کند، اول قرن بیست و یکم نابودی در کار است و نه رشد. راه حرل هرای ترو    

اجتماعی ناکام در آمده اند. هر جا رفتری برابرر    برای مسئلة نابرابری و برابری
درست کنی، بدترین نابرابری ها را بوجود آوردی. بسریار مسرائل دیگرر کره     

 برای تو الینحل مانده است.
مارکسیست های ایرانی هم که در زمینة واقعیت اجتماعی ایرران گریج   

ایران  اندر گیج هستند. و چون در زمینه های جدید اجتمراعی ایرران، آن آق  
)کشور مادر( فکری نکرده اند، ایرن هرا هرم حرفری بررای زدن      « متروپول»

ندارند. اینست که زمینة باصطالح ایدئولوژیک جامعة ایرانی سالم است و این 
امر به سالمت جامعه کمک کرده است. اینطور نیسرت کره مرردم چیرزی در     

ادی که انجام چنته ندارند. الحمدا  آن دعوت ما به بحآ آزاد و چند بحآ آز
گرفت به  نزد جوان های دانشجو و دیگران این را معلوم کرد که دست ما پرر  

 است و آن ها دستشان خالی است و این نکتة مثبت بسیار مهمی است.
 

 نکته مثبت پنجم انقالب  
نکتة مثبت پنجم انقالب ایران روحیة عمومی است. یعنری جامعرة مرا    

براین اگر ما بخواهیم برای  حل مشرکالت  آماده است. بنابرای قبول فداکاری 
خود، راه حل های انقالبی پیشرنهاد بکنریم، جامعره زودترر و صرمیمانه ترر       

یرا باصرطالح   « اصرالح طلبانره  »دنبالش می رود ترا اینکره راه حرل هرای     
به او عرضه بشوند. زیرا که خود جامعه می دانرد کره چیرزی    « رفورمیستی»

 نیست و دردی را دوا نخواهد کرد.« هاصالح طلبان»توی این راه حل های 
دلیل من همین روحیة عمومی است که مثالً در موردملی کرردن بانرک   
ها خود را نشان داد که باعآ شد که قوانین بسرعت رد بشوند و بره تصرویب   
برسند و اجرا گردند. این حکایت از آن روحیه انقالبی عمیق در جامعة ما مری  

د همین مسئله که مرن از وقتری بره ایرران     کند و بسیار نویدبخش است. خو
آمده ام، اصالً حتی به روزنامه هم نمی رسم و اگر کار دیگری نباشد  از صرب   
تا آخر شب باید منبر بروم و حرف بزنم حکایت از این مری کنرد کره جامعره     
آتش دارد و آماده است که بر اساس واقعیت های محسوس خویش، راه حرل  

که این راه حل هخا را بره او ارائره بدهیرد، آمراده     را گوش بدهد و در صورتی
 هست که آن ها را دنبال کند و اجرا نماید.

روزنامه ای که  933و به همین دلیل است که بخش مهمی از تبلیغات آن 

علیه اسالم تبلیغ می کنند به این اختصا  داده شده است که ایرن روحیرة   
همین دیروز که در اراک برودیم و  عمومی را خنثی بکنند و از بین ببرند. مثالً 

با بلندگو اعالم می کردند من برای سخنرانی فالن ساعت در فالن جا خرواهم  
بود، یک کسی که باصطالح خودش را مارکسیست می خوانده، تروی بلنردگو   

تلفن به آن مرکز شرد و از خرود    9333کلمه ای راجع به من گفته بود. بیش از 
ه آن شخص رفتند و گفتند چرا ایرن حررف را   نفر ب 933آن ساختمان بیش از 

گفتی. فوراً رابت کن. و او هم که نتوانسته بود رابت کند، همان فحش روزنامره  
بنی حرف را تکرار کرده بود است و مردم به او گفته بودند که چرا این حررف  
را زدی. این روحیه مسئول و مراقب و خواهران و جویرا از نظرر سیاسری، در     

خصو  در تاری  معاصر ما به احتمال قریب به یقین دیده نشرده  تاری  ما و ب
است. یا آن موقع که چلنگر یک کاریکاتوری کشیده بود، دستجات مختلرف  
رفتند آنجا که باید اربات کنی. البته این روحیه عمومی را بایرد برارور کررد و    
ور نباید رها بشود. وقتی ما خود به این روحیه توجه نکنریم، از دیگرران چطر   

 انتظار داشته باشیم.
 

 انقالب  ششم نکته مثبت 
ششمین جنبة مثبت وضعیت امروزی ایران اینست که در تودة اداری و 
لشگری کشور، بتدریج و البتره بره زحمرت، نسربت بره سرنوشرت ایرران        
حساسیت بوجود آمده است. نه اینکه القید باشند نسبت به خطری که ایرران  

ک مقدار درست عمل بکنریم، مری تروانیم ایرن     را تهدید می کند. و اگر ما ی
حساسیت را به یک عقیدة استواری در خدمت انقالب اسالمی بردل بکنریم.   
در نتیجه این کار، ارتش که از نظر کادر رهبری اطمینان بخش نشرده اسرت،   
اما از نظر توده ای ارتشی روزبروز اطمینان بخرش ترر مری شرود. در همران      

بسیار مثبت افراد ارتشی نسربت بره انقرالب     راهپیمایی وحدت، این روحیة
بسیار قابل مالحظه بود و جلب توجه می کرد. در نتیجه ما اکنون چرون مری   
توانیم که گروه های پایین سازمان اداری و ارتشی تکیه کنیم، آن ضرعف هرا   
که در رده های پایین نداریم. ضعف ما کادرها هستند کره بنظرر مرن چرون     

 یش نگرفت، این ضعف تشدید هم شده است.  دولت روش انقالبی در پ
 

 نکته مثبت هفتم انقالب  
هفتمین نکتة مثبت، بسیار نویدبخش اینست کره طلبره هرای مرا بره      
متفکران جوان زیاد تمایل پیدا کرده اند و مایل هسرتند در خرط مسرئولیت    
های بزرگ زمان قرار گیرند. چون من با این ها زیاد سر و کار دارم مری بیرنم   

یر از طلبه های بیست سال پریش هسرتند. در آن هواهرا نیسرتند، در     که غ
هواهای دیگری هستند که باز اگر این خوب مراقبت بشرود، جامعرة مرا مری     
تواند به نسل شما امیدوار باشد کره جنراح روشرنفکر و مرذهبی اش براهم      
سازگاری خواهند داشت در پیش بردن اسالم. و خود وجود این طالب جروان  

التی را که بخواهند در باال، خالف جهت امام اقدام بکننرد، تهدیرد   بعضی تمای
 می کند و باز می دارد و این خود نکتة مثبتی است.

 
 نکته مثبت هشتم انقالب  

هشتمین نکتة مثبت اینست که اگر در گرداننردگان هنروز تمایرل بره     
 وحدت  سازمانی بوجود نیامده است، این تمایل در بین نیروهای جروان زیراد  
است و هیچ میل ندارند که اختالفی در رأس باشد و عمداً این اخرتالف هرا را   

 اگر هم ببینند، پرده پوشی می کنند.
 

 نکته مثبت نهم انقالب  
نهمین نکته ای که باید عرض کرد و نتیجه گیری نمود و مرورد ارزیرابی   
قرار داد اینست که فرهنگ سیاسری ایرران مثرل فرهنرگ سیاسری دوران      

ت که دو خط بود، یکی مارکسیسم اینور خط که یک جناح هرایی  مصدق نیس
را تصرف کرده بود و یکی غیرمارکسیسم که در عمق جریان رنرگ مرذهبی   
داشت ولی بتدریج که از عمق به باال می آمد، رنگ مذهبی اش کم می شرد و  
رنگ ملیتش قوی تر می شد. اکنون نه مثل زمان مصدق است و نه مثرل بعرد   
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بود که یک نوع بی میلی و انزجار نسبت  به مبرارزة   49که تا سال از آن زمان 
. کره در  1359-53خرداد و نه مثل سال هرای   15سیاسی بود و نه مثل دورة 

کردن مذهب برا قبرول   « نو»این سال ها استفاده از مذهب در یک جناحی و 
جزو فرهنگ سیاسی ابراز بود و این جناح ها می خواستند برا  « علمی»عناصر 

 این علمی کردن ها به مذهب تحرکی بدهند.
ولی اکنون دیگر جریان مثل آن زمان ها نیست. همرین پریش نرویس    
قانون اساسی شاهد است و همین تصمیمات شورای انقالب شاهد اسرت کره   
در  مذهب آن آمادگی الزم بوجود آمده است که آنچه را که الزمة پیشرواز از  

 انقالب است، بگوید.
مت ها نیست، زیاد هسرتند. امرا خرود مرذهب توانرائی      نمی گویم مقاو

خنثی کردن آن مقاومت ها را دارا شده است. بنابراین بیان سیاسری مرذهب   
مذهب تکیه داشته باشد و نه به سرراغ فلسرفة ارسرطویی    می تواند به خود 

برود و نه به سراغ افالطون و نه حرف هایی بزنند که دیگران هیچ جرأت هرم  
د، مقوصد حرف های کسانی است که باصرطالح رفتره بودنرد    نمی کردند بزنن

 کنند.« نو»عناصری بیاورند که مذهب را 
درصد صنایع ایران که ملی شده اسرت، در هریچ کردام از آن     85این 

رژیم های سوسیالیستی نرا بره ایرن حرد نشرده اسرت. در هریچ کردام از         
ه است. ایرن  چنین چیزی نبودپیشنهادهایی که گروه های سیاسی کرده اند، 

برا دیگرران   « رقابرت »برنامه از آنجا نمی آید که جناح اسالمی خواسته باشد 
بکند که بفرما، تو می گفتی اسالم نمی توانرد، ایرن جوابرت ! بلکره مسرئله      
همانست که گفتم که اسالم دارد برای واقعیت ها، راه حل پیدا می کنرد. اگرر   

ه می کنید که بطرور ملمروس   شما بروید و وضع صنایع را مطالعه کنید مالحظ
برای این مشکل، راه حل دیگری وجود نداشته است و این مرذهبی کره مری    
گفتند زیر بار واقعیت نمی رود، حاال منتهای توانایی را که برای قبول واقعیرت  

 دارد و حاضر هم هست که تا آخر خط برود.
 همین امر که مثالً از کتاب اقتصاد توحیردی متجراوز از یرک میلیرون    
نسخه چاپ شده است و هیچ کتابی این مقدار وسعت انتشار نداشرته، نشران   
می دهد که هم زمینة قبول اسالم خاصی که راه حل مسائل را در برر دارد در  
جامعة ایران قوی است و هم اینکه در خود اسالم، وقتی پیام صاف اسرالمی را  

اشد و دنبرال ایرن   گرفتی، راه حل انقالبی وجود دارد و جامعه خواهان او می ب
 دین می رود.

 
 ارزیابی در مجموع

ارزیابی من اینست که اگر ما موفق بشویم یک رهبری منسجمی، یرک  
جبهة اسالمی قوی و یک دست، حزب خدا را درست بکنیم، مری تروانیم برا    
موفقیت برنامه انقالب اسالمی را با همة صراحت و وضوح انشاءا  بره نتیجره   

در این دو زمینه است و گیر محوری هم هست. اگر موفق برسانیم. گیر کار ما 
شدیم تا آن رهبری توانا را بوجود آوردیم، آن سازمان الزم را بوجود آوردیرم  
که هر مسلمانی که خواست در خدمت عقیده عمل کند، در این حرزب خردا   
بود، و در این رهبری حاضر بود، پیروز شده ایم و با توجه به این نکات مثبرت  

فی از  لحا  سیاسی، ایران امروز توانائی غلبه بر  مشکالت ایرن زمران را   و من
انشاءا  داریم. خصوصاً به اینکه ما فرصرت آزمرایش دیگرری هرم نرداریم.      
مشکل بسیار زیاد است، خیلی خیلی بیشتر از آنکه فکر می کردیم و تحلیل 

ال بعرد  سر  93میلیارد دالر  کسرر دارد یعنری    5/4می دادیم دولت بازرگان 
فاجعه ر  خواهد داد. بنابراین فکر نکنید فرصت زیاد است، اگرر ایرن نشرد،    
 یکی دیگر. خیر! ما هستیم و پول نفت که بیست سال دیگر تمام می شود.

یا می خواهیم انقالبی عمل کنیم و اقتصاد ایران را دگرگون کنیم یا نره.  
م و ملت عقیده نداریرد،  دیروز هم در وزارت دارائی به آن ها گفتم: اگر به اسال

پیش کش، الاقل فکر زندگی خودتان و بچه هایتان باشدی. اگر بخواهید عمر 
این اقتصاد را که ده بیست سال هم بیشتر نیست طوالنی کنید، بایرد الاقرل   

نفر کار تولیدی کنند نه اینکه مثل امرروز   13برای هر نفری که کار اداری دارد، 
کارگر مصرف کننده داشته باشیم. بیخودی هم برای هر یک کارگر مولد، یک 

نگویید کار نیست. کار تولیدی زیاد است. شما نیستید تا انجرام دهیرد. ولری    

فرصت آزمایش دیگری نداریم، یادتان باشد که انقرالب وارد مرحلره ای مری    
سخنرانی کردیم. در شرهرها و در همره   شود که تحت عنوان ایران در پرتگاه 

ق هست و خودتان بروید و امتحان کنید. آزمایش کنیرد،  جا همان مسائل ساب
اند یا خیرر؟   بررسی کنید، ببینید همان خطرات سابق بر جای خود باقی مانده

همان اقتصاد و همان وضعیت و همان حالت فلج و شردیدتر هرم شرده انرد.     
 چون هر چه بوده غارت کرده اند و بیرون برده اند.

یم، ناچار باید این آزمایش را پیروز حال که فرصت آزمایش دیگری ندار
بشویم، در این آزمایش حتماً باید موفق بشویم. و اگر باید حتماً موفق بشرویم  

تصرورها کره   » باید یک مقدار این گیرودارها را کنار بگذاریم، خودمان را از آ
داشتیم و خوب و بدی ها که نسبت بهم می گفتیم، خرالی کنریم و تمرایالت    

در یک وحدت ذوب کنیم.  و کسی غیر از شرما جروان هرا     روحی همدیگر را
نمی تواند این کار را بکند. اگر همین دو کار را کردیم، در انسرجام رهبرری و   
ایجاد سازمانی که معرف اسالم باشد و اسالمی عمل کند، موفرق شرده ایرم.    
زمینه های موفقیت هم زیاد هستند همانطور که زمینه های شکسرت وجرود   

در این کارها موفق نشویم با کمال تأسف احتمال شکسرت خیلری    دارند، اگر
 زیاد خواهد بود.

موفق و منصور باشید. به امید پیروزی انقالب اسالمی ایران و عرالمگیر  
 والسالم علیکم. .شدن آن
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 سیاسی -8

 اظهار نظر دربارة قانون اساسی

 شوراها

 ابرقدرت ها و بازی هایشان

 کسر بودجه

 فلج اداری

 فلج سیاسی

 آفت های وحدت

 برای رفع ضعفهای تنهائی چه باید کرد

 انقالب و ضعف سازمانی آن

 در انحصار طلبی و توطئه ها

 انحصارطلبی روحانیت

 جنگ روانی

 نظریه و اجرائیه

 خودمختاری، بهانة توطئه

 تجربه تنهائی لبنان

 میوه های  ممنوعه

 انقالب و ضدانقالب در کردستان

 اجتماع غیرمتعهدها

 جهاد سازندگی

 بانک ها

 فرار مغزها

 روز قدس

 ه بود و روزی که شدمرداد روزی ک 98

 حزب جهانی مستضعفان

 مشکل مسکن

 ترور

 جهاد سازندگی در خانه

 آزادی های سیاسی

 به کُرد باید اعتماد کرد

 جوانی و آزادی

 شهریور 17

 آغاز سال تحصیلی

 سیاست و علم در دانشگاه

 دانشگاه و تضادها

 توحید و حق تصمیم

 مصاحبه ای که امید داد

 ترمیم

 مهاجرت

 البجوان و انق

 انقالب اسالمی و آمریکا

 مشکالت سیاسی ایران

 آزادی و استقالل -

 اظهار نظر دربارة قانون  اساسی 

 شوراها

 ابرقدرت ها و بازی هایشان

 آفت های وحدت

 در قوت و ضعف تنهائی

 برای رفع ضعفهای تنهائی چه باید کرد

 انقالب و ضعف سازمانی آن

 وقت وحدت

 سی تیر

 اارتش: سنگ میان دو آسی

 مشکل انتخاب

 انتخاب سرنوشت

 پیش و بعد از رأی

 از مشروطیت تا جمهوریت

 اجتماع غیرمتعهدها

 توقیف روزنامه

 روز قدس

 روحانی در دانشگاه  

 راه  حل ها

 انقالب و آمریکا

 خودمختاری -

 شوراها

 آفت های وحدت

 خودمختاری، بهانة توطئه

 انقالب و ضدانقالب در کردستان

 روز قدس

 د اعتماد کردبه کُرد بای

 برای رفع ضعفهای تنهائی چه باید کرد

 انحصارطلبی روحانیت

 جنگ روانی

 نظریه  و اجرائیه

 تجربه تنهائی لبنان

 انقالب و ضدانقالب در کردستان

 تناق  ها

 ترور

 به کُرد باید اعتماد کرد

 عالج انزوا

 ترمیم

 تورم از بین رفتنی است

 جوان و انقالب

 مشکالت سیاسی ایران

 تش ار -

 هایشان ها و بازی ابرقدرت

 در انحصار طلبی و توطئه ها

 انحصارطلبی روحانیت

 ارتش: سنگ میان دو آسیا

 میوه های  ممنوعه

 انقالب و ضدانقالب در کردستان

 جهاد سازندگی

 مرداد روزی که بود و روزی که شد 98

 مجلس خبرگان و مسئولیت بزرگش

 پیروزی و وظایف ناشی  از آن

 رتشطرحی برای ا

 فشار تضادها

 جا و موقعیت ارتش

 راه حل ها

 ارتش خلق 

 ها احزاب و گروه -

 فلج سیاسی

 آفت های وحدت

 در قوت ضعف و تنهائی

 سی تیر

 چگونه وحدت را بارور سازیم

 میوه های ممنوعه

 پیش و بعد از رأی

 رهبری

 اجتماع غیرمتعهدها

 فرار مغزها

 جنگ انحرافی

 چماق بدستان

 بود و روزی که شدمرداد روزی که  98

 زمین و دهقان

 جوان و فرصت های عمل

 پیروزی و وظایف ناشی از آن

 اصالت زور

 در سوگ قارنا

 آغاز سال تحصیلی

 گشودن افق امید

 جوان و انقالب
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 مشکالت سیاسی ایران

 ها ابرقدرت -

 ابرقدرت ها و بازی هایشان

 فلج سیاسی

 آفت های وحدت   

 کرد برای رفع ضعفهای تنهائی چه باید

 در انحصار طلبی و توطئه ها

 خودمختاری، بهانة توطئه

 توطئه ها و سئوال ها

 تجربه تنهائی لبنان

 انقالب و ضدانقالب در کردستان

 از مشروطیت تا جمهوریت

 اجتماع غیرمتعهدها

 روز قدس

   انقالب ایران و خاورمیانه

 آمریکا -

 فلج اداری

 فلج سیاسی

 کردبرای رفع ضعفهای تنهائی چه باید 

 در انحصار طلبی و توطئه ها

 انحصارطلبی روحانیت

 در معنویت انقالب

 نظریه و اجرائیه

 ارتش: میان دو سنگ آسیاب

 انقالب و ضدانقالب در کردستان

 رهبری

 جهاد سازندگی  

 روز قدست

 مرداد روزی که بود و روزی که شد 98

 ترور

 شهریور 17

 انقالب ایران و خاورمیانه

 ریکاانقالب اسالمی و آم

 مجلس خبرگان -

 اظهارنظر دربارة قانون اساسی

 مشکل انتخاب

 انتخاب سرنوشت

 هدف وسیله را توجیه نمی کند

 پیش و بعد از رأی

 از مشروطیت تا جمهوریت

 رهبری

 فرار مغزها

 مرداد روزی که بود و روزی که شد 98

 مجلس خبرگان و مسئولیت بزرگش  

 تناق  ها

 مرگ طالقانی

 عالج انزوا

 جوانان مسائل

 مستضعفان -

 ابرقدرت ها و بازی هایشان

 انقالب و ضعف سازمانی آن  

 حزب جهانی مستضعفان  

 فرهنگی و دینی -8

 شوراها

 بشارت باد ... و برهم زدن میتینگ

 اخالق، حقوق، قانون

 روزنامه برای کیست

 تولدی دیگر

 آفت های وحدت

 درکنار آتش

 برای رفع ضعفهای تنهائی چه باید کرد

 ب و ضعف سازمانی آن  انقال

 در انحصار طلبی و توطئه ها

 در معنویت انقالب

 قوت وحدت

 سی تیر

 نظریه و اجرائیه

 خودمختاری، بهانة توطئه

 ارتش: میان دو سنگ آسیاب  

 انقالب و رمضان

 چگونه وحدت را بارور سازیم

 میوه های ممنوعه

 مشکل انتخاب  

 انتخاب سرنوشت

 هدف وسیله را توجیه نمی کند

 یش و پس از رأیپ

 از مشروطیت تا جمهوریت

 فرار مغزها

 چماق بدستان

 روز قدس

 مجلس خبرگان و مسئولیت بزرگش

 تناق  ها

 خانواده

 جهاد سازندگی در خانه

 جوانی و آزادی

 پیروزی و وظایفی ناشی از آن

 احتمال صدق و کذب خبر

 اصالت زور

 در سوگ قارنا

 آغاز سال تحصیلی

 ه  سیاست و علم در دانشگا

 دانشگاه و تضادها

 توحید و کمونیسم

 توحید و رشد اقتصادی

 توحید، اخالق، و کمیابی

 توحید و حق تصمیم

 روحانی و دانشگاهی

 مهاجرت

 القاء ایدئولوژی و رهبری

 مشکالت سیاسی ایران

 وحدت  -

 شوراها

 تولدی دیگر  

 فلج سیاسی

 آفت های وحدت

 در قوت ضعف و تنهائی

 چه باید کرد برای رفع ضعفهای تنهائی

 انقالب و ضعف سازمانی آن

 جنگ روانی

 قوت وحدت

 نظریه و اجرائیه

 انقالب و رمضان

 چگونه وحدت را بارور سازیم

 انقالب و ضد انقالب در کردستان

 رهبری

 اجتماع غیرمتعهدها

 روز قدس

 روحانی و دانشگاهی

 مشکالت سیاسی ایران

 رهبری -

 شوراها

 تولدی دیگر

 فلج سیاسی

 وحدتافت های 

 در قوت ضعف و تنهائی

 برای رفع ضعفهای تنهائی چه باید کرد

 انقالب و ضعف سازمانی آن

 انحصارطلبی روحانیت

 جنگ روانی

 تجربه تنهائی لبنان

 انقالب و رمضان

 چگونه وحدت را بارور سازیم

 انتخاب سرنوشت

 رهبری

 جنگ انحرافی

 چماق بدستان

 جوان و فرصت های عمل

 مرگ طالقانی

 قارنادر سوگ 

 دانشگاه و تضادها

 انزوای دانشگاه

 گشودن افق امید

 مهاجرت

 القاء ایدئولوژی و رهبری

 مشکالت سیاسی ایران

 انقالب اسالمی -

 تجربه پیروز

 در قوت ضعف و تنهائی

 انقالب و ضعف سازمانی آن

 جنگ روانی

 در معنویت انقالب

 نظریه و اجرائیه

 تجربه تنهائی لبنان

 انقالب و رمضان

 های ممنوعه میوه

 مشکل انتخاب

 هدف وسیله را توجیه نمی کند

 پیش و بعد از رأی

 چماق بدستان

 آزادی های سیاسی

 در سوگ قارنا

 جوان و انقالب

 انقالب ایران و خاورمیانه

 انقالب اسالمی و آمریکا

 روحانیت -

 آفت های وحدت

 انحصارطلبی روحانیت

 در معنویت انقالب

 قوت وحدت

 انتخاب سرنوشت

 مشروطیت تا جمهوریتاز 

 جهاد سازندگی

 فرار مغزها

 روحانی و دانشگاهی

 انزوای دانشگاه

 تورم از بین رفتنی است

 وضعی که در آنیم

 مسایل جوانان

 مشکالت سیاسی ایران
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 اخالقی -

 اخالق، حقوق، قانون

 تولدی دیگر

 توقیف روزنامه

 توحید، اخالق و کمیابی

 توحید و حق تصمیم

 گشودن افق امید

 قوقیح -

 اخالق، حقوق، قانون

 آفت های وحدت

 مشکل انتخاب

 پیش و بعد از رأی

 توقیف روزنامه

 فرار مغزها

 جهاد سازندگی در خانه

 اجتماعی -5

 تجربه پیروز

 شوراها

 در انحصارطلبی و توطئه ها

 مشکل انتخاب

 جهاد سازندگی

 فرار مغزها

 تناق  ها

 اعتیاد

 خانواده

 جهاد سازندگی در خانه

 رصت های عملجوان و ف

 پیروزی و وظایف ناشی از آن

 احتمال صدق و کذب خبر

 مصاحبه ای که امید داد

 انزوای دانشگاه

 علت های انزوا

 عالج انزوا

 گشودن افق امید

 وضعی که در آنیم

 مسائل جوانان

 جوان و انقالب

 بیکاری

 عالج بیکاری

 صدمین شماره

 بحث آزاد و سانسور -

 تجربه پیروز

 ة قانون اساسیاظهارنظر دربار

 بشارت باد ... و بر هم زدن میتینگ  

 روزنامه برای  کیست

 فلج اقتصادی

 انقالب و ضعف سازمانی آن

 جنگ روانی

 توطئه ها و سئوال ها

 انقالب و ضدانقالب در کردستان

 هدف وسیله را توجیه نمی کند

 رهبری

 چماق بدستان

 روز قدس

 اعتیاد

 آزادی های سیاسی

 جوانی و آزادی

 ت زوراصال

 آغاز سال تحصیلی

 سیاست و علم در دانشگاه

 روحانی و دانشگاهی

 عالج انزوا

 گشودن افق امید

 بیکاری

 صدمین شماره

 مشکالت سیاسی ایران

 انحصار طلبی -

 بشارت باد ... و برهم زدن میتینگ

 در انحصار طلبی و توطئه ها

 انحصار طلبی روحانیت

 قوت وحدت

 توطئه ها و سئوال ها

 رهبری

 گ انحرافیجن

 مجلس خبرگان و مسئولیت بزرگش

 مصاحبه ای که امید داد

 گشودن افق امید

 روشنفکر -

 روزنامه برای  کیست

 انحصارطلبی روحانیت  

 در معنویت انقالب

 انقالب و رمضان

 انقالب و ضدانقالب در کردستان

 مشکل انتخاب

 پیش و بعد از رأی

 از مشروطیت تا جمهوریت

 رهبری

 جنگ انحرافی

 ز قدسرو

 آزادی های سیاسی

 هفده شهریور

 مشکالت سیاسی ایران

 رادیو تلویزیون -

 اظهارنظر دربارة قانون اساسی

 روزنامه برای کیست

 فلج اقتصادی

 مقدمه سازمان برنامه و بودجه

 جنگ روانی

 انقالب و ضدانقالب در کردستان

 هدف وسیله را توجیه نمی کند

 پیش و بعد از رأی

 رهبری

 یجهاد سازندگ

 نمی توان در بن بست ماند

 مطبوعات -

 تجربه پیروز

 اظهارنظر دربارة قانون اساسی

 اخالق، حقوق، قانون

 روزنامه برای کیست

 در قوت ضعف و تنهائی

 انحصارطلبی روحانیت

 انقالب و ضدانقالب در کردستان

 توقیف روزنامه

 مرداد روزیکه بود و روزیکه شد 98

 آزادی های سیاسی

 دگشودن افق امی

 بیکاری

 صدمین شماره

 مشکالت سیاسی ایرام

 جوان و فرصت های عمل

 جوانی و آزادی

 مصاحبه ای که امید داد

 گشودن افق امید

 مهاجرت

 مسائل جوانان

 جوان و انقالب

 صدمین شماره

 اقتصادی  -4

 ابرقدرت ها و بازی هایشان

 قیمت ها چرا باال می روند

 فلج اقتصادی

 کسر بودجه

 نامه و بودجهمقدمه سازمان بر

 فلج اداری

 در کنار آتش

 در انحصارطلبی و توطئه ها

 جهاد سازندگی

 بانک ها

 که شد که بود و روزی مرداد روزی 98

 زمین و دهقان

 مشکل مسکن

 توحید و کمونیسم

 توحید و رشد اقتصادی

 توحید، اخالق و کمیابی

 توحید و حق تصمیم

 گرانی روزافزون

 تورم از بین رفتنی است

 ان در بن بست ماندنمی تو

 بیکاری

 عالج بیکاری

 مشکالت سیاسی ایران

 کارگران و دهقانان-

 زمین و دهقان

 مشکل مسکن

 به کُرد باید اعتماد کرد

 توحید و حق تصمیم

 مهاجرت

 مسائل جوانان

 بیکاری

 عالج بیکاری

 تاریخی -3

 تولدی دیگر

 جنگ روانی

 سی تیر

 میوه های ممنوعه

 انتخاب سرنوشت

 تا جمهوریت از مشروطیت

 جنگ انحرافی

 چماق بدستان

 روز قدس

 مرداد روزی که بود و روزی که شد 98

 پیروزی و وظایف ناشی از آن

 هفده شهریور

 مرگ طالقانی

 مهاجرت

 راه حل ها

 مشکالت سیاسی

 
 
 


